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Stage Heemsteedse Joey 
op World Expo Sjanghai

Eén van de stagiaires is de 
Heemstedenaar Joey Baan. Hij 
studeert horeca management op 
het Nova College in Haarlem en 
kreeg de kans om mee te doen 
met de selectie om drie maan-
den stage te lopen in Sjanghai. 
Daarvoor moest hij een moti-
vatie schrijven in het Engels, op 
een soort examendag met hon-
derd man in groepjes van tien 
spelletjes doen om uit te vis-
sen wie met vreemde collega’s 
kan samenwerken. Met de or-

ganisatie heeft hij een interview 
gehad in het Engels, moest 
Nederland verkopen en over 
getoonde plaatjes verhaal-
tjes vertellen. Hij loopt nu met 
nog een klasgenoot op de ex-
po in Sjanghai in een Neder-
lands straatje, waar hij ruim drie 
maanden zal werken. In de Hap-
py Street waar in achtentwin-
tig huizen - stuk voor stuk klei-
ne paviljoens – getoond wordt 
hoe innovatief Nederland om-
gaat met ruimte, energie en wa-

ter. Gebouwd in de vorm van 
een acht, het getal dat in China 
staat voor geluk, en uitgevoerd 
is in het rood, dat ook voor ge-
luk staat. Met een beetje ge-
luk trouwens zal hij straks ook 
Maxima en Willem Alexander 
aan een van die speciale kro-
ketten helpen of Jan Peter Bal-
kenende aan een broodje. Dat 
het spannend wordt bij de be-
diening vindt Joey prachtig. Hij 
zal er in het open paviljoen on-
getwijfeld een aantal prominen-
te Nederlandse zakenlieden la-
ten genieten van de Nederland-
se heerlijkheden met Chinese 
touch die Maison van den Boer 
daar serveert. Maar in augustus 
roept Marco Uitendaal van Pan-
nenkoekhuis de Konijnenberg 
aan de Herenweg Joey weer te-
rug om daar de gasten, jong en 
oud, te verwennen...
Ton van den Brink

Heemstede - Maison van den Boer mag de catering in het Ne-
derlandse paviljoen op de Wereldexpo 2010 in Shanghai ver-
zorgen. Het gaat om alle maaltijden en snacks. Waaronder bit-
terballen van de cateraar  uit Veghel met een Chinese ‘touch’: 
in de ragout worden garnalen of Pekingeend verwerkt. Maison 
van den Boer laat gedurende de 180 dagen van de Expo (1 mei 
tot en met 31 oktober) drie teams van twintig tot vijfentwintig 
medewerkers invliegen. Ook wordt gewerkt met stagiaires van 
horecaopleidingen in Nederland. Op de Wereldexpo in Shang-
hai worden zo’n 70 miljoen bezoekers verwacht. 

Geding Kruijer tegen minister
Heemstede - Mr. Ir Henk Kruijer 
ligt al geruime tijd ‘overhoop’ met 
de gemeente. De wijze waar-
op het bestemmingsplan Noord/
West tot stand is gekomen kon 
de goedkeuring van Kruijer, en 
met hem een aantal medebewo-
ners, niet wegdragen. Herhaalde 
malen troffen de gemeente en 
Kruijer elkaar voor de rechtbank 
en zelfs het TV-programma ‘De 

Consumentenman’ van de Vara 
besteedde er aandacht aan.
Kruijer vond en vindt dat het ge-
meentebestuur de Gemeente-
wet, het Reglement van orde van 
de raad en de Wet openbaarheid 
van bestuur heeft geschonden.
Hij richtte een verzoekschrift 
aan de minister van Binnenland-
se zaken (Guusje ter Horst) met 
de vraag of de minister eens wil 

gaan handhaven en de gemeen-
te Heemstede wil opdragen het 
leven te beteren en zo wetschen-
dingen te voorkomen.
In december 2009 besliste de 
minister dat zij niet ingaat op dit 
verzoek van Henk Kruijer.
Om de minister alsnog te dwin-
gen actie te ondernemen heeft 
hij een procedure tegen de mi-
nister aangespannen bij de 
rechtbank in Haarlem. Het ge-
ding zal dienen op 20 april. 

BIKINI
PROOF

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Penthouse
Heemstede - In de Ble-
kersvaart, hoek Ble-
kersvaartweg/Kerklaan, 
broeden meerkoetjes. 
Het mannetje blijft takjes 
aandragen om het nest 
te verfraaien en te on-
derhouden. Het vrouw-
tje pakt ze aan en komt 
zelfs daarvoor, zo nu en 
dan, van haar eieren af. 
Het nest heeft inmiddels 
een behoorlijke hoog-
te gekregen en lijkt nu 
meer op een penthouse.
Erg leuk om dat gade te 
slaan! (tekst en foto’s: 
Corrien Visser)

www.heemsteder.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Het dubbele woonhuis Van Merlenlaan 1en 3 is gelegen aan 
de Van Merlenlaan en staat zo goed als in de rooilijn van 
het Raadhuisplein. Aan de oostzijde grenst het aan het eer-
ste raadhuis van Heemstede: Overlaan (rijksmonument). Aan 
de overzijde staat het huidige Raadhuis uit 1906 (rijksmo-
nument).
Het dubbele woonhuis is gebouwd in 1906 naar ontwerp 
van H. Korringa in een traditioneel zakelijke stijl.  Het ge-
bouw heeft een H-vormige plattegrond en heeft twee bouw-
lagen en een kapverdieping onder een samengesteld, afge-
plat schilddak met steekkappen dat gedekt is met rode Ver-
beterde Hollandse pannen. Centraal op het voordakschild 
staat een rechthoekige dakkapel met drie gekoppelde zes-
ruits ramen. Op het linker dakvlak staat een hoog opgemet-
selde schoorsteen. 
De gevels zijn gemetseld in grauwe baksteen, halfsteens ver-
band. Het voegwerk heeft knipvoegen met opvallend dunne 
stootvoegen. Boven de gemetselde borstwering en het top-
gevel-venster zitten rollagen. De topgevels zijn gedecoreerd 
met hardstenen sierblokjes op de, licht uitkragende, hoeken 
en in de randen. In dit terugspringende geveldeel zit links 
en rechts de entree. Deze bestaat uit een paneeldeur met 
geprofileerd, segmentvormig kalf en meerruits bovenlichten 
en zijlichten. Het pand wordt door een smalle voortuin en 
een haag van de openbare weg gescheiden. Motivering voor 
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst,
binnen het complex Raadhuisplein-Van Merlenlaan heeft het 
dubbele woonhuis situationele waarde vanwege de beeldbe-
palende ligging op de Van Merlenlaan. 
De onmiddellijke nabijheid van het huidige en het voormalige 
raadhuis van Heemstede versterkt de ensemblewaarde. De 
villa-achtige verschijningsvorm vormt een wezenlijk en on-
losmakelijk onderdeel van de individueel vormgegeven his-
torische bebouwing binnen het complex Raadhuisplein-Van 
Merlenlaan.  
Het pand heeft enige architectuurhistorische waarde vanwe-
ge de kwaliteit van het ontwerp in een traditioneel zakelijke 
stijl waarbij de gave en zorgvuldige detaillering van belang 
zijn. Binnen de relatief strakke gevelcompositie zijn de ge-
profileerde, segmentboogvormige kalven van de entreepar-
tijen karakteristiek. 
Van Merlenlaan 1 wordt bewoond door de familie Melzer. Op 
3 wonen Alexander Engel en Dorien Louwerens met hun kin-
deren Veerle, Bouke en Sanderijn. Ze wilden in 2002 eigen-
lijk in Haarlem een huis zoeken, maar de makelaar liet ze de 
Van Merlenlaan zien in  mei 2002, dat was zo mooi! Hier wil-
len we wonen. Er moest van een artspraktijk weer een woon-
huis gemaakt worden. Wat vernieuwd moest worden hebben 
ze in de oorspronkelijke staat terug gebracht. De lelijke ach-
terpui uit de jaren `70  is vervangen  en teruggebracht in oor-
spronkelijke staat zoals de tekening uit 1906 van de gemeen-
te aangaf, weer twee meter langer en het toont weer zoals 
architect Korringa het bedoeld had. In beide panden was ooit 
een naaiatelier gevestigd. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeen-
te is in kaart gebracht met een gemeentelijke monu-
mentenlijst, waar eind 2009 een aantal monumenten 
aan zijn toegevoegd.  De Heemsteder gaat deze mo-
numenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is 
tot stand gekomen door ijverig werk van de Historische 
Vereniging Heemstede- Bennebroek, die de feitelijke 
aanzet heeft gegeven  om tot een gemeentelijke mo-
numentenlijst te komen. Door de gemeente zijn de ob-
jecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin in-
formatiebordje met daarop de bijzonderheden van het 
gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de 
ANWB.

Van Merlenlaan 1 en 3

Carmen van der Hoff (D66) 
wethouder in Hillegom?
Heemstede - Carmen van der 
Hoff, raadslid voor D66 in Heem-
stede, is de kandidaat-wethou-
der voor het Hillegomse college. 
Dat is vorige week bekend ge-
maakt tijdens een persconfe-
rentie in de Zuid-Hollandse ge-
meente. D66 zal naar verwach-
ting een college vormen met de 
VVD, Bloeiend Hillegom en de 
PvdA. De coalitie krijgt vier wet-
houders waarvan twee fulltime 
en twee parttime (50%).

In Hillegom opgegroeid
Carmen van der Hoff past goed 
bij de eisen die D66 Hillegom 
stelt aan het bestuur vanwege 
haar politieke ervaring en haar 
brede werkervaring zowel in 
het lokaal bestuur als in het be-
drijfsleven.  Daar komt nog bij 
dat Carmen van der Hoff in Hil-
legom is opgegroeid en de ge-
meente dus zeer goed kent. 

Verdiende stap
De Heemsteedse D66-fractie 
betreurt het vertrek van Van der 
Hoff maar is tegelijkertijd ‘ont-
zettend trots’ op haar. “Dit is een 
prachtige stap voor Carmen”, al-
dus fractievoorzitter But Klaa-
sen, “en ook een die ze verdient. 
Dat Hillegom (20.000 inwoners) 
een beroep op haar gedaan 
heeft, ondersteunen wij, gezien 
haar kwaliteiten en ambitie, vol-
ledig.”

But Klaasen benadrukt verder 
dat in veel gemeenten D66 gro-
te winst heeft behaald tijdens 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen. In Heemstede is het aan-
tal D6- raadsleden verviervou-
digd. Geen enkele andere partij 
is met zo´n sterke groei gecon-
fronteerd. Dat brengt niet alleen 
veranderingen mee, er ligt ook 
een grote druk op de partij om 

goede bestuurders te leveren.  
Heemstede heeft gelukkig veel 
goede kandidaten en het is voor 
ons heel natuurlijk om over de 
gemeentegrenzen heen samen 
te werken.” 

Opvolger in de raad
Met het vertrek van Carmen van 
der Hoff krijgt de D66-fractie in 
Heemstede er gelukkig wel een 
inspirerende en deskundige col-
lega voor terug. De opvolger van 
Van der Hoff in de raad is Harry 
van Zon, die veel ervaring mee-
brengt als topambtenaar en nu 
werkzaam is bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken.  

Carmen van der Hoff.

Harry van Zon.



Heemstede - Op dinsdag 20 
april aanstaande wordt er een 
gratis informatiebijeenkomst 
georganiseerd over Hoogge-
voeligheid in het Touchdown-
center te Heemstede. Bent u 
geïnteresseerd? Kom dan van 
20.00 uur tot 21.30 uur naar het 
Touchdowncenter, Havenstraat 
87 te Heemstede. 

Eén op de vijf mensen is hoog-
gevoelig. Dit kunnen zowel 
mannen, vrouwen als kinde-
ren zijn. Omdat de hersenen 
van een hooggevoelig per-
soon meer signalen uit de om-
geving te verwerken krijgen, is 
de kans groter dat deze per-
soon sneller overprikkeld raakt. 
Maar al te vaak uit zich dit in oververmoeidheid, ziekteverzuim 
en kan het zelfs leiden tot een burn out.

In 1996 heeft de psychologe Elaine N. Aron een theorie over de-
ze zogenaamde HSP´ers (highly sensitive person) gepubliceerd. 
In deze theorie legt zij het verband tussen de verschillende vor-
men van gevoeligheid. Geconcludeerd wordt dat als een per-
soon zich bewust is van zijn hooggevoeligheid en weet wat hij 
of zij eraan kan doen, dit kan leiden tot een stabieler leven. Dit 
betekent dus meer kans op een prettig leven vol energie en wie 
wil dat nu niet?

Aanmelden kan via Ineke Flaman op nummer 06-28272529 of 
e-mail ineke@chilon.nl 
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Mobilisatie-Oorlogskruis 
voor W. de Jong
Heemstede – Zijn soldaten-
boekje, zeventig jaar oud, was 
een van de belangrijkste be-
wijsstukken voor het Ministerie 
van Defensie om aan de 89-ja-
rige Heemstedenaar W. de Jong 
een militaire onderscheiding toe 
te kennen. De Adviescommissie 
Veteranen in Heemstede wist de 
juiste weg te vinden in defen-
sieland en dinsdag kon burge-
meester Marianne Heeremans 
het Mobilisatie-Oorlogskruis bij 
de heer De Jong op de revers 
spelden.
De burgemeester verwelkomde 
tussen de Heemsteedse vete-
ranen eveneens de Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht en 
Inspecteur van de Veteranen, 
luitenant-generaal Oostendorp, 
een druk bezet man, dat maak-
te de uitreiking voor de heer 
de Jong met zijn familie nóg 

specialer. Ze memoreerde dat 
deze onderscheiding na zoveel 
jaren nog steeds wordt uitge-
reikt, maar dat het wel bijzon-
der is àls het gebeurt. De Jong 
was in dienst als soldaat bij de 
Koninklijke Landmacht van 23 
oktober 1939 tot en met 8 juni 
1940. Voor de naoorlogse gene-
raties is het moeilijk voor te stel-
len hoe dat geweest moet zijn. 
De oplopende spanningen in 
Europa, de oorlogsdreiging, de 
inval van de Duitsers in Polen en 
de aanval op ons land op 10 mei 
1940. Het lijkt soms een span-
nend jongensboek, jonge man-
nen die afscheid moesten ne-
men van hun naasten en een 
onzekere toekomst tegemoet 
gingen. Herinneringen aan die 
zwarte periode worden levend 
gehouden door jaarlijkse her-
denkingen. 

Ook zo’n last van je omgeving?

Informatiebijeenkomst 
hooggevoeligheid

De bruine kikker komt alleen in de 
lente in het water voor de voort-
planting. (Foto Ger Tik)

Excursie Leyduin
De wonderlijke amfibieën
Heemstede - Eén van de teke-
nen van de lente is het op gang 
komen van de trek van pad-
den en kikkers. Boswachter Je-
roen Engelhart van Landschap 
Noord-Holland organiseert op 
zaterdag 17 april tussen 19.30 
en 21.00 uur een excursie op het 
landgoed Leyduin. We gaan op 
zoek naar kikkers, padden en 
salamanders.

Amfibieën zijn wonderlijke die-
ren die soms op het water en 
dan weer op het land leven. In 
de winter past hun bloedsom-
loop zich aan de lage tempera-
tuur aan en gaan ze in winter-
slaap. Inmiddels zijn ze door de 
hogere temperaturen weer ac-
tief geworden. Ze zoeken het 
water op waar ze zijn geboren. 
Daar zetten ze hun eieren af. 
Met een beetje geluk zien we de 
eiklonten van de padden of het 
kikkerdril drijven. Op het land-
goed komen de kleine watersa-
lamander, de bruine en groene 
kikker en de gewone pad voor. 
Een bijzondere soort is de rug-
streeppad die zich in het voor-
jaar duidelijk laat horen. De bos-
wachter weet er alles van. Ook 
voor kinderen is deze excursie 
heel geschikt. 
Aanmelden is noodzakelijk en 

kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50 euro, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS stati-
on Heemstede/Aerdenhout, aan 
de westzijde van de Leidsevaart. 
Geen navigatiesysteem gebrui-
ken wordt geadviseerd. 

Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Ineke Flaman.

Onnodig verlies voor RCH Pinguins
Heemstede - De softbalsters van RCH Pinguïns hebben een 
erg smalle selectie. Als er van de basisspeelsters dan één ge-
blesseerd is en er 3 om uiteenlopende redenen afzeggen, dan 
weet je dat je een moeilijke seizoensopening tegemoet gaat. 
Toch zou het Heemsteedse team er nog zonder kleerscheuren 
zijn afgekomen als met name het infield zijn pitchers niet zo 
vaak opzichtig in de steek had gelaten. Ondanks 11 honksla-
gen tegen 8 voor het 2e team van de Herons moest de winst in 
Heerhugowaard worden achtergelaten.

Bij de Herons werd de verde-
diging aangevoerd door Petra 
Maaskant, in de negentiger ja-
ren één van de heuveltroeven 
van RCH. Dat zij de kunst nog 
niet verleerd is liet zij de 1e 5 in-
nings overduidelijk blijken. Al-
leen Daniëlle Kuipers kon met 
een honkslag op de kussens 
komen, maar haar goede voor-
beeld vond geen navolging.
In de 2e inning opende de 
Herons de score na 2 honksla-
gen op het werpen van Dani-
elle en toen het na 3 volledige 
slagbeurten nog steeds maar 1-

0 voor de thuisploeg stond, kon 
de wedstrijd nog alle kanten op 
en dat deed hij ook. In de 4e in-
ning liep de thuisploeg zonder 
ook maar één honkslag te slaan 
naar 3-0 en 1 slagbeurt later 
werd het na een reeks van veld-
fouten zelfs 6-0 en leek het pleit 
beslecht. 
Maar in de 6e inning kreeg de 
Heemsteedse aanval einde-
lijk kijk op de worpen van Pe-
tra Maaskant. De honkslagen, 
waaronder een driepitter van Bi-
anca de Graaff, vlogen haar om 
de oren met 4 runs als gevolg (6-

4). Na de 7-4 in de gelijkmaken-
de slagbeurt leek het pleit be-
slecht, maar in de 7e en laatste 
inning sloeg RCH/P opnieuw toe 
met 4 runs uit maar liefst 6 honk-
slagen en een onverwachte 8-7 
voorsprong. Het slot was geheel 
in de geest van de wedstrijd. Na 
een honkslag en 4 wijd deed Da-
niëlle de heuvel over aan Sandra 
Assendelft, die de klus met 2 x 
3 slag eenvoudig leek te klaren, 
maar 2 afgrijselijke misgrepen 
in het infield deden Petra Maas-
kant, met de steun van een fout-
loos spelend veld, als winnend 
pitcher de warmte van de kanti-
ne opzoeken.
Coach Jeroen de Vries wist zijn 
teleurstelling goed te verbergen: 
“woensdagavond 21 april  zijn 
we op de geblesseerde Bianca 
Claassen na weer op volle sterk-
te en dat komt tegen de jaarlijk-
se kampioenskandidaat DSS-3 
goed uit”..

Soldatenkistjes
Met zijn 89 jaar maakte de heer 
De Jong na het opspelden van 
de onderscheiding nog even een 
uitstapje naar zijn rekrutentijd, 
zeventig jaar geleden, waarin hij 
op zijn eerste vrije uurtje als aan-
komend soldaat met een kame-
raad kans zag om even de Grote 
Houtstraat in te lopen. Nog zeer 
onwennig lopend op de pas ver-
strekte schoenen die in solda-
tentaal ‘kistjes’ heten. Geen bra-
vourepas mee te maken, onele-
gant, weinig militaristisch, daar-
om werden de onwennige solda-
ten ook aangesproken door Ho-
ger Machten als de Militaire Poli-
tie vanwege hun niet militair, niet 
indrukmakend en onbeholpen 
lopen... In het Veteranecafé in 
de Eerste Aanleg aan de Raad-
huisstraat werd de uitreiking van 
deze bijzondere militaire onder-
scheiding door de Heemsteedse 
Veteranen nog lang nagevierd.
Ton van den Brink
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D66 zorgt weer voor een verrassing
Heemstede - Het blijkt voor 
D66 niet eenvoudig om te gaan 
met de luxe van een grote stem-
menwinst bij de afgelopen ge-
meenteraadsverkiezingen. In 
Amsterdam gooit de lijsttrek-
ker de handdoek in de ring en 
stapte op. In Heemstede werd 
de lijsttrekker Carmen van der 
Hoff raadslid in plaats van een 
beoogde plek in het college. Ten 
tijde van de collegevorming ver-
klaarde Van der Hoff dat de bes-
te mensen in het college moes-
ten plaats nemen en dat zij zeer 
gelukkig was met de taken die 
zij als raadslid in haar portefeuil-
le kreeg. Nu blijkt zij te zijn voor-
gedragen voor een wethouders-
plaats in de gemeente Hillegom. 
Kennelijk liggen de kaarten in 
Hillegom anders dan in Heem-
stede. Nadat Edo Boonstra op 
een onverkiesbare plaats was 
gezet werd Van der Hoff lijst-
trekker en beoogd wethouder. 
De laatste stem was nog niet 
geteld of Van der Hoff werd ge-
passeerd voor een wethouders-
plaats. Even was zij in beeld voor 
een wethoudersplek in Haarlem-
merliede, maar daar kwam D66 
niet in het college en schikte zij 
zich in haar rol als raadslid.
In haar voormalige woonplaats 
Hillegom eindigt nu haar zoek-
tocht naar een college-stoeltje.
De PvdA in Heemstede sprak in 
de laatste raadsvergadering al 
van kiezersbedrog toen Van der 
Hoff werd gepasseerd als wet-
houder. “Onze verbazing is al-

leen maar groter geworden en 
wij staan nog steeds achter on-
ze eerder gedane uitspraak van 
kiezersbedrog”, verklaarde Jo-
han Maas (PvdA) desgevraagd. 
Ook de VVD in Heemstede 
sprak vol afkeer van de gang 
van zaken binnen D66. “Kenne-
lijk heeft D66 onvoldoende goe-
de mensen in huis om de winst 
bij de verkiezingen om te zet-
ten in kwalitatief goed perso-
neel”, was hun reactie. Het CDA 
liet bij monde van Wim Heere-
mans meer gematigd uit: “Het 
is een intern probleem van D66 
maar het verdient zeker niet de 
schoonheidsprijs.”

Hillegom tevreden
In Hillegom zijn de partijen niet 
ontevreden met Van der Hoff. 
Wil van Aken van Bloeiend Hil-
legom denkt dat Van der Hoff 
een goede aanvulling is voor het 
college. “Haar ouders komen 

uit Hillegom en ze kent de ge-
meente goed. Zaterdag heb ik 
haar voor de eerste keer gezien 
en zijn maakte op mij een goe-
de indruk.”
Fractievoorzitter Jan van Giens-
ven van de VVD verwoordde het 
als volgt.”Een informateur heeft 
vier partijen in Hillegom bij el-
kaar gebracht en hij koos voor 
een optie die recht deed aan de 
verkiezingsuitslag. VVD, Bloei-
end Hillegom de PvdA en D66 
gaan een college vormen. Me-
vrouw Van der Hoff is een kan-
didaat van D66 en we hebben 
daar vertrouwen in. Ze zal een 
50% wethouderszetel krijgen 
evenals de PvdA.”

In het persbericht roemt D66 de 
grote bestuurlijke ervaring van 
Van der Hoff binnen het loka-
le bestuur, maar dit blijkt te ver-
wijzen naar haar voorzitterschap 
van D66 Heemstede.
De huidige (nieuwe) voorzit-
ter van D66 Heemstede, Roe-
land de Bruin, wil alle negatieve 
berichten wel nuanceren. “Bin-
nen onze partij is alles volgens 
de democratische regels ver-
lopen. De leden waren overal 
bij betrokken en hebben inge-
stemd met de gang van zaken 
tot op heden.” De Bruin geeft 
wel toe dat niet alle gebeurte-
nissen de schoonheidsprijs ver-
dienden. Carmen Van der Hoff 
wordt in Heemstede opgevolgd 
door Harry van Zon.  
Eric van WesterlooCarmen van der Hoff

Bij Instituut LaRiva aan de Raadhuisstraat 
wordt elke vrouw een droomvrouw
Heemstede - Vitaliteit, levens-
lust, schoonheid en ten slotte 
een gevoel van vrijheid, het kan! 
Het bereiken van deze idealen 
vergt geen ontmoedigende in-
spanningen. LaRiva is een unie-
ke plek waar vrouwen op een 
comfortabele manier gewicht 
kunnen verliezen, maar bovenal 
hun lichaam vormgeven volgens 
de eigen schoonheidsidealen.  
“Schoonheid en geluk”, zegt 
Renate, “zijn geen automatische 
neveneffecten van gewichts-
verlies. Er zijn vrouwen met een 
beetje overgewicht die er stra-
lend uitzien, omdat ze vol ener-
gie zijn. Maar er zijn ook vrou-
wen die wél afvallen en zich er 
niet prettig bij voelen.” Door haar 
jarenlange ervaring met natuur-
lijke figuurcorrectie, weet Rena-
te dat  afslanken zonder begelei-
ding een onzeker avontuur kan 
zijn. “Wie strenge diëten volgt, 
valt niet altijd op de gewenste 
plekken af”, zegt ze. “Soms krijgt 
een vrouw die al slanke benen 
heeft nog dunnere kuiten, maar 
verliest ze geen kilo’s rond de 
taille. Afvallen is vaak een gok.”

Persoonlijk begeleid
Aan deze onzekerheden maakt 
LaRiva een einde. In haar insti-
tuut lukt het Renate daadwerke-

lijk om lichaamsdelen te ‘boet-
seren’. Iemand die bijvoorbeeld 
mooie bovenarmen wil voor de 
nieuwe zomermode, kan dat be-
reiken. Dat is te danken aan de 
unieke methode van het insti-
tuut de Thermo Fysische Metho-
de dat al twintig jaar een inter-
nationaal succes is. 

“Mijn cliënten”, vertelt Rena-
te, “doen oefeningen in speci-
ale warmtecabines, liggend op 
een matras. Zo kunnen ze to-
taal én plaatselijk afvallen. Slan-
ke vrouwen kunnen met deze 
methode hun figuur onderhou-
den. Daarnaast is er een ont-
spannende Ozonzuurstofthera-
pie die de stofwisseling stimu-

leert en de cellulite vermindert. 
We bieden ook voedingsadvie-
zen. Wie bij LaRiva binnenkomt, 
wordt vanaf het begin persoon-
lijk begeleid.”
Vrouwen kiezen bewust voor La-
Riva, zegt Renate. “Ik heb het 
gevoel dat ze een commitment 
met zichzelf aangaan. Ze willen 
veranderen, hun gezondheid en 
hun lichaam koesteren. Oude-
re vrouwen met reuma of rug-
klachten kunnen hier pijnloos 
aan hun conditie werken. Vrou-
wen in de overgang behouden 
er hun figuur en levenslust. Jon-
gere vrouwen met een veelei-
send gezinsleven, kunnen hier 
ontspannen.” 
Er komen geen medicijnen aan 
te pas, geen strenge diëten of 
plastische chirurgie en toch kun-
nen de cliënten in relatief korte 
tijd radicaal veranderen. Renate: 
“Van de vrouw die tien kleding-
maten verliest tot de vrouw die 
er tien jaar jonger uitziet, omdat 
ze zich eindelijk gelukkig voelt: 
ik zie ze opbloeien. In elke vrouw 
schuilt een droomvrouw. LaRiva 
wil haar vleugels geven...” 
LaRiva, Raadhuisstraat 27, 
Heemstede. Tel: 023-547 44 19. 
Open: maandag t/m donderdag 
9-20.30 uur, vrijdag 9-16.30 uur, 
zaterdag 9-13 uur. www.lariva.nl

Heemstede – De mandala is 
een oervorm die steeds weer te-
rugkomt in de kosmos, natuur 
en architectuur. Ze bevatten 
vaak oude symbolen. Door het 
tekenen van mandala`s kan je 
goed in contact komen met je-
zelf en daardoor innerlijke pro-
cessen op gang brengen. Het 
biedt een mogelijkheid om los 
te komen van oude patronen en 
denkbeelden. Mandala`s maken 
kan een helende werking heb-
ben, jezelf creatief ontwikkelen. 
Tijdens de lessen maak je ken-
nis met diverse werkvormen en 
kleurtechnieken. Er is een stilte-
moment. Je kunt delen wat je er-
vaart bij het tekenen en met el-
kaar de tekeningen interpre-
teren. Kitty van Pel geeft al bij-
na tien jaar les thuis en in de 
Pauwehof  in het tekenen van 
mandala`s en chakra`s. zij is op-
geleid tot analytisch tekenthera-
peut en mandala tekendocent. 
Ze wil naast het lesgeven in dit 
speciaaltekenen een plek creë-
ren waar ieder in alle rust en vei-
ligheid bezig kan zijn met vorm, 
kleur en symboliek. De manda-
la in de bekende cirkelvorm is 
daarvoor  bij uitstek geschikt. 

Expositie in SWOH 
Om kennis te maken met het te-
kenen van mandala`s en chakra`s 
geeft analytisch tekentherapeut 
en mandaladocent Kitty van Pel 
op zondag 25 april een exposi-
tie van haar cursisten uit de Pau-
wehof en van haar thuislessen. 
In het  gebouw van Welzijn Ou-
deren aan de Lieven de Keylaan 
24 bent u 25 april welkom tussen 
13 en 17 uur.
Om 13.30 start zij een workshop 
waarin u kennis kunt maken met 
de beginselen van het mandala-
tekenen en om 15.30 een work-
shop kennismaken met het in-
tuïtieve, de kunstenaar in het 
mandala tekenen. Geïnspireerd 
door de filosofie van kunstenaar 
Hundertwasser, een Oostenrijks 
kunstenaar en architect, voor-
al bekend van de door hem ont-
worpen kleurrijke gebouwen.  

Voor de cursussen die zij geeft 
in haar Tekenpraktijk in de Bos-
boom Toussiantlaan 12 of in de 
Pauwehof krijgt u alle informa-
tie op zondag 25 april in Welzijn 
Ouderen, Lieven de Keylaan 24 
tussen 13 en 17 uur. 
Ton van den Brink

Kunst in de mandala

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 18 april om 
10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-

cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 

Voorganger is ds. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door 
het koor Cantate Domino uit 
Haarlem. (avondmaalviering)
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Film & Lunch bij
Casca (55+)
Donderdag 22 april wordt bij 
Casca een ontroerende drama-
film gedraaid die zich afspeelt 
in de Tweede Wereldoorlog. 
(Bel voor meer informatie over 
de inhoud van de film.) Na de 
film kunt u in de foyer van de 
Luifel van een heerlijke lunch 
genieten.
Het hele film & lunch-program-
ma is van 10.30- ± 13.15 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kosten inclu-
sief lunch: 9,50 euro. Senioren 
van 65+ betalen 9,00 euro.
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 21 april, dit kan telefonisch: 
(023) 548 38 28 op werkdagen 
van 9-12 uur.

CascaNova lezing ‘Samen
naar de top’ door bergbe-
klimmer Wilco van Rooijen
de enige levende beroeps-
avonturier met 3 polen op 
zijn naam
In zijn lezingen en presentaties 
- altijd ondersteund met adem-
benemend beeld en geluid - 
verhaalt Wilco van Rooijen over 
moed, doorzettingsvermogen, 
wilskracht, teamgeest, tactiek, 
creativiteit, mentale en fysieke 
hardheid, discipline, individua-
liteit en collectiviteit.
Zijn ervaringen put hij uit expe-
dities zoals die van de Noord- 
naar de Zuidpool tot op de top 
van de Mount Everest (zonder 
extra zuurstof). Wilco had de-
ze expeditie-ervaringen kei-
hard nodig om met name zijn 
laatste
wereldberoemde tocht naar 
de beruchte top van de ‘killer 
mountain’ K2 te overleven. Na 
het bereiken van de top voltrok 
zich een verpletterend drama: 
drie dagen was hij vermist. Wil-
co is net terug van zijn 3e expe-
ditie naar de K2 (8.611m). Want 
opgeven komt in zijn woorden-

boek niet voor.
Het was ‘Triumph and tragedy’ 
want vele klimmers kwamen 
om, ook zijn grote klimvriend 
Gerard Mc Donnell.
Wilco beklom de hoogste top-
pen van de Alpen tot de Hima-
laya, doorkruiste heel Afrika 
en 15.000 km zinderende ‘out-
back’ van Australië en bereik-
te als eerste zowel de geogra-
fische Noord- als de Zuidpool, 
op eigen kracht.
In 2004 bereikte hij zijn derde 
pool. Hij is de enige levende 
beroepsavonturier met 3 po-
len op zijn naam en één van de 
weinigen die Nederland rijk is.

De indrukwekkende lezing Sa-
men naar de top door Wilco 
van Rooijen is op donderdag 
22 april om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Graag vooraf reserveren bij de 
receptie van de Luifel: tel. 023-
548 38 28-1.
Kijk ook eens op www.casca.
nl voor meer leuke, informatie-
ve of ontspannende CascaNo-
va activiteiten. CascaNova: El-
ke week iets Nieuws!

Evenement Ladies Night bij 
Le Grand Cru groot succes
Heemstede – Op 30 en 31 
maart jl. werd door Le Grand 
Cru in samenwerking met diver-
se collega-ondernemers uit de 
Jan van Goyenstraat een Ladies 
Night georganiseerd. Het was 
een zeer succesvol evenement.
De dames zijn trendsetter, de 
wijnhandel trendwatcher. De 
wijnaankoop in Nederland wordt 
voor 50% door dames gedaan, 
in Frankrijk door zelfs 68%. Met 
dit gegeven opende Els Beeren 
van Wijnspeciaalzaak Le Grand 
Cru haar vijfde Ladies Night. In 
totaal hebben 238 dames bij Le 
Grand Cru kunnen genieten van 
een zeer uitgebreide proeve-
rij aangevuld met een modieus 
en met een culinair program-
ma. Naast het proeven van ze-
ventig wijnen konden de dames 
ook genieten van een smaakvol 
gerechtje van lamshaas en van 
de fijne vleeswaren van Keur-
slager Wim Kuijk. Olijfoliepro-
ducent Alie van Doorten pre-
senteerde haar prachtige, zui-
vere Italiaanse San Mauro olijf-
olie, geserveerd over een ver-
fijnd smakende ravioli van On-
ly Pasta. Pip Catering verraste 
de dames met heerlijke sand-
wiches geserveerd uit een hoog 
brood, ook wel het Pain Surprise 
genoemd. Een heerlijke trakta-
tie voor een lunch of een feestje. 
Ook haar amuse-hapjes vielen 
bij de dames in de smaak. Voor 
wie graag wijnetiketten bewaart, 
had My Wine Record een heel 
handig boekje. Naast het eti-

ket is er voldoende ruimte om te 
beschrijven waarbij de wijn ge-
dronken is en ook met wie. Te-
vens is er ruimte voor een wijn-
beschrijving. Een leuk naslag-
werk. Bij Miyako uit Haarlem 
konden de dames genieten van 
Japanse groene thee en natuur-
lijk proefden zij de overheerlij-
ke sushi’s.  In de modieuze hoek 
stond Ma Perle uit Haarlem met 
kleurrijke kettingen, armbanden 
en oorhangers van halfedelste-
nen, unieke exemplaren die veel 
belangstelling trokken. Hildering 
Parfumerie presenteerde de da-
mes de nieuwe zomermaquilla-
ge van Estée Lauder en Kasim 
damesmode toonde zijn voor-
jaars- en zomermode. Een kleur-
rijke show die door Els Beeren 
van Le Grand Cru nauwlettend 
werd gadegeslagen omdat haar 
dochter Elaine hierin meeliep.

Net als vorig jaar konden de da-
mes een stem op hun favoriete 
wijn uitbrengen en dat gaf
veel stof tot discussie. Vorig 
jaar was de winnaar de Sauvig-
non Touraine Domaine de Mar-
cé uit de Loire, dit jaar werd de 
winnaar eveneens een Sauvig-
non Blanc maar dan van Domai-
ne Montgravet uit de Côtes de 
Gascogne. De dames vonden dit 
een heerlijke aperitiefwijn.
De wijn stuift en smaakt naar li-
moen en groene appel. Volgens 
de dames smaakt de wijn fris en 
heeft hij een miniem fruitzoet-
je waardoor iedere slok weer 

doet verlangen naar een vol-
gende. Deze wijn laat zich, al-
dus Els, ook goed serveren als 
begeleider van zeevruchten, van 
salades met ham en asperges 
en natuurlijk als begeleider van 
geitenkaas.

Met deze lustrum-editie heeft Le 
Grand Cru bewezen dat de da-
mes hun ‘mannetje’ staan.
Opvallend is de nieuwsgierig-
heid van de mannen naar de 
wijnen die hun partners heb-
ben aangeschaft. De dames die 
tijdens de Ladies Night een be-
stelformulier inleverden kregen 
een lotnummer voor het win-
nen van een doosje van de La-
dies Choice. De winnende num-
mers zijn  geel 201 en geel 311, 
roze 12 en roze 103.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 
april staat het volgende evene-
ment op het programma: Be-
grüssen sie den Winzer.
Dan zal er een begeleide proe-
verij zijn van Duitse en Oosten-
rijke wijnen. Tijdens deze unie-
ke proeverij zal restaurant Che-
val Blanc een aantal culinaire 
verrassingen verzorgen. Zater-
dag 17 april zal van 13.00 – 18.00 
uur, tijdens een vrije inloopproe-
verij, Kathrin Starker van Wein-
gut Heymann-Löwenstein (Mo-
sel), Nicole Bretz van Weingut 
Dönhoff (Nahe) en Martin Lich-
tenberger van Weingut Heinrich 
(Burgenland) aanwezig zijn. 
Voor informatie 023-5293839.

Heemstede - Dagelijks rijdt Hilma Ex uit Vogelenzang 
voor TNT Post ritjes in Heemstede, Bennebroek en haar 
eigen woonplaats. “Tijdens deze ritjes zie ik regelma-
tig dit vreemde eendje in de Leidsevaart bij de Centen-
brug in Bennebroek”, vertelt Hilma. Verder schrijft ze dat 
het zwemmertje hoogstwaarschijnlijk een ontsnapt exem-
plaar is: een Kokardezaagbek, broedvogel in Noord-Ame-
rika. Ver van huis dus! Overigens zag ze de eend vorig jaar 
mei ook. “Hij heeft het schijnbaar erg naar z’n zin”, al-
dus de fotografe die tevens van de gelegenheid gebruik 
maakte per mail de complimenten voor ‘de Heemsteder’ te 
uiten. “Op mijn posthaalritten neem ik altijd bij de Spar 
op de Glip een paar exemplaren van de Heemsteder voor 
mijzelf en collega’s/vrienden mee. Heel leuk blad!”

Vreemde eend in de bijt...
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Heemstede - Op een eigen 
stukje grond ga je zelf groenten 
kweken. Je gaat de grond be-
werken, mesten, zaaien, planten, 
wieden en oogsten. Met als uit-
eindelijk resultaat: heerlijke ver-
se groenten zoals prei, brocco-
li, ui, peterselie, tomaten of mis-
schien ook wel mooie bloe-
men. Je neemt je zelf gekweek-
te groenten en bloemen natuur-
lijk mee naar huis. De kinde-
ren gaan eerst een zaaiplan ma-
ken. Op die manier zien ze iede-
re week op een andere plek iets 
opkomen of groeien. Lekker be-
zig met elkaar onder leiding van 
een ervaren tuinvrouw Mik van 

de Bor. De Heemsteedse kinder-
tuinen zijn er voor jongens en 
meisjes van groep 6 of 7. De kin-
deren gaan aan de slag in “hun” 
tuin 1x per week tussen 16.00 en 
17.00 uur (in de zomervakantie 
op woensdag van 18.00 tot 19.00 
uur) in de maanden april tot en 
met september. De volkstuinen 
van Volkstuinvereniging Groe-
nendaal zijn gelegen aan de 
Leidsevaart. De kinderen kun-
nen nu al aangemeld worden. 
Meer informatie over de startda-
tum en aanmelden kan bij Cas-
ca van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 12.00 uur: tel: 023-548 38 
28 – 1 of via www.casca.nl. 

Zelf groenten kweken in de Kindertuin
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Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Het weten dat
ik niets weet

brengt me bij de
kern van mijn bestaan

alles ligt open
alles ligt bloot

ik hoef alleen het
goddelijke in mijzelf

omhoog te zingen
het leven ligt aan

mijn voeten om zich
te laten ontvouwen

zonder moeten
zonder duwen

alleen maar mee bewegen
                         
De Magnolia

Ik kijk en zie hoe
de knoppen zich

een voor een ontvouwen
schaamtevrij hun intimiteit
en grootsheid blootgeven,
als een pasgeboren baby

ik kan het bijna niet
verdragen

zoveel schoonheid op een
meter afstand in mijn eigen 

kamer
ik adem een paar keer tot 

diep
in mijn onderbuik

ervaar dan de intimiteit
en grootsheid van

mijn eigen ziel
en weet dat we

zijn ontstaan uit dezelfde
bron van liefde

mijn GOD, ik Leef!!!!!!!

Ada Lodder

DichtstortenCabaret met Mylou Frencken
Heemstede - In de voorstel-
ling van Mylou Frencken neemt 
ze meer ruimte dan anders om 
te vertellen. Ook speelt ze piano 
en zingt. Mooie liedjes met po-
etische teksten. Vol beeldende 
details en originele liefdesver-
klaringen. In Alles Nog Prachtig 
II liet Mylou Frencken zien dat zij 
de kunst verstaat op indringen-
de wijze te kunnen zingen en 
praten over Verlies, Verdriet, Af-
scheid en Gemis. Het wordt nu 
tijd voor een programma over 
Vrolijkere Zaken. 

‘vers gemaaid gras, een dag 
zonder jas
een dag zonder tijd, een dag 
zonder druk
fietssleutel hè...waar...
daar op de kruk
dat soort geluk, dat soort geluk’ 
(uit: dat soort geluk)

En nieuwe ontmoetingen. On-
verwachte, verfrissende, maar 
ook alledaagse en zelfs nare 
ontmoetingen. Over doorade-
men en alles wat daarbij komt 
kijken. Gniffelen over alledaagse 
dingetjes. Uit bed gaat over de 
wederopbouw van een mens die 
weer alleen is. 
Voor iedereen die elke dag toch 
maar weer z’n bed uitkomt.
Met gitarist Matthias Biermann.
Regie: Pieter Tiddens

Wanneer?
Vrijdag 23 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur.
De entree is 16,50 euro. CJP/65+  
15,50 euro.  
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.Foto: Govert de Roos.

‘Vrouwen in paniek’ 
Voorstelling vol spanning, 
humor en leugens
Heemstede - De Haarlemsche 
Tooneel Club speelt ‘Vrouwen in 
paniek’ van Cyril Campion. Een 
voorstelling vol leugens, intri-
ges, humor  en spanning. De 
regie is in handen van de be-
kende Haarlemse regisseur Ko 
van Leeuwen.  In deze detective 
draait alles om het huwelijk van 
Una Verity, het nichtje van Lady 
Spate. Una woont bij haar tan-
te en op de vooravond van haar 
huwelijk vieren familie en vrien-
dinnen haar vrijgezellenfeestje. 
Maar al voordat zij echt begon-
nen zijn, worden de feestelijk-
heden ruw verstoord door een 
aantal even afschuwelijke als 
onbegrijpelijke en onverklaarba-
re gebeurtenissen. Onheil hangt 
als een onafwendbare dreiging 
boven de voorgenomen trouw-
partij. Paniek breekt uit onder 
de vrouwen rond de bruid. Want 
wie zijn de aanstichters van de 
onverklaarbare gebeurtenissen 
en hoe erg kan het allemaal nog 
worden? Er ontstaat een Agatha 
Christie-achtige sfeer vol span-
ningen waarbij elk van de vrou-
wen als verdachte kan worden 
beschouwd. Maar het zijn toch 
allemaal vriendinnen en doch-
ters van vriendinnen van Una 
Verity? Geen van hen komt als 
dader in aanmerking. Maar La-
dy Spate laat het er niet bij zit-
ten. Zij laat een detective komen 
om de zaak koste wat kost op 
te helderen. Met: Liesbeth Velt-
man, Marieke Jonker, Mirjam 

van Casteren, Laurine Boelaars, 
Evelien Maas, Suzette Meddens, 
Betty Meurs, Lydia Struyk en 
Marijke Merkx. 

Waar en wanneer?
Vrouwen in paniek van Cyril 
Campion, regie Ko van Leeuwen 
is zondag 25 april om 14.30 uur 
en 20.15 uur  te zien in theater 
Casca de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. 
Kaarten á 10,- euro zijn te be-
stellen via www.haarlemsche-
tooneelcub.nl of bel 023 -
5380076 (bij afwezigheid graag 
inspreken) 

De hageheld is een nachtvlinder die u op Leyduin kunt ‘ontmoeten’. 
(Foto Ger Tik)

Bijzondere excursie 
nachtvlinders op Leyduin
Heemstede - Nu het voorjaar 
op gang begint te komen zien 
we steeds meer vlinders. Ook ’s 
nachts vliegen ze rond. Op vrij-
dag 16 april van 21.00 tot 22.30 
uur laat boswachter Nico Dek-
ker van Landschap Noord-Hol-
land zien dat op landgoed Ley-
duin veel nachtvlinders leven. 
Hij doet dat samen met collega 
Ron Dam. 
Er wordt een wandeling ge-
maakt en de nachtvlinders wor-
den getoond met een specia-
le lamp die achter een wit laken 
staat opgesteld. Weet u dat er 
wereldwijd ruim 120.000 soorten 
nachtvlinders bestaan, terwijl 
er ‘slechts’ 25.000 soorten dag-
vlinders zijn? Nachtvlinders zijn 
vooral ’s avonds en ’s nachts ac-
tief. Ze hebben in tegenstelling 
tot dagvlinders meestal minder 
uitbundige kleuren. Zelfs de an-
tennes van nachtvlinders zien er 
wat anders uit: draadvormig of 
geveerd. Deze helpen de man-

netjes de geur van het vrouwtje 
op te vangen tijdens de voort-
plantingsperiode. 
 
Aanmelden is noodzakelijk voor 
deze excursie en kan bij de In-
formatieWinkel van Landschap 
Noord-Holland, tel.088-0064455. 
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 2,50 
euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS stati-
on Heemstede/Aerdenhout, aan 
de westzijde van de Leidsevaart. 
Geen navigatiesysteem gebrui-
ken wordt geadviseerd. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Olga Zuiderhoek op toneel 
van de Luifel
Heemstede - Een vrouw aan 
de telefoon. Zij verwacht een te-
lefoontje: dat ene telefoontje. 
Het ene gesprek na het ande-
re volgt: familieleden, scharrels, 
leerlingen, onbekenden. Maar 
het wachten is op een telefoon-
tje van haar echte liefde, die, vol-
gens een afspraak van  een jaar 
geleden, vanavond ja of nee zal 
zeggen. Met: Olga Zuiderhoek. 
Tekst: Judith Herzberg. Regie en 
film: Michiel van Erp.

Een inleiding wordt verzorgd van 
19.15 tot 19.45 uur, waarin wordt 
ingegaan op de  keuze voor het 
stuk, de bewerking, regie en 
de acteur. Er wordt stil gestaan 
bij hoe een productie tot stand 
komt en welke uitdagingen dit 
oplevert. Ook wordt kort inge-
gaan op de inhoud, natuurlijk 
zonder daarbij teveel weg te ge-
ven van het stuk.  

Wanneer?
Zaterdag 24 april is de voorstel-

ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+  16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 

Tapas maken op 
culinaire cursus
Heemstede - Tapas zijn kleine 
Spaanse hapjes of snacks. Er zijn 
er honderden van. Tapas zijn een 
culinaire weerslag van een ge-
zellige, afwisselende levensstijl. 
Er zijn zowel warme, als koude 
gerechtjes. Koude zijn o.a.: olij-
ven, ansjovis, chorizo, kaas. 
Warme tapas kunnen zijn: gegril-
de spiesjes, ribbetjes, koteletjes 
of zeevruchten. Je proeft de zon 
en het mediterrane leven!
Dinsdagochtend 20 april start 
een korte cursus van 2 lessen 
bij Casca, waarin u enkele tapas 
leert bereiden. De lessen zijn van 
9.30-12.00 uur in keuken van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28-1 of via 
www.casca.nl.
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‘Vereeniging in 1897 gered door cognac’

125 Jaar roeien aan het Spaarne
Heemstede – In het Haar-
lemsch Advertentieblad van 25 
juli 1885 stond een kort bericht-
je: Op zaterdag den 18den Ju-
li werd, op een der bovenzalen 
van het café Brinkman, eene eer-
ste algemeene vergadering ge-
houden waarin de Vereeniging 
werd geconstitueerd en een de-
finitief Bestuur gekozen, terwijl 
de naam werd aangenomen van 
Haarlemse Roei-en Zeilvereeni-
ging “het Spaarne”. De huidi-
ge voorzitter, Dick van der Laan 
sprak zondag in het clubgebouw 
aan het Marisplein in Heemste-
de bij het aansnijden van de 
feesttaart met beschermvrouwe 
burgemeester Marianne Heere-
mans, over vijf jonge onderne-
mende Haarlemmers die na de 
oprichting begonnen met een 
kleine loods die gebouwd werd 
aan het Noorderbuitenspaarne. 
De vereniging had enkele jaren 
tussen de 40 en 50 leden het-
geen, er was geen groei meer. 
Dat leidde in 1897 tot  een intern 
conflict. In de cruciale verga-
dering bij een bestuurslid thuis 
redde de gastheer de vereniging 
door zijn beste cognac overvloe-
dig te schenken, tegenstellingen 
werden vergeten en de club be-
gon te bloeien.
Dit voorval werd een leidraad 
bij bestuursaangelegenheden, 
waarbij overigens heden ten 
dage niet direct meer cognac 
nodig is. Een open sfeer, waar 
men steeds in is voor verande-
ringen, maar waar soms ook een 
kromme stok nodig is om op 
het nieuwe rechte pad te ko-
men. 

Naar Heemstede 
1927 werd een belangrijk jaar. In 

Haarlem Noord was uitbreiding 
onmogelijk en in Heemstede lag 
een pracht stuk grond braak aan 
het Spaarne. Welkom in Heem-
stede, waar naar het ontwerp 
van K. Jonkheid, een beken-
de architect in Heemstede, een 
prachtig botenhuis gerealiseerd 
werd. Met een torentje dat he-
laas verdwenen is en een zui-
lengang die misschien ooit weer 
in ere hersteld zal worden. Het 
botenhuis is inmiddels een ge-
meentelijk monument, daar is 
de club trots op. Net zo trots 
zijn ze op hun Koninklijke sta-
tus en hun tradities. Met soli-
de bestuurders die zorgen voor 
continuïteit en bestuurlijke wijs-
heid. Zo spaart de vereniging ie-
der jaar 30.000 euro die belegd 
wordt in een Spaarne Bouw-
fonds met een apart bestuur. 
Zo heb je nooit last van een cri-
sis. Zo word je ook oud en kan 
je vieren dat je 125 jaar bestaat. 
Het fonds is bedoeld om bijvoor-
beeld de vernieuwbouw te reali-
seren, waarin de stille wens van 
die zuilengang zit. In 2021 heb-
ben ze de centen! Daarnaast is 
er een groeiend aantal jeugd-
leden en zijn er ongeveer der-
tig leden met een handicap. 
Die worden één op één bege-
leid door vrijwilligers die hier-
voor een opleiding kunnen vol-
gen. Boegbeeld is hier de 14 ja-
rige Pepijn die met  èèn been 
stuurman is op de succesvolle 
jeugdacht en vorig jaar Neder-
lands Kampioen werd in de Vier. 
Ook hier verbroedert sport. 

Damesroeien
Of verzustert! De  roeisport was 
een mannenzaak, ook bij Het 
Spaarne, tot in 1912 er een over-

val gepleegd werd in de Alge-
mene Vergadering. Want zo kan 
je de ingediende slimme motie 
van de secretaris best noemen. 
De dolle dames werden toege-
laten! Ze mochten stijlroeien, 
dus heel mooi roeien in nauwe 
rokken, maar beslist geen wed-
strijden. Dat hield natuurlijk niet 
lang stand.
Een echte Engelse dame ging 
de dames coachen, ze kregen 
hun broeken en succes en daar-
mee hun gelijk. Voorzitter Dick 
van der Laan gaf aan dat de 
vereniging het hele jaar feest 
viert een feest dat zondagoch-
tend al vroeg begon met een 
roeitocht naar Vijfhuizen. De be-
langstelling was zo groot dat 
zelfs zeilboten ingezet moes-
ten worden om iedereen later te 
kunnen laten zeggen dat ze ooit 
die gedenkwaardige tocht mee-
gevierd hebben.
Burgemeester Marianne Hee-
remans ging even in op dat ge-
denkwaardige jaar 1927 waarin 
de Roei-en zeilvereniging Spaar-
ne weliswaar van Haarlem naar 
Heemstede kwam, maar Heem-
stede wel een prachtig deel 
van zijn grondbeleid aan Haar-
lem verloor! Zij wenste de ver-
eniging waar zij vroeger al veel 
roeide, nu als beschermvrouwe, 
alle succes toe en hief het glas 
champagne met de voorzitter en 
de vele aanwezige leden in hun 
speciale T-shirts.
Met zes keer oefenen onder  
eiding van dirigent Bert Stein-
mann ingestudeeerd,  zong het 
gelegenheidskoor “Spaarne 
Dollenkoor” een echt zeemans-
lied, zo vielen alle roeiriemen 
los. 
Ton van den Brink

Regiokampioenschappen 
5de divisie
Zes meisjes van GSV Heemstede mochten deelnemen aan de re-
giokampioenschappen in Amsterdam. De beste uitslag van de 
twee voorwedstrijden in Beverwijk telde mee om in aanmerking te 
komen voor deze wedstrijd. Ieder rayon had zo 8 meisjes in elk ni-
veau uitgekozen om in dit regiokampioenschap zich te vertegen-
woordigen. Zo moesten deze meisjes strijden tegen verenigingen 
in de regio van Texel tot Almere.
Als eerste begonnen Mirre en de zusjes Renee en April. Renee 
begon met een balkoefening. Helaas viel ze eraf direct na de op-
sprong, maar ze maakte de oefening wel mooi af met een koprol 
achterover, een handstand en een salto. Bij de vloer maakte ze de 
bewegingen niet helemaal mooi af met haar armen, waardoor er 
geen hoge waardering gegeven kon worden. De overslag over de 
pegasus ging wel goed, maar bij de brug had ze niet genoeg rota-
tie met de zolendraai, waardoor ze net de hoge ligger niet kon pak-
ken. April en Mirre zijn de jongste die aan wedstrijden deel mogen 
nemen. Op de vloer nam April al een mooie voorsprong, maar met 
de sprong kwam Mirre hoger uit. Met haar handstandplatval was ze 
de vijfde van de 40 meisjes. Helaas is de brug altijd een struikelpunt 
voor Mirre; die hoge ligger vindt ze altijd moeilijk te bereiken. Beide 
meisjes turnden wel een goede balkoefening. Door alle toestelsco-
res hoog te hebben is April op de 12de plaats geëindigd.
’s Middag was het de beurt aan Charlotte en Marlijn. Bij de brug 
liet Charlotte wat puntjes liggen door niet netjes te zwaaien. Maar 
haar balkoefening ging heel goed en de koprol maakte ze ook 
heel netjes. Met nog een hele hoge score op de vloer komt ze ook 
op een 12de plaats. Marlijn begon op de sprong, een toestel waar 
ze moeiteloos overheen komt. Op de balk een prima oefening met 
een handstanddoorrol, een losse rol en een salto achterover eraf. 
Haar vloeroefening zag er ook goed uit, met een arabier flick flack 
en baranie op het eind. Haar brugoefening was ook goed, alleen 
zag de jury dat anders, hier werd ze zwaar benadeeld in de score. 
Maar na enige discussie heeft hier een correctie op plaatsgevon-
den, waardoor  ze uiteindelijk op een 13de plaats uitkwam. 
Als laatste van de dag mocht Myrthe haar kunsten vertonen. Ze 
begon op de balk; met veel spanning in haar lijf kon ze helaas na 
de handstand niet meer correct op de balk terug komen. Haar 
vloeroefening was geen probleem en ook een mooie overslag over 
de kast volgde. Als laatste een hele goede brugoefening met de 
hoogste score van allemaal! Door een stabiele goede wedstrijd 
is Myrthe op een 8ste plaats geëindigd. Dit komt erop neer dat 
April, Charlotte, Marlijn en Myrthe onze vereniging mogen verte-
genwoordigen op de districtwedstrijd in Amersfoort. 
Goed gedaan meiden.
Monique Marchand

INGEZONDEN

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)

Moederdagcadeau maken
Heemstede - Natuurlijk wil jij 
je moeder verrassen op Moe-
derdag! De kinderen maken bij 
de woensdagmiddagclub een 
prachtig cadeau waar ze de-
ze keer twee woensdagmidda-
gen voor nodig hebben! Wat het 
is? Dat is natuurlijk geheim! Wel 
goed verstoppen hoor! 

De woensdagmiddagclub is elke 
woensdag van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. De woensdag-
middagclub kost per keer: 3,50 
euro, een kaart voor 10x kost 
30,00 euro. Graag de kinderen 
van tevoren aanmelden.
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Het besturen van een vereni-
ging is tegenwoordig een veel-
zijdige taak. Hierbij zijn be-
stuursaansprakelijkheid, verlo-
ning en samenwerking termen 
die veel worden gehoord, maar 
niet direct eenvoudig zijn toe 
te passen. Naast deze moder-
ne bestuurlijke aspecten is ook 
de inzet van de jeugdleden bij 
de organisatie van activiteiten 
binnen een vereniging tegen-
woordig heel gebruikelijk. Ook 
dit is lang niet altijd makkelijk 
te organiseren.
Om de sportverenigingen 
in Heemstede over de ge-
noemde onderwerpen te in-
formeren, wordt op donder-
dag 22 april in het clubhuis 
van sportvereniging HBC een 
kennis(makings)avond geor-
ganiseerd door Sportservice 
Heemstede-Zandvoort. 
Tijdens de inleiding krijgt u, 
onder andere, een voorbeeld 
over de inzet van jeugd bij de 
organisatie van activiteiten 
binnen de vereniging in het 
kader van het project Who-
zNext en zal er een toelichting 
gegeven worden op het pro-
ject JeugdSportPas in Heem-
stede. Ook uw vereniging kan 
meedoen aan deze projecten, 
dus kom eens kijken of dit iets 
voor u is. 
Op deze praktijkgerichte bij-
eenkomst kunt u niet alleen 
‘kennis’ op doen (met welke 

vraag kan ik bij wie aanklop-
pen in de regio?) maar ook 
‘kennissen’ uit de sport ont-
moeten (hoe gaan zij om met 
vergelijkbare vraagstukken?). 
Naast een aantal algemene in-
leidingen zal uitgebreid aan-
dacht worden besteed aan 
uw vragen met betrekking 
tot ‘arbeidsaangelegenheden 
in de sportvereniging’, door 
Mr. Caroline Beekes, Sport-
service Noord-Holland en 
zult u praktische informatie 
ontvangen over de mogelijk-
heden van maatschappelijke 
stages binnen uw sportvereni-
ging.

Informatie
Vanaf 19.30 uur bent u wel-
kom bij sportvereniging HBC, 
Cruquiusweg 39 te Heemste-
de. Het programma start om 
20.00 uur en is rond 23.00 uur 
afgelopen. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze avond.
U kunt zich aanmelden door 
een e-mail te sturen met uw 
naam, vereniging en het aantal 
personen naar svanderpol@
sportserviceheemstedezand-
voort.nl of telefonisch 023-
5740116. Uiterste inschrijfda-
tum: 20 april.  
Een digitaal inschrijfformu-
lier voor deze avond vind u 
op www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl onder ‘evene-
menten’.

Heemstede - De sportverenigingen in Heemstede doen het 
goed. Toch heeft u allemaal uw eigen knelpunten en zoekt 
u wellicht al langere tijd naar een oplossing. Sportservice 
Heemstede-Zandvoort kan u niet garanderen dat zij al uw 
knelpunten oplost. Wel ziet zij het als haar taak u, als sport-
bestuurder, wegwijs te maken in de wereld van dienstver-
leners in de sport. Met dat doel nodigt Sportservice Heem-
stede–Zandvoort, u, uw commissieleden en overige geïn-
teresseerden uit voor een informele kennisavond op don-
derdag 22 april in het clubhuis van Sportvereniging HBC.

Puzzelen voor representatief elftal...

VEW richt vizier op nacompetitie
Heemstede - Het was zaterdag 
10 april een zwarte dag voor de 
trainers van VEW. Beide selec-
tie-elftallen moesten naar Rij-
senhout om tegen SCW te spe-
len. VEW-2 verloor onverdiend 
met 3-2 en is in de gevarenzo-
ne beland. De laatste wedstrij-
den moeten gewonnen worden 
om de degradatie nog te ont-
lopen. Er was nog een domper 
voor het tweede: Tom van Mars-
bergen brak zijn sleutenbeen en 
is voorlopig uitgeschakeld.
VEW-1 had nog een kleine kans 
om de nacompetitie te ontlopen. 
Die kans werd niet gegrepen 
want VEW ging met een 4-1 ne-
derlaag richting Heemstede. Er 
moest aardig gepuzzeld worden 
om een representatief elftal neer 
te zetten. Remco Neerken debu-
teerde in één, Ruud van Ochten 
en Joseph Obeng waren afwezig 
en Sander Smit moest snel ge-
blesseerd het veld verlaten en 
werd vervangen door Sven van 
Enthoven. Na een klein half uur 
kwam VEW op 0-1. Wie anders 
dan Niels Dekker scoorde na 
een voorzet van zijn broer. Nog 
voor de thee was het 1-1. Onge-
wijzigd begonnen beide elftallen 
aan de tweede helft. Niels Dek-
ker kreeg nog een goede kans 
maar dat was het laatste wapen-
feit van VEW. Gert Rothert kwam 
nog in het veld voor Paul van 
Marsbergen en Jeffrey Blokker 
voor Bas van’t Sant. 
Het programma voor 17 april:
Alliance- VEW-3    15.30 uur
ABN/AMRO- VEW-4 11.30 uur

VEW-b- Alliance    10.30 uur
DIO-c- VEW-c     11.30 uur
K’land-d- VEW-d   11.15 uur
VEW-e1    nog niet bekend
VEW-e2     nog niet bekend
VEW-f- KHFC-f     09.30 uur
SCW-vet- VEW-vet     14.30 uur
DIOS-e- VEW-e1     09.00 uur
B’daal-e- VEW-e2        10.00 uur.

Dinsdag 20-4:
DSOV-e- VEW-e1  18.30 uur
Vrijdag 9 april werd er weer ge-
klaverjast. De score was dit keer 
heel hoog.
1. Fred van Egmond   5609
2. Witte Biesot    5521
3. Eelco Dijkstra      5272
4. Mary Verheyden      5255
De poedel was voor Kees van 
der Steeg met 3826 punten. De 
laatste klaverjasavond van dit 

seizoen wordt gehouden op vrij-
dag 7 mei. VEW E-1 junioren 
naar de Arena. Zondag 11 april 
gingen de E-1 junioren, dank-
zij Lloyd de Meza, naar Ajax-fc 
VVV(zie foto). Er werd lustig op 
los gescoord: Ajax won met 7-0.

De VEW-agenda:
Het beroemde jeugdweekend- 
vrijdag 21, zaterdag 22 en zon-
dag 23 mei slaapt en eet de 
jeugd in het clubhuis. Gegevens 
volgen nog.
Zaterdag 5 juni: Voor de se-
nioren het 7 tegen 7 toernooi. 
Teams kunnen zich in laten 
schrijven bij: Micha Pannekoek- 
0643562842 of zaterdags in het 
clubhuis- 023-5284874.
Zaterdag 12 juni: BBQ voor de 
B-junioren, leiders en trainers.

HFC
Zonder trainer drie punten op Hoofddorp
Regio - Het vertrek van trai-
ner Renee Anneese van de Kon. 
HFC zorgde de afgelopen week 
binnen de club voor de nodige 
beroering. Anneese vertelde zijn 
spelers zelf afgelopen zondag 
dat hij per direct opstapt. Als 
toeschouwer volgde hij vervol-
gens de wedstrijd tegen Hoofd-
dorp. Echter ditmaal aan de voor 
hem verkeerde kant van het hek. 
Vele gesprekken tussen het be-
stuur en Anneese mondde uit in 
een definitieve breuk. In decem-
ber 2009 hadden beide partijen 
nog overeenstemming bereikt 
over een verbintenis voor nog 
één jaar. De club, waarvoor hij 
achtjaar werkzaam was, gaat nu 
op zoek naar een nieuwe coach 
voor het eerste team. Vriend en 
vijand staken niet onder stoelen 
of banken dat Anneese een zeer 
kundige en succesvolle trainer 
is, maar dat de chemie eens is 
uitgewerkt.
Na 1 minuut en 40 seconden 
kende scheidsrechter Bert Wi-
chers al een strafschop toe aan 
HFC, omdat Averdijk binnen de 
16 meter onderuit was gehaald. 
Naar later bleek, bleef het in de-

ze wedstrijd bij dit ene doelpunt. 
De toegekende penalty werd 
door aanvoerder Tunzay Yener 
knap ingeschoten. Yener dit-
maal opgesteld als rechts ach-
ter speelde vervolgens ook nog 
eens een prima wedstrijd. HFC 
hervond, zeker het eerste half 
uur, het speltype dat hen voor 
de winterstop zoveel succes 
bracht. De aanvallen liepen soe-
pel, er was druk op de bal en de 
beleving straalde er van af. Kort 
na elkaar kregen Steve Bever-
ley en Carlos Opokuen Bart Ne-

lis nog kansen op een treffer. De 
meer dan uitstekende doelman 
van Hoofddorp, Donovan Par-
tosoebroto, stond echter steeds 
op de juiste plaats. Hij speelde 
goed mee met zijn verdedigers 
en wist gedurende het gehele 
duel met alle lichaamsdelen, die 
hij tot zijn beschikking had, zijn 
doel schoon te houden.
De Hoofddorpers maakte een 
uitgebluste indruk en probeer-
de met uitvallen het HFC doel 
te bereiken. Op 20 minuten na 
in de tweede helft kwamen zij 

zelden toe aanvallend voetbal.
Na de snelle achterstand duurde 
het tot de 26e minuut voordat er 
een schot op het HFC doel werd 
gelost. Doelman van Rossum van 
HFC had niet helemaal zijn dag. 
Hij liet een slap schot los waar-
door er nog enige gevaar ont-
stond en hij miste een vangbal 
na een corner. Zijn verdedigers 
waren zo attent zijn foutjes te 
herstellen. Bart Nelis kreeg nog 
een dot van een kans om HFC 
voor rust op een 2-0 voorsprong 
te zetten, maar wederom greep 
de Hoofddorp goalie knap in.
Bij aanvang van de twee-
de helft stond het Rick Gladon 
van Hoofddorp die al na 30 se-
conden oog in oog met de HFC 
doelman maar werkte de bal 
naast het doel. 
Hoofddorp bracht Yoeri Tol en 
Danny Hendriks in het veld en 
voerde daarmee de druk op HFC 
verder op. HFC zette alle zeilen 
bij om aan de druk te ontkomen. 
Bij de Haarlemmers lukte steeds 
minder en Hoofddorp kreeg 

kansen. Na een goede voorzet 
schoot Robin Stroet raasde de 
bal net voorlangs het HFC doel. 
Pas na een minuut of 20 kreeg 
HFC weer meer vat op het spel 
en Beverley, Ajnaoua en Opoku 
kregen kansen en een schot van 
Bart Nelis ging rakelings voor 
het doel langs. 
HFC werd sterker, maar moest 
bedacht blijven op uitvallen van 
Hoofddorp. Vlak voor tijd beslo-
ten 4 HFC spelers tien meter van 
de doellijn de bal eens een paar 
maal over te spelen in plaats van 
eens flink uit te halen. De Hoofd-
dorp verdedigers onderbraken 
dit samenspel.
Alle concurrenten verspeel-
de punten, zodat HFC zelfs nog 
kans heeft op de titel, maar een 
derde plaats is al voldoende voor 
promotie. De tweede periodeti-
tel ligt voor de Haarlemmers on-
der handbereik. Hoofddorp lijkt 
uitgespeeld voor een eervolle 
plaats en maakt alleen nog kans 
een periodetitel te pakken. 
Eric van WesterlooFoto: Fons Langemeijer.

De jeugd van VEW.

Besturen, hoe doe je dat?
Kennisavond sportverenigingen
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Nelly Frijda en Peer Mascini 
in stuk over Hitler
Heemstede - Ik hield van Hit-
ler is een reading, een lezing van 
een nieuw toneelstuk van Ton 
Vorstenbosch en Kiek Houthuij-
sen. Het werk van deze schrijvers 
staat garant voor inhoud, maar 
ook voor lichtheid en humor. Het 
schrijfduo staat zelf ook op de 
planken en wordt iedere avond 
terzijde gestaan door een wisse-
lende groep van drie topacteurs. 
De cast van vrijdag 16 april bij 
Theater de Luifel in Heemste-
de bestaat uit  Kiek Houthuij-
sen, Peer Mascini, Arnoud Bos 
en Gonnie Gaakeer. Nelly Frijda 
imponeert als de door liefde ver-
blinde Winifred Wagner.
Ik hield van Hitler is het tweede 
deel van de Trilogie van de Waan: 
drie nieuwe Nederlandse stuk-
ken over drie vrouwen en hun 
verdwaasde geloof in het na-
zisme. Het eerste deel ging over 
de zus van Nietzsche, Elisabeth, 
die zijn ideeën een antisemiti-
sche draai gaf.Het derde deel zal 
over Magda Goebbels gaan, kri-
tiekloos bewonderaar van Hitler 
die als eerste dame van het Der-
de Rijk er niet voor terugdeinsde 

uiteindelijk haar eigen kinderen 
te vermoorden.
In dit stuk draait het om de re-
latie tussen Winifred Wagner, 
schoondochter van de beroem-
de componist, en Adolf Hitler. 
Wat boeide deze vrouw aan de 
voorman van de nazi’s? Hoe kon 
ze een leven lang blijven ont-
kennen dat hij verantwoordelijk 
was voor een van de grootste en 
gruwelijkste misdaden van de 
vorige eeuw? Een tragikomisch 
stuk waarin we twee kanten van 
Hitler zien: zijn ware gedaante - 
zoals we hem allemaal kennen - 
maar ook door de ogen van Wi-
nifred: als romantische en char-
mante Oostenrijker, een man 
met een missie.

Wanneer?
Vrijdag 16 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaartverkoop 
van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren via theaterlijn: (023) 
548 38 38. 

Heemstede - Op zondag 18 
april aanstaande wordt er voor 
de eerste keer een Thomasvie-
ring georganiseerd in Heemste-
de, om 10.00 uur in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan. De Tho-
masvieringen zijn ooit ontstaan 
in het Noorden van Europa en 
zijn in de jaren negentig over-
gewaaid naar ons land. Op ver-
schillende plekken kent men in-
middels een echte ‘Thomas-tra-
ditie’.
Een Thomasviering is het bes-
te samen te vatten in de twee 
woorden: ruimte en betrokken-
heid. Dat wordt tot uitdrukking 
gebracht met name in de ma-
nier waarop het gelezen bijbel-
gedeelte wordt uitgelegd. Er is 
namelijk geen preek, maar in 
de kerk zijn verschillende plek-
ken ingericht waar de bezoe-
kers zichzelf gedachten vormen 
over het thema van de lezing. Zo 
groeit de betrokkenheid van de 
deelnemers. Bovendien is de in-
houd van de preek niet afhanke-
lijk van één persoon, maar groeit 
zij in de dienst. Daarnaast wordt 
er in een Thomasviering ook ge-
woon gezongen en gebeden.
Zo’n invulling van de kerkdienst 
is heel anders dan op de andere 
zondagen; dat betekent dus iets 

voor de kerkganger. Wij hopen 
dat velen het experiment aan-
durven, want - zoals elke zon-
dag - is iedereen welkom! De 
Thomasviering op 18 april wordt 
geleid door dominee Pieter Terp-
stra.
Sinds enkele maanden is er op 
de derde zondag van de maand 
ruimte voor diensten die anders 
zijn dan gewoon. Zo was er eer-
der bijvoorbeeld een Allemans-
viering en een Taizéviering. De 
gedachte is dat sommige men-
sen soms naar een andere invul-
ling van geloven verlangen. De 
kerk probeert daar vorm aan te 
geven.

Dominee Pieter Terpstra nam het 
initiatief om Thomasvieringen in
Heemstede te organiseren.

Zondag 18 april Thomasviering 
in Pinksterkerk

Heemstede - Woensdagmiddag 
21 april organiseert Verpleeg-
huis en Zorgcentrum Bosbeek in 
Heemstede een grote Fancy Fair. 
Op de rommelmarkt kunt u uit-
gebreid rondsnuffelen. Er is een 
grote boekenkraam, religieuze 
artikelen, kaarten, handwerk en 
een breed scala aan huishoude-
lijke spullen. Bij het rad van for-
tuin en de grote loterij zijn ve-
le mooie prijzen te winnen. Ook 
aan de inwendige mens is ge-
dacht: haring, poffertjes en kof-
fie met taart zijn verkrijgbaar. 
De opbrengst is geheel voor het 
goede doel: een gedeelte wordt 
geschonken aan een kleinscha-
lig project voor weeskinderen 
in Tanzania. Daarnaast wordt 
met de opbrengst een fitness-
tuin voor senioren aangelegd 

De rolstoeltransporter, aangeschaft met de opbrengst van vorig jaar.

met dank aan het Ouderenfonds 
en het Premieplan. Bosbeek bor-
duurt daarmee voort op het be-
weeg thema van vorig jaar. De 
aangeschafte rolstoeltransporter 
wordt veelvuldig gebruikt. 

U bent van harte welkom in Bos-
beek op woensdag 21 april van 
13.30 uur tot 15.30 uur aan de 
Glipper Dreef 209, naast wandel-
bos Groenendaal. Telefoon 023 – 
892 99 00. Toegang gratis.

Antiquarische en 2e handsboeken-
markt Raadhuisstraat

Heemstede – Op het gedeelte Raadhuis-
straat tussen de Havenstraat en de Kerklaan 
vindt zondag 18 april een boekenmarkt plaats. 
Vooral antiquarische en 2e handsboeken kunt 
u daar op de kop tikken. De markt wordt ge-
houden van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze markt 

onder meer prenten, strips, oude ansich-
ten, schoolplaten, kinderboeken, boeken over 
gastronomie, reizen, natuur, kunst, literatuur 
en de Tweede Wereldoorlog. De organisatie 
is in handen van Els van den Akker, tel. 020-
4020471/06-51768845.

Bosbeekse Fancy Fair 
op woensdag 21 april

Plexsport voor jongeren op 23 april
Heemstede - Gewoon lek-
ker sportief doen, dat is Plex-
sport! Lekker een beetje bewe-
gen, voetbal, basketbal of heb jij 
een ander idee? Kom je ook voor 
een vette avond met vrienden en 

vriendinnen? Je hoeft je niet op 
te geven, kom gewoon langs 
voor een coole avond. ‘t Is weer 
Vrijdag is in de jongerenruimte 
van Plexat bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

KockVanGrondelle Advocaten
Heemstede - Per 1 februa-
ri 2010 hebben Colette Kock en 
Edith van Grondelle de deuren 
geopend van hun advocaten-
kantoor aan de Zandvoortselaan 
101 in Heemstede. Beiden zijn al 
jarenlang werkzaam in de advo-
catuur en hebben tot 2002 sa-
mengewerkt op hetzelfde kan-
toor. De ‘klik’ was groot en de 
droom was geboren om ooit sa-
men een eigen kantoor te be-
ginnen. 

Die droom is nu omgezet in re-

aliteit. De kracht van het kan-
toor zit in de combinatie van de 
verschillende persoonlijkheden 
die zorgt voor een prima sa-
menwerking. Beiden zijn slag-
vaardig, oplossingsgericht en 
stellen het belang van de cliënt 
voorop.  

De advocaten hebben zich door 
de jaren heen gespecialiseerd 
in het familie-recht (zoals  echt-
scheiding, alimentatie en huwe-
lijkse voorwaarden), het arbeids-
recht (zoals ontslag, concurren-

tiebeding en contracten) en het 
ondernemingsrecht.
Ook voor scheidingsbemidde-
ling kunt u bij hen terecht. Eén 
van de advocaten is teven be-
middelaar en lid van de Vereni-
ging van Familierecht Advoca-
ten en Scheidingsbemiddelaars 
(vFAS).  

Meer weten? Neemt u dan con-
tact op (023-707 08 50) of kijk 
op www.kvgadvocaten.nl 
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Gipsy jazz
in de 1ste Aanleg

Heemstede - Het Alexio trio 
speelt zondagmiddag 18 april 
akoestisch in café de 1ste 
Aanleg. De stijl van dit gip-
sy trio wordt door de meeste 
mensen ook wel Gypsyjazz ge-
noemd. Gipsyjazz is ontstaan 
in Parijs in de jaren 30 door le-
gendarische zigeunergitarist 
Django Reinhardt.
Gipsyjazz is vooral weer in de 
belangstelling gekomen door 
het Rosenberg trio. De muziek 
wordt ook wel aangeduid als 
‘hot club de france. De legen-
darische “Hot Club de France”, 
een Jazzclub in Parijs, werd in 
december 1932 opgericht op 
initiatief van twee Franse stu-
denten en jazzenthousiaste-
lingen met visie en aanpak. 
Het was de eerste organisatie 
in de wereld die zich tot doel 
stelt de Jazz te beschermen 
en te bevorderen. De promo-
tie is er vooral op gericht om 
Amerikaanse Jazzmusici naar 
Frankrijk te halen. Op 1 Febru-
ari 1933 organiseert men een 
eerste concert van een Ameri-
kaans ensemble.
De muziek van “Het Alexiotrio” 
wordt op een speciaal soort 

gitaren gespeeld, de z.g. Mac-
caferri. Mario Maccaferri was 
een klassieke gitarist en gi-
taarbouwer. Hij is de bedenker 
van het basisontwerp van de 
Maccaferri/Selmer gitaren zo-
als we die nu nog steeds ken-
nen. De gitaar werd gebouwd 
door de Selmer fabriek in Pa-
rijs. Hebben vele bouwers het 
concept over genomen. Een 
van die bouwers was: “Di 
Mauro Parijs”
De eerste gitaar die zij in 1990 
kochten was zo’n “Di Mauro”. 
Omdat in die tijd dit soort gita-
ren zeldzaam waren in Neder-
land moesten we voor deze gi-
taar speciaal een trip naar Pa-
rijs maken. De gitaar is recht-
streeks van de bouwer Het 
was een van zijn laatste in-
strumenten. Het atelier was 
reeds gesloten. Zij hadden ge-
lukkig het privé-adres van de 
Joseph Di Mauro.  Het Alexio 
trio start om circa 17 uur en 
speelt slechts een uurtje dus 
wees er op tijd bij.
Café de 1ste Aanleg, Raad-
huisstraat 103, Heemstede.
Tel. 023-5286035
Website: www.1steaanleg.nl

Wim van Duijn eredirigent 

Oriënt Express met 
Harmonie St. Michael 
Heemstede – Met vaart diri-
geerde machinist/dirigent Wim 
van Duijn na een intensief jubi-
leumjaar een ‘gewoon’ concert 
in de Bavo aan de Kerklaan.
Zondagmiddag vertrok de Ori-
ent Express vanuit het Beloofde 
Land met de Exodussong naar 
Cairo, waar stilgehouden werd 
om te luisteren naar de Triomf-
mars uit Aida van Giuseppe Ver-
di. In rechte lijn naar Moskou 
waar Kachaturian zijn befaamde 
Trois Dances componeerde. Een 
echte primeur was Het Speel-
doosje van Anatole Liadov, spe-
ciaal gearrangeerd voor hout-
blazers en slagwerk door Wim 
van Duijn!  In Rusland speel-
de de harmonie nog de Russi-
an Folks Songs and Dances van 
Duthoit. De trein raasde door 
naar het land van Bashermoi. 
Nooit van gehoord? Klopt, vraag 
het aan machinist Wim van 

Duijn die het vlotte en toegan-
kelijke werk componeerde. 

Nieuwe dirigent
Het orkest heeft aan het eind 
van het jubileumjaar plotseling 
afscheid moeten nemen van di-
rigent Gerhart Drijvers. Wim van 
Duijn, vanaf 1977 tot en met 
2002 de vaste dirigent van St. 
Michaël, was meteen bereid de 
periode van het zoeken naar een 
nieuwe dirigent te overbruggen. 
Afgelopen zondag bleek dat de 
oud dirigent en de harmonie 
nog steeds met elkaar kunnen 
lezen en schrijven of beter ge-
zegd kunnen zwaaien en musi-
ceren. Het was een mooi concert 
en dat liet het aanwezige pu-
bliek na afloop duidelijk horen. 
Aan het eind van het concert 
nam voorzitter Ben van der Goes 
het woord. Eerst werd Alex Ver-
nooy in het zonnetje gezet van-

wege zijn 25 jarig jubileum bij 
de vereniging. Vanwege de inzet 
van Wim van Duijn, niet alleen 
het laatste half jaar, maar vooral 
ook vanwege de eerdere periode 
dat hij als dirigent aan dit orkest 
verbonden was, had het bestuur, 
hoewel deze functie niet in de 
statuten voorkomt, besloten de 
oud dirigent symbolisch te be-
noemen tot eredirigent. De heer 
van Duijn was erg verrast en blij 
met de waardering die hij hier-
mee van de vereniging kreeg.
Komende week start de nieuwe 
dirigent van Harmonie St. Mi-
chaël:  John Brouwer zal met in-
gang van 14 april de orkesten 
gaan leiden. Hij zal zijn eerste 
uitvoering samen met het orkest 
geven op 11 juli eveneens in de 
Bavo. Uitgevoerd wordt dan, sa-
men met het Bavokoor, de Deut-
sche Messe van F. Schubert. 
Ton van den Brink

Wandel mee – Waterleidingduinen
Casca’s Wandelclub (55+)
Heemstede - Samen wandelen: 
sportief, gezellig en gezond be-
wegen in de buitenlucht! Twee 
keer per maand, op donder-
dag, wordt een wandeling uitge-
zet van zo’n 5 tot 9 km. voor een 
vaste groep senioren. Tijdens de 
wandeling eten we ergens bui-
ten een meegebrachte boterham 
of drinken koffie op een terrasje. 
Op 22 april gaat de wandeling 
door de Waterleidingduinen. 
Vanaf het Panneland komt u 
door prachtig ruig duingebied, 
met stromend water en waar ou-
de beuken staan. De duinen zijn 

hier vogelrijk, u kunt eventueel 
een verrekijker mee nemen. 
We verzamelen op donderdag 
22 april om 11.00 uur op het 
parkeerterrein Panneland in Vo-
gelenzang. Halverwege de wan-
deling lunchen we bij de Oase 
(mogelijkheid tot pannenkoeken 
eten). Vergeet uw natuurmonu-
menten- of lidmaatschapskaart 
niet. 
U kunt per keer meelopen. 
De volgende wandeling is op 
donderdag 6 mei, in de Kenne-
merduinen. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Vrije inloopproeverij zaterdag 17 april
Le Grand Cru Heemstede presenteert 
Duitse en Oostenrijkse wijnen
Heemstede - Duitsland en Oos-
tenrijk produceren niet alleen 
frisse aperitiefwijnen maar meer 
nog buitengewoon zuivere, gas-
tronomische wijnen die inmid-
dels de weg naar de Nederland-
se topgastronomie gevonden 
hebben.
“Denken wij aan Duitsland dan 
kunnen wij u melden dat het 
zoete Möselblümchen plaats 
heeft gemaakt voor prachtige, 
ragfijne wijnen met elegantie 

en frisse zuren. De Oostenrijkse 
wijn-wetgeving is na het schan-
daal uit 1985 de meest strenge 
van Europa geworden, waardoor 
de Oostenrijkse wijnen enorm in 
kwaliteit verbeterd zijn”, aldus 
Wil Beeren van Le Grand Cru.
Zaterdag 17 april organiseert Le 
Grand Cru van 13.00 – 18.00 uur 
een vrije inloopproeverij.  Ka-
thrin Starker van Weingut Hey-
mann-Löwenstein (Mosel), Ni-
cole Bretz van Weingut Dönhoff 

(Nahe) en Martin Lichtenberger 
van Weingut Heinrich ( Burgen-
land) zullen deze middag aan-
wezig zijn. Naast hun speciali-
teiten kunt u ook de wijnen van 
Frank Brohl (Mosel), Fritz Haag 
( Mosel ), Wirsching (Franken),  
Sattlerhof (Steiermark) en Fred 
Loimer (Kamptal) proeven. Voor 
informatie 023-5293839
Jan van Goyenstraat 12-14 te 
Heemstede. Telefoon: 023-529 
38 39. 



Bennebroek - Op zondagmid-
dag 25 april a.s. treedt Benne-
broek Symfonia o.l.v. Rob Ver-
meulen op in Bennebroek. De-
ze opzet is uniek en belooft dan 
ook een bijzondere gebeurtenis 
te worden. Met dit laatste con-
cert in de serie ‘Muziek in Ben-
nebroek 2009-2010’ wordt de 
serie afgesloten. Dit bijzondere 
concert vindt plaats in de gro-
te zaal van ‘Trefpunt’, Akonieten-
plein 1, Bennebroek en begint 
om 15.00 uur. De zaal is open 
vanaf 14.30 uur.

Het unieke is dat er vier concer-
ten met een solist worden ge-
speeld: voor piano, orgel en kla-
vecimbel. Dit is het tweede op-
treden van Bennebroek Symfo-
nia. 
Het orkest wordt door de werk-
groep zelf samengesteld en be-
staat deels uit beroepsmusici en 
voor het overige uit niet profes-
sionele spelers van zeer hoog 
niveau die uit alle delen van het 
land komen om hier in Benne-
broek belangeloos en voor hun 
plezier tijdens een weekend een 
programma in te studeren en 
het vervolgens uit te voeren.

De Nederlandse solisten treden 
regelmatig op in Nederland als 
ook in het buitenland.
De basisscholen in Bennebroek 
en Vogelenzang schenken aan-
dacht aan dit evenement.  Kin-
deren kunnen zich opgeven om 
een deel van de repetitie bij te 
wonen.

Op het programma staan het 
klavecimbelconcert in d van 
J.S.Bach, het orgelconcert op.4 
nr.4 van G.F.Händel, het piano-
concert nr.11 in D van J.Haydn 
en het pianoconcert nr.27 KV 
595 van W.A.Mozart. De solisten 
zijn Joop Albracht (piano en or-
gel), Jan van Grootheest (klave-
cimbel) en Matty Huyts (piano).

De concertmeester is Jiska ter 
Bals. Zij studeerde klassiek vi-
ool aan de conservatoria van 
Amsterdam en Rotterdam. Van 
jongs af aan heeft zij een bre-
de muzikale belangstelling. Zo 
speelde ze in popbands, de Ne-
derlandse klassieke orkesten en 
daarnaast nog altijd in tangofor-
matie het Piazzo Ensemble. Ook 
heeft ze haar eigen groep, Di 
Fidl-Kapelye, waarmee ze zowel 

traditionele joodse volksmuziek 
speelt als nieuw gecomponeerd 
werk. Jiska behaalde in 2008 
haar Master barokviool aan het 
conservatorium in Utrecht. Diri-
gent is Rob Vermeulen. Hij was 
een aantal jaren dirigent van het 
Bachkoor Holland. Hij dirigeert 
regelmatig projecten met o.a. 
het Gelders orkest en het Con-
certgebouw kamerorkest.
Hij is de vaste dirigent van het 
Projectorkest van de Twintigste 
Eeuw. Hij is o.a. ook vaste diri-
gent van het Bachkoor Nijme-
gen en het Oost-Nederlands Ka-
merkoor.
Rob Vermeulen is hoofdvakdo-
cent koordirectie aan de conser-
vatoria van Arnhem en Utrecht.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel BRUNA, Zwarte-
weg 22, OTJA Harpcenter, Ben-
nebroekerlaan 35a en bij het 
SWOB in het voormalige ge-
meentehuis Bennebroek of 
eventueel aan de zaal. Toe-
gangsprijs is 15 euro. Kinderen 
tot 12 jaar: 7,50 euro.

Kijk ook op: www.muziekinben-
nebroek.nl.
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Muziek in Bennebroek

Uniek concert op zondag 25 april

Dansvoorstelling AirBack 
in de Luifel

Met de voorstelling AirBack wil-
len de cursisten van de dans-
opleiding de aandacht vesti-
gen op de Albert Schweitzer-
school. Dit is een openlucht-
school en dienstverlenend in-
stituut voor kinderen met een 
chronische somatische aandoe-
ning. De kinderen hebben extra 
zorg en aandacht nodig om on-
derwijs te kunnen volgen. De Al-
bert Schweitzerschool is in staat 
deze extra zorg en aandacht 
te geven. Er is echter vaak niet 
genoeg geld om alles te kun-
nen financieren, anders dan de 
hoogstnoodzakelijke voorzienin-
gen. De cursisten van de dans-
opleiding willen met de voorstel-
ling geld inzamelen voor onder 
andere veilig nieuw speelgoed, 
nieuw servies en beddengoed. 
En met succes, want de avond-
voorstelling is al uitverkocht.

Groeien en ontwikkelen
De naam AirBack staat voor het 
teruggeven van de adem, het 
verlichten van problemen en 
het (terug) vinden van de ruimte 
waarin je ongestoord kunt ade-
men zonder ziek te worden en 
waarin je kunt ontwikkelen en 
groeien. Dit jaar is het examen-
project van de dansopleiding 
nog dynamischer en afwisselen-
der dan voorgaande jaren door 
de bijdrage van de nieuwe op-
leiding Artiest Theater van het 
ROC Nova College. De voorstel-
ling is een afwisseling van luch-

tige stukken en stukken die aan 
het denken zetten. De cursisten 
vertellen hun verhaal over dit 
thema met dans, zang, theater 
en monoloog. 

Dans & Theater
De dansopleiding van het ROC 
Nova College is een vierjarige 
opleiding waar cursisten wor-
den opgeleid om les te geven 
in dans, eventueel gecombi-
neerd met uitvoerend dans. On-
derdeel van de opleiding is het 
leren organiseren en uitvoeren 
van dansevenementen. Dit on-
derdeel sluiten ze in het vier-
de jaar af met een examenop-
dracht: een eigen dansvoorstel-
ling. Sinds september verzorgt 
het ROC Nova College de oplei-
ding Artiest Theater, eveneens 
een vierjarige opleiding die op-
leidt om les te geven en zelf op 
te treden. Voor meer informa-
tie over de opleidingen Dans & 
Theater www.novacollege.nl. 
Kaarten voor de middagvoor-
stelling zijn te bestellen via air-
back@hotmail.com voor 5 eu-
ro per stuk (o.v.v. naam, tele-
foonnummer en gewenst aantal 
kaarten). De gehele opbrengst 
van de kaartverkoop gaat naar 
de Albert Schweitzerschool. De 
kaarten kan men 18 april tus-
sen 13.30 en 14.00 uur afha-
len en betalen bij de kassa van 
Theater De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, www.theaterde-
luifel.nl. 

Heemstede - De vierdejaars cursisten van de dansopleiding 
van het ROC Nova College verzorgen op 18 april in Theater De 
Luifel in Heemstede om 14.00 uur en om 19.30 uur de voor-
stelling AirBack. AirBack staat voor ‘krijg je lucht terug’ en 
is de examenopdracht van de danscursisten. De opbrengst is 
voor de Albert Schweitzerschool in Haarlem.

Heemstede - Dinsdag 20 april 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland i.s.m.de gemeente 
Heemstede een avondexcursie 
in het mooie wandelbos Groe-
nendaal. Groenendaal is een 
eeuwenoud voormalig duin-
gebied dat deel uitmaakte van 
de buitenplaatsen Bosbeek en 
Groenendaal en laat nog res-
ten zien van de voormalige tuin-
achitectuur. Het ecologisch be-
heer van tegenwoordig van een 
groot deel van het wandelbos 
biedt ruimte aan vogels en na-
tuurlijk begroeiing. Deelnemers 

aan deze leuke excursie gaan 
onder leiding van IVN-Natuur-
gidsen op zoek naar het voor-
jaar in dit avontuurlijke bos. In 
Groenendaal ligt ook een ruine 
en een prachtige waterkom om-
zoomd met de stokoude linde-
bomen. 
Lange tijd was Groenendaal een 
oud en wat uitgesleten wan-
delbos, waar de natuur het op 
moest nemen tegen voetballen-
de en spelende kinderen. Maar 
dat is tegenwoordig anders. Een 
gedeelte is met rasters afgezet 
en daar grazen Schotse Hoog-

landers, schilderachtige half-
wilde koeien. Die zijn niet alleen 
een extra attractie voor de be-
zoekers, maar ze brengen ook 
met hun geknabbel en gegraas 
variatie in de begroeiing. Over-
al laat men nu oude, omgeval-
len bomen liggen en die geven 
het park een natuurlijke woest-
heid, waar vogels, planten en 
zwammen van profiteren. Een 
IVN-wandeling op een lente-
avond geeft u een mooi moment 
om van alle natuurschoon te ge-
nieten!  Vertrek om 19.00 uur bij 
het informatiebord op de par-

keerplaats van restaurant Groe-
nendaal. Duur. 1,5 uur. Deelna-
me is gratis. Aanmelden vooraf 

is niet nodig. Informatie bij Wim 
Swinkels, 023-5293302 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland

Voorjaar in wandelbos Groenendaal
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Tennis 
Eerste twee gemengde teams 
Merlenhove starten prima
Heemstede - Na een win-
ter lang trainen onder leiding 
van trainer Ymco van Gorkom 
was het afgelopen weekend zo 
ver: de competitie van 2010 be-
gon. Hoe zou het de teams van 
Merlenhove verlopen? Het eer-
ste team van Merlenhove moest 
het eerste team Amsterdamse 
Joy Jaagpad dat onder andere 
ex-Merlenhove spelers Marlie-
ke Jager en Guido van Solinge 
in zich heeft. Extra frappant hier-
bij was dat Guido jaren bij Mer-
lenhove heeft gespeeld en zelfs 
vorig jaar nog in Merlenhove 1 
speelde. De dag begon met de 
damessingles. Dominiek Wal-
laart begon als eerste vrouw en 
speelde tegen Marlieke. Hoewel 
Dominiek prima speelde, was zij 
niet opgewassen tegen Marlieke 
en verloor zij in twee sets. Nieu-
we aanwinst Inge Hoogland won 
haar single wel waardoor het 1-
1 werd.
In de eerste herensingle ver-
loor David Valstar na een span-
nende wedstrijd in drie sets zijn 
single (5-7 in de derde set). In 
de tweede herensingle speelde 
Mark Kerkhof tegen ex district 
Haarlem speler Joery de Goe-
de. Het werd een enorm span-
nende wedstrijd waarin de kan-
sen varieerde. Mark won de eer-
ste set en kwam met 4-2 voor in 
de tweede set. Hierna draaide 
de kansen en kreeg Joery twee 
matchpoints. Na zeer spannen-
de punten kwam Mark goed te-
rug en won uiteindelijk de wed-
strijd zodat het 2-2 stond na de 
singles. In de damesdubbel was 
het een spannende wedstrijd. 
De goed ingespeelde dames-

dubbel Inge Hoogland en Ilona 
Rolloos waren uiteindelijk in de 
derde set te goed voor de da-
mes van Joy Jaagpad. Met 6-4 
in de derde set wonnen zijn. Bij 
de heren was de wedstrijd even 
spannend. Na twee sets stond 
het 7-6; 6-7 zodat de derde set 
beslissend werd. Joy Jaagpad 
(Guido en Joery) namen een 3-
0 voorsprong met een dubbe-
le break. Maar hierna was het 
een en al Merlenhove. David en 
Constant Thoolen lieten prachtig 
tennis zien en wonnen de laat-
ste 6 games op rij en wonnen 
daarmee de wedstrijd. Hierdoor 
kwam de stand op 4-2. In beide 
mixen was het wederom span-
nend, een teken dat het niveau 
gelijk was. In de mixen vielen de 
punten net toe aan Joy Jaag-
pad. Beide mixen gingen verlo-
ren met 5-7; 4-6 zodat de eind-
uitslag 4-4 werd, een prima start 
van de competitie.
Het tweede team van Merlen-
hove moet de degradatie van 
vorig jaar ongedaan maken. 
De start was overweldigend: 
tegenstander Brederode 2 werd 
thuis met 8-0 verslagen. Span-
nendste partij hierbij was de 
herendubbel van aanvoeder 
Ronald Beck en Rogier Been-
ders die 7-6 in de derde set werd 
gewonnen. Aanstaande zondag 
18 april zijn er weer mooie wed-
strijden te zien op tennispark 
Groenendaal. Zo speelt het eer-
ste herenteam, met onder ande-
re oud-gemengd team 1 spelers 
Arthur Ludlage en Arnout Ver-
steeg, vanaf 12 uur tegen Vijf-
huizen 1. Ieder is van harte wel-
kom.

Nordic Walking bij GSV Heemstede
Heemstede - Nu de lente vol-
op in het land is start GSV 
Heemstede zaterdag 24 april 
weer met de Easy Cursus Nor-
dic Walking. Deze cursus is spe-
ciaal voor mensen die wat klei-
ne problemen hebben met lo-
pen of  herstellende zijn van een 
gewrichtsoperatie, bijv. knie of 
heup. De cursus is een zg, in-
stapcursus. Dat betekent dat er 
elke week begonnen kan wor-
den. De aanvangstijd is om 11.30 
uur en het vertrek is vanaf het 
GSV Centrum, Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede waarna in het 
hondenvrije gedeelte van het 
prachtige wandelbos Groenen-

daal de cursus gegeven wordt. 
U kunt de eerste keer vrijblij-
vend kennismaken met deze 
prachtige aangepaste manier 
van bewegen. Het gebruik van 
de nordic walking stokken is tij-
dens de cursus gratis en u krijgt 
altijd een eveneens gratis kop-
je koffie of thee. De duur van de 
cursus is 9 lessen van ongeveer 
een uur.
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de cur-
susleider Rene Reeuwijk, 023-
8447496 of 06-53582295 en 
mailen kan ook nordic.w@upc-
mail.nl. 
Er start ook een nieuwe cursus 

en wel vanaf woensdag 28 april. 
Dit is een cursus met maxima-
le persoonlijke begeleiding. Dat 
houdt in dat in  5 lessen van ca 1 
½ uur  de theorie en de praktijk 
van het Nordic Walking wordt 
geleerd onder deskundige lei-
ding. Er wordt tijdens de lessen 
gebruik gemaakt van videoana-
lyses. 
Dit betekent dat u zelf kunt zien 
op welke manier u loopt en be-
keken kan worden hoe bewe-
ging kan worden aangepast. De 
aanvangstijd voor deze cursus 
is 18.45 uur zodat en ook hier 
wordt gestart vanuit het GSV 
Centrum.

Nordic walking in de duinen
Bennebroek – Een nieuwe cur-
sus Nordic Walking voor begin-
ners begint dinsdag 27 april. De 
cursus duurt t/m 1 juni en de 
cursustijden zijn van 14.00 tot 
15.00 uur. Het betreft een cur-
sus voor beginners en voor de-
genen die hun techniek willen 
verbeteren. U kunt inschrijven 
als u minstens één uur in rede-
lijk tempo kunt lopen. 
Plaats: Amsterdamse Waterlei-
dingduinen ingang ‘t Panne-
land.

Kosten: 24,- euro voor 6 lessen. 
Benodigd materiaal: lage wan-
delschoenen en eigen stokken. 
Voor informatie en aanmelding: 
tel. 5845300.
Blijf in beweging! Nordic Wal-
king in de duinen, elke zaterdag 
vanaf 10.00 uur vanaf ingang ’t 
Panneland. 
Wandeling omgeving Benne-
broek van ca. 7 km vindt plaats 
op woensdag 28 april om 10.00 
uur vanaf locatie van Welzijn 
Bloemendaal te Bennebroek.Roeland Kooijmans.

Nieuwe theaterseizoen Kunstkring
Heemstede - Op vrijdag-
avond 23 april zal de Heem-
steedse Kunstkring haar thea-
terprogramma voor het seizoen 
2010/2011 presenteren. Het be-
stuur van de Kunstkring heeft 
44 voorstellingen geselecteerd 
uit de programma’s van de ver-
schillende theaters en concert-
zalen uit de regio. Er wordt een 
grote variatie geboden in toneel, 
muziek, cabaret, musical en 
dans op 16 verschillende podia. 
Deze keer zijn enkele voorstel-
lingen opgenomen uit het pro-
gramma van de vernieuwde en 
met een “vlakke vloer”zaal uit-
gebreide Schouwburg De Meer-
se in Hoofddorp. Ook nieuw 
voor de Kunstkringselectie is 
een concert in de gerestaureer-
de Stadsgehoorzaal in Leiden. 

De theaterdirecteuren en pro-
grammeurs uit de hele regio zul-
len een toelichting geven op de 
verschillende voorstellingen en 
concerten die het komend sei-
zoen zijn te verwachten. 
Het zijn Frank van der Schaar  
van de Philharmonie en de 
Stadsschouwburg in Haar-
lem, Jacob Bron van de Stads-
schouwburg van Velsen, Kat-
ja Brenninkmeijer van Schouw-
burg De Meerse in Hoofddorp, 
Adriaan Bruin van Theater De 

Luifel en Iris Haeck van het Po-
dium Oude Slot in Heemstede.
De leden van de Heemsteedse 
Kunstkring kunnen de komende 
weken op de ruim 40 voorstel-
lingen en concerten inschrijven. 

De avond is in handen van pre-
sentator Roeland Kooijmans.. 
Roeland Kooijmans heeft bij-
na 20 jaar voor de AVRO radio- 
en televisieprogramma’s gepre-
senteerd, met name over kunst 
en cultuur: o.a. Andermans Ve-
ren, het Prinsengrachtconcert, 

Kunstblik en Opium. Daarnaast 
is hij sinds 1997 als docent ver-
bonden aan de Media Acade-
mie, het opleidingsinstituut voor 
de omroep in Hilversum.
Vanuit zijn eigen bedrijf - Vo-
stokmedia, gespecialiseerd in 
presentatie- en mediatrainin-
gen - werkt hij voor presenta-
toren, politici, rechters, bestuur-
ders, kunstenaars, ondernemers 
en scholieren.
Op 23 april a.s. zal hij de theater-
directeuren en programmeurs 
ondervragen over de voorstellin-
gen en concerten die de Heem-
steedse Kunstkring voor haar le-
den heeft uitgekozen.  

De presentatie van het theater-
programma  2010/2011 vindt 
plaats in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede.
De aanvang is 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur). De avond zal 
uiterlijk om 22.15 uur afgelo-
pen zijn.  

De avond wordt  niet alleen ge-
organiseerd voor de leden van 
de Heemsteedse Kunstkring. 
Ook niet-leden die interesse 
hebben voor de activiteiten van 
de Heemsteedse Kunstkring zijn 
van harte welkom. 
De toegang is gratis.

Sam’s Kledingactie 
aanstaande zaterdag
Heemstede - Op zaterdag 17 
april vindt van 10.00 tot 13.00 
uur in Heemstede weer de jaar-
lijkse kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. U kunt 
dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken 

afgeven bij Basisschool De Ark, 
Eykmanlaan 39 (bij blauw hek-
je). De opbrengst van de inge-
zamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulp-, weder-
opbouw- en preventieprojecten 
van Cordaid Mensen in Nood.
Meer info op www.samskleding-
actie.nl of tel. 073-687 1060. 
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Winkelen iedere vierde vrijdag van de maand, 
eerstvolgende keer: 23 april 
Vindt u het leuk om eens in een fl ink winkel-
centrum boodschappen te doen. Eenmaal per 
maand bieden wij u die gelegenheid. Rond 14.00 

uur haalt de bus van Welzijn Bloemendaal u op 
en u wordt om 16.00 uur weer thuisgebracht. 
Mocht u begeleiding nodig hebben dan kunt u 
dit bij ons aanvragen. 
De kosten bedragen 5,- euro p.p.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Nieuwe cursus Nordic Walking voor beginners 
van dinsdag 27 april t/m 1 juni van 14.00 tot 
15.00 uur. Een cursus voor beginners en voor 
degenen die hun techniek willen verbeteren. U 
kunt inschrijven als u minstens één uur in rede-
lijk tempo kunt lopen. 
Plaats: Amsterdamse Waterleidingduinen ingang 
‘t Panneland.

Kosten: 24,- euro voor 6 lessen. Materiaal: Lage 
wandelschoenen en eigen stokken.
Voor informatie en aanmelding: tel. 5845300.

Workshop Website bouwen
Studenten van het Nova College leren u een 
website te bouwen. De workshop wordt gegeven 
op maandag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur op 
locatie Bennebroek. 
De kosten bedragen 3,- euro excl. koffi e/thee. 
Aanmelden: tel. 5845300.

Blijf in beweging!
Nordic Walking in de duinen. Iedere zaterdag. 
Start om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland.

Winkelen iedere vierde vrijdag van de maand, 

uur haalt de bus van Welzijn Bloemendaal u op 
en u wordt om 16.00 uur weer thuisgebracht. 
Mocht u begeleiding nodig hebben dan kunt u 
dit bij ons aanvragen. 
De kosten bedragen 5,- euro p.p.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Nieuwe cursus Nordic Walking voor beginners 
van dinsdag 27 april t/m 1 juni van 14.00 tot 
Nieuwe cursus Nordic Walking voor beginners 
van dinsdag 27 april t/m 1 juni van 14.00 tot 
Nieuwe cursus Nordic Walking voor beginners 

15.00 uur.
degenen die hun techniek willen verbeteren. U 

Bennebroek - Met deze rubriek wil

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek 

de inwoners van de gemeente informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen 

van belang kunnen  zijn.

U vindt ons aan de Bennebroekerlaan 5 

te Bennebroek, tel. 023-5845300. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.  E-mail: kantoorvrij-

willigers@bloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Drukke receptie en bezoek burgemeester 

Vijf jaar Cozy restaurant
Heemstede - Op donderdag 1 
april jl was de dag dat Cozy res-
taurant aan het Wipperplein in 
Heemstede precies 5 jaar ge-
leden werd geopend. Een stuk-
je geschiedenis... Zes jaar gele-
den kwamen Bob en zijn vrouw 
Love erachter dat de toenma-
lig Bistro Riant te koop stond.  
Druk fi losoferend over het res-
taurant besloten zij op een ge-
geven moment de knoop door 
te hakken en zijn het avontuur 
aangegaan. Ze wilden een ver-
schil maken door zich met ver-
se en kwalitatief goede produc-
ten te onderscheiden. Nu ze vijf 
jaar verder zijn kunnen Bob en 
Love toegeven dat dit toch heel 
goed gelukt is. 

Zo hebben Bob en Love drie 
jaar geleden gekeken of het een 
mogelijkheid was om op de 1e 
verdieping een bistro te begin-
nen, wel met het idee dat wan-
neer er geen ‘loop’ in zou zitten 
ze er weer mee zouden stoppen. 
Helaas is het niet gelukt en zijn 
de twee daarmee na drie maan-
den gestopt.  Bob en Love den-
ken zelf dat het misschien iets te 
vroeg is geweest om dit concept 
te bundelen maar sluiten een 
dergelijke combinatie nog altijd 
niet uit. Binnenkort starten ze 
met een concept wat daar een 
beetje bij aansluit...

Bekroning
Het mooiste moment dat Bob en 

Love hebben meegemaakt in het 
vijf-jarig bestaan is de geboorte 
van hun zoon, Brandon. Dit mag 
ook iedereen weten gezien de 
mooie grote foto van hun doch-
ter en zoon in het restaurant. Als 
bekroning op hun werk is Cozy 
restaurant vorig jaar met Haar-
lemmermeer culinair bekroond 
tot beste restaurant van Haar-
lemmermeer en omgeving. Het 
bewijs daarvan ziet u meteen 
bij de binnenkomst in het res-
taurant.

Om iedereen te bedanken dat 
Cozy al vijf jaar aan het Wipper-
plein gevestigd is hebben Bob 
en Love op zondag 4 april jl. een 
receptie gegeven. 

Familiefoto met helemaal links de jubilarissen van Cozy restaurant Bob en zijn echtgenote Love.

Bob en Love hadden er echt een 
feeststemming van gemaakt om 
het jubileum te vieren. Buiten 
hadden ze een groot overdekt 
paviljoen neergezet met een ge-
zellig achtergrondmuziekje en 
mooi aangeklede statafels. Bin-
nen waren nagenoeg alle tafels 
en stoelen verwijderd. Dit was 
maar goed ook. Vanaf half 4 be-
gon het storm te lopen met voor-
al vaste gasten die graag dit to-
prestaurant mogen bezoeken. 
Vanaf dat moment heeft het res-
taurant niet leeggestaan, op een 
gegeven moment stond het bin-
nen vol met mensen en zelfs bui-
ten was het lekker druk. Speciaal 
moment was toen Bob en Love 
rond half 5 de burgemeester 
mochten begroeten op hun re-
ceptie. Zij kwam hen feliciteren 
met het jubileum. Over de gehe-
le dag schatten Bob en Love dat 
er zeker 160 mensen langs zijn 
geweest. “Dan doe je toch iets 

goed als er zoveel mensen de 
moeite nemen om op 1e paasdag 
jou te feliciteren met het 5-jarig 
bestaan”, aldus Bob en Love. De 
hele middag werden de mensen 
verwend met drankjes en diverse 
soorten hapjes bereid door Jef-
frey Vercouteren, die door Bob 
intussen tot een zeer goede kok 
wordt opgeleid. Terugkijkend zijn 
Bob en Love enorm blij dat ze de 
receptie hebben georganiseerd 
om alle mensen te bedanken dat 
ze afgelopen vijf jaar hun restau-
rant hebben bezocht. Ze kunnen 
dan ook niet wachten op het vol-
gende feest over 5 jaar!

Het vieren van het lustrum gaat 
nog even door want Cozy pre-
senteert deze maand een prach-
tig jubileummenu dat u niet mag 
missen.
Cozy Restaurant, tel. 023-
5293186. Kijk ook eens op: 
www.cozyrestaurant.nl
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Vrijheid, wat betekent dat voor jou? 
Debat in kader van 
maand van de Filosofie

Aan de hand van praktijkvoor-
beelden legt docent filosofie 
Bert van der Schaaf je dilemma’s 
voor, waarbij je een keuze kunt 
maken: vrijheid tegenover be-
perking en noodzaak (ontplooi-
ing), vrijheid tegenover onder-
drukking (emancipatie), vrijheid 
tegenover bescherming (auto-
nomie) en vrijheid tegenover 
ernst en nut (spel, experiment).
Drs. Bert van der Schaaf stu-
deerde wijsbegeerte aan de 
UvA, is docent filosofie aan de 

Hogeschool van Amsterdam en 
is tevens medewerker Studium 
Generale aan de UvA. Hij publi-
ceerde een studie over kunstthe-
orie: ‘Intense ervaringen’ (1998).
Kijk voor meer informatie op de 
websites www.sbhaarlem.nl en 
www.maandvandefilosofie.nl 
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.
Reserveren voor deze avond kan 
in alle vestigingen van de Bibli-
otheek Haarlem en via telefoon-
nummer: 023 – 5115300.

Regio - Vrijheid is het thema van de Maand van de Filosofie. 
‘Kunnen we op een slimme manier omgaan met vrijheid, zo-
dat het goede eraan wordt behouden en het niet uitloopt op 
totale grenzeloosheid?’ Op dinsdag 27 april nodigt de Bibli-
otheek Haarlem je uit om hierover in debat te gaan. Het de-
bat vindt plaats van 20.00 – 22.00 uur in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De toegangsprijs voor leden be-
draagt 4,- euro; niet-leden betalen 6,- euro.

Opsporingsbericht voor
oud-Bevrijdingspopvrijwilligers
Regio - Ter gelegenheid van 
haar 30-jarig jubileum organi-
seert Stichting Bevrijdingspop 
Haarlem op 1 mei een jubileum-
feest voor iedereen die in de af-
gelopen 30 jaar ooit op vrijwilli-
ge basis voor Bevrijdingspop zijn 
of haar steentje heeft bijgedra-
gen. Hiervoor is de stichting op 
zoek naar hen die ze in de loop 
der jaren uit het oog is verloren.
Het jubileumfeest op 1 mei vindt 
plaats op het kakelverse terrein 
van de Haarlemmer Hout. Voor 
alle (oud-) vrijwilligers wordt in 
de dan opgebouwde catering-
tent vanaf 20.00 uur een bor-
rel aangeboden. Een spetteren-
de DJ zal het feest aankleden 
met muziek geheel in de stijl van 
bands die in de afgelopen der-
tig jaar tijdens Bevrijdingspop in 
Haarlem hebben opgetreden.
Het jubileumfeest wordt om 
20.00 uur geopend door de be-
denker en oprichter van Bevrij-
dingspop: Ilco van de Linde. Ilco 
is ook initiatiefnemer van onder-
meer het wereldwijde Dance-
4Life-project en zijn meest jon-

ge initiatief MasterPeace: een 
nieuw wereldproject voor vrede.

Aanmelden
Alle (oud-) vrijwilligers, die ooit 
de rol hebben vervuld van bij-
voorbeeld bouwer, artiestenbe-
geleider, staflid, bestuurslid, be-
veiliger of EHBO-er, kunnen zich 
tot 17 april a.s. via de website 
www.bevrijdingspop.nl/jubile-
um/aanmelden voor het jubile-
umfeest. Stichting Bevrijdings-
pop organiseert al sinds 1980 
jaarlijks het bevrijdingsfestival in 
Haarlem - Noord-Holland en is 
daarmee het oudste bevrijdings-
festival van Nederland. Zo’n 450 
vrijwilligers werken hard mee 
aan dit unieke festival. Het fes-
tival biedt nationale en interna-
tionale artiesten een podium en 
geeft 150.000 toeschouwers elk 
jaar weer een mix van heden-
daagse popmuziek, alternatieve 
muziek, straattheater en kinde-
rentertainment. Sinds 2008 or-
ganiseert Bevrijdingspop ook 
een klassiek herdenkingscon-
cert op 4 mei.

Stadswandeling 21 april:  
Damast-  het witte goud van Haarlem
Regio - Een wandeling die u 
een duidelijk beeld zal geven 
van Haarlem in de zeventien-
de eeuw. Die staat op het pro-
gramma van woensdag 21 april. 
De aanvang is 14.00 uur en de 
start is bij de Stadsbibliotheek 
aan de Gasthuisstraat 32 Haar-
lem. Meer gegevens: Eindpunt 
bij Historisch Museum Haarlem 
en de kosten van deelname be-
dragen 6,00 euro inclusief toe-
gang tot het Historisch Muse-

um Haarlem. Aanmelden bij de 
Gildetelefoon: 06 164 10 803 of 
email naar gildewandelingen@
gmail.com
Wie denkt dat vooral het Haar-
lemse bier in de zestiende en 
zeventiende eeuw beroemd 
was heeft het mis. Niet alleen 
de brouwers brachten Haarlem 
roem en rijkdom, ook de linnen-
industrie maakte Haarlem we-
reldberoemd. Duizenden weef-
getouwen stonden destijds in 

de Haarlemse huizen en even-
zoveel gezinnen leefden van de 
productie van het bijzondere da-
mast. Door de unieke weefpatro-
nen en de heldere witheid wer-
den er enorme bedragen voor 
het Haarlemse Damast betaald 
en in alle Europese vorstenhui-
zen sierde het de tafels. Wevers-
straat, de Damaststraat, en de 
Blekersvaartweg stammen allen 
uit die tijd. Het Historisch Muse-
um Haarlem neemt met Damast-
het witte goud van Haarlem de 
linnenindustrie onder de loep 
en organiseert een stadwande-
ling onder leiding van een Gil-
deGids die zichtbaar maakt hoe 
ver de invloed van Damast op 
de Haarlemse binnenstad reikte. 
In een uur durende wandeling 
leert u over de conflicten tussen 
de brouwers en de wevers, over 
kinderen die de weefgetouwen 
bedienden over de bleekvelden 
buiten de stad en de beroemde 
wevers die naar Haarlem kwa-
men. U wandelt onder leiding 
van een GildeGids langs histo-
rische plaatsen die herinneren 
aan deze bijzondere periode in 
de Haarlemse geschiedenis en 
bezoekt na afloop de tentoon-
stelling Damast het witte goud 
van Haarlem.

‘Vrede’.

Audities Haarlemse Theatermakers
Regio - De Haarlemse Thea-
terMakers (TheMa’s) komen 
met een nieuw project. De thril-
ler ’Dwaalspoor’ van de succes-
volle auteur Loes den Hollander 
wordt voor theater bewerkt. “Het 
boek is meesterlijk in elkaar ge-
zet, en leest als een trein’’, aldus 
initiatiefnemer Geoffrey Cour-
chaine.

De Haarlemse TheaterMakers 
maakten in het verleden al voor-
stellingen over onderwerpen als 
café-restaurant Brinkmann, dro-

gisterij Van der Pigge en filmfa-
briek Hollandia.
Voordat haar carrière als thriller-
auteur van start ging was Loes 
den Hollander directeur van een 
zorginstelling. Al filosoferend 
over de invulling van de theater-
voorstelling kwamen Den Hol-
lander en Courchaine op Ko van 
Leeuwen, die het scenario voor 
zijn rekening zal nemen. Paul 
Rooyackers regisseert. De thea-
tervoorstelling zal medio januari 
2011 op de planken worden ge-
bracht. Heb je interesse, reageer 

dan z.s.m. via het aanmeldings-
formulier op de website www.
haarlemsetheatermakers.nl De 
audities zullen plaatsvinden op 
maandagavond 17, dinsdag-
avond 18 en woensdagavond 
19 mei van 19.00 tot 22.00 uur in 
het Montessori college in Aer-
denhout, Boekenroodeweg 5.
Heb je maar beperkte tijd maar 
vind je het wel erg leuk om to-
neel te spelen, doe dan audi-
tie voor de filmrollen. De repeti-
ties beginnen op dinsdagavond 
15 juni. 

Voorjaarsexpositie bij AmstelArt
Heemstede – Bij Kunsthandel 
AmstelArt is een nieuwe expo-
sitie te zien. Het is een  voor-
jaarsexpositie in Franse kleu-
ren: ‘Voorjaar in de Proven-
ce’. Te zijn is werk van kunst-
schilder Kornelis Winkel (1921-
1990). Vanuit zijn huis in St.Paul 
de Vence zoekt de schilder naar 
fraaie composities in het Fran-
se landschap. In de Heemsteed-
se kunsthandel zult u werk aan-
treffen van de plaatsjes St. 
Paul, Cagnes, la Tourettes, al-
tijd gestoffeerd met de zo typi-
sche Provençaalse bomen en in 
dat fraaie kleurenpalet van het 
Zuid Franse licht. Kornelis Win-
kel was in die omgeving een 
bekend gezicht en exposeer-
de met andere gerenommeer-
de kunstenaars regelmatig in 
galerie en salon. Breng een be-

zoek aan de tentoonstelling die 
AmstelArt voor u heeft geselec-

teerd. Adres: Wilhelminaplein 
12. (Tot begin mei).
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Prostaatkanker informatieavond
Regio - Het Spaarne Zieken-
huis en het Adamas Inloop-
huis te Nieuw-Vennep organise-
ren gezamenlijk op dinsdag 20 
april een avond met als thema 
Prostaatkanker informatieavond 
met workshops. De avond vindt 
plaats in het Adamas Inloophuis 
en duurt van 19.30-21.45 uur 
(ontvangst vanaf 19.00 uur).

Mevrouw A. Kleiweg, verpleeg-
kundig specialist oncologie van 
het Spaarne Ziekenhuis ver-
zorgt de inleiding van de avond. 
De heer A. Noordzij, uroloog 
Spaarne Ziekenhuis heeft als 
onderwerp Prostaatkanker en 
behandelingen. Daarna zijn er 
twee workshopronden. U heeft 
de keuze uit vier onderwerpen, 
waarvan u er twee kiest.

De onderwerpen zijn: Hormo-

nale therapie, Incontinentie na 
behandeling, Psychische ge-
volgen, Radiotherapie. Er ge-
legenheid tot vragen stellen en 
het uitwisselen van ervaringen. 
Ook is de Stichting Contact-
groep Prostaatkanker aanwezig. 
De bijeenkomst is bedoeld voor 
(ex)patiënten, hun naasten en 
andere geïnteresseerden.

Aan de avond zijn geen kos-
ten verbonden. Voor informatie 
en aanmelding (verplicht) kunt 
u contact opnemen met (0252) 
680 233 of u kijkt u op www.
spaarneziekenhuis.nl of www.
adamas-inloophuis.nl

U geeft dan ook uw keuze van 
de workshops aan. Het Ada-
mas Inloophuis is gevestigd aan 
de Eugenie Prévinaireweg 61 te 
Nieuw-Vennep.

Uitbreiding parkeergelegenheid 
Spaarne Ziekenhuis
Regio - Om de parkeergele-
genheid op het terrein van het 
Spaarne Ziekenhuis te vergro-
ten is gestart met een verbou-
wing van de parkeergarage. 
Op de huidige vijf parkeerla-
gen komen twee extra parkeer-
lagen met in totaal 280 parkeer-
plaatsen. Deze plekken zijn no-
dig in verband met de geplan-
de uitbreiding van het oncolo-
gisch centrum. Maar de uitbrei-
ding zorgt er in de toekomst ook 
voor dat meer patiënten, bezoe-
kers en medewerkers gebruik 
kunnen maken van de parkeer-
faciliteiten op het terrein van het 
Spaarne Ziekenhuis. De verbou-
wing is eind augustus gereed.
Het Spaarne Ziekenhuis vindt 
het belangrijk dat patiënten 
en bezoekers zo min mogelijk 
hinder van deze verbouwing 
ondervinden. Er zijn daarom 
tijdelijk extra parkeerplekken 
gerealiseerd op het parkeer- 
terrein Zuid waar patiënten 

en bezoekers kunnen parkeren.

Q-Park
De parkeergarage op het terrein 
van het Spaarne Ziekenhuis is 
eigendom van Q-park. In Neder-
land is Q-Park marktleider met 
230 parkeerfaciliteiten, waaron-

der 81 P+R terreinen, in vrijwel 
alle grote steden. Opdrachtge-
vers zijn onder andere overhe-
den, projectontwikkelaars, zie-
kenhuizen en particuliere be-
drijven. Q-Park heeft samenwer-
kingsverbanden met de NS en 
de ANWB.

De parkeergarage zoals deze er uit zal zien na de verbouwing.

Bollentocht per kano
Regio - De HKV nodigt kano-
varend Nederland uit om deel te 
nemen aan de georganiseerde 
tochten in het weekend van 24 
en 25 april a.s.
Zaterdag 24 april is om 10.30 uur 
de start van de Haarlemse Mo-
lentocht, lengte 21 km men pas-
seert hierbij 6 molens. In de na-
middag organiseert de HKV een 
barbecue.
Op zondag 25 april start om 
10.00 uur de 62ste Bollentocht-
ICF, er is een keuze uit 3 routes,
17 km rondje via Bennebroek, 27 
km rondje via Hillegom of 35 km 
rondje via het Keukenhof.
Vertrek en aankomst alle toch-
ten HKV haven aan de Noord 
Schalkwijkerweg 99 te Haar-
lem. Men vaart in zijn/haar ei-
gen boot  Kosten van de bollen-
tochten 6,- euro p/p. incl. herin-
nering.
De kantine is gedurende het ge-

hele weekend geopend.
De HKV is een toervereniging 
en het weekend staat in het te-
ken van de gezelligheid, buiten 
de hierboven genoemde tochten 
zijn er nog andere tochten te va-
ren die variëren van 8 tot 21 km.
Zoals ieder jaar verwachten wij 
ook weer deelnemer uit de ons 
omringende landen.
Voor meer info kunt u ons vinden 
op de website hkvhaarlem.nl via 
tel. 023-5330801 secretaris (na 
18.00 uur) of op de woensdag-
avond na 20.00 uur clubgebouw 
HKV tel. 023-5337777.

Kinderpostzegelactie 2010 
in het teken van onderwijs

De Kinderpostzegelactie 2010 
heeft als thema ‘Laat kinde-
ren leren’. In de campagnepe-
riode staan een buitenlands en 
een Nederlands project cen-
traal die kinderen ondersteu-
nen bij hun ontwikkeling en hen 
de kans geeft op te groeien tot 
evenwichtige volwassenen. In 
Cambodja komt kinderarbeid 
veel voor. Kinderen moeten daar 
een bijdrage leveren aan het ge-
zinsinkomen of leven alleen op 
straat.

Bij de veerpont in Neak Loeung, 
een stad die op een belangrijke 
route naar de hoofdstad Phn-
om Penh ligt, zijn veel werkende 
kinderen te vinden die op straat 
leven. Kinderpostzegels zorgt er 
met partnerorganisatie Dam-
nok Toek voor dat deze kinderen 
worden opgevangen. Ook leren 
de kinderen lezen en schrijven. 
Zo kunnen zij later doorstro-
men naar het regulier onderwijs 
en hebben zij kans op een be-
ter bestaan.

In Nederland zijn er kinderen 
die moeite hebben de lessen 
op school bij te benen. Daar-
door kunnen zij zich niet opti-
maal ontwikkelen. Kinderpost-
zegels steunt partnerorganisatie 

Palet, die huiswerkbegeleiding 
van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 
organiseert. De begeleiders zijn 
vaak studenten die in leeftijd en 
achtergrond dicht bij de leerling 
staan en als vrijwilliger de kin-
deren ondersteunen. Zij bieden 
een luisterend oor, letten op de 
motivatie en begeleiden de leer-
lingen bij hun schoolwerk. De 
ervaringen met deze vorm van 
begeleiding zijn positief. Kinde-
ren krijgen meer zelfvertrouwen, 
leren beter omgaan met proble-
men en kunnen op school beter 
mee komen.
 Ilja van Haaren, directeur Stich-
ting Kinderpostzegels Neder-
land: “Goed onderwijs in een 
veilige omgeving is van door-
slaggevend belang voor de ont-
wikkeling van kinderen. Daarom 
kiezen wij in 2010 opnieuw voor 
‘Laat kinderen leren’ als thema 
van de Kinderpostzegelactie.”

Stichting Kinderpostzegels
Nederland
Met de opbrengst van de Kin-
derpostzegelactie financiert 
Kinderpostzegels projecten in 
binnen- en buitenland waarin 
veiligheid en ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen centraal 
staan. Kijk voor meer informatie 
op www.kinderpostzegels.nl

Regio - Stichting Kinderpostzegels Nederland wil voor álle 
kinderen goed onderwijs in een veilige omgeving. Dat is im-
mers bepalend voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom 
kiest Kinderpostzegels opnieuw voor ‘Laat kinderen leren’ als 
thema van de Kinderpostzegelactie in 2010. Dit jaar verbeel-
den de fotografen Anuschka Blommers en Niels Schumm het 
thema in het ontwerp van de kinderpostzegels. Op woensdag 
29 september 2010 gaan kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisscholen langs de deuren om kinderpostzegels en kaar-
ten te verkopen.

Etensresten 
Zandlaan 
gevaarlijk 

voor honden
Bennebroek – Mevrouw 
Marianne Boetekees uit 
Bennebroek is niet blij met 
afval dat zij tegenkomt aan 
de Zandlaan in Bennebroek. 
“Afgelopen weekend vond ik 
weer kippenbotjes in de om-
geving van het bankje bij de 
groentetuinen op de Zand-
laan. Of eigenlijk had mijn 
hond ze weer gevonden.
Vanmorgen zag ik al weer 
een grote rat op de groente-
tuin zitten.
De Zandlaan ter hoogte van 
de groentetuinen is een los-
loopgebied voor honden. 

Misschien realiseert degene 
die de botjes wegwerpt zich 
niet hoe gevaarlijk dit soort 
afval kan zijn voor honden 
en katten. Zij kunnen lelij-
ke inwendige verwondingen 
oplopen en het trekt aller-
lei ongedierte aan, zoals de 
gesignaleerde rat. Het onge-
dierte heeft de aandacht van 
gemeente en de tuinderver-
eniging, maar er maken veel 
meer mensen gebruik van 
dit pad.”
De Bennebroekse ein-
digt met een verzoek: “Gooi 
geen etensresten in de bos-
jes, maar goed verpakt in de 
prullenbak. Liever nog, neem 
het mee naar huis. Laten we 
met elkaar dit gebied bruik-
baar houden. Bedankt na-
mens mens en dier.” 

100e lid Vriendenclub HBC
Heemstede - In de rust van de 
wedstrijd HBC 1 tegen Concor-
dia 1, werd door de nestor van 
de Vriendenclub, Arie van Deu-
tekom, de naam bekend ge-
maakt van het 100e lid. Dat is 
Jan Kramer van de Weerklank. 
De wedstrijden van de E-teams 
van HBC en Concordia, voor-
af aan de competitiewedstrijd 
waren een schot in de roos! 

De dolenthousiaste kinderen, 
maar ook hun leiders maak-
ten er samen met hun suppor-
ters een leuk feest van.  HBC 1 
maakte het feest compleet door 
met 1-0 van de promotiekandi-
daat te winnen. Op zondag 18 
april heeft het eerste team vrij, 
op zondag 25 april speelt het te-
gen Geinburgia thuis en zondag 
2 mei tegen RKDES uit.
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Heemstede
Donderdag 15 april
• Lezing St. Petersburg en Bal-
tische staten in de Pinkster-
kerk, Camplaan Heemstede. 
Vanaf 19.30 uur. 

Vrijdag 16 april
• Ik hield van Hitler, twee-
de deel van de Trilogie van de 
Waan: drie nieuwe Nederland-
se stukken over drie vrouwen 
en hun verdwaasde geloof in 
het nazisme.  Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 

Zaterdag 17 april
• Muziektheater in ‘de Luifel’: 
Lucretia vd Vloot met Soulca-
baret. Locatie: Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten: (023) 548 38 38.

Zondag 18 april 
• Antiquarische en 2e hands-
boekenmarkt Raadhuisstraat. 
Info: Els van den Akker, tel. 
020-4020471/06-51768845.

• Poëziemiddag in de biblio-
theek Heemstede, van 14.30 
tot 16.30 uur. Julianaplein 1 
in Heemstede. De toegang is 
gratis. Info: 023-5115300.

• Voorjaarsconcert in de Oude 
Kerk Wilhelminaplein Heem-
stede om 15.00 uur met Jaap 
Stork op orgel en Jaap van 
Luin op klarinet. Toegang gra-
tis. Info: www.kerkpleinheem-
stede.nl

Vrijdag 23 april
• Cabaretvoorstelling Mylou 
Frencken in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaar-
ten: (023) 548 38 38.

Zaterdag 24 april 
• Olga Zuiderhoek speelt to-
neelvoorstelling in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten: (023) 548 38 38. 

Zondag 25 april
• ‘Vrouwen in paniek’, voor-
stelling Haarlemsche Tooneel 
Club in Casca de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Aan-
vang: 14.30 en 20.15 uur. 023 
-5380076.

T/m vrijdag 30 april
• Expositie ‘Kop op, vrolijk en 
blij’ in de hal van het Raadhuis 
van Heemstede.

• Expositie ‘Fleurig & Kleurrijk’ 
van Esther Bervoets in zorg-
centrum Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede.  

Agenda
Cultuur

Info: 023 - 892 99 00 of www.
sintjacob.nl

T/m begin mei
• ‘Voorjaar in de Provence’, ex-
positie in Franse kleuren van 
Kornelis Winkel (1921-1990) bij 
kunsthandel AmstelArt Heem-
stede, Wilhelminaplein 12. 

T/m zaterdag 1 mei 
• Expositie Landschappen, 
bloemen en dieren in Zorg-
centrum Het Overbos, Burg. 
V. Lennepweg 35, Heemstede. 
Info: bij Wim Altena, tel 023-
5294239

T/m 14 mei
• 12 KZOD leden exposeren 
hun werk in het Raadhuis te 
Heemstede. Titel: In de sporen 
van Gerard von Brucken Fock.
Zie de website: www.kzod.nl
  

Regio
Maand april
• In het Life Fit Centre aan 
de Randweg te Haarlem zijn 
schilderijen van de Heem-
steedse kunstenaar Albert 
Röllich te bezichtigen.

Zaterdag 17 april 
• Concert ter ere van 200ste 
geboortejaar componist Schu-
mann in Museum de Cruqui-
us. Aanvang: 20.15 uur. Kaar-
ten: 023 55 63 707. Info op 
www.CruquiusConcerten.nl

T/m 17 april 
• Expositie ‘paarden’ van Pau-
la Collewijn. Locatie: De Por-
tretwinkel, Barrevoetestraat 9, 
Haarlem. Info: 023-532 74 12 
of www.portretwinkel.nl

T/m 22 april
• Expositie beelden en schil-
derijen Noor Brandt in Ge-
meentehuis Van Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 2 Benne-
broek.

Vrijdag 23 april
• Haarlems Gemengd Koor en 
het Oratoriumkoor Kennemer-
land geven gezamenlijk een 
voorjaarsconcert in de Phil-
harmonie Haarlem, aanvang: 
20.15u. Toegang: 25 euro.

T/m 25 april
• Bloemenpracht in Frans Hals 
Museum, Groot Heiligland 62, 
Haarlem. Info: 023-5115775. 

T/m 30 april
• Foto-expositie ‘Alias’ in Ken-
nemer Gasthuis, locatie Zuid. 
Boerhaavelaan 22, Haarlem.

Kunstbus Oude Slot naar Museum De Paviljoens
Heemstede - De kunstbus van 
april van Podium Oude Slot gaat 
naar Flevoland. Geniet in één 
dag van de unieke concentratie 
Land Art in het groene Flevoland. 
De dagtocht begint in het Muse-
um De Paviljoens in Almere met 
ontvangst en introductie. Daarna 
rijdt de bus door het verrassen-
de landschap van Flevoland met 
de vijf bijzondere landschaps-
kunstwerken van internationaal 
bekende kunstenaars waaron-
der ‘de Groene Kathedraal’ van 
Marinus Boezem en ‘Polderland 
Garden of Love and Fire’ van Da-
niel Libeskind. Er is ruim de tijd 
om de kunstwerken te bekijken 
en te ervaren.
Deze zeer bijzondere kunst-
bus, inclusief lunch, kost 39,00 

euro/ vriendenprijs 36,50 eu-
ro. De opstapplaats is in Heem-
stede. Deelnemers worden per-
soonlijk op de hoogte gesteld 

De Storm, De Tweeling, Star Wars...
Beroemde filmmuziek door 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Heemstede – ‘Films in Concert’ 
heet het concert dat het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
gaat geven op zondag 25 april in 
de Philharmonie Haarlem.
Dat concert begint om 20.15 uur. 
De Philharmonie Haarlem vindt 
u aan de Lange Begijnestraat 
11. Een film zonder muziek... 
dat komt bijna niet voor. Het zijn 
vaak erg mooie composities die 
het verdienen beluisterd te wor-
den. Dat vindt het Philharmo-
nisch Orkest ook en daar is een 
prachtig repertoire samenge-
steld voor ‘Fims in Concert’. Het 
idee en concept zijn van Dick 
Verhoef, die ook de leiding in 
handen heeft. Voor de samen-
stelling van het programma te-
kent Sándor Soeteman en Sas-
kia Plagge zorgt voor begelei-
ding op cello. 

Films en muziek
U kunt luisteren naar compo-
sities van Fons Merkies, Ber-

nard Herrmann, Erich Wolfgang 
Korngold, Camille Saint Saëns 
en John Williams. U zult muziek 
horen uit de films:
De Storm, De Tweeling, De Grot, 
In Oranje,Trouble with Harry (a 
portrait of Hitch), Happy End, 
Star Wars (o.a. adventures of 
Jar Jar, Leia’s theme en Thro-
ne room and Finale), The Sea 
Hawk, Deception (Cello con-
cert), L’assassinat du duc de 
Guise (arr. Iman Soeteman),

Over het orkest
De leden van het Philharmo-
nisch Orkest Heemstede speel-
den eerder Mahler in het Con-
certgebouw, begeleidden Lau-
ra Fygi bij jazzy chansons en 
maakten viermaal een concert-
reis naar Japan. Het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest is 
een symfonieorkest dat bestaat 
uit gedreven (amateur)musici 
die graag in orkestverband mu-
siceren. Onder leiding van diri-

gent Dick Verhoef studeren zij 
wekelijks op bekende en min-
der bekende symfonische wer-
ken van beroemde en minder 
beroemde componisten. Maar 
ook lichte muziek en optredens 
met solisten maken deel uit van 
hun repertoire. Naast het geven 
van concerten neemt het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
deel aan bijzondere muziekpro-
jecten. Sinds de oprichting van 
het orkest in 1966 wordt altijd 
gestreefd naar muzikale ontwik-
keling en een hoog niveau van 
de uitvoeringen. 
Kijk voor meer informatie over 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest op www.hpho.nl.

Entree: 20 euro, voorverkoop/ 
65+ of 12-: 17,50 euro. Kaarten 
bestellen via www.hpho.nl
of www.theater-haarlem.nl of via 
de leden van het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest
023-5121212.

waar en hoe laat de bus vertrekt 
op zondag 25 april. Reserveren 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl.
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Op 12 maart stelde mr. Job Cohen, sinds 2001 tot die 
datum burgemeester van Amsterdam, zich tijdens een 
rechtstreeks via radio en televisie uitgezonden pers-
conferentie tot kandidaat als lijsttrekker van de Partij 
van de Arbeid als opvolger van Wouter Bos. Zijn twee-
de uitgesproken zin was: “Mijn ouders behoorden tot 
de allereerste leden, mijn moeder is lid geweest van 
de gemeenteraad van Heemstede”. Later die avond ver-
klaarde hij in het programma ‘Pauw en Witteman’ dat 
die laatste vermelding als een persoonlijke hommage 
aan zijn moeder was bedoeld. Op verzoek van de re-
dactie van ‘de Heemsteder’ schreef Heemsteeds histo-
ricus Hans Krol een bijdrage over de 17 ‘Heemsteedse’ 
(jeugd)jaren van mr. Job Cohen evenals van zijn ouders 
die van die van 1949 tot 1970 ruim 20 jaar in Heem-
stede woonachtig waren op de P.C. Boutenskade 3.

Vader A.E.Cohen
Adolf Emile (Dolf) Cohen is op 4 december 1913 in Rot-
terdam geboren als zoon van apotheker Hendrik Cohen en 
Flora Polak. Zijn beide joodse ouders zijn omgekomen in 
het concentratiekamp Bergen Belsen op respectievelijk 11 
januari en 4 maart 1945. Ook de lange tijd in de Her-
man Heijermanslaan wonende dr. Jaap Meijer, echtgenote 
en zoontje Ischa zijn in dat kamp geïnterneerd geweest, 
maar overleefden de Tweede Wereldoorlog. Dolf bezocht 
het Erasmiaans Gymnasium en studeerde vervolgens ge-
schiedenis aan de universiteit van Leiden. Op 18 augustus 
1941 verdedigde hij het  proefschrift ‘De visie op Troje van 
de Westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160’ als 
laatste promotus bij de befaamde hoogleraar Johan Hui-
zinga. De oorlog was intussen uitgebroken. Hij kreeg een 
aanstelling aan het door de bezetters in het leven geroe-
pen Joods Lyceum in Haarlem om Nederlands en geschie-
denis als lesvakken te geven. Op dezelfde school gaf Het-
ty Cosman-Koster geschiedenisles.
De bezetters maakten het in het voorjaar van 1942 moei-
lijk in Haarlem onderdak te vinden en de moeder van Hetty 
was zo welwillend hem in huis te nemen. De liefde groei-
de en op 21 juni verloofde men zich, toen nog wonen-
de op het adres Bosch en Vaartstraat 26. Het doek voor 
de joden in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal viel de-
finitief in februari 1943 toen de ‘Beauftragte für die Pro-
vinz Nordholland’ verordonneerde dat zij voor 15 febru-
ari de gemeenten moesten verlaten om zich in Amster-
dam te melden. Het eerste schooljaar 1941-1942 hebben 
beide toekomstige echtelieden als docent nog afgemaakt, 
maar al op de dag dat het tweede schooljaar zou begin-
nen was de deportatie van joden in Haarlem en omgeving 
begonnen. Dolf Cohen en Hetty Koster doken onder, eerst 
één week gezamenlijk, daarna afzonderlijk. Eerstgenoem-
de verbleef sindsdien op één adres bij de heer Willem Fuhri 
Snethlage aan de Vijverlaan in het Haarlemmerhoutpark. 
Hij kon in die tijd op een zolderkamer veel lezen en stude-
ren. Zijn verloofde, die samen met haar moeder veilig on-
derdak zocht, veranderde echter in totaal dertien keer van 
onderduikadres. Zoals te doen gebruikelijk voor alle joodse 
medeburgers – ondergedoken dan wel naar Amsterdam en 
uiteindelijk via Westerbork naar de nazi-vernietigingskam-
pen gezonden - werd op de kaart in het bevolkingsregister 
(bij A.E.Cohen op 21 december 1942) genoteerd: VOW. Dat 
betekende zoveel als: ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’. 
Kort na de Bevrijding op 14 juni 1945 is het paar in klei-
ne kring in Haarlem getrouwd en vond men huisvesting in 
de Johan de Wittlaan 2 in Haarlem op de grens van Heem-
stede. In dat huis zijn twee zonen geboren: Hendrik Flo-
ris op 1 juli 1946 en ruim 1 jaar later Marius Job op 18 
oktober 1947.
Een eerste eigen, riant en vrijstaand, huis vond het jon-
ge gezin in 1949 aan de Heemsteedse P.C. Boutenska-
de met uitzicht op de Leidsevaart en tegenover het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout. Seculier joods gaf hij bij 
zijn inschrijving voor de burgerlijke stand in het raad-
huis onder kerkelijke gezindte op: geen. Als een toe-
speling op de doorstane omzwervingen liet het echtpaar 
een steen in de gevel aanbrengen met de naam ‘Ithaka’. 
Deze gedenksteen is daar nog altijd aanwezig. 
Dr. A.E. Cohen vond weinig voldoening in een leraars-
baan aan de kweekschool, maar werd op voorspraak van 
zijn studievriend dr. Loe de Jong op 1 december 1945 be-
noemd tot medewerker, al spoedig ook adjunct-directeur 
van het pas opgerichte Rijksinstituut voor oorlogsdocu-

mentatie. Dat gaf hem ook gelegenheid archiefmateriaal 
op te halen, dagboeken te ordenen en bronnenonderzoek 
te doen. In 1947 onder meer naar het Duitse bestuur van 
ons land in een opgericht documentatiecentrum te Berlijn. 
Verder greep hij de gelegenheid aan dr. Friedrich Wimmer, 
de rechterhand van Seyss-Inquart in bezet Nederland uit-
voerig te interviewen. 
In 1960 is de heer A.E.Cohen benoemd tot hoogleraar mid-
deleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Van 1972 tot 1976 was hij tevens Rector magnificus. In 
zekere zin ook een kamergeleerde stond zijn werkkamer in 
Heemstede en daarna in Oegstgeest vol met boeken, niet 
enkel in kasten maar ook op bureau en tafels opgestapeld. 
Gedurende veertien jaar reisde hij dagelijks met de trein 
van Heemstede naar Amsterdam. 
Zoals gezegd woonde dr. Jaap Meijer in Heemstede om de 
hoek van dr. Dolf Cohen. Veelvuldig liep eerstgenoemde 
naar het station, o.a. om een krant te halen. Zoon Job Co-
hen vertelde naar aanleiding daarvan de volgende anekdo-
te bij de presentatie van het eerste deel van een biografie 
gewijd aan Jaap en Ischa Meijer in 2008: “De beide man-
nen woonden zo dicht bij elkaar – Jaap Meijer was ook his-
toricus – dat zij elkaar in de gaten konden houden. Ze kon-
den zien of er bij de ander licht in de studeerkamer brand-
de. Op die manier hielden ze bij wie er het hardst werk-
te. Maar soms werd er vals gespeeld en liet mijn vader het 
licht boven branden terwijl hij zelf gezellig beneden zat”. 
In 1970 verhuisde het echtpaar, dichter bij Leiden, naar 
de Van Brouchovenlaan 4 in Oegstgeest. In een bunga-
low met grote glazen ramen die naar ontwerp van Jan Piet 
Kloos was gebouwd. Bij gelegenheid van zijn 90ste ver-
jaardag is in de Universiteitsbibliotheek een tentoonstel-
ling georganiseerd. De heer A.E. Cohen overleed op 26 juni 
2004 in Oegstgeest en de crematieplechtigheid heeft vier 
dagen later plaatsgehad.

Moeder Hetty Cohen-Koster
Henriëtte (Hetty) Koster is op 5 oktober 1913 geboren 
in Leeuwarden uit joodse ouders. Haar vader, die militair 
apotheker was, heeft zich na omzwervingen omstreeks 
1930 als apotheker in de Spaarnestad gevestigd. Hij is in 
1940 aan een acute blindedarmontsteking overleden. De 
moeder van Hetty overleefde de oorlog. Na het gymnasi-
um in Haarlem studeerde zij geschiedenis in Amsterdam, 
waar ze o.a. Jaap Meijer tegenkwam. Al in 1936 zou Het-
ty Coster haar toekomstige man ontmoeten, met wie ze 
vanaf 1945 meer dan een halve eeuw samen zou leven in 
Haarlem, Heemstede en sinds 1970 in Oegstgeest. Dolf Co-
hen sprak zij namelijk tijdens een door Loe de Jong geor-
ganiseerde conferentie voor geschiedenisstudenten in Lei-
den. Het bezoek aan een Leids studentenbal volgde, maar 
de vonk sloeg toen, althans bij haar, niet over. Dat ge-
beurde wèl ten opzichte van de classicus dr. Nol Cosman 

met wie zij in 1939 huwde, maar die zich bij het uitbreken 
van de oorlog het leven benam. Korte tijd gaf zij les aan 
het Joods Lyceum in Haarlem in de Wilheminastraat, door 
de Duitsers omgedoopt tot Schouwburgstraat. Daar werd 
de eerdere kennismaking met Dolf Cohen hervat en vond 
in 1942 de verloving plaats. Na een periode van steeds 
weer verhuizen met uiteindelijk dertien onderduikadres-
sen kwam de bevrijding als een verlossing en is het paar 
ruim een maand later gehuwd, om elkaar tot de dood niet 
meer te verlaten.

Verhuizing naar Heemstede
Alle meegemaakte verschrikkingen ten spijt volgden nu 
meer gelukkige jaren, vooral na de geboorte van hun twee 
zonen Floris en Job in 1946 en 1947. Die zijn allebei thuis 
geboren in een periode dat de familie enkele bovenkamers 
huurde bij de familie Van Brakel, Johan de Wittlaan 2 in 
Haarlem op de grens van Heemstede. Na 1931 zijn de per-
celen van de vroegere buitenplaats Oud-Berkenroede be-
bouwd als een voorzetting van de Letterkundigenwijk. In 
1890 had de bloembollenkwekerij J.H.Kersten & Co de hof-
stede met ruim 16 hectare grond aangekocht uit de nala-
tenschap van de familie Crommelin. Naar een aanvankelijk 
ontwerp van landschapsarchitect Leonard A. Springer is in 
het midden het Frederik van Eedenplein aangelegd en daar 
omheen een vijftal lanen vernoemd naar de schrijvers Her-
man Heijermans, P.C.Boutens, Alberdingk Thijm, Jacques 
Perk en Willem Kloos. 
Job Cohen zou over zijn Heemsteedse periode later zeg-
gen: “Toen ik ongeveer twee jaar was [in 1949], zijn we 
naar de P.C.Boutenskade 3 in Heemstede verhuisd. Daar 
heb ik mijn jeugd doorgebracht en een heerlijke tijd ge-
had. We hadden een prachtig huis uit de jaren dertig met 
een trompettertje op het dak dat liet zien hoe de wind 
stond. We woonden recht tegenover het station dat ik nog 
gebouwd heb zien worden. In onze straat woonden advo-
caten, de directeur van de Chocoladefabriek in de Zaan, 
een tandarts, allemaal nette mensen. Mijn beste vriend-
jes woonden om de hoek. Na het eten riep ik altijd: ‘Ik ga 
naar de straat’.” 
De 1 jaar oudere broer Floris, die hoogleraar wetenschaps-
geschiedenis is geworden, maakte me bijna 58 jaar na da-
to deelgenoot van een “bescheiden jeugdtrauma”: “Ik heb 
op mijn vijfde leren lezen, maar toen mijn moeder en ik 
naar de jeugdbibliotheek in ‘de Meerlhorst‘ aan de Van 
Merlenlaan togen mocht ik geen lid worden tot de dag dat 
ik zes zou worden. In Haarlem daarentegen mocht dat wel. 
Dus meldden mijn grootmoeder, die in de Bosch en Vaart-
straat woonde, en ik mij gretig aan bij de stadsbibliotheek 
maar, U ziet het met de geest van de jaren ’50 in het ach-
terhoofd al aankomen, daarvan mochten uitsluitend Haar-
lemse lezertjes lid worden. Enfin, later is het allemaal nog 
goed gekomen.”                                           Hans Krol

Groepsfoto na installatie van de gemeenteraad in september 1962. Met liefst vijf juristen en nog eens vijf academici. Op de 
voorste rij helemaal rechts de heer H.J.Verkouw en links van hem mevrouw drs. H.Cohen-Koster.

Heemsteedse herinneringen aan Job Cohen (deel 1)
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Voorjaar in wandelbos 
Groenendaal! 
Dinsdag 20 april organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland samen met de gemeente 

Heemstede een avondexcursie in het mooie 

wandelbos Groenendaal. Groenendaal is 

een eeuwenoud voormalig duingebied dat 

deel uitmaakte van de buitenplaatsen 

Bosbeek en Groenendaal en laat nog resten 

zien van de voormalige tuinachitectuur. Het 

ecologisch beheer van tegenwoordig van 

een groot deel van het wandelbos biedt 

ruimte aan vogels en natuurlijke begroeiing. 

•  Kom langs bij de teamchef 

van politie

• Samenstelling commissie Ruimte

• Bouwplannen 

•  Controle hondenbelasting 

in Heemstede gaat van start

•  Tentoonstelling ‘Dagroofvogels’ 

in Groenendaal

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Wijkschouw 
Merlenhoven/
de Glip 
In de tweede helft van mei zal de gemeente 

Heemstede in samenwerking met de 

politie een schouw houden in de wijk 

Merlenhoven/de Glip. Politie en gemeente 

zullen 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 

schouw wordt gelet op de bestrating, 

straatmeubilair, groen, zwerfvuil, honden-

poep, 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, adviseur openbare 

orde en veiligheid via telefoonnummer 

(023) 548 57 45 of via e-mail 

dnieuweboer@heemstede.nl. 

Eénrichtingsverkeer Binnenweg vanaf juli 2010  
In het eerste deel tussen de Zandvaartkade en de Julianalaan bestond voor de herinrichting van de Binnenweg al éénrichtings-
verkeer van zuid naar noord. Na de herinrichting geldt dit voor de hele Binnenweg.

Tijdens de werkzaamheden wordt het 

verkeer met borden om en langs het werk 

geleid. Om zoveel mogelijk winkels bereik-

baar te houden wordt hierbij waar het kan 

en zolang mogelijk aangesloten bij de ‘oude’ 

situatie. Er komt echter een moment dat 

éénrichtingsverkeer noodzakelijk wordt. Dit is 

rond begin juli. Rond deze tijd wordt het kruis-

punt Binnenweg/Spaarnzichtlaan aangepakt. 

De werkzaamheden aan het kruispunt 

Binnenweg/Spaarnzichtlaan betekenen dat 

het verkeer op de Binnenweg vanuit het 

zuiden moet worden omgeleid via de 

Cloosterlaan, Landzichtlaan en Oosterlaan. 

Evenals bij de eerdere omleiding door de 

HeemstedeMail is de gratis berich ten-

service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en 

ontvang periodiek een e-mailbericht 

met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Deelnemers aan deze leuke excursie gaan 

onder leiding van IVN-Natuurgidsen op 

zoek naar het voorjaar in dit avontuurlijke 

bos. In Groenendaal ligt ook een ruïne en 

een prachtige waterkom omzoomd met 

stokoude lindebomen. 

Lange tijd was Groenendaal een oud en 

wat uitgesleten wandelbos, waar de natuur 

het op moest nemen tegen voetballende en 

spelende kinderen. Maar dat is tegenwoordig 

anders. Een gedeelte is met rasters afgezet 

en daar grazen Schotse Hooglanders, 

schilderachtige halfwilde koeien. Die zijn 

niet alleen een extra attractie voor de 

bezoekers, maar ze brengen ook met hun 

geknabbel en gegraas variatie in de 

begroeiing. Overal laat men nu oude, 

omgevallen bomen liggen en die geven het 

park een natuurlijke woestheid, waar 

vogels, planten en zwammen van profi teren. 

Een IVN-wandeling op een lenteavond 

geeft u een mooi moment om van alle 

natuurschoon te genieten! 

Datum en tijdstip: 
20 april 2010 19.00 - 20.30 uur

Locatie/vertrekpunt: 
Vertrek om 19.00 uur bij het informatiebord 

op de parkeerplaats van restaurant 

Groenendaal in Heemstede.

Kosten: 
Deelname is gratis

Cloosterlaan en Spaarnzichtlaan wordt 

dan in de Oosterlaan tijdelijk éénrichtings-

verkeer ingesteld. Verkeer vanuit het 

noorden wordt vanaf dat moment verwezen 

naar de Julianalaan als één van de 

drie hoofdtoegangen van de Binnenweg. 

De andere hoofdtoegangen blijven 

Zandvaartkade en Raadhuisstraat.   
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Werk aan de weg   
Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef 

de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

Brabantlaan, tussen Gelderlandlaan en Utrechtlaan
Tot half mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Gelderlandlaan en 

Utrechtlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en worden 

laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden 

aangegeven.

Fietspad Leidsevaartweg, tussen Amstellaan en grens Bennebroek
Tot medio mei 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fi etspad langs 

de Leidsevaartweg tussen Amstellaan en Bennebroek. Om overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden 

van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot medio juni 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene

veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi ets-

verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

- Tot 16 april 2010 is de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan afgesloten 

voor autoverkeer. Omleidingsroutes zijn met bebording aangegeven. Voetgangers (met de

fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied; 

- Er geldt éénrichtingsverkeer in de Cloosterlaan in het gedeelte tussen de Binnenweg en 

Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan. De Cloosterlaan is ter hoogte van de Binnenweg

afgesloten; 

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Maandelijks inloopspreekuur: 
kom langs bij de teamchef 
van politie 
Fons Sarneel, teamchef van de politie in Heemstede en Bloemendaal, hoort graag uw 

mening. Bijvoorbeeld hoe u over veiligheid in uw woon- of werkomgeving denkt of wat 

u van de politiezorg vindt. 

Iedere derde woensdag van de maand kunt u van 15.00 - 17.00 uur bij hem langs-

komen, dus zonder afspraak, om uw verhaal te doen. Woensdag 21 april is het eerst-

volgende inloopspreekuur.

Bij het inloopspreekuur geldt:

- Alléén als dat met u tijdens het gesprek is afgesproken, krijgt u een schriftelijke 

reactie op uw vraag of opmerking. In dat geval kunt u de reactie binnen twee weken 

verwachten. 

- En mocht blijken dat een vervolggesprek gewenst is, dan wordt daarvoor een nieuwe 

afspraak met u gemaakt. 

- Zaken waarvoor klacht- of strafrechtelijke procedures lopen kunnen niet aan de orde 

gesteld worden omdat die volgens de daarvoor vastgestelde route verlopen.

 

Polite Team Duinrand, Kerklaan 61, 2101 HL Heemstede.

Samenstelling commissie 
Ruimte
Bij de druk van HeemstedeNieuws week 13 is een deel van de tekst over de samen-
stelling van de raadscommissie Ruimte weggevallen. Hieronder nogmaals het besluit 
van de gemeenteraad, genomen op 25 maart 2010, om te benoemen: 

De heer R.M.F Ates als voorzitter van de commissie Ruimte;

de leden H.M.A. Hooij, M.B.H.J. Radix, E.H. van der Linden, S.M. Nieuwland, J.H.C. van 

Beuningen-van den Berg, J.H. Maas, A.P. van der Have, I.H.J. Sabelis als lid van de commissie 

Ruimte; 

de leden C.G.T.F.J. Leenders, E. Albers, C.V. van der Hoff, W.M.M. Heeremans, J.F. Struijf, 

R.M.F. Ates en H.H. van Vliet als plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.067 het verlengen en verhogen - Cruquiusweg 45 

 van een geluidsscherm

2010.068 het plaatsen van een tuinhuis - Einthovenlaan 8 

 met een luifel  

2010.069 het plaatsen van een dakkapel  - Johanna Westerdijklaan 2

 op het voordakvlak  

2010.070 het veranderen van reclame - Raadhuisstraat 33

2010.071 het uitbreiden van een woonhuis - Oudemanslaan 1 

  

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2009.041 het uitbreiden van een woonhuis - Bronsteeweg 52 

 op de begane grond en 

 plaatsen dakopbouw  

Aanvraag sloopvergunning
2010.908 het slopen van een garage - Oudemanslaan 1

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 2 april 2010)
2010.043 het plaatsen van een geschakelde  -  Roemer Visscherplein 9

 dakapel op het achtergeveldakvlak    en Camphuysenlaan 1 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 9 april 2010 )
2010.044 het uitbreiden van een fi etsenwinkel - Raadhuisstraat 6

2010.056 het splitsen van het pand in een - Van Merlenlaan 19 

 kantoor- en woongedeelte  

Verleende sloopvergunning (verzonden 9 april 2010)
2010.906 het verwijderen van asbest - Korhoenlaan 41

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15 april 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

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

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.275 het uitbreiden van twee woonhuizen - Kerklaan 13-15

2010.061 het plaatsen van een berging - Linge 68

De verzoeken liggen vanaf 15 april 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning                             
2009.139 het uitbreiden van 2 woonhuizen - Kerklaan 13-15

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 15 april 2010 

gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag 

van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht  in het raadhuis op 

het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52.

Handhaving Algemene plaatselijke 
verordening in gebied ’t Sorgbosch
Vanaf 15 april 2010 gaan binnen het gebied 

’t Sorghbosch (Kennemeroord, Het Overbos 

en Kennemerduin) controles plaatsvinden 

op grond van de regelgeving van de 

Algemene plaatselijke verordening (APV). 

De eigenaren van het gebied zijn dit met 

de gemeente overeengekomen. 

Het bosgebied tussen Herenweg, 

Koediefslaan, Burgemeester van Lennep-

weg en Oude Posthuisstraat is particulier 

terrein met een openbaar karakter. Veel 

omwonenden hebben inmiddels de weg 

naar dit bos ontdekt. De toename van het 

gebruik van het bos heeft helaas geleid tot 

ongewenste situaties. Overlast van zwerf-

afval, hondenpoep en gemotoriseerd 

verkeer waren voor de eigenaren aanleiding 

de gemeente te vragen om handhaving op 

grond van de APV op hun terrein. Het college 

van burgemeester en wethouders is hier-

mee akkoord gegaan. Vanaf 15 april 2010 kunt 

u de gemeentelijke opsporingsambtenaren 

(GOA’s) tegenkomen in het gebied.

Informatie over het gebruik van ‘t 

Sorghbosch vindt u op speciale informatie-

borden bij de ingangen Kennemerduin, 

Herenweg (tegenover Berkenrode) en 

Burgemeester van Lennepweg.

Evenementen
Kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Op 2 april 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5:23 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging Jan van 

Goyen voor het houden van een kunstmarkt in de Jan van Goyenstraat op zondag 6 juni 

2010 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte van de Jan van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het Van Ostadeplein 

op 6 juni 2010 van 07.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 

In verband met het bovenstaande is door het college van burgemeester en wethouders, op 

grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 6 juni 

2010 aan te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

‘Winkelcentrum Jan van Goyenstraat’ open mogen zijn.

Circusvoorstellingen op trapveldje Vrijheidsdreef
Op 8 april 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen voor het geven van circusvoorstellingen 

op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef te Heemstede op zondag 18 april 2010 om 

16.00 uur, dinsdag 20 april 2010 om 16.00 uur en woensdag 21 april 2010 om 14.00 uur.

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

& Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Tentoonstelling 
‘Dagroofvogels’ 
in Groenendaal
Tot eind augustus 2010 is in het 

bezoekerscentrum Wandelbos 

Groenendaal de tentoonstelling 

‘Dagroofvogels’ te zien. 

Nederland kent veel soorten roof-

vogels waarvan het merendeel niet 

alleen jaarlijks ons land bezoekt 

maar hier ook broedt. Ze zijn snel, 

fascinerend en vaak onbegrepen. Wat 

weten we nu eigenlijk over deze zeer 

interessante en mysterieuze dieren. 

Welk voedsel eten zij, welke geluiden 

maken zij, wat is rui en hoe vliegen 

roofvogels. Naast de algemene 

roofvogels zoals torenvalk en buizerd, 

komen ook bijzondere vogels zoals de 

visarend aan bod. 

Kortom: een actieve tentoonstelling 

die de moeite waard is voor jong en 

oud. 

Het bezoekerscentrum Wandelbos 

Groenendaal ligt naast kinderboerderij 

’t Molentje en is dagelijks geopend 

van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is 

gratis.

Controle hondenbelasting 
in Heemstede gaat van start
Vanaf 22 april aanstaande gaan contro-

leurs huis aan huis in de gemeente 

Heemstede controleren op het bezit van 

honden. Voor de ondersteuning bij de 

uitvoering van de controle is het Velpse 

bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. 

De controleurs bellen bij de inwoners aan 

om het hondenbezit te inventariseren. 

De controleurs vullen, als een hond wordt 

aangetroffen en als blijkt, dat voor die hond 

geen belasting wordt betaald, een aan-

giftebiljet in. Als de controleur aanbelt zal 

hij zich ongevraagd legitimeren.

De gemeente Heemstede heft al jaren de 

hondenbelasting. In het kader van het 

gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het 

belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook 

daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. 

Vandaar deze controle.

Hondenbezitters zijn overigens verplicht 

om aangifte te doen van het hondenbezit. 

Door het zelf doen van aangifte voorkomen 

zij onnodige boetes die kunnen worden 

opgelegd bij het niet doen van aangifte.

Aangifte kan op de volgende 
manieren: 
U kunt een formulier ‘aanmelden hond’ down-

loaden van de website www.gbkz.nl. Dit for-

mulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen 

naar Gemeentebelastingen Kennemerland-

Zuid, Postbus 47, 2050 AA Overveen.

De tweede manier is telefonisch contact op-

nemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid via het telefoonnummer 

(023) 512 60 66 en een aangiftebiljet aanvra-

gen om uw hond schriftelijk aan te melden. 

Wijzigt in de loop van jaar het aantal hon-

den of vertrekt u uit de gemeente dan wordt 

de belasting verrekend of in mindering ge-

bracht. Wanneer u uit de gemeente vertrekt 

dan wordt de aanslag hondenbelasting au-

tomatisch verminderd. Overlijden van de 

hond of andere wijzigingen moet u zelf 

doorgeven aan Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid. Het afmelden van een 

hond moet schriftelijk gebeuren. U kunt 

een aangiftebiljet afmelden hond aanvra-

gen of een briefje schrijven, waarbij u bij-

voorbeeld een verklaring van overlijden 

van de dierenarts voegt of een verklaring 

van de nieuwe eigenaar.

Handhavingsactie gezonken 
vaartuig Kadijk
In het kader van artikel 17 van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren is in opdracht 

van burgemeester en wethouders het 

volgende gezonken vaartuig gelicht: 

- een witte roeiboot met rood/oranje 

bovenzijde en blauwe bank gelegen in de 

Glippervaart t.h.v. de voetgangersbrug 

aan de Kadijk/Joh. Rosenkrantzlaan

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een 

periode van 13 weken met ingang van 

14 april 2010 opgeslagen. Gedurende deze 

periode kan de rechtmatige eigenaar tegen 

betaling van de kosten van het verwijderen 

van het vaartuig en de opslagkosten zijn/

haar vaartuig terugontvangen. Indien 

het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig 

verkopen dan wel vernietigen. 

Voor informatie kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, 

tel. (023) 548 56 30.

Gratis het laatste 
nieuws over 

Heemstede per 
e-mail?

www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten


