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Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2012
Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Lions snoeien fruitbomen op 
Zorgboerderij Zebra-Zorg
Heemstede-Bennebroek - 
Na een welkom van Micha-
ela Tesselaar en een grote be-
ker koffie met zelfgebakken 
brownies en cake begonnen 
de leden van Lions Club Heem-
stede/Bennebroek aan hun 
jaarlijkse traditionele klus-
dag op de Zorgboerderij Zebra-
zorg in Vogelenzang. Stichting 
Zebra-Zorg beheert de boerde-
rij om ondersteuning te bieden 
aan kinderen en jongeren met 
een beperking. De dagbesteding 
staat in het teken van dieren en 
natuur op en rond de boerderij. 
In 2010 begonnen de Lions met 
het knotten van wilgen en de 

aanleg van een moestuin, in 
2011 met een grote schoonmaak 
van het terrein en nu in 2012 met 
het snoeien van de fruitbomen. 
Dankzij NL Doet waren er mid-
delen beschikbaar om de snoei-
klus professioneel aan te pakken.
Eerst de instructie door Arie 
Oud (lid van de POM – Pomo-
logische Vereniging Noord-Hol-
land) die de aanwezigen op een 
enthousiaste manier vertelde 
hoe hoge fruitbomen gesnoeid 
moeten worden en die daarna 
de snoeiers met raad en daad 
terzijde stond. De vrijwilligers 
van NL Doet en de Lions gingen 
onder zijn leiding in de boom-

gaard aan het werk met lange 
ladders, snoeizaagjes en snoei-
scharen. Aan het eind van de 
dag waren de 14 hoge appel-, 
peren- en kersenbomen onher-
kenbaar gesnoeid en klaar om 
met meer licht en lucht de vruch-
ten te gaan dragen. De gesnoei-
de takken werden gekort en ge-
knipt voor de houtwal en de 
open haard.
Bij het afsluitende samenzijn 
werden alle vrijwilligers van NL 
Doet, de Lions en niet te verge-
ten de dames die voor de koffie 
en lunch hadden gezorgd, be-
dankt door Michaëla voor de in-
zet. De Lions mogen in het na-
jaar komen helpen met de ap-
peloogst en het volgend jaar 
weer terugkomen om de snoei-
klus voort te zetten. Namens de 
Lionsclub Heemstede Benne-
broek accepteerde Kees van Dijk 
de uitnodiging en hij bracht het 
goede nieuws dat de Lions be-
sloten hadden ook een financiële 
bijdrage van 1000 euro te geven.

Sparen voor een
goed doel.
Dat is het idee.

Zie adv. pag. 9

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - In de zomer van 1957 is deze 
foto gemaakt door de heer Maigoda en goed 
te zien is het wissel voor het toekomstige 
spoor naar het hooggelegen station. Mate-
rialen werden aangevoerd per werktrein en 
dat spoor is dus niet geëlectrifeerd. Vandaag 
de dag is niks meer (duidelijk) te zien van 
deze tijdelijke situatie...de dubbelsporige 
geëlectrificeerde hulpsporen lagen dus een 
stuk naar het westen. De huizen links op fo-
to zijn nog net op Heemsteeds grondgebied 
en hebben rode dakpannen (helaas niet in 

die kleuren te zien op deze foto) en huizen 
met zwarte dakpannen staan op Bloemen-
daals grondgebied (Aerdenhout). Zo was 
het idee toendertijd. Ook te zien op de web-
site www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Het Spoor van Toen is bedoeld om reac-
ties los te maken en mensen/lezers die niet 
over een computer beschikken toch te in-
formeren over wat (ooit) bekend stond als 
het saaiste station van Nederland! Reacties 
info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Het spoor van toen

Snorfietsster 
onder invloed

Heemstede - Politiemensen re-
ageerden vorige week vrijdag-
avond laat op een melding dat 
er onenigheid zou zijn op de 
Zandvoortselaan. Ter plekke 
bleek dat een groep fietsers te-
gen de rijrichting in op het fiets-
pad had gereden. Een andere 
groep, waaronder een snorfiets-
ster moest hierdoor uitwijken. De 
17-jarige Zandvoortse snorfiets-
ster botste tegen een lantaarn-
paal en een geparkeerd staan-
de auto. Omdat de agenten ver-
moedden dat de Zandvoortse 
onder invloed van alcohol was, 
werd haar een blaastest afgeno-
men. Het meisje bleek flink onder 
invloed te zijn, bij haar werd na 
ademanalyse een promillage ge-
meten van 1,55. Haar bromfiets-
bewijs werd ingevorderd. Daar-
naast kreeg zij een proces-ver-
baal voor rijden onder invloed.

Bromfietsers 
onderuit

Bennebroek - Op de Meer-
weg ontstond vorige week vrij-
dagnacht een eenzijdige aanrij-
ding. Een 18-jarige Hoofddorp-
se bestuurster van een bromfiets 
is door onbekende oorzaak te-
gen de trottoirband aangereden, 
waarna zowel zij als haar bijrijd-
ster ten val kwamen. De Hoofd-
dorpse liep letsel aan het gebit 
en het gezicht op. Zowel zij als 
de 18-jarige bijrijdster hielden 
aan de valpartij diverse kneu-
zingen en schaafwonden over. 
De bestuurster is naar een zie-
kenhuis vervoerd maar mocht dit 
na enkele uren weer verlaten. Er 
was geen alcohol in het spel.

Insectenhotels te koop
Heemstede - In het kader van 
het Jaar van de Bij werden maan-
dagochtend in Heemstede 100 
insectenhotels door medewer-
kers en cliënten van Arbeidscen-
trum De Boei uit Vlaardingen be-
zorgd. Hier werken mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Deze kastjes zijn bestemd voor 
solitaire bijtjes en zijn omdat je 
ze kan openklappen zeer educa-
tief voor bijvoorbeeld scholen en 

volkstuinen. Wanneer je de kas-
tjes openmaakt zie je het prach-
tige kunstwerk van onder meer 
de metselbijen. Deze bijtjes zijn 
overigens totaal ongevaarlijk.
Het eerste kastje werd een aan-
tal weken geleden door de 
Heemsteedse imker Pim Lem-
mers overhandigd aan de ma-
kers van het radioprogramma 
Vroege Vogels op radio 1 van de 
VARA. Inmiddels is de belang-

stelling voor het insectenhotel 
enorm groot. Er zijn intussen een 
paar verkooppunten in de regio. 
Op zondag 1 april zijn de kas-
tjes te koop op Kinderboerderij ‘t 
Molentje. Ook De Zandwaaier in 
Overveen verkoopt de hotels en 
in het weekeinde van 14 en 15 
april worden de kastjes ook door 
medewerkers van De Boei op de 
Stadskweektuin in Haarlem ver-
kocht.

Zware 
mishandeling

Regio - In de nacht van 25 op 26 
maart kwam bij de politie rond 
03.20 uur een melding binnen 
dat er een vrouw mishandeld 
zou worden aan de Burgemees-
ter Engelbertstraat in Zandvoort. 
De 22-jarige vrouw zonder vas-
te woon- of verblijfplaats in Ne-
derland, was niet aanspreek-
baar. De vrouw is per ambulan-
ce overgebracht naar een zie-
kenhuis. Bij de gewonde vrouw 
stonden drie mannen van 22, 
24 en 27 jaar, eveneens zonder 
vaste woon- of verblijfplaats in 
Nederland. Zij zijn aangehou-
den en hun betrokkenheid wordt 
onderzocht. Mensen die moge-
lijk iets gezien of gehoord heb-
ben van de mishandeling wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie in Zandvoort 
via het telefoonnummer 0900-
8844.



Half december kennen we de kortste dag en de langste nacht.
Daarna lengen de dagen weer.

Drie maanden later zijn de dag en de nacht weer even lang
en begint half maart de lente.

Dan krijgen we na de wintertenen last van lentekriebels.
Nieuwe paren maken toekomstplannen over hun huisje, boompje en beestje.

Voor die toekomst kunnen vogels daarbij als voorbeeld dienen.
De kleine ZZP’ers demonstreren ons jaar in jaar uit wat duurzaam bouwen is.

pagina 4 28 maart 2012

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Heemstede – Sira en Wesse Tijl zijn de gelukkige winnaars van 
een high tea in het vermaarde Amstel Hotel in Amsterdam. De 
high tea actie bij bakkerij Nol Bertram aan de Binnenweg gaat 
maar door… Wilt u ook zo’n gezellige en lekkere high tea win-
nen? Winkel dan bij bakker Bertram en spaar de stempels. Volle 
kaarten maken kans op deze leuke prijs!

High Tea winnaars
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Run op gratis compost
Heemstede - Inwoners van de 
gemeente Heemstede hebben 
zaterdag massaal gratis com-
post opgehaald bij de milieus-
traat. Wethouder Botter en De 
Meerlanden gaven per inwoner 
vier zakken van 20 liter compost 
als beloning voor hun inspan-
ning organisch afval geschei-
den aan te leveren. De Meer-
landen verwerkt het organisch 
afval onder andere tot compost 
en inwoners krijgen hun ingeza-
melde afval nu dus terug in de 
vorm van compost. Wethouder 
Jur Botter: “Compost is een echt 
duurzaam product; uit gft-afval 
wordt eerst groengas gehaald 
en van het restproduct wordt 
vervolgens ondere andere com-
post gemaakt, wat we vandaag 
weer gratis aan de bewoners van 
Heemstede uitdelen. Dat is drie 
keer winst en dat vind ik mooi!”
De gemeente en De Meerlanden 
grijpen de Compostdag aan om 
de komende weken uitgebreid 

stil te staan bij afval en de toe-
passingsmogelijkheden ervan. Te 
beginnen met, hoe kan het ook 
anders op de compostdag, gft-
afval. Ze roepen inwoners van 
Heemstede op om mee te doen 
aan een wedstrijd. Weet u welke 
vijf producten De Meerlanden al-
lemaal maakt van gft-afval? Mail 
dan voor 31 maart uw antwoord 
naar communicatie@meerlan-

den.nl. Inzenders van het juis-
te antwoord maken kans op een 
rondleiding over het terrein van 
De Meerlanden in Rijsenhout. 
Natuurlijk krijgen de winnaars 
de nieuwe verwerkingsinstalla-
tie voor gft-afval te zien, waarin 
door vergisting en compostering 
vijf waardevolle producten wor-
den gemaakt. Andere afvalstro-
men die de komende weken ex-
tra onder de aandacht gebracht 
worden zijn papier, glas en elek-
trische apparaten.

De bibliotheek:
verhuizen naar de Binnenweg!?
Heemstede - In februari 
schreef De Telegraaf over het in-
trekken van de bibliotheek in de 
supermarkt. Dat gaat misschien 
wat ver, maar de winkelfuncties 
en de bibliotheek kunnen elkaar 
uitstekend versterken in Heem-
stede. Hoe? Heel eenvoudig; als 
de bibliotheek moet verhuizen, 
dan naar de Binnenweg en wat 
mij betreft naar het oude Post-
kantoor. Het is een geweldige 
locatie voor de bibliotheek, in 
combinatie met een ‘Lees-café’ 
en een ‘Studiezolder’.
De bibliotheek anno 2012 moet 
een ontmoetingsplaats zijn 
waar mensen met plezier naar 
toe gaan.  In het digitale tijd-
perk worden de vierkante me-
ters minder belangrijk en gaat 
het meer om de juiste vormge-
ving van de bibliotheek. Op de 
Binnenweg combineren we de 
historische functies van de bi-
bliotheek met de eisen van mor-
gen. Het lees-café voegt nieuwe 
waarden toe. Een lekker bakkie 
koffie met een tosti of broodje 
gezond op een gezellig terras 
aan de Binnenweg, alles rond 
het thema boek of literatuur. 
Ik kan me geen beter beeld voor 
ogen halen en toen ik recent in 
Middelburg was zag ik iets der-
gelijks in ‘de Drukkerij” – waar 
midden op het grote markt-
plein een enorme boekenwinkel 

in combinatie met een gezellige 
koffie corner een absolute trek-
pleister zijn geworden. 
De bibliotheek op de Binnen-
weg levert een belangrijke bij-
drage aan de levendigheid in de 
winkelstraat; en ook nog eens in 
het noordelijke deel van de Bin-
nenweg. Met een moderne stu-
diezolder, inclusief WiFi voor de 
bezoekers kunnen we jeugd op 
maat bedienen op een soort van 
studie-zolder, kortom: alleen 
maar winnaars dus!
Deze gedachte betekent ove-
rigens tegelijkertijd dat de bi-
bliotheek niet verplaatst moet 
worden naar het nieuw te ont-
wikkelen Havengebied, hierover 
hoor ik in Heemstede voorzich-
tig mensen met elkaar praten. 
Maar laten we de bibliotheek 
niet wegstoppen, maar juist ge-
bruiken als een trekpleister in 
het centrum. 
Mijn idee is om de bibliotheek te 
plaatsen in het centrum waar de 
mensen komen. Zo bewijzen de 
Binnenweg en de bibliotheek el-
kaar een dienst. Dus als het toch 
tot een verhuizing komt, dan 
biedt  een verplaatsing naar de 
Binnenweg een interessant per-
spectief, welke zeker gewogen 
moet worden. 
Willem Meuwese,
lid van het Bestuur van CDA 
Heemstede

INGEZONDEN

Voorjaarsverkoop Unicef
Heemstede - Het zonnetje 
schijnt, de bloemen steken hun 
kop weer boven de grond uit, 
de voorjaarsverkoop van Uni-
cef kan weer beginnen. De 
verkoop vindt plaats op diverse 
adressen: Irma van de Wouw, 
Gerda Hinlopen, Corrie Kroon, 
Joke Bakker, Jannie Brink-
man, Ank Schene, Ellen On-
nink en Margreet Oosten. Voor 

de adressen kunt u terecht op 
www.unicefshop.nl onder het 
kopje verkooppunten. Boven-
dien zal een aantal Unicef-vrij-
willigers voor u klaar staan op 
de Heemsteedse voorjaars-
markt op 20 mei. Mocht u vra-
gen hebben of u als vrijwilliger 
willen aanmelden, dan kunt u 
contact opnemen met R. van 
der Groep tel. 0255-520767.

Feestelijke opening
‘Barbershop by Pierôt’
Regio - Maurice & Daniëlla 
Pierôt -van de gelijknamige kap-
salon op het Heemsteedse J.M. 
Molenaerplein- openden vijf jaar 
geleden op de eerste dag van de 
lente een nieuw filiaal in Haar-
lem: Pierôt Coiffures & Beauté. 
Afgelopen woensdag, precies 5 
jaar later op 21 april 2012, pre-
senteerden Maurice & Daniël-
la wederom een nieuw concept: 
‘Barbershop by Pierôt’. Een salon 
uitsluitend voor heren, een soci-
ale hotspot waar ‘de man’ cen-
traal staat. Een ouderwetse bar-
biershop in nostalgische stijl.
Voor meer informatie & tarieven: 
www.pierot.nl/barbershop 

I Compani presenteert Diva’ s
Heemstede - Mixed Media Jaz-
zensemble I Compani presen-
teert donderdag 29 maart in het 
Oude Slot ‘Diva’s’.
Iedereen heeft zo zijn eigen 
beeld van een filmdiva: een ac-
trice die je in vervoering brengt, 
een onbereikbaar idool of juist 
een na te volgen voorbeeld. Een 
Diva is nooit “the girl next door”, 
een Diva komt uit een andere 
wereld en gedraagt zich ook zo. 
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Hond en baasje te achterhalen met geur-onderzoeker
Heemstede – Diverse klachten 
over de vele hondendrollen die 
(onder andere) in de grasveldjes 
rond de Provinciënflats liggen, 
hebben nu geleid tot een door-
braak als het gaat om het oplos-
sen van de drollen-ergernis.
De ‘geur-onderzoeker’ is een in-
novatief apparaatje dat – hoewel 
in de proeffase – nu al veel goed-
keurende gezichten in het raad-
huis heeft opgeleverd. Het gaat 
als volgt: een ambtenaar, belast 
met het innen van de hondenbe-
lasting, gaat het de geur-onder-
zoeker naar in het veld afgele-
verde drollen en plaatst de geur-
onderzoeker boven de drol. Hij 
moet hierbij wel een afstand van 
niet meer dan 20 en niet min-
der dan 10 cm tot het uitwerpsel 
houden. Het apparaatje lijkt nog 
het meest op een metaaldetec-
tor. Moderne onderzoektechniek 
in de ‘drol detector’ levert binnen 
20 seconden de herkomst van 
de hondensoort op. Bovendien 
wordt in minder dan een minuut 
de complete hondenadministra-
tie van Heemstede gescand zo-
dat in no-time het baasje kan 
worden opgespoord. U begrijpt 
dat het aantreffen van een drol 
in het gras leidt tot een bekeu-
ring. Zondag aanstaande volgt 
een eerste proef met de geur-
onderzoeker oftewel de drollen-
detector. Dit zal om 14.00 uur zijn 
op het grasveldje aan de Provin-
ciënlaan, zie foto.

Mensen die wij Diva’s noemen 
imiteren eigenlijk de Godinnen 
van het witte doek. Daarom kan 
het echte leven zo leuk zijn: de 
fantasiewereld wordt soms even 
tastbaar, meestal met een dra-
matisch einde in tegenstelling 
tot de werkelijkheid die slechts 
op het celluloid bestaat.

Het Nijmeegse jazzensemble I 
Compani ging samen met film-
historicus Constant Hoogen-
bosch op zoek naar prikkelende 
voorbeelden in 100 jaar filmge-
schiedenis. Het resultaat is een 
speelse, snelle, diepgravende en 
verhelderende voorstelling ge-
worden waarbij live muziek van 
de musici van I Compani het 
commentaar geeft op de beel-
den en teksten die onze gelief-
de Diva’s de afgelopen eeuw te-
weeggebracht hebben. Natuur-
lijk ontbreken Ava, Anita, Romy, 
Marilyn, Marlene, Brigitte, Juliet-
te niet.
Een deel van het concert wordt 
ingeruimd voor de uitvoering van 
Diva Dolorosa. Scenes uit Ita-

liaanse Diva films (1914-1925), 
bijeengebracht door Peter Del-
peut met muziek van Loek Dik-
ker. De andere composities die 
in Diva’s te horen zijn, zijn ge-
schreven door Bo van de Graaf 
en Nino Rota.¨

Aanvang donderdag 29 maart 
in het Oude Slot om 20.15 uur. 
Kaarten: 06-13133626. Meer in-
formatie op www.icompani.nl.



Bennebroek - Zaterdag 31 
maart van 10.00 tot 11.30 uur 
kunt u met boswachter Ron Dam 
van Landschap Noord-Holland 
het landgoed De Overplaats be-
kijken. Hij laat u de bloeiende 
planten zien die het nu zo bij-
zonder maken. De bewoners van 
landgoederen bij Bennebroek 
hebben er in het verleden van al-
les aan gedaan er wat moois van 
te maken. Dat deden ze bijvoor-
beeld door van heinde en ver 
planten te halen. Veel soorten 
komen oorspronkelijk uit Mid-
den- en Zuid-Europa. We noe-
men het stinsenflora. Ze bloeien 
als de zon door de kale takken 
op de bosbodem kan schijnen. 
Daarom is het nu een prachti-
ge periode voor een bezoek. De 
boswachter laat ze zien en ver-
telt er over. Ze dragen namen als 
sneeuwroem, sterhyacint, slan-
gelook en voorjaarszonnebloem. 
Ook de gevlekte aronskelk is er 
te bewonderen. De bloem ver-
spreidt een lucht van rottend 
vlees waar vliegjes op af komen. 
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Lezing over geschiedenis Bennebroek
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal organiseert donderdag 19 
april een lezing over de geschiedenis van Bennebroek, verzorgd 
door Martin Bunnik. De lezing is van 10.00 tot 12.00 uur bij Wel-
zijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek. Aanmelden: 
023-5845300.

Toneelstuk ‘Verloren - een modern mysteriespel’
Heemstede - Donderdag 5 april 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, de toneelvoorstelling 
‘Verloren - een modern myste-
riespel’ te zien.
Heftige dialogen. Ontroerende 
stiltes. Flarden muziek. Mensen 
boven en mensen beneden. 
Ze willen wel maar zijn onbereik-
baar voor elkaar. Wat is er aan de 
hand?
De moderne tijd. Drukke men-
sen. Bezige bijen. Onzeker over 
zichzelf en over elkaar. Ik hou 

van jou maar hou jij wel van mij? 
Er zijn ook een man en een 
vrouw, beiden op leeftijd. Ze lij-
den eronder dat hun bestaan er 
voor anderen haast niet toe doet. 
Ze kunnen niet samen zijn maar 
ook niet zonder elkaar. 
Wat is dit? Een relatiedrama? Ja, 
maar anders dan u denkt. Het 
gaat over iets wat we met elkaar 
zijn kwijt geraakt. Verloren. Is dat 
erg of niet? 
In dit moderne mysteriespel gaat 
het over de vragen van het leven. 

De auteur is Wim Burkunk; be-
werking en regie: Martine Faber; 
productie: Stichting Engagement 
te Haarlem. 
Spelers: Boy van der Erf, Ria Phi-
lipp, Elbert Kooy, Jolanda van Al-
ten, Bobbie Blommesteijn en Ed-
gar Buijsman.

Aanvang 20.30 uur, duur: 75 mi-
nuten, entree: 8 euro. Reserve-
ren kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur via 023-
5483828. 

Heemstede - Nachtgasten, een 
live geïmproviseerd toneelstuk, 
is op donderdag 5 april te zien in 
Het Oude Slot!!
Vier of vijf wisselende professio-
nals, een mix van grote namen 
en nieuwe talenten, improvise-
ren een compleet toneelstuk op 
hoog niveau. Acteurs worden in 
het diepe gegooid met maar één 
houvast, namelijk de rol die ze 
spelen. Verder hebben ze geen 
idee wat er kan gaan gebeu-
ren. Elke acteur krijgt ter plek-
ke apart informatie over zijn rol, 
een persoonlijk verhaal met een 
persoonlijk geheim. Dit verhaal is 
geheim voor de andere acteurs, 
maar niet voor het publiek. Ver-
volgens krijgen ze twee uur de 
tijd om dit uit te spelen. Er kun-
nen sms’jes gestuurd worden 

door de schrijver om het ver-
haal bij te sturen. En het publiek 
is hier getuige van en denkt mee 
met de acteurs. Het publiek is al-
wetend en daardoor ook mede-
plichtig! 

Nachtgasten is opgericht door 
Yorick Zwart, Koen Wouter-
se, Jef Hoogmartens en Niels 
Croiset. Zij hebben elkaar le-
ren kennen bij het Noord Neder-
lands Toneel, waar hun vriend-
schap is ontstaan en ook de wil 
om met elkaar samen te wer-
ken in de toekomst. Donder-
dag 5 april, aanvang 20.15 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 19,50/17,50. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.
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Nachtgasten in Het Oude Slot

Onderbouwtoneel College Hageveld
Heemstede - Het onderbouw-
toneel College Hageveld speelt  
‘Trojaanse vrouwen’ op 12, 13 en 
14 april. Iedereen kent het, het 
verhaal van Troje.
De Trojaanse oorlog, het houten 
paard. De dood van Hektor, van 
Achilles, maar is dat het einde?  

Eindigt daar het verhaal? Een 
toneelstuk over de vrouwen die 
het overleefden, over wat Griek-
se mannen en over de Goden 
natuurlijk. En er zijn ook twee 
bodes die u meer vertellen.... 

Uitvoering op 12, 13 en 14 april 

in de aula van College Hageveld, 
aanvang 20.00 uur.

Kaarten kosten 5 euro per stuk 
inclusief drankje. Kaartverkoop 
bij de administratie: mail naar 
college@hageveld.nl of bel naar 
023-5100100.

Voorproefje Koninginnedag 
in de 1ste Aanleg

Heemstede - Zaterdag-
avond 31 maart geeft Café de 
1ste Aanleg aan de Raadhuis-
straat een voorproefje op een 
band die op Koninginnedag 
op het Wilhelminaplein speelt. 
Als smaakmakende opwar-
mer speelt The Deal zijn ‘onbe-
taalbare covers’ voordat de 10 
mans soulformatie het op 30 
april overneemt. Niet de stan-
daard coverband maar juist die 
nummers die een beetje verge-
ten zijn of die het net niet ge-
haald hebben. Ze geven ze een 
nieuw jasje en bespelen haar 
zo dat het sensueel en bekoor-
lijk het origineel zal veroveren.

Beroemdheden zijn het al, 
Joaquïn Lorenzo Moreno en 
Herman Hondsbeek, maar dan 
met hun band ‘The Royal 4’ 
waarmee ze de 1ste Aanleg al 
diverse keren verwenden met 
prachtige hoogtepunten.
The Deal is een van hun andere 
bands waarmee ze furore ma-
ken. Dit zijn vijf mannen die met 
een passie de muziek in zijn ge-
gaan: muziek maken met en 
voor anderen.  Benieuwd naar 
de diamantjes van deze kwali-
teits band uit Den Haag en om-
streken? Kom luisteren en ge-
nieten vanaf tien uur, vrij en-
tree.

Met boswachter Ron Dam op excursie

Heemstede – De gemeente 
Heemstede biedt Heemsteedse 
kunstenaars de gelegenheid hun 
werk te exposeren in de Burger-
zaal van het raadhuis van Heem-
stede. Gedurende de maanden 
april en mei worden de schilde-
rijen van Paulien de Jong ten-
toongesteld.

Paulien studeerde aan de Vrije 
Academie Kennemerland in 
Haarlem en heeft inmiddels ruim 

10 jaar haar atelier voor schil-
derkunst aan de Blekersvaart-
weg 20 in Heemstede. Zij ver-
wierf bekendheid met onder 
meer haar open ateliers, waar 
het publiek kennis kon maken 
met haar schilderwerken in sur-
realistische stijl.

In de loop der jaren heeft Pau-
lien met verschillende thema’s 
gewerkt, met steeds wisselen-
de vormen en kleuren. Daardoor 
biedt haar collectie een grote 
verscheidenheid aan schilder-
werken die al in menig interieur, 
in huiskamers maar ook in kan-
toren en andere gebouwen, hun 
plek hebben gevonden.
Bij het bedenken van de thema’s 
laat Paulien zich over het alge-
meen leiden door zaken die op 
een bepaald moment actueel 
zijn. Vanuit haar gevoel en met 
haar vaardigheid om te schilde-
ren en zelf alle kleuren te men-
gen komt dan stap voor stap 

een nieuw schilderwerk tot 
stand.
Ook worden schilderijen in op-
dracht gemaakt. Desgewenst 
komt Paulien de opdrachtge-
ver thuis om het nieuw te ma-
ken schilderij met hen te bespre-
ken, wat het thema is en welke 
(hoofd-)kleuren het beste bij het 
interieur passen.
De expositie van het werk van 
Paulien de Jong wordt geopend 
door wethouder van cultuur Jur 
Botter in de Burgerzaal van het 
raadhuis, op woensdag 4 april 
om 17.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
De expositie is te bezichtigen tot 
en met 31 mei tijdens de ope-
ningstijden van het raadhuis 
(maandag tot en met woensdag 
van 8.30 - 17.00 uur, donderdag 
van 8.30 - 19.30 uur, vrijdag van 
8.30 - 13.00 uur).
Kijk voor informatie over het 
werk van Paulien de Jong op 
www.atelierpauliendejong.nl.

Paulien de Jong exposeert in het Raadhuis

Proefles Spaanse 
conversatie

Heemstede - In de Pauwehof is 
volgend seizoen  nog plaats bij 
de cursus Spaanse Conversa-
tie. Het doel van de cursus is om, 
naast eenvoudige grammatica, 
de dagelijkse omgangstaal te le-
ren gebruiken. Voor deze cursus 
heeft u een basiskennis van de 
Spaanse taal nodig. 
Bent u 55+ en wilt u verder met 
uw basiskennis Spaans? Kom 
dan op woensdag 4 april een 
proefles volgen en maak ken-
nis met docente Montse Lamèris 
en de medecursisten. 
In het nieuwe seizoen start de 
cursus weer op woensdag 19 
september van 9.30 tot 11.30 
uur. 
Voor informatie: Anky Weitkamp, 
coördinator, tel.: 023-5286022.

Tussen alle bijzondere plan-
ten op landgoed De Overplaats 
kunnen de wandelaars ook het 
speenkruid tegenkomen (foto: 
Henk van Bruggen).

Wanneer ze op het blad van de 
bloem komen, glijden ze naar 
binnen. Ze kunnen de plek niet 
meer verlaten. De volgende dag 
is het blad minder glad waardoor 
ze weer weg kunnen vliegen. 
Zo verspreiden ze het stuifmeel. 
Natuurlijk bloeit een gewone 
soort zoals het speenkruid er 
ook. De bladeren bevatten veel 
vitamine C.
Verzamelen bij de ingang van 
speeltuin Linnaeushof aan de 
Glipperweg 4c op de grens van 
Heemstede/Bennebroek. Aan-
melden is noodzakelijk en kan 
via www.landschapnoordhol-
land.nl/de-natuur-in of via 088-
0064455. De kosten bedragen 
6,50, Beschermers betalen 3,50. 
Kinderen tot 12 jaar 3,50, van Be-
schermers 2,50.
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Regio - Haarlems Projectkoor 
023 onder leiding van Felix van 
den Hombergh geeft op 31 
maart en 1 april drie bijzondere 
a capella concerten met Russi-
sche koormuziek uit de twintig-
ste eeuw. De concerten vinden 
plaats in Haarlem, Overveen en 
Amsterdam.
Het Haarlems Projectkoor 023 is 
een projectkoor van geoefende 
zangers met jaarlijks wisselende 
samenstelling en ander thema. 
Dirigent Felix van den Hombergh 
heeft dit jaar opnieuw voor een 
bijzondere programmering ge-
zorgd die buiten de geijkte pa-
den valt. Russische wereldlijke 
koormuziek is in ons land weinig 
bekend, en dat is onterecht: het 
biedt een schat aan mooie mu-
ziek. Onlangs werd de compo-
nist Sviridov op Radio 4 nog een 
‘groot meester’ genoemd. Van 
Sviridov voert Projectkoor 023 de 
compositie ’Poesjkin’s krans’ uit. 
‘Vorst en zon’ verwijst naar één 
van de bekendste gedichten van 
Poesjkin. 

De concerten vinden plaats op 
prachtige locaties: de Janskerk 
(1310) in Haarlem, de Rooms Ka-
tholieke Kerk Onze Lieve Vrou-
we Onbevlekt Ontvangen (1855) 
in Overveen en de kerkzaal in 
Museum Hermitage (voorma-
lig vrouwentehuis 1681) in Am-
sterdam.
Kaarten via voorverkoop: vol-
wassenen Haarlem/Overveen 10 
euro (aan de zaal 12,50), kinde-
ren tot en met 16 jaar in Haar-
lem/Overveen: 5 euro (aan de 
zaal 7,50). Voorverkoop kaarten: 
zie website www.projectkoor023.
nl of via projectleden. Het con-
cert in Hermitage Amsterdam 
is gratis toegankelijk voor mu-
seumbezoekers (wel een geldig 
museumkaartje nodig).
Zaterdag 31 maart, 15.30 uur 
Haarlem, Janskerk/N-Hollands 
Archief, Jansstraat 40; zaterdag 
31 maart, 20.15 uur Overveen, 
RK-kerk, Korte Zijlweg 7; zon-
dag 1 april 2012, 14.00 uur, Am-
sterdam, Hermitage, kerkzaal, 
Amstel 51.

Matthäus Passion op Goede 
Vrijdag in de Philharmonie
Regio - Op Goede Vrijdag (6 april) vindt om 19.30 uur in de Phil-
harmonie in Haarlem de uitvoering plaats van J.S. Bach’s Mat-
thäus Passion.
De uitvoerenden zijn oratoriumkoor COV Haarlem (foto) samen 
met RBO Sinfonia, het jongenskoor van Muziekschool Water-
land en zes solisten die hun sporen in de muziekwereld ruim-
schoots hebben verdiend. Het concert staat onder leiding van 
Harry Brasser.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de COV Haarlem, 023-5270066 of 
via graaf.b.@quicknet.nl, en bij de Philharmonie, 023-5121212, 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur, of een uur 
voor aanvang van het concert.

Haarlems Projectkoor 023 zingt Russische koormuziek

Inloophuis 
Kennemerland

Regio - Op de Wulverderlaan 51 
in Santpoort (N) opent op 3 april 
Inloophuis Kennemerland. Ie-
dereen die op welke manier dan 
ook, met kanker te maken heeft 
(gehad) is welkom. Voorlopig zijn 
de deuren geopend op dinsdag 
van 9.30 tot 16.30 uur en don-
derdag- en vrijdagochtend tus-
sen 9.30 en 12.30 uur. Op 1 april 
(geen grap) is het mogelijk om 
tussen half 11 en 15.00 uur al-
vast rond te kijken. Kijk ook op: 
www.inloophuiskennemerland.nl 

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 1 april kan in 
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74 in Haarlem weer 
gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur. 
Iedere zangliefhebber van 12 
tot 100 jaar is welkom. Naast 
het zingen van gevarieerd re-
pertoire, wordt aandacht be-
steed aan stemvorming. 
Knipkaarten à 25 euro voor vijf 
keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang aan de zaal ver-
krijgbaar. Inlichtingen: 023-
5312396.

The NOO Ones in Mondiaal Centrum
Regio - The Noo Ones nemen 
op vrijdag 6 april de concertgan-
gers mee op een muzikale we-
reldreis in het Mondiaal Cen-
trum Haarlem aan de Lange He-
renvest 122. 

Wat is de verbinding tussen ei-
genzinnige Schotse folk, Afro-
Caribische ritmes, Indiase ra-
ga’s en een snufje jazz? Klaas 
Hekman zocht muzikale zielsver-
wanten bij elkaar, waarbij klank-
kleur belangrijker was dan tra-
ditie. Deze verrassende en on-
gebruikelijke combinatie van 
instrumentalisten is inderdaad 

‘NOO’ (Schots voor nieuw) en 
staat garant voor een avontuur-
lijke muzikale wereldreis. In hun 
samenspel en improvisaties zoe-
ken de musici ongeacht hun ver-
schillende achtergronden ge-
zamenlijk naar een nieuw eigen 
groepsgeluid.

Het concert begint om 20.30, uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open. 
Toegang is 10 euro. Kaarten zijn 
telefonisch te bestellen op 023-
5423540, via info@mondiaalcen-
trumhaarlem.nl, of op de avond 
zelf aan de deur (Lange Heren-
vest 122) te koop.

Korendag in De Zilk
Regio - Zaterdag 31 maart organiseert Popkoor Just for Fun (fo-
to) uit De Zilk voor de eerste keer de Korendag De Zilk. Tussen 
11.00 en 18.00 uur zullen dertien koren hun repertoire ten geho-
re brengen. Meer dan 500 zangers en zangeressen zullen optre-
den. Het repertoire varieert van pop tot klassiek en van a capel-
la tot shanty. Iedereen is van harte welkom in de Heilig Hartkerk 
aan de Beeklaan 14 in De Zilk. De toegang is gratis.

Lunchconcert
Regio - Sociëteit Vereeniging, 
Zijlweg 1 in Haarlem, organiseert 
een lunchconcert op zondag 1 
april. Te gast zijn laureaten van 
het Prinses Christina Concours; 
allen eerste prijs winnaars. Het 
zijn Ramon van Engelenhoven, 
piano, Arthur Klaassens, hobo 
en Mengjie Han, piano. Uitge-
voerd worden werken van Ravel, 
Liszt, Telemann, Mozart, Barber 
en Albéniz. Zaal open om 11.45; 
het concert begint om 12.30. De 
sociëteit rekent op uw vrijwillige 
bijdrage in de kosten. Advies: 10 
euro per volwassene. Van kinde-
ren onder de 18 jaar wordt geen 
bijdrage verwacht.
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Vriendenspecial van theater
de Luifel van harte aanbevolen!

Adriaan Bruin is met hart en ziel 
verweven met theater. “Als thea-
terprogrammeur ben je een co-
ordinator, een spin in het web,” 
legt Adriaan uit. “De culturele 
sector staat mede door de eco-
nomische crisis aardig onder 
druk en wordt nog wel eens als 
elitair afgedaan. Niets is minder 
waar. Ik ben juist altijd op zoek 
naar de betrokkenheid tussen 
publiek en de culturele sector. 
Vrienden worden van een the-
ater bevordert deze betrokken-
heid op een persoonlijke wij-
ze en het is juist dit publiek dat 
theater een warm hart toedraagt. 
Bovendien krijgt een vriend die 
kaartjes per abonnement be-
stelt, voorrang op de bestelling. 
Er ontstaat hierdoor minder ri-
sico dat een favoriete voorstel-
ling uitverkocht is. Vrienden krij-
gen dan ook twee weken eer-
der al het programma te zien. De 
vrienden die de uitvoering van 6 
april zullen bijwonen krijgen ter 
plaatse reeds een overzicht uit-
gereikt van het nieuwe seizoens-
programma en hebben direct de 
mogelijkheid om kaarten te be-
stellen.” 

“Ik ben zelf een echte bouwer,” 
vertelt Adriaan. “Ik wil graag 
nieuw talent  ontdekken en voor-
al ontwikkelen en verbinden met 
het theaterpubliek. Hier moet je 
oog voor hebben. Op deze wij-
ze houd je feeling met je publiek 
en de theaterartiesten en ben je 
in staat altijd aantrekkelijke the-
ateracts te bieden, iets waar the-
ater de Luifel reeds jaren garant 
voor staat. Ook de intieme sfeer 
die theater de Luifel biedt, draagt 
hier aan bij. Het is dan leuk om te 
zien dat sommige theaterarties-

ten die je vanaf het begin bege-
leid hebt, op den duur grote the-
aternamen worden. Het zijn juist 
deze “pareltjes” die hun eigen 
weg gaan in het theater.”
Een van deze pareltjes op de 
Vriendenspecial op 6 april zal 
het theatergezelschap Poolvogel 
zijn. Dit veelbelovende cabaret-
gezelschap wist glansrijk de fi-
nales te behalen van respectie-
velijk het Amsterdamse Cabaret-
festival, het Cabaretfestival van 
Groningen en het Kleinkunstfes-
tival van Amsterdam. “Poolvogel 
heeft bekendheid opgebouwd 
door vanuit kleinere festivals 
naar grotere festivals te werken, 
dit is mijns inziens ook de bes-
te manier,” legt Adriaan uit. Na 
het Kleinkunstfestival in Amster-
dam, ben ik ze gaan begeleiden, 
het is jong leergierig talent met 
een herkenbare humor!” vertelt 
Adriaan trots.
Het andere pareltje op de vrien-
denspecial is Mondo Leone. Dit 
is de artiestennaam van Leon 
Giesen, voormalig bassist van 
de nederpopgroep Toontje La-
ger, die furore maakte begin ja-
ren tachtig. Na Toontje Lager is 
Mondo Leone een eigen weg in-
geslagen in de theaterwereld. 
Zijn theaterprogramma bestaat 
uit een multimedia spektakel van 
verteltheater, filmpjes en mu-
ziek. Kenmerkend voor zijn thea-
ter is zijn oog voor kleine details 
die iets bijdragen aan de wereld, 
waar menigeen aan voorbijgaat.
“Mondo Leone zoekt zijn verrij-
king in kleine details van bijzon-
derheden en deelt deze op al-
lerlei wijzen met zijn theaterpu-
bliek”, vervolgt Adriaan. “Zijn vo-
rige theaterprogramma ‘Geno-
mineerd’ was een groot succes. 

Hij wil nu het land in met zijn 
nieuwe theaterprogramma ‘Gra-
tis rijkdom’. Laatst genoemde ti-
tel zegt genoeg: juist de klein-
ste bijzonderheid kan de groot-
ste rijkdom zijn voor mensen, en 
juist die is gratis, als je het maar 
ziet!”
De vriendenspecial voor Vrien-
den van de Luifel op vrijdag 6 
april is gratis voor haar leden en 
5 euro voor elke introducé, maar 
ook gratis voor iedereen die be-
sluit die avond lid te worden. De 
aanvang is 20.15 uur. Draagt u 
ook een warm hart toe aan The-
ater de Luifel? Word dan ‘Vriend 
van het theater’. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
vriend.theaterdeluifel.nl of neem 
contact op met theater de Lui-
fel op telefoonummer: 023-
5483828. 
Bart Jonker

Heemstede - Op vrijdagavond 6 april zijn de deuren van the-
ater de Luifel geopend voor de jaarlijkse speciale vrienden-
avond voor de ‘Vrienden van de Luifel’. Tijdens deze avond krij-
gen de Vrienden van de Luifel alvast een voorproefje te zien 
van het komend theaterseizoen. Wat maakt Vrienden van de 
Luifel worden nu zo speciaal? De Heemsteder vroeg het aan 
Adriaan Bruin, programmeur van theater de Luifel, die tevens 
een tipje van de sluier oplicht over het programma.

Adriaan Bruin, theaterprogram-
meur in hart en nieren.

Jubileumconcert 
Oratoriumkoor Bennebroek
Bennebroek - Woensdag 
18 april geeft Oriatoriumkoor 
Bennebroek ter gelegenheid 
van haar 60-jarig bestaan een 
jubileumconcert in de Jozef-
kerk in Bennebroek.
Het koor is opgericht door 
Richard Heidema in maart 
1952, destijds als “Gerefor-
meerd Kerkkoor”, later veran-
derd van naam in “Christelijk 
Gemengd Koor Bennebroek” 
en weer wat later naar de huidi-
ge naam “Oratoriumkoor Ben-
nebroek”. 
Uitgevoerd worden de ‘Can-

tique de Jean Racine’ van Ga-
briel Fauré, ‘Hör’ mein Bitten, 
Herr’ van Felix Mendelssohn, 
‘Missa Sancti Nicolai’ van Jo-
seph Haydn en ‘Gloria in D-dur’ 
van Vivaldi.

Aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn 
te koop voor 20 euro (inclu-
sief programmaboekje en pau-
zedrankje) bij: Bruna, Zwarte-
weg 16, Otja Harpcenter, Ben-
nebroekerlaan 35a, bij de leden 
van het koor en (indien voorra-
dig) aan de kassa op de avond 
van het concert.

Voorproefje concert Pablo 
Neruda bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 31 
maart is er om 15.30 uur een 
voorproefje van het nieuwe Pa-
blo Neruda concert ‘Noche’ bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 te Heemstede. Het vierstem-
mig koor zingt een paar liederen 
onder leiding van de dirigent. 
Huug Tielemans zal het fraaie 
gedicht In memoriam van Cees 
Buddingh voordragen. 
De nieuwe Pablo Neruda pro-
ductie Noche is een prachtige 
combinatie van muziek en po-
ezie, uitgevoerd door vijftig en-
thousiaste amateurzangers en 
professionele musici. Deze pro-
ductie is gebaseerd op het vier-
de deel uit Cien sonetos de amor. 
Cees Thissen componeerde bij 
16 sonnetten muziek voor een 
vierstemmig koor. Winanda van 
Vliet is aangetrokken als solis-
te, zij is een vurige pleitbezorg-
ster van het Zuid-Amerikaanse 
vocale idioom. Bijzonder is ook 
de deelname van de Chileen-
se componist/arrangeur Patricio 
Wang, die de instrumentale ar-
rangementen voor zijn rekening 
neemt. 
Het ensemble bestaat uit vijf in-
strumentalisten. Neruda bezingt 
zijn geliefde Matilde, maar ook 
de vrouw in het algemeen, son-
net na sonnet: haar lichaam, haar 
dagelijkse bezigheden, haar lied 

en haar stem. Liefhebbers van 
muziek en poëzie zijn van harte 
welkom bij de concerten op 13 
april in De Nieuwe Liefde en 15 
april in de Domincuskerk, bei-
den in Amsterdam. Op 20 april in 
de Remonstrantse Kerk in Haar-
lem, 22 april in de Pinksterkerk te 
Heemstede en tot slot op 25 april 
in Rasa te Utrecht. Meer infor-
matie over deze concerten vindt 
u op www.neruda.nl. 
Bij Blokker vindt u bovendien 
een  boekentafel met aanbod 
van Zuid-Amerikaanse literatuur 
waaronder het werk van Neruda. 
Na afloop wordt er een  glaasje 
Noche-wijn geschonken en kunt 
u onder andere kaarten kopen 
voor de concerten. Voor het pro-
ject ‘Noche’ is traditiegetrouw 
weer een eigen wijn gebotteld. 
De wijn is te koop bij Wijnhandel 
In de Gevulde Flesch aan de Bin-
nenweg 22 in Heemstede. Prijs is 
6,50 per fles, 36 euro per doos 
van 6. Ruim tien jaar geleden gaf 
dit gelegenheidskoor een eer-
ste Pablo Neruda concert van de 
`Canto General` en maakte veel 
vrienden in Heemstede en de 
hele regio. Zaterdagmiddag te-
gen half vier kunt u bij Boekhan-
del Blokker weer even het speci-
ale Pablo Neruda sfeertje proe-
ven. 
Ton van den Brink
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Gewijzigde kantoortijden
Op vrijdag 6 en maandag 9 april (Paasweek-
end) zijn het kantoor van Welzijn Bloemendaal 
en het WMO-loket gesloten. Dit is eveneens het 
geval op maandag 30 april (Koninginnedag).

Gezellige maaltijden
• Open Eettafel in zorgcentrum Meerleven. Ie-
dere maandag, woensdag en vrijdag om 12.00 
uur.

Workshops
• Voor wie van bloemen houdt, lenteboeket ma-
ken op dinsdag 17 april, 14.00 - 16.00 uur bij 
Annemieke’s Pluktuin in Hillegom.
• Digitaal fotograferen vanaf  woensdag 18 
april, 15.00 - 17.00 uur, 3 lessen. Locatie Zuid.

Themabijeenkomsten
• Geschiedenis van Bennebroek, door Martin 
Bunnik, donderdag 19 april, 10.00 - 12.00 uur, 
Locatie Zuid.

Fietsen
•  Korte fi etstocht op woensdag 18 april, 10.00 
uur, Locatie Zuid.

Bewegen, goed voor u!
• Wandelen rondom Bennebroek, woensdag 25 
april, 10.00 uur, Locatie Zuid.
• Wandelen in de Waterleidingduinen, maandag 
2 april, 10.00 uur ‘t Panneland.
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen.

Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland.
Informatie over en aanmelden voor deze acti-
viteiten bij Welzijn Bloemendaal

Jongerenwerk Bloemendaal
neemt jongeren serieus

Tata Steel RC Cup, vrijdag 20 april, 11.00 – 
15.00 uur. Helaas vol. Locatie: terrein Model 
Auto Club Heemstede.

Workshop beatmixen, scratchen, backspin 
en beatboxen, zaterdag 21 april van 13.30 tot 
17.30 uur bij The Spot in Bennebroek. Leeftijd 
11 - 18 jaar, kosten 17,50 bij minimaal 10 deel-
nemers. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek.

Elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur Girls On-
ly in The Spot in Bennebroek. Creatieve acti-
viteiten voor meiden van 10 tot 14 jaar, vrije in-
loop en gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Ako-
nietenplein.

Elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur inloop-
avond in The Spot in Bennebroek, leeftijd 11 
tot 18 jaar, vrije inloop en gratis entree. Loca-
tie: ’t Trefpunt, Akonietenplein.

Elke woensdag van 14.00 tot 16.30 uur inloop-
middag Dorpshuis in Vogelenzang. Groep 6, 7, 
8, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk 
Lensenlaan 2A.

Elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur sport 
& spel Bennebroek. Leerlingen van groep 5-8 
van de Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal 
gratis meedoen aan onder andere basketbal, 
voetbal, volleybal, trefbal. Locatie: Sparrenbos-
school.

Elke vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur inloopmid-
dag Dorpshuis in Vogelenzang, leeftijd 10 tot 
14 jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: 
Henk Lensenlaan 2A.

Elke vrijdag van 19.30 tot 22.30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek, leeftijd 11 - 
18 jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t 
Trefpunt, Akonietenplein.

Meer informatie: www.jongerenbloemendaal.
hyves.nl en Facebook.com/jongerenwerk-
bloemendaal.

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Een keer in de maand bedenken de medewer-
kers in overleg met de kok een heerlijk me-
nu. Voor dinsdag 24 april wordt het menu als 
volgt: gebonden tomatensoep, kippenpoot, Bonne 
Femme (gebakken krieltjes, champignons, wor-
tel, doperwtjes ,ham en zilveruitjes), rauwkost, 
tutti frutti en het dessert is een overheerlijke 
boerenjongens vla.

Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor slechts 10 euro.

Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemste-
de. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10.

Heemstede in de tweede wereldoorlog
Woensdag 25 april van 14.00 tot 16.00 uur zijn 
55-plussers van harte welkom in de Burgerzaal 
in het raadhuis van Heemstede.
De heer Hans Krol, van de Vereniging Oud-Heem-
stede-Bennebroek, vertelt op boeiende wijze over

gebeurtenissen in Heemstede tijdens de twee-
de wereldoorlog. Zijn presentatie wordt onder-
steund met dia’s. Deze middag wordt ook het 
boekje gepresenteerd: ‘Hoe was het om kind te 
zijn in de tweede wereldoorlog’. 
Kaarten á 2,50 te koop bij WOH, 023-5288510 
of Casca, 023-5483828 of De Pauwehof, 023-
52860 22.

Alzheimer Café Heemstede
Gedurende de maanden april, mei en juni zal er 
een pilot voor een Alzheimer Café plaatsvinden 
in de gemeente Heemstede. Op dinsdag 3 april, 
8 mei en 5 juni is bij de Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede aan de Lieven de Keylaan 24 
de mogelijkheid het Alzheimer Café Heemste-
de te bezoeken.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse infor-
mele bijeenkomst. Op basis van onderzoek en 
gesprekken met patiënten, zorgverleners, ge-
meente en andere belanghebbenden blijkt dat 
er behoefte is aan een Alzheimer Café in Heem-
stede. Door middel van drie pilot Cafés zal
gekeken worden in hoeverre hier in de prak-
tijk ook daadwerkelijk animo en draagvlak voor
is.
De deuren gaan open om 19.00 uur, waar u ver-
welkomd wordt met een kopje koffi e. Het offi ci-
ele programma zal beginnen om 19.30 uur en de 
avond zal eindigen rond 21.30 uur.
Het thema voor dinsdag 3 april is ‘dementie; een 

introductie om niet te vergeten’. Voor meer in-
formatie zie www.alzheimer-nederland.nl/hulp-
en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zuid-
kennemerland.aspx.

Generatiemix 
In het project Generatiemix bieden we in de 
maanden maart tot en met mei gratis activitei-
ten aan waarbij jong en oud samen aan de slag 
gaan. Voor de maand april staan de volgende ac-
tiviteiten op het programma: 

- Dinsdag 3 april van 10.30 tot 11.30 uur treedt 
het Generatiemixkoor op in Woon-Zorgcentrum 
Kennemerduin. U bent van harte welkom.
Voor dinsdagmiddag 10 april kunt u zich opge-
ven voor een workshop digitale foto’s bewerken. 
U gaat met de KO-Bus naar het Nova college in 
Haarlem. Aanmelden voor 1 april bij WOH.

- Woensdag 18 april is de themamiddag: ’Alle-
maal Beestjes’. Tot 10 april kunt u zich aanmel-
den bij Casca en WOH.

Aan de deelname van al deze activiteiten zijn 
geen kosten verbonden. Een folder met alle in-
formatie over De Generatiemix is onder ande-
re verkrijgbaar bij WOH, Casca, De Pauwehof en 
Loket Heemstede.
Voor beide activiteiten geldt, zo spoedig mo-
gelijk opgeven, er is maar een beperkt aan-
tal plaatsen!

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede
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Spaarne 
Kunstroute

Regio - Op zondag 1 april is er 
weer een Spaarne Kunstroute vol 
verrassingen. Bij de Kunst inStel-
ling (Lange Herenvest 22) zijn er 
onder de naam van HOLY MOLY 
Spirit installaties en foto’s te zien 
van gelegenheidsduo graficus 
Michel van Overbeeke en trans-
formatie-kunstenaar Julia Hen-
neman. Ook leest de laatste voor 
uit Gesprekken met Christus van 
P. Hiëronymus Rongen.  
Het Jan en Piet Museum 
(Dijkstraat 10) toont schilderijen 
van Vera West en objecten van 
Ap Esenbrink, terwijl Haarlem 
Volkoren laat horen hoe Neder-
landse cultpop klinkt. 
In Ruimte voor Balans (Hage-
straat 11) is een gastexpositie 
van Wim Tromp (aquarellen). 
Daarnaast is er nog veel meer 
te zien in de andere (ruim 25!) 
Open Ateliers en Galeries rond-
om het Spaarne. Zondag 1 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor 
informatie en routekaartje: www.
spaarnekunstroute.nl.

Ga in gesprek met Alexander Pechtold
Regio – Zaterdag 31 maart komt 
Alexander Pechtold naar de To-
neelschuur in Haarlem. Pecht-
old is samen met andere D66-

prominenten in Haarlem om 
(nieuwe) leden en andere geïn-
teresseerden meer te vertellen 
over D66. Aansluitend zal hij om 
14.30 uur een lezing geven over 
zijn nieuwe boek. 
D66 is de snelst groeiende po-
litieke vereniging van Nederland 
en grijpt de kans aan om contact 
te zoeken met haar kiezers. “Dit 
zijn belangrijke momenten voor 
volksvertegenwoordigers. Buiten 
campagnetijd hebben we de tijd 
om echt in gesprek te met gaan 
onze kiezers”, aldus het Haar-
lemse Tweede Kamerlid Wassi-
la Hachchi. 
Qua D66 kiezersaantal is Haar-
lem de tiende stad van Neder-
land en dus van groot belang 
voor de echte liberalen. Re-
den waarom D66 met een zwa-

re delegatie naar Haarlem komt. 
Naast het Haarlemse Tweede 
Kamerlid Wassila Hachchi en 
Pechtold zullen ook Europarle-
mentariër Gerben Jan Gerbran-
dy, Tweede Kamerlid Boris van 
der Ham, Statenlid Petra Hoo-
gerwerf en de Haarlemse Wet-
houder Ewout Cassee de dag 
bijwonen.
De bijeenkomst in de Toneel-
schuur, die om 10.00 uur van 
start gaat, en de lezing daarna 
van Alexander Pechtold zijn toe-
gankelijk voor iedereen. Gelet op 
de beperkte zaalruimte is aan-
melden wel noodzakelijk. Dit kan 
voor de gehele bijeenkomst via 
de website van D66 (www.d66.
nl). Aanmelden voor alleen de 
lezing kan via Boekhandel H. de 
Vries (www.devriesboeken.nl).

Eerste editie wandel4daagse in Haarlem
Regio - In mei 2012 gaat de 
wandel4daagse Haarlem van 
start. Naar verwachting schrij-
ven duizenden deelnemers in op 
de eerste editie van dit nieuwe 
evenement. De organisatie ziet 
nu al dat de voorinschrijvers van 
het evenement voor het overgro-
te deel uit vrouwen bestaat. Voor 
die categorie  is prestatief wan-
delen bij meerdaagse evene-
menten buitengewoon goed te 
combineren met de gezelligheid 
rondom het evenement. 

Binnen de stadswallen van de-
ze hoofdstad is veel te beleven 
maar ook nodigt Haarlem uit om 
een prachtig klaverblad rondom 
de stad te verkennen. Vier dagen 
in een andere natuur. Duin, bos, 

strand, polder en bloembollen-
velden afgewisseld met voor de-
ze streek zo typerend cultureel 
erfgoed waar gelegenheid is om 
even te pauzeren en je te verdie-
pen in de rijke historie.
Dat houdt geenszins in dat het 
voor mannen en kinderen niet 
aantrekkelijk zou zijn om deel te 
nemen. Met afstanden van 10 ki-
lometer voor recreatieve wande-
laars en 50 kilometer voor de ge-
trainde lopers ligt de spreiding 
naar een heel breed publiek. 
Ook deelname door bedrijven 
die aan teambuilding doen, is 
sterk in opmars. Voordeel daarbij 
is de mogelijkheid tot estafette. 
Medewerkers die niet de volledi-
ge vier dagen kunnen lopen, ge-
ven hun startkaart door aan een 

collega die dan op zijn of haar 
beurt de volgende dag de wan-
delroute aflegt. Haarlem maakt 
het mogelijk. 
Wandelevenementen zijn de 
laatste jaren sterk gegroeid in 
populariteit. Om te beginnen 
is de sport laagdrempelig. Een 
paar goede schoenen is al vol-
doende voor het maken van een 
wandeltocht. Maar ook door het 
groeiende besef dat gezond-
heid belangrijk is, ontstaat een 
verschuiving in het patroon van 
vrije tijd besteding. Ontspanning 
zoeken door middel van sportief 
bewegen wint de laatste jaren 
steeds meer terrein.
Voorinschrijving en informatie is 
te vinden op www.wandel4daag-
sehaarlem.nl.

De ziel in zaken
Regio - Filosoof Sebastien 
Valkenberg laat op dinsdag 3 
april, van 20.00 tot 22.00 uur 
zien hoe onze opvatting van 
de ziel een belangrijke rol 
speelt bij de manier waarop 
wij zaken doen. Valkenberg’s 
betoog, dat in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 
te Haarlem plaatsvindt, voert 
de aanwezigen terug naar de 
zielsopvatting van de Oude 
Grieken. De toegangsprijs be-
draagt voor leden 5 euro, niet-
leden betalen 7,50.
Informatie: Kijk voor meer in-
formatie op www.bibliotheek-
haarlem.nl of www.filosofie-
magazine.nl/Maandvandefi-
losofie

Alzheimer Cafés 
in de regio

Regio - In Alzheimer Café 
Haarlem (2 april) gaat de bij-
eenkomst over het onderwerp 
‘Zorg die geweigerd wordt’.  
Wat doe je wel en wat doe je 
niet als zorg die hoognodig is 
wordt geweigerd? Wie kan je 
daarbij helpen? In Zandvoort 
(4 april) gaat het over jonge 
mensen met dementie. Het is 
niet alleen een ouderdoms-
ziekte, ook op jonge leeftijd 
komt dementie voor. Wel zijn 
het vaak bijzondere vormen 
van dementie.
Haarlem: 2 april in Wijkge-
bouw ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht; inloop 19.00 uur, aan-
vang 19.30 uur (tot 21.30 uur). 
Toegang gratis.
Zandvoort: 4 april in ‘Ook 
Zandvoort’, steunpunt voor 
heel Zandvoort, Flemingstraat 
55; inloop 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur (tot 21.30 uur). In-
fo over Belbus en vrijwilligers: 
Hulpdienst ‘Pluspunt’, tel. 023-
5717373.

NVVH-
Vrouwen-
netwerk

Regio - NVVH-Vrouwennet-
werk organiseert niet alleen elke 
maand lezingen en werkbezoe-
ken, maar heeft ook een wandel-
club die twee keer per maand op 
een woensdagochtend een wan-
deling maakt van ongeveer 8 á 
10 kilometer in onder andere de 
Waterleidingduinen. Zo wordt 
woensdag 4 april vanaf 10.00 uur 
gewandeld vanaf pannenkoe-
kenhuis De Duinrand tegenover 
Nieuw Unicum aan de Zand-
voortselaan. Niet-leden mogen 
de eerste keer mee wandelen, zij 
betalen dan wel 2 euro.
Dinsdag 3 april om 14.00 uur is 
er een lezing van de heer Tulle-
ners over Amsterdamse Tuinhui-
zen. Amsterdam heeft meer dan 
150 van deze bijzondere tuinhui-
zen en Tulleners laat de toehoor-
ders op deze lezing ongeveer 20 
tuinhuizen zien aan de hand van 
kleurendia’s.
De koffie/thee staat klaar en 
neem gerust uw buurvrouw of 
vriendin mee. Entree 2,50. Loca-
tie: “De Herberg”, Westerhout-
park 46 in Haarlem.
Ook kan men nog leden gebrui-
ken voor mahjong, bridge en de 
zwemclub. Informatie: http://
nvvh-vrouwennetwerk.nl of 023-
5477486.

Open Dagen 
Duikteam 
Zandvoort

Regio - Een vereniging van 
Sportduikers, dat is de om-
schrijving van Duikteam 
Zandvoort. Elke dinsdagavond 
van 21.00 tot 22.00 uur wordt 
er in het zwembad van Center 
Parcs Zandvoort  aan de Von-
dellaan 60 gedoken met appa-
ratuur of aan de conditie ge-
werkt. Tijdens de zomerpe-
riode wordt er elke dinsdag-
avond in de omgeving een 
buitenduik gemaakt. Veelal 
kantduiken, maar ook boot-
duiken op de Vinkeveen-
se plassen. Na de duik wor-
den onder het genot van een 
hapje en een drankje de er-
varingen besproken. Menig-
een haalt tijdens een vakantie 
in het buitenland een duikbre-
vet, maar terug in Nederland 
is het dan belangrijk om de 
vaardigheden te blijven oefe-
nen. Het lidmaatschap van de 
vereniging zorgt voor de nodi-
ge conditie en gezelligheid. Zo 
ben je weer klaar voor een vol-
gende duikvakantie. 
Op dinsdagavond 3 en 10 april 
om 21.00 uur kunnen belang-
stellenden kennis maken met 
Duikteam Zandvoort en de 
duiksport.  Er staan ervaren 
duikers  klaar om je te bege-
leiden in het unieke gevoel om 
onder water te zijn. Daarnaast 
is het ook mogelijk om infor-
matie over opleiding en bre-
vetten te krijgen. Interesse? 
Geef je op via bestuur@duik-
teamzandvoort.nl en vergeet 
niet je zwemkleding!

Vierlandenjeugdtoernooi bij 
hockeyclub Rood-Wit
Regio - De nationale A- en B-
jeugdhockeyers van Nederland, 
Engeland, Duitsland en Spanje 
strijden tijdens het Paasweekend 
om de Volvo 4-Nations Cup. Het 
vierlandenjeugdtoernooi wordt 
gespeeld van vrijdag 6 tot en met 
maandag 9 april op de velden 
van hockeyclub Rood-Wit aan 
de Zwaluwenweg in Aerdenhout.
Er staan elke dag tussen 10.00 
en 17.00 uur vier wedstrijden op 
het programma voor de nationa-
le A- en B-selecties. Op Tweede 
Paasdag worden de finales ge-
speeld. De wedstrijd van de twee 
beste B-teams begint om 13.30 
uur en de A-jeugd strijdt om 
15.45 uur om de Cup.
Rood-Wit is van plan er weer net 
zo’n mooi feestje van te maken 
als tijdens de Play-Offs de afge-
lopen twee jaar toen Heren 1 en 
Dames 1 streden voor promo-
tie naar de hoofdklasse.  Daar-
om zijn er rondom de wedstrij-
den veel extra activiteiten ge-
pland: zo is er op vrijdagmid-
dag een clinic voor de E-jeugd, 
aan het einde van de dag  spe-

len de trimhockeyers wedstrij-
den met clubs uit de buurt. Op 
zaterdag staat er een strafbal-
lencompetitie voor de jeugd op 
het programma. Dames 1 zamelt 
op zondag en maandag geld in 
met een car wash en Volvo zet 
die twee dagen een opblaasba-
re Volvo neer die meet hoe hard 
je de bal via de achterbak de au-
to in slaat.  
Het exacte wedstrijdschema van 
het vierlandenjeugdttoernooi is 
te vinden op de website van de 
KNHB: http://www.knhb.nl/ka-
lender/evenementen.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 1 april is pas-
tor dhr. F. Bossink om 10.00 uur 
voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het Exoduskoor 
uit Hillegom.  Het is een commu-
nieviering.
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Killing Bags is een van de fi nalisten (foto: Robin Looy).

Vrijdag 30 maart finale 
Rob Acda Award
Regio - Op vrijdag 30 maart ne-
men vijf regionale talenten het in 
Patronaat tegen elkaar op in de 
finale van de zeventiende editie 
van de Rob Acda Award. Good 
Meat, Dress Up Dolls, Headwear, 
STEENkoud en Killing Bags zijn 
de vijf bands die in de Dom-
melsch Zaal zullen strijden om 
de titel en het goed gevulde 
prijzenpakket. Tijdens de fina-
le zal winnaar Rob Acda Award 
2010/2011, The RED17, een spe-
ciaal optreden geven. The RED17 
opende in 2011 Bevrijdingspop, 
de meest eervolle prijs van de 
Rob Acda Award, en is op dit 
moment Serious Talent op 3FM. 

Dit jaar zijn Robin Looy, Melis-
sa van Duijn, Yvon Moll en Ray-
mond Solcer de vier geselecteer-
de fotografen voor de Rob Acda 
Foto Award. Ieder van hen maak-

te een fotoserie van één van de 
voorrondes. Op vrijdag 23 maart 
heeft de jury de winnaar via 
www.robacdaaward.nl bekend 
gemaakt: Robin Looy met bij-
gaande foto. De foto’s van Robin 
Looy zullen op 30 maart geëx-
poseerd worden in de foyer van 
Patronaat, tijdens de finale van 
de Rob Acda Award. Daarnaast 
krijgt de winnaar foto-opdrach-
ten voor onder meer LiveXS en 
Bevrijdingspop en 250 euro aan 
fotodrukken bij PrintThings.

De zaal gaat open om 19:30. Het 
programma begint om 20:00. 
Kaarten kosten 7,50 in de voor-
verkoop en 8,50 aan de deur, en 
zijn te koop via www.patronaat.
nl.  

Voor meer informatie kun je te-
recht op www.robacdaaward.nl.

Kunstexpositie rond ‘50 jaar 
Turkse Haarlemmers’
Heemstede - Het jaar 2012 staat 
landelijk in het teken van de vie-
ring van 400 jaar samenwerking 
tussen Turkije en Nederland. In 
Haarlem vinden tevens activi-
teiten plaats rond het thema 50 
jaar Turkse Haarlemmers, in het 
kader hiervan zijn thans drie ex-
posities  van KZOD leden uit de 
gehele regio en beeldende kun-
stenaars met een Turkse achter-
grond in het centrum van Haar-
lem te bezichtigen. In de fraaie 
middeleeuwse Kloostergangen 
van het Stadhuis loopt deze ten-
toonstelling al vanaf medio ja-
nuari terwijl in de Philharmonie 
en in de Waag aan het Spaarne 
thans speciale exposities te be-
zoeken zijn. Deze drie tentoon-
stellingen vormen een scha-
kel in de uitwisseling van kunst 
en kunstenaars tussen Eskise-
hir (Turkije) en Haarlem en zijn 
ook vanuit deze thematiek gein-
spireerd.  

In de Waag valt meteen het in-
drukwekkende tegelplateau met 
tulpen van Afke Spaargaren op, 
voor Afke vormt de tulp een we-
zenlijk symbool voor de  kruis-

bestuiving tussen Turkije en Ne-
derland. Leo van Velzen, lang-
durig werkzaam geweest in Tur-
kije,  toont in zijn werken maal-
stroom en trechter als metaforen 
voor het aspect van de migra-
tie. Daarnaast heeft van Velzen 
zijn gehele persoonlijke archief 
van gastarbeid en Turkije van-
af eind jaren 80 in een installatie 
verwerkt. De Turke kunstenaar 
Mustafa Sener heeft zich in zijn 
beelden laten inspireren door 
Artemis, de godin der vrucht-
baarheid waar de plaats van hart 
en hersenen met opzet zijn ver-
wisseld. Beeldhouwer Joep van 
Opzeeland toont een koffer met 
als titel “Rijke geschiedenis” 
als een verbinding tussen vroe-
ger en nu. Op de vensterbanken 
treft men treffende herinnerin-
gen aan rond geuren van Turk-
se koffie en Droste cacao van 
Jacqueline van Rosmalen. Geu-
ren zoals van de getoonde munt-
blaadjes zijn heel belangrijk voor 
Jacqueline, zij roept een ieder op 
z’n geurherinneringen met haar 
te delen. Ria van Kooten legt tot 
slot de nadruk op het migreren, 
het  betekent immers verhuizen 

maar het huis waarin je woont 
verhuist in feite met je mee: je 
huis dat ben jezelf, vanaf je her-
komst tot je bestemming!   

De werken van deze beeldende 
kunstenaars zijn te bezichtigen 
tot en met maandag 9 april in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. Openingstijden: don-
derdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Een feeste-
lijke finnisage vindt plaats op 
de Tweede paasdag (maandag 
9 april) om 15.00 uur. Zie ook: 
www.kzod.nl/evenementen.
Jan Reijnders

Première 
‘Lalage’s 

Monoloques’
Regio - Speciaal voor de Stich-
ting Hans Kox en de Stichting 
CruquiusConcerten heeft de Ne-
derlandse componist Hans Kox 
een eenakter voor sopraan, viool 
en piano geschreven met de titel 
‘Lalage’s Monoloques’, naar een 
tekst van Edgar Allan Poe. 
U kunt bij dit bijzondere concert 
aanwezig zijn op zaterdag 31 
maart om 20.15 uur in Museum 
de Cruquius. Er zijn nog kaarten 
verkrijgbaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse, 023-
5563707.De toegangsprijs voor 
alle concerten is 22,50 inclusief 
een consumptie. Uitgebreide in-
formatie is te vinden op de web-
site www.CruquiusConcerten.nl. 

Rob Boddeke aan het werk in zijn 
atelier bij Casca.

Expositie Rob Boddeke 
in Café Storing
Regio - Gedurende de maan-
den april en mei zal Rob Bodde-
ke een serie van zijn recent ge-
maakte schilderijen exposeren in 
Café Storing in Haarlem.
Sinds enkele jaren maakt hij 
vooral abstract werk met soms 
wat figuratieve elementen. Hij 
gebruikt daarbij verschillen-
de vormen van ‘action painting’ 
waarbij toeval een belangrijke rol 
speelt en tot verrassende effec-
ten kan leiden. Het zijn veelal fel 
gekleurde schilderijen met een 
spannende compositie en soms 
een wat dromerige of mysterieu-
ze sfeer die uiteenlopende reac-
ties kunnen oproepen.
Boddeke: “Ik zie mezelf als een 
zoekende schilder die van ex-
perimenteren houdt en daarbij 
wordt geïnspireerd door beken-
de kunstenaars zoals Jackson 
Pollock, Joan Mitchell en Euge-
ne Leroy. In juli 2011 deed ik in 
Frankrijk mee aan een ‘Concours 
de Peinture’ op het Château de 
Lantilly in de Bourgogne en won 
daar de eerste prijs. Het winnen-
de schilderij zal ook deel uitma-

ken van de expositie die circa 25 
schilderijen zal omvatten. 
Belangstellenden zijn welkom tot 
eind mei in Café Storing, Hout-
plein 12 in Haarlem. Openings-
tijden: van maandag tot en met 
donderdag van 11:00 tot 01:00 
uur, vrijdag / zaterdag van 11:00 
tot 04:00 uur, en zondags van 
12:00 tot 01:00 uur.

INGEZONDEN

Spannende eindstrijd bij 
Bridgeclub Bel Air

Regio - De strijd om het Topin-
tegraal kampioenschap gaat 
meer dan vermoedelijk tussen 
Jan en Joop Warmerdam en
Tine Posthuma en Irma v.d. 
Meer. De dames lieten wat 
steekjes vallen en kwamen niet 
verder dan 54,29%, terwijl de 
heren op 62,75% uitkwamen. 
Het onderling verschil is slechts 
een half procent en met nog 
één wedstrijd te gaan is dat be-
hoorlijk spannend.
Nummer drie, Jan Pieters en 
Piet v.d. Raad behaalden maar 
50,49% en hebben nu een ach-
terstand op de twee toppers 
van tien procent. Kees Doorn 
en Gert v.d. Beld streden vo-
rig jaar met Jan Zwaneveld 
en Pim Houtzager om de titel 
maar hebben hun eindsprint te 
laat ingezet. Met 67,40% klom-
men Gert en Kees van de elf-
de naar de vierde plaats, maar
een achterstand van een klei-
ne tien procent is bijna niet in 
te halen. 

Jan en Pim vielen door een
score van 40,32% ver terug en 
zijn compleet kansloos voor de 
titel. Martien en André Mes-
man leverden een puike pres-
tatie door met 62,87% tweede 
te worden in veld met 36 pa-
ren. Ook Riek en Nico Timmers 
kwamen met 62,13% goed 
voor de dag. Samen met Hilda 
en Henk Uittenbroek werd de 

vierde plaats gepakt.  De laat-
ste weken spelen Diny Heide-
ma en Truus Rekké behoor-
lijk goed, maar nu werden zij
ingedeeld in de A lijn en moes-
ten tegen alle toppers spelen. 
Met 38,50% staan zij nu welis-
waar op de laatste plaats, maar 
werden geen laatste van deze 
wedstrijd.
Dat lot was beschoren voor 
Jan v. Dam en Herre Mos-
tert. Met slechts 23,28% wer-
den zij laatste en nemen 
daarmee de tweede plaats 
in van de recordlijst van de
laagste scores. 
Enkele paren, normaal uitko-
mende in de C lijn, begonnen 
met angst en beven aan deze 
wedstrijd, zij moesten tegen de 
toppers van de club. De top-
integraal wedstrijd is echter
bedoeld om iedereen van de 
vereniging een keer te ontmoe-
ten, dus er is geen ontkomen 
aan. Corrie Warmerdam met 
Bert Spreeuw en Ilse en Ron 
Rusman hebben laten zien dat 
hun promotie van de C naar de 
B lijn terecht is geweest. Met 
een respectievelijke score van 
53,92 % en 53,19% konden zij 
zich aardig staande houden.

Mocht u interesse hebben in de 
spelverdelingen zie dan www.
nbbportal.nl/6007 onder com-
petitie.
Piet van den Raad
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De ‘stroomboot’ gaat weer varen Vaccinatiecampagne tegen 
Hepatitis A van start
Regio - In april 2012 start GGD 
Kennemerland met de jaarlijkse 
vaccinatiecampagne tegen He-
patitis A. De campagne is be-
doeld voor kinderen van 1 tot en 
met 15 jaar die op vakantie gaan 
naar landen waar Hepatitis A 
veel voorkomt.
Op deze manier wil de GGD 
een eventuele uitbraak van de-
ze ziekte na de zomervakantie 
voorkomen. De hele maand april 
kan de genoemde groep kinde-
ren met korting een vaccinatie 
halen bij de GGD. Het tarief be-
draagt dan 25,00 per vaccinatie 
in plaats van 38,50. Om volledig 
beschermd te zijn tegen hepa-
titis A zijn twee vaccinaties no-
dig. Dit biedt minimaal 25 jaar 
bescherming, mogelijk zelfs le-
venslang.
 
Een vaccinatie halen
De GGD vaccineert in april op 
drie locaties in de regio:
- Kennemer Sportcenter in Haar-
lem op woensdagmiddag 4 april;
- Sporthal De Walvis in Beverwijk 
op woensdagmiddag 11 april;
- Sportplaza Het Spectrum in 
Hoofddorp op woensdagmiddag 
25 april.
 
Het is ook mogelijk een afspraak 
te maken bij het reizigersspreek-
uur van GGD Kennemerland. De 
vaccinatie kost dan 25,00 eu-
ro plus de kosten voor het con-
sult. De spreekuren worden ge-
houden in Haarlem (Zijlweg 200 
en Kennemer Gasthuis, locatie 
Zuid), Hoofddorp, Heemskerk en 
IJmuiden. Een afspraak maken 
kan via 023 789 1616 (maandag 
t/m vrijdag van 08.30-11.30 uur 

of via www.ggdkennemerland.nl. 
Wie last-minute een reisadvies 
nodig heeft, kan terecht bij het 
inloopspreekuur van de GGD, op 
vrijdagmiddag van 13.00-15.30 
uur op locatie Hoofddorp.
Een overzicht van de locaties is 
te vinden op de website. 
 
Hepatitis A
Hepatitis A is een zeer besmette-
lijke leverontsteking. Volwasse-
nen die het Hepatitis A virus op-
lopen, kunnen weken tot maan-
den ziek zijn. Bij kleine kinderen 
verloopt de ziekte mild of zelfs 
zonder klachten. Ze kunnen de 
ziekte wel overdragen. Besmet-
tingsbronnen zijn onder ande-
re (drink)water en voedsel. Ook 
door contact met bevuilde mate-
rialen zoals een deurklink of toi-
letknop lopen vakantiegangers 
risico op een besmetting. Hepa-
titis A is te voorkomen door goe-
de hygiëne (handen wassen) en 
vaccinatie.
Risicogebieden zijn onder ande-
re Egypte, Kroatië, Marokko en 
Turkije.Vaccineren zonder pinpas bij Meditel

Heemstede - Wie een reisvacci-
natie nodig heeft, kan bij Medi-
tel al jaren rekenen op een des-
kundige behandeling, prima be-
reikbaarheid en het gemak van 
online afspraken maken zon-
der wachttijden. Daarnaast biedt 
Meditel nu ook een uniek be-
taalgemak. Wie een prik gaat 
halen, kan voortaan zijn pinpas 
thuislaten.
In plaats van de kosten voor een 
vaccinatie direct met de patiënt 
af te rekenen, stuurt Meditel de 
factuur door naar de zorgverze-

keraar. Die vergoedt Meditel tot 
het maximum waarvoor je verze-
kerd bent. Als daardoor niet al-
le kosten worden vergoed, krijg 
je van Meditel een factuur met 
het restbedrag. Je hoeft dus niet 
meer zelf achter de teruggave 
aan waar je recht op hebt. Als 
je bij Achmea aanvullend ver-
zekerd bent, worden vaccinaties 
bij Meditel zelfs 100 procent ver-
goed. 
Al sinds 1987 is Meditel speci-
alist in medische keuringen en 
onderzoeken, reizigersadvies 

en vaccinaties. Jaarlijks verricht 
Meditel meer dan veertigdui-
zend keuringen en onderzoeken 
voor verzekeraars, verzekerings-
tussenpersonen, bedrijven, over-
heden en particulieren. Meditel 
heeft in Nederland 33 gezond-
heidscentra, waar elk jaar zeven-
tigduizend reizigers advies krij-
gen over hoe gezond te blijven 
tijdens hun vakantie. De mees-
ten van hen krijgen bij dit advies 
een of meer vaccinaties. Meer 
informatie is te vinden op www.
meditel.nl.

Regio - Rode Kruis Haarlem 
e.o. organiseert op 16 mei in sa-
menwerking met de Politie Ken-
nemerland een scootmobiel-
training. De training is bedoeld 
voor mensen die in het bezit zijn 
van een scootmobiel en/of hun 
scootmobiel te weinig (durven 
te) gebruiken. De Politie Kenne-
merland is bereid gevonden een 
les over verkeerssituaties en re-
gels te verzorgen. Er zal een par-
cours uitgezet worden om de rij-
vaardigheid van de deelnemers 
(extra) te trainen. Tijdens de trai-
ning worden extra vaardighe-

den aangeleerd, zoals het ne-
men van bochten, een helling op 
en af rijden, etc.. Doelstelling van 
de training is dat alle deelne-
mers aan het einde van de och-
tend met meer zelfvertrouwen 
met de scootmobiel op pad (dur-
ven te) gaan.
De training wordt gehouden op 
woensdag 16 mei van 10.00 tot 
13.15 uur op de overdekte IJs-
baan in Haarlem. Aan de training 
kunnen maximaal 40 personen 
deelnemen. De kosten bedragen 
12,50 per persoon inclusief twee 
keer koffie/thee en een lunch.

Personen in bezit van een scoot-
mobiel en woonachtig in het 
werkgebied van het Rode Kruis 
Haarlem e.o. (gemeenten Bloe-
mendaal, Haarlem en Heem-
stede) kunnen van maandag 
tot en met donderdag, tussen 
9 en 16 uur, telefonisch een in-
schrijfformulier opvragen bij het 
Rode Kruis Haarlem e.o., tel. 023-
5411612.  Per e-mail is ook mo-
gelijk: info@rodekruishaarlem.nl.
Op 10 mei en 7 juni organiseert 
het Rode Kruis scootmobiel-
tochten door respectievelijk de 
Kennemerduinen en de Water-
leidingduinen. Hiervoor kunnen 
ervaren scootmobielgebruikers 
een inschrijfformulier aanvragen. 

Demonstratie 
elektrische 

fietsen
Regio - Welzijn Bloemen-
daal organiseert donderdag 
5 april een demonstratie van 
elektrische fietsen, verzorgd 
door Sander Tweewielers uit 
Bloemendaal. De demonstra-
tie vindt plaats van 14.30 tot 
16.00 uur bij Welzijn Bloe-
mendaal, Bloemendaalse-
weg 125 in Bloemendaal. In-
formatie en aanmelden: 023-
5250366.

KG houdt digitaal spreekuur over borstvoeding
Regio - Mensen met vragen 
over het geven van borstvoe-
ding kunnen op dinsdagoch-
tend 3 april terecht bij het digi-
tale spreekuur van het Kenne-
mer Gasthuis. Lactatiekundige 
Erica Stapper beantwoordt een 
uur lang alle vragen via Twitter 
en e-mail.
Het digitale spreekuur biedt men-
sen de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige en snelle manier 

vragen te stellen over borstvoe-
ding. Volgens Stapper weten de 
meeste mensen wel dat borst-
voeding de beste start is voor 
moeder en kind. In de praktijk 
blijkt echter dat ondanks de goe-
de moed van veel moeders, ve-
len vroegtijdig genoodzaakt zijn 
om te stoppen met het geven van 
borstvoeding. “Goede begelei-
ding, steun en eenduidige infor-
matie is van grote betekenis om 

borstvoeding de kans te geven 
die het verdient”, aldus Stapper.
De lactatiekundige geeft tijdens 
het digitale spreekuur vooral al-
gemene informatie. Vragen die 
meer uitleg nodig hebben, be-
antwoordt ze op een later mo-
ment. Het digitale spreekuur is 
geen vervanging van een consult 
of de handeling door een arts.
Mensen met een Twitteraccount 
kunnen 3 april tussen 10.00 uur 

en 11.00 uur via Twitter vragen 
stellen aan @kghaarlem of met 
#kghaarlem. Mensen zonder 
Twitteraccount of die hun vragen 
niet openbaar via internet willen 
stellen, kunnen hun vraag per 
mail sturen via antwoord@kg.nl.
Na het digitale spreekuur wordt 
een verslag op de website van 
het Kennemer Gasthuis (www.
kg.nl) geplaatst zodat mensen 
de vragen en antwoorden na 
kunnen lezen. Dit verslag wordt 
geanonimiseerd.

Scootmobieltraining

Regio - Van 31 maart tot 1 oktober kan men weer genieten van een vaartochtje vanaf het 
Theehuis Cruquius bij het museum De Cruquius naar de steiger aan de  Zuid-Schalkwijker-
weg. De vaartijden zijn dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur, elk kwartier. Het pontje wordt 
elektrisch aangedreven en is voorzien van 20 vierkante meter zonnepanelen. Groene stroom 
dus! De stroomboot mag in totaal 12 passagiers aan boord hebben, inclusief (brom)fietsen. De 
pont in ingericht op het vervoer van alle soorten rolstoelen. De overtocht is gratis. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, spon-
sors en donateurs.



Europa‛s grootste speeltuin weer open!
Bennebroek - De nieuwste attractie van 
Linnaeushof is de Zandfabriek. Midden 
in de kleuter- en peuterspeeltuin ligt al 
enkele jaren een grote zandspeelplaats. 
Met de komst van de nieuwe Zandfabriek 
- twaalf bij tweeënhalve meter groot 
- wordt deze populaire speelplek voor 
de jongere kinderen niet alleen vernieuwd, 
maar ook fl ink uitgebreid met handbe-
diende graafmachines, transportbanden, 
een zandzeef, een glijbaan en diverse 
speelplateaus. Met de waterster kunnen 
peuters en kleuters nu ook met water spe-
len in de zandbak en bijvoorbeeld zand-
taartjes bakken. Boven de Zandfabriek, 
die toegankelijk is voor valide en minder 
valide kinderen, hangt een grote schaduw-
luifel ter bescherming tegen de zon.

Koninklijke opening
De offi ciële opening van de Zandfabriek 
is op woensdag 25 april. Dan komen prin-
ses Sassa, prins Toto en koning Koos naar 
Bennebroek. De sterren van de populaire 
tv-serie Het Zandkasteel arriveren om 

15:00 uur, openen de nieuwe attractie, 
geven een korte show met Bennie Broek 
en schudden de handjes van al hun fans. 

Seizoenpassen
Koopt u dit jaar een seizoenpas bij Lin-
naeushof, dan krijgt u veel extra‛s ca-
deau!  Niet alleen krijgt u grote kortingen 
of zelfs gratis entree bij andere attrac-
tieparken, maar ook maakt u kans op een 
gratis week vakantie. Daarnaast geven wij 
onder de seizoenpashouders enkele vrij-
kaarten weg voor de fi lmpremière van de 
jeugdfi lm Snow White.
Voor uitgebreide informatie over al deze 
extra‛s: kijk op onze website. www.linnae-
ushof.nl
De grootste speeltuin van Europa is be-
halve een ideaal familiepark ook een 
geschikte locatie voor verjaardagspar-
tijtjes, groeps- en schoolreizen en be-
drijfsuitjes. Linnaeushof besteedt veel 
zorg aan de veiligheid. 
Linnaeushof Bennebroek – volg ons op In-
ternet, Twitter en Hyves
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Heemstede - Bent u op zoek 
naar een sportartikel, maar wilt u 
niet te veel geld uitgeven? Tuday 
Sports & Leisure in Heemste-
de heeft naast de webshop een 
2de hands inname en verkoop 
van sportartikelen zoals sport-
kleding, clubkleding van o.a. Al-
liance, HBC, RCH en VEW, ten-
nisrackets, schaatsen, skeelers, 
voetbalschoenen, skischoenen, 
hockeysticks, judopak, honk-
balhandschoen, etc., zolang het 
maar sportgerelateerd is. Uit er-
varing blijkt dat niet ieder artikel  
eenvoudig via internet te verko-
pen is. Er zijn bijvoorbeeld artike-
len maatgebonden, klanten wil-
len kijken, passen, meten, voe-
len, voordat ze de goederen aan-
schaffen. Momenteel zijn er nog  
wintersport gerelateerde artike-
len zoals schaatsen, skikleding, 
skischoenen maar ook skeelers, 
voetbalschoenen, skate- en wa-
veboards etc. De collectie wordt 
langzaam uitgebreid naar een 
volledige sport collectie. 

Inname en spelregels
Ingebrachte goederen dienen 

compleet, gewassen en zonder 
defecten te worden ingeleverd.
U vult een innameformulier in en 
bepaalt in overleg met Tuday de 
verkoopprijs.  U betaalt 1,00 eu-
ro per artikelen aan administra-
tiekosten. Na verkoop van een  
artikel wordt direct 75% van het 
verkoopbedrag automatisch op 
uw bankrekening overgemaakt. 
De goederen blijven maximaal 
12 maanden in bezit van Tuday. 
Zijn de goederen na 12 maanden 
niet verkocht dan wordt contact 
met u opgenomen. De (overge-
bleven) goederen gaan retour 
of worden geschonken aan een  
goed doel.

De organisatie zal zich ook gaan 
focussen op een zomersproet-
ruilbeurs.

Openingstijden: donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 
en zaterdag op (telefonische)  
afspraak. Telefoonnummer 06-
3901 3070. Locatie: Industrieweg 
4A te Heemstede,  gratis parke-
ren voor de deur. Kijk ook op: 
www.tudaysports.nl

Heemstede Cup
Heemstede - Plexat organiseert 
in samenwerking met Sportsup-
port het voetbaltoernooi om de 
Heemstede Cup voor jeugd van 
11 tot 16 jaar. Teams van 3 vaste 
spelers strijden op 4 locaties ver-
deeld over de maand april om de 
titel. Er is een prachtig prijzen-
pakket samengesteld door Sport 
2000. Per avond speel je met je 
team (minimaal) 2 wedstrijden 
van 7 minuten. Per locatie ver-

schillen de afmetingen van het 
speelveld en dus ook een deel 
van de regels. Er is plaats voor 
maximaal tien teams per avond. 
Je hoeft niet verplicht op elke lo-
catie mee te doen, maar hoe va-
ker je met je team meedoet, hoe 
meer punten je kunt verdienen 
om tijdens de finale op Koningin-
nedag 2012 de beker en het prij-
zenpakket in handen te krijgen.
De Heemstede Cup start op vrij-
dag 13 april van 19.00 tot 21.00 
uur op het speel-/voetbalveld 

aan de Vrijheidsdreef. De volgen-
de data zijn vrijdag 20 april van 
19.00 tot 21.00 uur bij de voet-
balkooi aan de Roosje Voslaan; 
donderdag 26 april van 19.00 tot 
21.00 uur op de Binnenweg (je 
hoort bij aanmelding waar) en 
maandag 30 april van 11.00 tot 
14.00 uur de finale op de Valken-
burgerlaan.
Geef je snel op via e-mail: 
plexat@casca.nl bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede, 
of telefonisch: tel. 023-5483828. 

Wie wordt de ‘Jonge Held 
van Heemstede 2012’?
Heemstede - Er wordt wel eens 
somber gedaan over de jeugd en 
de jong volwassenen. In de prak-
tijk valt dit echt enorm mee en 
zijn er veel jongeren die op de 
een of andere wijze een zinvol-
le bijdrage leveren aan de maat-
schappij. De Rotary Club Heem-
stede en de gemeente heb-
ben de handen ineen geslagen 
om te komen tot het kiezen van 
‘de Jonge Held van Heemstede 
2012’.
Er wordt niet direct gedacht aan 
jongeren die een sportpresta-
tie hebben geleverd, maar vooral 
aan jongeren die zich op maat-
schappelijk terrein hebben on-
derscheiden. Dat kan bijvoor-
beeld zijn het organiseren van 
sponsoring van een goed doel 
of het zich inzetten voor men-
sen die wel wat hulp kunnen ge-
bruiken. 
In de afgelopen zeven jaar heeft 
de Rotary Club mensen beloond 
met een prijs genaamd de Mer-
let trofee. Het wapen van Heem-
stede telt maar zeven Merletjes 
dus na zeven jaar was de tijd rijp 
voor iets nieuws. Ook  middelba-
re scholen zoals het College Ha-
geveld , het Coornhert Lyceum 

en de Haemstede Barger Mavo 
doen actief mee aan deze ver-
kiezing.

Wat is de bedoeling. Alle jonge-
ren tussen de 12 en de 21 jaar 
kunnen worden voorgedragen. 
Dat mogen zij zelf zijn, hun ou-
ders of verzorgers, de school of 
inwoners. Kortom alle 26.000 in-
woners van Heemstede kun-
nen iemand voordragen. Een ju-
ry waarin onder andere zitting 
hebben de schooldirecteuren, 
bestuurslid Dick Wilkens van 
de Rotray Club, Irene Moors en 
Arno Schumacher, directeur bij 
de gemeente beoordeelt de in-
zendingen. De jury zal worden 
aangevuld met leerlingen van de 
genoemde scholen.
Op de website van de gemeente 
www.heemstede.nl is een deel-
nameformulier te vinden. Ook 
hebben 1500 leerlingen thuis 
een brief ontvangen met een 
uitleg over deze verkiezing. De 
genomineerden zullen, voor-
afgaand aan de uitslag, door 
de Rotary Club en de gemeen-
te worden uitgenodigd voor een 
barbecue. Het aardige is dat de 
winnaar zelf een suggestie voor 

een prijs mag aandragen. Dat 
kan dus van alles zijn. 
De Rotary Club is een hechte 
club van mensen (veelal onder-
nemers) die zich inzet voor uit-
eenlopende goede doelen. Zo or-
ganiseren zij zomerkampen voor 
kinderen die het thuis financieel 
niet breed hebben en moeilijk op 
vakantie kunnen. Ook laten zij 
buitenlandse kinderen in Neder-
land voor korte of lange tijd stu-
deren. Zo heeft de winnaar van 
de ‘Jonge Held’ eventueel de mo-
gelijkheid een paar weken in een 
ander land bij een gastgezin te 
verblijven. Via de 1,2 miljoen le-
den wereldwijd beschikt de Ro-
tary Club over contacten en ex-
pertise in meer dan 200 landen. 
Twee van de bestuursleden, Dick 
Wilkens en Paul Howes Smith, 
spannen zich in om deze verkie-
zing tot een succes te maken en 
roepen dan ook iedereen op om 
jongeren te nomineren.
De inschrijving sluit op 1 mei en 
de prijsuitreiking is op 13 juni. 
Wilt u meer weten over het werk 
van de Rotary Club Heemstede; 
mail naar rcheemstede.secreta-
ris@gmail.com.
Eric van Westerloo

Van links naar rechts Paul Howes Smith, wethouder Jur Botter en Dick Wilkens.

NK limieten voor HPC
Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond in het 50 meter 
zwembad van Beverwijk een li-
mietwedstrijd plaats voor wed-
strijdzwemmers. Tijdens deze 
wedstrijden zijn er geen me-
dailles of punten te verdienen, 
maar kunnen de zwemmers 
wel proberen om hun persoon-
lijke tijd te verbeteren en even-
tueel een limiet te behalen voor 
een van de Nationale Kampi-
oenschappen lange baan die 
in juni plaats gaan vinden. Voor 
HPC Heemstede verschenen 
Bas Streutgers, Michael van 
Dam, David van Groen, Jeroen 
Braspenning, Denise van der 
Linden, Wesley Bos, Gwyn Bird, 
Anouk van Dam, Martijn Bras-
penning, Floris van Wieringen 
en Carmen Meijer aan de start. 
Bas mocht de spits afbijten met 
de 200 meter wisselslag en zet-
te gelijk de toon. Aangemoe-
digd door de hele HPC ploeg, 
zette hij een prima tijd neer en 
mocht, evenals later op de dag 
ook veel andere zwemmers, 
weer een persoonlijk record 
noteren. 
Bas is inmiddels al geplaatst 

voor het WK Masters van dit 
jaar. Michael behaalde zondag 
een extra limiet op de 200 me-
ter vrije slag en komt in juni, 
samen met Floris, uit op de 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen. Wesley heeft al een 
aantal limieten staan voor de 
Nederlandse Junioren Kampi-
oenschappen, maar zwom er 
ook nu weer een limiet bij op 
de 100 meter vrije slag. 
Trainer Theo van Dam: “Op dit 
moment hebben we 4 zwem-
mers NK zwemmers, maar er 
zijn er nog een aantal die heel 
dicht tegen een limiet aanzit-
ten. Aankomende week trai-
nen we nog volop voor de 
laatste competitiewedstrijd die 
op 1 april gezwommen wordt. 
Daarna zal de focus komen te 
liggen op het behalen van zo-
veel mogelijk limieten voor de 
Nationale Kampioenschap-
pen. De zwemmers die zo’n li-
miet willen halen, zullen daar-
bij optimaal begeleid gaan wor-
den, uiteraard zonder de ande-
re zwemmers, voor wie dit niet 
haalbaar is, daarbij te kort te 
doen!”

2de hands Sports & Leisure
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Te weinig eten en waarom 
je daar niet van afvalt

Heemstede - Veel dames en 
heren die bij LaRiva komen 
voor een vrijblijvende figuur-
analyse komen vaak met het 
volgende: ”Ik eet niet veel maar 
ik val toch niet af, hoe kan dit?” 
Of: “Al die moeite voor niets” 
of” ik kom al aan van een glas 
water!” of “met die pillen en 
poeders zou het toch wel luk-
ken?”

Helaas, het klopt. Van te weinig 
of niet eten, of  met pillen en 
poeders valt men in het begin 
misschien wel af maar uitein-
delijk wordt men alleen maar 
zwaarder! Hoe komt dit nu pre-
cies? 
Te weinig calorieën tot je ne-
men verstoort de stofwisseling. 
Als het lichaam minder voedsel 
krijgt, zal het daar ook zuiniger 
mee omspringen. Dat bete-
kent niet dat gewoon eten daar 
weer verandering in brengt. Als 
men b.v. van 800 calorieën per 
dag opeens weer overgaat op 
b.v. 1800 calorieën wordt het 
verschil waarschijnlijk als vet 
opgeslagen (en niet als ener-
gie verbruikt) omdat de stof-
wisseling niet zo snel kan om-
schakelen. 
Hoe minder er gegeten wordt, 
hoe sneller men zwicht. Wan-
neer men zichzelf niet toestaat 
te eten, hoe groter de kans 

op een schreeuwend honger-
gevoel…en overeten kan dan 
het gevolg zijn! Heel weinig 
eten berooft het lichaam van 
energie, en vaak ook van wils-
kracht!
Een drastische beperking van 
het aantal calorieën kan lei-
den tot een ernstige verstoring 
in een voedingspatroon. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat 
te weinig eten in verband staat 
met het ontstaan van eetstoor-
nissen. De meeste mensen jui-
chen over een caloriearm di-
eet als ze afvallen en wijten het 
aan zichzelf dat ze na afloop 
weer bijkomen.

Afslanken op een gezonde ma-
nier? LaRiva helpt…
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. Vrouw of man. La-
Riva kan u helpen om op een 
geheel natuurlijke wijze af te 
slanken. De methode werkt 
snel, vergt weinig inspanning 
en vooraf wordt een schriftelij-
ke garantie op centimeterver-
mindering gegeven.
Voor meer informatie of een 
gratis figuuranalyse: LaRiva 
Raadhuisstraat 27 te Heemste-
de. Tel: 023 5474419 Open: ma. 
t/m do. 09.00-20.30 vrij. 09.00-
16.30, zaterdag 9-13
www.lariva.nl

Open dag op de 
Koorschool St. Bavo
Regio - Kinderen die graag zingen en van muziek houden kunnen 
samen met hun ouders hun hart ophalen op de Open Dag van de 
Koorschool St. Bavo. Op zaterdag 31 maart van 13.30 tot 15.30 uur 
kunnen alle kinderen uit de regio en die nu in groep 4 zitten, ken-
nis maken met deze bijzondere basisschool. In de hele school wordt 
elke dag door de leerlingen en koren gemusiceerd. De leerkrach-
ten zijn deze dag aanwezig om alle vragen te beantwoorden over de 
didactische overstap.  

Naast een uitgebreide zang- en muziekopleiding, maken de leerlin-
gen na één jaar vooropleiding op de Koorschool deel uit van de di-
verse concertkoren die aan het Muziekinstituut zijn verbonden. Kin-
deren leren hierdoor al op jonge leeftijd zich te presenteren en ma-
ken unieke culturele evenementen in binnen- en buitenland mee.
Meer informatie is te lezen op www.koorschoolhaarlem.nl. 

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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HTC speelt ‘De stad waarin zij kwamen’
Heemstede - De Haarlemsche 
Toneel Club viert dit jaar haar 
100 jaar bestaan. De Club werd 
10 februari 1912 opgericht en 
precies honderd jaar later hieven 
de leden van de HTC het glas om 
te proosten op deze mijlpaal. In 
het najaar (7 december) wordt 
dit gevierd met een kostuum-
spektakel in de schouwburg. 

Voor de voorjaarsvoorstelling, 
14 en 15 april in Theater Cas-
ca de Luifel,  heeft het jubile-
rende gezelschap gekozen voor 
het toneelstuk van John B. Pries-
tley ‘De stad waarin zij kwamen’ 
(They came to a city). De Engel-
se schrijver Priestley schreef  een 
60-tal boeken in diverse genres 
en ruim 40 toneelstukken.  ‘De 
stad waarin zij kwamen’  schreef 
hij, na de Tweede Wereldoorlog, 
in 1947. Het is een intrigerend 
toneelstuk waarin de schrijver 
droomt van een stad waarin ie-
dereen gelukkig is. Regisseur Ko 
van Leeuwen bewerkte dit to-

neelstuk. “Priestley schreef het 
slot tamelijk pamfletachtig met 
uitgesponnen predicaties. Veel 
teksten met hoe het wel en niet 
zou moeten gaan in de wereld. Ik 
heb dat gedeelte behoorlijk te-
ruggebracht en er meer moder-
ne teksten in gebracht. Het is in 
basis een heel mooi toneelstuk 
waarin de karakters door hun 
dialogen laten zien hoe zij in de 
samenleving staan.” 

In ‘De stad waarin zij kwamen’ 
komt een aantal mensen op on-
verklaarbare wijze op een plek 
met een muur een en een af-
gesloten poort. Achter de poort 
is een stad en één voor één lo-
pen de mensen naar binnen. De 
stad is een soort Utopia, een ide-
aalbeeld wat mensen nooit kun-
nen bereiken. Van Leeuwen: “De 
karakters in dit stuk hebben een 
grote verscheidenheid en dat 
maakt het extra interessant. De 
acteurs van de HTC kunnen dit 
aan en zijn zich bewust wat de 

impact van hun rollen is. Uitein-
delijk blijkt in het toneelstuk dat 
de smaak van macht en egoïsme 
de boventoon voeren en mensen 
niets van een gelukkige samen-
leving moeten hebben. Slechts 
een enkeling wil blijven en ge-
lukkig zijn.” Zwaar op de hand is 
‘De stad waarin zij kwamen’ vol-
gens van Leeuwen zeker niet. 
“Priestley zet de personages met 
vernuftige humor tegenover el-
kaar. Daarmee geeft hij zijn stuk 
een heel eigen karakter en laat 
hij ons elk voor zich uitmaken of 
zo’n ‘ideale samenleving’ op prijs 
wordt gesteld.” 

‘De stad waarin zij kwamen ’ van 
de HTC, regie Ko van Leeuwen, is  
zaterdag 14 april (aanvang 20.00 
uur) en zondag 15 april (aanvang 
14.30 uur) te zien in Theater Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Kaarten á 12,50 eu-
ro via www.haarlemschetooneel-
club.nl  of 023-5380076 (bij af-
wezigheid graag inspreken)                  
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Echt leven
me overgeven,
en laten glijden

niets meer
vermijden

voorbij duisternis
en venijn,

het ontmoeten
van licht

de vreugde
van zijn.

Ada Lodder

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 1 april 
is er een viering in de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3. De dienst 
begint om 10.00 uur en voor-
ganger is ds. H. v.d. Velden uit 
Voorthuizen. Er is kinderopvang 
voor de kleinsten en Bijbelklas 
voor de kinderen van de basis-
school.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervorm-
de Gemeente Bennebroek aan 
de Binnenweg 67 is ds. W. M. 
Schinkelshoek zondag 1 april om 
10.00 uur de voorganger.

Vespers in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protes-
tante gemeente Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, zijn maan-
dag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 
april om 19.00 uur Vespers. Wit-
te Donderdag, 5 april, leidt ds. 
J.E.Th. Nak-Visser om half acht 
de dienst van Schrift en Tafel 
waaraan de cantorij onder lei-
ding van Gerard Valkema mede-
werking verleent.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 1 april is 
er in de Pinksterkerk een geza-
menlijke dienst, ds. J.E.Th. Nak-
Visser en ds. A. Molendijk zijn de 
voorgangers en de dienst wordt 
afgesloten met een musical. Er 
is een Kinderkring en creche. In 
Kennemerduin is om 10.30 uur 
een dienst die voorgegaan wordt 
door ds. C.H. Koetsier. Donder-
dag 5 april, witte donderdag, is 
in de Oude Kerk om 19.30 uur 
een dienst van Schrift en Tafel 
die wordt voorgegaan door ds. 
A. Molendijk, met medewerking 
van de cantorij.

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
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Heemstede - Bocce-vereni-
ging Bocciofila houdt een open 
dag op zaterdag 31 maart van-
af 13.00 uur op het HBC-ter-
rein aan de Cruquiusweg 39 in 
Heemstede.
Ruim 50 jaar geleden, in 1961, 
werd de Bocce-vereniging Boc-
ciofila opgericht. Toentertijd wa-
ren het merendeel gastarbei-
ders uit Italië, die onder leiding 
van Padre Romedio, het bisdom 
Haarlem en de gemeente be-
werkten om een stuk grond te 
bemachtigen. Daar werd een 
houten clubhuis gebouwd en 
drie banen klaar gemaakt om het 
Bocce-spel met elkaar te kun-
nen spelen. De oudere leden van 
HBC weten nog precies te ver-
tellen hoe dat achter de heg er 
aan toe ging!
De huidige markante rood getin-
te banen geven aan waar het al-
lemaal om gaat: het oeroude, in 
Italië populaire, Bocce. (een bal-
spel als petanque, maar dan op 
een gravelbaan). De van oor-
sprong Italiaanse Bocce-vereni-
ging heeft zo’n 35 leden, waar-
van circa 16 Italianen.
Maar Bocciofila is veel meer. 
De Italianen beschouwen het 

ook als hun eigen ‘ambassad-
eterrein’, ontmoetingsplek. De 
club is daar al 49 jaar geves-
tigd! De laatste jaren vergrijsde 
de groep Italianen en was nieuw 
bloed, of Hollands bloed, nood-
zakelijk voor de club om te over-
leven. De club is van oorsprong 
Italiaans, men spreekt graag Ita-
liaans, maar het is niet te ver-
wachten dat jonge Italianen het 
stokje zullen overnemen. 
Het is een sport voor mensen 
van 8 tot 80 jaar. Iedereen kan er 
aan meedoen. De spelregels zijn 
kort en bondig. De vereniging 
zoekt mensen, die overdag wat 
meer tijd hebben (VUT, AOW-
leeftijd of gewoon klaar met het 
werk) en een leuke teamsport 
willen beoefenen. Het gaat er 
niet om zo hard of snel mogelijk 
met een bal te gooien, maar die 
precies op de goede plek te rol-
len, zo dicht mogelijk bij de palli-
no (kleine bal). 
Bocciofila is op woensdag, za-
terdag en zondagsgeopend van 
13.00 uur tot 18.00 uur en in het 
Bocce-seizoen (afhankelijk van 
het weer) is men ook op vrijdag-
avond open, speciaal voor de 
Hollanders. 

Open dag
Bocce-vereniging

Patstelling rijdt fi etspad in de wielen
Heemstede - De gemeente Heemstede weigert 
50.000 euro op te hoesten voor de fi etsbrug over 
de Houtvaart. Op zichzelf kan ik me nog wel vin-
den in de bezwaren, omdat het ook naar mijn me-
ning verspilling van geld is om voor de duurdere 
variant te kiezen, echter wanneer er geen compro-
mis wordt gezocht zal de fi etsbrug er nooit komen 
en dat vind ik persoonlijk veel vervelender.

Milieu en verkeersveiligheid zijn zeer gebaat bij 
de realisatie van dit ontbrekende stukje fi etsroute. 
Verder biedt het de bewoners van de nieuwe wijk 

Vogelpark in Heemstede een extra ontsluiting van 
hun wijk die zij goed kunnen gebruiken. Zeker met 
de nieuwe parkeertarieven die per 1 januari 2012 
in deze wijk gelden (4,50 euro per uur voor bezoe-
kers) zou Heemstede toch in staat moeten zijn om 
de 50.000 euro evenals Haarlem en Bloemendaal 
aan de door velen verlangde fi etsbrug te besteden.
Daarom doe ik een oproep aan de politici in 
Heemstede om over hun overigens terechte be-
zwaren heen te stappen en nu toch te kiezen voor 
het compromis. 
Peter Galjaard, Haarlem

INGEZONDEN

Carmani 
gesetteld

Heemstede - Dinsdag 13 
maart is Carmani op het 
nieuwe adres geopend: 
Raadhuisstraat 18b. In het 
sfeervolle pand was voor-
heen Dis & Design geves-
tigd. Carmani is verhuisd 
vanaf de Raadhuisstraat 
62. 

Kent u de winkel? Loop 
eens binnen! Hier vindt u 
alles op gebied van hon-
den en katten, kleding 
en accessoires. Telefoon-
nummer 023 – 5471409.
Kijk ook op: www.carma-
ni-catsanddogs.nl

Ontspannings-
workshop

Heemstede - Madeleine 
Gaastra organiseert de komen-
de tijd diverse  workshops onder 
de titel ‘Adem jezelf in balans’. 
Een praktische en inspireren-
de workshop, die inzicht geeft in 
de geheimen van de adem, hoe 
we onze geest snel tot rust kun-
nen brengen en vrij kunnen ma-
ken van stress en zorgen. De-
ze workshop laat je voelen wat 
goed ademen voor je doet en 
hoe die je in zeer korte tijd voor-
ziet van nieuwe energie. Een bij-
zondere kennismaking met de 
uitgebreidere Art of Breathing 
cursus die in Santpoort plaats-
vindt van 12 tot 15 april. Onaf-
hankelijke wetenschappelijke 
studies hebben in de afgelopen 
jaren aangetoond dat de unieke 
ademtechniek S.K.Y, die in de-
ze cursus wordt aangereikt, de 
lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid sterk bevorderen. Ie-
dere cel wordt verjongd en het 
verouderingsproces vertraagd. 
Zie ook www.aofl.nl en www.aol-
research.org. Enkele van de vele 
positieve effecten: bloeddruk en 
cholesterol komen in balans, be-
tere en diepere slaap, immuun-
systeem verbetert, meer hel-
derheid, focus en rust, vermin-
dering van stress en depres-
sieve gevoelens en je voelt je 
positiever,vitaler en gelukkiger.
De workshop wordt gegeven op 
woensdag 28 maart in Heemste-
de (20.00-21.30 uur), donderdag 
29 maart in Bloemendaal (20.30-
22.00 uur) en maandag 2 april in 
Haarlem (20.00-21.30 uur). Deel-
name kost 7,50 euro. 
Informatie en aanmelding: ma-
deleinegaastra@hotmail.com, 
06-11118700. 
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RCH-Pinguïns preses Chris de Vries: 
een man van geven
Heemstede - Binnen de honk- 
en softbalwereld mag hij ge-
rust een icoon genoemd worden. 
Chris de Vries heeft tijdens zijn 
voorzitterschap van de Heem-
steedse Honk- en softbalclub 
RCH-Pinguïns de club laten flo-
reren. Tijdens zijn bestuursperio-
de speelde het eerste team een 
groot aantal jaren in de hoogste 
honkbal klasse. De Vries heeft 
een grillige loopbaan achter de 
rug. Als econoom werkte hij aan 
de universiteit, maar stapte net 
zo gemakkelijk over naar De Bij-
enkorf of een reclamebureau.
Hij was docent aan de Hoge-
re Economische School (HES) 
in Amsterdam en werd de eerste 
directeur van de nieuwe HEAO 
binnen de fusie met de HTS in 
Haarlem. Zonder dat hem dat 
ogenschijnlijk moeite kostte leid-
de hij het LOI gedurende 10 jaar. 
Samen met zijn zoons was hij 
succesvol met het gaming ma-
gazine PC Zone dat hij in 2002 
verkocht aan KPN. Nog steeds is 
hij zakelijk actief. Zo voert hij on-
der andere, voor een bedrijf van 
één van zijn zoons, de admini-
stratie. 
Tussen de bedrijven door zag 
hij kans de oudste honk- en 
softbalvereniging van Neder-
land (RCH) als voorzitter te lei-
den. “Wist je dat RCH- Pingu-
ins heel grote honkballers heeft 
voortgebracht? Johan Neeskens 
was bij RCH een goede honkbal-
ler totdat hij door Rinus Michels 
werd gedwongen voor het voet-
bal te kiezen. Dave Draijer, Dirk 

van ’t Klooster, Michiel van Kam-
pen, Roger Kops en Cees Lam-
merts, zij allen speelden in Oran-
je. Mijn grote wens is dan ook 
om ons jonge team terug te zien 
keren in de hoofdklasse en, wie 
weet, weer leverancier van Oran-
je te worden.”
In 2001 zette hij na tien jaar een 
punt achter het voorzitterschap, 
om deze functie vanaf 2010 op-
nieuw op zich te nemen. “Ik doe 
het niet alleen hoor”, zegt Chris. 
“Ik heb een fijn bestuur en wij 
hebben heel veel betrokken vrij-
willigers, daardoor loopt alles 
binnen de club op rolletjes.”
Chris de Vries is zaterdag 24 
maart 75 jaar geworden, maar 
dat ziet men niet aan hem af. Om 
zijn verjaardag te vieren heeft hij 
leden van de club, vrienden en 
relaties uitgenodigd in het club-
huis van RCH-Pinguïns. Chris is 
een man die graag geeft, daar-
om heeft hij voor alle gasten een 
cadeau. Een boek dat door hem 
zelf is geschreven. “Zie het maar 
als iets waaraan de mensen mij 
misschien nog eens zullen her-
inneren als ik er niet meer ben. 
Nee, het boek is niet in de boek-
handel te koop het is puur en al-
leen voor mijn vrienden, clubge-
noten en relaties geschreven.”
Het vlot geschreven boek met al-
lemaal korte verhalen geeft een 
goed beeld van wat Chris in zijn 
leven en loopbaan zoal heeft 
meegemaakt. Natuurlijk ont-
breken ook de smakelijke stuk-
ken over zijn periode als voorzit-
ter niet. Hij deinst er niet voor te-

rug om links en rechts zijn me-
ning te geven en steekt de draak 
met de wijze waarop bijvoor-
beeld marktonderzoeken wor-
den gehouden. Ook neemt hij 
de verschillende typen voorzit-
ters op de hak. Chris: ”Mocht ik 
ooit 100 jaar worden dan schrijf 
ik een bijlage bij dit boekje met 
alle voorvallen die de komende 
25 jaar nog moeten komen.”
Tijdens de receptie dompelen 
de gasten De Vries onder in een 
spreekwoordelijk warm bad van 
vriendschap en waardering. Uit 
de toespraken wordt duidelijk 
wat De Vries betekent voor deze 
bloeiende vereniging. Voorlopig 
zijn ze bij RCH-Pinguïns nog niet 
van hem af. Eerst het eerste team 
weer terugbrengen naar het al-
lerhoogste niveau. Op zijn lau-
weren rusten zit er voor Chris de 
Vries voorlopig nog niet in.
Eric van Westerloo

Keepers Clinic 
Koninklijke HFC

Regio - Koninklijke HFC stelt 
op woensdag 11 april de kee-
pers centraal tijdens een pro-
fessionele Keepers Clinic, be-
stemd voor bovenbouw kee-
pers uit de regio Kennemer-
land.

Koninklijke HFC traint zijn kee-
pers wekelijks op de velden 
aan de Spanjaardslaan. Deze 
trainingen werpen haar vruch-
ten af: drie talentvolle kee-
pers zijn intussen naar AJAX 
en AZ vertrokken. Om nu alle 
keepende jeugd extra voor het 
voetlicht te zetten, organiseert 
Koninklijke HFC een uniek 
evenement voor alle keepers 
uit de regio. Ben je een en-
thousiaste keeper en gebo-
ren tussen 1995 en 1999, dan 
kun je op 11 april van 16.00 tot 

19.00 uur terecht op de velden 
van Koninklijke HFC.
Met uitdagende en afwis-
selende oefenvormen leer 
je tijdens deze clinic de fij-
ne kneepjes van het keepers-
vak. De middag bestaat uit een 
aantal technische en tactische 
trainingen. Natuurlijk ont-
breekt het wedstrijdelement 
niet, er zijn diverse prijzen te 
verdelen. De middag wordt af-
gesloten met een broodmaal-
tijd in het clubhuis.
Aan de Keepers Clinic zijn 
geen kosten verbonden. Wel is 
het noodzakelijk dat je je van 
te voren opgeeft. Want om de 
kwaliteit te kunnen garande-
ren is het aantal deelnemers 
gelimiteerd. Schrijf je in vóór 
6 april op www.konhfc.nl/kee-
persclinic.

Project ‘Meer Vrijwilligers 
in Korte Tijd’ van start
Regio - Met de overhandi-
ging van ‘de tijd’ van wethou-
ders M. Bezuijen (Haarlemmer-
meer) en J. Botter (Heemstede) 
aan een vrijwilliger van de Zand-
voort Circuit Run op zondag 25 
maart, werd het vrijwilliger wer-
vingsproject ‘Meer vrijwilligers 
in Kortere Tijd’ officieel gelan-
ceerd. De gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude, Heemste-
de, Bloemendaal, Zandvoort en 
Velsen werken met dit project in 
2012 samen aan het vrijwilligers-
tekort bij sportverenigingen. Het 
is voor het eerst dat het project, 
al eerder succesvol uitgevoerd 
in andere gemeenten, zo’n grote 
regionale verbinding en samen-
werking kent. De regionale aan-
pak in Kennemerland is het ge-
volg van het in 2011 onderteken-
de regioconvenant sport, waarin 
de wethouders toezegden op het 
gebied van sport meer te zullen 
samenwerken.

Veel sportverenigingen zijn al ja-
ren aan het experimenteren met 
een aanpak voor de werving van 
vrijwilligers. Op basis van die 

proefondervindelijke ervaring, 
gesprekken met andere clubs 
en literatuuronderzoek is gelei-
delijk aan een aanpak ontwik-
keld: de methode ‘Meer vrijwil-
ligers in kortere tijd’ (MVKT). In 
Kennemerland wordt de metho-
de aan sportverenigingen gebo-
den in een samenwerking tussen 
de regiogemeenten, Sportser-
vice Noord-Holland, SportSup-
port en Stichting Topsport Ken-
nemerland. In vier workshops 
worden de sportverenigingen 
gecoacht naar een overvloed 
van vrijwilligers. De heer Bezuij-
en, wethouder sport Haarlem-
mermeer, geeft het belang van 
het project aan: “Van vrijwilligers 
kun je er nooit genoeg hebben. 
Met MVKT maken we twee ge-
varen binnen sportverenigingen 
onschadelijk: overbelasting en 
een te grote afhankelijkheid van 
een beperkte groep vrijwilligers.’’ 
Daarmee speelt MVKT een be-
langrijke rol op het gebied van 
de benodigde stabiliteit en con-
tinuïteit van sportverenigingen.
MVKT is inmiddels een uiterst 
succesvolle werkwijze gebleken. 
Het traject bestaat uit vijf stap-

pen die tijdens de vier work-
shops behandeld worden. De 
verenigingen starten met het 
promoten van de vrijwilligers-
campagne en het in kaart bren-
gen van de huidige vrijwilligers 
en vacatures binnen de vereni-
ging. Vervolgens volgt een voor-
aankondiging per brief of e-
mail aan alle leden. Daarna wor-
den alle leden telefonisch bena-
derd. De laatste stap, maar niet 
de minst belangrijke, is het ver-
delen van passende taken onder 

Met de overhandiging van ‘de tijd’ door de wethouders M. Bezuij-
en (Haarlemmermeer, rechts op foto) en J. Botter (Heemstede, links 
op foto) aan een vrijwilliger van de Zandvoort Circuit Run, werd het 
project ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ officieel gelanceerd.

de nieuwe vrijwilligers. Essenti-
eel voor het slagen van de me-
thode is de aanpak vanuit de ba-
sis. Motieven en wensen van po-
tentiële vrijwilligers vormen hier-
bij het fundament. 
De MVKT cursussen starten per 
gemeente op verschillende mo-
menten. Tijdens het hele jaar le-
ren verenigingen van voorbeel-
den uit regiogemeenten en wor-
den alle ervaringen gebundeld. 
De planning van de cursus in 
Heemstede is in november 2012.

Skatecontest
Heemstede - Nog niet heel 
lang geleden had Heemste-
de een rijke skateboard cul-
tuur. Deze skatescéne willen 
Casca en jongerencentrum 
Plexat graag weer nieuw le-
ven inblazen. Onder ande-
re door maandelijkse een 
skatecontest in Heemstede 
te organiseren.
Vanuit deze skatecontest 
zijn er veel meer activitei-
ten mogelijk, bijvoorbeeld 
met de Plexat-bus op ska-
te-tripjes naar parken in Ne-
derland. Mike D. van Plexat 
hoopt hierdoor iedereen te 
inspireren en enthousias-
meren.

De eerste skatecontest was 
op zondag 11 maart en 
bracht ook direct het zon-
netje mee. De start was 
met een klein select gezel-
lig groepje, later op de dag 
werd deze rustig aangevuld 
door jonge, maar ook super 
oude plank- en schoenrij-
ders!

Op het nieuwe Skateplein 
Sportpark Groenendaal aan 
de Sportparklaan is op zon-
dag 22 april van 12.00 tot 
14.00 uur de volgende skate-
contest georganiseerd door 
Mike D. Dan gaat het om de 
beste run. 

Grote sponsor van de skate-
contest is skatewinkel Re-
vert uit Haarlem. Zij hebben 
gezorgd voor een prijzen-
pakket.
De skatecontest op 22 april 
is de tweede in een maan-
delijkse reeks. Iedereen kan 
meedoen. De volgende data 
zijn 13 mei (click clack race), 
10 juni en 8 juli.

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt zondag 1 april om 15.00 
uur pastor Grada van Ames-
foort de viering. Er is een Palm-
pasenoptocht met medewerking 
van drumband Blij met Muziek. 
Op Witte Donderdag, 5 april, is 
er een viering met ds. Hetty van 
Galen om 19.00 uur. U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met 6 april
• Cursisten ‘tekenen en 
schilderen’ en ‘schilderen 
met olieverf’ bij Casca expo-
seren in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11.

Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemste-
de.

Tot en met 31 maart
• Expositie Galerie Het 
Kunstbedrijf Raadhuisstraat 
56 en nr. 54 (etalage) in Heem-
stede: schilderijen van Paulina 
Maas, Claire Duval, Marjanne-
ke Scholtheis, grafiek van Er-
lend Steiner Lovisa, beelden 
van Greet van Dijk. Informatie: 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Em-
my van Leeuwen-Vogel ex-
poseren in het voormalige ge-
meentehuis in Bennebroek.

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten 
van De Pauwehof in Biblio-
theek Heemstede.

Tot eind april
• Etsen van Sytske van Gil-
se en sieraden van Rosita 
van Wingerden in de vitrines 
van het Raadhuis in Heemste-
de.

Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geis-
ler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

Tot en met 31 mei
• Schilderijen van Paulien 
de Jong in het Raadhuis van 
Heemstede.

Agenda
Cultuur Theater

Donderdag 5 april
• Toneelvoorstelling ‘Verlo-
ren - een modern myste-
riespel’ bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.30 uur. Reserveren: 023-
5483828.

• Nachtgasten, een live ge-
improviseerd toneelstuk in 
Het oude Slot, Ringvaartlaan 
in Heemstede, 20.15 uur.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Donderdag 12, vrijdag 
13 en zaterdag 14 april
• Onderbouwtoneel Colle-
ge Hageveld speelt  ‘Tro-
jaanse vrouwen’ in de au-
la van College Hageveld, aan-
vang 20.00 uur. Reserveren: 
college@hageveld.nl of 023-
5100100.

Muziek

Donderdag 29 maart
• Jazzensemble I Compa-
ni presenteert ‘Diva’s’ in het 
Oude Slot in Heemstede, 20.15 
uur. Informatie: www.icompa-
ni.nl. Kaarten: 06-13133626.

Vrijdag 30 maart
• Alderliefste met ‘T3rois’ 

in theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 20.15 
uur. Informatie en kaarten: 
www.theaterdeluifel.nl of 023-
5483838.

Zaterdag 31 maart
• The Deal treedt op in Ca-
fé de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103 in Heemstede, 22.00 
uur.

• Voorproefje van het nieu-
we Pablo Neruda concert 
‘Noche’ bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede, 15.30 uur.

Woensdag 18 april
• Jubileumconcert Orato-
riumkoor Bennebroek in 
de Jozefkerk in Bennebroek, 
20.15 uur. Informatie: www.
oratoriumkoorbennebroek.nl.

Diversen
Donderdag 29 maart
• Boekenweek: Hans Aars-
man vertelt over ‘De foto-
detective’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg in Heem-
stede, 20.00 uur. Entree 5 eu-
ro. Aanmelden: 023-5282472.

• Lezing over Ostheopatie 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 20.00 
uur. Informatie: 023-5483828.

Vrijdag 30 maart
• Musical Maria door le-
den van de Protestantse Kerk 
Heemstede en Bennebroek 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 in Heemstede, 20.00 uur. 
Kaarten: www.mariademusi-
cal.nl of via 023-5847458.

Zaterdag 31 maart
• Musical Maria door le-
den van de Protestantse Kerk 
Heemstede en Bennebroek in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede, 15.00 en 20.00 
uur. Kaarten: www.mariade-
musical.nl of via 023-5847458.

• Excursie met boswachter 
Ron Dam op landgoed De 
Overplaats in Bennebroek, 
10.00-11.30 uur.
Verzamelen bij de Linnaeushof. 
Aanmelden verplicht: www.
landschapnoordholland.nl/de- 
natuur-in of 088-0064455.

Dinsdag 3 april
• Eerste Alzheimercafé 
Welzijn Ouderen Heemste-
de, 19.30 uur, Lieven de Key-
laan 24 in Heemstede. Infor-
matie: 023-5288510.
Zaterdag 14 april
• AutoShow met spraak-
makende autotypen van 
20 merken op de Raadhuis-
straat en Binnenweg. O.a. Ja-
guar, Smart, Landrover e.v.a. 
Winkeliersvereniging Heem-
stede onderstreept hiermee 
de goede bereikbaarheid van 
het centrum.
Van ca 9.30 tot 17.00 uur.

Donderdag 19 april
• Lezing over de geschiede-
nis van Bennebroek bij Wel-
zijn Bloemendaal, Bennebroe-
kerlaan 5, 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden: 023-5845300.

Regio
Exposities

Tot en met 29 maart
• Expositie Japanse bruids-
kimono’s in KG locatie zuid, 
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

31 maart t/m 14 april
• Expositie van 15 beeldend 
kunstenaars van de KZOD 
rondom het thema Pasen in 
de koorgang van de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem.

1 april tot en met eind mei
• Schilderijen van Rob Bod-
deke in Café Storing, Hout-
plein 12 in Haarlem.

3 april t/m 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderij-
en van Annelie Versteeg in 
de Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 9 april
• Kunstexposties rond ‘50 
jaar Turkse Haarlemmers’ 
in de Waag, Spaarne 30 in 
Haarlem. Informatie: www.
kzod.nl/evenementen.

Tot en met 22 april
• Tentoonstelling over Erich 
Maria Remarque in de Cen-
trale Bibliotheek aan de Gast-
huisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet 
in museum Cruquius. In-
formatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Tot en met 26 mei
• Buitenplaatsen langs de 
Herenweg in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 
40 in Haarlem.

Theater
Zaterdag 31 maart
• Première ‘Lalage’s Mo-
noloques’ Hans Kox in Mu-
seum de Cruquius, 20.15 uur. 
Kaarten: www.CruquiusCon-
certen.nl.

Zaterdag 7 april
• Toneelvereniging ‘Door 
Vriendschap Bloeiend’ 
speelt  blijspel ‘Als je voelt 
wat ik voel, dan zeg je niets 
meer’ van Evelien Evers in 
het dorpshuis van Vogelen-
zang, 20.00 uur.

Muziek
Vrijdag 30 maart
• Finale Rob Acda Award 
in het Patronaat in Haarlem, 
20.00 uur. Informatie:
www.robacdaaward.nl.

Zaterdag 31 maart
• Haarlems Projectkoor 
023 zingt Russische mu-
ziek uit de twintigste eeuw 
in de Janskerk, Jansstraat 40 
in Haarlem (15.30 uur) en in 
de Rooms Katholieke Kerk 
Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt 
Ontvangen in Overveen (20.15 
uur). Kaarten: www.project-
koor023.nl.

• Korendag in de Zilk, 11.00-
18.00 uur in de Heilig Hartkerk 
aan de Beeklaan 14 in De Zilk.

Zondag 1 april
• Zingen met het Knipkaart-
koor van Leny van Schaik 
in Gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74 in Haar-
lem, 12.00-13.30 uur.
Inlichtingen: 023-5312396.

• Jazzconcert in de se-
rie Jazz Zandvoort in The-
ater De Krocht, de Krocht 41, 
14.30 uur.
Te gast bij het Trio Johan Cle-
ment is de gitarist Vincent Ko-
ning. Informatie:
www.jazzinzandvoort.nl.

• Lunchconcert laureaten 
van het Prinses Christina 
Concours bij Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 in Haar-
lem, 12.30 uur.

‘THE DEAL’
LIVE

…Onbetaalbare covers…
Zaterdag 31 maart - 22.00 uur

www.1steaanleg.nl
023 528 60 35



Vrijdag 6 april
• Matthäus Passion in de 
Philharmonie door COV 
Haarlem en RBO Sinfonia. 
Info: www.covhaarlem.nl.

• Optreden The Noo Ones in 
Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122, 20.30 
uur. Kaarten: 023-5423540 of 
info@mondiaalcentrumhaar-
lem.nl,

Zaterdag 21 april
• Concert Noord-Hollands 
Promenade Orkest. Met o.a. 
werk van Tsjaikovski. In de 
Wilhelminakerk, Ged. Oude 
Gracht 61, Haarlem, 20.15 uur. 

Diversen
Donderdag 29 maart
• Informatiemarkt voor 
blinden en slechtzienden 
in het Spaarne Ziekenhuis, 
10.00-15.00 uur.

Zaterdag 31 maart
• Ga in gesprek met 
Alexander Pechtold in de 
Toneelschuur in Haarlem, van-
af 10.00 uur. Aanmelden via 
www.d66.nl.

31 maart,
1, 4, 5, 12 en 14 april
• Poppenkastvoorstelling 
Jan Klaeszen Klettert! in 
Poppentheater De Zilveren 
Maan op landgoed Elswout in 
Overveen, 14.00 uur.
Reserveren: 023-5353782 of 
www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl.

Zondag 1 april
• Spaarne Kunstroute, open 
ateliers rond het Spaarne in 
Haarlem, 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.spaarnekun-
stroute.nl.

Maandag 2 april
• Paranormale avond EPC 
Kennemerland in het vereni-
gingsgebouw van Speeltuin 
oost, Anna Kaulbachstraat 14A 
in Haarlem, 20.00 uur.
Informatie: : www.epckenne-
merland.nl of 023-5364593.

Dinsdag 3 april
• Filosoof Sebastien Val-
kenberg spreekt over de 
opvatting van de ziel in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 in Haarlem, 20.00-
22.00 uur. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
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TEAster in de tuin van 
Landgoed Groenendaal
Heemstede - Op Landgoed 
Groenendaal zijn de voorberei-
dingen voor de paasdagen in 
volle gang. Geïnspireerd door 
het voorjaarszonnetje dat het 
terras voorziet van een aange-
name temperatuur en het lente-
briesje dat door de openslaande 
deuren haar entree maakt, heeft 
Chef de Cuisine René Haak met 
zijn team een heerlijk paasmenu 
samengesteld.
René: “Pasen valt vroeg dit jaar 
maar als het weer zo lekker blijft 
kunnen onze gasten fijn in de 
tuin van het voorjaar genieten. 
Op het bord is de lente ook terug 
te vinden, tijdens de lunch en 
het diner serveren we natuurlijk 
kalfsvlees en lamsfilet maar ook 
een stevige bouillabaisse en een 
mooie dorade.”  Souschef Rudolf 
Schouten vult aan: “De huisge-
maakte lolly, een gerecht dat bij 
het Jubileummenu enorm in de 
smaak valt- staat ook op het me-
nu, maar dan geheel in paasstijl.’

Nieuw dit jaar is TEAster, een 
Afternoon Tea op Tweede Paas-
dag als een leuk alternatief voor 
de traditionele paasbrunch. Re-
né vertelt vrolijk verder: ‘TEAs-
ter verwijst ook naar het Engel-
se woord voor plagen dus onze 
gasten mogen kleine mondpla-
gerijtjes verwachten en dat zoe-
ken we dan vooral in prikkelende 
combinaties zoals witte chocola-
de met champagneschuim of tij-
dens de hartige gang een bitter-
bal van procureur.” Rudolf ver-
volgt: “Vorige week hebben we 
met de patissiers een SweetTa-
ble voor een babyborrel gemaakt 
en daar zijn al veel ideeën tot uit-
voer gebracht. De huisgemaak-
te macarons komen zeker langs 
tijdens TEAster en die vullen we 
voor deze gelegenheid met een 
romige advocaatcrème!”
Voor meer informatie omtrent 
de mogelijkheden tijdens Pa-
sen kunt u terecht op www.land-
goedgroenendaal.nl/paasmenu.

Vrolijk Paasfeest op 
Kinderboerderij ’t Molentje
Heemstede - Op zondag 1 
april draait alles op Kinderboer-
derij ’t Molentje weer om Pasen 
en het ei. Van 11.00 tot 15.00 
uur is er van alles te doen en 
te zien op het plein van de kin-
derboerderij. 
Natuurlijk is er het kippenca-
fé met tosti’s, dierencakejes 
en koffie. Bakt De Konijnen-
berg de heerlijkste pannenkoe-
ken en kun je bij imker Pim di-
verse honingproducten kopen. 
Alleen op 1 april verkoopt Pim 
de bijzondere bijenhotels voor 
in de tuin, gemaakt door ver-
standelijk beperkte medewer-
kers van arbeidscentrum De 
Boei. Cadeauwinkel Eigenwijs 
verkoopt kleine knutsels voor 
op de paastafel en huisaccor-
deonist Henk speelt kinderlied-

jes op verzoek. Terwijl wolspin-
ster Marianne druk bezig is met 
het spinnen van de zwarte wol 
van de boerderijschapen, kun-
nen kinderen een ei vilten voor 
in de paastak thuis. De Vrien-
den verkopen biologische ei-
eren en geitenkaas en zoeken 
dringend nieuwe donateurs. En 
op de boerderij dartelen de jon-
ge lammetjes vrolijk rond en de 
kuikentjes zijn net uit hun ei 
gekomen!
De toegang is gratis, maar de 
opbrengsten komen ten goe-
de aan de kinderboerderij. Het 
is daarom verstandig klein geld 
mee te nemen!
Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaal-
se Bos , Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede.

Film bij Casca
Heemstede - Op woens-
dag 4 april draait er een dra-
matische komedie bij Casca op 
groot scherm in de theater-
zaal van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Een sociaal sprookje over 
een vrouw (Isabelle Huppert) 
met een groot hart, waarvoor 
iedereen in haar omgeving uit-
eindelijk wel moet smelten. 
U kunt bellen voor informatie 
over de titel en inhoud van de 
film en/of om te bespreken naar 
023-5483828-1 (op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur).
Aanvang film 20.00 uur ,entree 
5 euro.

Paasdiner
in de Luifel

Heemstede - Liefhebbers van 
een goede, gezonde maaltijd 
kunnen in de foyer van de Luifel 
gezellig samen eten. Van maan-
dag tot en met vrijdag wordt een 
heerlijke 3-gangenmaaltijd ge-
serveerd, vers bereid door ei-
gen koks. De thema-maaltijd op 
woensdag 4 april is een Paas-
maaltijd, met heerlijke gerechten 
als eierragout, gevulde kipfilet 
en appeltaart. U kunt aan tafel 
tussen 17.15 en 18.30 uur. Reser-
veren kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur tot ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf 
via 023-5483828. De tafel staat 
gedekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert bij Casca 
in Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 
Het diner kost 10,25, voor 
65-plussers 9,50. Kinderen tot en 
met 12 jaar: 7,50.

Paaskindje 
maken

Heemstede - De woensdag-
middagclub van Casca, voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar, blijft 
nog even in het Paasthema. 
Op woensdag 4 april gaan de 
kinderen een paaskindje ma-
ken van vilt op een ei. 
De woensdagmiddagclub is 
(bijna) elke week van 13.30-
15.15 uur bij Casca in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kinderen kunnen hier 
vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. Kosten 
per keer zijn: 3,50, een kaart 
voor tien keer kost 30 euro. 
Graag de kinderen van tevo-
ren telefonisch aanmelden: 
023-5483828 – kies 1. Meer 
informatie: www.casca.nl.

Zaterdag 21 april
• In2Dance in Snowplanet in 
recreatieschap Spaarnwoude. 
Info: www.facebook/intodance 
en www.snowplanet.nl.
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Bel Air wint van Adriaan Pauw
Bennebroek - Voor de acht-
tiende keer werd op zaterdag 24 
maart de Schone Lente Bridge 
Drive gehouden tussen Bel Air 
(Hillegom) en Adriaan Pauw 
(Bennebroek). Diverse bridgers 
zijn lid van beide verenigingen 
zodat achttien jaar geleden werd 
besloten om een drive te orga-
niseren.
Deze keer was de bridgelocatie 
van Adriaan Pauw  (Jagershuis te 
Bennebroek) het strijdtoneel. De 

stand was voor de aanvang van 
de wedstrijd 10-7 in het voordeel 
van Bel Air. 
Van elke vereniging hadden 
tweeëntwintig paren zich inge-
schreven, die  werden naar sterk-
te ingedeeld en wel zodanig dat 
een paar van Bel Air tegen een 
paar van Adriaan Pauw speel-
de.  Halverwege de middag (na 
drie ronden) stond Adriaan met 5 
procent verschil voor en de eer-
ste drie paren waren van Adri-

aan Pauw. De wedstrijd is ech-
ter pas gespeeld als de laatste 
kaart op tafel ligt en dat bleek 
ook nu weer het geval te zijn. 
De individuele wedstrijd werd 
gewonnen door Ali Boeder en 
Aad Groeneveld (Bel Air) met 
een score van 62,70%. De twee-
de plaats was voor Ilse en Ron 
Rusman (Bel  Air) met 61,41%. 
Ina Langeveld en Lucie Does-
wijk (Bel Air) kwamen met een 
score van 58,43% op de derde 
plaats. Deze plaats moesten zij 
delen  met Ans Stevens en Tiny 
Uitendaal (Adriaan Pauw). Toen 
alle procenten waren opgeteld 
en gedeeld bleek dat de thuis-
ploeg Adriaan Pauw  verslagen 
was in eigen huis. Met 48,27% 
tegen 51,73% ging de wisselbe-
ker naar Bel Air.

Voorzitter Karel Zwetsloot  
(Adriaan Pauw) reikte de be-
ker uit aan voorzitter Kees Gi-
lijamse (Bel Air) die deze trots 
in ontvangst nam. De stand is 
nu 11-7 in  het voordeel van Bel 
Air. Hij nodigde de leden van 
Adriaan Pauw  tevens uit om 
volgend jaar in Zomerzorg deze 
drive weer te gaan spelen.
Het bleef nog lang onrustig in 
het Jagershuis.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Kon. HFC op de valreep nog één punt
Regio - RKAVV doet het, voor 
een eerste seizoen, uitstekend 
in de hoofdklasse. De ploeg van 
trainer Bas Steffens is een keu-
rige middenmoter en bereik-
te dit met degelijk voetbal. HFC 
trof dan ook een tegenstander 
die frank en vrij kon spelen. HFC 
heeft de punten nog steeds hard 
nodig om weg te blijven van de 
onderste vier ploegen. Het was 
geen hoogstaande wedstrijd 
maar de strijd en de spanning 
vergoedde veel. 
HFC startte goed en Michiel 
Lindenhovius bracht direct al 
de 18-jarige Bryan Wilderom in 
stelling echter succes voor de 
jonge aanvaller bleef uit. De A-
junior had voor de eerste keer 
een basisplaats. De motor op 
het middenveld Hakim Ajnaoua 
was afwezig wegens een blessu-
re. Een aderlating voor het team 
van Pieter Mulders. HFC kreeg 
de eerste paar minuten tot drie 
maal toe een corner die even 
zo vaak door de solide RKAVV 
verdediging werd weggewerkt. 
Robin Steffens kreeg in de zes-
de minuut al een aardige kans 
RKAVV op voorsprong te zet-
ten. Hij was pas echt van waar-
de toen hij in de tiende minuut 
een voorzet van Robin Diets ach-
ter doelman van Rossum knal-
de 0-1. De HFC verdediging zag 
er op dat moment even niet goed 
uit. 
HFC toonde veerkracht en schiep 
zich direct een aantal mogelijk-
heden, maar RKAVV speelt een 

degelijk spelletje en bleek over 
een hecht team te beschikken. 
Als het kan komen de verdedi-
gers op en in Kim Theil beschikt  
de ploeg over een rappe en han-
dige aanvaller. Hij vocht inte-
ressante duels uit met de beide 
backs van HFC. Bart Nelis pas-
seerde in zijn eentje, met vallen 
en opstaan, vijf tegenstanders 
op rij maar zijn afronding werd 
tot corner verwerkt.

Na de rust nam HFC meer risico 
en de centrale verdediger Car-
los Opoku kwam regelmatig zijn 
middenveld en aanval verster-
ken. Lindenhovius werd vervan-
gen door Haarmans, een speler 
die in zijn eentje voor een verras-
sing kan zorgen. Hij kwam een 
paarkeer goed door, echter een 
doelpunt bleef uit. Van Rossum 
en zijn verdedigers kende nog 
wat hachelijke momenten zo 
moest één inzet nog op de doel-
lijn worden gekeerd.
Het duel kon nog alle kanten op 
en voor HFC bleek het de goede 
kant op te gaan toen Bart Nelis 
een slimme dieptepass gaf rich-
ting spits Martijn Tjon-A-Njoek. 
Deze sprintte achter de bal aan 
en was er eerder dan doel-
man Jansen van RKAVV. Met de 
punt van zijn schoen passeer-
de hij de doelman 1-1. RKAVV 
speelde, net als HFC, voor de 
volle winst. Een schot van Mi-
chael Nolet van RKAVV beland-
de op de paal. De beste kans 
van de wedstrijd kreeg invaller 

Richard van Brecht die, geheel 
vrijstaand, van twee meter vrij 
kon inkoppen maar hij kopte de 
bal over het doel.

Kort voor tijd gaf de uitstekend 
leidende scheidsrechter Gi-
no d’Onorio een rode kaart aan 
Blom van RKAVV voor vermeend 
hard spel. HFC was achteraf 
gezien gelukkig met het punt 
en RKAVV maakte het eigenlijk 
niet zo veel uit. Afgemeten aan 
het aantal kansen had RKA-
VV aan het langste eind moeten 
trekken. Op 1 april gaat HFC op 
bezoek bij een andere midden-
moter, De Zouaven. RKAVV ont-
vangt kampioenskandidaat Leo-
nidas. 
Eric van Westerloo

Frisse start TV Merlenhove
Heemstede - Op zaterdag 24 
maart is het buitenseizoen van 
Tennisvereniging Merlenhove 
begonnen. In de winter en het 
voorjaar zijn door de medewer-
kers van de Stichting Tennispark 
Groenendaal de banen speel-
klaar gemaakt. Ook heeft de 
stichting samen met beheerder 
John Stalenberg en vrijwilligers 
van TV Merlenhove het clubge-
bouw een complete make-over 
gegeven. Het gebouw is van bin-
nen en buiten helemaal geschil-
derd en de inrichting heeft een 
metamorfose ondergaan. Bar, 
tafels en stoelen zijn vernieuwd 
en ook de keuken heeft een op-
knapbeurt gekregen. Het is heer-
lijk om in het prachtige Groenen-

daalse bos te tennissen en het is 
nu ook goed toeven in het ver-
fraaide clubhuis en op het ter-
ras. Binnenkort start de compe-
titie en via het Competitie Dash-
board op onze website kunnen 
alle teams worden gevolgd. Wilt 
u een keer van een wedstrijd ko-
men genieten? Bezoek dan de 
website www.merlenhove.nl en 
kijk welk team wanneer en tegen 
wie moet spelen.

Voor seniorleden (ouder dan 18 
jaar) is nog plaats. Aanmelden 
gaat via de website van de ver-
eniging. Snelle aanmelders kun-
nen nog deelnemen aan het 
openingstoernooi dat op zondag 
1 april wordt gehouden.

VEW kansloos in Heemsteedse derby
Heemstede - Zaterdag 24 
maart stond één van de zes 
Heemsteedse derby’s op het 
programma. VEW ging op be-
zoek bij RCH. De eerste wed-
strijd tussen beide tegenstan-
ders eindigde in een 4-2 over-
winning voor VEW. Maar afgelo-
pen zaterdag had VEW helemaal 
niets in te brengen, RCH won 
verdiend met 2-0 en het had nog 
meer kunnen zijn. Keeper Mi-
chiel van Rooijen hield met een 
paar goede reflexen de schade 
beperkt, ook Jeroen Tjepkema 
moest nog twee keer de bal van 

de lijn halen. De enige kans voor 
rust was voor Niels Dekker, maar 
de bal belandde naast de voor 
VEW verkeerde kant van de paal. 
De tweede helft begon met een 
iets feller VEW, het hielp de gas-
ten echter niets. RCH trok met 
2-0 aan het langste eind. De 
scheidsrechter deelde vijf ge-
le kaarten uit: drie voor RCH en 
twee voor VEW.

Het programma voor
31 maart:
VEW-1- Legmeerv.     15.00 uur
VEW-2 – de Brug  10.45 uur

Hillegom- VEW-3      14.30 uur
UNO- VEW-4            14.30 uur
V’zang-vet- VEW-vet 14.30 uur
VEW-a- RCH-a         12.45 uur
Kadoelen-b-
VEW-b  12.00 uur
HBC-d- VEW-d1     09.00 uur
VEW-d2- Bl’daal-d       09.30 uur
VEW-mini’s nog niet bekend.

Het programma voor 7 april:
HBC-1- VEW-1           14.45 uur

Agenda: 
13 april klaverjassen in het club-
huis. Aanvang 20.00 uur
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Herenweg woensdagmiddag 28 maart 
weer geheel open voor alle verkeer 

Vrolijk paasfeest op Kinderboerderij ’t Molentje 

Op woensdagmiddag 28 maart gaat ook het 
laatste deel van fase 2 van de Herenweg, tussen 
het kruispunt met de Zandvoortselaan en de 
gemeentegrens met Haarlem, weer geheel 
open voor alle verkeer. Daarmee komt voor 
weggebruikers en omwonenden een einde aan 
de verkeershinder sinds half januari. Tijdens de 
vorstperiode heeft het werk ruim twee weken 
stilgelegen, maar door een nieuwe, snelle manier 
van werken door aannemer KWS kan de weg 
gewoon volgens planning eind maart open. Vlak 
voor aanvang van het strandseizoen kan verkeer 
van en naar Zandvoort dus weer ongehinderd 
gebruik maken van deze route.

In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg 
opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Het 
werk wordt in vier fasen uitgevoerd. De eerste fase werd 
begin 2011 uitgevoerd en 28 maart is de tweede fase 
afgerond. Fase 2 omvatte het deel van de Herenweg 
tussen de Koediefslaan tot aan de gemeentegrens met 
Haarlem. De riolering in dit deel is vervangen. Bij het 
kruispunt is de verkeerslichtinstallatie vervangen. 

Op zondag 1 april a.s. draait alles op Kinder-
boerderij ’t Molentje weer om Pasen en het ei. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is er van alles te doen en 
te zien op het plein van de kinderboerderij. 

Natuurlijk is er het kippencafé met tosti’s, dierencakejes 
en koffi  e. Bakt De Konijnenberg de heerlijkste 
pannenkoeken en kun je bij imker Pim diverse 
honingproducten kopen. Pim verkoopt de bijzondere 
bijenhotels voor in de tuin, gemaakt door verstandelijk 
beperkte medewerkers van arbeidscentrum De Boei. 
Cadeauwinkel Eigenwijs verkoopt kleine knutsels voor 
op de paastafel en huisaccordeonist Henk speelt op 
verzoek kinderliedjes. Terwijl wolspinster Marianne druk 
bezig is met het spinnen van de zwarte wol van de 
boerderijschapen, kunnen kinderen een ei vilten voor 
in de paastak thuis. De Vrienden van de kinderboerderij 
verkopen biologische eieren en geitenkaas en zoeken 
ook dringend nieuwe donateurs. Op de boerderij 
dartelen de jonge lammetjes vrolijk rond en de 
kuikentjes zijn net uit hun ei gekomen!

Ook heeft het kruispunt een nieuwe inrichting 
gekregen. De aparte fi etsstrook midden op het 
noordelijke wegdeel van de Lanckhorstlaan richting 
Zandvoort is vervallen. Hier moeten alle fi etsers zich 
voortaan rechts op de Lanckhorstlaan opstellen. Dit 
verbetert de fi etsveiligheid, omdat rechtsafslaand 
autoverkeer op de Lanckhorstlaan voortaan niet meer 
over de fi etsstrook hoeft. Verder is het westelijke (brede) 
wegdeel bij de oversteek Adriaan Pauwlaan – Laan 
van Rozenburg voorzien van verkeerslichten, zodat 
fi etsers en voetgangers hier veiliger kunnen oversteken. 
Daarnaast zijn nieuwe fi etspaden en trottoirs 
aangelegd. 

Uitvoering Herenweg fase 3 en 4
De reconstructie van fase 3 en 4 van de Herenweg is 
gepland in 2013 en 2014. Voor het hele deel tussen 
Kerklaan en Bennebroek is inmiddels een voorlopig 
ontwerp gemaakt. Elders in deze uitgave leest u meer 
hierover en ook hoe u op het plan kunt reageren.

De toegang is gratis, maar de opbrengsten van de 
verkoop komen ten goede aan de kinderboerderij. Het 
is daarom verstandig klein geld mee te nemen!

Kinderboerderij ´t Molentje bevindt zich in het 
Wandelbos Groenendaal, Burg. Van Rappardlaan 1 
in Heemstede.

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie: 
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/Burgerlijke 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: 
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.

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

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

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



Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig? Vraag dat voor 1 mei 2012 aan!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort 

vervalt per 26 juni 2012 

Gewijzigde afval-
inzameling rond Pasen 

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt 
de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen 
in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen 
een eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het buitenland 
en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. 

In de brief die u rond 15 maart van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
ontvangen, staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind 
voor 1 september 2012 een eigen document nodig 
heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk 
maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Alleen document aanvragen voor 
bijgeschreven kind als dat echt nodig is
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 
géén eigen reisdocument nodig of heeft uw kind nog 
een geldige Nederlandse identiteitskaart, dan wordt u 
vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document 
voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de 
verwachte drukte aan de balies. 

Let op! 
Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij het 
aanvragen (en ophalen) van de reisdocumenten!

Op tweede paasdag zamelt De Meerlanden geen 
huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken gelden 
afwijkende inzameldata:

Wijk 1a:  restafval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Wijk 1b:  gft-afval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Gele huisvuilzakken: van maandag 9 april naar dinsdag 
10 april

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven 
op de afvalkalender die in december 2011 huis aan 
huis is verspreid. U vindt de afvalkalender ook op 
www.meerlanden.nl. 

Geen brief ontvangen?
Staat uw kind in uw paspoort bijgeschreven maar 
heeft u geen brief ontvangen? U kunt de brief nog 
eens lezen op www.paspoortinformatie.nl.

Meer informatie over het vervallen van de geldigheid 
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op 
www.heemstede.nl of op www.paspoortinformatie.nl.

Wijkschouw Zuidelijk 
deel Centrum 

Een teek? Pak ‘m beet! 

Op dinsdag 10 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie 
en woningcorporatie Elan een schouw in het 
zuidelijk deel van het centrum. Gezamenlijk 
inventariseren zij of er nog knelpunten 
zijn nadat het reguliere onderhoud en de 
handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse 
Dreef en de Herenweg ten zuiden van de Kerklaan 
en de Zandvaartkade (grotstuk, verzetswijk, 
provinciënwijk, buurt rond havenstraat).

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet 
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 
hondenpoep, graffi  ti, 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. 

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45 of 
via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 

Een tekenbeet is meestal onschuldig maar kán 
u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw 
huid zit. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat 
te voorkomen. In het kader van de landelijke 
Week van de Teek (26 maart t/m 1 april 2012) 
informeren wij u over de behandeling van teken. 

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. 
Denk bijvoorbeeld aan bossen en velden, maar 
ook uw eigen tuin. Teken leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. 
Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie 
die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een 
teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze 
bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te 
behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan 
deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, 
zenuwstelsel, gewrichten en huid. 
Wij adviseren u dan ook om nadat u in het groen 
geweest bent, altijd uzelf - en eventueel een ander - te 
controleren op teken. En vindt u een teek, dan kunt u 
die eenvoudig zelf verwijderen. (bron:RIVM)
Ga voor meer informatie over teken en de ziekte van 
Lyme naar www.rivm.nl/tekenbeet.



Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en 
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de 
fi etsstrook langs de rijbaan van de Heemsteedse Dreef 
tussen Wipperplein en Van den Eijndekade afgesloten 
vanwege werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid 
via de Nijverheidsweg en Van den Eijndekade. 

Irislaan Tot half april 2012 vindt in de Irislaan herstel 
plaats van de bestrating van trottoirs en rijbaan. 
Er wordt gewerkt vanaf het Rhododendronplein 
richting Chrysanthemumlaan. Daarbij is het mogelijk 
dat de straat voor korte duur wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 

Werk aan de weg
Inloopavond 30 km zone Rivierenwijk 

Expositie 
Paulien de Jong 

Om de Rivierenwijk verkeersveiliger te maken, 
wil de gemeente de hele wijk inrichten als 30 km 
gebied. Nu nog geldt slechts in een deel van de 
wijk een snelheidslimiet van 30 kilometer. Er is 
een inrichtingsplan gemaakt met verschillende 
maatregelen om het verkeer in de Rijnlaan, 
Amstellaan en de straten ten noorden hiervan 
af te remmen. Het plan ligt vanaf donderdag 15 
maart ter inzage. De hoofdlijnen van het plan 
leest u op www.heemstede.nl.

Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 
uur kunt u het plan inzien, uitleg krijgen en hierop 
reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, 
het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van 
de inloopavond aanwezig bent.

Geef uw mening voor 25 april
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke 

Vanaf woensdag 4 april 2012 houdt beeldend 
kunstenaar Paulien de Jong een expositie in 
het raadhuis van Heemstede. Deze expositie is 
nog tot en met eind mei tijdens openingstijden 
in de Burgerzaal aan het Raadhuisplein 1 te 
bewonderen.

Paulien de Jong studeerde aan de Vrije Akademie 
Kennemerland in Haarlem. Sinds 10 jaar heeft ze een 
atelier voor schilderkunst aan de Blekersvaartweg te 
Heemstede. Paulien heeft als basis een surrealistische 
stijl met steeds wisselende thema’s, vormen en 
kleuren. Daardoor biedt haar collectie een grote 
verscheidenheid aan schilderwerken. Bij het bedenken 
van de thema’s laat Paulien zich veelal leiden door 
actualiteiten. 

Ontwerp voor Herenweg 3e en 4e fase in 
de inspraak
In 2013 en 2014 is de uitvoering van de twee 
laatste fases gepland. De voorbereiding van 
deze derde fase (tussen Kerklaan en Rijnlaan) en 
vierde fase (tussen Rijnlaan en Bennebroek) is 
tegelijk opgepakt. Inmiddels is er een voorlopig 
ontwerp gemaakt, op basis van de algemene 
uitgangspunten voor de herinrichting, die 
de raad in november 2009 voor de gehele 
Herenweg heeft vastgesteld. Hieronder leest u 
de hoofdlijnen van het ontwerp waarover u tot 9 
mei 2012 uw mening geven.

Hoofdlijnen van het ontwerp 
Voorgesteld wordt de inrichting van dit deel van de 
Herenweg grotendeels te handhaven. 
Het plan omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
-  Het aanleggen van vrijliggende fi etspaden, 

uitgevoerd in rood asfalt.
-  Het aanleggen van een fi etspad in twee richtingen 

(westzijde) tussen Hugo de Grootlaan en Rijnlaan. 
Het huidige fi etspad wordt hier verbreed en verlengd 
tot aan de Rijnlaan.

-  Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op 
de kruising met de Rijnlaan. De inrichting van deze 
kruising wijzigt enigszins, omdat het fi etspad voor twee 
richtingen wordt doorgetrokken tot aan deze kruising.

-  Het verbreden van de fi etspaden en het maken van 
vrijliggende fi etspaden gaat ten koste van een aantal 
parkeerplaatsen. In het deel tussen Kerklaan en Van 
Merlenlaan vervallen zeven parkeerplaatsen. 

-  Het aanleggen van groenvakjes in het noordelijk 
deel - tussen Kerklaan en Van Merlenlaan voor een 
groenere uitstraling. Hiermee sluit het beeld goed 
aan op het deel uitgevoerd in de eerste fase (tussen 
Kerklaan en Koediefslaan). 

Er zijn twee varianten in het ontwerp voor de 
Herenweg ter hoogte van restaurant De Konijnenberg:
-  Het verleggen van de weg in oostelijke richting 

(voorkeursvariant). Zo onstaat er ruimte voor een 

trottoir en fi etspad van voldoende breedte bij 
het restaurant. Door deze verlegging vervallen de 
parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg. Ter 
compensatie komen er parkeerplaatsen in het bos 
aan de noordzijde van de Sparrenlaan.

-  Het behouden van de huidige situatie. De fi etsers 
blijven dan vlak langs huisnummer 35 en het 
restaurant fi etsen.

Inloopavond donderdag 5 april
Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 
uur kunt u het ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen 
en kunt u reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij 
binnenlopen, het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf 
het begin van de inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het ontwerp
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke 
reacties kunt u ook voor 9 mei 2012 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de reconstructie van de 
Herenweg kunt u vinden op www.heemstede.nl 
(plannen en projecten). Hier kunt u vanaf 28 maart 
de tekeningen behorende bij het ontwerp van de 
Herenweg downloaden. Daar kunt u ook de algemene 
uitgangspunten voor de inrichting van de weg inzien. 
De tekeningen zijn in groot formaat ook in te zien 
tijdens de inloopavond en gedurende openingstijden 
in het raadhuis. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin 
Hin van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, 
bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 57 69.

reacties kunt u ook tot en met 25 april 2012 sturen 
naar: Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin van 
Hofwegen van de afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 56 14.



KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders 
“Na onze scheiding wilde ik mijn kinderen de 
kans geven hun emoties te verwerken. Ook om te 
voorkomen dat ze op latere leeftijd nog problemen 
zouden krijgen door onze scheiding. KIES had een 
hele positieve insteek. Mijn kinderen hebben er veel 
aan gehad hun ei buitenshuis kwijt te kunnen en 
herkenning te vinden bij andere kinderen.” - Marlies, 
moeder van Jesse (11) en Sanne (9).

Op woensdag 4 april start in Heemstede voor 
het eerst de KIES training. KIES (Kinderen In 
een Echtscheidings Situatie) is een spel- en 
praatgroep voor kinderen, gericht op het 
verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een 
aantal jaren geleden gebeurd. 
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de 
hand van creatieve opdrachten, praten en spel, 
thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor 
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst.

De training vindt plaats op één van de Heemsteedse 
basisscholen. Per jaar worden meerdere KIES 
trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of 
wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op met 
Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U kunt haar 
telefonisch bereiken op 06-44327513 of via e-mail 
fdegewij@kontext.nl. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze training of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden 
en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak 
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen 
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen 
van de tweede verdiepingsvloer, het wijzigen van 
de brandcompartimentering, het creëren van een 
loggia en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak 2012.082 
ontvangen 15 maart 2012
Cruquiusweg 29 A het plaatsen van een reclamezuil 
2012.083
ontvangen 16 maart 2012
J.C. van Oostzanenlaan 7 het doorbreken van een 
muur 2012.075
ontvangen 12 maart 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Glipper Dreef 96 het kappen van een rode beuk 
2012.077
ontvangen 13 maart 2012 
Rembrandtlaan 31 het kappen van een ceder 2012.078
ontvangen 12 maart 2012
Eikenlaan 5 het kappen van een denneboom 2012.079
ontvangen 14 maart 2012
Reggelaan 18 het kappen van 2 dennen, 2 berken, 
1 ceder 2012.085
ontvangen 17 maart 2012
Linge 81 het kappen van een acasia 2012.081
ontvangen 15 maart 2012

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

Omgevingsvergunning voor slopen
Bachlaan 25 het verwijderen van asbesthoudende 
materialen 2012.080
ontvangen 14 maart 2012

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

De aanvragen liggen vanaf 29 maart 2012 van 
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:
Cruquiusweg 35 het vervangen van lichtreclame 
2012.055

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 22 februari 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie:’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnendoor 6 het verwijderen van een dragende 
kolom en aanbrengen staalprofi el 2012.063
Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 
voor fi etsen 2012.013
Binnenweg 172 het wijzigen van de voorgevel en 
plaatsen hekwerk op de 1e verdieping 2012.056

Kerklaan 57 A het plaatsen van een vluchttrap op de 1e 
verdieping naar de begane grond en vergroten balkon 
2012.008
Cruquiusweg 37 het verbouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw t.b.v. een werkplaats 
(vintagestore), kantoor, fi tnessruimte en 
automobielbedrijf, uitvoeren sloopwerkzaamheden 
t.b.v. verbouwing en plaatsen reclame 2011.345

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fi tnessruimte 
2012.010

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
29 maart 2012 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.



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 
maatschappelijke 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 08.30 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: ma. tot en met vrij. 
van 08.30 tot 13.00 uur.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon 
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als 
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 
te traceren is, besluit het college van burgemeester 
en wethouders deze persoon ‘met onbekende 
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit 
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn 
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er 
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende 
overheidsvoorzieningen. 

Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het 
is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van 
een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  G.T. Kooge, geboren 27-03-1973, Glipper Dreef 111 
per 23-03-2012

-  Saood Said Muhadien, geboren 01-01-1980, 
Godfried Bomanslaan 9 per 23-03-2012

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede 
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon (023) 548 58 68).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  L.P. Kaldmaa, geboren 07-07-1964, Binnenweg 17 B 
per 05-03-2012

-  A.J.C. van Roode, geboren 03-12-1955, p/a 
Sumatrastraat 13 per 29-02-2012

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Verwijdering fietswrakken

Aanwijzingsbesluit fiscalisten/parkeercontroleurs

Op woensdag 4 april 2012 gaat de gemeente 
fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee 
fi etsen aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. 
Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 
Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is 

het verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Ook worden op woensdag 4 april 2012 alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken worden gedurende 
13 weken opgeslagen bij De Meerlanden aan de 
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling 
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 06-11790454.

Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit fi scalisten/parkeercontroleurs 
Heemstede 2012 vastgesteld. Na een gevolgde 
openbare aanbestedingsprocedure is ondersteuning 
op het terrein van de parkeercontrole ingehuurd 
van de fi rma Iris Verkeer. De personen die de 
parkeercontrole gaan uitvoeren in Heemstede worden 

in het Aanwijzingsbesluit aangewezen als onbezoldigd 
gemeenteambtenaar en als fi scalist/parkeercontroleur 
om bevoegd naheffi  ngsaanslagen op te kunnen 
leggen.

Het Aanwijzingsbesluit treedt met ingang van 
1 maart 2012 met terugwerkende kracht in werking. 

Het Aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken ter 
inzage op het gemeentehuis. De verordening is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
‘Lokale regelgeving’.

Loket Heemstede is er voor u!



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 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven 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 14 023 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 verweten 
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente023) 548 57 62

MELDpunt                     

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

Overlast

Inschrijving 4e JeugdVakantie-
Sportweek geopend
Heemstede - In de meivakantie 
vindt de vierde Jeugd Vakantie 
Sportweek in Zandvoort plaats! 
Van 28 april t/m 4 mei organi-
seren Sportservice Heemste-
de-Zandvoort en de gemeente 
Zandvoort in samenwerking met 
verschillende Zandvoortse ver-
enigingen en andere sportaan-
bieders elke dag leuke sportcur-
sussen.  Kinderen uit groep 4 t/m 
8 kunnen zich hier vanaf nu voor 
inschrijven!

Voor ieder wat wils!
Het aanbod tijdens de Jeugd 

Vakantie Sportweek bestaat uit 
maarliefst 10 sportcursussen. 
Voor een  ieder is er wat wils! 
De activiteiten vinden verspreid 
door Zandvoort plaats. 
De Jeugd Vakantie Sportweek is 
een uitgelezen mogelijkheid om 
kennis te maken met sporten 
die je normaal gesproken niet zo 
snel zult doen. 
Wegens succes geprolongeerd 
zijn de sporten panna voetbal, 
mountainbike, badminton, atle-
tiek en bowlen. Ook de cursus-
sen ‘redder in 2 dagen’ en street-
ball (basketball) werden al eens 

eerder aangeboden. Natuurlijk 
zijn er ook weer enkel nieuwe 
sporten: zumba, surfen en rugby!

Doel
Het ene kind leert sneller dan het 
andere, maar feit is dat ze alle-
maal wat leren. Talent is echter 
niet waar het om gaat tijdens de 
Jeugd Vakantie Sportweek. Dit 
project richt zich op de persoon-
lijke ontwikkeling van de kinde-
ren, op wat voor niveau dan ook. 
Het gaat er in de Vakantie Sport 
Week ook om dat de leerlingen 
een bepaalde basiskennis zul-
len krijgen, waardoor ze aan het 
eind van de cursus zelf de sport 
kunnen beoefenen, met  genoeg 
kennis over de spelregels en 
technieken. Verder zijn het na-
tuurlijk fantastische activiteiten 
om de meivakantie door te ko-
men.

Informatie over de cursussen
De Jeugd Vakantie Sportweek 
start op zaterdag 28 april en ein-
digt op vrijdag 4 mei. De mees-
te cursussen zijn verdeeld over 
meerdere dagen. Deelname kost 
slechts 5 euro per cursus (m.u.v. 
surfen). Leerlingen kunnen het 
activiteitenprogramma bekijken 
op www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl (klik op de ban-
ner JeugdVakantieSportweek). 
Daar kunnen zij zich ook in-
schrijven. 

Fietser gewond
Regio - Zondagavond is een 
31-jarige fietser uit Haarlem ge-
wond geraakt na een aanrijding 
met een auto. Dit gebeurde aan 
de Kinderhuisvest in Haarlem. De 
fietser reed over de Kinderhuis-
vest in de richting van het Kenau-
park. De 41-jarige automobilist 
uit Overveen reed over de Nieu-
we Gracht en wilde linksaf de 
Kinderhuisvest inslaan. De fietser 
is met letsel aan zijn been over-
gebracht naar een ziekenhuis.

Regio - Nu de lente is begon-
nen, valt er weer veel te zien 
en veel te beleven in het mooie 
Noord-Hollandse landschap. 
Overal zijn lammetjes te be-
wonderen, keren weidevogels 
terug in het landschap en krijgt 
de natuur weer kleur. Zin om er 
op uit te trekken? De natuur-
wegwijzer geeft u een prachtig 
overzicht van de vele wandel, 
fiets en vaarroutes in Noord-
Holland. Kijk op www.natuur-
wegwijzer.nl 
Leuk om met je kinderen pas-
geboren lammetjes te bekij-
ken. Dat kan in de Amsterdam-
se Waterleiding duinen op ver-
schillende data. Of bezoek een 
schaapscheerdag, bijvoorbeeld 
op zondag 27 mei op boerderij 
Zorgvrij. Ook de echte vogellief-
hebbers kunnen hun hart op-
halen. Voor het waarnemen van 
weidevogels, wandelend of per 

boot, is er tal van excursies. 
Het voorjaar is het mooiste mo-
ment om de natuur te bele-
ven. Je kunt dan volop genieten 
van de prille flora en fauna. In 
Noord-Holland wordt door vele 
organisatie en vrijwilligers ex-
cursies en mooie routes uitge-
zet. Er valt voor iedereen wat te 
beleven. 
Natuurwegwijzer.nl is dé si-
te voor buitenactiviteiten in de 
Provincie Noord-Holland. Er-
vaar de vele fiets-, wandel- 
en vaarroutes. Onderneem de 
meest boeiende excursies, ont-
dek de leukste speelplekken en 
geniet van de vele honderden 
natuur- en recreatiegebieden. 
De natuurwegwijzer is een sa-
menwerking tussen PWN, Re-
creatie Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, Waternet 
en IVN (Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid).

Naar buiten in Noord-Holland!

Joint roken 
tijdens rijden

Regio - Woensdagmiddag 21 
maart even na 17.30 uur is een 
47-jarige automobilist uit Haar-
lem aangehouden wegens het 
rijden onder invloed van geest-
verruimende middelen. De man 
was tijdens het rijden op de 
Jansweg in Haarlem een joint 
aan het roken en werd hiervoor 
aan de kant gezet door de po-
litie.




