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Bennebroek – Een mooi na-
tuurfenomeen was afgelopen 
dinsdagavond waar te nemen in 
en rond Bennebroek: een shelf-
cloud. Dit soort wolken ontstaat 
vaak bij snel verplaatsende en 
zware onweersbuien De door 
sommigen als ‘angstaanjagend’ 
beschouwde shelfcloud ont-
staat wanneer koudere lucht die 

met de onweersbui meekomt 
vanaf enige hoogte, in aanra-
king komt met veel warmere 
lucht aan het aardoppervlak. De 
koude lucht drukt dan de warme 
vochtige lucht omhoog, waar-
door de vochtige lucht conden-
seert. In de lucht kan dan een 
vaak wat afgeplatte wolken-
rol ontstaan die er zeer onheil-

spellend uitziet. (bron: Wikipe-
dia). Daan Hendriks uit Benne-
broek maakte deze foto rond 
de klok van 19.00 uur. Hij ver-
telt: “Het werd duister vanuit het 
zuidwesten. De shelfcloud toon-
de prachtige structuren! Na het 
passeren trok de wind flink aan. 
Verrassend genoeg viel er geen 
neerslag uit deze wolken...”

Geheimzinnige voorwerpen 
bij de Oude kerk

Heemstede - Op de vroege 
morgen van Palmzondag wer-
den door de koster van de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
een tweetal geheimzinnige 
voorwerpen gevonden. Op het 
grasveld voor de consistorie- 
kamer werden twee mooi ver-
pakte zwarte stenen aange-
troffen. 

De twee verpakte zwarte ste-
nen waren voorzien van witte 
linten en verpakt in transpa-
rante folie. Jammer genoeg zat 
er geen briefje bij, noch een 
afzender.
De stenen geven aanleiding tot 
speculaties: wat betekenen ze? 
Verwijzen de witte linten naar 
het komende Paasfeest? Is de 
transparante folie een verwij-
zing naar de transparantie van 
de Protestantse Kerk? Zijn de 
stenen bedoeld als “steen des 

aanstoots” of juist om er mee 
(op) te bouwen?
De Kerkenraad wil graag in 
contact komen met degene(n) 
die de stenen op het gras-
veld heeft neergelegd. Een 
briefje naar het Kerkelijk Bu-
reau, Camplaan 18, 2103 GW 
te Heemstede zal heel serieus, 
en als dat gewenst wordt, ver-
trouwelijk behandeld worden.

BeeBall.. de nieuwste balsport
Heemstede - BeeBall is een 
aantrekkelijke variant van de 
honk- en softbalsport voor jon-
gens èn meisjes. Het is in eer-
ste instantie bedoeld voor de al-
lerjongsten. BeeBall kan al ge-
speeld worden vanaf ongeveer 
5 jaar! Bij deze sport staat be-
weging, teamgeest en sportivi-
teit bovenaan.
BeeBall heeft alle kenmerken 
van het echte honk- en softbal, 
maar dan afgestemd op de jon-
ge leeftijd van de deelnemer-
tjes. Het is dan ook volkomen 
veilig en plezierig om te spe-
len. RCH Pinguins organiseert 
elke woensdag trainingen van 
16.00 tot 17.00 uur op het honk-
balveld. Trainer is Lex Leijenaar 
en voor teambegeleiding zorgen 
Bas vd Kruijf, Marc de Bruyn en 
Ilja Casse.
Lijkt BeeBall je ook wat, kom dan 
eens vrijblijvend mee- trainen. Je 
hebt alleen sportieve kleding en 
sportschoenen (bij voorkeur met 
noppen) nodig. Een handschoen 
kan eventueel tijdelijk geleend 
worden van de vereniging. Het 
Beeball-team speelt reguliere 

competitie in het weekend en 
heeft ook diverse toernooien tij-
dens het seizoen.
Als u uw zoon of dochter een 
keer wil laten meetrainen, laat 

het dan weten via Jeugd@RCH-
Pinguins.nl Of kom een keer 
langs bij RCH-Pinguins aan de 
Ringvaartlaan te Heemstede. 
Meer info op www.beeball.nl

‘Shelfcloud’ passeert Bennebroek
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Takamichi Yamazaki overleden
Takamichi Yamazaki heeft zich in de jaren negentig tot 2007 zeer 
ingespannen voor zowel het Heemsteeds Philharmonisch orkest 
als voor de HFD folkloredancegroup. 
Beide groepen zijn meerdermale onder zijn auspicieen uitgeno-
digd voor optredens in Japan.
Takamichi Yamazaki is regelmatig door de voormalige burge-
meesters van Heemstede Mw. N. Van den Broek en Mw. T. van de 
Stroom op het raadhuis ontvangen.
In 2005 is Takamichi Yamazaki ook de Koninklijke onderscheiding 
‘’Lid in de Orde van Oranje Nassau’’ uitgereikt, als eerbetoon voor 
zijn nimmer aflatende energie om klassieke muziek dmv Heem-
steeds Philharmonisch Orkest olv de toenmalige dirigent Iman 
Soeteman .Takamichin Yamazaki heeft het ook mogelijk gemaakt 
dat de Heemsteedse amateurdansgroepen 3x 10 dagen folkloriti-
sche optredens kon verzorgen in verschillende delen van Japan en 
zo kon men in Japan kennis maken met de Nederlandse folklore 
dmv Heemsteedse dansgroepen. Er werd opgetreden voor uitver-
kochte zalen van ruim 1000 zitplaatsen.
Een zeer betrokken man met een groot hart voor muziek en cul-
tuur en het samenbrengen van verschillende culturen is heenge-
gaan.
Vele Heemstedenaren zullen deze kleine grote man in hun hart 
blijven gedenken.
Elisabeth Grolman van ‘t Net
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Collectebus Dierenambu bij 
u op de toonbank?
Regio – De nieuwe, nostalgische collectebussen van Dierenambu-
lance Haarlem zijn klaar om te worden neergezet. Tientallen bussen 
zoeken een balie of toonbank.
Bij de slager om de hoek misschien, of de groenteman, bij de snack-
bar, apotheek of opticien... maar ook bij dierenartsen en dierenspe-
ciaalzaken natuurlijk! Heeft u interesse om mee te helpen de col- 

Jammer van de hondenpoep
Ik ben sinds 4 jaar woonachtig in het prachtige Heemstede. Laat-
ste tijd is de vreugde wat minder. Dit wordt veroorzaakt door de 
veelvuldige aanwezigheid van hondepoep in onze straat. Kinde-
ren komen met vieze schoenen naar binnen, wandelwagens zit-
ten onder en zelfs mijn dochtertje van 2 is enige tijd terug op de 
stoep gevallen in, u raadt het al, hondenpoep. Het moet toch een 
kleine moeite zijn voor hondenbezitters om de poep van hun trou-
we viervoeter netjes op te ruimen, om niet te spreken van een 
stukje fatsoen om dit vooral niet voor de deur van een ander te 
laten liggen?
M. Leijdekkers, Voorweg 29, Heemstede.
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VLOOIENMARKT
zondag 11 april
Sportcentrum
Groenendaal

0229-244739/244649
Heemstede (09.30-16.00 uur)

www.mikki.nl

Het is alweer bijna
Koninginnedag

Op vrijdag 30 april is het Koninginnedag. Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste volwassenen en kinderen, die tijdens die 
dag na de aubade op het Raadhuisplein hun hobby willen 
laten zien, in de vorm van zang, muziek en anders.
Ook zoeken wij iemand die handig is met ballonnen, om 
voor de kinderen leuke dingen mee te maken.
Aanvang is ongeveer 10.00 uur en afloop zal zijn rond 
12.30 uur.

Geef je snel op (vóór zaterdag
24 april a.s.) bij mavadu@
quicknet.nl of telefoonnummer 
06-23512562 en wij zorgen voor 
een leuke ambiance.

Namens het Bestuur
Stichting Oranje Comité 
Marcel van Duivenboden

INGEZONDEN

Een plaatje...!
Heemstede – De familie Meijer uit Heemstede mailde deze foto van 
medebewoonsters. In de mail de begeleidende tekst: “Deze moeder 
vond dat haar dochter nog wel een extra poetsbeurt kon gebruiken!”

Programma
Vrouwennetwerk NVVH

Heemstede – Vrouwennet-
werk NVVH presenteert weer 
een aantal activiteiten. Zo vindt 
op dinsdag 13 april een bezoek 
plaats aan de Museumclub het 
Verkade Paviljoen in Zaandam.
Op woensdag 14 april vanaf 
9.30 uur gaat de fietsclub rich-
ting Spaarnwoude. Start is op de 
hoek Kleverlaan/Randweg. 
Op donderdag 15 april geeft de 
heer J. Oomkes (journalist van 
beroep) een lezing over zijn werk 
bij HDC Media in ‘De Herberg’, 
Westerhoutpark 46 te Haarlem. 
Aanvang: 10.15 uur.
Introducés en niet-leden zijn 
welkom, zij betalen 2,50 euro.
Op donderdagmiddag om 12.45 
uur wordt, in aansluiting op de 
lezing van de heer J. Oomkes, 
een rondleiding gegeven bij 
HDC Media in Alkmaar.

Op dinsdag 20 april om 17.30 
uur gaan de vrouwen eten in het 
pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg te Heemstede.
Twee dagen later, op donder-
dag 22 april, volgt vanaf 8.45 uur 
een minicruise ‘Zuiderzee’ met 
een bezoek aan Spakenburg. 
Vertrek vanaf de bibliotheek in 
Heemstede.
Op woensdag 28 april om 9.30 
uur wordt gefietst. Op het pro-
gramma staat de bollentocht. 
Start bij station Heemstede/Aer-
denhout
Tot slot op woensdag 28 april 
om 10.00 uur vindt de Gewes-
telijke Wandeldag plaats, geor-
ganiseerd door de afdeling Mui-
derberg.
Meer informatie over deze actie-
ve 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486 of www.nvvh.nl  

lecte voor de Dierenambulance 
Haarlem tot een succes te ma-
ken, neem dan contact op: tele-
foon 023-538 30 30.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Mont Ventoux

Drommen fietsers bevrijden
zich uit het klamme bos 

In bonte kleuren 
jagen ze op mijn kale kop

Auto’s en camera’s volgen hen 
op weg naar de verwezenlijking 
van hun droom bij het ontwaken 

voor mijn troon in de wolken

Petrarca, Kal, zelfs Tim Krabbé
effenden het pad naar mij

nog heel alleen
en lieten zich slechts volgen
door de stilte om hen heen

Dus 
laat toch die camera van uw Laura 

die het licht in uw ogen
langzaam doven ziet

zoals eens Tom Simpson voorgoed
zijn ogen sloot in de maanwoestijn

van zijn heldenmoed

Laat u liever leiden door bescheidenheid
en kom tot mij in nederigheid

Harmen Malderik

Uit :  Gedichten uit het ravijn 

Dichtstorten

Restaurant Groenendaal over 
naar vierde generatie Uitendaal
Heemstede - In de eerste we-
ken van februari 2006 werd met 
een verbouwing van het inte-
rieur van restaurant Langgoed 
Groenendaal de voorbereiding 
van de overname van de zaak 
door Hein Uitendaal junior al 
een feit. Hein senior wilde graag 
een stap terug doen om juni-
or de ruimte te geven om naar 
de eerste honderd jaar te gaan 
als familiebedrijf. Dat begon als 
Ververschingshuis in 1913.

Vijftig jaar geleden begon Hein 
senior zijn loopbaan bij zijn va-
der Jan die met ome Joop de di-
rectie voerden van het restau-
rant, de speeltuin om de hoek en 
de in het bos gelegen uitzichtto-
ren Belvedère. Hein begon in de 
speeltuin en nam in 1972, samen 
met broer Jan de zaak over. De 
bouwvallige belvedère was in 
1970 gesloopt. Enkele jaren la-
ter kochten ze samen het pan-
nenkoekenhuis De Konijnen-
berg waar broer Frans de be-
drijfsleider werd. In 1985 eindig-
de de samenwerking tussen de 
beide broers, Jan hield de speel-
tuin en het pannenkoekenhuis, 
Hein bleef in het restaurant. 
Jan maakte met zijn vrouw Mir-
jam een prachtige onderneming 
van de pannenkoeken, maar Jan 
overleed in 1997 veel te vroeg 
op 55-jarige leeftijd. Marco Ui-

tendaal is nu eigenaar van de 
Konijnenberg. Met de renovatie 
van het interieur in 2006, waar-
voor het gerenommeerde bu-
reau Bert Verwey &Partner uit 
Haarlem tekende, de aanpak 
van Dick Beijer van de terrassen 
en groen rondom het koetshuis, 
is Restaurant Landgoed Groe-
nendaal helemaal klaar voor de 
nu 31 jarige Hein jr. Junior kwam 
in 2003 naar Groenendaal, nadat 
zijn vader in 2002 een by-pass 
operatie onderging. Hij leerde 
van oom Frans het bedrijf ken-
nen. Ervaring in de horeca had 
hij al met een opleiding Hotel-
school, een jaar Londen en werk 
in de Amsterdamse horeca. Nu 
is Groenendaal helemaal “zijn” 
stek geworden en heeft hij per 
1 januari 2010 de zaak overge-
nomen. Wel blijft pa Hein hem 
de komende tijd nog op admini-
stratief gebied adviseren, wat hij 
maar al te graag invult.

Vermeerzaal
Piet Vermeer begon in 1961 van-
uit zijn huis in Heemstede een 
bouwbedrijf. Zijn eerste klus 
was het leggen van de riolering 
en straten maken in een nieuw-
bouwwijk in Nieuw Vennep, wat 
lukte met gehuurde grondma-
chines. Tien jaar later behoorde 
hij bij de grootste wegenbouw-
bedrijven van Nederland. De fa-

milie Vermeer is al meer dan een 
halve eeuw trouwe gast in res-
taurant Groenendaal voor zowel 
familie- als bedrijfsbijeenkom-
sten. Niet verwonderlijk dat er 
een bijzondere band is ontstaan 
tussen de families Vermeer en 
Uitendaal. Als een eerbetoon 
aan de vorig jaar overleden Piet 
Vermeer is de Kroonzaal omge-
doopt tot Vermeerzaal. Naast de 
buitendeur is nu een spiegel ge-
plaatst met de tekst Vermeer-
zaal en doet geregeld dienst als 
trouwzaal, want sinds enkele ja-
ren is Landgoed Groenendaal 
door de gemeente aangewezen 
als een trouwlocatie.

De vernieuwingen en de komst 
van Hein jr. ging wel gepaard 
met veranderingen. Er kwam 
een topkok, de menukaart werd 
aangepast aan de wensen van 
2010 en het schenken van een 
kopje koffie verdween. Dat was 
niet meer te combineren met het 
serveren van lunches. De kwali-
teit van het restaurant kreeg de 
voorkeur. Lunches verzorgen, 
dineren, trouwen, zalen verhu-
ren, familiebijeenkomsten be-
geleiden, dat is nu hoofdzaak 
en het gaat goed met Groenen-
daal. Met Hein junior nu naar de 
honderd jaar Uitendaal op Land-
goed Groenendaal!
Ton van den Brink

Hein jr en Hein sr.

Lentetafereel in pastel - woensdag 14 april
Heemstede - Buiten ko-
men door het zachte lenteweer 
steeds meer bloemen uit, kro-
kussen, hyacinten en narcissen. 
Al die zachte kleuren gaan de 
kinderen bij de woensdagmid-
dagclub op woensdag 14 april 
vastleggen op doek. Een heus 
lentetafereel in pastelkleuren! 

Trek wel je verfkleren aan. Kin-
deren die niet zo van knutse-
len houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 
als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is elke 
woensdag van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 

de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. De woensdag-
middagclub kost per keer: 3,50 
euro, een kaart voor 10x kost 
30,00 euro. Graag de kinderen 
van tevoren aanmelden. Kijk ook 
eens op: www.casca.nl, voor alle 
leuke kindercursussen en -acti-
viteiten.

Informatieavond over 
problemen luistervermogen
Regio - Donderdag 8 april 
wordt een informatieavond 
gehouden bij Tomatis IJmui-
den. Het thema is autistifor-
me stoornissen, dit heeft een 
duidelijke link met (niet goed) 
luisteren. 

Concentratieproblemen, ge-
dragsproblemen, onhandig-
heid, leer-, schrijf- en reken-
problemen, autisme, maar ook 
vermoeidheid, zijn in de be-
leving van Tomatis allemaal 
klachten die vaak verband 
houden met een probleem in 
de verwerking via de oren.
Eenvoudig gezegd is zijn me-
thode een soort ‘earobics’- 
een training van de gehoor-
spiertjes. Het trainen van de 
luistervaardigheden leidt er-
toe dat tal van problemen 
aanzienlijk verminderen of he-
lemaal verdwijnen. De infor-
matieavond duurt van 18.30 
tot 21 uur.

De behandeling is intensief 
maar kortdurend. Na vier tot 
vijf  maanden zijn de resul-
taten optimaal en vaak blij-
vend. Een behandeling begint 
altijd met en luistertest om te 

zien of er een luisterprobleem 
is en op welk gebied dat pro-
blemen geeft. Aan de hand 
van die test wordt een indivi-
dueel programma opgesteld. 
De basisbehandeling bestaat 
uit een blok van vijftien da-
gen twee uren per dag luis-
teren naar muziek, therapeu-
tisch bewerkt door het Elek-
tronisch Oor, op het Tomatis 
Instituut. Dan volgt een pau-
ze van drie tot vijf weken en 
weer een training van acht 
dagen. De pauzes zijn om het 
getrainde te integreren. Vaak 
volgt nog een derde blok om 
te ‘bestendigen’.

De werking van het Elektro-
nisch Oor, dat werkt door mid-
del van speciale elektronische 
filterschakelingen, is zeer po-
sitief op het luistervermogen. 
Dit kan leiden tot verbetering 
van spraak, motoriek, ener-
gie, leervermogen en gedrag.  
De Tomatis methode geeft 
een blijvende verandering in 
de voorwaarde voor een goe-
de communicatie. Voor aan-
melding en meer informatie-
avonden kijk op www.tomatis-
ijmuiden.nl.
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Fysiotherapie Ares
voor een persoonlijke aanpak
Heemstede – De naam Ares 
is geleend uit de mythologie en 
staat bij de Romeinen voor de 
god van kracht, bescherming en 
energie. Precies wat mensen met 
chronische aandoeningen nodig 
hebben. Bij fysiotherapie vind je 
de kracht, bescherming en ener-
gie om er boven op te komen. 
Vooral mensen met longklach-
ten, heup, knieproblemen, hart- 
en vaatziekten,  nek- en schou-
derklachten en reumatische 
aandoeningen vinden baat bij 
een aangepaste training. Men-
sen met een chronische aandoe-
ning krijgen meestal een verwijs-
brief van de huisarts en kunnen 
dan bij fysiotherapie  Ares de te-
recht voor een persoonlijke aan-
pak. Men oefent nooit in groeps-
verband. Bij Ares altijd individu-
eel. Onder de persoonlijke bege-
leiding van een fysiotherapeut. 
Door middel van training kan 
men de conditie en de belast-
baarheid vergroten. Er ontstaat 
een beter evenwicht tussen be-
lasting, wat doe je met je lichaam 

en de belastbaarheid, wat je li-
chaam aankan. Daar heb je wel 
een fysiotherapeut bij nodig. Die 
kan beoordelen welke training 
of oefeningen nodig zijn. Na 
een intakegesprek, waarin per-
soonlijke doelen worden afge-
sproken, krijgt iedereen een per-
soonlijke training, een op maat 
gemaakt trainingsschema. Bij de 
medische fysiotherapie bij Ares 
traint u in een discrete omgeving 
met de modernste apparatuur 
en altijd op  afspraak. Daarmee 
bent u verzekerd van die nodige 
persoonlijke aandacht en zijn er 
geen wachttijden bij de diverse 
oefentoestellen.  

Origene 
Klachten aan de onderrug beho-
ren  tot de meest voorkomende 
medische problemen. Voor al-
lerlei rugpatiënten zijn activitei-
ten als sporten en tuinieren vaak 
niet goed mogelijk, leidt lang-
durig zitten tot pijn en stijfheid 
en zijn zelfs opstaan en aankle-
den een probleem. Vaak heb-

ben rugklachten een sterk nega-
tieve uitwerking op de kwaliteit 
van het leven. Met het behan-
delen van rugklachten wil Ori-
GENE juist die kwaliteit van le-
ven verbeteren. Voor de behan-
deling van rugklachten behan-
delt Ares  met een speciaal be-
handeltoestel. De functieverbe-
tering van de rug met OriGE-
NE vindt op een heel doelmatige 
manier plaats: door heel gerich-
te oefeningen bij een fysiothera-
peut. In veel gevallen ook snel-
ler dan u voor mogelijk dacht. 
Bij Ares FysioPodo weten de in-
structeurs Rafael Aroca Mora-
les, Simon Ettes, samen met fy-
siotherapeute Lotte van der Veek  
u te helpen met het terugwinnen 
van de kracht, nieuwe energie 
op te doen en fysieke klachten te 
verhelpen. Loop zonder afspraak 
binnen op de Blekersvaartweg 
78 tegenover AH in Heemstede. 
Tel nr. 023 5284641, info@insti-
tuut-ares.nl of kijk op www.insti-
tuut-ares.nl 
Ton van den Brink

Lotte van der Veek.

Voorjaar in de Provence bij 
kunsthandel AmstelArt Heemstede
Heemstede - Kunsthandel 
AmstelArt opent het komende 
weekend haar voorjaarsexposi-
tie in Franse kleuren. ‘Voorjaar 
in de Provence’ heet de tentoon-
stelling. U hoeft zeker niet direct 
naar dat mooie stukje Frankrijk 
te reizen, want bij een bezoek 
aan de kunsthandel ruikt u het 
voorjaar van de bloeiende fruit-
bomen, een geliefd onderwerp 
van de kunstschilder Kornelis 
Winkel. (1921-1990). 

De in Heerenveen geboren en 
getogen Winkel begon op late-
re leeftijd te schilderen, en had 
het geluk in de leer te mogen 
bij de bekende kunstenaar Kees 
Bol aan de Academie voor Indu-
striële Vormgeving te Eindho-

ven. Overduidelijk herkent u het 
handschrift van de leermeester 
in het werk van Winkel die ge-
ruime tijd in de Provence woon-
de. Vanuit zijn huis in St.Paul de 
Vence zoekt de schilder naar 
fraaie composities in het Fran-
se landschap. In de Heemsteed-
se kunsthandel zult u werk aan-
treffen van de plaatsjes St.Paul, 
Cagnes, la Tourettes, altijd ge-

stoffeerd met de zo typische 
Provencaalse bomen en in dat 
fraaie kleurenpalet van het Zuid 
Franse licht. Kornelis Winkel was 
in die omgeving een bekend ge-
zicht en exposeerde met ande-
re gerenommeerde kunstenaars 
regelmatig in galerie en salon. 
Zijn buurman, Willem Duys, be-
zat diverse werken van hem en 
schreef: “Niemand heeft de Pro-
vence zo gezien als door de 
ogen van Winkel” en: “Winkel is 
onmiskenbaar een Winkel, om 
lief te hebben, er van te houden 
of zelfs niet mooi te vinden.” 

Overtuig u zelf door een bezoek 
aan de tentoonstelling op het 
Wilhelminaplein 12, die duurt tot 
begin mei. 

Afsluiting van het seizoen

Voorjaarsconcert in 
de Oude Kerk
Heemstede - In de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede vindt zondag 18 april 
om 15.00 uur het laatste Thee-
concert van het seizoen plaats. 
Dit zal de afsluiting vormen van 
het concertseizoen 2009-2010. 
De organisatie van deze concer-
ten kijkt terug op een mooi sei-
zoen. Er was veel belangstelling 
voor de concerten. 
Op het recent gerenoveerde Van 
Bolder orgel zal Jaap Stork, or-
ganist van de Adventskerk in 
Aerdenhout, werken van Swee-
linck en Carl Philipp Emanuel 
Bach uitvoeren. Daarna zal hij 
achter de piano plaatsnemen 
en Jaap van Luin (klarinet) be-
geleiden
In het jaar 1810 werden de com-
ponisten Schuman en Cho-
pin geboren. In dit uur worden 
zij,100 jaar later, geëerd met de 
uitvoering van Schumans Ro-
manzen voor klarinet en piano 
en van Chopin zal Jaap Stork, 
op de piano,de Barcarolle ver-
tolken.
Ten slotte in dit uur muziek van 

Bela Kovacs voor klarinet en pi-
ano. Kovacs schreef een aan-
tal boeiende genrestukken als 
eerbetoon aan beroemde com-
ponisten. U zult het eerbetoon 
kunnen beluisteren dat Kovacs 
schreef aan George Gershwin 
en aan de Joodse klarinetvirtu-
oos Rov Feldman.
Over de musici: Jaap Stork stu-
deerde piano en orgel aan het 
Muzieklyceum te Amsterdam 
en heeft een omvangrijke con-
certante praktijk als solist op-
gebouwd. Tevens is hij actief als 
componist van kamermuziek en 
hij schrijft stukken voor piano en 
orgelonderwijs.
Jaap van Luin is werkzaam als 
psychiater.
De toegang tot dit concert is gra-
tis, bij de uitgang is er een col-
lecte om de onkosten te bestrij-
den. Na afloop bent u van harte 
welkom in de naastgelegen Pau-
wehof waar thee, koffie en zelf-
gemaakt gebak verkrijgbaar is.
Mocht u meer van de Theecon-
certen willen weten kijk dan op:  
www.kerkpleinheemstede.nl

Jaap Stork en Jaap van Luin.

Rondwandeling door Schoten
Heemstede - Op zaterdag 17 
april organiseert de Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek onder de begeleiding 
van een enthousiaste gids van 
de Stichting Historisch Scho-
ten een rondwandeling door 
Schoten in het huidige Haarlem 
Noord.  De gemeente Schoten 
is in 1798 ontstaan door het sa-
mengaan van 7 aan elkaar gren-
zende  rechtsgebieden (heer-
lijkheden). De naamgever van 
de gemeente, het dorp Schoten, 
lag ten noorden van de Jan Gij-
zenkade rond de huidige Rijks-
straatweg. Gelijk met delen van 
Bloemendaal en Heemstede 
werd de hele gemeente Scho-
ten in 1927 geannexeerd door 
Haarlem en hield daarmee na 
129 jaar op te bestaan.  Maar de 
geschiedenis van Schoten wordt 
bewaard door de Stichting His-

torisch Schoten. Een deskundi-
ge gids van deze vereniging zal 
veel interessants vertellen over 
dit (bijna) vergeten stukje van 
Haarlem Noord.
De wandeling duurt ongeveer 1 
tot 1½ uur. Verzamelen om 10.30 
u bij verzorgingshuis Schoter-
hof, Plesmanplein 10, Haarlem. 
De kosten bedragen 2,50 euro 
per persoon. 
Wilt u deelnemen aan deze inte-
ressante rondwandeling, geef u 
dan op bij: Tineke Mascini: 023-
5286496 of 06-26094840. 
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Programma met psalmen
Regio - ‘Tranen zaaien, Vreug-
de oogsten’ heet het program-
ma van Kamerkoor Doulce Me-
moire. Doulce Memoire, o.l.v. Fe-
lix van den Hombergh, brengt 
een prachtig programma met 
psalmen.  Het betreft de psal-
men 120-134 die over Jeruza-
lem gaan. De psalmen horen bij 
elkaar en gaan over de terug-
tocht van de Joden uit hun bal-
lingschap in Babylon naar Jeru-
zalem en over de wederopbouw 
van hun stad, volgens de Bijbel-
boeken Ezra en Nehemia. De-
ze indringende teksten hebben 
vele componisten geïnspireerd 
tot bijzonder mooie muziek. Het 

programma bestaat uit een  deel 
uit de barok, met Purcell, Schein, 
Schütz, Monteverdi en Child en 
een deel uit de vorige eeuw met 
Pärt, Górecki, Hessenberg, Ols-
son, Parry en Kreek. Gerrie Me-
ijers begeleidt het koor op orgel.
De concerten zijn op vrijdag 16 
april, 20.15 uur, in de Wilhelmi-
nakerk, Gedempte Oude Gracht 
61 Haarlem en op zaterdag 17 
april, 20.15 uur in de O.L.V. Kerk 
Onbevlekt Ontvangen, Korte Zij-
lweg 7, Overveen. Kaarten (12 
euro/6 euro voor kinderen/stu-
denten en 65+)  zijn te bestellen 
via kaarten@doulcememoire.nl 
of aan de kassa vanaf 19.45 uur.

Bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker en persoonsgegevens
Regio - Baarmoederhalskan-
ker komt bij vrouwen van alle 
leeftijden voor, maar het meest 
bij vrouwen tussen de 30 en 60 
jaar. Daarom krijgen vrouwen 
uit deze leeftijdsgroep eens in 
de vijf jaar een uitnodiging om 
gratis deel te nemen aan het be-
volkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker.
Baarmoederhalskanker komt 
door een infectie met het Hu-
maan Papilloma Virus (HPV). 
Dit virus wordt overgedragen tij-
dens seks en is erg besmettelijk. 
Iedereen die seks heeft gehad, 
kan dus besmet zijn geraakt. 
Ook als de vrouw geen klach-
ten heeft, kan er (een voorstadi-
um van) baarmoederhalskanker 
zijn.Baarmoederhalskanker kan 
door een eenvoudig onderzoek, 
het uitstrijkje, worden voorko-

men of in een vroeg stadium 
worden ontdekt. Bij een vroe-
ge ontdekking is de kans gro-
ter dat een behandeling succes 
heeft. De behandeling is vaak 
ook minder zwaar. 

Geboortejaren
In 2010 krijgen de geboorte-
jaren 1950, 1955, 1960, 1965, 
1970, 1975, 1980 een uitnodi-
ging voor dit onderzoek. De per-
soonsgegevens voor de uitnodi-
ging zijn afkomstig van de Ge-
meentelijke Basis Administra-
tie (GBA). Zodra een vrouw zich 
inschrijft in een gemeente wor-
den de persoonsgegevens in 
deze administratie opgenomen. 
Bevolkingsonderzoek Midden-
West heeft toestemming om de-
ze gegevens te gebruiken voor 
de uitnodiging.Een vrouw ont-

vangt de uitnodiging van Bevol-
kingsonderzoek Midden-West 
of van de huisarts. Als de huis-
arts de vrouw uitnodigt, stuurt 
de huisarts eerst de persoons-
gegevens van de vrouw naar 
Bevolkingsonderzoek Midden-
West. De gegevens worden dan 
vergeleken met de persoons-
gegevens volgens de GBA. Al-
leen als deze gegevens met el-
kaar overeenkomen, wordt de 
uitnodiging door de huisarts 
verstuurd. Anders stuurt Bevol-
kingsonderzoek Midden-West 
alsnog de uitnodiging.Op de re-
gistratie van de gegevens is de 
Wet bescherming persoonsge-
gevens van toepassing. De re-
gels voor registratie liggen vast 
in een privacyreglement.http://
www.bevolkingsonderzoekmid-
den-west.nl

‘Prinsengracht 263’, over Anne Frank
Heemstede – Het theaterstuk ‘Prinsengracht 263’ is gebaseerd op de dagboeken van Anne Frank en 
Miep Gies. Het wordt in Bloemendaal opgevoerd op zondag 2 mei en dinsdag 4 mei, in de Kapel aan 
de Potgieterweg 4. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Potgieterweg 4 en Radio Kerk aan 
de Vijverweg 14, beide adressen in Bloemendaal. Informatie: 023-5254842. Op vrijdag 9 april is gene-
rale repetitie in de Kleine Vermaning, Postlaan 16 Heemstede om 20.30 uur.

Miep jr. Meneer Kraler….Wat is er gebeurd….u ziet lijkbleek..

Kraler  Ik liep net op de gang…toen die van Matto mij boven riep…..Hij stond op het kleine over-
loopje bij de kast…Hij keek heel lang naar de kast en vroeg mij toen om salarisverhoging….
toen hij zich omdraaide keek hij mij met ijskoude ogen aan….en zei toen…zo niet…dan ga 
ik praten….

Elli  Miep…wat vind jij er van…

Miep jr Wat moet ik vinden?

Elli I k vertrouw die Matto niet…

Miep jr. Pas op je woorden..Elli

Koophuis De verrader kan nu al naast je staan….

Elli   Het wordt zo spannend Miep…gisteren in de keuken vroeg hij mij opeens…of hier niet ene 
Frank gewerkt had…

Miep jr. Wat zei je toen?

Elli I k deed net of mijn neus bloedde.......... 

Het thema onderduiken heeft een enorme lading. Het is geen luchtig onderwerp. Zeker wanneer het 
om Anne Frank gaat. Niemand hoeft nog uitleg over de afloop van haar belevenissen en toch blijft 
het intrigeren ...
Zo heeft Marijke Kots een stuk geschreven over die onderduikperiode. Bekeken vanuit drie posities. 
Vanuit Miep Gies en de teruggekeerde Otto Frank (de enige overlevende van de 8 onderduikers), die 
herinneringen ophalen als zij elkaar na de oorlog in het Achterhuis ontmoeten. De tweede invalshoek 
is vanuit de ondergedoken families Frank en Van Daan (Van Pels) en de tandarts Dussel (Fritz Pfef-
fer) met hun helpers uit het ‘voorhuis’. En de derde positie is vanuit Anne zelf die passages uit haar 
dagboeken citeert.
Het stuk dat Marijke schreef is ogenschijnlijk een luchtig verhaal, onder andere over een meisje dat 
met zichzelf in de knoop zit en gedwongen is ruim twee jaar met ‘een saai zusje’ en volwassenen op-
gesloten te zijn. Maar er is ook Peter, met wie ze een warme vriendschap ontwikkelt. Maar laat u door 
die luchtigheid niet misleiden. De geschiedenis leert ons wat er gebeurd is. Dat geeft als vanzelf die 
zwaarte die geen extra nadruk nodig heeft.

De stichting Engagement heeft voor dit stuk een beroep gedaan op een heel aantal ervaren ama-
teurtoneelspelers en voor de meisjesrollen (Anne en Margot) talentvolle jonge mensen gevraagd. Het 
stuk is inmiddels een aantal keren in Haarlem en Spaarndam opgevoerd en heeft bewezen mensen 
van het begin tot eind te kunnen boeien. 

tekst: Marijke Kots / regie: Ko van Leeuwen / aantal spelers: 14 / Productie: stichting Engagement / 
Duur: ongeveer 5 kwartier.

Koren werken samen 
aan voorjaarsconcert
Regio - Twee gerenommeerde 
Haarlemse oratoriumkoren ver-
zorgen op vrijdag 23 april om 
20.15 uur in de Grote Zaal van de 
Philharmonie in Haarlem geza-
menlijk een verrassend concert.
Haarlem is van oudsher een uit-
gesproken korenstad: er zijn on-
der andere wel vier grote ora-
toriumkoren met een rijke his-
torie, zoals het Haarlems Ge-
mengd Koor en het Oratorium-
koor Kennemerland. Deze twee 
koren hebben eerder samenge-
werkt.
Ditmaal gaat het om een span-
nend concert met grote contras-

ten waarvan elk van de twee ko-
ren een eigen deel voor zijn re-
kening neemt. De begeleiding 
wordt verzorgd door het Bege-
leidingsorkest Continuo uit Rot-
terdam. Solisten bij het concert 
zijn Nienke Oostenrijk - sopraan, 
Myra Kroese – alt, Aart Mate-
boer – tenor en Pieter Hendriks - 
bas-bariton.
De toegangsprijs voor het con-
cert is 25,- euro en bij die prijs 
zijn garderobe en een pauze-
drankje inbegrepen. Dit concert 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Ge-
meente Haarlem.



Heemstede - Een aantal we-
ken geleden werd de wedstrijd 
tegen AMVJ door een blessures 
van Martijn Roozen na dertig 
minuten gestaakt. Zaterdag 3 
april werd het restant gespeeld. 
Aan het spel van de gastheren 
was het niet te zien dat er voor 
de laatste kans gestreden werd. 
Het was van VEW-kant een mat-
te vertoning. Na vijftien minuten 
mocht er al gerust worden bij 
een 0-0 stand. Na de thee was 
het AMVJ dat het heft in han-
den nam en al snel de 0-1 op 
het score bord zette. Het twee-
de doelpunt was een “lacher-
tje”. Iedereen wachtte op de bal, 
AMVJ reageerde het snelst, 0-
2. Martijn Roozen scoorde nog 

1-2 maar verder kwam VEW 
niet. Nog een verlies voor trai-
ner Wim van Marsbergen: Ger-
ben Jukema viel zwaar gebles-
seerd uit en kan het restant van 
de competitie wel vergeten.

Het programma voor
zaterdag 10 april:
SCW-1- VEW-1     14.30 uur
SCW-2- VEW-2       12.00 uur
VEW-3- Ymuiden  14.30 uur
VEW-4- Buitenv.    14.30 uur
V’zang-vet- VEW-vet  14.30 uur
Z’voort-b- VEW-b      12.00 uur
VEW-c- K’land-c       12.15 uur
O. G.-d- VEW-d         14.30 uur
VEW-e1- J. Aalsm.-e  09.30 uur
VEW-e2- VVC-e        09.30 uur
Alliance-f- VEW-f      09.30 uur

Vrijdag 9 april: Klaverjassen in 
het clubhuis. Aanvang 20.00 
uur.

VEW-jeugdactiviteiten:
Zondag 11 april gaat de E-1 se-
lectie naar AJAX- VVV in de 
Arena. Lloyd de Meza, vader van 
Darrin, voetbalt zelf in AJAX-
3(zaterdag) heeft de kaartjes 
geregeld. 
Afsluiting competitie 2009- 2010. 
Elk jaar organiseert VEW als laat-
ste activiteit het al zeer beroem-
de KAMPWEEKEND. 21, 22 en 
23 mei wordt het clubhuis om-
gebouwd als jeugdherberg. De 
activiteiten worden in en om het 
clubhuis gehouden. Meer inlich-
tingen vinden jullie op www.ve-
wheemstede.nl. Ook telefonisch 
kunnen jullie kunnen jullie con-
tact opnemen: Gerben Jukema- 
0618804236, Henny van Rooij-
en- 0235336239 en Onno Stol-
tenberg, 023-5637856.

Regio - Onder het motto hard-
lopen voor jong en oud gaat op 
zondag18 april a.s de tweede 
editie van de ZorgSpecialistloop 
van start. Gezien de vele mooie 
tijden die gelopen zijn in de eer-
ste editie van de ZorgSpecialist-
loop in 2009, is het parcours niet 
alleen mooi maar ook zeer snel.
De loop start bij het winkelcen-
trum Schalkwijk en voert lang de 
prachtige groene zoom van Vijf-
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Heemstede – Deze  foto is 50 
jaar geleden gemaakt op het 
speelplein van de Voorweg-
school. De 12 stoere binken 
maakten deel uit van de VVV 
(Voorwegse Voetbal Vereniging). 
De meeste zijn wel bekend. Van 
links naar rechts boven: Frans 
Holdorp, Ton van Everout, Hans 
Bredewold, Pieter van Ameron-
gen, Hans van de Prijt en Mar-
tien Holdorp.
Van links naar rechts beneden: 
Leo Holdorp, Peter Holdorp, Jos 
Holdorp, Maar daarna tast Jos 
Holdorp, die de foto verstuurde, 
in het duister: “Hans de Bruin?? 
Wie meent zich te herinneren 
op bovenstaande foto? Ik zou 
de foto nog een keer willen ma-
ken, maar dan 50 jaar later.”

Stoere binken, 50 jaar geleden
VVV

De kampioenen: Monique Velgersdijk en Miep de Jong.

Verslag Vrij bridgen van 3 april
Voor het kampioenschap van Kennemerland kwamen nog drie pa-
ren in aanmerking. John Missaar met Martin Baas, Liesbeth Over-
weel met George Cerneüs en Monique Velgersdijk met Miep de 
Jong, terwijl Vérène v.d.Bosch en Marieke v.d.Burg nog een klei-
ne kans hadden.
De heren hadden voor de aanvang van de laatste drive de bes-
te papieren, maar gedurende de wedstrijd zakten zij steeds verder 
weg. Monique en Miep gingen als een speer en stonden na zes-
tien spellen ruim op de eerste plaats, maar konden dat niet vast-
houden.
Toen de uitslag uit de computer rolde bleek dat Vérène v.d.Bosch 
en Marieke v.d.Burg de laatste drive met 60,97% hadden gewon-
nen, waardoor zijn 100 punten konden bijschrijven. Hun slechtste 
score behaald op 28 november 2009 (10) mochten zij laten vallen, 
zodat zij op een totaal van 453 punten uitkwamen. Hiermee wer-
den zij tweede in de eindrangschikking.
John Missaar met Martin Baas werden 18e  met 44% en dat was 
tevens hun laagste (19) score, zodat hun totaal op 445 uitkwam. 
De derde plaats was hun deel. Liesbeth Overweel met George 
Cerneüs konden de spanning ook niet aan en werden met 47,04% 
13e. Dat was goed voor 34 punten. Hun slechtste score (28) werd 
behaald op 7 november. Zij eindigden met een totaal van 431 op 
de vierde plaats. Monique Velgersdijk met Miep de Jong werden 
vijfde met 54,72% en kregen daar 72 punten. Op 7 november 2009 
behaalden zij 19 punten en deze konden zij laten vallen. Met een 
totaal van 455½ punt werden de dames de verrassende kampioe-
nen van het seizoen 2009-2010
Op zaterdag 2 oktober 2010 gaat het 21e seizoen weer in, mocht  
u een mee willen doen bel dan  023-5847156 of mail pira@quick-
net.nl.
Piet van den Raad

INGEZONDENTweede editie de ZorgSpecialistloop 
op 18 april huizen, Meerwijkplas, Molenplas, 

Ringvaart en de Zuid Schalkwij-
kerweg. Een uitnodigende route 
en een mooie start van het Sport-
Supportloopcircuit, waar onder-
meer ook de Grachtenloop en 
Zilveren Kruis Achmea Loop deel 
van uitmaken.

Bijdrage aan doelen voor
palliatieve zorg
Bij het inschrijven op internet is 
het mogelijk om geld te doneren 
aan de Stichting Roparun. Deze 
stichting realiseert jaarlijks vele 

doelen om het leven van mensen 
in de laatste levensfase te onder-
steunen vanuit het motto “Leven 
toevoegen aan de dagen wan-
neer er geen dagen aan het le-
ven toegevoegd kunnen wor-
den” (www.roparun.nl).

Starttijden
Om 11.45 uur klinkt het start-
schot voor de 1,4 FamilyRun, 
waarna om 12.30 uur de 5 en 10 
km van start gaan.
Naast het start- en finishgebied 
zijn verschillende voorzieningen 
aanwezig, waarbij natuurlijk ook 
aan de kinderen gedacht is.
Inschrijven en faciliteiten
Tot en met 12 april is het moge-
lijk om via internet in te schrijven 
via www.zorgspecialistloop.nl

Hierna is er nog de mogelijkheid 
tot na-inschrijving op:
• zaterdag 17 april bij SportSup-
port, Generaal Spoorlaan 4 in 
Haarlem of op 
• zondag 18 april vanaf 10.30 uur 
in de Spaarnehal die op 50 meter 
van het startgebied ligt.
In de Spaarnehal is er ook om-
kleedgelegenheid.

Restant van VEW- AMVJ 
levert nul punten op

Bridgedrive in Fablo Tennishal
Regio - In navolging op voor-
gaande jaren wordt er wederom 
een bridgedrive georganiseerd 
op Zaterdag 24 april a.s. in de 
Fablo Tennishal, Marcelisvaart-
pad 11 te 2015 CS Haarlem.
De aanvang is om 13.00 uur. De 
zaal is geopend vanaf 12.00 uur.
Er worden 6 x 4 = 24 spellen ge-
speeld in meerdere, evenredig 
sterke lijnen. De drive wordt on-
derbroken met een korte pauze. 
Als hoofdprijs wordt een be-
ker beschikbaar gesteld en per 
lijn is er voor alle winnaars een 

mooie prijs. Het inschrijfgeld be-
draagt per paar 15,00 euro, in-
clusief een kopje koffie, een bor-
relhapje en een kleine attentie 
voor alle deelnemers na afloop.
De inschrijving stopt bij 120 pa-
ren.
Informatie kunt u vinden op de 
website www.fablotennishal.nl. 
Hierop vindt zich onder andere 
het inschrijfformulier. 

Voor telefonische informatie 
kunt u terecht bij Ronald van der 
Geest, 023-5100537.

VEW-jeugd
Heemstede - De jeugd compe-
titie is ook bijna afgelopen. Eén 
VEW elftal en één zevental strij-
den nog mee voor de hoofdprijs.
De top drie bij de B-junioren:
 Wedstr. Punten
1. VEW  5 13

2. Alliance 4 8
3. Zandvoort 5 8

Bij de E-junioren ziet de top drie 
er als volgt uit:
 Wedstr. Punten
1. VEW 5 15
2. DIOS 6 12
3. Overbos 5 7



Kinderdisco Circus (6-10 jaar)
Heemstede - Dansen, rennen, 
springen, snoepjes, limo en de 
leukste liedjes van het moment: 
alle ingrediënten voor de leukste 
kinderdisco!
Een echte DJ staat aan de draai-
tafel en de discoverlichting 
maakt het helemaal af. We doen 
ook danswedstrijdjes of limbo-
dansen. Deze keer is het thema: 
Circus. 
Ouders mogen in het begin van 
de avond even mee naar binnen, 
maar daarna eruit!. Zij kunnen 
intussen in de Luifel aan de bar 
wat drinken en praten.
Alle bezoekertjes krijgen een 
kaartje. Hiermee kunnen zij twee 

keer een bekertje limo halen en 
1 keer een zakje snoep. Op dit 
kaartje komt ook het thuiste-
lefoonnummer en hun naam 
te staan, mocht er iets zijn dan 
kunnen wij het thuisfront altijd 
bereiken. 
De Circus kinderdisco (6-10 
jaar) is op zaterdag 10 april van 
19.00-21.00 uur in de jongeren 
ruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 2,- euro (inclusief li-
monade en 1x zakje snoep). 
De volgende kinderdisco is op 
zaterdag 8 mei met als thema 
Tropisch! Zet de datum alvast op 
de kalender!
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Opheffingsuitverkoop 

Antiek en curiosa met hoge 
kortingen bij ‘t Kooitje 
Regio – Elga Glaubitz stopt met 
de verkoop van antiek en curi-
osa vanuit de winkels ‘t Kooitje 
op de C. F. Smeetslaan in Cas-
tricum. Ook de antiekwinkel op 
het Kooiplein is inmiddels leeg-
gehaald. 
Op 26 april wordt na twintig 
jaar de deur van ’t Kooitje defi-
nitief gesloten. Tot die tijd wordt 
er een grote opheffingsuitver-

koop gehouden waarbij de ge-
hele collectie met hoge kor-
tingen de deur uitgaan. Dat is 
een buitenkansje voor alle an-
tiekliefhebbers en verzamelaars 
van oude sier- en gebruiksvoor-
werpen en curiosa. Antiek meu-
bilair, lampen, spiegels, servies-
goed, schilderijen, sieraden, ver-
zamelobjecten, kunst en curio-
sa worden voor een klein prijs-

je verkocht. De winkel op de C. 
F. Smeetslaan is geopend op el-
ke vrijdag en zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur. Het is ook moge-
lijk een afspraak te maken voor 
een bezoek op een ander tijd-
stip. ’t Kooitje, C. F. Smeetslaan 
6 in Castricum, telefoon: 0251-
655995 of 656760. Er is ruime 
parkeergelegenheid achter de 
winkel.

Met Voedingsadviesbureau
de Winter slank de zomer in!
Heemstede - De lente is al 
lekker op weg en dat is te 
merken. De sportscholen zijn 
weer overvol en de tijdschrif-
ten en boeken over diëten vlie-
gen over de toonbank. Ook bij 
Voedingsadviesbureau de Win-
ter staat de telefoon roodgloei-
end als het zonnetje weer gaat 
schijnen. Iedereen die nog wat 
kilootjes kwijt wil raken voor de 
zomer voelt de tijd dringen. 

Er zijn verschillende methodes 
om af te vallen. Sonja Bakker is 
nog niet uit of er staat alweer 
een nieuwe dieetgoeroe op 
de stoep: Dr. Frank. De diëtis-
ten van Voedingsadviesbureau 
de Winter zetten daar wel hun 
vraagtekens bij. Het probleem? 
“Ik weet wel wat ik moet doen, 
maar het is zo moeilijk vol te 
houden.” Begrijpelijk, want een 
dieet als van Dr. Frank vraagt 
om een drastische aanpassing 
van je eetpatroon. En dat krijg 
je niet een-twee-drie voor el-
kaar.
Voedingsadviesbureau de Win-
ter staat dan ook een andere, 
veel minder drastische metho-
de voor. Een dieetadvies moet 
haalbaar zijn. Een ontbijt van 
spek zonder boterham of een 
diner zonder pasta of aardap-
pelen is op de lange termijn 
niet vol te houden en zorgt te-
vens voor tekorten in je voe-
dingspatroon. Je valt misschien 
snel af, maar de kans is groot 
dat de kilo’s er daarna dubbel 
en dwars weer bijkomen (het 
‘jojo-effect’). 

De gesprekken met de diëtist 
van Voedingsadviesbureau de 
Winter gaan niet per se over 
wat je wel en niet mag eten. 
Het voedingspatroon hangt 
namelijk sterk samen met ie-
mands dagelijkse gewoontes 
en de situatie thuis. Verande-
ring van eetgedrag moet op 
een manier gaan die in te pas-
sen is in het dagelijkse leven. 
Dat kost tijd. Er gaat maar liefst 
een jaar overheen voordat ge-
zond eten echt een gewoonte 
is geworden als tandenpoetsen 
of afwassen. Maar het resul-
taat is verbluffend. Want omdat 
het nieuwe eetpatroon realis-
tisch is, blijf je op gewicht.

Om voor de zomer nog kilo’s 
kwijt te raken is het volgens de 
diëtisten zeker niet te laat. Ge-
zond afvallen gaat met onge-
veer een halve kilo per week. 
Wie doorzet is voor de zomer 
minimaal 6 kilo kwijt. Wellicht 
gaan de eerste kilo’s nog snel-
ler! 

De diëtisten in de praktijk be-
geleiden veel cliënten die wil-
len of moeten afvallen. Maar 
mensen komen ook vaak met 
heel andere vragen of proble-
men. Diëtistische behandeling 
wordt op verwijzing van een 
arts vergoed vanuit het basis-
pakket van de zorgverzekering.
Meer informatie? Zie www.
voedings-advies.nl of neem 
contact op via heemstede@
voedings-advies of tel. 06-
42249537.

Regen spelbreker bij 
Paashazenzoeken
Regio - Traditiegetrouw had-
den op Paaszaterdag vijf hazen 
zich verstopt in de Haarlemmer-
hout. Tijdens de inschrijving viel 
het nog mee met de regen, maar 
toen de kinderen eenmaal het 
bos ingingen lieten de wolken  
hun vochtigheid gestaag naar 

beneden vallen. Haas 1 (juf Em-
my) stond vorig jaar te zweten 
in haar pak, maar nu had zij een 
paraplu opgezet. Voor een spel 
met de parachute kregen de 
kinderen allemaal een surprise-
ei en op naar de volgende haas. 
Dat waren zelfs twee hazen. De 

dames Renee en Rivka deelden 
suiker-eitjes uit. En ach, het laat 
zich raden: het werden suiker-
eitjes met (regen-) water. Voor-
al de handen van Rivka zagen er 
niet uit. Alle kleuren van de re-
genboog waren zichtbaar. Ook 
haas 3 had een paraplu meege-
nomen (al moet je die wel mee-
nemen en niet bij de start laten 
liggen!). Maar daar is dan weer 
de boswachter voor om dat te 
regelen. Wat de kinderen pre-
cies moesten doen was niet he-
lemaal duidelijk. De haas ver-
stopte zich en even later zag 
boswachter Jos hem wegrennen 
met een groep kinderen er ach-
ter aan! Aan het eind kregen al-
le kinderen en begeleiding een 
heerlijk broodje. Op naar haas 
4. Zo eenvoudig was dat nog 
niet. De hazen stonden name-
lijk niet op numerieke volgor-
de. Ook Haas Toon had een he-
le, grote paraplu meegenomen. 
Het was zijn vissersparaplu en 
dat was maximale plu. Hij was zo 
groot dat buiten de haas ook al-
le eieren en viltstiften droog ble-
ven. Met de laatste haas, Moni-
que mocht je echt ouderwets ei-
eren zoeken. Als alle eieren ge-
vonden waren kregen de kinde-
ren een chocolade-ei.
Intussen werd het zowaar een 
beetje droog en liep iedereen te-
rug naar de start. Daar werden 
de jonge haaszoekers opgevan-
gen en bij het inleveren van de 
kaart kregen ze allemaal drin-
ken van Joke. Zij had het flink 
koud gekregen, maar de dag 
was al met al erg geslaagd.

Koud en nat tijdens het Paashazen zoeken. Deze paashaas hield de 
stemming er goed in!

Lezing en workshop ‘Zelf dahlia’s kweken’
Heemstede - Groei & Bloei 
Zuid-Kennemerland organiseert 
dinsdag 13 april om 20.15 uur 
een lezing/workshop ‘Zelf dah-
lia’s kweken’. Onder andere Ag-
nes Westerhof en Wil Dat ver-
zorgen deze avond, die plaats 
heeft in ‘de Blinkert’, Rockaerts-
hof 66 te Haarlem. De  toegang 
is gratis.

‘Een passie voor Dahlia’s’ (naar 
de gelijknamige film die we te 
zien krijgen) hebben de dames 
Agnes Westerhof en Wil Dat, die 
belangstellenden het hele pro-

ces van het kweken van dahlia’s 
willen vertellen.
Daarbij wordt een stukje ge-
schiedenis uit Mexico bespro-
ken. Wat is het voor een plant en 
welke soorten zijn er? Dahlia’s 
kunnen wel 2 meter hoog wor-
den. Het opleggen van knollen 
en stekken daarvan; het planten 
van stekken en/of knollen; op-
kweken van de planten, snijden 
en verwerken van de bloemen; 
het rooien en bewaren van de 
knollen... alles komt aan bod.
Na de pauze gaan zij verder met 
het praktijkgedeelte, het stek-

ken van de knollen: u kunt zelf 
aan het werk gaan en vragen 
staat vrij.

Voorafgaand aan de lezing is er 
een korte ledenvergadering van 
Groei en Bloei. Verzocht wordt 
de zaal niet te betreden als de 
deur nog dicht is en vergadering 
nog niet is afgelopen.
Wilt u het nog eens nalezen: de 
leden van de Dahlia Vereniging 
Utrecht hebben een boekje sa-
mengesteld, dat na afloop ver-
krijgbaar is. www.dahliavereni-
gingutrecht.nl.

Paardrijles 
voor de helft
Bennebroek - Het zachte len-
teweer nodigt weer uit tot activi-
teiten. Om kinderen en volwas-
senen te laten kennismaken met 
pony- of paardrijden kan men 
deze lente bij Manege Rusthof, 

gelegen op de grens van Heem-
stede en Bennebroek, een proef-
les nemen voor de halve prijs. 
Manege Rusthof is te vinden 
aan de Glipperweg 4 in Heem-
stede.
Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie contact opne-
men met de heer MacDonald op 
023-5846690.
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‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand kan samen met 
leeftijdsgenoten worden genoten van een heerlij-
ke maaltijd. Men hoeft even voor die dag geen me-
nu te bedenken, want het thema in 2010 is:  ‘Eten 
wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 27 april staat op het menu: Heldere 
ossenstaartsoep, stamppot andijvie met spekjes en 
een rundergehaktbal, gemende salade met afslui-
tende een heerlijke perzikyoghurt.
De maaltijd wordt besloten met een kopje koffi e of 
thee. Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten 
door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn te koop vanaf de 
eerste dinsdag van de maand bij de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede op maandag 
t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. 

Informatiebijeenkomst Thema Plus:
‘Het Nabestaandendossier’
Woensdag 28 april organiseert Welzijn Ouderen 
Heemstede een informatiebijeenkomst over het be-
lang van een nabestaandendossier.
Wat moet er allemaal gebeuren als een dierbare 
komt te overlijden. Wat moet er worden geregeld 
en wat zijn de wensen van de overledene ten aan-
zien van zijn begrafenis of crematie. Het komt he-
laas vaak voor dat er geen of onvoldoende voorbe-
reidingen zijn getroffen. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt niet alleen informatie gegeven over een na-
bestaanden-dossier, elke bezoeker krijgt ook een 
‘gratis’ nabestaandendossier zodat dit thuis kan 

worden ingevuld. De bijeenkomst begint om 10.00 
uur met informatie over nut en noodzaak van het 
dossier door Annelie Brummer, Professional Orga-
nizer. 
Na een kopje koffi e of thee wordt het eerste na-
bestaandendossier uitgereikt aan een speciale gast. 
De ochtend duurt tot ca. 12.00 uur en kost inclusief 
een kopje koffi e of thee 3,00 euro. Men dient wel 
van te voren op te geven. Dit kan door een kaart te 
kopen bij de receptie van WOH.

Zomertochtjes 2010 met de KO-Bus
Aan de winter 2009 – 2010 leek geen eind te ko-
men. Gelukkig staat nu het voorjaar voor de deur 
en kunnen de zomertochtjes weer worden geboekt 
bij Welzijn Ouderen Heemstede.
WOH organiseert 22 tochtjes op de woensdagmid-
dag in de maanden april t/m september.
Onbezorgd even een middag genieten van steeds 
weer een ander stukje van Noord- of Zuid-Hol-
land.
De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er is plaats 
voor 7 personen. Tijdens de rit is er altijd een stop 
voor een kopje koffi e of thee met gebak, dit is bij 
de prijs inbegrepen. 
Enkele voorbeelden van tochtjes zijn 
21 april  De Bollentocht 17,00 euro
09 juni Annemieke’s pluktuin 18,00 euro
07 juli De tropische rozentuin 17,00 euro  
21 juli Huifkar door de duinen 25,00 euro
18 aug. Rondvaart Groene Hart 29,50 euro
22 sept. Egmond aan Zee/Bergen 19,00 euro
Voor folders met het programma, opgave en in-

schrijfformulier kan men terecht bij Welzijn
Ouderen Heemstede. 

Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) biedt inte-
ressant vrijwilligerswerk
Bij WOH zijn ca. 100 vrijwilligers actief. Zij zetten 
zich met veel plezier in voor ouderen in Heemste-
de. Voor het project Vrijwilligersvervoer is WOH 
op zoek naar vrijwilligers. Voor wie tijd beschik-
baar heeft en het leuk vindt iets te kunnen bete-
kenen voor anderen is dit misschien het moment om 
aan de slag te gaan als vrijwilliger bij: het vrijwil-
ligersvervoer. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-
17.00 uur kunnen ouderen een beroep doen op het 
vrijwilligersvervoer. Vrijwilligers rijden met hun ei-
gen auto en tegen een vergoeding naar diverse be-
stemmingen. Voor wie én in het bezit is van een au-
to én 4 uur per week beschikbaar kan zijn is er 
plaats in het team van vervoervrijwilligers. Voor 
meer informatie of het maken van een afspraak 
kan contact worden opgenomen met Welzijn Ou-
deren Heemstede.

Overbos
Voor de maand april staan de volgende activiteiten 
op het programma;
• Dinsdag 20 april om 10.30 uur visverkoop in de 
Passage. 
• Donderdag 29 april om 14.30 uur Oranje bin-
go in de Tuinzaal. Een plankje inclusief koffi e en/of 
drankje kosten 4 euro

Website: www.welzijnouderenheemstede.nl

‘Eten wat de pot schaft’ worden ingevuld. De bijeenkomst begint om 10.00 
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Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Home & Giving 
Bij Bomans
Heemstede - Als je van gasten 
in je restaurant Bij Bomans aan 
de Binnenweg complimenten en 
vragen krijgt over de smaakvol-
le en eigentijdse inrichting van 
Bij Bomans,  dan ben je bij ei-
genaresse Anne van Oppen aan 
het goede adres. Daar kan ze al-
les over vertellen, want inrich-
tingen van hotels en restaurants 
deed ze al vanuit haar interieur-
inrichting InsideOut in Bloemen-
daal. Hotel Zaltbommel en het 
Planetarium Amsterdam Zuid-
Oost zijn voorbeelden. Dan is 
de stap naar een LifeStyle win-
kel in het vroegere restaurant Bij 
Bomans aan de Raadhuisstraat 

heel klein. Begin maart opende 
Bij Bomans Interieur haar deu-
ren. Met het vertrek van woning-
inrichting de Zanderij met gere-
nommeerde merken in woning-
textiel en meubelen, viel hier een 
lacune die Bij Bomans kon invul-
len. Met gordijnmerken als Lizzo, 
Designers Guild, Nobilis, Chivas-
so, met stoelen van Dièz, banken 
van DMF, sfeerverlichting van 
Durand en Bleu Nature en Nash 
carpets een totaalbeeld voor 
smaakvol inrichten. Kasten en 
banken kunnen, net als gordij-
nen en blinds op maat gemaakt 
worden en kussens in bijpassen-
de stoffen op elke maat. 

Riverdale
Voor cadeauartikelen kunt u 
kiezen uit het internationale as-
sortiment van de echt Neder-
landse onderneming Riverda-
le, met vestigingen in alle be-
langrijke hoofdsteden in de we-
reld. Met een keur aan kande-
laars en kaarsen in veel model-
len en kleuren, glaswerk, aarde-
werk, schalen, zijden bloemen. 
Kleine beeldjes, doosjes, potjes 
en fotolijstjes als woonaccessoi-
res in huis of als cadeautje voor 
je beste buur of vriendin. 
De adviseuses Sandra en Ma-
rion komen van modehuis Erny 
van Reijmendal, Sandra werkte 
vroeger al in de woninginrich-
ting en Marion adviseerde vroe-
ger in InsiteOut in Bloemendaal. 
Het thuis adviseren over tota-
le vernieuwing, verandering  of 
aanpassing van uw interieur is 
de sterke kant van de Life Style 
zaak Bij Bomans met een nieu-
we zaak aan de Raadhuisstraat, 
met een vertrouwde aanpak. 
Home & Giving Bij Bomans is 
gevestigd aan de Raadhuis-
straat 54, tel.nr. 023-5297030,
info@home-and-giving-
bijbomans.nl  en geopend dins-
dag t/m vrijdag  van 10 tot 18 
uur en zaterdag 10 tot 17 uur.
Ton van den Brink

Lenteconcert Voorwegkoor 
en Zanggroep Experiment
Heemstede - Zaterdag 10 april 
geven het Voorwegkoor uit 
Heemstede en Zanggroep Expe-
riment uit Hoofddorp een lente-
concert. De koren brengen ieder 
op hun eigen wijze een gevari-
eerd repertoire van pop- en lich-
te muziek.
Bijzonder is de locatie waar dit 
concert gehouden wordt: het 
Coornhert Lyceum te Haarlem. 
De orkesten, zangers en muzi-
kanten van deze school zijn in-
middels in Haarlem en omgeving 
een begrip geworden. U kunt 10 
april ook genieten van bijzonde-
re optredens van Coornhert mu-
sici. 

Het Voorwegkoor bestaat in-
middels 16 jaar. Ooit begonnen 
met 15 leden nu een koor van 
60 enthousiaste zangers. Optre-
dens worden gegeven van Wil-
heliminaplein tot in Engeland! 
Het koor staat onder de bezie-
lende leiding van dirigent Jeroen 
J. Vermeulen en wordt sinds kort 
aan de piano begeleid door Fe-
drica Colangelo. 

In 1983 begonnen als een ex-
periment, maar de 39 leden van 
Zanggroep Experiment zingen al 
26 jaar vol enthousiasme. Op-
tredens worden gegeven bin-
nen Haarlemmermeer en er bui-
ten, zoals tijdens de korendagen 
in Paradiso Amsterdam. Muzi-

kale leiding is in de professio-
nele handen van dirigent Wen-
dy Vos met Oksana Polman aan 
de piano.

De beide koren en de musici van 
het Coornhert Lyceum hebben 
de afgelopen periode hard ge-
werkt om er voor u een in alle 
opzichten leuk optreden van te 
maken. Na afl oop van het con-
cert wordt u uitgenodigd om 
nog even na te praten. De leden 
van de koren bieden het publiek 
een drankje en een klein hap-
je aan.

Het concert wordt gehouden in 
het Coornhert Lyceum, Lyceum-
laan 1, 2012 WT Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur. 
De toegangskaarten zijn telefo-
nisch of via de email te bestel-
len bij: 
• Birgit, tel. 023 5475870, e-mail
Birgitvanderpeijl@zonnet.nl 
• Paula. tel. 06 53489411,  
e-mail paula.van.harskamp@
inter.nl.net 
• Toegangskaarten zijn ook ver-
krijgbaar aan de zaal. 

De toegangsprijs bedraagt voor 
volwassenen 7,50 euro en voor 
kinderen t/m 15 jaar 2,50 eu-
ro (incl. 2 consumpties per per-
soon). 
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CascaNova Activiteiten:

Elke week iets nieuws!
De Etrusken
CascaNova dialezing voor
senioren door Diana de Wild
In de Oudheid (6e en 7e eeuw 
v. Chr.) woonden in het noorden 
van Italië de Etrusken. Dit mys-
terieuze volk is van grote invloed 
geweest op de Romeinen. Ook 
lieten zij zich beïnvloeden door 
de klassieke Griekse cultuur. 
Toch behielden de Etrusken een 
heel eigen stijl en cultuur. Nog 
steeds zijn de indrukwekkende 
graven van hun edelen een be-
langrijke toeristische trekpleis-
ter in Toscane. De prachtige 
voorwerpen uit de graven ver-
tellen ons veel over hun leven, 
maar toch ontbreekt er nog iets. 
De Grieken leerden de Etrus-
ken het alfabet, dat zij aanpas-
ten aan hun eigen taal. Ondanks 
dat zij aan de wieg van ons al-
fabet hebben gestaan, kunnen 
we tot op de dag van vandaag 
niet al hun teksten vertalen en 
begrijpen. 
Het alfabet vormt geen pro-
bleem maar hun taal wel: die is 
nog steeds niet volledig vertaald 
door het ontbreken van lan-
ge inscripties. U krijgt een goed 
beeld van dit interessante volk 
aan de hand van vondsten uit 
archeologische opgravingen in 
deze lezing van Diana de Wild. 
Zij studeerde klassieke en Egyp-
tische archeologie en vertelt hier 
met veel plezier over. 
De dialezing de Etrusken door 
Diana de Wild is op donderdag 
8 april om 10.30 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Graag vooraf reserveren 
bij de receptie van de Luifel: tel. 
023-548 38 28-1.
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor meer leuke, informatieve of 
ontspannende CascaNova acti-
viteiten. CascaNova: Elke week 
iets Nieuws!

Tijd van leven
Cascanova lezing door 
Arnold Ziegelaar
Elk mens heeft een vaag besef 
van zijn bestemming. We besef-
fen dat we op een verkeerd pad 
zitten, omdat we een idee heb-
ben van een goed pad. Er is iets 
in ons wat we willen verwezen-
lijken. Onze keuzen en handelin-
gen kunnen ons daarbij helpen 
of ons juist in de weg zitten. Le-
venskunst is aandacht hebben 
voor onze unieke levensloop en 
voor de cruciale keuzes die we 
maken. Alleen streven naar het 
doel dat we voor ogen hebben 
is eenzijdig, we zitten dan vast 
in een onvoltooid heden, een 
heden waaraan iets ontbreekt. 
Levenskunst is daarom ook het 

besef van een voltooid heden, 
waaraan niets ontbreekt en dat 
de rust geeft om simpelweg te 
zijn. Levenskunst is een subtiel 
evenwicht tussen dynamiek en 
stilstand, verandering en rust, 
tijd en eeuwigheid. In deze le-
zing wordt onder leiding van 
Arnold Ziegelaar gezocht naar 
dat evenwicht. Arnold is docent 
filosofie aan de Hogeschool In-
Holland en de HOVO. Verder 
heeft hij een filosofische praktijk 
(Goed Gesprek) die cursussen, 
lezingen en (groeps)gesprekken 
aanbiedt op filosofisch en le-
vensbeschouwelijk terrein.
De lezing Tijd van Leven door 
Arnold Ziegelaar is op donder-
dag 8 april om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor meer leuke, informatieve of 
ontspannende CascaNova acti-
viteiten. CascaNova: Elke week 
iets Nieuws!

Ensemble Los Hijos del 
Sur
CascaNova Muzikaal Optreden
“Los Hijos del Sur” is een band 
die is ontstaan rond 1960. Vijf 
rasechte Amsterdamse jongens, 
die de liefde deelden voor het 
maken van temperamentvolle 
Zuid-Amerikaanse muziek. Na 
het winnen van de hoogste prijs 
in het Cabaret der Onbekenden 
in Loosdrecht volgden een lan-
ge reeks van optredens overal in 
het land. De band speelde met 
veel bekende Nederlanders, o.a. 
de Wama’s, Willy en Willeke Al-
berti, Ria Valk, Toby Riks en ve-
le anderen. Hun muziek was live 
te beluisteren op de radio en TV. 
Ook hebben ze platen opgeno-
men, waarvan één met John de 
Mol sr. (El Paso). 
In 1965 is de band gestopt, een 
paar leden zijn als beroepsmu-
zikant doorgegaan. Vaak werd 
er over een reünie gesproken, 
maar het kwam er niet van. 
Dick Couzy, Heemstede-naar en 
één van de bandleden, bracht 
na 40 jaar de band weer bij el-
kaar, dit keer met een dwars-
fluit spelende dame erbij. De 
band startte weer haar weke-
lijkse repetities. Dit resulteerde 
in diverse  optredens: voor Am-
nesty International in Den Haag 
en op het Bakenessegrachten-
festival in Haarlem. Met gitaren, 
dwarsfluit, flageolet, concertina 
en slaginstrumenten speelt Los 
Hijos del Sur zowel zwoele ro-
mantische nummers als volks-
muziek uit Midden- en Zuid-
Amerika. Ook nummers van de 
legendarische Max Woiski zijn 

aan hun repertoire toegevoegd.
Het muzikale optreden van En-
semble Los Hijos del Sur is op 
donderdag 15 april om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor meer leuke, informatieve of 
ontspannende CascaNova acti-
viteiten. CascaNova: Elke week 
iets Nieuws!

Kunstenaarswandeling
Laren en tentoonstelling
Art Nouveau
uit Rijksmuseum in Singer
Laren (55+)
CascaNova Excursie voor
senioren
Samen met een gids wandelt u 
in een korte wandeling van ca. 
1 uur door Laren, langs kunste-
naarsplekken en hun huizen, 
waarna Singer Laren bezocht 
wordt. 
De topcollectie aan Art Nou-
veau, de afgelopen 50 jaar door 
het Rijksmuseum verzameld, is 
al geruime tijd niet tentoonge-
steld. Een aantal objecten en en-
sembles zijn zelfs nog nooit aan 
het publiek getoond. Singer La-
ren is dan ook zeer verheugd om 
de tentoonstelling Art Nouveau 
uit het Rijksmuseum te kunnen 
presenteren. Meubels, keramiek, 
zilver, sieraden, glaswerk, tex-
tiel en grafiek van rond 1900 ko-
men opnieuw tot leven. De twee-
de ‘Gouden Eeuw’ van de de-
coratieve kunsten in Nederland 
wordt op spectaculaire wijze in 
beeld gebracht door vormgever 
Maarten Spruyt. 
Jugendstil, Art Nouveau, Slaolie-
stijl, vooral de natuur – flora en 
fauna en gestileerde patronen 
- was een belangrijke inspira-
tiebron voor kunst en gebruiks-
voorwerpen. In de tentoonstel-
ling zitten enkele bijzondere ver-
rassingen. Zoals een monumen-
taal Atr Deco ameublement van 
Architectenbureau Eibink en 
Snellebrand. Of een prachtig ka-
merscherm van Arts & Crafts, 
maar ook een compleet eetka-
merameublement van Berlage 
zijn in Singer te zien. Vermaarde 
ontwerpen van Mrt Eissenloeffel, 
Jaap Gidding, Andries Copier, 
Michel de Klerk, Joseph Mendes 
da Costa en vele andere comple-
teren de tentoonstelling.
Tegelijkertijd loopt de tentoon-
stelling Kleurrijk Singer met mo-
derne schilderijen in verschillen-
de stijlen, waarbij kleur en kleur-
gebruik in de aandacht staan.
Voor de excursie naar Laren op 
dinsdag 27 april wordt verzameld 
om 9.15 uur in de hal van station 
Heemstede en u reist met Open-
baar Vervoer. Kosten: 22,00 eu-
ro, MK 12,00 euro (incl. entree, 
audiotour en Cascakosten, excl. 
reiskosten en consumpties) Geef 
u snel op! 
Opgeven en betalen kan uiterlijk 
donderdag 15 april bij de recep-
tie van Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werkda-
gen van 9 tot 12 uur. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor meer leuke, informatieve of 
ontspannende CascaNova acti-
viteiten. CascaNova: Elke week 
iets Nieuws!

Witte krokus favoriet
Heemstede - “Wij hebben vele soorten krokussen in verschillen-
de kleuren in de tuin staan en dat geeft een heerlijk voorjaars- 
gevoel”, vertelt Corrien Visser uit Heemstede bij deze foto, “maar”, 
vervolgt ze, “ deze witte krokus is mijn favoriet!”

Maak het verschil!
Drie nieuwe wasmachines 
voor kindertehuizen Polen
Heemstede - Stichting Kinder-
tehuizen Polen zamelt al vele ja-
ren kinderkleding, sportartike-
len, spelletjes en overige spul-
len in om een aantal kinderte-
huizen in Polen te ondersteu-
nen. Meerdere keren per jaar 
reist bestuurslid Olaf Roeloffs 
uit Heemstede naar Polen om de 
ingezamelde spullen af te leve-
ren. Er wordt door de kinderen 
en begeleiders van de tehuizen 
reikhalzend uitgekeken naar de 
komst van de stichting. 
Tijdens het laatste bezoek kon 
de stichting door een gulle gift 
zelfs 3 splinternieuwe wasma-
chines schenken. Deze waren 
uiteraard meer dan welkom om-
dat de oude machines al jaren 
defect waren en er geen geld 
was om ze te vervangen.

Financiële steun is zeker wel-
kom. Met de verschillende do-
naties zorgt de stichting er on-
der andere voor dat de kinderen 

Engelse les kunnen volgen zo-
dat zij een betere toekomst te-
gemoet gaan. Daarnaast is een 
van de meisjes onlangs gehol-
pen aan haar slechte gebit. De 
kosten hiervoor heeft de stich-
ting op zich genomen.   

Om ervoor te zorgen dat Stich-
ting Kindertehuizen Polen haar 
geweldig goede werk kan blij-
ven uitvoeren heeft zij jou nodig. 
Zorg jij ervoor dat ook dit jaar 
de bus weer een paar keer op 
en neer kan rijden naar Polen? 
Maak het verschil! en help de 
stichting door kleding en andere 
spullen in te zamelen of een fi-
nanciële bijdrage te doen op re-
keningnummer 499805380 van 
de ABN Amro  t.n.v. N.J. de Boer 
inzake kindertehuizen.

Voor meer informatie kan je te-
recht op de website van de 
stichting: www.kindertehuizen-
polen.nl 
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Reiger zoekt 
poot

Heemstede - “Deze reiger 
komt elke dag even buur-
ten bij ons in de tuin aan de 
Zernikelaan”, aldus Klaas de 
Vries, “en op de foto was hij 
even op een poot aan het 
uitrusten. Hij keek verbaasd 
naar waar zijn andere poot 
was gebleven...”
Ook een grappige dierenfo-
to of mooie natuurkiek ge-
maakt? Deel die met dui-
zenden lezers van de Heem-
steder! Mail naar: redactie@
heemsteder.nl

Romantiek terug op Overplaats
Bennebroek - Landschap 
Noord-Holland heeft onlangs 
een Zwitserse brug gebouwd op 
de Overplaats, de buitenplaats 
naast Speeltuin de Linnaeushof 
in Bennebroek. De brug is ge-
plaatst over het ‘ravijn’ en brengt 
daarmee weer allure terug in het 
gebied. De Overplaats hoort 
bij de voormalige buitenplaats 
de Hartekamp en is één van 
de fraaiste erfenissen in Zuid-
Kennemerland. De bouw van 
de brug is een van de projec-
ten waarmee Landschap Noord-
Holland haar buitenplaatsen in 
oude luister wil herstellen.

De Zwitserse Chaletstijl was op 
de buitenplaatsen populair in 
de 19e eeuw. Door de bewo-
ners van Buitenplaats de Harte-
kamp werd in die tijd een beek-
je op de Overplaats omgevormd 
tot ravijn, met grote stenen en 
een waterval. Om het roman-
tische beeld compleet te ma-
ken werd een Zwitserse brug 
over het ravijn gebouwd. Helaas 
heeft het ravijn de tand des tijds 
niet overleefd. Het ravijn groei-
de dicht, de stenen verdwenen 
deels onder het zand en de brug 
werd gesloopt. Nu is het roman-
tische beeld weer terug. 
Natuur werd als toppunt van de 
Romantiek gezien. De nieuwe 
brug is daarom vrijwel helemaal 
van natuurlijke materialen ge-
maakt en het hout van de arm-
leuningen is afkomstig uit eigen 
natuurgebieden. Binnenkort 
knapt Landschap Noord-Hol-
land de vijver bij de voormalige 

waterval op. Zo ontstaat er voor 
wandelaars op de Overplaats en 
bezoekers van de speeltuin een 
mooi beeld.
Het is de taak van Landschap 
Noord-Holland niet alleen de 
natuur van de Overplaats te 
koesteren, maar ook zo goed 
mogelijk de cultuurhistorische 
elementen terug te brengen en 
te behouden. De Hartekamp en 
de Overplaats, beide Rijksmonu-
ment, zijn vooral bekend vanwe-
ge de beroemde geleerde Caro-
lus Linnaeus. Linnaeus was in 
de 18e eeuw de lijfarts en hor-
tulanus van Clifford, de toenma-

lige landgoedeigenaar. Land-
schap Noord-Holland hoopt 
binnenkort de plannen voor het 
restaureren van de Linnaeus-
poortjes en het terugbrengen 
van zijn tuinen bekend te ma-
ken. Op de Overplaats werd al 

eerder de dichtgegroeide zicht-
as van de theekoepel naar het 
Huis de Hartekamp openge-
maakt. De plek van de verdwe-
nen theekoepel vormt nu een 
bijzonder uitkijkpunt. Op Land-
goed Leyduin werd de Zwarte 
Schuur recent gerestaureerd en 
geopend. 
Op de brug is een plaatje be-
vestigd ter herinnering aan Rein 
Aukes, de in februari 2010 over-
leden medewerker van Land-
schap Noord-Holland.
Het bouwen van de Zwitserse 
brug en het herstellen van het 
ravijn werd financieel moge-

lijk gemaakt door Zabawas, het 
VSBfonds, provincie Noord-Hol-
land, de Europese Unie, het Za-
nen-Bakker Fonds, beheert door 
het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, en de Nationale Postco-
de Loterij.

Jubileum bij Harmonie St. Michael

Voorjaarsconcert in Bavokerk 
op zondag 11 april
Heemstede – Woensdagavond 
in de Princehof komt er uit de 
trombone om precies negen uur 
de laatste zucht, piept de dwars-
fluit nog even en geeft de eer-
ste klarinet aan dat het tijd is 
voor een pauze. Harmonie St. 

Michael staat stil bij een jubile-
um van de penningmeester. Al-
leen de functie is al respectvol, 
als iemand die functie 44 jaar 
vervult, volgt diep respect. Dan 
moet de man die dit presteer-
de naar voren komen, of hij wil 

of niet. Kees van der Veldt, in het 
gewone harmonieleven de derde 
klarinettist, begon naast Piet van 
Deursen als tweede penning-
meester en beheerde het archief 
dat altijd door van Deursen ge-
koesterd werd. Gewoon lid was 
hij .eigenlijk maar twee jaar ge-
weest, dus dat wordt nu wennen 
als hij de penningen overgege-
ven heeft aan Yvonne Schouten. 
Maar de derde klarinettist blijft 
zijn partij meeblazen maar met 
een bijzonder aureool, als erelid! 
Voorzitter Ben van der Goes gaf 
hem onder luid applaus de oor-
konde waarop  het allemaal staat 
te lezen. Met bloemen voor zijn 
vrouw Ria, die hem bij al het re-
ken- en blaaswerk ondersteunde 
en vergezelde bij optredens.

Voorjaarsconcert
De 100-jarige Harmonie St. Mi-
chaël beleefde vorig jaar een ge-
weldig jubileum. 
Het orkest werkt nu hard aan het 
nieuwste programma “Oriënt Ex-
press”. 
Harmonie St. Michaël maakt tij-
dens dit voorjaarsconcert een 
muzikale reis naar de Oriënt. U 
hoort wereldberoemde Klezmer-

melodieën, Russische volksliede-
ren en Khachaturian’s beroem-
de “Trois Dances”. Meeslepen-
de volksmuziek, die je meevoert 
naar andere tijden en exotische 
plaatsen. We spelen ook een pri-
meur! Speciaal voor dit concert 
arrangeerde dirigent Wim van 
Duijn : “Het speeldoosje” van Li-
adov voor de houtblazers van 
Harmonie St. Michaël.
 Eind 2009 is, na ruim 7 jaar, de 
samenwerking met dirigent Ger-
hart Drijvers tot een einde ge-
komen. Harmonie St. Michaël is 
de afgelopen maanden hard op 
zoek geweest naar een nieu-
we dirigent. Er zijn vier proef-
directies geweest en tijdens de 
jaarvergadering van 24 maart 
jl.  hebben de leden ingestemd 
met het voorstel van het bestuur 
om John Brouwer uit Aarlander-
veen te benoemen als nieuwe di-
rigent. 
Oud-dirigent Wim van Duijn 
toonde zich bereid om in de tus-
senliggende periode Harmonie 
St. Michaël  te begeleiden naar 
het voorjaarconcert op zondag 
11 april om 15.00 uur in de Bavo-
kerk aan de Kerklaan in Heem-
stede.

Kaarten à 7,50 euro te verkrijgen 
bij Primera De Pijp of via www.
stmichael-heemstede.nl of in de 
kerk op de dag van het concert. 
Ton van den Brink

Lezing en workshop 
Kleurrijk zuidwest China
Heemstede - Het kleurrijke zuid-
westen van China staat centraal 
op een lezing en een workshop 
die China website Geledraak.nl 
en China webshop in april or-
ganiseert. Mieke Gorter bezoekt 
het gebied al jaren en vertelt uit-
gebreid over de vele bevolkings-
groepen die er wonen, op 7 april, 
aanvang 20.00 uur. De workshop 

die zij vervolgens verzorgt op 
17 april, van 10-16 uur, leert deel-
nemers de speciale borduur-
techniek met zijde, van de Miao 
vrouwen. Deze techniek is ook 
prima toe te passen in Westers 
patchwork. Touchdown Center, 
Leidsevaart 594, Haarlem. Meer 
info zie www.geledraak.nl (agen-
da) of www.fengya.nl

Lezing St. Petersburg en 
Baltische staten
Heemstede - Christelijk maat-
schappelijke vrouwenvereni-
ging Passage nodigt belang- 
stellenden uit voor de afdelings-
avond op donderdag 15 april 
in de Pinksterkerk vanaf 19.30 

uur. De heer F. v.d. Burg uit Den 
Haag zal u in zijn lezing mee- 
nemen naar St. Petersburg en 
de Baltische staten. Landen met 
een rijke historie en prachtige 
architectuur.
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NationaleTuinontwerpdag
Bibliotheek Heemstede gaat voor groen

Tuinarchitect
Leg je vragen voor aan tuinar-
chitect Marnix Tavenier van mxt 
landschappen. Neem een schets 
mee van je tuinkavel en geef 
daarop beeldbepalende objec-
ten, de erfgrenzen en het noor-
den aan. Formuleer de drie be-
langrijkste vragen die je wilt 
stellen. Voor ieder advies wordt 
20 minuten uitgetrokken. Hier-
mee én met een schetsontwerp 
kun je snel aan de slag. 

Snoeien
Snoeien is één van de meest be-
sproken onderwerpen als het 
over tuinonderhoud gaat. Want, 
wanneer en hoe moet je een roos, 

buxus of hortensia snoeien? Ho-
venier Bart van Soest geeft op al 
je snoeivragen antwoord.

Plantenruilbeurs en verkoop
Zit je liever niet meer achter de 
geraniums? Neem ze mee en 
ruil ze voor iets anders tijdens de 
plantenruilbeurs. Zelf gekweek-
te planten en stekjes, maar ook 
je tuinkabouter of plantenpot 
kunnen worden geruild. En heb 
je niets te ruilen, dan kun je vast 
wel iets gratis of voor een zacht 
prijsje op de kop tikken. Tuin-
centrum Peter C. Nijssen ver-
koopt prachtige tuinplanten. 
Voor iedere bezoeker is er deze 
middag een mooie bloem.

Heemstede - Op de Nationale Tuinontwerpdag, vrijdag 16 
april, kun je vanaf 13.00 uur terecht in Bibliotheek Heemste-
de voor een aantal leuke groene activiteiten. Een tuincentrum 
verkoopt splinternieuwe tuinplanten, een tuinarchitect maakt 
schetsontwerpen voor je tuin, een hovenier geeft snoeiadvies 
en op de plantenruilbeurs kun je zelf gekweekte planten en 
stekjes ruilen met die van anderen. Alle activiteiten zijn gra-
tis te bezoeken in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Je bent van harte uitgenodigd.

Foto-expositie
Buitenfotograaf en schrijver Le-
ontine Trijber exposeert haar fo-
to’s de hele maand april in Bibli-
otheek Heemstede.

Snoeisnaaiboom
Ook aan de kleintjes is gedacht. 
In de bibliotheek groeit een bij-
zondere boom, de snoeisnaai-
boom! Deze boom hangt vol met 
lekkere en gezonde dingen. Kom 
helpen de boom vrijdagmiddag 
te snoeien en snaai je slag. Meer 
info op: www.sbhaarlem.nl 

Advies van de tuinarchitect: van 
13 – 17 uur.
Snoeiadvies van de hovenier: van 
13 – 17 uur.
Plantenruilbeurs: van 14 – 15 
uur.
Verkoop tuinplanten: van 13  – 
17 uur.
De ‘groen’ activiteiten zijn gratis 
toegankelijk.
Reserveren voor ontwerpad-
vies via telefoonnummer: 023 – 
5115300.

Tête à Tête
Heemstede - De narcis ‘tete a tete’. “Zo’n toepasselijke naam”, 
geeft Corrien Visser aan bij haar gestuurde foto. Het zijn twee of 
drie bloemetjes op een steel. Een aantrekkelijke kleine narcis die 
veel voorkomt in potten, maar die het ook uitstekend doet in de 
volle grond, waar hij zich gemakkelijk zal vermeerderen, zo laat 
de fotografe weten.

Foto van het project in Kenia 
(foto: Benno Neeleman).

Sam’s Kledingactie bij basisschool De Ark
Heemstede – De jaarlijkse kle-
dinginzameling voor ‘Mensen in 
Nood’ vindt plaats op zaterdag 17 
april. Tussen 10.00 en 13.00 uur 
wordt de kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie geor-
ganiseerd. U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in geslo-
ten plastic zakken afgeven bij 
Basisschool De Ark, Eykmanlaan 
39 (bij blauw hekje).
Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood is één van de oud-
ste, charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. Bij de kle-
dinginzameling wordt Sam’s 
Kledingactie ondersteund door 
ruim 1.000 vrijwilligers. De op-
brengst van de ingezamelde 
kleding komt ten goede aan de 
noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood.

Net als vorig jaar steunt Sam’s 
Kledingactie ook in 2010 het 
project in Kenia waarin ‘droog-
te cyclus management’ centraal 
staat. Droogte is al jaren een van 
de meest serieuze problemen in 
Kenia. Samen met lokale hulpor-
ganisaties zorgt Cordaid Men-
sen in Nood ervoor dat de men-
sen minder kwetsbaar worden in 
periodes van droogtes. Dit doen 
ze door het creëren van nieuwe 
inkomstenbronnen of het reali-
seren van waterbronnen. Hier-
door zijn de mensen minder af-
hankelijk van klimaatsinvloeden 
en zo hoeft droogte niet altijd tot 
een ramp te leiden!
Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood en de gesteunde projec-
ten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 
073-687 1060. 

Film in the picture: Couples Retreat

Intieme yogasessies met grijpgrage lesgever...
Heemstede – Jean Reno (Da 
Vinci Code), Vince Vaughn (The 
Break-up) en Kristin Davis (Sex 
and the city) schitteren in de co-
medy ‘Couples Retreat’. Het ge-
geven van het verhaal, ‘stellen in 
therapie’, laat zich natuurlijk uit-
stekend lenen voor komische si-
tuaties. Vier koppels laten zich – 
omdat ze groepskorting krijgen 
– verleiden tot een snoepreisje 
naar een tropisch luxe paradijs. 
Drie van de vier stellen heeft 
echter geen weet van de ver-
plichte relatietherapie die deel 
uitmaakt van het pakket!
Tel daarbij op de nogal bizar-

re therapieën die Marcel, de 
eigenaar van het resort (Jean 
Reno), er op na houdt zoals 
zwemmen tussen de haaien en 
intieme yogasessies met een 
grijpgrage lesgever...
Binnen de kortste keren worden 
de deelnemende koppels ge-
confronteerd met hun angsten 
en tekortkomingen. Wat de va-
kantie van hun leven had moe-
ten worden, ontaardt in hilari-
sche wanhoopspogingen omre-
laties en huwelijken te redden!
Nu bij Videoland Heemste-
de, Binnenweg 181. Tel. 023-
5292579.

Fietsen langs de bollevelden
Bennebroek – Op dinsdag 13 
april is de start van het seizoen 
en deze tocht gaat langs de bol-
lenvelden, de route zal gaan 
langs zoveel mogelijk bloeiende 
velden, via de Zilk, Noordwijker-
hout, Voorhout en Lisse.
De lengte is ongeveer 35 km.

Ook wordt een duinwandeling 

georganiseerd op 12 april. U 
wandelt samen met een vrijwil-
ligster door het duingebied. Ver-
trek vanaf de ingang van ’t Pan-
neland om 10.00 uur. Mocht het 
vervoer vanuit Bennebroek een 
probleem zijn, dan kunt u dit 
aan Welzijn Ouderen Benne-
broek doorgeven. Informatie: te-
lefoon 584 5300.

Kritisch columniste
Elma Drayer in Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 9 april 
spreekt Elma Drayer, bekend als 
columniste in Trouw, in Benne-
broek in het Trefpuntcafé. 
Controversiële thema’s gaat ze 
in haar publicaties niet uit de 
weg, vandaar dat ze breed wordt 
geprezen en verguisd. Ze zal 
voor haar ‘Lieve Lezers’ ingaan 
op vragen als “Hoe schrijf ik een 
column? Is dat een kunst of een 
klus? Wat komt daarbij kijken? 
Valt het te leren? Hoe reageert 
de lezer?” Drayer is freelance 
journaliste en bekend van haar 
columns en redacteur van Let-

teren en Geest. Ze heeft voor-
heen langdurig voor Vrij Neder-
land gewerkt.
De toekomst van andere media 
en met name het internet bete-
kenen voor haar ongekende per-
spectieven. Het belooft  een bui-
tengewone geletterde en boei-
ende avond te worden!
Het Trefpuntcafé bevindt zich 
achter de kerk aan het Akonie-
tenplein in Bennebroek. Om acht 
uur in de avond gaan de deuren 
open en ongeveer om half ne-
gen komt Elma Drayer aan het 
woord. De toegang is vrij.

Afsluiting Trefpuntseizoen 
met lezing Paleis op de Dam
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 13 april wordt het lezingen-
seizoen van het Trefpunt-Heem-
stede afgesloten met een lezing 
met lichtbeelden over ‘Het Pa-
leis op de Dam’ door kunsthis-
toricus de heer drs. Max Put. 
Aanvang is 14.00 uur en loca-
tie Pinksterkerk aan de Achter-
weg. Onlangs is de restauratie 
van het interieur van het paleis 
op de Dam voltooid. In het ge-
bouw heerst nu weer een echte 
koninklijke sfeer, maar het pre-
dikaat ‘koninklijk paleis’ dateert 
pas van 1808, toen het de resi-

dentie werd van de Franse ko-
ning Lodewijk Napoleon. Daar-
vóór diende het als stadhuis van 
Amsterdam, ontworpen door ar-
chitect Jacob van Campen. Hoe 
verliep de bouw van het stad-
huis en welke sporen hebben de 
Amsterdamse bestuurders en de 
latere koninklijke gebruikers er 
nagelaten? Deze en andere vra-
gen komen aan de orde in de le-
zing, die gewijd is aan het rijke 
verleden en heden van het pa-
leis op de Dam. Reserveren is 
niet mogelijk. Inl.: tel. 5289918 of 
5287380. Entree: 2,50 euro.



Heemstede - Ik hield van Hit-
ler is een reading, een lezing van 
een nieuw toneelstuk van Ton 
Vorstenbosch en Kiek Houthuij-
sen. Het werk van deze schrij-
vers staat garant voor inhoud, 
maar ook voor lichtheid en hu-
mor. Het schrijfduo staat zelf ook 
op de planken en wordt iedere 
avond terzijde gestaan door een 
wisselende groep van drie top-
acteurs. Met in de rol van Hit-
ler o.a. Pierre Bokma, Cees 
Geel, Kees Hulst, Frank Lam-
mers, Peer Mascini, Titus Mui-
zelaar, Han Römer en Helmert 
Woudenberg. Wie u in ons thea-
ter ziet, blijft tot het moment van 
aanvang een verrassing. Actrice 
Nelly Frijda gaat de vrouwelijke 
hoofdrol spelen in het toneel-
stuk Ik hield van Hitler. Dat heeft 
producent Henk Talma van de 
Toneelfabriek onlangs bekend-

gemaakt. Frijda speelt de rol van 
Winifred Wagner. Vrijdag 16 april 
is de voorstelling te zien in The-
ater de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. 
De entree is 17,50 euro. CJP/65+  
16,50 euro. 

Ik hield van Hitler is het twee-
de deel van de Trilogie van de 
Waan: drie nieuwe Nederland-
se stukken over drie vrouwen en 
hun verdwaasde geloof in het 
nazisme. 
Het eerste deel ging over de zus 
van Nietzsche, Elisabeth, die zijn 
ideeën een antisemitische draai 
gaf. Het derde deel zal over 
Magda Goebbels gaan, kritiek-
loos bewonderaar van Hitler die 
als eerste dame van het Derde 
Rijk er niet voor terugdeinsde 
uiteindelijk haar eigen kinderen 
te vermoorden.
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Activiteiten Welzijn Ouderen Bennebroek
Bennebroek - Nordic Fitwalk is 
Nordic Walking voor diegenen 
die hun conditie op een hoger 
peil willen brengen.
Het lopen wordt afgewisseld 
met oefeningen. Bestemd voor 
deelnemers met een gemiddel-
de conditie die de techniekcur-
sus Nordic Walking hebben ge-
volgd. De  6 lessen beginnen op 
zaterdag 10 april om 10.00 uur 
tot 11.30 uur in de AWduinen. 
Kosten: 24.- euro. Eigen stokken 

meenemen. Aanmelden locatie 
Bennebroek. Tel. 023-584 5300.

Nordic Walking
Deze cursus is bedoeld voor die-
genen die hun techniek willen 
verbeteren. Deze cursus is ook 
geschikt voor beginners. 
U dient in redelijk tempo te kun-
nen lopen. De groep loopt in de 
duinen: 24,- euro voor 6 lessen. 
Begin: donderdag 8 april om 
14.00 uur tot 15.00 uur 

Meer informatie: tel 023 584 
5300.

Workshop
Dinsdag 13 april van 9.30 tot 
11.30 uur. Connie Nederstigt, 
met veel creatieve ideeën, gaat 
samen met u kaarten maken. De 
kosten voor de workshop bedra-
gen 7,50 euro incl. materiaal en 
koffie/thee. Aanmelden  voor 7 
april, locatie Bennebroek, tel. 
023-584 5300.

Lucretia van der Vloot.

Muziektheater in ‘de Luifel’
Lucretia van der Vloot met Soulcabaret
Heemstede - Als u humor en 
soulmuziek wilt zien samenko-
men in één voorstelling, moet u 
deze voorstelling gaan zien. Lu-
cretia van der Vloot is een van 
de zangeressen van Big Black & 
Beautiful en maakte twee suc-
cesvolle soloprogramma’s waar-
over de pers lovende was.
Zaterdag 10 april is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro. CJP/65+ 15,50 euro.  

In dit programma, haar derde 
solo, is er naast prachtige songs, 
meer ruimte voor cabaret en hu-
mor. Lucretia laat zich inspire-
ren door Millie Jackson, de be-

roemde Amerikaanse soul- en 
R&B-zangeres, geliefd om haar 
diepe stem en magistrale per-
formance. Net als deze levende 
legende, wisselt Lucretia haar 
liedjes af met komische anekdo-
tes, oneliners en verhaaltjes. 
Onze eigen souldiva wordt in 
Soulcabaret bijgestaan door een 
vaste groep muzikanten. 
Kijk ook eens op: www.lucre-
tia.nl 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
De voorstelling van de Bill Ba-
ker’s Big Band op zaterdag 17 
april is uitverkocht.

Vlooienmarkt Heemstede
Heemstede - Zondag 11 april awordt voor de laatste keer 
dit seizoen een grote  vlooienmarkt gehouden in Heemste-
de. In sportcentrum Groenendaal aan de Sportparklaan 16 
zijn die dag meer dan 125 kramen te vinden met een di-
versiteit aan goederen. Niet alleen de gebruikelijke kle-
ding, speelgoed of huisraad worden hier voor schappelij-
ke prijzen aangeboden, maar ook zaken als (semi-) an-
tiek, brocante en verzamelobjecten zijn er volop aanwezig. 
De markt duurt van 9.30 tot 16.00 uur en de entreeprijs be-
draagt 2 euro per persoon. Kinderen t/m 11 jaar en onder 
begeleiding hebben gratis toegang tot de markt.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u (dagelijks 
van 9.00 tot 19.00 uur en in het weekend tot 17.00 uur) bel-
len naar: organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39/24 46 49. 
Of kijk op internet: www.mikki.nl.

Toneelreading met Pierre Bokma en 
Cees Geel over Hitler

Fietsseizoen van start
Bennebroek - Het fietsseizoen 
van Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek is van start gegaan 
met een tocht naar de Veermo-
lenplas, ter gelegenheid van de 
opening van de fietsknooppun-
tenroute in Noord-Holland. Ruim 
20 enthousiaste Bennebroe-
kers trotseerden wind en regen 
en werden ontvangen met mu-

ziek en lunch bij restaurant Sap-
laza. Als u het gezellig vindt om 
mee te fietsen kunt u een over-
zicht van de geplande korte (30-
35 km) en lange (50 km) fiets-
tochten halen bij Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, 
gevestigd in het voormalig ge-
meentehuis Bennebroekerlaan 5 
te Bennebroek.

In dit stuk draait het om de re-
latie tussen Winifred Wagner, 
schoondochter van de beroem-
de componist, en Adolf Hitler. 
Wat boeide deze vrouw aan de 
voorman van de nazi’s? Hoe kon 
ze een leven lang blijven ont-
kennen dat hij verantwoordelijk 
was voor een van de grootste en 
gruwelijkste misdaden van de 
vorige eeuw? Een tragikomisch 
stuk waarin we twee kanten van 
Hitler zien: zijn ware gedaante - 
zoals we hem allemaal kennen - 
maar ook door de ogen van Wi-
nifred: als romantische en char-
mante Oostenrijker, een man 
met een missie.
‘Ik ben Nietzsche!’, het eerste 
deel van de trilogie, was voor-
jaar 2009 in de theaters te zien.
Meer info: www.toneelfabriek.nl
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 

Voorstelling De Jossen in Hageveld
Heemstede – Een groep leerlingen uit de on-
derbouw van College Hageveld heeft een thea-
tervoorstelling gemaakt. Die wordt gespeeld op 
donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 april. De 
titel is ‘De Jossen’ Val en rivaliteit der saamhorig-
heid, van de Antwerper, Tom Lanoye.  Aanvang: 
20.00 uur in de aula van de school. 

De Jossen zoeken een weg en een plaats in de 
complexe wereld en vinden - net als wij - in deze 
chaos andere Jossen op hun pad. Samen heb-
ben ze een wereld gecreëerd waarin vriendschap 
centraal staat: hun Josdom. De Jossen zijn trots 
op hun Josdom. Tot op een mooie dag...... Wille-
mijn Bosman nam de regie op zich.

Plantenruilbeurs Bennebroek
Bennebroek – Op zaterdag 
17 april organiseert de afde-
ling Groei & Bloei –Bennebroek 
een plantenruilbeurs op het ter-
rein van het Volkstuinencomplex 
‘Zandlaan’, op de Zandlaan.  Het 
terrein ligt dichtbij de Ringvaart, 
ter hoogte van de sportvelden.
Vanaf 9.45 uur kunnen planten/
ruilobjecten gezet worden op de 
paden naar het gebouwtje van 
de Tuindersvereniging. Biedt de 
planten aan in pot of gewikkeld 
in een krant met een naamkaart-

je. De voorzitter van de afdeling 
Bennebroek zal het sein geven, 
om 10.00 uur, waarop de aanwe-
zigen de plant(en) van hun  keu-
ze in ontvangst kunnen nemen. 

Heeft u geen planten om in te 
brengen, ook dan bent u wel-
kom. Kom langs en laat u in-
spireren door jonge planten en 
groene experts. 
We rekenen op veel belangstel-
lenden uit Bennebroek en om-
geving.

Plexproefjes
Heemstede - Een speciale 
avond voor jou en je vrienden 
is er op vrijdag 16 april. Je gaat 
dan allemaal proefjes doen. Dat 
wordt natuurlijk lachen! 
Misschien zie al al groene en 
blauwe wolken? Maar of dat ook 
gaat gebeuren? Kom ook voor 
een vette avond met vrienden en 
vriendinnen.

Kijk ook op de Plexat hyves: 
www.plexat-heemstede.hyves.nl 
voor de filmpjes en foto’s van de 
Plexat activiteiten. 

‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel,  Herenweg 
96, Heemstede.
Je hoeft je niet op te geven, kom 
gewoon langs voor een coole 
avond. 
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Jong naast oud schildert paaseieren
Regio – Woensdagmiddag 31 
maart jl, stormachtig maar heel 
gezellig, zaten jong en oud bij 
elkaar om gezamenlijk paasei-
eren te schilderen in restaurant 
Schalkerhof van Zorgcentrum 
Schalkweide. 
Ruim 90 kinderen zaten samen 
met een tiental bewoners van 
Schalkweide aan de lange rijen 

tafels om eieren een ware meta-
morfose te geven.
Ze werden begeleid door moe-
ders en werkgroepleden. 
Eerst limonade en daarna aan 
de slag met elk twee eieren. 
Trots met het resultaat gingen 
de kinderen naar huis met hun 
geschilderde paaseieren. 
Voor de ouderen was het mis-

schien een drukke maar wel heel 
gezellige middag. Ook de door 
hen geschilderde eieren werden 
met een glimlach meegenomen 
naar hun appartement. 
Deze activiteit is georgani-
seerd door de werkgroep 
Buren&Culturen in het ka-
der van het Wijkcontract Boer-
haavewijk.

Boekenmarkt 
op de Dreef
Regio - Zaterdag 10 april 
van 9.00 - 16.30 uur vindt 
een boekenmarkt plaats 
op de Dreef te Haarlem. 
Het  thema is deze keer 
‘Boekbinden en restaura-
tie’. 

Bijeenkomst mensen met Indisch verleden
Regio - Op zaterdag 10 april 
wordt een kumpulan gehouden. 
In de ochtend zal Bisschop Bär 
vertellen over zijn verblijf in het 
jongenskamp in Nederlands-In-
dië en wat voor invloed dat op 
zijn leven heeft gehad. De bij-
eenkomst begint om 10.30 uur 
en eindigt om ca. 16.00 uur.
In de middagpauze kan een In-

dische maaltijd worden genut-
tigd. De kosten bedragen 13 eu-
ro. Hiervoor is aanmelding nood-
zakelijk.
Na de pauze zal Edith Baartman 
als ‘Tante Toetie’ op humoristi-
sche wijze een Indisch sprookje 
voordragen. De kumpulan vindt 
plaats in Wijkcentrum ‘De Ring-
vaart’, Floris van Adrichemlaan 

98 in Haarlem/Schalkwijk. Van-
af station Haarlem is het wijk-
centrum te bereiken met bus 73 
richting Schalkwijk. Uitstappen 
bij halte Wamstekerstraat. En-
treekosten: 8 euro.
Aanmelding bij mevrouw 
T.Korvinus (tel.: 023-5120752) 
of mevrouw H.Smit  (023-
5473746).

Optreden 
Fratres Corona
Regio - Zondag 11 april treedt 
het salonduo Fratres Coro-
na op in Zorgcentrum Sint Ja-
cob in de Hout. De aanvang is 
14.30 uur.
Het duo brengt een middag 
met Weense salonmuziek 
waarbij dansbare musicalme-
lodieën, tango’s, virtuoze zi-
geunermuziek en sfeervolle 
ballads de revue passeren.

Belangstellenden  zijn welkom 
vanaf 14.00 uur in Jacob’s Pla-
za, waar u vooraf een kop-
je koffie/thee kunt gebruiken. 
Kosten: 4,- euro. 
Zorgcentrum Sint Jacob in de 
Hout, Zuiderhoutlaan 1, tele-
foon: 023-892 7900.

A lijn: Irma v.Roosmalen was 
afwezig, zodat Tine Posthu-
ma met Niek Kappelhof mocht 
spelen. Met 50% moesten zij 
genoegen nemen. Erg bang 
hoeven Tine en Irma niet te 
worden, omdat Jan en Joop 
Warmerdam niet verder kwa-
men dan 53,82% en dat scheelt 
maar twee plaatsen op de ranglijst (20 punten). Aan het eind van 
de serie moet het verschil 50 zijn om zich echt zorgen te gaan 
maken. Nieuwkomers in de A lijn, Riek en Gerard Hageman be-
haalden 59,03% en werden daarmede tweede. De eerste plaats 
was weggelegd voor Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters met 
een score van 62,50%.  De andere nieuwkomers in de A lijn, Riek 
en Nico Timmers; Lucie Doeswijk en Siem v.Haaster en Ali Boe-
der met Roos v.d.Elst bleven ruim onder de 50% steken. Er zijn nog 
vier avonden te gaan om het op te halen, zodat het volgend sei-
zoen in de A lijn gestart kan worden.
B lijn: Drie paren die uit de C lijn zijn gepromoveerd nemen direct 
de eerste drie plaatsen in de B lijn in bezit. Hilda en Henk Uitten-
broek op plaats een met 66,67%, gevolgd door Maria en Ton Bru-
seker met 60,42% en op de derde plaats staan nu Miep v.d.Raad 
en haar partner met 56,77%.  Joke v.Dam was na lange afwezig-
heid weer terug en met Anita v.d.Meulen mochten zij nog een 
keer in de A lijn spelen. Met 48,61% waren zijn een klein beetje 
tevreden. Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.Holst kunnen ook in de 
B lijn geen potten breken. Met een score van 36,77% staan zij on-
deraan in de B lijn. Ook André en Martien Mesman hadden met 
49,27% niet een al te beste start in deze lijn.
C lijn: Jenny v.Heuckelum en Herre Mostert waren teleurgesteld 
dat zij gedegradeerd waren uit de B lijn en met een score van 
58,75% namen zij revanche en nemen de eerste plaats in bezit. De 
partners van Nettie v.Egmond en Lies Huneker waren afwezig, zo-
dat de dames samen gingen spelen en met succes. De score van 
57,50% was goed voor de tweede plaats. Riek en Joop Scheers 
beginnen deze serie met een score van 56,25% en daar waren zij 
blij mee, niet alleen om het feit dat de nummers 1,2,en 3 met een 
doosje eieren werden verrast. Na een lange vakantie was Ingrid 
Roosendaal weer te bewonderen aan de bridgetafel en met haar 
partner Rietje Koopman kwam zij tot een score van 55%. Mogelijk 
is dit de eerste aanzet voor promotie. Als troost kregen ook de als 
laatste geëindigde paren een doosje eieren mee naar huis.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 11 april om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-
zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg 
route 55). 

Voorganger is ds. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door 
het Sint-Ceciliakoor uit Nieuw 
Vennep. (avondmaalviering)

Voorlichting over 
Multiple Sclerose
Regio - De MSVN werkgroep 
Haarlem organiseert een the-
madag op zaterdag 10 april  in 
Heliomare Schalkwijk van 11.00 
tot 14.30 uur. De MSVN werk-
groep Haarlem is onderdeel van 
de Multiple Sclerose Vereniging 
Nederland en richt zich op be-
langenbehartiging, lotgenoten-
contact en voorlichting. Gast-
sprekers zijn: Liesbeth Wessel, 
MS-verpleegkundige van het 
Kennemer Gasthuis en Irma Drij-
vers van de MS telefoon. Je kunt 
dan de vragen stellen die je altijd 
al dwars zaten en die je niet al-
tijd bij jouw neuroloog kwijt kan/
wil, maar wel graag met een des-
kundige wilt delen. MS verpleeg-
kundigen hebben een belangrij-
ke eigen rol naast en samen met 
de behandelende neuroloog. Zij 
krijgen in hun verpleegkundi-
ge praktijk dagelijks met MS-
patiënten te maken. Op de poli-
kliniek en in de kliniek verrich-
ten ze uiteenlopende werkzaam-
heden in het kader van de zorg 
voor MS patiënten. De themadag 
is geheel kosteloos. Aanmelden 
via msthemagroep@hotmail.com 
of tel. 023 7070626.

Nieuwe Cursussen Nordic 
Walking bij GSV Heemstede
Heemstede - GSV Heemste-
de start zaterdag 10 april weer 
met de Easy Cursus Nordic Wal-
king. Deze cursus is speciaal 
voor mensen die herstellende 
zijn van een gewrichtsoperatie, 
bijv. knie of heup, of wat lastig 
ter been zijn. De cursus is een 
zg, instapcursus. Dat betekent 
dat er elke week begonnen kan 
worden. De aanvangstijd is om 
11.30 uur en gestart wordt in het 
GSV Centrum, Fr Schubertlaan 
37 in Heemstede. Gelopen wordt 
in het hondenvrije gedeelte van 
het prachtige wandelbos Groe-
nendaal. Het gebruik van de 
nordic walking stokken is tijdens 
de cursus gratis en u krijgt altijd 
een eveneens gratis kopje koffie 
of thee. De duur van de cursus is 

9 lessen van een uur. Voor ver-
dere informatie kunt u contact 
opnemen met de cursusleider 
Rene Reeuwijk, 023-8447496 of 
06-53582295 en mailen kan ook 
nordic.w@upcmail.nl.
Er start ook een nieuwe cursus 
op woensdag 21 april. Dit is een 
intensieve cursus met maxima-
le persoonlijke begeleiding. Dat 
houdt in dat in  5 lessen van ca 
1 ½ uur  de theorie en de prak-
tijk van het Nordic Walking 
wordt geleerd. Er wordt tijdens 
de lessen gebruik gemaakt van 
videoanalyses. De aanvangs-
tijd voor deze cursus is 18.45 
uur zodat en ook hier wordt be-
gonnen in het GSV Centrum. 
Informatie is ook te vinden op:  
www.gsv-Heemstede.nl



zij diverse solorecitals gegeven 
in onder andere de St. Cecilia’s 
Hall (Edinburgh, Schotland), het 
Holberg Festival (Noorwegen) en 
de Jonge Meesters Serie in Den 
Haag.
Joris van den Berg  begon op 
5-jarige leeftijd met cello spe-
len. Van 2003 - 2008 studeerde 
hij aan het Sweelinck Conserva-
torium in Amsterdam bij Quirine 
Viersen en Godfried Hoogeveen, 
waar hij met een 10 met onder-
scheiding slaagde.
Sinds september 2008 studeert 
hij aan het Royal Northern Col-
lege of Music in Manchester bij 
Ralph Kirshbaum. Deze studie 
wordt mogelijk gemaakt door 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Fonds Jong Talent en het Henny 
de Vries Fonds) en het Huygens 
Scholarship Programme van het 
Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap.
De aanvang van dit concert is 
om 20.15 uur in Museum de 
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Bevrijdingspop jubileert

Passend thema
De lancering van MasterPeace 
sluit perfect aan bij het jaarthe-
ma van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei: ‘Vrijheid wereldwijd; 
wat is daar voor nodig?’. Een se-
rieuze zoektocht naar antwoor-
den is zeer terecht. Want ook 
al viert Nederland dit jaar haar 
65ste Bevrijdingsdag, in al die 
65 jaar heeft de wereld geen en-
kele dag overal vrede gekend. 
Het beroemd en bemind maken 
van die Internationale Dag voor 
de Vrede kan volgens de vorige 
week officieel opgerichte stich-
ting MasterPeace een rol vervul-
len in het terugdringen van con-

flicten en het investeren in in-
ternationale samenwerking en 
verbondenheid. Vooral wanneer 
je dit op verschillende niveaus 
koppelt aan het concreet terug-
dringen van conflicten, het sti-
muleren van internationale sa-
menwerking en het stoppen van 
de weer oplaaiende wapenwed-
loop. 

Officiële lancering
MasterPeace
De officiële lancering van Mas-
terPeace staat gepland op de 
Internationale Dag van de Vrede 
(21 september 2011). Dan wor-
den de concrete details van con-

cept en campagne naar buiten 
gebracht, net als de namen van 
de betrokken partners. In 2014 is 
de grote finale van MasterPeace 
in Egypte. Tot die tijd wordt een 
groot aantal experts, bedrijven 
en stichtingen bij de ontwikke-
ling van de campagne betrok-
ken. De nauwe samenwerking 
met de Stichting Bevrijdingspop 
past daar uitstekend bij. Tijdens 
Bevrijdingspop 2010 in Haarlem 
zal voor het eerst het logo en de 
slogan van MasterPeace aan de 
naar verwachting 150.000 be-
zoekers worden getoond. Het 
logo is ontwikkeld door de in 
Barcelona wonende Duitse ont-
werpster Marion Dönneweg. De 
pay off is bedacht door het cam-
pagneteam bestaande uit Jo-
han Kramer (documentairema-
ker, medeoprichter reclamebu-
reau KesselsKramer), Jens Mor-
tier (directeur van het Belgische 
reclamebureau MortierBrigade) 
en Tom Himpe (schrijver ‘Adver-
tizing is dead’). Het campagne-
team zal tijdens Bevrijdingspop 
ook een eerste moodclip (kort, 
informatief filmpje) lanceren. 

Regio – Bevrijdingspop Haarlem bestaat dit jaar 30 jaar. In al 
die jaren heeft het festival een doorslaggevende bijdrage ge-
leverd aan de beleving van ‘Dag van de Vrijheid’. En daar zijn 
we trots op. Stichting Bevrijdingspop hoopt op 5 mei de be-
zoekers bewust te maken van het feit dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is. Vanuit deze gedachte heeft de organisatie beslo-
ten om de nieuwe ambitie van Bevrijdingspop grondlegger Il-
co van der Linde te ondersteunen: het opstarten van  het nieu-
we, internationale vredesinitiatief MASTERPEACE.

Regio - Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier in Overveen orga-
niseert i.s.m. Natuurmonumen-
ten een Natuurexpeditie. Een na-
tuurdag speciaal voor vaders en 
zonen. Moeders en dochters met 
lef mogen natuurlijk ook mee. 
Leer hoe je kunt overleven in 
de natuur. Wat moet je doen als 
je verdwaalt? Leg een vuur aan  
zonder lucifers te gebruiken, 
bouw een schuilhut, leer kno-
pen leggen, leer hulpkreten sei-
nen met behulp van het morse-
alfabet,  vind de weg met  een 
kompas of  GPS (nieuw dit jaar!) 
en bak je eigen stokbrood  bo-
ven een kampvuur. Ook kun je 
samen met de scouting boom-
klimmen of een spannende hin-
dernisbaan nemen. Op deze dag 
ga je op pad met het specia-
le natuurexpeditieboekje. Hier-
in kun je allerlei informatie vin-

den over deze opdrachten. Thuis 
kun je het dan nog eens nalezen 
of uitproberen.  Is je vader echt 
zo stoer als hij altijd beweert? Je 
komt het allemaal te weten tij-
dens deze Natuurexpeditie! Ver-
geet niet  oude kleren en laarzen 
aan te trekken.

Start
Van 11.00-15.00 uur kun je star-
ten bij de balie van het Bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier. 
Wanneer je alle opdrachten  uit-
voert ben je ongeveer 2 uur be-
zig. Reserveren is niet nodig. De 
kosten zijn 7,50 euro voor kinde-
ren, voor volwassen is deelname 
gratis. Leden van Natuurmonu-
menten  betalen 4,50 euro. 
Meer informatie via www.npzk.
nl of bij Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier (niet geopend op 
ma).

Natuurexpeditie op 11 april
Vader & zoon Natuurdag

200ste Geboortejaar van Robert 
Schumann in Museum de Cruquius
Regio - Robert Schumann be-
hoorde zonder twijfel tot de be-
langrijkste componisten van de 
muzikale periode van de Ro-
mantiek. Hij heeft niet alleen 
een groot aantal belangrijke pi-
anowerken en liederen nagela-
ten, maar verkende met zijn la-
te koor- en orkestwerken vaak 
nieuwe mogelijkheden.
Een aantal van zijn prachtige 
werken zullen op zaterdag 17 
april in Museum de Cruquius 
worden uitgevoerd door de ge-
weldige musici:
 Daria van den Bercken - piano
Maria Milstein - viool
Shuann Chai - piano
Joris van den Berg - cello
 
“Daria van den Bercken is een 

pianiste van formaat. Voor de 
duvel niet bang, zet ze een flin-
ke toon neer en legt ze stevige, 
orkestrale fundamenten. Haar 
betoog is niettemin zangerig en 
poëtisch. In de Pagodes (Debus-
sy) zelden de linkerhand zo mooi 
het verhaal horen vertellen, ter-
wijl de rechterhand het fijne fi-
ligrein van pentatoniek weeft. 
Haar Improvisaties op Hon-
gaarse boerenliederen (Bartók, 
1920) is een welkom pleidooi 
voor deze in wezen zo moder-
ne, expansieve muziek.” (Jurjen 
Vis FD 2007)
Violiste Maria Milstein (1985) 
werd geboren in Moskou, maar 
groeide op in Frankrijk. Ze stu-
deert bij Ilya Grubert in Amster-
dam en David Takeno in Londen. 

Haar bachelordiploma behaal-
de ze in 2008 met hoogst mo-
gelijke onderscheiding. In het-
zelfde jaar won ze de 2e prijs bij 
het internationale concours “Cit-
ta di Brescia”. Maria werd door 
The International Holland Mu-
sic Sessions geselecteerd voor 
het “New Masters on Tour” pro-
gramma voor 2009-2010, waar-
bij ze recitals in heel Europa zal 
spelen.
Shuann Chai heeft piano en bio-
logie gestudeerd aan het Ober-
lin College in de Verenigde Sta-
ten en behaalde haar Masters 
Degree aan het New England 
Conservatory in Boston. Zij stu-
deerde bij Jack Radunsky, Nor-
ma Fisher, Bart van Oort, en Da-
vid Breitman. Recentelijk heeft 

Cruquius. De toegangsprijs voor 
dit concert is 17,50 incl. een con-
sumptie. Kaarten via de kassa 
van Schouwburg de Meerse 023 
55 63 707 of via de website. Uit-
gebreide informatie is te vinden 
op www.CruquiusConcerten.nl

Life Fit Beweegtocht 
voor wandelaars

Regio - Dit jaar organiseren 
SportSupport en Life Fit Cen-
tre opnieuw de Life Fit Be-
weegtocht. Deze Nordic Wal-
king c.q. wandeltocht is toe-
gankelijk voor iedereen en 
wordt gehouden op zondag 
11 april in Haarlem.
De Life Fit Beweegtocht start 
vanaf het Life Fit Centre aan 
de Randweg in Haarlem. De 
start vindt plaats tussen 9.00 
en 11.00 uur. De deelnemers 
aan de Beweegtocht lopen 
door de mooiste gebieden van 
Aerdenhout en de Amster-
damse Waterleidingduinen. 
Deze gepijlde tocht bestaat uit 
3 afstanden, te weten 5, 10 en 
20 kilometer. De 5 kilometer is 

ook toegankelijk voor kinde-
ren (tot 12 jaar gratis) en de 
10 kilometer voor minder va-
liden. 
De tocht is voor iedereen toe-
gankelijk en de inschrijfkos-
ten voor deze tocht bedra-
gen 3,50 euro bij inschrijving 
voor 9 april. Dit is inclusief een 
drankje en hapje voor onder-
weg en een herinnering na af-
loop van de tocht.
Meer informatie en inschrij-
ving bij de receptie van het 
Life Fit Centre (tel. 023-
5245777), op www.lifefit.nl of 
via het kantoor van SportSup-
port aan de Generaal Spoor-
laan 2 te  Haarlem (tel. 023-
5260302).
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Woensdag 7 april 
• Faber speelt Fo in Oude Slot. 
Ringvaartlaan. Aanvang: 20.15 
uur. Reserveren kaarten: 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

8, 9 en 10 April 
• Leerlingentheater ‘de Jos-
sen’ in College Hageveld.  
Aanvang: 20.00 uur in de au-
la van de school.

Zondag 11 april
• Orient concert door Harmo-
nie St. Michael in de Bavokerk 
Heemstede vanaf 15.00 uur. 
Info: www.stmichael-heem-
stede.nl 

Dinsdag 13 april 
• Lezing ‘Paleis op de Dam’ 
van Trefpunt-Heemstede door 
kunsthistoricus de heer drs. 
Max Put. Aanvang is 14.00 uur 
en locatie Pinksterkerk aan de 
Achterweg. Inlichtingen: tel. 
5289918 of 5287380.

Donderdag 15 april
• Lezing St. Petersburg en Bal-
tische staten in de Pinkster-
kerk, Camplaan Heemstede. 
Vanaf 19.30 uur. 

Vrijdag 16 april
• ‘Ik hield van Hitler’, toneel-
reading in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten: (023) 548 
38 38. 

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

Zondag 18 april 
• Poëziemiddag in de biblio-
theek Heemstede, van 14.30 
tot 16.30 uur. Julianaplein 1 
in Heemstede. De toegang is 
gratis. Info: 023-5115300.

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

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

• Expositie ‘Fleurig & Kleurrijk’ 
van Esther Bervoets in zorg-
centrum Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede.  
Info: 023 - 892 99 00 of www.
sintjacob.nl

Agenda
Cultuur

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

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

Donderdag 1 april
• Klassiek kamermuziekcon-
cert om 12.30 uur in GGZ in-
Geest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek.

Vrijdag 9 april
• Kritische columniste Elma 
Drayer in Trefpuntcafé Benne-
broek, Akonietenplein in Ben-
nebroek. Aanvang: 20.00 uur. 

Zaterdag 10 april
• Lenteconcert Voorwegkoor 
en Zanggroep Experiment 
in Coornhert Lyceum, Ly-
ceumlaan 1 te Haarlem. Aan-
vang: 20u.  Info, kaarten: 023 
5475870, e-mail Birgitvander-
peijl@zonnet.nl 

Dinsdag 13 april
• Lezing en workshop ‘Zelf 
dahlia’s kweken’ door Groei 
en Bloei Zuid-Kennemerland. 
Aanvang: 20.15 uur. Loca-
tie: ‘de Blinkert’, Rockaertshof  
66 te Haarlem. De  toegang is 
gratis.

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

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

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

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

Foto stengelloze sleutelbloem door mevrouw Des Bouvrie.

Excursie Bennebroekse bos

Stinsenplanten ooit als 
relatiegeschenken hogere stand...
Bennebroek - Zondag  11 april 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een Stinsenplanten-
wandeling in het Bennebroek-
bos en De Overplaats in Benne-
broek. Deze mooie oude land-
goederen staan nu vol met 
prachtige stinsenplanten die de 
lente aankondigen, kom en ge-
niet! In het Bennebroekbos is 
veel te vinden: restanten van 
een oud landgoed, oude gro-
te bomen, rododendrons, pollen 
bamboe, waterpartijen én mooie 
stinsenplanten. De Overplaats is 
een deel van het vroegere land-
goed Hartenkamp, waar ooit de 
beroemde Zweedse geleerde 
Linnaeus planten bestudeerde 
en gewoond heeft. 
De Overplaats is een mooi wan-
delbos gelegen op een oude 
strandwal met gazons. De bo-
men zijn er oud en eerbiedwaar-
dig en ook hier is de bodem nu 
in het voorjaar feestelijk be-
groeid met bloeiende stinsen-
planten, zoals knikkende vogel-
melk en wilde hyacinten. Stin-
senplanten zijn mooie voor-

jaarsplanten en bloeien als nog 
geen bladeren aan de bomen 
zitten. De naam ´stins` komt uit 
het Fries, wat ´stenen huis` be-
tekent. In vroeger tijden werden 
zij rond huizen van rijke mensen 
en op landgoederen geplant. 
Stinseplanten zijn ooit de re-
latiegeschenken van de hoge-
re stand geweest! Langzamer-
hand verwilderen deze planten 

en groeiden ze ook in de vrije 
natuur. 
Verzamelen om 11.00 uur pal 
naast de parkeerplaats van het 
Linnaeushof, Binnenweg, Ben-
nebroek. Duur: 1,5 uur. Deelna-
me is gratis. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. Parkeren is 3 eu-
ro of elders parkeren. Informatie 
Hans Kerkhoff, 023-5288577 of 
www.ivn.nl/zuidkennemerland 

Heemstede - Wat is een film 
zonder muziek? Filmbeelden sle-
pen je mee naar een andere we-
reld. Muziek bepaalt hoe je je 
daarbij voelt. Ook zonder beelden 
roept filmmuziek al veel emoties 
op. Spanning en sensatie, ac-
tie, dreiging of juist drama en ro-
mantiek…  de beelden dringen 
zich als vanzelf op. Je hoort de-
ze muziek heel soms op de radio. 
In de concertzaal zelden of nooit. 
Daarom speelt het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest onder lei-
ding van Dick Verhoef een avond 
lang de prachtigste filmmuziek 
van beroemde nationale en inter-
nationale componisten.  
Een bijzondere primeur! Nog niet 
eerder werd de muziek van de 
Nederlandse filmcomponist Fons 
Merkies (o.a. De Storm, De Twee-
ling, In Oranje, Happy End) live 
uitgevoerd door een symfonieor-
kest. Fons Merkies zal ook aan-
wezig zijn bij dit bijzondere con-
cert. Ook hoort u de allereerste 
filmmuziek. Deze werd ooit ge-
schreven door Camille Saint Sa-
ens voor bij een stomme film. En 
welke filmmuziek is beroemder 
dan Star Wars? Die krijgt u na-
tuurlijk ook te horen. Het belooft 
een bijzondere en unieke avond 
te worden in de Philharmonie 
Haarlem op 25 april 2010.

Films in Concert vindt plaats op 
zondag 25 april 2010 om 20.15 

uur in de Philharmonie Haarlem, 
Lange Begijnestraat 11 te Haar-
lem. Info: 023-5121212. De lei-
ding van het orkest is in handen 
van Dick Verhoef met medewer-
king van Saskia Plagge – cel-
lo. Het idee en concept zijn van 
Dick Verhoef en voor de samen-
stelling tekende Sándor Soete-
man. Entree: 20,= euro, voor-
verkoop/ 65+ of 12- 17,50 euro. 
Kaarten bestellen via www.hp-
ho.nl of www.theater-haarlem.nl 
of via de leden van het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest.

Muziekkeuze
U kunt luisteren naar compo-
sities van Fons Merkies, Ber-
nard Herrmann, Erich Wolf-
gang Korngold, Camille Saint 
Saëns en John Williams: o.a. uit 
de Films: De Storm, De Twee-
ling, De Grot, In Oranje,Trouble 
with Harry (a portrait of Hitch), 
Happy End, Star Wars (o.a. ad-
ventures of Jar Jar, Leia’s the-
me en Throne room and Finale), 
The Sea Hawk, Deception (Cel-
lo concert), L’assassinat du duc 
de Guise (arr. Iman Soeteman), 
Over het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest. Zij speelden 
Mahler in het Concertgebouw, 
begeleidden Laura Fygi bij jaz-
zy chansons en maakten vier-
maal een concertreis naar Ja-
pan. Het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest is een symfo-

nieorkest dat bestaat uit gedre-
ven (amateur)musici die graag in 
orkestverband musiceren. Onder 
leiding van dirigent Dick Verhoef 
studeren zij wekelijks op beken-
de en minder bekende symfoni-
sche werken van beroemde en 
minder beroemde componisten. 
Maar ook lichte muziek en op-
tredens met solisten maken deel 
uit van hun repertoire. Naast het 
geven van concerten neemt het 
Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest deel aan bijzondere muziek-
projecten. Sinds de oprichting 
van het orkest in 1966 wordt al-
tijd gestreefd naar muzikale ont-
wikkeling en een hoog niveau 
van de uitvoeringen. 
Kijk voor meer informatie over 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest op www.hpho.nl.

Dick Verhoef, dirigent.

Van Star Wars tot De Tweeling
Films in Concert door Philharmonisch 
Orkest Heemstede
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  7  A P R I L  2 0 1 0

Nieuw bestuur
Collegeakkoord 2010-2014 
U heeft op woensdag 3 maart uw stem uitgebracht voor de gemeenteraads-
verkiezingen. De periode na de verkiezingen stond in het teken van het formeren van 
een nieuw college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur). De nieuwe 
gemeenteraad is op 11 maart geïnstalleerd en op 25 maart is het college beëdigd. Het 
nieuwe college wordt gevormd door de VVD (7 zetels), D66 (4 zetels) en CDA (3 zetels). 
Met 14 zetels steunt het nieuwe college op een ruime meerderheid in de gemeente-
raad (totaal 21 zetels). 

• Werk aan de weg 

• Verkeersbesluit

Standplaatsvergunning
• 

Zinkende vaartuigen Zandvaart  
• 

In deze HeemstedeNieuws:

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

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

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

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

Nieuw College 
Het college van B&W vormt het dagelijks 

bestuur van de gemeente en legt 

verantwoording af aan de gemeenteraad. 

De burgemeester en de drie wethouders 

hebben een eigen portefeuille: een aantal 

zaken waarvoor hij of zij verantwoordelijk 

is. De gemeentesecretaris ondersteunt het 

college bij zijn werk en is hoofd van de 

ambtelijke organisatie.

drs.  M.J.C. 
Heeremans 
(Marianne) 
Burgemeester 

Portefeuille: 
Algemene bestuurs-

zaken en beleids-

coördinatie, publieks-

zaken en communicatie, personeelszaken en 

organisatie, facilitaire zaken, automatisering, 

economische zaken, openbare orde en 

veiligheid, regionale samenwerking, inter-

nationale contacten.

drs. P.H. van de 
Stadt (Pieter)
Wethouder VVD en 

locoburgemeester

Portefeuille: 
Bouwkunde, inrichting 

groenvoorziening 

grote projecten, ruimtelijke ordening, volks-

huisvesting, nutsvoorzieningen, werk en 

inkomen (incl. sociale zaken) en woonruimte-

verdeling. 

drs. J. Botter MPA 
(Jur)
Wethouder D66

 

Portefeuille: Cultuur 

en recreatie, duur-

zaamheid, maat-

schappelijke zorg 

(incl. Wmo) en volks-

gezondheid, onderwijs, Paswerk, reiniging, 

sport, volksgezondheid en Wmo-beleid.

mr. C.D.M. Kuiper-
Kuijpers (Christa)
Wethouder CDA 

Portefeuille: 
Civieltechnische 

werken, coördinatie 

investeringsbudget 

stedelijke vernieuwing, 

fi nanciën, groen (excl. groenvoorziening 

bij grote projecten), riolering en verkeer, 

vervoer en waterstaat.

mr. W. van den Berg
(Willem)
Gemeentesecretaris

Het college heeft een collegeakkoord opgesteld dat het gemeentelijke beleid voor 

de komende vier jaar op hoofdlijnen weergeeft. Een belangrijk deel van het college-

akkoord bestaat uit het benoemen van de terreinen waarop bezuiniging mogelijk is 

zonder dat daar de kwaliteit van Heemstede als woonomgeving onder lijdt. Kijk voor 

de hoofdlijnen op onder andere wonen, werk, groen en duurzaamheid en veiligheid 

uit het akkoord op www.heemstede.nl .

Collegeakkoord 

T/m 13 jaar geldt het jeugdtarief van € 8,50

Nederlandse Identiteitskaart 
Sinds 1 januari 2010 is de identiteitskaart 

(ID-kaart) niet meer gratis voor kinderen 

van 14 jaar. Vanaf 26 juni 2012 moeten alle 

kinderen over een eigen reisdocument 

beschikken. Een eigen reisdocument voor 

kind(eren) brengt natuurlijk kosten met zich 

mee. Om deze kosten te beperken, heeft 

de overheid het tarief voor een Nederlandse 

ID-kaart voor kinderen tot en met 13 jaar 

verlaagd. Dit jeugdtarief geldt sinds 1 januari 

2010 en bedraagt € 8,50 (v.a. 14 jaar: 

€ 42,50). Per 1 januari 2010 is de gratis 
ID-kaart voor 14-jarigen afgeschaft om 

dit nieuwe jeugdtarief te kunnen fi nancieren. 

In Nederland geldt de identifi catieplicht. 

Identifi ceren kan met een Nederlandse ID-

kaart of een paspoort. Waar moet u aan 

denken bij (de aanvraag van) een 

Nederlandse ID-kaart? Hieronder een 

beknopt overzicht:

- Deze kaart (in creditcardvorm) is 5 jaar 

geldig als legitimatiebewijs en reis-

document voor: Andorra, België, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-

Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, 

Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 

San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

- De medewerker achter de publieksbalie 

vraagt u bij uw aanvraag ook om uw 

vingerafdrukken (v.a. 12 jaar). Het doel 

daarvan is misbruik van reisdocumenten 

zoveel mogelijk tegen te gaan. Het 

opnemen van vingerafdrukken is 

verplicht.

- Incomplete aanvragen (dus zonder 

goedgekeurde foto('s), schriftelijke 

toestemming, etc.) kunnen niet in 

behandeling worden genomen. U moet al 

uw reisdocumenten bij de aanvraag 

tonen. Verlopen documenten moeten 

worden ingeleverd. 

Voor meer informatie kunt u het digitaal 

loket raadplegen via www.heemstede.nl 
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VVD

  

C.G.T.F.J. Leenders  H.M.A. Hooij  A. Brummer-van J.C. Brouwers- E. Albers M.B.H.J. Radix J.H.M. Peeperkorn

(Cees) (Heleen)    der Drift (Annelie)  Oosterbaan (Joke) (Erik) (Michel) (Huub)

D66    CDA

H.M. Klaasen  C.V. van der Hoff E.H. van der Linden S.M. Nieuwland W.M.M. Heeremans  E.G.M. van de  J.H.C. van den Berg

(But) (Carmen) (Bert) (Sebastiaan) (Wim) Weijer-Lambers (Els) (Chantal)

PvdA   GroenLinks  HBB

J.F. Struijf  J.H. Ruitenberg  J.H. Maas I.H.J. Sabelis  H.H. van Vliet R.M.F. Ates A.P. van der Have

(Sjaak) (Joke) (Johan) (Ida) (Huub) (Remco) (Annelies)

Nieuwe gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. Elke vier jaar kiest u de leden van de gemeenteraad. Na de 
verkiezingen van 3 maart 2010 bestaat de gemeenteraad uit 21 raadsleden verdeeld over 6 fracties (VVD, D66, CDA, PvdA, GL, HBB), 
waarvan 11 mannen, 10 vrouwen, variërend in leeftijd van 32 tot 65 jaar. Twaalf raadsleden continueren het raadslidmaatschap. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Schollevaarlaan 53 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 1 april 2010).

Het besluit ligt vanaf 8 april 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Verkeersbesluit

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nlHeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 
op maat van de gemeente.

HeemstedeMail
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

Aanvragen bouwvergunning
2010.059 het uitbreiden van een woonhuis  - Hunzelaan 11  

2010.060   het wijzigen van de pui en   - Binnenweg 42

 uitbreiden van een winkel 

2010.061 het plaatsen van een berging  - Linge 68

2010.062 het plaatsen van een erfafscheiding  - Raadhuisstraat 12

2010.063   het vergroten van een dakkapel op   - Haringvlietplantsoen 14

 het voorgeveldakvlak

2010.064 het uitbreiden van een woonhuis en    - Herfstlaan 8

 verplaatsen van de garage/berging

  

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 8 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 2 april 2010)
2010.047   het plaatsen van een glazen   - Wasserij-Annalaan 120

 schuifwand op de balkonbalustrade

2010.051 het plaatsen van een dakkapel op    - Herenweg 17A

 het voor- en achtergeveldakvlak

Verleende sloopvergunningen (verzonden 2 april 2010 )
2010.907 het verwijderen van asbest -  Burgemeester van Doornkade 1

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1) Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Bouwplannen

Op 29 maart 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, op grond 

van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening, per 1 mei 2010 een standplaats-

vergunning te verlenen aan de heer A. van der Plas te Katwijk voor de verkoop van vis-

producten op het Roemer Visscherplein op de zaterdagen.

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

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat de volgende vaartuigen in de Zandvaart gezonken respectievelijk aan 

het zinken zijn: - een roeiboot (omgeslagen) ter hoogte van Zandvaartkade 6,

                     - een lichtgroene kano met witte bovenkant ter hoogte van Zandvaartkade 4.

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren 

is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk 

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders 

of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of 

eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester 

en wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 

verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 21 april 2010 de gelegenheid om te 

zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend is dan wel hem te verwijderen. Indien de 

vaartuigen binnen deze termijn niet volledig drijvende zijn dan wel zijn verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders de vaartuigen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. 

De vaartuigen worden dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van 

de kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terugkrijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoon (023) 548 56 30.

Standplaatsvergunning

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

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

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

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

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

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

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

aangegeven.

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

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

verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

- Tot 9 april 2010 is de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan afgesloten 

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

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

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

Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan. Vanaf 7 april 2010 is de Cloosterlaan ter hoogte van

de Binnenweg afgesloten;

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

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

Zinkende vaartuigen Zandvaart   


