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Generatiemixkoor geeft
spetterend optreden
Heemstede - Dinsdag 3 april
heeft het Generatiemixkoor een
swingend optreden verzorgd
voor de bewoners van Kennemerduin. De senioren van het
seniorenkoor ‘Sing In’ die elke dinsdagochtend zingen bij
Welzijn Ouderen Heemstede
hebben samen met groep zes

van de Jacobaschool een koor
gevormd.
Dit gelegenheidskoor was een
éénmalig project en is onderdeel van het programma van de
Generatiemix. De kinderen hebben liedjes ingestudeerd van
vroeger en de senioren hebben liedjes ingestudeerd die de

kinderen nu zingen, waaronder een rap waar ook de bewoners van Kennemerduin gezellig
aan meededen. Jong en oud samen zingen, daar wordt iedereen
vrolijk van. Het optreden stond
onder leiding van juf Marianne
en dirigent/pianist Loek van der
Meer.

Op zoek naar amfibieën op Leyduin
Heemstede - Nu de temperatuur begint te stijgen komt de
trek van amfibieën op gang. Boswachter Jeroen Engelhart van
Landschap Noord-Holland organiseert op vrijdag 20 april van
19.30 tot 21.00 uur een excursie
op het landgoed Leyduin in de
buurt van Heemstede. De deelnemers gaan op zoek naar kikkers, padden en salamanders.
Amfibieën zijn wonderlijke dieren die soms op het water en
dan weer op het land leven. In
de winter past hun bloedsomloop zich aan de lage tempera-

**

tuur aan en gaan ze in winterslaap. Inmiddels zijn ze door de
hogere temperaturen weer actief geworden. Ze zoeken het
water op waar ze zijn geboren.
Daar zetten ze hun eieren af. Met
een beetje geluk zien de deelnemers de eiklonten van de padden of het kikkerdril drijven. Op
het landgoed Leyduin komen de
kleine watersalamander, de bruine en groene kikker en de gewone pad voor. Een bijzondere
soort is de rugstreeppad die zich
in het voorjaar duidelijk laat horen. De boswachter weet er alles

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

**

van. Ook voor kinderen een leuke excursie.
Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via
www.landschapnoordholland.
nl/de-natuur-in of door te bellen met 088-0064455. De kosten
bedragen 6,50, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 3,50. Kinderen tot 12 jaar
3,50, van Beschermers 2,50. Verzamelen op het parkeerterrein
van Leyduin aan de Manpadslaan 2 in Vogelenzang. Volg de
Leidsevaartweg en neem de afslag over het spoor.
De rugstreeppad is goed te
herkennen aan de streep op de
rug (foto: Henk van Bruggen).

INGEZONDEN

Lieve mensen uit Heemstede,
Ik kan niet bij iedereen op bezoek gaan om te bedanken. Veel
mensen hebben geld gebracht, ook zonder naam, voor ons
huis en voor ons. Ik blijf onthouden wat jullie hebben gedaan
voor ons, we hebben veel aandacht gekregen van mensen die
ons niet kennen en dat heeft mijn hart geraakt.
En nu weet ik hoe Nederlanders zijn, met een groot hart en
goede gedachten. Wat er met ons gaat gebeuren weet ik nog
niet maar ik blijf altijd dankjewel zeggen en ik wens dat wij nog
wel naar Heemstede terugkomen.
Ik wil de mensen van de politiek heel erg bedanken omdat niemand de rug heeft gegeven aan ons. Iedereen heeft geprobeerd om ons te helpen met onze problemen.
Misschien kan ik ooit wat voor jullie terugdoen.
Veel liefs van Amer, Ibrahim, Fares, Hisham en Zahra.
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Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. H. v. Popering uit Aalsmeer zondag 15 april
om 10.00 uur de voorganger.

PKN
Heemstede

Zandvoortselaan, het lekkerste
rijtje van Kennemerland
Heemstede - Geen proeverijen voor de “grote” mensen in
de aanloop naar Pasen op de
Zandvoortselaan, maar een
kleurwedstrijd voor de kinderen. En wat voor een wedstrijd.
Honderd inzendingen en honderd keer hoofdpijn voor de jury,
want hoe beoordeel je honderd
mooie, prachtige, bijna schitterende en heel zorgvuldig ingekleurde platen? Pieter Jan Ares
van Albert Heijn, Bas Bood van
de slagerij Bood, Nicolette van

2Tasty, Paul Mans van de stomerij en sigarenspeciaalzaak, ze
zijn er uit gekomen, soms met
hulp van de loep. Lotte van Veldhuizen mocht met een paashaas
van ruim twee kilo naar huis.
Gemaakt door de Limburgse
chocolatier Frank Visser van fair
trade chocolade, de smaak met
dat goede gevoel. Frederique
Kerstens, Milau Sikkel en Janne
Kin deelden de volgende prijzen
en Joep, nog net geen drie jaar,
had de vijfde prijs gewonnen.

In de ijssalon 2 Tasty smaakte
alles lekker wat de kinderen kregen, de juryleden namen een
ijsje en spraken nog even over
de opening van de kruising
Zandvoortselaan en Herenweg.
Achteraf was het reuze meegevallen, de meeste klanten
kwamen toch, de zaken gaan
weer als vanouds.
Positieve winkeliers daar op het
lekkerste rijtje van Kennemerland!
Ton van den Brink

Harmonie St. Michael treedt op voor Van Dam
Heemstede - Vrijdag 13 april
luistert Harmonie St. Michael
vanaf 19.00 uur de opening van
het ‘ijs-seizoen’ in bij Van Dam
aan de Raadhuisstraat 60 in
Heemstede. Van Dam heeft hart
voor cultuur. Afgelopen februari, na afloop van Heemstede tutti tijdens een optreden van drie
Heemsteedse Amateur orkesten in de Philharmonie in Haarlem, deelde hij bonbons uit.

Harmonie St-Michael is voorts
Willem en Miranda van Dam
dankbaar dat zij als een van de
eersten hun klantenkring via
Twitter-berichten op de hoogte heeft gebracht van de diefstal van de aanhangwagen met
slagwerk in de week voor Kerstmis.
Mede door deze snelle actie
was dit nieuws snel in de wereld maar helaas heeft de ver-

eniging het instrumentarium en
aanhanger niet mogen terugvinden.
Dat het financieel een behoorlijke aderlating is moge duidelijk zijn, daarom geeft de Harmonie op 17 juni een spetterend kinderconcert waarin een
belangrijke rol is weggelegd
voor niemand minder dan Irene
Moors! Plaats en tijd worden te
zijner tijd bekendgemaakt.

Het spoor van toen

Heemstede - De zwart-wit foto is uit het
Utrechts Archief en is gedateerd november
1957. De foto laat zien dat het hoge spoor
er al is en links op die foto het spoorviaduct
oven de Westelijke Randweg. In maart/april
1958 zou men pas het hoge spoor in gebruik nemen, deze werkzaamheden hebben
te maken met het verwijderen van de oude
trambrug en de betonnen pijlers eronder. De

sporen kwamen wat dichter bij elkaar te liggen toen. De kleurenfoto is van woensdag
14 maart 2012 en laat de huidige situatie
zien. Links volkstuinencomplex Nooit Rust.
Pas in september 2011 is die oude spoorbrug uit 1958 deels vervangen en is nu qua
geluid een stuk stiller dan voorheen.
Meer informatie: info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Heemstede - Zondag 15 april is
ds. P.I.C. Terpstra de voorganger
in de dienst in de Oude Kerk, die
begint om 10 uur. Er is Kinderkring en Crèche. In Kemperduin
is geen dienst.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 15
april begint de dienst in de Petrakerk aan de Limburglaan 3
om 10.00 uur. Voorganger is br.
Daniël van Beek. Dit is de eerste zondag in de reeks van vier in
het kader van het project ‘Schitterend leven’. Er is kinderopvang
voor de kleinsten en Bijbelklas
voor de kinderen van de basisschool.

Diensten in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 15
april ds. D. Kisjes- de Vries de
viering om 10.00 uur. Er is Kom in
de Kring (0-9 jaar) en een jeugdviering (9-15 jaar).

COLOFON
van 1930
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Poppetjes van
fimoklei
Heemstede - Op woensdag 18
april gaan de kinderen bij de
Woensdagmiddagclub van Casca poppetjes van fimoklei maken. De klei is heel makkelijk te
verwerken en het resultaat altijd
leuk!
De woensdagmiddagclub is
(bijna) elke week van 13.3015.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kinderen kunnen hier vooral
veel knutselen, maar ook meedoen met een spel of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50, een
kaart voor 10 keer kost 30 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-5483828 - kies 1. Voor meer
informatie: www.casca.nl.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Geluk kent vele moeders en het bijgeloof in ongelukken op ‘Vrijdag de Dertiende’ ook.
Dat heksen op vrijdag de dertiende samenkomen is één van die moeders.
Uit angst voor een ongeluk plegen velen op vrijdag de dertiende werkverzuim.
Een bijgelovige Roemeen bleef in 2004 ook thuis en stierf daar
helaas door een wespensteek.
Niet elk ongeluk is te voorkomen.
Vaak gaat deze eerst door de hand van de postbode.

Stinsenplanten
langs de Manpadslaan

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Heemstede - Ook dit voorjaar
groeien en bloeien de stinsenplanten in de berm van de Manpadslaan uitbundig. Niet alleen
de buitenplaats Huis te Manpad
is bekend vanwege de uitbundige bloei van deze bolgewassen, ook het aangrenzende laantje herbergt deze mooie planten. ‘Stinsenplant’ is een Nederlandse benaming voor een groep
planten die vooral voorkomt op
oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige
stadswallen en dergelijke. Het
zijn in de regel voorjaarsbloeiers
met opvallende bloemen. Deze
planten zijn lang geleden uit het
buitenland aangevoerd
en ge‘vorst’-elijk
bezoek

Zoek de verschillen

toch nog

plant om te verwilderen. Veel van
deze bolgewassen hebben stand
gehouden. Een goed beheer is
wel belangrijk. In het voorjaar
niet te veel schaduw,geen bladafval of restanten van de vegetatie van het jaar ervoor en geen
betreding. Daarom zorgt de gemeente Heemstede ervoor dat
de bomen niet te ver uitgroeien, er pas in de loop van de zomer wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Landschap
Noord-Holland voert dit werk uit.
De afgelopen weken bloeiden de
volgende soorten uitbundig: gele
anemoon,armbloemig look, Italiaanse aronskelk, voorjaarshelmbloem (foto) en adderwortel.

11 april 2012

Foto: Ruud Baan.
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Ellen Dikker
in Theater
de Luifel
Heemstede - Fjord, de cabaretvoorstelling die Ellen Dikker
vrijdag 20 april neerzet in Theater de Luifel, is een hilarische
voorstelling over een panische wereld. Waar brandvoorschriften en veiligheidseisen
ons proberen gerust te stellen, maar ons eigenlijk alleen
maar meer op de kast jagen.
Met haar uitstekende antenne
voor de huidige tijdgeest voert
Ellen een reeks raak getroffen
tragikomische personages op
die niet alleen goed op dreef
zijn, maar vooral flink op drift.
Sprankelend, vilein, kwetsbaar
maar bovenal erg komisch.
Met haar debuut ‘Toendra’
maakte Ellen Dikker een vliegende start. De voorstelling
werd uitstekend ontvangen en
direct genomineerd voor de
VSCD Cabaretprijs de ‘Neerlands Hoop’. Haar tweede programma Fjord maakt de verwachtingen helemaal waar.
Vrijdag 20 april is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren
via 023-5483838. Meer informatie: www.ellendikker.nl en
www.theaterdeluifel.nl.

Sint Petersburg, Moskou
en de Gouden Ring
Heemstede - Evert en Ciska
Abspoel vertellen donderdag 19
april bij Casca in de Luifel over
Rusland, een land van tsaren,
dictators en democratisch gekozen presidenten. Weinig landen zijn in 15 jaar zo ingrijpend
veranderd. Een land met een rijke geschiedenis. St. Petersburg
straalt een enorme rijkdom uit
in de vorm van paleizen, straten en kerken. De tamelijk jonge geschiedenis van deze stad
komt aan bod bij ons bezoek
aan de Hermitage, de Petrus- en
Paulusvesting en Peterhof en bij
het slenteren over de gezellige
Nevsky Prospekt. Veel ouder is
Moskou, een bruisende stad vol
historie en cultuur. Het Kremlin
is indrukwekkend; behalve paleizen hebben tsaren er prachtige kathedralen gebouwd. Ook
de steden van de Gouden Ring
speelden een belangrijke rol in
de Russische geschiedenis. Op
het platteland steken de uivormige koepels van de kerken boven de rijk versierde houten huizen uit. Kerken en kloosters zijn
sinds de val van het communisme op grote schaal gerestau-

reerd. Er zijn prachtige fresco’s
en iconen te bewonderen. Neem
alvast een kijkje op www.lezingen-abspoel.nl.
De lezing ‘St. Petersburg, Moskou en de Gouden Ring’ op donderdag 19 april om 20.00 uur is
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Reserveren kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur via 0235483828-1, maar is niet noodzakelijk. U kunt ook op de avond
zelf binnen komen lopen.

Psycholoog Joost Smitskamp
in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 13
april is drs Joost Smitskamp
te gast in het Trefpuntcafé op
het Akonietenplein in Bennebroek. Smitskamp is psycholoog en psychotherapeut. In
de 32 jaar waarin hij zijn eigen psychologenpraktijk had
in Haarlem heeft hij dikwijls
mensen behandeld die worstelden met eenzaamheid,
angst en een gebrek aan zingeving. Wat is de relatie tussen
psychotherapie en religie? Zowel psychotherapie als religie

houden zich bezig met betekenis verlenen aan ons leven en
wat ons daarin overkomt. Is de
psychotherapeut wellicht de
opvolger van de kerk nu het
aantal kerkleden afneemt?
Aan de hand van korte stukjes geschiedenis en voorbeelden uit de praktijk neemt Joost
Smitskamp ons deze avond
mee in zijn gedachten hierover. Uiteraard is er ook ruimte
voor vragen en discussie. Om
20.30 uur start het programma.

Herinneringsmiddag in Haarlem-Zuidwest
Regio - Op vrijdagmiddag 13
april organiseert Stichting Haerlem.nu de tweede herinneringsmiddag. Deze keer in het wijkgebouw HZW aan de Kamerling
Onnesstraat 83. Deze herinneringsmiddag is bedoeld voor oudere bewoners van de wijk Haarlem-Zuidwest en mensen die
vroeger in deze omgeving hebben gewoond, en graag hun herinneringen uit het verleden met
elkaar willen delen. Vanaf 14.00
uur bent u welkom, om 14.30 uur
start het programma.

De eerste middag, gehouden op
21 maart in het Steunpunt voor
Ouderen aan de Van Oosten de
Bruijnstraat, was een groot succes. Meer dan 30 buurtbewoners
haalden met elkaar verhalen op

uit het verleden, zelfs van voor
de oorlog. Aan de hand van oude foto’s kwamen de mensen op
verhaal. Veel mensen namen zelf

Spelen in de Thomsonlaan.

hun oude albums mee. Mevrouw
Verdam, van buurtkruidenier Veda op de hoek van de Karel van
Manderstraat, Schreveliusstraat
vertelde: “Mijn schoonvader verkocht geen maandverband, daar
schaamde hij zich voor.”
Meneer Nederkoorn: “In de oorlog was ik welkom thuis met alles wat je in je mond of in de kachel kon stoppen. Het houten
hek rond de voetbalvelden van
Geel Wit verdween in rap tempo.”
De herinneringsmiddagen zijn
onderdeel van het project Het
Verleden Plein. Het evenement
dat stichting Haerlem.nu op 8 juli in speeltuin Jeugdland op het
Theemsplein organiseert. Meer
informatie: Suzanne Klaassen,
tel. 06-51544203 of via info@
haerlem.nu).

Bill Baker’s Big Band
in de Luifel
Heemstede - Bill Baker’s Big
Band heeft dit jaar wat te vieren:
25 jaar muziek, een kwart eeuw!
Daar willen ze bij stilstaan op zaterdag 21 april in Theater de Luifel. Hoewel stilstaan…: met hun
swing is het moeilijk stilstaan,
laat staan stilzitten.
In die 25 jaar hebben ze muziek gespeeld van alle grootheden uit de swinggeschiedenis en
ook opgetreden met grootheden
uit die periode zoals: Vera Lynn,
Beryl Davis en oud leden van
het originele Glenn Miller orkest!
Herhaalde malen zijn zij uitgenodigd om op te treden op de internationale Glenn Miller Festivals in de Verenigde Staten en in
Engeland. Ook zijn ze op tournee
geweest in Indonesië en zelfs recentelijk in China.
Ze hechten veel belang aan hun
handelsmerk, de natuurgetrouw-

heid van beeld en geluid. Bill Baker’s Big Band klinkt zoals dat
vroeger klonk. Met spetterend
enthousiasme brengt de band de
sfeer van de jaren ’30 en ‘40 voor
het voetlicht, ongetwijfeld swingen de Masters of Swing vanaf
hun wolkje met ons mee.
Voor dit Zilveren Jubileum hebben de bandleden een persoonlijke keus gemaakt uit het onuitputtelijke repertoire. Dit zorgt ongetwijfeld voor veel verrassingen!
Zaterdag 21 april is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via 0235483838.
Meer informatie: www.billbaker.
nl of www.theaterdeluifel.nl.

Dit weekeinde spirituele
beurs in Haarlem

Regio - Nicky’s Place organiseert haar 29ste spirituele beurs
in Haarlem op zaterdag 14 en
zondag 15 april. De beurs wordt
gehouden op een ruime en
lichte locatie, goed bereikbaar
met de auto vanaf de Westelijke Randweg. Een prachtige plek
waar je even tot jezelf kunt komen en in een ontspannen sfeer
een gesprek kunt aangaan, om
op persoonlijk vlak vragen te
stellen en inzichten te verkrijgen,
kennis te maken met een interessante wereld en je drempelvrees te overwinnen. Op zaterdag zijn er zelfs vier gratis lezingen.
Iedere keer is er een aantal nieuwe disciplines en natuurlijk de
vaste onderdelen uit de spirituele wereld. De mediums, healers, sjamanen en paragnosten
die aanwezig zijn hebben allen
jarenlange ervaring in het werken met de spirituele wereld onder andere kaartleggingen met
tarot, contact met overledenen,
pendelen en fotolezen. Deze
beurs is er een thema: ‘Keuzes
maken’, een tarotkaartenlegging
helpt je inzicht te krijgen in de

keuzes die je gaat maken. Beide dagen zijn er diverse tarotdames aanwezig. Hans Kraak helpt
je samen met al zijn engelenboeken en -kaarten om helderheid
te krijgen. Nieuw dit keer ervaar
een Healing Touch behandeling
of laat met kwantumfysica je cellen doormeten. Ook aanwezig:
voetreflexologie, Touch of Matrix, tenen lezen, magnetiseren,
Ayurvedische hoofdmassage en
een heuse brainmachine voor
een heerlijke hersenmassage.
Vanuit de creatieve hoek zijn er
spirituele schilderijen en prachtige sieraden. Daarnaast is er
handlijnkunde en nummerologie.
De beurs is zaterdag en zondag
14 en 15 april van 12.00 tot 17.00
uur. Toegang voor een dag 5 euro, twee dagen 8 euro. Consulten
kosten maximaal 10 euro. Voor
uitgebreide informatie kijk op de
website www.nickysplace.nl of
bel: 06-41041509, Nicole van Olderen. Tot ziens In het ouderensteunpunt aan de van Oosten de
Bruynstraat 60, 2014 VS Haarlem. hoek Westergracht achter
de Bavo Basiliek.
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Paashazen zoeken

Alzheimer café, waar over
dementie gesproken mag worden
Heemstede - Een café op de
hoek, waar dorpse zaken worden besproken, heeft een eigen taalgebruik in de eeuwen
gekregen. In een Alzheimer café worden zaken over dementie besproken, deze café’s hebben in een bestaan van amper
tien jaar een geheel eigen woordenschat gekregen, waar je in
korte tijd al mee vertrouwd bent.
Dinsdagavond opende wethouder Jur Botter de eerste bijeenkomst van het Alzheimer café
Heemstede in de zaal van Welzijn Ouderen Heemstede. Dit café stond al lang op zijn lijstje en
is een vervolg op het al jaren bestaande Alzheimer overleg dat
ooit werd opgestart door Betty Labout. Ted Herkes van Welzijn Ouderen Heemstede aan de
Lieven de Keylaan 24 in Heemstede, had de locatie. Voorlopig
wordt dit café gehouden op de
eerste dinsdag van de maand,
het wordt een ontmoetingsplaats
voor mensen met dementie, hun
naasten en belangstellenden. De
bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een
deskundige of de vertoning van
een film, waarna de bezoekers
ideeën, informatie en ervaringen

kunnen uitwisselen. Deze eerste avond werd de arts/specialist
ouderengeneeskunde,Ditta van
Mulligen, ondervraagd door de
“cafébaas”, Lenie Haaring, voorzitter van Alzheimer Zuid Kennemerland. Ditta heeft deze ziekte
dichtbij meegemaakt met haar
vader, zij heeft zich hierin gespecialiseerd, ze vertelde hoe
de ziekte is te herkennen en gaf
enige aanwijzingen hoe met dementerenden om te gaan.
Vormen van dementie
Ditta gaf aan welke vormen van
dementie kunnen optreden. Alzheimer, het langzamerhand achteruitgaan van het geheugen. Bij
vasculaire dementie wordt de
doorbloeding slechter in stapjes.
Parkinson kennen we van het
beven van handen, stramheid,
concentratieverlies, hallucineren, bijvoorbeeld beestjes zien.
Bij de behandeling na de diagnose biedt het Draagnet DOCteam in belangrijke mate bij. De
casemanager is hier de spil die
de noodzakelijke zorg organiseert en coördineert Zij ondersteunen en begeleiden thuiswonende mensen, hun naasten en
mantelzorgers. De begeleiding

maakt het mogelijk dat dementerenden langer en verantwoord
in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen., waarbij behoud
van kwaliteit van leven centraal
staat.
Het café heeft voorlopig nog
twee data ingevuld, 8 mei en 5
juni, op de Lieven de Keylaan
24 in het gebouw van WOH. Bedoeld ook voor partners, kinderen, mantelzorgers, iedereen die
betrokken is bij deze ziekte en er
wel eens zijn/haar hart wil luchten. Verzorging vraagt veel energie, neem je niet te veel hooi
op je vork? Hier is geen enkele vraag `stom`. Het is stom die
vraag niet te stellen. Dat er twee
jonge bestuurders van de Stichting. Bas Mol en Ivo Bruyn zitten, is stimulerend. De vader van
Bas was lang dement en Bas wilde zich inspannen voor deze organisatie, vriend Ivo wilde graag
meedoen en beiden spreken inmiddels vloeibaar Alzheimers. Zij
hopen op echte café avonden
waar mensen, betrokken bij dementie, zich gaan thuis voelen.
Zij willen graag!
Ton van den Brink

Man gewond na aanrijding
Heemstede - Een man is in de
nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt na een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond kwart over twaalf
op de kruising met de Lanckhorstlaan met de Herenweg.
Door nog onbekende oorzaak
klapten twee wagens tegen elkaar aan.
Diverse hulpdiensten kwamen
ter plaatse om assistentie te verlenen. Omdat er mogelijk sprake
was van een beknelling is ook de
brandweer gealarmeerd. Een van

de bestuurders raakte bij het ongeval gewond, hij is na behandeling ter plaatse overgebracht
naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie onderzoekt nog of de man in het bezit is van een geldig rijbewijs. De
bestuurder van de andere wagen
raakte niet gewond.
De verkeersongevallenanalyse
(VOA) van de politie is opgeroepen om de exacte toedracht van
het ongeval te achterhalen. Vermoedelijk is een van de wagens
door rood gereden.

Foto: Michel van Bergen.

Heemstede - Alweer voor de
zestiende keer organiseerden
gymnastiekverenigingen
GSV
Heemstede en BATO het Paashazen zoeken. In de Haarlemmerhout zaten 5 paashazen verstopt. In principe waren de hazen makkelijk te vinden, maar de
moeilijkheid was dat de hazen
op volgorde gevonden moesten worden. 150 kinderen begonnen om 13.00 uur, gewapend
met een kaart waar de volgorde op stond, aan hun zoektocht.
Bij Nathalie (haas 1) kregen alle kinderen een gekookt ei, die
ze ter plaatse mochten schilderen. Bij haas 2 (Monique) begon het echte zoeken. De kinderen moesten hun ogen dicht
doen, terwijl de paashaas snel
de eieren verstopte. Op naar de
volgende. Dit waren twee hazen (Renée en Rivka). Hier kregen de kinderen een suiker-eitje, maar mochten het niet eerder opeten voordat een parcours
was afgelegd met het eitje op je
hand. Bij Mea en Daniël kregen
de kinderen een broodje. Als een
soort rattenvanger van Hamelen
liep Daniël een tocht langs pilonnen, bomen en struiken. Als

laatste zochten de kinderen naar
haas 5 en daar stond Marjan met
een surprise-ei, maar voordat zij
dat kregen liepen zij een afstand
in de (post)zakken.
Ook de afdeling ‘Ouder en kind’
van GSV Heemstede was op
het evenement aanwezig. Normaal gesproken bewegen deze kinderen met hun begeleider
op woensdagochtend in de Offenbachzaal, maar nu liepen zij
in een groep door de Haarlemmerhout. Ten opzichte van hun
oudere soortgenoten hadden zij
het grote voordeel dat zij niet op
volgorde hoefden te zoeken en
dat Boswachter Jos ze een beetje in de goede richting stuurde. Dat in grote tegenstelling tot
de anderen want toen wist hij
het opeens niet meer. Gelukkig
was er voor iedereen een mogelijkheid tot pauze en een pakje drinken, daarbij kwam Joke
tot de ontdekking dat appelsap
meer gewild was dan de sinaasappelsap.
Mede door het goede weer een
geslaagd evenement, georganiseerd door GSV Heemstede en
BATO.
Boswachter Jos

Bejaarde automobilist
veroorzaakt aanrijding met letsel
Heemstede - De politie kreeg
vorige week donderdagmorgen
omstreeks 08.15 uur een melding van een aanrijding met let-

sel op de Van den Eijndekade.
Twee Heemsteedse fietssters
van 18 en 19 jaar werden hier
aangereden door een automobilist die na de aanrijding doorreed. Hierbij liet de bestuurder
de vrouwen gewond achter. Één
van de vrouwen werd ter plekke
aan haar verwondingen behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis. De andere is met zwaar
letsel, waaronder een gebroken
bekken, vervoerd naar een ziekenhuis.
De fietsen raakten zwaar beschadigd. De politie kwam de
man al snel op het spoor, hij kon
vlak na de aanrijding op de Van
den Eijndekade worden aangehouden. De bestuurder, een
84-jarige Haarlemmer, wordt
verhoord. De politie maakt proces-verbaal op.
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Rasechte zigeunerzang in Haarlem

Regio - Op zaterdag 14 april presenteert La Manouche in Mondiaal Centrum, Lange Herenvest
122 te Haarlem haar nieuwe CD
genaamd ‘Ay Chavale!’
La Manouche heeft een muziekvoorstelling met hartverscheurende liederen uit de Roma- en Sinti cultuur. Met warme gitaarklanken en temperamentvolle zang wordt de luisteraar meegevoerd met de zigeunerkaravaan. Tijdens dit concert
waant men aan het kampvuur bij
de woonwagen. Sentiment, passie en weemoed vormen de rode
draad binnen de muziek van La
Manouche. Het repertoire is qua
stijl en komaf zeer divers; het is
een melange van gipsyswing,
csardas en rumba flamenca. De
stukken op de CD zijn traditionals van verschillende origine.
Het geluid van La Manouche
kenmerkt zich door geraffineerd
samenspel van de twee gitaren
en de schilderachtige stem van
Mouché Palts: als geen ander
kan hij het hart van de luisteraar
beroeren. Het publiek wordt ook
getrakteerd op virtuoos snarenwerk van Manito.
Het album is mede tot stand ge-

komen door Merusa records.
De aanvang is 20.30 , de entree

10 euro. Reserveren: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

Danz!

Candy Dulfer
in Haarlem

Concert
La Grenouille
Regio - Het leven van een
componist in Engeland tussen 1500 en 1700 was niet alleen “butterflys and roses”....
Een componist werd ook geacht diplomaat te zijn, zich te
voegen naar de grillen van het
Hof, dat per troonswisseling
een andere godsdienst voorschreef. Sommige componisten waren daartoe niet bereid
en zijn zelfs gevlucht of verbannen uit Engeland. Desondanks is er een schat aan muziek geschreven in de renaissance- en barokperiode.
Vocaal Ensemble La Grenouille zal in samenwerking met
luitist Willem Mook en blokfluitist Jan Pieter van Eijkelenborg op vrijdag 20 april het
deksel van de schatkist openen en deze schat aan liederen ten gehore brengen.
Prachtige kerkmuziek, zoals
Hear my prayer van Henry Purcell en Justorum Animae van
William Byrd, wisselen vrolijke
en melodramatische madrigalen van onder andere Morley,
Wilbye en Nicholson af. Natuurlijk ontbreekt de muziek
van Dowland niet, hoort u een
Engels nachtegaaltje en zelfs
een heksendans.
Dit afwisselend en boeiend
concert vindt vrijdag 20 april
plaats, 20.15 uur in de Waalse
Kerk, Begijnhof 30 te Haarlem.
Entree bedraagt 8 euro inclusief een consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kerk of reserveer via info@
lagrenouille.nl.

Regio - Bekend in Haarlem en
omstreken, nú ook in het Patronaat: Danz, vrijdag 13 april
vanaf 21.00 uur. Dé perfecte avond uit voor iedereen die
van herkenbare dance classics houdt. De echte floorfillers! En wat zijn er een hoop
gemaakt de afgelopen decennia: van The Weathers Girls en
The Trammps (70’s) via Madonna, Michael Jackson en de
Communards (80’s), 2 Unlimited, Robin S (90’s) tot aan Rihanna, David Guetta en Avicii
(00’s & 10’s). In de platenkoffer zitten zelfs een paar heerlijke rocktracks! Gewoon een
ouderwets gezellig feest met
een gemêleerd publiek en een
topfeestelijke sfeer. Of je nou
20 bent of 60... Entree 10 euro.
Informatie: www.patronaat.nl.

Homeopathie
Rommelmarkt
en kinderwens Regio - Ter gelegenheid

Regio - Van 10 tot 16 april staat
de themaweek over Homeopathie en een Kinderwens wereldwijd op het programma. In dit
kader houdt Centrum voor Homeopathie & Vitaliteit in Santpoort-Noord een lezing op 16
april van 19.00 uur tot 21.00
uur. De lezing gaat over homeopathie en verminderde vruchtbaarheid. De toegang is gratis.
Van de Nederlandse paren bezoekt 20 procent de huisarts
vanwege problemen met zwanger worden. De reguliere aanpak leidt lang niet altijd tot een
gewenst resultaat. Ook kunnen
de behandelingen emotioneel en
fysiek belastend zijn. Homeopathie kan dan een effectief, mild,
veilig en betaalbaar alternatief
zijn. Ook voor mensen die in een
IVF traject zitten of dit afgerond
hebben.
Tijdens deze lezing kunt u nader kennismaken met de werkwijze van de klassieke homeopathie. Als u zich wilt verdiepen in
de homeopathie op dit vlak, is er
informatiemateriaal beschikbaar.
Meer informatie over landelijke
activiteiten staat op www.vereniginghomeopathie.nl.
Homeopathie stimuleert het zelfherstellend vermogen. Door een
homeopathische
behandeling
kan een nieuw evenwicht ontstaan met als gevolg een zwangerschap.
Ter informatie: de meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van consulten geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering. Een verwijzing van de
huisarts is niet nodig.
Graag aanmelden vóór 12 april,
telefonisch 023-5477555 of per
e-mail: info@bettyschouten.nl.

van het 40-jarig bestaan van
Woonzorgcentrum Schalkweide wordt op zaterdag 21 april
een extra grote rommelmarkt
georganiseerd van 10.00 tot
15.00 uur in Woonzorgcentrum Schalkweide, Floris van
Adrichemlaan 15 in Haarlem.
Info: 023-8922900.

Uriah Heep
in Patronaat

Regio - Uriah Heep treedt vrijdag 13 april op in het Haarlemse
Patronaat. In Nederland kennen
we Uriah Heep onder andere
van de grote 70’s hit ‘Easy Livin’,
maar de hardrockers brachten
de afgelopen 40 jaar in totaal 23
studio albums uit, 12 live albums,
13 compilatie albums en 27 singles. In 2009 kwam het 40-jarig jubileum album ‘Celebration’
uit met nieuwe studio-opnamen
van twaalf van de best bekende
nummers, alsook twee compleet
nieuwe nummers. Nog steeds
alive and kickin’ op het podium,
vrijdag de dertiende april is het
zo ver... Aanvang 21.00 uur, entree 30 euro in de voorverkoop,
34 euro aan de deur. Meer informatie: www.patronaat.nl.

Regio - De koningin van de
saxofoon Candy Dulfer treedt
zondag 15 april op in het Patronaat in Haarlem. Aanvang 21.00
uur, entree 20 euro. Meer informatie: www.patronaat.nl.

The Puta Madre Brothers
Regio - De muziek van deze Australische band The Puta Madre
Brothers, die donderdag 12 april om half negen optreden in het
Haarlemse Patronaat, zou zo in elke Tarantino film kunnen passen: surf rock n roll met Mexicaanse garage elementen. Het Café
in het Patronaat was vorig jaar al te klein voor ze, nu vol gas in de
Kleine zaal met de beste surfband van Nederland, The Phantom
Four, in het voorprogramma.
Meer informatie: www.patronaat.nl.

pagina 12

11 april 2012

Darmklachten?
Naar Apotheek Groenendaal

Foto: Bert van der Linden.

Heemstede - Nu bij Apotheek
Groenendaal aan de Valkenburglaan 50 verkrijgbaar: VSM
Pearls probiotica. Door verschillende oorzaken, zoals slechte
voeding, ouder worden, stress
of een antibioticakuur, kunnen ook bij u ongunstige bacteriën de overhand krijgen in uw
darmstelsel, waardoor u bepaalde klachten kunt krijgen. Heeft u
wel eens last van obstipatie, winderigheid, weinig energie of futloosheid? Of wilt u graag uw immuunsysteem versterken?
VSM Pearls probiotica versterkt

Geen trams maar bloesem in de middenberm
Heemstede - Bloesem in de bomen op de middenberm van de Heemsteedse Dreef. De Dreef was de
nieuwe Noord-zuid route zoals die in 1912 bij het uitbreidingsplan van Heemstede werd bedacht en
in de periode 1918-1932 werd aangelegd. Op de middenbaan, waar in het oorspronkelijke plan trams
zouden komen, werden uiteindelijk heel wat verschillende bomen en planten geplaatst. De bomen krijgen heel wat bekijks want het blijkt dat meer dan 25.000 auto’s dagelijks passeren.

Zaterdag aanstaande de grote autoshow!
Heemstede – De mooiste automerken uit de regio bewonderen? Dat kan aanstaande zaterdag 14 april in het centrum
van Heemstede. In winkelgebied
Binnenweg/Raadhuisstraat bent
u van harte welkom op de grote Autoshow. Er zijn diverse klinkende merken vertegenwoordigd. Audi, Suzuki, Fiat, Hyundai, Jeep, Mercedes, BMW, Mini,
Chrysler, Skoda, Smart, Volkswagen en Skoda zullen hun nieuwste typen showen. Bovendien
zijn er ook sportwagens en klassiekers te bewonderen. Alle bolides glimmend opgepoetst in hun
lak en de moeite waard om aanschouwd te worden. Aanraken
mag en foto’s maken eveneens.
Dus met gezin gezellig naar de
winkels komen in hartje Heemstede? Zaterdag wordt u door alle winkeliers van harte welkom
geheten. U kunt gewoon van de

Binnenweg en Raadhuisstraat
gebruik maken; de route blijft
open. Wie weet is het terrasweer
of zelfs een mooie dag voor een
ijsje; de ijssalon bij Van Dam is
immers geopend vanaf vrijdag.

Kijk voor meer informatie over
deze activiteit (georganiseerd
door de winkeliersvereniging
Centrum) op de overigens geheel vernieuwde website:
www.wch.nl

Spiroflor helpt tegen spierpijn

ponent geeft een warm en weldadig gevoel. Je kunt de Spiroflor SRL 2 tot 3 maal daags op de
pijnlijke plekken aanbrengen en
licht inmasseren. Spiroflor SRL is
ook geschikt bij een stijve nek of
stijve rug, rugpijn of spit. Spiroflor SRL is verkrijgbaar als gel en
als crème. De werking van de gel
en de crème is hetzelfde, alleen
de smeerbare basis verschilt. De
crème is prettig om te masseren.
De gel is niet vet, wordt gemakkelijk door de huid geabsorbeerd
en droogt snel op. Verkrijgbaar
bij Apotheek Groenendaal, Valkenburglaan 50 in Heemstede.
Zie ook: www.apotheekgroenendaal.nl.

Heemstede - Is spierpijn nou
een goed teken? Het antwoord
op deze en nog veel meer andere sport- en spierpijn vragen
komt naar voren uit het grote
sportonderzoek van Spiroflor onder ruim duizend Nederlanders.
Sporten gaat, zeker na een langere periode van rust, vaak gepaard met spierpijn. Spierpijn is
niet ernstig maar wel lastig. Met
name ’s ochtends, als je spieren
nog niet warm zijn en lang in rust
zijn geweest, hebben de meeste mensen er last van (49%).
52% van de mensen vindt spierpijn een positief signaal omdat

men dit als teken ziet dat hij/
zij goed zijn best heeft gedaan.
In werkelijkheid is spierpijn een
signaal van je lichaam dat je je
spieren, pezen en gewrichten te
zwaar hebt belast. Tijd om rustig aan te doen dus en je spieren
tijd te geven om te herstellen. Er
bestaan gels die herstel van belaste of stijve spieren stimuleren. Bijvoorbeeld Spiroflor Sport
Warm. De plantaardige bestanddelen bevorderen de doorbloeding van zwaar belaste, gevoelige en stijve spieren en pezen.
Ze ondersteunen bovendien het
herstel en het extra warmtecom-

uw darmflora. De gunstige bacteriën in de probiotica gaan de
concurrentie aan met de minder
goede bacteriën. Het evenwicht
tussen de gunstige en ongunstige bacteriën in uw darmen wordt
hersteld. Allerlei klachten, zoals
een slechte weerstand kunnen
zo verholpen worden.
Apotheek Groenendaal heeft drie
varianten VSM Pearls voor u in
voorraad. Alle drie verkrijgbaar in
10 en 30 stuks. Kom voor advies
over de juiste Pearl variant naar
Apotheek Groenendaal, Valkenburglaan 50 in Heemstede.

Ladies Night een leuk
initiatief bij de Kon. HFC
Regio - Hoewel de meisjes
en dames momenteel voor de
aanwas zorgen bij de voetbalbond is het over het algemeen
nog een jongens- en mannenbolwerk. Vaders staan langs
de lijn, zijn coach, scheidsrechter, slepen met tassen of
bemannen een commissie of
het bestuur.
De dames vinden we meestal terug in het clubhuis achter de bar, zij vullen de website
en doen administratieve klussen. Veelal buiten het zicht van
de actieve sporters en treden
zo dus wat minder op de voorgrond.
De dames zijn echter, bij de
meeste verenigingen, wel een
constante en onmisbare factor bij het reilen en zeilen in
de club. Bij de Kon. HFC is dat
niet anders en daarom hebben
Leanne Jasperse en Nicolette
Duijtshoff bedacht dat er voor
de dames van de club eens
iets bijzonders moest worden georganiseerd. “De heren hebben hun maandelijkse
sponsorborrel en recent nog
een zeer geslaagd herendiner”,
zegt Nicolette. “Voor ons, de
dames van de vereniging is er
nooit eens iets wat echt door
en voor ons zelf is. Daar gaan
wij nu verandering in brengen.
Op dinsdag 24 april organiseren wij de eerste Ladies Night.”
Vanaf 19:30 uur staat het clubhuis van de Kon. HFC geheel
in het teken van de dames. Het
programma heeft veel te bieden. Le Grand Cru organiseert
een wijnproeverij, er wordt
door Sport ‘n Styles en Colom-

MIX-It Disco
Heemstede - Mix-it is zaterdag 21 april dé dance-avond bij
Casca in de Princehof, Glipperweg 57 in Heemstede. Niet alleen de muziek wordt goed gemixed, ook het publiek van deze
avond is een mix tussen mensen

bo/Amedee mode gepresenteerd en Hildering Parfumerie
geeft make-up adviezen.
Interessant wordt ongetwijfeld de uitleg over het smeden
van gouden sieraden door Astrid Coene en de dames kunnen vakantie ideeën opdoen
samen met Kuoni Travel. Uiteraard worden er hapjes en
drankjes geserveerd. De organisatie en de uitvoering zijn
helemaal in handen van de dames en de heren komen er dus
niet in. Zelfs de vaste fotograaf
wordt deze avond vervangen
door een vrouwelijke collega.
“Wij mikken op moeders en
dochters van leden en oud leden, maar in principe zijn alle dames welkom die eens
een leuke avond willen meemaken”, zegt Leanne. “Gewoon met een groep gelijkgestemden eens ontspannen samen te zijn”. De kosten van de
avond bedragen maar 15 euro, inclusief een drankje. Het
entreebewijs is tevens het lotnummer, waarop mooie prijzen
te winnen zijn. De opbrengst
van deze avond wordt door de
organisatie geschonken aan
de stichting KIKA (Kinderen
Kanker Vrij).
Zo levert deze avond naast
veel plezier, ook nog iets op
voor de strijd tegen het groeiend aantal kinderen met kanker. Kaarten zij nog te bestellen via 06-13084531 of in het
clubhuis van de Kon. HFC op
zaterdag 14 en 21 april en zondag 15 en 22 april tussen 11:00
en 13:00.
Eric van Westerloo

mét en mensen zonder verstandelijke beperking. Kom op zaterdag 21 april ook dansen of wat
drinken. Iedereen is welkom van
19.30 tot 22.00 uur. De entree, inclusief twee frisdrankjes is 6 euro. Meer informatie? Bel Casca:
023-5483828 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.
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Dichtstorten

Dickens in de Lage Landen
Heemstede - Dick Kooiman,
bestuurslid van de Haarlem
Branch, licht donderdag 19 april
om 20.00 uur de bundel ‘ Dickens in de Lage Landen’ toe bij
Boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138.
Charles Dickens (1812-1870) is
één van de beroemdste schrijvers ter wereld. Ook wie nooit
een boek van hem las kent namen als Ebenezer Scrooge, Oliver
Twist en Mr. Pickwick. Dickens’
oeuvre is even imposant als tijdloos. Zijn Christmas Carol is bijna beroemder dan het kerstverhaal zelf en zijn werk wordt overal ter wereld gelezen, verfilmd en
op toneel opgevoerd. Zijn humor,
schitterende verhaallijnen en beschrijvingen van boeven en oplichters blijven tot de verbeelding
spreken. Niet voor niets werd hij

‘The Inimitable’ genoemd, ‘De
Onnavolgbare’.
In 1956 hebben Dickensliefhebbers een Haarlem Branch van de
internationale Dickens Fellowship opgericht met Godfried Bomans als eerste president. Omdat het nu 200 jaar geleden is
dat Dickens werd geboren, hebben leden van die Fellowship een
bundel uitgebracht, ‘Dickens in
de Lage Landen’. Daarin wordt
onder andere aandacht besteed
aan de ontvangst van zijn boeken in Nederland, de innige
band tussen Dickens en kerst en
zijn relatie tot het auteursrecht.
Dick Kooiman, bestuurslid van
de Haarlem Branch zal de bundel toelichten. 1Aanvang: 20.00
uur. Toegang 3 euro. Reserveren
gewenst via 023-5282472. Zie
ook www.boekhandelblokker.nl.

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, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Voor Ingrid
Zo ver uit elkaar
Zo anders de omgeving tussen hem en haar
Zo verschillend van karakter en verleden
Zo anders wordt hun toekomst vergeleken met het heden
En dan toch zo sterk verbonden
Kan alleen maar liefde zijn dat zij elkaar hebben gevonden

Zoek de verschillen

René Verhoog

Bloemmozaiekroute
toch nog ‘vorst’-elijk
bezoek

Diner Eethuis de Luifel aangepast
Heemstede - Het diner in Eethuis de Luifel gaat van opzet
veranderen.
Vanaf maandag
16 april kunt u kiezen of u één, twee- of drie gangen wilt! Het
driegangendiner blijft, maar ook
kunt u nu kiezen voor een hoofdgerecht en hierbij een voorof nagerecht. Zo komen kleine eters én grote eters aan hun
trekken.
Voor deze nieuwe opzet is gekozen, omdat na onderzoek is gebleken dat er gasten zijn die genoeg hebben aan een hoofdgerecht. In de nieuwe opzet betaalt
u voor een hoofdgerecht 7 euro.
Een voorgerecht kost dan 2 euro en een nagerecht 1,50. Wilt
u een compleet driegangendiner,
dan blijft de prijs 9,50. Wilt u het

aantal gangen bij het reserveren
doorgeven?
Men hoopt dat bezoekers naar
Eethuis de Luifel komen om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekkere, gezonde en
betaalbare maaltijd. De maaltijd
wordt met verse producten bereid. In de eerste week van de
nieuwe opzet, maandag 16 tot en
met vrijdag 20 april, krijgt iedere
bezoeker van het eethuis na het
eten een kopje koffie of thee van
het huis aangeboden.
De themamaaltijd, elke eerste
woensdag van de maand, zal in
de huidige opzet blijven bestaan.
Deze maaltijd kan daarom alleen
als compleet menu besteld worden.

Regio - Op zondag 15 april is er
een bloemmozaiekroute in Vogelenzang. Voor zover bekend is
dat een primeur voor het dorp.
Ook is er een proeverij waarbij
een keur aan lekkernijen wordt
aangeboden.
Deze activiteit wordt georganiseerd in verband met het 150jarig bestaan van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Nu wordt het hele dorp smaakvol in de bloemetjes gezet. Op de drukbezochte
voorbereidingsavond heeft Wim
Warmerdam uitleg gegeven. Hij
heeft jarenlange ervaring met
het organiseren van bloemmozaieken in De Zilk. Aan de hand

in Vogelenzang

van dia’s liet hij voorbeelden
zien. Daarna wist iedereen hoe
het in z’n werk gaat met bloemen ritsen, strooien en steken.
De mozaieken zullen vanaf zaterdag 14 april 12.00 uur te zien
zijn. Op zondag 15 april start
de Bloemmozaiekroute van-

af het Kerkplein. Na de viering
wordt er vanaf 12.00 uur koffie
en thee geschonken. Er zijn plattegronden beschikbaar, waarop
de bloemmozaieken staan aangegeven. Op eigen gelegenheid
kan iedereen lopend of fietsend
op pad gaan. De kerk is opengesteld tussen 12.00 en 16.00
uur. Hier is een tentoonstelling te
zien over de belangrijke rol die
bloemen en de bollenteelt in het
verleden hebben gespeeld in de
gemeenschap. Tussen 14.00 en
18.00 uur is er een Proeverij op
het Kerkplein. Er zijn diverse restaurants, winkeliers en een cateraar, die de heerlijkste gerechten
bereiden.

Open dag De Tekenpraktijk

Heemstede - Ruim 10 jaar geleOplossing elders in de krant
den begon Kitty van Pel met het

Zoek de verschillen
oplossing

haar dochter te bezichtigen zijn.
Tijdens de Open dag wordt ingeven van tekenlessen onder de formatie gegeven over het nieunaam van “De Tekenpraktijk” in we cursusprogramma 2012 Heemstede. Geïnspireerd door 2013 van de Tekenpraktijk. Daarde symboliek van de mandala ’s naast wordt er op twee momenwerden in de loop der jaren ve- ten uitleg gegeven over kunst in
le werkvormen aangeboden die de mandala en zendala en gaat
inspireren op creatief en spiri- u daarna zelf aan de slag. Op
tueel gebied. Deze lessen wor- www.kittyvanpel.nl kunt u bij ga‘vorst’-elijk
den gegeven aan detoch
Bosboomnog
lerie alvast
een kijkje nemen bezoek
van
Toussaintlaan 12 en centrum de tekeningen van cursisten.
Pauwehof, onderdeel van Welzijn
Ouderen.
De open dag is van 11.00 uur tot
Op 21 april zullen tijdens de 16.00 uur. Om 12.00 en 13.00 uur
Open dag van de Tekenprak- wordt uitleg gegeven over kunst
tijk bij de Pop-up-gallerie aan in de mandela. Om 14.00 en
Heemstede - Op woensdagde Raadhuisstraat 63 geteken- 15.00 volgt de uitleg over zendamiddag 18 april zal de heer
de mandala’s tentoon worden la-tekenen. Voor het vierde achJohn Stuart van het Noordgesteld van cursisten van het af- tereenvolgende jaar zullen er
Hollands Landschap een diagelopen seizoen. U kunt zich la- ook in de periode van mei tot en
presentatie geven voor de
ten inspireren door de kunstwer- met juli mandala lessen worden
Plattelandsvrouwen,
Vrouken getekend in de lijn van Hun- aangeboden. Thema’s zijn, de
wen van Nu. Speciale aandertwasser en Kandinsky. Tevens yantra, numerologie en natuur
dacht zal worden besteed
zullen er geborduurde mandala’s mandala’s, zie voor meer inforaan het Bennebroekse bos
van Jantien Groenewegen en matie www.kittyvanpel.nl.
en de Overplaats. Er gebeurt
daar van alles en de vrouwen
Oplossing elders in de krant
kaans koppel was de openingswillen wel eens weten wat de
film op het filmfestival in Cannes
bedoeling hiervan is.
in 2011.
De lezing vindt plaats in
De Molenwerf, MolenwerfHeemstede - Op woensdag U kunt bellen voor informaslaan 11 (achterom). Aan18 april draait er een romanti- tie over de titel en inhoud van
vang 14.00 uur, zaal open om
sche komedie bij Casca op groot de film en/of om te bespreken
13.30 uur. De bijeenkomst is
scherm in de theaterzaal van naar 023-5483828 (op werkalleen voor leden. Voor inlichde Luifel, Herenweg 96, Heem- dagen tussen 9 en 12 uur).
tingen kunt u bellen met 023stede. Deze grappige film over Aanvang film 20.00 uur, entree 5
5736750.
de liefde tussen een jong Ameri- euro, filmduur: 129 minuten.

Zoek de verschillen

Vrouwen
van Nu

Film bij Casca
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Voorproeven bij de Luifel:
smakelijk en vermakelijk theater!

‘As I Left
My Fathers
House’

Regio - Op donderdag 19 april
is in de Grote Kerk in Haarlem
de indringende voorstelling ‘As
I Left My Fathers House’ te zien.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00
uur.
In ‘As I Left My Fathers House’
vertellen drie auteurs in monoloogvorm het vluchtverhaal
van drie mannen, een jood, een
christen en een moslim, afgewisseld met muziek en zang. Het
zijn heftige verhalen over oorlog en onderdrukking, geweld
en vijandigheid, extremisme en
pijn. Toch raken de mannen niet
ontgoocheld: zij vinden steun en
inspiratie bij hun god. Daardoor
is de voorstelling ook en bovenal een verhaal over hoop en ontmoeting, én inspirerend voor ons
allemaal, of we nu katholiek of
moslim zijn, protestant of ‘niets’,
jood of vrije spiritueel.
Na afloop verzorgt Vincenta
Besteman (zangeres en stemkunstenaar) een gezamenlijke
klank- en geluidskring, en is er
gelegenheid tot dialoog onder
leiding van Frénk van der Linden, die ook een korte inleiding
verzorgt.

DJ-cursus
Heemstede - Bij Plexat kun
je, als je 12, 13 of 14 jaar bent,
een DJ-cursus volgen. Vanaf
donderdag 24 mei leer je in
5 lessen de basistechniek en
werk je naar een echte presentatie toe. Niet alleen het
draaien, maar ook het technische gedeelte komt aan bod.
De lessen zijn op donderdag
24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni
(plus presentatie) van 19.30
tot 21.00 in jongerencentrum
Plexat in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede.
Opgeven (voor donderdag 17
mei) of meer informatie? Mail
naar plexat@casca.nl.

Heemstede - Afgelopen vrijdag 6 april vond de Vriendenspecial plaats bij Theater de
Luifel. Inmiddels telt het theater aanzienlijk wat vrienden
en het behoeft daarom geen
betoog dat op deze avond de
hele zaal tot de nok gevuld
was. De vrienden konden
‘voorproeven’ van het komende theaterseizoen: een succesvolle receptuur die theater de Luifelreeds wat jaartjes
hanteert. Een impressie van
deze bijzondere avond.
Het vriendenpubliek werd hartelijk welkom geheten door Patry Jansen, voorzitster van de
Vrienden vanTheater de Luifel. ‘Waar vind je nu zo’n grote
vriendengroep bij elkaar’, stipte zij nog even in haar inleiding
aan. Vervolgens overhandigde zij
aan Leo Koot de envelop met de
opbrengst van de Ladies night,
die op 10 februari jl. in de Luifel
werd gehouden. De opbrengst
komt ten goede aan een nieuwe
geluidsinstallatie voor het theater.

De voorstelling geeft bekendheid aan de verhalen van vluchtelingen: ze leven in ons midden, maar vaak kennen we hen
niet. Zelf zijn ze terughoudend te
vertellen wat hen is overkomen,
omdat dat te pijnlijk is. De avond
in de Grote Kerk biedt bezoekers
de gelegenheid kennis te nemen
van deze verhalen. Daarnaast
laat de voorstelling zien hoe religie een ankerpunt kan zijn, een
bron van inspiratie, in plaats van
een splijtzwam, zoals ze maar al De heren van Poolvogel in actie.
te vaak wordt gezien.
De voorstelling is een initiatief
van Bright Richards (zie foto),
zelf gevlucht uit Liberia, en toneelspeler bij onder andere het
RO-theater. Samen met Margriet Stuurman en Jaap Kapteyn
richtte hij New Dutch Connections op, een organisatie die door
middel van kunst en theater Nederlanders en migranten dichter
bij elkaar wil brengen. De voorstelling is op vele plaatsen in het
land te zien, meestal niet in een
theater, maar in een moskee, een
wijkcentrum of een kerk. Elke locatie heeft zijn eigen plaatselijke inbreng.
De organisatie van de voorstelling in Haarlem is een samenwerking tussen Stem in de Stad
(www.stemindestad.nl), spirituele ring (www.spirituelering.eu)
en de Grote Kerk (www.bavo.nl).
Toegang vrij: collecte aan de uitgang.

Grachtenloop krijgt roze tintje
Regio - De Haarlemse Grachtenloop op 15 juni kleurt een
beetje roze nu je met Haarlem
Roze Stad gezamenlijk kunt trainen voor de bekende Haarlemse loop. Diana van den Born van
de werkgroep sport is er in geslaagd om een geschikte partner te vinden voor professionele begeleiding van de roze hardloopgroepen. Samen met Running Therapie Haarlem is een
speciaal hardlooppakket samengesteld. “Iedereen is welkom bij
onze trainingsgroep”, aldus Marc
Vermaat van Running Therapie
Haarlem.
De trainingen voor zowel de 5
als de 10 kilometer starten half
april en zullen plaatsvinden in
Middenduin van Nationaal Park
Kennemerduinen. Er zijn groepen voor zowel beginners als gevorderden voor beide afstanden,

zodat je optimaal wordt voorbereid op de Grachtenloop van 15
juni. Alle deelnemers zijn verzekerd van een startbewijs voor de
Haarlemse Grachtenloop.
Inschrijven voor de hardloopgroepen kan via het inschrijfformulier op de website van Haarlem Roze Stad, maar wees er
snel bij want er kunnen in de 4
groepen maximaal 15 enthousiaste lopers meedoen. De kosten
voor het speciale hardlooppakket zijn 60 euro per persoon.
Meer informatie over de hardloopgroepen is terug te vinden
op www.haarlemrozestad.nl.
Men is nog op zoek naar een
sponsor voor hardloopshirts zodat de lopers er op en top uitzien op 15 juni. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Diana van den Born via sport@haarlemrozestad.nl.

Theaterprogrammeur Adriaan Bruin schetst een beeld van de avond en
het volgende theaterseizoen.
Na deze inleiding richtte theaterprogrammeur Adriaan Bruin
het woord tot het publiek en gaf
kort weer wat men het komende
theaterseizoen op de bühne kan
verwachten.
Het eerste voorproefje werd gegeven door Mondo Leone (‘de
wereld van Leon’), artiestennaam van Leon Giesen. Hij heeft
zijn passie voor muziek, als verhalenverteller en documentairemaker versmolten tot een boeiend en ontroerend theaterspektakel. Hij begeleidt zichzelf live op de gitaar, aangevuld met mooie teksten en imposant beeldmateriaal met opnames van bijzondere mensen,
die op hun eigen wijze iets bijdragen aan de wereld en deze
mooier proberen te maken. “Je
dient hier wel oog voor te hebben”, vertelt hij zijn publiek bevlogen. Op de ritmische tokkels
van zijn gitaar liet Mondo Leone
op aandoenlijke en smaakvolle wijze zien hoe een Italiaan ravioli bereidt, een befaamd familierecept van zijn moeder. Maar
ook een indrukwekkend samenspel van zijn gitaar met beeld en
geluid van rocklegende Thin Lizzy deed de harten van het theaterpubliek sneller kloppen. Mondo Leone zoekt het contact met
zijn publiek en weet juist met
eenvoud zijn multimediashow op
te bouwen tot een grootse en intense theaterbeleving.

Na de pauze was het de beurt
aan het volgende paradepaardje: de vierkoppige cabaretformatie Poolvogel. De heren van Poolvogel kennen elkaar vanaf hun
middelbare schooltijd. Hun eigenzinnige humor die de draak
steekt met de absurditeit van dagelijkse beslommeringen waarmee iedereen te maken heeft,
valt uniek te noemen. Zo absurd, maar oh zo herkenbaar en
vermakelijk. Poolvogel staat ook
muzikaal zijn mannetje en de heren steken hun meervoudig talent niet onder de theaterstoelen
of -banken. Niet voor niets stond
Poolvogel in de finales van diverse cabaretfestivals.
Het theaterpubliek was laaiend
enthousiast over deze bijzondere avond. De aanwezige vrienden van de Luifel kregen na de
voorstelling het programma voor
het komende theaterseizoen en
het privilege om de kaarten hiervoor reeds te bestellen, via een
bestelformulier.
Er werd daarna nog volop nagepraat onder het genot van eenhapje en een drankje. Want je
bent nu eenmaal vriend om dit
mooie theater een warm hart
toe te dragen. Meer informatie?
Kijk op de website www.vriend.
theaterdeluifel.nl of neem telefonisch contact op, op nummer
023-5483828.
Bart Jonker

Een eigenzinnig kijkje in de keuken van Mondo Leone.
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Purmersteijn - Kon. HFC
bedroevend slecht
Regio - Onnodig, zonde, slechte prestatie, prutswerk, eigen
schuld, dit leek nergens. Dat
was kort samengevat de reactie
van de HFC aanhang na afloop
van het gelijke spel uit en tegen
Purmersteijn. Ook de Purmersteijn supporters waren ontevreden want het gat op de ranglijst
met HFC bleef zes punten. Beide
ploegen konden de punten goed
gebruiken en HFC zou bij winst
verlost zijn, van de plaats die ze
tot de nacompetitie veroordeelt.
Waarschijnlijk was de druk groot
en al heeft HFC voetballend echt
wel iets in huis, afgelopen paasmaandag bleek daar weinig van.
De eerste helft was niet om aan
te zien. Zowel Purmersteijn als
HFC maakte er voetballend een
puinhoop van. Passes waren onzuiver het ontbrak aan spelinzicht en een aantal spelers presteerde ondermaats. Purmersteijn
bleek een kwetsbare ploeg in alle linies. Met het simpel onder
druk zetten van de tegenstander had HFC de wedstrijd al in
het eerste halfuur kunnen beslissen. Op een kopbal na die
naast het doel verdween en een
aardige solo van Fabian Munsterman kon HFC niet op doelrijpe kansen bogen. Ook Purmersteijn kwam niet verder dan een
kans voor Alex Treuren en een
inzet van aanvoerder Rob de Wit
op de lat.
Na rust kantelde de wedstrijd.
Binnen drie minuten liep HFC uit

tot een 0-2 voorsprong. Martijn
Tjon-A-Njoek passeerde de keeper met een gericht schot hoog
in de verre hoek. Verdediger Roy
Verkaik tekende, uit vrije trap
van Bart Nelis, voor de tweede
treffer. Uit een voorzet van Alex
Treuren wist spits Roy Staven de

passeerde Van Rossum voor de
2-3. Het werd nog erger. Roy Van
den Ban werd aan de linkerkant
uitgespeeld en de voorzet werd
door invaller Kwasi Osei Korsah
op waarde geschat en hij bracht
de 3-3 op het bord.
Purmersteijn dacht dat er nog
meer te halen viel en ging wat
beter spelen. HFC kreeg daardoor ruimte en dat leidde tot
twee ballen op de lat en bracht
aanvoerder Opoku op een meter

bal met zijn rug naar het doel
achter doelman Van Rossum te
krijgen 1-2. De HFC verdediging greep niet in. Tjon- A-Njoek
mocht zijn tweede doelpunt maken. Met een perfecte dieptepass bracht Hakim Ajnaoua hem
alleen voor doelman Ruijmgaard
1-3. De wedstrijd leek gelopen
en HFC had tot dan toe het beste van het spel. Zonder dat de
HFC verdediging ook maar één
poging waagde de Purmersteijn
aanvallers te stoppen zag Ruben Adney zijn kans schoon en

voor de doelman, maar zijn kopbal raakte de vingertoppen van
de doelman.
Beide ploegen schieten niets op
met een gelijkspel Purmersteijn
blijft op de 13e plaats staan en
HFC op de elfde plaats. Blijft dat
zo dan speelt HFC nacompetitie
en Purmersteijn degradeert. Purmersteijn gaat zondag 15 april
op bezoek bij Chabab in Amsterdam en HFC ontvangt thuis
de amateurs van Feyenoord Rotterdam.
Eric van Westerloo

Geslaagd C-Paastoernooi op hockeyclub Alliance
Heemstede - Met ruim 400 spelers en begeleiders was het tijdens Pasen een gezellige drukte op de hockeyvelden van Alliance.
Eerste Paasdag was wat het
weer betreft een cadeauje. Maar
ook de motregen op maandagmiddag mocht de pret niet drukken.
Naast uiteraard hockeywedstrijden waren er ook iedere dag
spelletjes op het ‘fun-veld’. Duovoetbal blijft leuk, met z’n tweeen in een grote broek! Verrassend hoe goed gecoördineerd
meisjes dit spelletje oppikken
ten opzichte van goed voetballende jongens, die stoïcijns individuele acties willen laten prevaleren! Wat uiteraard niet lukt!
Teams uit de regio (Rood Wit,

Battle of the Genders een
wereldprimeur in voetballand
Regio - Merel Moistra, die na
het overwinnen van vele hindernissen, nu als vrouw door het
leven gaat, kwam op het idee
transsexuele mannen en vrouwen tegen elkaar te laten voetballen. Dat gebeurde zondag
op het terrein van de Koninklijke HFC.
Haarlem is in 2012 één jaar lang
de Roze Stad van Nederland en
wil dit niet zomaar voorbij laten
gaan. Diana van den Born is vrijwilliger bij Haarlem Roze Stad.
“In veel gemeenten houdt het
predicaat roze stad op bij een
parade op roze zaterdag”, vertelt
ze. ‘’Haarlem Roze Stad wilde
dat anders doen en organiseert
het gehele jaar door uiteenlopende evenementen. Zo zijn er
theatervoorstellingen, lezingen,
fietstochten en op 1 september
zijn we te gast bij HBC tennis in
Heemstede. Ons doel is de aandacht te vestigen op die mensen
die volgens de buitenwereld net
dat beetje anders zijn omdat zij
homo of lesbies zijn. Vandaag
staan de transgenders centraal.
Mannen en vrouwen die vinden
dat zij in een verkeerd lichaam
zijn geboren en gaandeweg tot
de overtuiging komen dat zij een
lichaam willen hebben van de
andere sekse”.
Merel Moistra maakte de organisatie van Haarlem Roze Stad
warm voor het idee om door
middel van een voetbalwedstrijd te laten zien dat ook deze
groep gewoon uit mensen bestaat en dat ook zij nog sport bedrijven. De Kon. HFC was graag
bereid om deze unieke wedstrijd
op haar terrein te laten spelen.
Rond de tweehonderd bezoekers waren op de wedstrijd afgekomen. Familie, vrienden en veel

gelijkgestemden wilden dit wel
eens meemaken.
Het moet gezegd, het spelpijl
was best redelijk, maar het verzilveren van kansen gaf nog wel
eens problemen. De mannen
kwamen op voorsprong, maar in
de tweede helft maakten de vouwen gelijk. De 1-1 uitslag was
dan ook een juiste afspiegeling
van het spelbeeld. De schrijvende pers, maar ook de landelijke en lokale radio en TV stations waren ruim vertegenwoordigd en deden hun werk om dit
evenement vast te leggen. De
deelnemers waren na afloop dan
ook dik tevreden dat zij hun “anders zijn” nu eens konden tonen in een sportieve setting en
dat daardoor de acceptatie door
de rest van de samenleving weer
een stapje dichterbij komt.
Diana deed nog een oproep.
“Wij zijn nog op zoek naar roze
knotten wol. Een groep mensen
is bezig, om op 7 juli tijdens Roze Zaterdag, zoveel mogelijk lantaarnpalen in Haarlem te voorzien van een roze manchet. Helaas is er te weinig roze wol in de
handel daarom vragen wij ieder
die thuis nog een knot roze wol
heeft liggen deze aan ons te willen schenken.
Meer informatie over de activiteiten van Haarlem Roze Stad
vindt u op de website www.haarlemrozestad.nl.
Eric van Westerloo

KNA Bennebroek viert verjaardag
Bennebroek - Medio 2012
bestaat KNA Bennebroek, de
enige muziekvereniging die
de gemeente Bloemendaal
herbergt 110 jaar en dat wil
men in Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek niet ongemerkt voorbij laten gaan.

HBS, Bennebroek, Hisalis, AthenA, Xenios) maar ook ver daar-

buiten (MOP Vucht, Oranje Zwart
Eindhoven, Rapid Gorinchem)
hadden zich ingeschreven.
Er waren ook prijzen te winnen
voor de leukst verklede teams.
Op de foto Alliance MC3 ‘de
boefjes’ die die prijs in de wacht
sleepten. Ook Alliance MC5 had
zich mooi verkleed.Als Indianen
liepen ze over de velden. Zelfs
hun keeper Merel was tip-top
verkleed!
Zondagavond was er feest in het
clubhuis. Met DJ WTH ging het
dak er af.
Voor het vierde jaar was ook dit
toernooi weer heel gezellig en
geslaagd.

Op 21 april marcheert KNA tegen 19.00 uur voor het Bloemencorso uit met ‘Muziek in Bennebroek’ om daarna per touringcar
naar het instappunt in Heemstede te gaan. Het traject Heemstede-Haarlem centrum zal dan
tussen de corsowagens gemusiceerd worden.
Het doel was om met behulp van
gastspelers een korps van 110
mensen te vormen, maar ondanks dat zich diverse gastspelers uit de regio hebben aangemeld blijven we ergens voorbij
de helft steken. Geen 110 maar
toch een prachtig korps. Naast
echte traditionele marsmuziek
uit de 110 jaar dat KNA speelt is
er onder meer een gloednieuw

arrangement van “Tulpen uit
Amsterdam” te beluisteren.
Voor de gelegenheid voert KNA
dit jaar een speciaal “thema-logo” waarin de tulpen onder meer
zijn opgenomen.
De verzelfstandigde majorette-groep is al een poosje naar
Noordwijk verhuisd en opereert
nu onder de naam KNA-Noordwijk. Omdat ze vanwege wedstrijden helaas tijdens het corso
niet met de KNA-muziek kunnen
meelopen maakt men dit jaar
gebruik van majorettes van twee
Noordhollandse zusterverenigingen, Fanfare Showband Heiloo
en Soli Driehuis.
De vrijdaglessen gitaar zijn sinds
de voorjaarsvakantie verhuisd
naar de donderdagavond. Voor
de volledigheid: op maandag repeteert de fanfare, op dinsdag
de Bigband, de woensdagavond
is gereserveerd voor slagwerklessen.
Maar KNA doet meer. Kijk voor
alle activiteiten en muziekeducatie op www.knabennebroek.nl.
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Groot tuinevenement in Haarlemse Stadskweektuin
Regio - Op zaterdag 14 en
zondag 15 april vindt in de
Haarlemse
Stadskweektuin
het grote jaarlijkse tuinevenement plaats. Deelnemers bieden een bijzonder sortiment
planten, heesters, zaden, materialen en onderhoudsproducten aan voor de sier-,
moes-, balkon- en daktuin.
Het duurzaam tuinieren staat
centraal.
Het evenement vindt plaats in
de Haarlemse Stadskweektuin,
een tuin met een rijke historie.
Het schitterende siertuingedeelte is in 1910 ontworpen en
gerealiseerd door de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer. Al is het nog
vroeg in het seizoen, die tuin
is zeker een bezoek waard.
Wandelaars doen daar wellicht
nog goede tuinideeën op. Een
wandeling kan zowel op eigen
gelegenheid als onder begeleiding.
Op zondag kan men om 13.00
uur en 14.30 uur mee met een
deskundige gids. Verder zijn er
twee tropische kassen, waarin

een grote collectie exotische
(nuts)gewassen.
Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals bijenwaskaarsen maken (Bijenteeltvereniging Haarlem) en op safari
in de kleine beestjestuin (IVN).
Daarnaast zijn er in de Stadskweektuin een kleine speeltuin, een kabouterpad en een
dierenweide. Het is een evenement voor het hele gezin. Wie
moe en hongerig is geworden
van het ‘tuinshoppen’, kan bij
duurzame cateraars terecht.
Een gezellig terras biedt de
mogelijkheid om het gekochte te nuttigen.
Het tuinevenement wordt georganiseerd door het Bureau
Natuur- en Milieueducatie van
de gemeente Haarlem en vindt
plaats in de Haarlemse Stadskweektuin, aan de Kleverlaan
9. Op beide dagen is het evenement tussen 11.00 uur en
16.00 uur gratis toegankelijk
voor het publiek. Voor meer
informatie kunt u bellen naar
het eerder genoemde bureau:
telefoon: 023-5114702.

In eigen beheer bouwen
Hoofddorp - Waar gemeenten de mond vol hebben van
de mogelijkheid om in eigen
beheer te bouwen komt daar
in de praktijk meestal weinig
van terecht. In de Haarlemmermeer verrijst nu appartementencomplex AQUAradius dat geheel in eigen beheer wordt gerealiseerd en
dat uniek is in zijn soort.
Het vanuit Hoofddorp in Friesland te moeten zorgen voor zijn
bejaarde ouders bracht Aye
Kampen en zijn partner Sonja
Michaelis op het idee.
Wonen voor 55-plussers moet
anders kunnen en het wordt ook
anders. Bejaardenoorden zijn uit
de tijd en mensen willen graag
zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Aan deze behoefte heeft het stel een passende invulling gegeven. Geen projectontwikkelaars, geen makelaars, geen opgedrongen woningindeling, niets van dit alles.
In 2007 startten zij met het uitwerken van de plannen. Na 2
jaar onderhandelen was de gemeente Haarlemmermeer bereid een stuk grond te verkopen.
Een architect vulde de ruimte
in met een eigentijds ontwerp.
Door het uitsluiten van partijen die normaal bij de realisatie
betrokken zijn kunnen de toekomstige appartementen relatief
goedkoop worden aangeboden.
Het gaat om tachtig wooneenheden variërend in grootte van 100
tot 150 m2 waaronder een aantal
penthouses. De appartementen
kunnen naar eigen inzicht van
de kopers worden ingedeeld. In

principe koopt men een appartement met keuken en badkamer
waarna de indeling wordt aangepast aan de eigen wensen.
Mantelzorgers
Heel origineel is de bijkomende voorziening van vier gastenverblijven die beschikbaar zijn
voor familieleden die daar gebruik van kunnen maken als bewoners zorg nodig hebben. Er
komt een cardio-fitnessruimte
en een ruimte voor de behandeling door een fysiotherapeut en
de huisarts. Er zijn geen overdrachtskosten en de BTW zit al
in de prijs. De servicekosten zijn
zeer laag en liggen rond de 100
euro per maand voor het kleinste
appartement van 100 m². Hiervoor wordt de woning tevens
verwarmd en kan men gebruik
maken van alle faciliteiten. In het
aankoopbedrag zit ook al een
reservering voor toekomstig onderhoud waardoor men op termijn niet voor grote kosten komt
te staan.
Het gebouw komt tegen
Zwaanshoek aan te liggen en
heeft een blijvend vrij uitzicht op
de nog aan te leggen sportvelden van honkbalvereniging Pioneers. Er lopen twee buslijnen en
in de toekomst zal er een halte
van de ZuidTangent komen, zodat er ook zonder eigen vervoer
mobiliteit mogelijk blijft.
Zodra er 40 appartementen zijn
verkocht, start de bouw. Intussen is de belangstelling van geinteresseerden overweldigend
en zijn er in drie weken tijd al 24
appartementen verkocht. Op in-

Dienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 15 april
is pastor mw. A. Hoekman om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in
het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp.
De zang wordt ondersteund door het koor Cantate Domino uit Haarlem.
Het is een avondmaalviering.

Provincie zoekt nieuwe zwemplekken
Regio - De provincie NoordHolland wil meer officiële zwemplekken creëren in Noord-Holland. Om dit te stimuleren stelt
de provincie tijdelijk subsidie beschikbaar om gemeenten tegemoet te komen bij het financieren van de opstartkosten.
In Noord-Holland kan op veel
plaatsen gezwommen worden in
oppervlaktewater. 121 plekken
hebben de titel ‘officiële zwemplek’. De provincie vindt het belangrijk dat de inwoners kunnen zwemmen bij een officiële
zwemlocatie die ligt op maximaal
10 kilometer fietsafstand.
Gedeputeerde Joke Geldhof: “Uit
onderzoek is gebleken dat nog
niet alle gemeenten deze mogelijkheid kunnen bieden. Om gemeenten te stimuleren een officiële zwemlocatie te realiseren

stellen wij een tijdelijke subsidieregeling open waarmee financieel wordt bijgedragen aan de
opstartkosten die gemaakt moeten worden voor het realiseren
van nieuwe potentiële zwemplekken.“
Om een nieuwe zwemplek te realiseren, moeten opstartkosten
worden gemaakt. Die bestaan
onder andere uit diverse onderzoeken. Zo wordt gedurende gemiddeld 2 zwemseizoenen de
waterkwaliteit gemeten. Daarnaast wordt er een zwemwaterprofiel opgesteld waarin een
uitgebreide karakterschets van
een zwemwater wordt beschreven, inclusief een beschrijving
van bronnen van verontreiniging
en risico’s die hieruit voortkomen. De subsidieregeling financiert 100% van de te maken kosten voor een dergelijk kwaliteits-

onderzoek, met een maximum
van 12.500 euro. In totaal is er
125.000 euro beschikbaar.
De provincie benadert nu gemeenten waarvoor geldt dat
er binnen een straal van 10 km
geen officiële zwemplekken zijn,
daarnaast kunnen gemeenten
ook locaties aandragen waarvan bekend is dat er al vaak gezwommen wordt. Gemeenten die
voor een subsidie in aanmerking
willen komen kunnen zich melden bij de provincie. De provincie voert dan eerst een vooronderzoek uit op locatie. De zwemwaterinspecteur bekijkt dan onder andere of de locatie veilig
genoeg is. De uitkomst van dit
vooronderzoek bepaalt of de gemeente in aanmerking kan komen voor financiering van de
opstartkosten voor het onderdeel kwaliteitsonderzoek.

Grootste knelpunten eerst aan de beurt
Regio - De provincie NoordHolland gaat vertragingen in de
spits aanpakken. Daarbij krijgen
de belangrijkste wegen voorrang.
Voor alle provinciale wegen
wordt de streefsnelheid in de
spits vastgesteld. Vervolgens
wordt de daadwerkelijke snelheid in de spits gemeten. Een afwijking tussen deze twee snelheden betekent dat er een knelpunt is. Hoe groter de afwijking,
hoe groter het knelpunt. Dit leidt
tot een overzicht van wegen
waar aanpak nodig is en vervolformatieavonden geven de initiatiefnemers tekst en uitleg. De
leeftijd van de toekomstige bewoners is gesteld op 55 jaar of
ouder.
Voor Nederland is dit een uniek
project en Aye en Sonja worden dan ook veel gevraagd bij
gemeenten en provincies om
tekst en uitleg te geven hoe je
een dergelijk project tot stand
brengt.
De website van de AQUAradius
is www.AQUAradius.info
Eric van Westerloo

gens tot het bepalen van prioriteiten. De wegen die veel gebruikt worden en die uit economisch oogpunt het belangrijkst
zijn krijgen prioriteit. Maar ook
de beschikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer of de
aanwezigheid van een parallelle (snel)weg telt mee. Op deze
manier wil de provincie NoordHolland een wegennetwerk creeren dat een vlotte en betrouwbare doorstroming kent, wegen,
knooppunten, mensen en voorzieningen bij elkaar brengt. Deze aanpak maakt het mogelijk
het provinciaal wegennet beter

te benutten. Daarnaast krijgt de
reiziger voldoende informatie om
keuzes te maken.
Door deze methode ontstaat een
lijst met knelpunten. In de komende zes maanden worden deze wegen getoetst op verkeersveiligheid. Voor de knelpunten
worden de oplossingsrichtingen
globaal bekeken. Op basis hiervan kan een eerste programmering van noodzakelijke investeringen worden gemaakt.
Deze aanpak gaat Gedeputeerde
Staten voorleggen aan Provinciale Staten.
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Lente in Burgerzaal
met Pauline de Jong

Dubbel feest voor Willem Snitker:
50 jaar schilderen en 40 jaar galerie
Heemstede - School was niet
een instituut waar Willem Snitker
zich thuis voelde. Hij deed wel de
grafische school, haalde de middelbare akten waarmee hij les
kon geven op Hageveld en zo
kwam ook dat goed. Anderhalve dag Hageveld, goed voor een
stukje sociale zekerheid, vijf dagen in de week aan de slag met
virtuoos tekentalent. Hij nam de
baan over van tekenleraar Verspaandonk die directeur werd
van het Bisschoppelijk Museum in Haarlem. Willem mocht
hier zijn eerste expositie houden.
Veertig jaar geleden opende hij
zijn galerie aan de Blekersvaartweg in een 17de eeuws pand,
een van de mooiste galerieën in
het land. Waarin naast exposities,
ook concerten gehouden werden. Zijn vrouw Ingrid, zij geeft
inmiddels al 55 jaar cellolessen
aan huis, concerteerde vele malen met gastmusici. Nu kun je elk
moment van den dag binnenlopen in de galerie, er klinkt muziek, kamermuziek, Monteverdi
of jazz. Willem was de promotor
van het North Sea festival en presenteerde dit evenement vele jaren in Den Haag.

Jazz of klassiek
Hij zit nog steeds met één been
in de jazz, het andere in de klassieke muziek van de cello. Snitker reisde als tekenaar voor Elsevier weekblad zeven jaar door
Europa met Michel van der Plas,
schrijver, dichter en journalist.
Hij maakte dagelijks anoniem,
eveneens in zeven jaren, honderden tekeningen voor diverse
programma`s van de NOS. Tekenen ligt dicht bij schrijven, vandaar zijn voorliefde voor kunstenaars als Lucebert en de laatste jaren zijn uitgaven van litho`s
die vergezeld gaan met literatuur van vooraanstaande schrijvers als Geerten Meijsing, Hafid Buazza, Lodewijk Wiener,
P.F. Thomése, Menno Wigman,
A.L.Snijders. De tafel in zijn galerie is rijkelijk gevuld met kleurige
recente uitgaven, waarin de eenheid tussen schrijver en schilder
samenkomt.
In de veertig jaar atelier/galerie
de Bleeker realiseerde hij ongeveer 200 exposities van werken
van Nederlandse en internationale kunstenaars. Hij ziet graag
vernieuwingen en wil daar op
zijn manier aan bijdragen. Zijn

drie kinderen zijn alle drie met
nieuwe dingen bezig. Die moeten dingen nog uitvinden. De
oudste is architect en is net uitgekozen voor een spraakmakend
woningbouwproject in Amsterdam. Van de tweede worden nu
Europostzegels over de grachten
verkocht, die hij als grafisch ontwerper maakte, de derde is componist, hij maakte de muziek in
de film Nova Zembla. Zij hebben
dezelfde nieuwsgierigheid, zijn
op zoek naar nieuwe dingen.
Deze drukke baas werd vanwege
zijn niet aflatende inzet voor het
toegankelijk maken van de muze in 2001 Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Willem Snitker
bewondert Jan van Goyen zoals
deze schilder zijn objecten vastlegde op wandelingen tussen
Leiden en Haarlem in tekeningen. Willem hanteert echter de
camera en werkt dit uit in litho`s.
Hij snijdt nog dagelijks litho`s in
zijn atelier aan de Blekersvaartweg, luisterend naar klassieke
muziek. Zijn redding is dat een
kunstenaar nooit met pensioen
gaat!
Ton van den Brink

Expositie Wim Altena in Zuiderhout
Regio - Tot 30 juni is in het verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem de expositie ‘Landschappen,
bloemen en dieren’ van Wim Altena uit Heemstede te zien.
Altijd al een liefhebber van tekenen, is Wim Altena in 1989 begonnen met zelfstudie. Vanaf
1994 volgde hij elk jaar een cursus in het tekenen en schilderen.
Sinds november 2005 is Wim Altena lid van Studio A’rtistiek.
Naast zijn favoriete onderwerpen
landschappen en bloemen schildert Wim Altena ook dieren. De
dolfijnen zijn nat in nat met acryl
geschilderd waarbij hij het doek
horizontaal heeft gehouden, zoals bij het aquarelleren.
Het adres van Zuiderhout is

Beelslaan 9 in Haarlem.
Informatie over de schilderijen
kunt u krijgen bij Wim Altena, tel.

023-5294239. Ook kunt u meer
informatie vinden op zijn weblog:
http://wimaltena.blogspot.com

Heemstede - De Burgerzaal van het raadhuis met die
mooie lichtinval en hoge wanden is een geliefde expositieruimten voor kunstenaars. Vrijdag opende wethouder Jur
Botter de expositie van Pauline de Jong, een Heemsteedse schilderes. In een kort interview vertelde Pauline hoe zij
als sociaal therapeut werkt en
dat er gesprekken met cliënten blijven hangen die zij heeft
verwerkt in een aantal kleine
schilderijtjes. Daarin komen
kleine spulletjes terug die een
rol vervullen. Kleine spulletjes van haar vader met mooie
herinneringen, zoals een oude ANWB plaquette. Stukjes van een vlieger, maar ook
foto`s die als een collage in het
schilderij een functie vervullen. Kleurrijk ingebed in acryl.
In grote schilderijen vloeit alles in elkaar over, een serie
die ontstond uit een opdracht
die zij kreeg van een bedrijf.
Eén schilderij was de bedoe-

ling, het thema was voor haar
zo belangrijk geworden dat er
meerdere schilderijen volgden.
Zo heeft zij dit jaar een heel
ander thema dat afwijkt van
alle vorige creaties die opvallen door hun uitbundige voorjaarskleuren. Een stukje herfst
al in wording, een vooruitziende blik? De surrealistische stijl
doet het prachtig in het raadhuis, maakt vrolijk en zal misschien bij raadsvergaderingen
een positieve invloed hebben.
Pauline vertelde nog dat zij
op weg geholpen is door
een buurman die haar adviseerde om na haar cursus bij
Airbus in Utrecht, de Vrije Academie Kennemerland in Haarlem te doen. Deze buurman,
Henk Loeffen, is zelf een succesvol schilder en volgt Pauline nog steeds op het spannende kunstenaars pad. Tot
25 mei te zien in de Burgerzaal
van het raadhuis.
Ton van den Brink

Expositie Casca-cursisten
Heemstede - Tot en met vrijdag
20 april is bij Casca een expositie te zien van werk van cursisten
van de cursussen portretschilderen en schilderen met olieverf
van docente Marianne Vrijdaghs.
Op de expo zijn meerdere schilderijen te vinden met het uitgangspunt: Het Meisje in de
blauwe jurk van Verspronck. Er
zijn onder andere twee schilderijen te zien van Betty Murks, die
dit schilderij gebruikte om haar
nichtje te portretteren. Voor haar
tweed nichtje, gebruikte zij een
samenstelling van verschillende jurken van oude schilderijen,
en gaf deze een moderne kleur.
Daarnaast is de schilder Waterhouse gebruikt als inspiratiebron. Zoals te zien is, is dit werk
vanuit de cursus voor de gevorderde cursist.
Op de maandagavond geeft Marianne een cursus Olieverfschilderen, die toegankelijk is voor
cursisten die een basisjaar tekenen hebben gevolgd en wel eens
gewerkt hebben met bv. acryl-

of aquarelverf. Olieverf ervaring
is niet noodzakelijk, dat wordt
gaandeweg geleerd.
De diverse prachtige resultaten
zijn te bewonderen in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede tijdens openingsuren.
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GGD op Steun de kanjerketting

liefdestoer

Regio - Middelbare scholen
krijgen binnenkort bezoek van
de ‘GGD Liefdestoer’. In een
gastles wordt op een ludieke
en luchtige manier aandacht
gegeven aan seksualiteit en
veilig vrijen. Het doel van de
liefdestoer is om jongeren op
een laagdrempelige manier
te attenderen op veilig vrijen, seksuele gezondheid en
grensoverschrijdend gedrag.
Uit het landelijke onderzoek
‘seks onder je 25ste’, blijkt dat
de eerste keer seks vaak onverwachts komt en dat jongeren zich dan minder beschermen tegen zwangerschap en
soa. Daarnaast geeft 17 procent van de meisjes en 4 procent van de jongens aan wel
eens gedwongen te zijn tot
seksuele handelingen.
De GGD streeft er naar om
zoveel mogelijk leerlingen in
klas 2 en 3 te bereiken met
deze liefdestoer. In de gastles
beantwoordt een medewerker
van de GGD vragen en geeft
informatie als dat nodig is.
Leerlingen kunnen mee doen
aan een love triviantspel, een
liefdesquiz en de condoomsbox.
Meer informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid is
te vinden op www.ggdkennemerland.nl.
Voor informatie over het landelijke onderzoek ‘seks onder je 25ste’ kunt u kijken op
www.seksonderje25ste.nl.

Regio - Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland organiseert
in het weekend van 14 en 15
april een actie waarvan de opbrengst naar kinderen met kanker gaan. U kunt op de Zwarte
Markt (Bazaar) in Beverwijk een
actiekraal kopen met als doel de
langste ketting ooit te rijgen.
Voor kinderen met kanker betekent een kraal heel veel. Zij krijgen na een behandeling een
Kanjerkraal. Met elkaar vormen die hun Kanjerketting. Deze kan meters lang worden. Hun
ketting sleept ze er dóór. U mag
raden hoelang de ketting is aan
het eind van dit actie weekeinde. Voor wie het beste geraden
hebben, zijn er fantastische prijzen! De kralen zijn te koop bij

‘Buitenaardse’
filmavond
Regio - Donderdag 19 april organiseert het Mondiaal Centrum
Haarlem een filmavond met A
joyful noise van Sun Ra en The
Unlimited destruction van Lee
Scratch Perry. Twee documentaires over geniale, licht gestoorde muzikanten die met hun
hoofd buiten de dampkring verkeerden. Sun Ra was een van de
grootste Amerikaanse bigbandleiders. Zijn muzikanten woonden in een commune, en Sun
Ra (Herman Poole Blount) beweerde van Uranus te komen.
Lee Scratch Perry (the Upsetter)
is de meeste legendarische reggae-producer (Bob Marley, The
Heptones, Heart of the Congos

Informatieavond Prostaatkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis
organiseert op dinsdag 24 april
een informatieavond over Prostaatkanker. De bijeenkomst is in
het Adamas Inloophuis te Nieuw
Vennep. Tijd: 24 april van 19.30
tot 21.45 uur (ontvangst vanaf
19.00 uur).
Naast de algemene informatie
over prostaatkanker en de behandeling daarvan, zijn er vier
workshops, waarvan u er twee
kunt kiezen. De workshop gaan
over: hormonale therapie, uri-

neverlies na de behandeling, leven met prostaatkanker en onderzoeken bij prostaatkanker.
En natuurlijk is er gelegenheid
voor het stellen van vragen en
het uitwisselen van ervaringen.
De bijeenkomst is bedoeld voor
(ex)patiënten, hun naasten. Toegang tot de avond is gratis. Kijk
voor uitgebreide informatie en
aanmelden (verplicht) op www.
spaarneziekenhuis.nl of www.
adamas-inloophuis.nl of bel met
0252-680233.

verkoopkraam nieuwe Kruidenplein op de oriëntaalse markt,
verkoopkraam hal 30, verkoopkraam aan de Boulevard. Er worden ook lopend kralen verkocht
door mensen van de Soroptimistenclub, te herkennen aan geel/
blauwe ballonnen! Rijg 1 Kraal
voor 3 euro, 2 kralen voor 5 euro
en 5 kralen voor 10 euro.

etc). Zijn producties lijken letterlijk niet van deze wereld te komen. Sjef Huurdeman, programmeur Haarlem Jazzstad, licht
de films toe. De filmavond start
om 20.00 uur. Toegang is 3 euro. Kaarten zijn telefonisch te bestellen op 023-5423540, via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl,
of op de avond zelf aan de deur
(Lange Herenvest 122) te koop.

Diensten in
Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De
Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt ds Hetty van Galen op zondag 15 april de viering om 15.00 uur. U vindt De
Rank aan de Spieringweg
101 in Cruquius.

Lokale kranten digitaal doorzoekbaar
Regio - De krantenviewer van
het Noord-Hollands Archief is
met ingang van 5 april uitgebreid met vijf bijzondere lokale
kranten.
Het gaat om het Haarlemsch
Advertentieblad
(1879-1905),
Het Bloemendaalsch Weekblad
(1907-1941), De Zondagsbode
voor Zandvoort en Aerdenhout
(1912-1918), Bloemendaal’s editie (1925-1929) en De Eerste
Heemsteedsche Courant (19281938, 1940). Alle toegevoegde kranten dateren van voor de

Tweede Wereldoorlog. De Bibliotheek Haarlem e/o had de kwetsbare kranten in bezit en verwierf
subsidie van de Provincie NoordHolland om ze stuk voor stuk te
digitaliseren. Nu berusten de papieren kranten in de depots van
het Noord-Hollands Archief en
zijn de scans voor iedereen online te bekijken en doorzoeken
in de krantenviewer via www.
noord-hollandsarchief.nl/kranten. In de betreffende kranten
zijn naast het gemeentenieuws
veel lokale nieuwtjes en adver-

tenties te vinden. Waarvoor men
adverteerde was typisch voor de
tijd, zoals de vraag naar dienstmeisjes, de verhuur van kamers
en de verkoop van - veelal inmiddels niet meer verkrijgbare -producten. In Bloemendaal’s
editie van 29 mei 1926 wordt in
de rubriek ‘gevonden voorwerpen’ zelfs een gevonden gulden
aangeboden! Het zijn stuk voor
stuk berichten en advertenties
die de geest van de tijd ademen
en samen een prachtige onderzoeksbron vormen.

INGEZONDEN

Winst voor
Jan en Joop Warmerdam
Regio - Wederom moesten de aanstaande kampioenen in de Alijn van bridgeclub Bel Air Irma v.d. Meer en Tine Posthuma verstek laten gaan. Hierdoor werd de strijd om de ereplaatsen gelijk een stuk spannender. Het verschil tussen de nummers een en
vijf was nu maar 3%. De winst ging naar Jan en Joop Warmerdam
met 58,75% op de voet gevolgd door Jan Pieters en Piet v.d. Raad
met 58,33%. De derde plaats ging naar Joke v. Dam en Anita v.d.
Meulen met 57,08%. Jan Zwaneveld en Pim Houtzager herstelden zich enigszins van het debacle van vorige week (39%), door
nu met 53,75% voor de dag te komen. Liesbeth Warmerdam en
Ans Pieters gaan aan het eind van het seizoen niet meer met elkaar verder en het lijkt wel op dat zijn weerslag heeft op het spel,
want met 40,83% scoorden zij ver beneden de maat. Ria Brandwijk en Ina Langeveld houden zich heel goed staande in de A lijn
en zijn daar best wel trost op. Met 55% werden zij vierde. Marijke
v. Lamoen en Ronald v.d. Holst zaten na afloop nog lang gebogen
over hun systeem en vroegen zich af waar het mis was gegaan.
Met 39,17% werden zij laatste.
Met een score van 50,42% vielen Helmie v.d. Berg en Joke v.d.
Lans weg uit de top drie in de B-lijn. Ook Corrie Warmerdam en
Bert Spreeuw moesten hun fraaie tweede plaats verruilen met een
zevende omdat zij maar 50% behaalden. Met 61,25% grepen Tinus Spreeuw en Gerard v.d. Berk de macht. Hannie Koek en Yvon
Tromp konden zich handhaven in de top drie met een score van
57,92% en de top drie wordt compleet gemaakt door Jet en Kees
Gilijamse die met 58,33% uit de bus kwamen. An Touw en Wil v.
Dijk konden de laatste plaats niet overdoen aan een ander omdat
zij maar 30,42% behaalden. Ilse en Ron Rusman moeten echt nog
wennen aan het klasse verschil in de B lijn. Met 45,83% staan zij
onder het gemiddelde van 47½%. Nog drie avonden om daar wat
aan te doen en dat geldt ook voor Irmi v. Dam en Anneke v. Vree
die niet verder kwamen dan 41,25%.
Lies Huneker en Marlies ten Kate hadden hun dag in de C-lijn. Met
62,50% werd de eerste plaats behaald. Rietje Koopman en Ingrid
Roosendaal waren ook weer ouderwets op dreef. Met hun score
van 60,83% klommen zij naar plaats drie in de rangschikking. Hilda en Henk Uittenbroek kwamen tot 55% en behielden een ruime
voorsprong. Els Zonneveld en Nettie v. Egmond konden de tweede plaats vasthouden met een score van 54,17%. Herre Mostert en
Jan v. Dam konden de goede prestatie van vorige week (59,64%)
niet herhalen en bleven steken op 45,42%, waardoor zij uit de
top drie wegvielen. Met een score van 53,33% konden Emmy en
Jan v. Stijn enigszins afstand nemen van de rode lantaarn. Deze is
weer weggelegd voor Truus Rekké en Diny Heidema, die na enkele keren goed te hebben gescoord nu niet boven de 40% uitkwamen. Han en Rob Bakker werden op deze avond laatste met
35,42% en staan voorlaatste in de competitie met een voorsprong
van 19% op Truus en Diny.
Piet van den Raad

Het landschap als geschiedenisboek
Regio - Het gebied tussen
Spaarndam en Spaarnwoude
is bij uitstek geschikt om te laten zien hoe een landschap in
de loop der eeuwen kan veranderen. Wilt u dit met eigen ogen
zien, neem dan deel aan een
fietsexcursie die het IVN ZuidKennemerland organiseert op
zondag 15 april. Aanvang: 10.30

uur, duur: 1,5 uur. Start: Spaarndammerdijk bij het haventje en
het standbeeld van Hansje Brinkers in Spaarndam. Deelname is
gratis. Aanmelden bij Wim Swinkels, 023-5293302 of wimjamswinkels@cs.com. Meer informatie over het IVN en haar activiteiten vindt u op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

pagina 22

11 april 2012

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

deurcollecte. Na afloop thee,
koffie en gebak in de Pauwehof.
Woensdag 18 april
• Jubileumconcert Oratoriumkoor Bennebroek in
de Jozefkerk in Bennebroek,
20.15 uur. Informatie: www.
oratoriumkoorbennebroek.nl.
Zaterdag 21 april
• Bill Baker’s Big Band viert
25-jarig jubileum in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl,
023-5483838.
Zondag 22 april
Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Pinksterkerk,
Camplaan 18 in Heemstede,
15.15 uur. Kaarten: www.neruda.nl.

•
Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.
Tot eind april

• Etsen van Sytske van Gilse en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.

Tot en met 10 mei
Foto’s van Udo K. Geisler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

•

Diversen
Donderdag 12 april
• Lezing: ‘Het puberbrein
binnenstebuiten’ bij Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede, 20.00 uur. Entree gratis. Aanmelden: 0235483828-1.
Vrijdag 13 april

• Interactieve lezing: ‘Oeps,

ik heb een tuin!’ door tuinvrouw Annemieke Spijker
in bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, 20.00-22.00 uur.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

• Emilio Guzman met ‘Doen

Tot en met 25 mei
• Schilderijen van Pauline
de Jong in het raadhuis van
Heemstede.

Theater
Donderdag 12, vrijdag
13 en zaterdag 14 april
• Onderbouwtoneel College Hageveld speelt ‘Trojaanse vrouwen’ in de aula van College Hageveld, aanvang 20.00 uur. Reserveren:
college@hageveld.nl of 0235100100.

Muziek
Vrijdag 13 april
• Harmonie St. Michael
treedt op voor Van Dam op
de Raadhuisstraat 60 om het
nieuwe ijs-seizoen in te luiden, 19.00 uur.
Zondag 15 april
• Theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede, 15.00 uur. Het
Kennemer Klassiek met werk
van Beethoven, Schubert en
Bottesini. Toegang gratis met

en laten’ in Theater de Luifel, Hrenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Kaarten:
023-5483838. Meer informatie: www.emilioguzman.nl en
www.theaterdeluifel.nl.

•

Psycholoog Joost Smitskamp in het Trefpuntcafé op
het Akonietenplein in Bennebroek, 20.30 uur.
Zaterdag 14 april
AutoShow met spraak-

•

makende autotypen van
20 merken op de Raadhuisstraat en Binnenweg. O.a. Jaguar, Smart, Landrover e.v.a.
Winkeliersvereniging Heemstede onderstreept hiermee
de goede bereikbaarheid van
het centrum.
Van ca 9.30 tot 17.00 uur.
Zondag 15 april
• Vlooienmarkt in sportcentrum Groenendaal aan de
Sportparklaan 16 in Heemstede, 09.30-16.00 uur. Informatie: www.mikki.nl.

....Koninginnenacht....
Zondag 29 april - 21.00 uur

www.1steaanleg.nl
023 528 60 35

Exposities
Tot en met 14 april
• Expositie van 15 beeldend
kunstenaars van de KZOD
rondom het thema Pasen in
de koorgang van de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem.
Tot en met 22 april

• Tentoonstelling over Erich

Maria Remarque in de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

Dinsdag 17 april
Gespreksavond ‘Medische ethiek en Prins Friso’
met Joan Pierson, arts
(links) en dominee Aart
Mak in der Pauwehof achter
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede, 20.00
uur.

• Platen uit Atlas van Huet

•

•

•

Voorjaarsexcursie IVN
Zuid-Kennemerland
op
landgoed Leyduin, start
19.00 uur Parkeerplaats Manpadslaan bij informatiecentrum de Kakeleije in Heemstede. Informatie: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Donderdag 19 april
• Lezing over de geschiedenis van Bennebroek bij Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, 10.00-12.00 uur.
Aanmelden: 023-5845300.

•

Toelichting op de bundel
‘Dickens in de Lage Landen bij boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede,
20.00 uur.
Aanmelden: via 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Tot en met 29 april

in museum Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.
Tot en met 25 mei
`Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.
Tot en met 26 mei
Buitenplaatsen langs de
Herenweg in het NoordHollands Archief, Jansstraat
40 in Haarlem.

•

Tot en met eind mei

• Schilderijen van Rob Boddeke in Café Storing, Houtplein 12 in Haarlem.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

Lezing over Rusland bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede, 20.00 uur.
Informatie: 023-5483828.
Vrijdag 20 april
Presentatie nieuw jaarprogramma
Kunstkring
Heemstede in de burgerzaal
van het raadhuis van Heemstede, 20.00-22.00 uur.

Fathers House’ in de Grote
Kerk in Haarlem, 20.00 uur. Informatie: www.bavo.nl.
Vrijdag 18, zaterdag 19,
zondag 20, vrijdag 25,
zaterdag 26 en zondag
27 mei
• ‘Theater aan het Water’,
theaterwandeling langs het
Spaarne door Theatergroep
Eglentier. Aanvang 20.00 uur
in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat 16 in Haarlem. Informatie: www.eglentier.nl of
023-5313115.

Muziek
Vrijdag 13 april
• Pablo Neruda concert
‘Noche’ in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam, 20.15 uur. Kaarten:
www.neruda.nl.
Zaterdag 14 april
• Concert Haarlems vocaal ensemble Puisque tout
Passe in de Commandeurszaal van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40
in Haarlem, 20.30 uur. Info:
www.puisquetoutpasse.nl.

• CD-presentatie La Manouche in Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122 in
Haarlem, 20.30 uur. Informatie: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.
• Optreden La Manouche in
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122, 20.30
uur. Informatie: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.
Zondag 15 april
Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 in Amsterdam, 15.15 uur. Kaarten: www.
neruda.nl.

•

•

•

• Op zoek naar amfibieën
op landgoed Leyduin, 19.3021.00 uur.
Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
of 088-0064455.

‘‘Ruud Jansen
Band’’

Regio

• Ellen Dikker met cabaretvoorstelling ‘Fjord’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl
of 023-5483838.
Woensdag 25 april
• ‘Kind zijn in de Tweede Wereldoorlog’, themamiddag over boek van Jacqueline Duurland voor Welzijn Ouderen Heemstede in de
Pauwehof in Heemstede. Informatie: 023-5288510.

Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Theater
Vrijdag 13, donderdag 19,
woensdag 25 en
donderdag 26 april
• Toneelgroep De Wijze Kater speelt ‘MULTO’ in theater
De Egelanties, Gasthuisvest 47
in Haarlem, 20.30 uur. Informatie en reserveren: www.toneelgroep-dewijzekater.nl.
Donderdag 19 april

• Voorstelling ‘’As I Left My

• Klassiek concert in Draai-

orgelmuseum
Haarlem,
Küppersweg 3, 13.30-16.00
uur. Entree gratis.

•

Concert Haarlems vocaal ensemble Puisque tout
Passe in de Commandeurszaal van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40
in Haarlem, 15.30 uur. Informatie: www.puisquetoutpasse.nl.
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•

Concert Haarlems Symfonisch Blaasorkest in de
Groenmarktkerk,
Nieuwe
Groenmarkt 12 in Haarlem,
15.00 uur. Informatie: www.
hasbo.nl.

•

Het Vermeer Trio geeft
concert op Muzenforum in
het gemeentehuis van Bloemendaal, 11.45 uur. Informatie: www.muzenforum.nl.

Vrijdag 20 april
• Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 22
in Haarlem, 20.15 uur. Kaarten: www.neruda.nl.
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kers in Spaarndam. Aanmelden: 023-5293302 of wimjamswinkels@cs.com.
Zie
ook: www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Zaterdag 14 april
• Informatiemarkt ‘autisme en vrije tijd’ in de aula
van het Stedelijk Gymnasium,
Jacobijnestraat 1 in Haarlem,
10.00-14.00 uur. Informatie:
www.autismeweek.nl.
Donderdag 19 april
• Filmavond met A joyful
noise van Sun Ra en The
Unlimited destruction van
Lee Scratch Perry in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122. Informatie:
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

•

Concert La Grenouille in
de Waalse Kerk, Begijnhof
30 in Haarlem, 20.15 uur. Reserveren: info@lagrenouille.nl.

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

•

Diversen
Vrijdag 13 april
• Herinneringsmiddag in
Haarlem-Zuidwest, in het
wijkgebouw HZW aan de Kamerling Onnesstraat 83 in
Haarlem, 14.30 uur. Informatie: 06-51544203 of via info@
haerlem.nu.
Zaterdag 14 en
zondag 15 april
• Spirituele beurs Nicky’s
Place In het ouderensteunpunt aan de van Oosten de
Bruynstraat 60 in Haarlem,
12.00-17.00 uur. Informatie:
www.nickysplace.nl.

Zaterdag 21 april
• In2Dance in Snowplanet in
recreatieschap Spaarnwoude.
Info: www.facebook/intodance
en www.snowplanet.nl.

• Open dag De Tekenpraktijk bij de Pop-up-gallerie aan
de Raadhuisstraat 63, 11.0016.00 uur. Informatie: www.kittyvanpel.nl.
•

Rommelmarkt in Woonzorgcentrum Schalkweide,
Floris van Adrichemlaan 15 in
Haarlem, 10.00-15.00 uur.
Donderdag 26 april
• Bureau Discriminatiezaken
organiseert
een
tweeluik debatten met het
thema ´Vreemde?´ in het
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122. Aanvang 20.00 uur. Informatie:
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

Zondag 15 april
• Bloemmozaiekroute in
Vogelenzang, start vanaf
12.00 uur vanaf het Kerkplein,
waar ook een Proeverij wordt
gehouden.

• Fietsexcursie over het veranderen van het landschap
door de jaren heen van IVN
Zuid-Kennemerland. Start
10.30 op de Spaarndammerdijk bij het haventje en het
standbeeld van Hansje Brin-

Maandag 14 en
dinsdag 15 mei
• Groot tuinevenement in de
Haarlemse Stadskweektuin,
Kleverlaan 9, 11.00-16.00 uur.

Kind zijn in de Tweede Wereldoorlog
Heemstede - Jacqueline Duurland heeft zeven ouderen, die de
oorlog als kind hebben meegemaakt, geïnterviewd. Zij heeft
aan de hand van elk interview
een verhaal geschreven, er
prachtige foto’s bijgemaakt en
alles is gebundeld in een kleurrijk boekje met de titel: Heimwee
en Hongerstillers.
Welzijn Ouderen Heemstede
organiseert in samenwerking
met De Pauwehof en Casca op
woensdag 25 april een themamiddag rond Heemstede in de
Tweede Wereldoorlog. Gastspre-

ker is Hans Krol van de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek. Ondersteund door beeldmateriaal vertelt hij op boeiende wijze over gebeurtenissen
in Heemstede tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze

wordt het boekje overhandigd
aan een aantal mensen waaronder natuurlijk de ouderen die
hebben meegewerkt aan het
boekje. Het boekje is bestemd
voor groep acht van de basisscholen en zal daarna verspreid
worden over de basisscholen in
Heemstede.
Kaarten zijn á 2,50 (inclusief koffie/thee) te koop bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de
Keylaan 24 of bij De Pauwehof,
Achterweg 19 of bij Casca, Herenweg 96.

Voorjaar
op Leyduin
Heemstede - Genieten van
mooie stinsenplanten zoals boerenkrokus en bloeiende bomen
waarvan sommige al in blad zijn
en andere nog even wachten.
Veel broedvogels zijn weer terug uit hun overwinteringgebied
en zingen hun mooiste lied. Het
voorjaar is begonnen. U kunt het
allemaal ervaren tijdens een excursie van IVN Zuid-Kennemerland op dinsdag 17 april op landgoed Leyduin.
Aanvang: 19.00 uur. Duur: 1,5
uur. Start: Parkeerplaats Manpadslaan bij informatiecentrum

de Kakeleije in Heemstede. Aanmelden vooraf is niet nodig en
deelname is gratis. Meer infor-

matie over het IVN en haar activiteiten vindt u op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Medische ethiek en prins Johan Friso
Heemstede - Vroeger verplichtten artsen zich met de eed van
Hippocrates aan bepaalde beroepsregels. Zo mochten zij geen
dodelijke middelen voorschrijven
aan hun patiënten of raad geven die de dood tot gevolg zou
hebben. Ook verplichtten zij zich
geen hulp te bieden aan vrouwen met het doel een miskraam
op te wekken. Deze eed van
omstreeks 400 voor Christus is
inmiddels door de praktijk achterhaald en in 2003 vervangen.
In de nieuwe artseneed is het
verbod op euthanasie en abortus niet meer opgenomen. Maar
daarmee zijn niet alle problemen
opgelost. Dat wordt duidelijk
op een gespreksavond op dinsdagavond 17 april in de Pauwehof.
In de nieuwe versie van de eed
staan het belang van de patiënt en de eerbied voor zijn of
haar opvattingen voorop. Maar
je kunt je afvragen of de moderne medische mogelijkheden wel altijd in het belang zijn
van de patiënt. Het recente ongeval van prins Johan Friso in
de Oostenrijkse sneeuw is voor
hem en zijn familie en vrienden
uiterst tragisch. Het plaatst artsen en familie echter ook voor
een groot dilemma. De medische techniek maakt het mogelijk slachtoffers van ongelukken
in leven te houden. Maar wat is

leven voor mensen in coma met
nauwelijks enige kans op terugkeer naar een normaal bestaan?
Prins Friso en veel anderen zijn
niet meer in staat hun opvattingen kenbaar te maken. Patiënten die dat wel kunnen reageren
heel verschillend. Neem bijvoorbeeld de vanaf zijn nek verlamde hoofdrolspeler in de film Mar
Adentro die volledig bij zijn verstand is en een patiënte in het
comacentrum in Luik met een
‘locked-in syndroom’ die alleen
nog met oogbewegingen kan
communiceren. Zij hebben een
totaal andere kijk op de dood en
wat zij zien als hun leven.
De genoemde eerbied voor de
opvattingen van de patiënt roept
de nodige vragen op. Vroeger beheersten abstracte principes de medische ethiek, zoals de bescherming van het leven en de verantwoordelijkheid
voor elkaar. Worden die algemene ethische principes nu volledig ondergeschikt aan de opvattingen van de individuele mens?
De christelijke traditie ziet het leven als een geschenk van God
dat wij moeten beschermen
en koesteren. Maar domineert
de blijde en gezonde mens die
ethiek niet te veel en is het leven
nog wel een geschenk als je, zoals prins Friso, in een totaal uitzichtloze situatie verkeert?
Over deze en andere vragen ho-

ren de aanwezigen bij de gespreksavond de mening van een
medicus en een theoloog. De
medicus is Joan Pieron, arts in
Haarlem en de theoloog is Aart
Mak, predikant van Kerk zonder
Grenzen in Bloemendaal. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 17 april om 20.00 uur
in de Pauwehof achter de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein in
Heemstede. De twee inleiders illustreren hun betoog ook met
enkele fragmenten uit de film
‘Mar Adentro’. Daarna kunnen
de aanwezigen met hen in gesprek. Entree: vijf euro.

Joan Pierson, arts (links) en dominee Aart Mak.
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Scholen springen naar een wereldrecord
Heemstede - Sportservice
Noord-Holland en Sportservice
Midden Nederland organiseren
het Wereldrecord touwtjespringen. Op donderdag 26 april om
11.30 uur wordt een aanval gedaan op het huidige record van
71.000 mensen die tegelijk touwtjespringen. Dat record is gerealiseerd in Californië (VS). In Nederland is de inzet met minimaal
80.000 basisschoolkinderen tegelijk te springen. De recordpoging wordt georganiseerd in het
kader van de Nationale Sportweek en de opbrengst gaat naar
het Jeugdsportfonds.
Alle kinderen, voornamelijk uit
de provincies Noord-Holland en
Utrecht, springen tien minuten
tegelijk om het record te verbreken. Zij doen dit allemaal op hun
eigen schoolplein. Daarnaast
is de Haarlemmermeer het epi-

centrum waar meerdere scholen, in totaal meer dan 2000 kinderen, samenkomen. Via de radio wordt om exact 11:30 uur het
startschot gegeven. Uiteindelijk
worden in de Haarlemmermeer
alle deelnemers bij elkaar opgeteld en het eindresultaat bekend
gemaakt. Mede dankzij Zilveren
Kruis Achmea en Intertoys Zwanenburg worden de springtouwen geregeld voor elke leerling.
Ook enkele scholen in Heemstede en Zandvoort doen al mee
aan de recordpoging, waaronder
de Nicolaas Beets School en het
Wim Gertenbach College.
De recordpoging valt samen met
de recordpoging ‘Doede360’ van
de KVLO (Koninklijke Vereniging
van Leraren Lichamelijke Opvoeding). Met de actie wil de KVLO
een wereldrecord vestigen waarbij zoveel mogelijk jonge mensen

Heemstede
Cup

de 360 (een beweging waarbij je
een rondje maakt) te laten uitvoeren. Touwtje springen past
perfect bij deze actie.
Inmiddels staat de teller op
25.000 springers, maar dat zijn er

natuurlijk niet genoeg. De scholen kunnen zich aanmelden via
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl meedoen om het
wereldrecord naar Nederland te
halen.

Australiërs houden RCH
en Twins in evenwicht

HPC-paasei met PR-vulling
Heemstede - Op eerste en
tweede paasdag vond traditioneel het internationale paastoernooi voor wedstrijdzwemmers plaats in het Boerhaavebad in Haarlem. Namens HPC
Heemstede was er maar een
klein ploegje dat zich hiervoor
had ingeschreven. Wesley Bos,
Anouk van Dam en Carmen
Meijer verschenen beide dagen aan de start, Mandy van
der Linden alleen op zondag
en Veerle Claassen en Danai
Lytrokapi alleen op maandag.
Helaas moest Denise van der
Linden op het laatste moment
afmelden wegens ziekte. Ondanks dat er op zondag maar
vier van de tien HPC races in
een persoonlijk record eindigde, was er ook heel wat succes te melden. Anouk zwom
een clubrecord op de 50 meter vrije slag en Wesley deed
datzelfde op de 400 meter vrije
slag in een tijd die goed genoeg was voor nóg een limiet
op de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen die in juni in Drachten plaats gaan vinden en waarvoor hij al een
flink aantal limieten op zijn
naam heeft staan.

Op maandag werd er het ene
na het andere persoonlijke record gezwommen. Van de 13
starts eindigden er 10 met een
persoonlijk record. Ook werd
er opnieuw een clubrecord
gezwommen. Deze keer door
Carmen die op de 400 meter
vrije slag haar oude tijd met
maar liefst 35 seconden verbeterde!
In totaal werden er 10 medailles verdiend door Wesley
(5), Anouk (4) en Carmen (1).
Ondanks dat het maar een
klein ploegje was dat aan de
start verscheen, was de sfeer
er niet minder om. Als er een
HPC zwemmer in het water lag, stond de rest aan de
badrand de longen uit het lijf
te schreeuwen. Trainer Theo
van Dam was opnieuw super
tevreden over het resultaat:
“Onze zwemmers zijn momenteel niet te stoppen. Het bewijs
is in harde cijfers uit te drukken: 23 starts, 14 pr’s, 10 medailles, 3 clubrecords en een
NJK limiet. Als we met deze instelling de diverse kampioenschappen ingaan verwacht ik
een mooi slotakkoord van een
geweldig seizoen!”

Heemstede - Bij de start van
een nieuw seizoen duurt het altijd een paar weken voor de nieuwe krachtverhoudingen duidelijk
zijn. Maar dat de ranglijst er dit
jaar heel anders uit gaat zien lijkt
nu al zeker. Zowel de nummer 1
van vorig jaar (Euro Stars) als de
nummer (PSV) startten met een
dubbele nederlaag en lijken aan
kracht te hebben ingeboet. RCHPinguïns deelde na 2 zenuwslopende duels de winst en zit op
het vinkentouw te wachten op
misstappen van Hawks, Almere
en Sparks.
De traditioneel feestelijke opening van het honkbalseizoen (dit
jaar in Australian Style) begon
met het gooien van maar liefst
twee eerste ballen, één door het
100ste jeugdlid (Daan Schol) en
één door coach van het jaar Brian Farley, die zijn Nederlandse
loopbaan in 1988 bij RCH is begonnen. En de stemming zat er
direct goed in. Lex Leijenaar met
een honkslag en Ferd van Stekelenburg met een double brachten al in de eerste inning de 1-0
op het scorebord en het Heemsteedse publiek ging er eens
lekker voor zitten. Maar Kevin
Roovers, met 3 jaar hoofdklasseervaring bij HCAW en een eenmalig optreden in het Nederlandse team, toonde zich niet
aangeslagen en hield de thuisplaat tot aan de achtste inning
schoon. Chris Mowday, de Australische heuvelfavoriet van
RCH, kwam voor het eerst in
de problemen toen na een mislukt dubbelspel in de tweede inning de honken bij 1 uit volliepen, maar met 2 x 3 slag wist hij
zich te redden. Maar in de vierde inning moest hij dan toch capituleren na 2 honkslagen (1-1).
In de zevende Oosterhoutse
slagbeurt leek zich een debacle

voor de thuisploeg af te tekenen,
toen na 3 honkslagen (waaronder een triple) en een veldfout de
bezoekers op 1-4 kwamen.
De ommekeer kwam in de achtste inning. Kevin Roovers bleek
zijn limiet te hebben bereikt,
moest 4 honkslagen incasseren,
waaronder doubles van Tino van
Erk en Ferd van Stekelenburg en
zag de Oosterhoutse voorsprong
tot 3-4 gereduceerd worden.
Roovers’ opvolgers in de negende inning bakten er niets van. Bij
volle honken werden 2 vrije lopen weggegeven en stond de
5-4 overwinning voor RCH-Pinguïns op het scorebord.
Zo gelukkig als de Racing zijn
eerste wedstrijd won, zo onnodig ging de tweede verloren.
Tino van Erk zette RCH op 1-0 na
een honkslag, 4 wijd voor Ferd
van Stekelenburg en een hit van
Giovanni Valmont. In de vijfde inning kwamen de Twins langszij
toen de Heemsteedse defensie
verzuimde de tussen het derde
en vierde honk ingesloten loper
uit te maken. Een nieuwe voorsprong, na hits van Jordan Illis,
Dilon True en Mark Smit, ging
wederom verloren toen Marcel
Timmer in de tweede helft van de
zesde inning zijn eerste 2 honkslagen moest incasseren. Reliever Robin van Eis zorgde weliswaar voor 3 snelle nullen na
even zo vele vangballen, maar
een wilde worp tussendoor betekende toch 2-2. De 3-2 eindstand kwam na 2 honkslagen
en een veldfout, waardoor bij 1
i.p.v. 2 uit het derde honk bereikt
werd en een vang 8 goed werd
voor de winnende run. Benn Grice, Twins’ Australische pitcher,
werd ondanks 10 honkslagen tegen de winnende werper. Veldfouten en 12 (!) achtergebleven
lopers op de honken deden RCH
de das om.

Heemstede - Plexat organiseert vanaf vrijdag 13 april
in samenwerking met Sport
support het voetbaltoernooi
van 2012: de Heemstedecup. Teams van 3 vaste spelers strijden op 4 locaties verdeeld over de maand april
om de titel. Er is een prachtig
prijzenpakket samengesteld
door Sport 2000. Per avond
speel je met je team (minimaal) 2 wedstrijden van 7 minuten. Je hoeft niet op elke
locatie mee te doen. Hoe vaker je met je team mee doet,
hoe meer punten je kan verdienen om tijdens de finale op Koninginnedag 2012 de
beker en het prijzenpakket in
handen te krijgen. De Heemstede Cup start op vrijdag 13
april van 19.00 tot 21.00 uur
op het speel/voetbalveld aan
de Vrijheidsdreef. De volgende data zijn: vrijdag 20 april
van 19.00 tot 21.00 uur bij de
voetbalkooi aan de Roosje
Voslaan; donderdag 26 april
van 19.00 tot 21.00 uur op de
Binnenweg (je hoort bij aanmelding waar); maandag 30
april van 11.00 tot 14.00 uur
de finale op de Valkenburgerlaan. Geef je snel op via
e-mail: plexat@casca.nl bij
Casca de Luifel, Herenweg
96 Heemstede, of telefonisch:
tel. 023-5483828.

Tata Steel
Race Cup

Heemstede - Jeugdhonk Vogelenzang, onderdeel Welzijn Bloemendaal, doet mee aan de Tata Steel RC Cup op vrijdag 20
april van 11.00 uur tot 15.00 uur
op het circuit Model Auto Club
Heemstede. Zij hebben in bruikleen van Techno Challege een
nieuwe radiografische raceauto
gekregen, om te oefenen en te
gaan racen tijdens de Tata Steel
Race Cup 2012.
Iedereen van het team kreeg
twee taken toebedeeld, ze zijn
teamleider, coureur, monteur, pr
manager of financiële manager.
En zo vormen ze een raceteam.
Iedereen is welkom om op de
wedstrijddag ye komen kijken.
Meer informatie? Stuur een emailen naar natascha@welzijnbloemendaal.nl.
Komend weekend volgt de dubbel tegen PSV, zaterdag in Eindhoven, zondag om 14.00 uur
thuis op het Heemsteedse Sportpark.
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Extra openingstijden in april
Alleen voor aanvraag van reisdocument voor kinderen
Per 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van de
kinderbijschrijving in het paspoort. (Meer informatie
hierover vindt u op www.heemstede.nl).
In verband met de verwachte (vakantie)drukte is
de publieksbalie alleen voor het aanvragen van
reisdocumenten voor kinderen extra geopend van
18.00 - 20.00 uur op:
- woensdagavond 11 april
- woensdagavond 18 april
- woensdagavond 25 april

In deze uitgave:
- Subsidie voor sportactiviteiten in Heemstede

Evaluatie Binnenweg 21 mei in
commissie Ruimte

- Inspraakbeleid tuinkisten
en overkappingen in
voortuinen

Vorige week meldden wij dat de commissie Ruimte op
12 april de evaluatie van de Binnenweg zou bespreken.
Hierin is een wijziging gekomen. De behandeling van
het aangekondigde agendapunt ‘evaluatie Binnenweg’
wordt uitgesteld naar de vergadering van 21 mei 2012.

- Verordening winkeltijden

Exposities in
raadhuis
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouders in de wijk
vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur in bibliotheek Heemstede
In navolging van de burgemeester gaan ook de
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in
de maand een spreekuur houden. Inwoners kunnen
hier zonder afspraak langskomen om in gesprek te
komen met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de
Stadt.
De wethouders zullen hiervoor één keer in de maand
op wisselende locaties in Heemstede aanwezig zijn.

Het spreekuur is daarmee een laagdrempelige manier
om in contact te komen met het gemeentebestuur.
Het eerste spreekuur is op vrijdag 20 april tussen 10.00
en 12.00 uur in de bibliotheek Heemstede (Julianaplein).
Lees meer over de ‘wethouders in de wijk’ op
www.heemstede.nl.

Werk aan de weg
Kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan is tot
half april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het
project Reconstructie Herenweg, fase 2.
Irislaan Tot half april 2012 vindt hier herstel plaats
van de bestrating van trottoirs en rijbaan. Er wordt
gewerkt vanaf het Rhododendronplein richting
Chrysanthemumlaan.

Mogelijk wordt de straat voor korte duur afgesloten
voor doorgaand verkeer.

Subsidiebudget voor sportactiviteiten in
Heemstede
Exposities raadhuis
Heemstede
Expositie Paulien de Jong
Paulien de Jong exposeert tot en met 31 mei 2012
met haar schilderijen in de Burgerzaal. In de loop der
jaren heeft Paulien met verschillende thema’s gewerkt:
als basis een surrealistische stijl met steeds wisselende
thema’s, vormen en kleuren. Bij het bedenken van de
thema’s laat Paulien zich over het algemeen leiden
door zaken die op een bepaald moment actueel zijn.
Vanuit haar gevoel en met haar vaardigheden om te
schilderen en zelf alle kleuren te mengen komt stap
voor stap een nieuw schilderwerk tot stand.

Wilt u in 2012 een activiteit organiseren die
het sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen
vanaf 65 jaar of gehandicapten stimuleert?
Of organiseert u een activiteit gericht op de
ontwikkeling van topsporttalenten? Mogelijk
komt uw initiatief in aanmerking voor een
subsidie van de gemeente Heemstede.
In totaal is voor genoemde activiteiten
in 2012 een subsidiebudget beschikbaar
van € 19.500. De aanvraag hiervoor kunt
tot 1 mei indienen. Lees meer over de
subsidievoorwaarden en budgetverdeling op
www.heemstede.nl (Politiek en organisatie,
Lokale regelgeving).

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt
u contact opnemen met de heer Koen Siegrest van
de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of via
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Via de website kunt u
ook een aanvraagformulier verkrijgen.
(Zie hiervoor de nieuwsberichten).

Verordening Winkeltijden Heemstede

Expositie Ben Haveman
In de publiekshal zijn tot en met 25 mei 2012
schilderijen te zien van Ben Haveman. Sinds 2003 is hij
bezig met tekenen en schilderen. Zowel de kleurrijke
decoratieve doeken als de doeken met de losse
schildertoets (de zogenaamde vrije expressie) zijn
Ben’s handelsmerk geworden. Ze herbergen allemaal
diezelfde kracht, kleur en vrolijkheid uit. Zijn werk is
niet volledig abstract; er zijn altijd wel elementen van
mensen of dieren in zijn doeken te herkennen. Hij is een
gepassioneerd volgeling van de kunststroming Cobra.

Sieraden en etsen van Rosita van
Wingerden-Haarsma en Sytske van Gilse
In de maand april zijn de unieke sieraden en objecten
naar ontwerp (o.a. zilver en goud) van de beeldend
kunstenaar Rosita van Wingerden-Haarsma nog te zien
in de vitrines in de publiekshal. Naast de sieraden en
objecten zijn twee etsen van de hand van Sytske van
Gilse te bewonderen.

Het college van burgemeester en wethouders
heeft, op grond van artikel 8 van de Verordening
Winkeltijden Heemstede, besloten de hierna volgende
zon- en feestdagen aan te wijzen als dagen waarop
de winkels voor het publiek in het deelgebied
‘Winkelcentrum Wilhelminaplein’ open mogen zijn:
6 mei 2012
13 mei 2012
17 mei 2012 (Hemelvaartsdag)
20 mei 2012

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer (023) 548 56 07.

Evenement
60-Jarig bestaan Heemsteedse Kunstkring

Expositie voorjaar en tulpen van
Liesbeth de l’Orme-Jongeneel

Op 4 april 2012 heeft de burgemeester besloten
een vergunning te verlenen aan De Heemsteedse
Kunstkring voor het houden van een muzikaal
evenement. Dit evenement wordt zondag
1 juli 2012 van 12.30 tot 19.00 uur gehouden op het
Wilhelminaplein. Dit ter ere van het 60-jarig bestaan.
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening.

In de maand april exposeert Liesbeth de l’OrmeJongeneel nog haar schilderijen in de publiekshal van
het raadhuis. Het thema is Voorjaar en Tulpen. Heel
toepasselijk voor de tijd van het jaar.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de exposities te komen bewonderen.

28 mei 2012 (2e pinksterdag)
9 december 2012
16 december 2012

toestemming gegeven voor een wegafsluiting van het
Wilhelminaplein vanaf zondag 1 juli 2012.
De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg
(gedeeltelijk) blijven vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

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

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 68 het plaatsen van lichtreclame
2012.092
ontvangen 26 maart 2012
- Kees van Lentsingel 3 het uitbreiden van een
woonhuis en het vervangen van een kozijn in de
voorgevel 2012.098
ontvangen 30 maart 2012
- Van der Horstlaan 56 het maken van een trapgat
tussen de woonkamer en de zolder 2012.100
ontvangen 2 april 2012

Omgevingsvergunning voor kappen
- Winterlaan 5 het kappen van een spar 2012.095
ontvangen 28 maart 2012
- Valkenburgerlaan 6 het kappen van een es en een
conifeer 2012.097
ontvangen 29 maart 2012
- Strawinskylaan 54 het kappen van een berk 2012.093
ontvangen 25 maart 2012

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

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Rijnlaan 142 het plaatsen van een berging t.b.v. een
scootmobiel 2012.096
ontvangen 29 maart 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan, aanleggen en het verstoren van
een monument (verbouwen, slopen of op andere
wijze aantasten)
- Herenweg, de Overplaats, het plaatsen van een
kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel
2012.099
ontvangen 28 maart 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en slopen
- Binnenweg 57-59 het bouwen van een extra
kapverdieping boven de bestaande 1e verdieping en
een deel slopen 2012.094
ontvangen 26 maart 2012

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

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 6 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Bronsteeweg 22 het plaatsen van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak 2012.048
- Herenweg 71-6, 71-11 het herstellen van de
scheidingsconstructie tussen 2 appartementen
2012.089
- Van der Horstlaan 56 het maken van een trapgat
tussen de woonkamer en de zolder 2012.100
Omgevingsvergunning voor kappen
- Bachlaan 12 het kappen van een spar 2012.088
- Glipper Dreef 96 het kappen van een rode beuk
2012.077
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een
woonhuis 2012.042
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12
april 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie :’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Inspraakbeleid tuinkisten en overkappingen in voortuinen
Aanleiding beleid
In Heemstede zijn op veel plaatsen tuinkisten
en overkappingen in voortuinen geplaatst. Het
bestemmingsplan laat dit veelal niet toe. Wij zijn
altijd voorzichtig omgegaan met ontheffing van het
bestemmingsplan omdat wij het open karakter van de
voorzijden uit stedenbouwkundig oogpunt belangrijk
vinden.
Ons is echter gebleken dat er veel behoefte is aan
bergingsruimte in voortuinen. Daarom willen wij dit
op beperkte schaal mogelijk maken.

Voornemen beleid vast te stellen
Wij zijn voornemens onderstaand beleid vast te stellen:
Een omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan wordt verleend voor één tuinkist of
overkapping per woning op de bestemming ‘tuin’ niet

hoger dan 1,3 meter gemeten vanaf het maaiveld en niet
groter dan 4 m2, waarbij het bouwwerk dient te voldoen
aan redelijke eisen van welstand.

bij de uiteindelijke beslissing over de vaststelling van
het beleid.

Na vaststelling beleid
Inspraak
Op 3 april 2012 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten bovengenoemd
beleidsvoornemen aan inspraak te onderwerpen.
Dit op grond van artikel 2 lid 1 van de
Inspraakverordening Heemstede.
In dit kader ligt het voorgenomen beleid vanaf
donderdag 12 april tot en met woensdag 23 mei
2012 ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein
1 in Heemstede. Gedurende deze periode kunnen
ingezetenen van Heemstede en belanghebbenden
zienswijzen indienen.
Het college zal de ingediende zienswijzen betrekken

Als het beleid is vastgesteld zullen wij degene met
de tuinkisten en overkappingen die aan het beleid
voldoen verzoeken een omgevingsvergunning aan
te vragen. Degene die tuinkisten en overkappingen
hebben die niet voldoen zullen wij aanschrijven met
het verzoek de bouwwerken te verwijderen.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
de heer M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoonnummer: (023) 548 57 52,
e-mail: mjansen@heemstede.nl.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2012
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het college het
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede
2012 vastgesteld.
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende
kracht in werking per 1 januari 2012. Alle oude
aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarders zijn per
1 februari 2012 vervallen.

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact
opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid, telefoon (023) 512 60 21.
Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12
weken ter inzage op het gemeentehuis en bij
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aan de
Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Het aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via
Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”.
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Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

MELDpunt
Overlast

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

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

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

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

Nieuwe computercursussen bij Casca
Heemstede - Verschillende
computercursussen starten in
april en mei bij Casca. In de Luifel zijn nu ook flex-plekken door
de aanschaf van nieuwe laptops
voor computercursussen. In april
starten drie cursussen: ‘Website in HTML – basis’, 6 lessen op
dinsdagavond vanaf 17 april; ‘De
digitale snelweg: Internet, e-mail
en multimedia (55+)’, 6 lessen op
woensdagmiddag vanaf 18 april;

‘Kennismaking PC met Windows
7 (55+)’, 12 lessen op vrijdagmorgen vanaf 20 april. Er is veel tijd
om te oefenen en u kunt thuis
aan de slag! Er wordt van U verwacht dat u wel de basisvaardigheden in computergebruik en
Windows beheerst voor de cursussen Website in HTML – basis
en de digitale snelweg: Internet,
e-mail en multimedia (55+).
Opgeven voor de computercur-

sussen kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur via
023-5483828 of via www.casca.nl.

Film en lunch

Heemstede - Op donderdag 19
april draait er een Nederlandse
avonturenfilm bij Casca in het
‘Film & lunch-programma’. In deze film geregisseerd door Reinout Oerlemans moet de bemanning van een schip onder erbarmelijke omstandigheden zien te
overleven.
Na de film wordt met elkaar geluncht in de foyer van de Luifel.
Voor meer informatie of om te
reserveren kunt u op werkdagen
tussen 9 en 12 uur bellen met
Casca, tel. 023-5483828.
Het hele programma is in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
van 10.30 tot ongeveer 13.45 uur,
filmduur: 120 minuten. Entree inclusief lunch 10 euro.
Reserveren is noodzakelijk in
verband met de lunch en kan tot
uiterlijk dinsdag 17 april.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

Culinaire cursussen
Heemstede - Verschillende culinaire cursussen starten in april en mei bij Casca. In
de Luifel is een zeer complete professionele keuken, waar
kinderen, volwassenen en senioren de heerlijkste recepten
uitproberen.

In april starten er weer nieuwe cursussen: Taarten maken, 2 lessen op dinsdagmorgen vanaf 17 april; Vietnamese keuken, 2 lessen op dinsdagavond vanaf 17 april; Catalaanse keuken, 4 lessen
op woensdagavond vanaf 18
april; Koreaanse keuken, 2
lessen op dinsdagavond vanaf 8 mei; Oostenrijkse keuken,
2 lessen op dinsdagmorgen
vanaf 8 mei.
Casca-kok en culinair specialist Erna van Garderen leert
u alle ins en outs. Natuurlijk
krijgt u de recepten én de gerechten mee om thuis te proeven en uit te proberen.
Opgeven voor de culinaire cursussen kan telefonisch
op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur via 023-5483828 of
via www.casca.nl.

