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Lion King in Heemstede
Bennebroek/heemstede – Van 15 tot en met 17 
april vond het jaarlijkse bloemencorso van de Bol-
lenstreek plaats. Op zaterdag schreed de fleuri-
ge stoet praalwagens door dorpen tussen Noord-
wijk en Haarlem. Ook Bennebroek en Heemstede 
werden getrakteerd op prachtig opgemaakte figu-

ren van talloze gestoken bloemen. Het thema was 
ditmaal Musical Parade, een onderwerp dat veel 
mensen aansprak. Elders in deze krant blikt Ton 
van den Brink terug met foto’s en tekst. Nu alvast 
deze mooie Lion King, helemaal van bloemen! De 
foto is gemaakt door Bart Jonker.

In deze krant: Programma Koninginnedag 2011
heemstede - Stichting Nationale Feestdagen 
Heemstede publiceert in deze editie het com-
plete programma voor Koninginnedag 2011. 
Volgende week zaterdag 30 april kan heel Heem-
stede genieten van allerlei festiviteiten in het 
dorp. Bewaar deze Heemsteder dus goed en 
lees waar wat en waneer te doen is! Voor jong 
en oud is 30 april een dag met een gouden rand-
je. We gaan in het oranje, al dan niet geschminkt 
en genieten van muziek, gezelligheid, Oranjebit-

ter, rosé of limonade met een Oranjetompouce 
van feest! De verjaardag van destijds Koningin 
Juliana is nu verworden tot een nationale feest-
dag waarop we allemaal ontspannen vieren dat 
we in samen één zijn! Alvast fijne voorpret ge-
wenst en vergeet niet om op Koninginnenacht, 
één dag eerder op vrijdagavond 29 april even 
langs te gaan bij café de 1e Aanleg, waar Ko-
ninginnedag swingend wordt ingeluid door een 
grote soulband!

Dat scheelde weinig
heemstede - Een 32-jarige 
Heemstedenaar liep zaterdag 16 
april tijdens een alcoholcontrole 
op de Zandvoortselaan tegen de 
lamp, toen hij ernstig onder in-
vloed van alcohol had gereden. 
De politie hield de man aan en 
uit de ademanalysetest bleek 
dat hij flink gedronken had. Het 
scheelde maar weinig of hij had 
zijn rijbewijs kwijt geweest. Te-
gen de man is procesverbaal op-
gemaakt.
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 7 t/m 13 april 2011)

Huwelijken:
J. Willigers & A.C. Dekker
M. Stakenburg & C. Schlette
J.H. Tom & J.B.A. Vroom

Geboorte:
Floris T.A. Canté, zoon van 
L.I. Canté en A.M. Bouma

Hartelijke ontmoetingen met 
Leaminton en Bad Pyrmont
Heemstede - Donderdagavond 
14 april kwamen 31 inwoners van 
Royal Leamington Spa en een 
dag later eenzelfde aantal uit Bad 
Pyrmont in Heemstede aan om 
het jubileum van respectievelijk 
25 jaar en 10 jaar officiële jume-
lage te vieren.  De buitenlanders 
zijn bij gastgezinnen in Heemste-
de ondergebracht.
Bezoeken zijn gebracht aan o.a. 
de sluizen in IJmuiden en de Keu-
kenhof. Vanuit Heemstede is het 
bloemencorso bekeken. Zondag 
vond een concert plaats van het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede in de Pinksterkerk, gevolgd 
door een officieel deel. Burge-
meester Marianne Heeremans 
benadrukte het historisch belang 
van internationale ontmoetin-
gen op lokaal niveau en haar toe-

spraak werd met flair simultaan 
in het Duits vertaald door ge-
meentesecretaris Willem van den 
Berg. Vanwege hun verdiensten 
werd een draagspeld in de vorm 
van een merlet uitgereikt aan mw. 
Val Davis, vrijwel vanaf het begin 
betrokken bij de Engelse uitwis-
selingen, evenals aan  Horstman 
Kirchner van de Herderschule die 
vanuit Bad Pyrmont aan de basis 
stond van een uitwisseling met de 
Voorwegschool.
Namens beide jumelagegemeen-
ten spraken respectievelijk bur-
gemeester Elke Christina Roeder 
en raadslid Simon Wheeler. Voor-
zitter Rinus Dinkelberg bedank-
te iedereen voor alle bemoeiin-
gen om deze bijeenkomst tot een 
succes te maken en overhandig-
de een set op 17 april uitgegeven 

postzegels met daarop een af-
beelding van het gemeentebord 
waarop de twee zustersteden van 
Heemstede zijn vermeld. Hierna 
had een civic dinner plaats dat tot 
in de late uurtjes duurde en waar 
ook oud-burgemeester Nicoline 
van den Broek met echtgenoot 
aanwezig ware. Moe maar zeer 
voldaan zijn de buitenlandse gas-
ten maandagochtend vroeg per 
touringcar huiswaarts gekeerd. 
Voor 2012 staat een tegenbezoek 
aan Royal Leamington Spa op het 
programma en voor het jaar daar-
op aan Bad Pyrmont. 
Voor nadere informatie over de 
Heemsteedse Kring voor Inter-
nationale Vriendschap kan men 
zich wenden tot secretaris As-
trid Vreeburg., 06 - 29 512 103 of 
hkiv@gmail.com

100 Jaar
Heemstede - Vrijdag 15 april 
was een gedenkwaardige 
dag voor mevrouw G. Jan-
sen-Jansen, nu wonend in 
Jacob in de Hout te Haar-
lem. Zij bereikte de respec-
tabele leeftijd van 100 jaar. 
Mevrouw Jansen-Jansen 
heeft ruim 80 jaar in Heem-
stede gewoond, o.a. in de 
Raadhuisstraat,Korhoenlaan 
en Wasserij Annalaan.
Sinds 4 jaar woont ze in ‘St.
Jacob in de Hout’. 
Zij heeft deze dag genoten 
van al die mensen met de 
vele gelukwensen.

Cultuurboek 
met Heemsteeds 

accent
Heemstede - Vanaf 23 april ligt 
Dutch Heights 2 in de boekhan-
del. Een 576 pagina’s tellend kof-
fietafelboek waarin het bekroon-
de werk is gebundeld van meer 
dan 100 winnaars van kunst- en 
cultuurprijzen die in 2010 zijn 
uitgereikt. De inhoud bestrijkt 
vrijwel de hele cultuursector: ar-
chitectuur, beeldende kunst, de-
sign, film, fotografie, literatuur, 
mode, muziek en podiumkun-
sten.
Dutch Heights is een particulier 
initiatief, ondergebracht in de 
gelijknamige stichting. Vorig jaar 
verscheen de eerste editie.
Onder de uitgelichte laurea-
ten van 2010 bevindt zich de in 
Heemstede geboren architect 
Florian Idenburg die in 2010 een 
prestigieuze prijs van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds won. In 
Dutch Heights worden enkele 
hoogtepunten gepresenteerd uit 
het oeuvre van Idenburg, die zich 
inmiddels in New York heeft ge-
vestigd.
Stichting Dutch Heights is ge-
vestigd in de Anton Mauvestraat 
8 te Heemstede.
Informatie: 023-5275394 en
www.dutchheights.nl

Gerommel aan 
de keukendeur
Heemstede - Donderdag-
avond 14 april rond 22.15 uur 
kwam er een melding binnen 
bij de politie dat er gepro-
beerd zou zijn om in te bre-
ken bij een woning aan de 
Vaumontlaan. De bewoon-
ster hoorde gerommel aan de 
keukendeur en toen zij uit een 
raam keek zag zij twee perso-
nen wegrennen. Zij zijn in een 
auto gestapt die verderop in 
de straat stond en zijn weg-
gereden. Het is de verdachten 
niet gelukt om in te breken.
De politie houdt een buurt-
onderzoek en komt graag in 
contact met eventuele ande-
re getuigen die iets gezien 
of gehoord hebben rond het 
tijdstip van de inbraak.
Informatie kan worden door-
gegeven aan de politie in 
Heemstede via het telefoon-
nummer 0900-8844.

Stomdronken 
op snorfiets

Heemstede – Een 16-jarige 
Haarlemmer werd zaterdag 16 
april rond 23.10 uur op de Zand-
voortselaan aangehouden om-
dat hij stomdronken op zijn snor-
fiets reed. De politie vorderde 
direct het rijbewijs in van de 
Haarlemmer en tegen hem is 
proces verbaal opgemaakt.
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Winkeliers delen de lekkerste dingen uit

De klanten zijn weer terug 
op de Zandvoortselaan!
Heemstede – De cijfers van de 
winkeliers geven aan dat ze het 
twee maanden moeilijk gehad 
hebben. De start van de renova-
tie van de parallelweg, de win-
kelstraat van de Zandvoortsel-
aan, was traag begonnen. Dat 
moest toch sneller kunnen. Dit 
signaal van de winkeliers werd 
duidelijk gehoord. De aanne-
mer had te kampen met een 
flinke tegenvaller, maar de over-
last wordt snel vergeten als je 
ziet hoe mooi het geworden is.  
Vreugde bij de winkeliers en dat 
vierden ze zaterdag met hapjes 
en drankjes bij hun voordeu-
ren. AH deelde Aerdenhoutse 
hotdogs uit, met handgemaak-
te knakworst, garnalencocktails 
en melkbroodjes met gerookte 
zalm en roomkaas. Voorproef-
jes voor de Pasen met de eigen 
specialiteiten van Huize van 
Wely, de de lekkerste wijn om 

te proeven van de Heemsteedse 
Wijnhandel, een blommetje van 
RosaRosa, waar Jolanda zo blij 
was met de drempelloze in-
gang. Wat een uitkomst voor 
die mevrouw die nooit kon bin-
nenkomen met haar scootmo-
biel, maar nu alle bloemetjes 
zelf kan uitzoeken. De wijn-
handel ging meer bezorgen, 
bij AH werd het echt druk bij 
de Carry-out service aan het 
Roemer Visscherplein, bij Paul 
Mans viel de terugval eigenlijk 
wel mee, drogisterij Bart  heeft 
toch veel klanten gemist, iets 
dat kaasboer Tromp ook zegt, 
maar ze zien ze nu terugkomen. 
Dat zien ze graag! Vandaar de 
muziek van de dixieband: Thun-
dering dixie Harpers, dat klinkt 
altijd zo vrolijk op straat, dan 
kijkt iedereen ook gelijk wat 
blijer. De verlichting is een hele 
verbetering, de fietsen, tja op de 

stoepen een flinke sta-in-de-
weg, zeker de grote bakfietsen, 
wie draagt hier de goede oplos-
sing voor aan? Misschien dat de 
vernieuwde samenwerking tus-
sen de winkeliers, die nu flink 
op gang gekomen is, een oplos-
sing vindt om samen met de ge-
meente  deze schoonheidsfout 
weg te werken. Op zich heel 
positief dat de winkeliers weer 
samen actie kunnen voeren. 
Daar kan alleen maar veel goeds 
uit komen met gezamenlijke 
acties.
Ton van den Brink
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25 Jaar wijnspecialist in de Jan van Goyenstraat 
Le grand cru, sterk in wijnbeleving
Heemstede - De opa van moe-
derkant van Will Beeren was ei-
genaar van hotel restaurant 
Roozendaal in Overveen. De ou-
ders van Will begonnen het ho-
tel café restaurant het Room-
huys aan de Bloemendaalseweg 
in Overveen, zijn broers zitten nu 
in de horeca. John op 21 maart 
dit jaar precies 50 jaar in de Bok-
kedoorns en Will precies op de 
dag af, 25 jaar met zijn wijnspe-
ciaalzaak aan de Jan van Goyen-
straat. Zijn vrouw Els bleef eerst 
nog werken bij de PEN, maar 
bouwde dit wel af naarmate de 
klantenkring groeide. De Jan van 
Goyenstraat 12 was een oerge-
zellige, maar overvolle winkel, 
iets dat je je nu niet meer kan 
voorstellen. Zes jaar geleden 
kregen ze de kans om het naast-
gelegen pand, een modezaak, 
erbij te betrekken. Ze maak-
ten van de twee één eigentijdse 
wijnwinkel  met een modernen 
open en lichte uitstraling. Het 
wijngedrag van de consument 
was aan het veranderen door het 
reizen. Men ontdekte vele lan-
den met voortreffelijke wijnen. In 
1987 ging  Will studeren voor vi-
noloog en slaagde. Door dat rei-

zen van de klanten doen ze ken-
nis op en nu  moet je een ge-
degen opleiding hebben, veel 
zelf op pad gaan, zelf je wijnen 
uitzoeken en proeven waar de 
druiven groeien en de wijn ge-
maakt wordt. Le grand cru kreeg 
de ruimte en kon een groter as-
sortiment gaan voeren. Met wij-
nen uit landen als Chili, Argen-
tinië, Nieuw Zeeland, Austra-
lië en Zuid-Afrika.  Zelfs Neder-
land werd een bescheiden wijn-
land. In de nieuwe ruimte kreeg 
ieder land zijn eigen plaats, ge-
rangschikt op prijs. Een stille 
wens was om een ruimte te cre-
eren waar geproefd kon worden, 
een Tasting Room die in de afge-
lopen zes  jaren zijn naam waar-
gemaakt heeft. Waar Le grand 
cru al naam maakte met wijn-
proeverijen op locaties als Hage-
veld, zijn de proeverijen in eigen 
huis nu de plaats waar vaste en 
nieuwe klanten op een makkelijk 
toegankelijke en informele wijze 
wijn kunnen ervaren en proeven 
wat ze lekker vinden.  Want de 
wijn die je zoekt moet gewoon 
lekker zijn. Daarom zijn de wij-
nen in het assortiment zelf ge-
proefd en lekker bevonden. Nog 

steeds is dat proeven en bele-
ven  hun norm. Le grand cru be-
tekent ‘goede oogst’, maar niet 
direct dure oogst! De wijnspe-
cialist verkoopt niet alleen du-
re wijn, voor vijf euro kunt u ook 
goed terecht bij Le grand cru. 

Wijn en spijs
Thuis wordt er steeds meer op 
niveau gekookt. Vandaar dat Will 
en Els zich toeleggen op het ge-
ven van wijn en spijsadviezen. 
Hun medewerkster, Anouk Dec-
ker, volgt op dit moment de op-
leiding Wijn en Spijs, bij de  Aca-
demie van Gastronomie van Pe-
ter Klosse, van de Echoput bij 
Apeldoorn. Wijn bij het eten is 
heerlijk, mèt wijn koken is lek-
ker koken. Kan zelfs met likeur,  
whisky, madera, sherry, of port.  
In gedistilleerd heeft Le grand 
cru een mooie collectie cog-
nac, armagnac, whisky, jenevers 
van Zuidam en Rutte. Gedistil-
leerd met de kookadviezen van 
de specialist. Al vijfentwintig jaar 
op de Jan van Goyenstraat met 
het hele jaar door jubileumaan-
biedingen en proeverijen van de 
actieve Els en Will Beeren. 
Ton van den Brink

Rode mul en andere 
heerlijke gerechten bij Sanz
Heemstede – Brasserie Sanz heeft de menukaart vernieuwd. Wat 
blijft zijn de heerlijke gerechten voor een betaalbare prijs. Maar 
nieuw is bijvoorbeeld bij de voorgerechten de op huid gebakken 
rode mul en paté van gekonfijte eendenboutjes. Van de hoofdge-
rechten kunt u onder meer eens proberen de gepocheerde zeewolf, 
gebakken ossenhaas en op lage temperatuur gegaarde eenden-
borst. Van harte aanbevolen! Natuurlijk serveert Sanz nog altijd het 
3- en 6-gangen verrassingsmenu. Dit is een ware hit, wie wil er nu 
niet verrast worden? Dat kunt u gerust overlaten aan Ruud Blom en 
zijn enthousiaste team. Het 3-gangen verrassingsmenu kost maar 
25,- euro; het 6-gangen verrassingsmenu 29,50 euro.
Nog niet eerder bij Sanz geweest? Kijk op de website (www.sanz.
nl) of informeer telefonisch naar de gehele menukaart. Vaste gas-
ten weten het allang: het is altijd culinair genieten bij Sanz, voor 
een betaalbare prijs. Het buitenterras is vanaf heden weer zeer 
aantrekkelijk en u kunt dan ook buiten dineren.  Brasserie Sanz, 
Jan van Goyenstraat 31. Tel: 023-5291892. Alle dagen geopend!

Vos rooft 
kippenhok 

leeg
Heemstede - In de nacht 
van zondag 17 op maandag 
18 april heeft een vos het 
kippenhok in de tuin op Lin-
ge 6 leeggeroofd. ‘s Morgens 
om 7.30 uur zouden de kip-
pen hun voer krijgen van het 
gezin dat op genoemd adres 
woont, samen met wat ge-
kookte rijst, een restje van 
de vorige avond. Het lukte 
nog net om de kinderen, Lu-
ne van 4 jaar oud en Timo van 
2, bij de tuindeur weg te hou-
den toen er op het grasveldje 
twee onthoofde kippen lagen. 
Van de andere twee kippen is 
niets meer vernomen. (Heeft 
iemand ze gezien: een gro-
te zwarte en een kleine brui-
ne met een kuifje). Een grote 
teleurstelling voor de kinde-
ren die op de vroege ochtend 
geconfronteerd werden met 
het verlies van ‘hun’ kippen. 
Het hok was die nacht afge-
sloten, waarschijnlijk heeft de 
vos met zijn gewicht een deur-
tje weten te forceren. 
Een waarschuwing voor an-
dere dierenbezitters: pas op 
er zit(ten) weer vos(sen) in de 
wijk.

Heemstede - De kledingcontai-
ner van de Stichting Kennemer-
land Oost Europa, die jarenlang 
op het schoolplein van de Haem-
stede-Bargerschool aan de Koe-
diefslaan stond, is verplaatst. Hij 
staat nu niet meer op het school-
plein, maar een stukje verderop 
richting Van Lennepweg, wel 
nog steeds op het terrein van de 
school.

Verplaatsing
kledingcontainer 

Heamstede-Barger

Pasen in 
de Bavo en 

Hemelvaart-
kerk

Heemstede – Diensten in de 
Heilige Bavo Heemstede om-
trent het Paasweekend:
Witte donderdag, 21 april: 
Om 19u. Euch. Viering met 
R.Verhaegh en P. Visser. Mmv 
Bavokoor.
Goede vrijdag, 22 april: Om 
15u. Heilige Kruisweg, P. Vis-
ser. Mmv dameskoor.
Paaszaterdag 23 april: Om 
19u. Kinderpaaswake, P. Vis-
ser. Gezinsviering/kinderkoor. 
Om 21.30u. Paaswake, r. Ver-
haegh en P. Visser. In Bet-
ween.
Eerste Paasdag zondag 24 
april: Om 10u. Euch. Viering 
R. Verhaegh en P. Visser. Mmv 
Bavokoor.
Tweede Paasdag maandag 25 
april: om 10u. Woord- en com-
muniedienst m. P. Visser. Sa-
menzang.

Hemelvaartkerk Valkenbur-
gerlaan:
Witte donderdag, 21 april: 
geen ochtendmis.
Om 19u. Instelling H. Euch. 
Groot koor en Kinderkoor.
Stille aanbidding tot 21.30u.
Goede vrijdag, 22 april: geen 
ochtendmis. Om 15u. Heili-
ge Kruisweg, aansluitend 17u. 
Gelegenh. Tot biechten.
Om 19u. Plechtige herdenking 
vd Kruisdood.
Paaszaterdag 23 april: geen 
ochtendmis. Om 19.30u. Ge-
zinspaasviering. Om 22u. 
Paaswake.
Eerste Paasdag zondag 24 
april: om 9u. Euch. Viering. 
Om 10.30u. Euch. Viering. Om 
19u. Lof.
Tweede Paasdag maandag 
25 april: 9u. Euch. Viering. 
Om 10.30u. Euch. Viering met 
samenzang.



pagina 8 20 april 2011

Nieuw programma 
volop cultuur!

Heemstede - De Stichting 
Podiumprogrammering Heem-
stede presenteert de nieuwe 
programma’s van de podia in 
Heemstede. 
De brochure van Theater de 
Luifel en van het Oude Slot/
Oude Kerk zullen tegelijkertijd 
worden verspreid onder de be-
zoekers van de beide podia van 
de afgelopen 3 jaar. Heeft u de 
brochure niet thuis ontvan-
gen? Vanzelfsprekend vindt 
u de brochure op veel mee-
neemplekken in Heemstede 
en omgeving, zoals het Raad-
huis, de bibliotheek, Welzijn  
Ouderen Heemstede en kunt 
u deze ophalen bij de locaties 
van Casca of het Oude Slot. 
De nieuwe programma’s vindt 
u ook op www.theaterdeluifel.
nl en www.podiumoudeslot.nl. 

De Stichting Podiumprogram-
mering Heemstede wenst u 
veel kijk- en luistergenot in het 
komend theaterseizoen. 

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

Zee-beving
 Willen we dat

het is er al
vlakbij

om de hoek
het was er

voor we opnieuw
konden ademen

en toch...
is HET daar

zoek bij jezelf
en heb lief.

Ada Lodder

Dichtstorten

Trefpunt-Casca 
Lezing Oude Kerk Amsterdam
De lezing van oud directeur Herbert van Hasselt van de Oude Kerk 
Amsterdam gaat over de mensen die deze 800-jarige, voormali-
ge Sint Nicolaaskerk, opbouwden. Maar ook over de ‘afbraak’, de 
Beeldenstorm en daarna. Over bouwen, bidden en beurshandel. 
Een prachtig verhaal over 35 generaties Amsterdamse en Euro-
pese geschiedenis: over tolerantie, en over preciezen en rekkelij-
ken. De Oude Kerk ligt in het ‘oude hart’ van Amsterdam, op maar 
2 minuten van het Centraal Station, toch is het een oase van stilte.  
Achthonderd jaar geschiedenis, een toonbeeld van middeleeuw-
se architectuur, bijzonder licht en akoestiek, een centrum van cul-
tuur. Deze dialezing is op dinsdag 26 april om 14.30 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 3,00 euro.

Toneelcursus
De toneelcursus voor volwassenen geeft een voorstelling vanuit 
improvisatie.  Onder leiding van Marlies Verdonk leefde de groep 
van 4 mannen en 7 vrouwen van verschillende leeftijden zich elke 
week met veel enthousiasme uit in verschillende typetjes, emoties, 
situaties en locaties. Het persoonlijke karakter van deze improvi-
saties leidt vaak tot hilariteit en herkenning, maar ook tot ontroe-
ring. Ondanks de nodige nervositeit en spanning die deze eerste 
openbare voorstelling in Theater de Luifel met zich mee zal bren-
gen nodigen zij u graag uit te komen kijken. De theatervoorstel-
ling ‘Spelenderwijs blijven ontwikkelen’ is 
op donderdag 28 april om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 
Entree: 4,00 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch 
op werkdagen van 9 tot 12 uur: tel. 023-548 38 28-1. 

De Herenweg is in onderhoud tot juni 2011.
Dat kan ongemak geven. 

Douwe van der Sluis.

De verschillende kanten van Israël
Heemstede - Israël, land en 
volk, zijn veel in het nieuws. 
Op 28 april en 17 mei wordt op 
twee avonden in de Pinksterkerk 
Heemstede speciale aandacht 
geven aan de dialoog tussen 
Joodse en Palestijnse bewoners 
van het land. Hoe ziet die dia-
loog eruit? Is deze een teken van 
hoop? Ook willen we aandacht 
geven aan de verschillende reli-
gies in dat land: Jodendom, Is-
lam en Christendom. Hoe gaan 
die met elkaar om? De avonden 
worden ingeleid door twee spre-
kers, die beiden veel kennis en 
ervaring hebben opgedaan in Is-
raël. 

Douwe van der Sluis is nu ge-
pensioneerd. Hij was leraar aan 
de lerarenopleiding (Bijbelwe-
tenschappen en Jodendom) van 
de Hogeschool Holland. Van 
1991-2009 werkte hij voor de 
stichting Communication Middle 
East, die zich inzet voor de dia-
loog tussen Palestijnen en Isra-
eli. Daarbij was hij onder meer 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van ontmoetingsseminars 
voor Joodse en Arabische jonge-
ren, soms in Jeruzalem, soms op 
het eiland Cyprus. Deze stichting 
organiseerde tot 2009 ook de zo-
genaamde Jerusalemseminars 
voor theologen. Bij zijn afscheid 
werd hij geëerd met het vrien-
denboek “Moed om te ontmoe-
ten”. Douwe van der Sluis kunt 
u ontmoeten op donderdag 28 
april.

Eric Ottenheijm is Universi-
tair Docent Jodendom en Nieu-
we Testament aan de Universi-
teit Utrecht. Hij is voorzitter van 
Sha’ar en van de Commissie Le-
ren en Vieren van het Ojec. Ver-
der is hij als redacteur van Kro-
niek en lid van de Adviescom-
missie Kerk en Samenleving ac-
tief in de Katholieke Raad voor 

Israël. Tevens is hij verbonden 
aan de B. Folkertsma Stichting 
voor Talmudica.
De lezing zal die uiteenlopende 
zienswijzen koppelen aan wat 
wij zien in het openbare leven en 
in de media.
Beide avonden beginnen om 20 
uur. Donderdagavond 28 april in 
het Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek, dinsdag-
avond 17 mei in de Pinksterkerk, 
Camplaan 18 in Heemstede. De 
toegang bedraagt vijf euro.

Bosbeekse 
Fancy Fair 
op 27 april

Heemstede - Woensdagmiddag 
27 april organiseert Verpleeg-
huis en Zorgcentrum Bosbeek 
in Heemstede een grote Fancy 
Fair. Op de rommelmarkt kunt 
u uitgebreid rondsnuffelen. Er 
is een grote boekenkraam. Ook 
zijn er religieuze artikelen, kaar-
ten, handwerk en een breed sca-
la aan huishoudelijke spullen. Bij 
het rad van fortuin en de gro-
te loterij zijn vele prijzen te win-
nen, geschonken door leveran-
ciers en middenstanders van 
Heemstede. Ook aan de inwen-
dige mens is gedacht: haring, 
poffertjes en koffie met taart zijn 
verkrijgbaar. De opbrengst is 
geheel voor het goede doel. 
Een gedeelte wordt geschon-
ken aan een kleinschalig pro-
ject voor straatjongeren in Nai-
robi. Daarnaast kan Bosbeek ex-
tra voorzieningen treffen voor de 
bewoners. Vorig jaar is bijvoor-
beeld een fitnesstuin aangelegd. 
Dit jaar wordt de opbrengst be-
steed aan een ringleiding in het 
restaurant. U bent van harte wel-
kom in Bosbeek op woensdag 
27 april van 13.30 uur tot 15.30 
uur aan de Glipper Dreef 209, 
naast wandelbos Groenendaal. 
Telefoon 023 – 892 99 00. Toe-
gang gratis.

Tentoonstelling
‘Ouder worden in Mutare’
Heemstede - Van 18  t/m 29 
april exposeert de stedenband 
Haarlem-Mutare de tentoon-
stelling Ouder worden in Muta-
re in Zorgcentrum De Heemha-
ven, Von Brücken Focklaan 20, 
Heemstede. De tentoonstelling is 
onderdeel van de campagne 100 
FACES van de stedenband Haar-
lem-Mutare. Op woensdag 20 
april organiseert Haarlem-Mu-
tare een interessante lezing met 
aansluitend een gezellige quiz 
over Zimbabwe.
Tussen Haarlem en Mutare, Zim-
babwe bestaat al bijna 20 jaar 
een succesvolle samenwer-
king op het gebied van thuis-
zorg, sport, cultuur, huisvesting 
en hiv/aidsvoorlichting. Om de 
projecten voort te kunnen zet-
ten is de campagne ‘100 FACES’ 
gestart waarin de gezichten van 
de mensen achter de projecten 
worden getoond. Want: als als 
er niets gebeurt, staan de  peer 
educators (voorlichting voor en 
door jongeren over hiv/aids), ca-
regivers (thuiszorg in de town-
ships) en sportmedewerkers in 
Mutare binnenkort op straat. 
De tentoonstelling vertelt het 
verhaal van enerzijds ouderen in 
het zorgcentrum Zorrorai.  An-

derzijds het verhaal van de vrij-
willigers van het Home Based 
Care Project, waarin 49 vrouwe-
lijke caregivers en 1 mannelij-
ke, thuiszorg bieden aan oude-
ren en terminaal zieken. De ten-
toonstelling geeft een impres-
sie van deze projecten, die al ja-
ren worden ondersteund door de 
Stedenband. ‘Ouder worden in 
Mutare’ geeft de bewoners van 
Zororai een gezicht en laat het 
publiek kennismaken met de ca-
regivers die in Mutare thuiszorg 
geven. Zorg buiten de familie is 
in Afrika niet gebruikelijk, maar 
door HIV-Aids wordt de druk om 
sociale problemen en zorg bin-
nen de familie op te lossen vaak 
onmogelijk. 
De tentoonstelling is tot stand 
gekomen met steun van ICCO 
en de gemeente Haarlem.
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Belangrijke primeur AutoRAI
Nieuwe Mazda2 BiFuel 
nu bij Mazda RC

“De Mazda2 BiFuel is de eerste 
Mazda in Nederland met A-la-
bel en biedt als extra een moder-
ne af-fabriek LPG-gasinstallatie, 
die de benzinemotor via een au-
tomatische schakeling altijd op 
LPG laat draaien, tenzij er hand-
matig een andere keuze wordt 
gemaakt”, vertelt Hans Touw, 
Brandmanager Mazda RC. “Het 
dashboard heeft een schakelaar 
voor de benzine/LPG-omscha-
keling en duidelijke LED’s voor 
aanduiding van de tankinhoud 
van de LPG-tank. Deze heeft een 
inhoud van 34 liter en is gemon-
teerd in de kofferbak op de plek 
van het reservewiel, waardoor er 
nauwelijks, slechts 8%, bagage-
ruimte verloren gaat.”
De LPG vulaansluiting is op ver-
nuftige wijze achter de brand-
stofklep geplaatst, direct naast 

de vulopening voor de benzine-
tank. Hierdoor is hij uit het zicht 
en is er geen extra gat in de car-
rosserie zichtbaar. Voorafgaand 
aan het vullen van de LPG-tank 
wordt eerst een verloopplug ge-
monteerd, waarna er getankt 
kan worden met de normale 
LPG-tankslang.
De Mazda2 BiFuel heeft een ge-
combineerd verbruik van slechts 
6,5 l/100 km en daarmee een uit-
stoot van slechts 110 g/km, een 
wereldprimeur voor een vierci-
linder benzinemotor in dit seg-
ment, waardoor er geen BPM-
toeslag geldt. Daarnaast hoeft er 
voor deze Mazda2 geen wegen-
belasting te worden betaald en 
indien de auto zakelijk wordt ge-
bruikt geldt er een bijtelling van 
slechts 14%. Het omslagpunt 
van de Mazda2 BiFuel, vergele-

ken met de benzineversie, wordt 
al bij minder dan 1.000 kilometer 
per jaar bereikt.
De Mazda2 BiFuel 1.3 liter Cool 
standaardversie met 75 pk is ge-
baseerd op de 5-deurs Mazda2 
Cool, uitgerust met onder andere 
een radio/ CD-speler met MP3-
functie en airconditioning. 
“Naar wens is de Mazda2 Cool 
BiFuel verder te verfraaien met 
Mazda fabrieksopties: 15” licht-
metalen velgen met Bridgestone 
banden, dorpelbeschermers van 
geborsteld roestvrij staal, alumi-
nium pedalen en dito voetsteun, 
mistlampen vóór en spiegelkap-
pen en deurgrepen in carros-
seriekleur”, vervolgt Hans Touw. 
“De adviesprijs van deze ex-
tra accessoires is 2.751,- euro, 

Regio -  De belangrijkste van de vier Nederlandse primeurs 
van Mazda op de AutoRAI 2011, de Mazda2 BiFuel, staat van-
af nu bij Mazda RC aan de Kleermakerstraat in Velserbroek. 
Voor het nieuwe belastingvrije model met A-label hoeft geen 
BPM betaald te worden en dus ook geen wegenbelasting en 
er geldt een fiscale bijtelling van 14%. De Bifuel is beschik-
baar in twee versies: een 1.3 liter Cool en een 1.3 liter High 
Power GT-M Line.

Laptopplus Heemstede, uw online laptopshop
Heemstede - De lokale onder-
nemer Huib Lamberts is eige-
naar van de online  laptopshop 
‘Laptopplus Heemstede’, die zich 
richt op kopers uit gemeente 
Heemstede. 
Om in deze behoefte te voor-
zien is Lamberts op zoek gegaan 
naar een partner. De onder- 
nemer sloot zich aan bij het 
concept van Laptop Plus. De-
ze landelijke leverancier van 
laptops met klanten als ABN 
AMRO, RaboBank, LTO Neder-
land, Ernst & Young en ook vele 
particuliere kleine ondernemers, 
wil zich vanwege het succes van 
haar landelijke website nu ook 
in de regio vestigen. 

Laptop Plus Heemstede levert 
het breedste assortiment lap-
tops, computers, beamers en 
accessoires. Voor iedereen een 
oplossing zogezegd. Volgens 
Lamberts is samenwerken met 
Laptop Plus een uitkomst.
Lokale LaptopShop
“Het aantal laptopgebruikers 
groeit razendsnel”, vertelt Lam-
berts enthousiast. “In 2011 ver-
wachten we dan ook dat de helft 
van alle computergebruikers een 
laptop heeft.” Het verbaast hem 
dan ook dat er in elke stad wel 
genoeg computerwinkels zijn te 
vinden terwijl dit niet geldt voor 
laptopshops. 
Volgens hem hebben veel parti-
culieren maar vooral ook onder-
nemers behoefte aan een goed 
en betrouwbaar adres dicht bij 
huis. “Gebruikers kopen hun 

laptop of computer online, maar 
kunnen voor vragen altijd te-
rug naar een adres dicht bij ze 
in de buurt. Ze hoeven daarvoor 
nu niet meer het hele land over 
te reizen.” Alle laptops en com-
puters zijn vooraf geïnstalleerd 
met besturingssoftware en en-
kele andere gratis software. Ze 
zijn dus direct klaar voor gebruik 
en worden, indien gewenst, per-
soonlijk bij de klant afgeleverd 
en gecontroleerd op een juiste 
werking. “Persoonlijke aandacht 
en nazorg, daar gaat het om” 
zegt Lamberts.
Op www.heemstede.laptopplus.nl 
kan de bezoeker onder het tab-
blad “over ons” veel informatie 
en uitleg vinden over laptops. Dit 
om te helpen een juiste keuze te 
maken bij aankoop. Het gaat er 
uiteindelijk natuurlijk om waar 
de klant een laptop voor gaat 
gebruiken en op basis daarvan 
moet de juiste keuze gemaakt 
worden. De ‘laptop prestatie in-
dex’ is absoluut een uitkomst. 
Met de juiste keuze kan enorm 
veel geld bespaard worden. 
 
Enkele unieke voordelen:
- Breed assortiment, gebruikt, 
nieuw of configureerbaar
- vanaf 200 euro al een goede 
laptop
- eigen reparatiecentrum
- kwaliteitswaarborg (zelfs nieu-
we laptops worden gecontro-
leerd voordat ze afgeleverd wor-
den) en goede helpdesk
- lid van de NLCW branche or-
ganisatie

- Geen onnodige software meer, 
Laptop Plus levert een laptop zo-
danig af dat er geen onnodige 
software opstaat
- Laptop Plus levert gratis inte-
ressante software mee als tekst-
verwerkers, videoprogramma’s, 
anti-virus en meer.
Voortaan vindt u de diensten van 
Laptop Plus, die bekend staat 
om haar goede service en kwa-
liteit, dus nu ook bij u in de ge-
meente.
Kijk op:
www.heemstede.laptopplus.nl

Dat ziet er ontspannen uit!

Gratis proefbehandeling 
ontspannen afslanken

Heemstede - Nog snel even flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op plaatsten waar u dit wilt! 
Totaal of plaatselijk. Neem nu een gratis proefbehandeling.

De Methode bestaat uit een actief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het fi-
guur gewerkt wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend 
is kunnen ook mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode bewegen en afslanken. In het 
passieve deel geniet het lichaam van de OzonZuurstoftherapie. 

De Ozon stimuleert de bloeds-
omloop waardoor afvalstoffen 
sneller worden afgevoerd. De 
huidconditie verbetert zicht-
baar, cellulite wordt minder en 
de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoon-
lijk voedingsadvies om op na-
tuurlijke wijze af te slanken, 
maar ook om slank te blijven. 
Er wordt naar een combinatie 
gezocht van gezond en lekker, 
afgestemd op uw leefgewoon-
ten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daar-
bij behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: LaRi-
va, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 
27 te Heemstede. Telefoon: 023 
547 44 19. www.lariva.nl

exclusief montage. De Mazda2 
Cool BiFuel kost 13.990,- euro“.
De Mazda2 GT-M Line BiFuel is 
gebaseerd op de 5-deurs TS+ 
uitvoering met 1.3 liter high po-
wer benzinemotor met 84 pk, 
maar dan in sportievere vorm. 
De speciale GT-M -koplampen, 
-zijskirts, -dakspoiler en GT-M 
Line badge laten geen misver-
stand bestaan over zijn sportie-
ve karakter. “Het GT-M-interi-
eur, de sportieve bekleding, de 
stoelverwarming, de elektri-
sche ramen achter en de lede-
ren afwerking van het stuur en 
de pookknop maken ook met-
een duidelijk dat de GT-M Li-
ne staat voor een stevige dosis 

dynamiek”, aldus Hans Touw.
Behalve sportief is de Mazda2 
GT-M Line ook zeer compleet 
uitgerust en biedt hij een hoog 
veiligheidsniveau. De Mazda2 
GT-M Line is leverbaar in vier 
kleuren: Crystal White Pearl, Bril-
liant Black, Aquatic Blue en Alu-
minium Mica.
Compleet uitgerust en onder-
scheidend dankzij het GT-M 
sport interieur en exterieur pak-
ket biedt de Mazda2 GT-M Line 
toch 2.120,- euro prijsvoordeel 
t.o.v. de reguliere Mazda2 TS+ 
met 84 pk. De prijs van de Maz-
da2 GT-M Line BiFuel, met ener-
gielabel A en CO2 uitstoot van 
110 g/km, is 15.990,- euro.
Voor beide LPG-versies van de 
Mazda2 blijft de fabrieksgarantie 
van drie jaar of 100.000 kilome-
ter van kracht. 

Tweede Paasdag open
Komt u met Pasen naar onze 
showroom. Speciaal voor de in-
troductie zijn wij Tweede Paas-
dag geopend. Vanaf 10.00 tot 
17.00 uur is iedereen van har-
te welkom voor een hapje en 
drankje. Tegelijkertijd kunt u 
eveneens de nieuwe Mazda 2 en 
Mazda 5 automaat bewonderen. 
Deze modellen zijn vanaf nu ook 
verkrijgbaar.
Adres: Kleermakerstraat 63, 
Velserbroek. Tel. 023-5132940.



Pasen 
Heemkerk en 

Nehemia
Heemstede - Gezamenlij-
ke dienst van evangelische ge-
meenten Heemkerk en Nehe-
mia op zondag 24 april, 10.30-
12.00 uur. 
Voor de kinderen een aparte bij-
eenkomst. Plaats: de Haemstede 
BargerVBMO aan de Koedief-
slaan 73 Heemstede.
info: www.rafael-nehemia.nl en 
www.heemkerk.nl

Sparrenboskinderen 
lopen Avond4daagse
Bennebroek – Van 12 t/m 15 april werd in Bennebroek de avond-
vierdaagse gewandeld. Het weer was prima. Hedy M. de Bats maak-
te een aantal foto’s. Te zien zijn leerlingen van de Sparrenbosschool 
in Bennebroek.
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Heemstede - Casca, de organisatie voor welzijn, cultuur, kin-
deropvang en theater in Heemstede, heeft sinds 1999 ook een 
eigen huisorkest. Dat hoort bij zo`n organisatie vond de veel te 
vroeg ontvallen directeur Gerard Rodenburg.  Gerard Tesselaar 
was er vanaf het begin bij als dirigent van het Huisorkest. 

Tesselaar speelde al vanaf zijn elfde jaar trombone bij harmo-
nie St Michaël. Vanaf 1970 valt hij wel eens in als dirigent en dat 
inspireerde hem om een cursus harmonie-directie te vol-
gen.  Hij speelt nog steeds bij St Michaël en heeft nu zijn 
“eigen” orkest. De achttien ledenkomen bijna allemaal uit 
Heemstede en spelen originele harmoniemuziek, stukken als 
de Hongaarse Rapsodie van List, Dvorák, maar ook Zuid- 
Amerikaanse samba`s, rumba`s en stukken van ABBA. Afwis-
selend, leuk klinkend en dat vinden ze in bejaardentehuizen 
ook. Want je kan wel elke dinsdagochtend in de Princehof van 
10.00 tot 12.00 uur repeteren, optreden en laten horen  wat je 
kan, dat is pas leuk. Ze treden op in Heemstede, Zandvoort, 
Bennebroek, Hillegom en daar zit altijd een dankbaar publiek. 
Ze willen het nog mooier maken met meer fluiten, klarinetten 
en trombones. 

Wilt u dus niet te hoog van de torenblazen, u kunt dinsdag-
ochtend terecht in de Princehof. Hoeft echt geen hoog niveau 
te zijn, mee proberen levert al applaus op. Want samen muziek 
maken, dat stond Gerard Rodenburg voor ogen en bij het huis-
orkest zeggen ze dan, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Ton van denBrin k

Diensten Protestantse Gemeente Heemstede
Heemstede – Kerkdiensten van 
PKN Heemstede op donderdag 
21 april, Witte Donderdag:
Pinksterkerk: 19.30 u. ds. Pieter 
Terpstra, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wil 
Bakker. Oude kerk: geen dienst.
Op (Goede) vrijdag 22 april: Pink-
sterkerk: 19.30 u. ds. Arie Molen-

dijk, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wil 
Bakker; met maaltijd voor kin-
deren vanaf groep 5. Kennemer-
duin: 11.00 u. mw. Hennie Kooi-
stra en mw.M. Kuiper, Kruis-
wegmeditatie. Oude kerk: geen 
dienst.
Zaterdag 23 april, Paaswake. 
Pinksterkerk: 22.00 u. ds. Arie 

Molendijk, m.m.v. de Canto-
rij o.l.v. Wil Bakker. Oude kerk: 
geen dienst.
Zondag 24 april, Eerste Paas-
dag: Pinksterkerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra, met Kindermu-
ziekdienst en crèche. Kennemer-
duin: 10.30 u. mw. Hennie Kooi-
stra. Oude kerk: geen dienst.

Huisorkest van Casca

Het is weer paas en ei 
op de kinderboerderij
Heemstede - Tijdens het 
Paasfeest op Tweede Paasdag, 
maandag 25 april van 11.00 tot 
15.00 uur draait alles op kin-
derboerderij ’t Molentje om Pa-
sen en het ei. Er zijn letter ei-
eren verstopt waarmee de kin-
deren een woord bijeen kun-
nen puzzelen in ruil voor een 
kleine paasattentie. 
Ook zijn er kleine kuikentjes en 
is de verjaardagskalender voor 
het eerst te koop. Natuurlijk is 
er het kippencafé met tosti’s, 
dierencakejes en soep. Dit zo-
als altijd muzikaal omlijst door 
de huisaccordeonist Henk. Er 
kan een grappig kuikentje wor-
den geknutseld en ook het 
eendjes vangen en schaapje 
scheren zijn weer van de partij. 

Als aanvulling op de jonge die-
ren op de boerderij, zijn jonge 
honden puppies uitgenodigd 
om op een afgezet gedeelte op 
de boerderij hun puppylessen 
te volgen 
De Vrienden verkopen biologi-
sche eieren en geitenkaas en 
zoeken nieuwe donateurs. Bij 
de Vrienden kan men zich ook 
al inschrijven voor de vossen-
jacht van zondag 15 mei in het 
Groenendaalse bos.
De toegang is gratis, maar de 
opbrengsten komen ten goede 
aan de kinderboerderij.

Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaal-
se Bos , Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede.

Woensdagmiddagclub gaat 
Koninklij k boetseren
Heemstede - Het is bijna Ko-
ninginnedag! Ga je ook naar de 
vrijmarkt of naar de Oud Hol-
landse spelletjes?
Misschien fantaseer je wel eens 
hoe het zou zijn om zelf koning 
of koningin te zijn? Bij de woens-
dagmiddagclub op woensdag 27 
april gaan de kinderen van klei 
een beeld maken van zichzelf 
als koning of koningin. Met een 
echte mantel, staf en natuurlijk 
een kroontje.
De woensdagmiddagclub voor 
jongens en meisjes van 5 – 10 

jaar is elke week van 13.30 - 
15.15 uur bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kinderen kunnen hier vooral 
veel knutselen, maar ook mee-
doen met een spel of lekker bui-
ten spelen. Kosten per keer zijn: 
3,50 euro, een kaart voor 10x 
kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl. 
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Sieradenbeurs in Kennemer Sportcenter
Regio – In het Kennemer Sport-
center aan de IJsbaanlaan 4A in 
Haarlem blinken de sieraden u 
in het paasweekend tegemoet. 
Op zondag 24 en maandag 25 
april vindt dan namelijk de gro-
te sieradenbeurs plaats. U ziet er 
tal van soorten sieraden, kralen 
en andere materialen maar ook 
kunt u workshops volgen. Uiter-
aard worden sieraden te koop 
aangeboden. Let u op de beurs-
aanbiedingen. Deelnemers to-
nen handgemaakte kettingen, 
armbanden en oorbellen, siera-
den uit andere culturen en een 
grote diversiteit aan kralen. Op 
dezelfde locatie is de Paraview 
spirituele beurs te bezoeken. 

Populaire hobby
In de sieradenbranche worden 
veel meer sieraden gemaakt dan 
in de winkels verkrijgbaar zijn. 
Veel mensen maken thuis na-

melijk de mooiste sieraden. De-
ze worden vaak wel per websi-
te te koop aangeboden, maar het 
grote publiek krijgt ze niet on-
der ogen. Daar komt bij dat te-
genwoordig steeds meer men-
sen zelf sieraden maken. De-

ze hobby is momenteel ontzet-
tend populair en wordt beoefend 
door jong en oud. Iedereen vindt 
het leuk om een mooie ketting 
of een opvallende armband bij 
haar (of zijn) outfit te dragen die 
uniek is. Genoeg redenen, vindt 
de organisatie, om op één loca-
tie meerdere aanbieders van sie-
raden en kralen te verenigen. Zo 
zullen er bedrijven zijn die kra-
len verkopen en standhouders 
die sieraden aanbieden van di-
verse materialen als glaskralen, 
zoetwaterparels, Italiaans glas-
werk, edelstenen, hout, metaal 
en Swarovski kristal. 

Workshops
Workshops die bezoekers gra-
tis kunnen bezoeken (wel dient 
voor materiaalkosten betaald te 
worden), maken de beurs com-
pleet. Kijk u voor info op: www.
sieradenbeurs.nl

Netwerktraining voor vrijwilligers bij Casca
Heemstede - Een goed netwerk 
is goud waard. Maar wat is net-
werken eigenlijk? Hoe doet u het 
goed? Deze en andere vragen 
komen aan de orde tijdens een 
workshop die Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede op twee 
donderdagavonden (12 en 19 
mei) organiseert.
Organisaties met een breed net-
werk kunnen hun doelen snel 
en effectief bereiken. Door een 
goed netwerk heeft u namelijk 
snel toegang tot de juiste men-
sen en kennis. Veel mensen den-
ken dat het bij een goede net-
werker vooral gaat om een per-
fecte presentatie. Natuurlijk is 
een goede presentatie belang-
rijk, maar veel meer gaat het om 
het geven en gunnen. Een goede 
netwerker geeft in eerste instan-
tie veel aandacht, zorg en res-
pect aan anderen.

Resultaat
In deze workshop leert u in twee 
avonden wat het nut en doel van 
netwerken is. U krijgt handvatten 
aangereikt om uw netwerk uit te 
breiden en te onderhouden en 
gaat actief aan de slag met het 
in kaart brengen van uw relaties. 
U zult zien dat uw netwerk nu al 
groter is dan u dacht. Want net-
werken doen we allemaal meer 
of minder bewust. Onderdeel 
van de workshop is tevens digi-
taal netwerken. U maakt kennis 
met sociale netwerken als Hy-
ves, LinkedIn en Twitter en hoort 
hoe u sociale media kunt inzet-
ten als netwerktool. Kortom twee 
avonden waarin u leert hoe u op-

timaal kunt netwerken als vrijwil-
ligersorganisatie.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede nodigt daarom be-
stuurders en coördinatoren van 
vrijwilligersorganisaties uit voor 
een workshop ‘Training off- en 
online netwerken’ op twee don-
derdagavonden 12 en 19 mei 
2011, van 19.30 tot 22.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

De werkwijze van trainer Britta 
Lassen kenmerkt zich door een 
mix aan kennisoverdracht, het 
opdoen van vaardigheden en het 
leren van elkaar. De deelnemers 
in deze training worden uitge-
daagd om actief te experimente-
ren met nieuwe kennis en vaar-
digheden. Speelse en creatieve 
werkvormen worden als inspi-
ratiebron ingezet en stimuleren 
om op zoek te gaan naar nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Voor 
meer informatie over haar vi-
sie op trainen, kijk op: www.trai-
ningwithatwist.nl. Een van deel-
nemers aan de workshop: “Ik 
heb geleerd hoe ik mezelf be-
ter kan opstellen in het netwer-
ken - De workshop is een stimu-
lans om meer te netwerken - Een 
zeer nuttige cursus met prakti-
sche toepasbare tips.” 
Er is gratis parkeergelegenheid 
op eigen terrein en in de direc-
te omgeving. Casca is te berei-
ken met buslijn 4, 50 en 51. Aan 
de Herenweg zijn wegwerk-
zaam-heden, dit kan overlast 
geven. Onze excuses hiervoor. 
Neem contact op voor de actuele 

informatie: 023-548 38 28-1. 
De eigen bijdrage voor het deel-
nemen aan deze korte cursus/
workshop is 20,- euro per deel-
nemer. Inschrijven kan tot maan-
dag 2 mei via www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl. 
Er kunnen maximaal 12 bestuur-
ders en/of coördinatoren deel-
nemen.

Voor meer informatie over het 
programma van de workshop, 
een inschrijfformulier of uw 
inschrijving kunt u contact op-
nemen met José van Duin, 
telefonisch: 023-548 38 26 of via 
de e-mail: jvanduin@casca.nl.

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – De volgende ac-
tiviteiten worden gehouden in 
Bennebroek:
Wandelen in en om Bennebroek 
op woensdag  27 mei. Start om 
10.00 uur vanaf voormalig ge-
meentehuis te Bennebroek. Info 
023- 584 5300.
Dinsdag 10 mei een korte fiets-
tocht Struinen door de duinen. 
Start om 10.00 uur vanaf het 
voormalig gemeentehuis te Ben-
nebroek. Info 023- 584 5300.

Donderdag 12 mei, ontmoeting 
met Interessante Bloemenda-
ler, om 14.30 uur Welzijn Bloe-
mendaal locatie Noord, Bloe-
mendaalseweg 125, Bloemen-
daal. Opgave en info 023 - 525 
0366/584 5300.
Aan de hand van dia’s van wei-

nig bekend fotomateriaal vertelt 
Henk Wieringa over zijn wonder-
baarlijke  tocht door ‘Niemands-
land’ in Bloemendaal (en met 
name Duin en Daal) op 6 mei 
1945 toen alles en iedereen (ook 
de Duitse bezetter) in afwach-
ting  verkeerde van wat er verder 
zou gaan gebeuren.

Koffie + ochtend, Locatie Noord 
donderdag 19 mei. Demonstra-
tie en praktische oefeningen met 
diverse soorten elektrisch fiet-
sen. Opgave 023 – 525 0366. 
Kosten 3 euro. 
Koffie + ochtend , locatie Zuid 
donderdag 26 mei om 14.30 uur 
de geschiedenis van de Fado 
muziek in beeld en geluid met 
een live optreden. Opgave 023- 
584 5300. Kosten 3,00 euro. 

Amber van Rijn wint kaartjes 
Winnie de Poeh film
Heemstede - Uit alle inzen-
dingen van de Winnie de Poeh 
kleurplaat is die met knal-
kleuren, gemaakt door Amber 
van Rijn uit het Haringvliet-
plantsoen gekozen tot vrolijk-
ste.

Amber wint daarmee vier vrij-
kaarten voor de Winnie de 
Poehfilm, die op 20 april in 
première gaat. De kaarten 
worden naar de familie Van 
Rijn per post gestuurd. Deze 
actie is tot stand gekomen via 
The Walt Disney Company Be-
nelux (vest. Hoofddorp).

Snelheidsovertreders
Heemstede – De politie heeft 
maandagmiddag 18 april op 
de Cesar Francklaan een snel-
heidscontrole gehouden waarbij 
96 overtredingen zijn geconsta-
teerd. Tussen 15.30 uur en 17.45 
uur reden 1260 bestuurders 
langs de radarauto. De hoogste 
snelheid was 75 km per uur waar 
50 km per uur is toegestaan. Op 
de Herenweg reden maandag-
avond van de 568 passanten er 
64 te hard. De hoogste snelheid 
was 85 km per uur. De betrokken 
bestuurders krijgen binnenkort 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst Hervorm-
de Gemeente Bennebroek, Bin-
nenweg 67 op (Goede) vrijdag 
22 april 19.30 uur met ds. W.M. 
Schinkelshoek. Viering Hei-
lig Avondmaal. Op 1e Paasdg, 
24 april, om 10 uur dienst met 
ds. W.M. Schinkelshoek. Pasen. 
m.m.v. het Hervormd Kerkkoor.

Eten wat het 
lot beslist

Heemstede - Dinsdag 26 
april wordt er samen gegeten 
bij Welzijn Ouderen Heem-
stede (WOH). De maaltijden 
in 2011 worden gekozen door 
een gast van Samen Eten. Tij-
dens de maaltijd wordt door 
middel van loting vastgesteld 
welke gast het menu voor 
de volgende maand mag sa-
menstellen. Voor april heeft 
de winnaar het volgende me-
nu samengesteld: tomaten-
soep, wienerschnitzel, gebak-
ken aardappelen, sperziebo-
nen, sla en een vla met slag-
room als toetje.
Vanaf 12.30 uur wordt men 
welkom geheten door de 
gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen a 10,00 eu-
ro zijn te koop bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 
uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Nana’ s maken
Heemstede - Nana’s zijn ‘dikke 
vrouwen’ beeldjes die gemaakt 
worden van papier-maché. De 
weelderige, in felle kleurtjes be-
schilderde vrouwenfiguurtjes 
geven als vrolijk oermoeders uit-
drukking aan het idee van de 
vrouw als bron van alles. U be-
taalt materiaalkosten van 5,00 
euro. De cursus Nana’s maken 
van 3 lessen start op donderdag 
12 mei van 13.30 tot 16.00 uur. 
Opgeven kan op werkdagen van 
9 tot 12 uur: tel.: 023-548 38 28-
1 of www.casca.nl. (kijk ook eens 
op www.letscrea.nl).
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Jan Stuytpad in gebruik op Hageveld
Heemstede – Het nieuwe fiets-
pad tussen Hageveld en de 
Cruquiusweg is dinsdag officieel 
in gebruik genomen. Leerlingen 
uit Hoofddorp en Cruquius ken-
den het kortere weggetje al lan-
ger maar nu is het een echt fiets-
pad. De gemeente heeft onder 
de leerlingen van Hageveld een 
wedstrijd uitgeschreven voor het 
bedenken van een nieuwe naam 
voor dit fietspad. Een jury be-
staande uit Frits Hazeberg, be-
woner van Hageveld en histori-
cus, maakt zelfs een boek over 
Hageveld, wethouder Pieter van 
de Stadt, hij studeerde ook his-
torie, zij kozen uit de zestig in-

zendingen de naam van de ar-
chitect Jan Stuyt. De leerling 
van Hageveld, Frank Gallagher, 
had de naam bedacht, wel met 
een beetje hulp van docente Ka-
rin Moerkerk. Architect Jan Stuyt 
bouwde Hageveld in de jaren 
1919-1922, waarna het in 1923 
in gebruik werd genomen als 
Klein Seminarie. In 1968  wordt 
dit College Hageveld, het enige 
zelfstandige atheneum dat Ne-
derland telt.
JanStuyt heeft meer gebouwd 
in Heemstede, het neoclassicis-
tische raadhuis is ook van zijn 
hand. Wethouder Christa Kui-
per onthulde, samen met leer-

ling Frank Gallagher een straat-
naambord dat staat bij het be-
gin van het fietspad. Een klein-
zoon van de architect, hij heet 
ook Jan Stuyt, vond dit zo`n leu-
ke gebeurtenis dat hij hiervoor 
uit Nijmegen was overgekomen. 
Om het pad mogelijk te ma-
ken, moesten ambtenaren van 
de gemeente wel enkele hob-
beltjes slechten met eigenaren 
het bisdom Haarlem-Amsterdam 
en boer Milatz, maar die zagen 
het belang van een veilig fiets-
pad naar de Cruquiusweg. Aan-
nemer Schelvis uit Heemstede 
haalde de hobbels echt weg.
Ton van den Brink

Wethouder Christa Kuiper, kleinzoon architect Jan Stuyt en leerling Hageveld Frank Gallagher.

Verkiezing Sportplaza Groenendaal

Wie is de tofste moeder 
van het jaar?

Heemstede - Sportplaza 
Groenendaal Heemstede or-
ganiseeert de Tofste Moe-
der van het Jaarverkiezing. 
Sportplaza wil er graag ach-
terkomen wie de Tofste Moe-
der is. Is jouw moeder dat? Is 
zij een moeder die een coole 
prijs verdient? Doe dan mee 
met de actie!
Voor de winnende moeder is 
er een leuk prijzenpakket met 
o.a. een Sportief Verwenarran-
gement bij Sportplaza Groe-
nendaal, een kappersbon met 
een mooie tas incl.verrassende 
inhoud aangeboden door Per-
sonality by Antonio uit Heem-
stede en een bon voor een half 
uur ontspanningsmassage 
aangeboden door Sportmas-
sage van Dalen uit Hoofddorp.
Wie zijn of haar moeder een 

kans wil laten maken op dit 
mooie prijzenpakket moet 
Sportplaza laten weten waar-
om zijn of haar moeder de Tof-
ste moeder is. Dit kan door 
middel van je aanmeldingsfor-
muliersamen met een mooie 
tekening, een alleszeggend 
gedicht of gewoon een paar 
krabbelsin de speciale Moe-
derdagactie-box bij de  recep-
tie van Sportplaza Groenen-
daal te deponeren. Het aan-
meldingsformulier krijg je bij 
aankoop van een toegangsbe-
wijs voor het familiezwemmen 
van 10.00 tot 13.00 uur.
De winnares wordt op Moe-
derdag zondag 8 mei be-
kendgemaakt en in het zon-
netje gezet. U vindt Sportpla-
za Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16  in Heemstede.

Koninginnenacht bij Plexat 
voor tieners

Heemstede - Kijk jij op vrijdag-
morgen al uit naar het week-
end?! Na een lange dag is het 
weer zover: begin je weekend 
vet bij’T = WEER VRIJDAG! Op 
vrijdag 29 april is het Oranje-
avond bij Plexat. In aanloop naar 
Koninginnedag kom je helemaal 
in de Oranjesfeer. Verplaats je 
in Bea, Willem-Alex, Maxima en 
de rest en laat zien dat er bij jou 
ook blauw bloed door je aderen 
stroomt! Deze Koninginnenacht 
is op vrijdag 29 april van 20.00 
tot 22.00 uur en kost 2,- euro. 

Geef je snel op! ‘t Is weer Vrij-
dag is altijd in de jongerenruim-
te van Plexat bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.casca.nl bij activi-
teiten jongeren/Plexat. ‘t Is weer 
Vrijdag heeft ook een eigen hy-
ves pagina: www.plexat-heem-
stede.hyves.nl Ben jij al vriend? 
Ga gauw een kijkje nemen voor 
filmpjes, foto’s en alle leuke din-
gen die er te doen zijn! 
De Herenweg is in onderhoud 
tot juni 2011. 

Nordic Walking voor beginners (50+)
Heemstede - Het wandelen 
met stokken (poles) is voor se-
nioren ideaal. De poles ontlasten 
uw nek, schouders en knieën. U 
vergroot uw uithoudingsver- 
mogen en daarmee ook uw mo-
gelijkheden. Bovendien worden 
met Nordic Walking ook veel 
calorieën verbrand! Lekker bui-
ten in de natuur genieten van 
ontluikende bomen, vogels die 
zingen en de gezelligheid van 
elkaar. Vanaf woensdag 11 mei 
kunt u weer kennismaken met 
deze sport in de cursus Nordic 
Walking voor beginners (50+). 
Er wordt gewandeld van 9.30 tot 

11.00 uur. We verzamelen op de 
parkeerplaats Leyduin, aan de 
Leidsevaart ter hoogte van de 
Manpadslaan. Poles zijn eventu-
eel te leen bij de docent, maar u 
mag natuurlijk ook uw eigen po-
les gebruiken. Wilt u bij uw aan-
melding aangeven of u poles wilt 
lenen? Nordic Walking is ook 
heel geschikt voor  mensen met 
gezondheidsklachten. Het is wel 
fijn als u hierover vooraf even 
contact opneemt, dit kan telefo-
nisch: 023-548 38 28-1. 
Opgeven kan ook via dit tele-
foonnummer op werkdagen van 
9 tot 12 uur of via www.casca.nl.

Echt een goede vrijdag dit 
jaar bij Rijwielspecialist Hart
Heemstede - Vrijdag 22 april 
a.s. is dit jaar werkelijk een Goe-
de Vrijdag voor mensen die 
graag elektrisch willen gaan fiet-
sen. In samenwerking met Spar-
ta fietsen organiseert Rijwielspe-
cialist Hart op de Zandvoortse-
laan 34 te Heemstede de jaarlijk-
se elektrische fietsendag.
Zowel Sparta als Gazelle, Bata-
vus, Koga en RIH zullen verte-
genwoordigt zijn om hun fiet-
sen te laten zien. Ook de Sachs  
Electra de Luxe met traponder-

steuning of zelfstandig rijdend 
is aanwezig. Tevens zijn er een 
aantal demonstratie modellen 
om uit te proberen!Nieuw dit 
jaar zijn de elektrische scooters 
van BENDA, heerlijk rijden zon-
der herrie, zonder uitlaatgassen! 
Scooters verkrijgbaar in de 25 
km uitvoering (zonder helm) als 
in de 40 km uitvoering.
Iedereen die geïnteresseerd is 
kan op goede vrijdag vanaf 10.00 
uur terecht op de Zandvoortsel-
aan!

Voor verdere info: www.rijwiel-
specialisthart.nl of 023-5283172.

Paasdiensten Trefpunt Bennebroek
Bennebroek – Diensten Pro-
testantse Gemeente ‘t Trefpunt, 
Akonietenplein 1 te Benne-
broek. 21 April, Witte Donderdag 
om 19u. Met ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser. Goede Vrijdag, 22 april om 

19.30u. Ds. J.E.Th. Nak-Visser. 
Op zaterdag 23 april Paaswake 
om 21u. Met dr. A. va Egmond, 
Nieuw-Vennep. Zondag 24 april 
Paasmorgen om 10u. Met ds. 
J.E.Th. Nak-Visser.

Jongerenwerk Bloemendaal naar Tassenmuseum
Regio - De meivakantie begint al 
goed voor jongeren die gek zijn 
van tassen. Maandag 2 mei gaat 
Jongerenwerk Bloemendaal met 
een groep van maximaal 15 per-
sonen naar Tassenmuseum Hen-
drikje in Amsterdam. Een leerza-
me maar vooral ook leuke en ge-

zellige activiteit die wordt afge-
sloten met een gevulde maag. 
Het jongerenwerk vertrekt die 
dag om 12.00 uur vanaf 2 ver-
trekpunten: 1 in Bennebroek en 
1 in Bloemendaal. De kosten zijn 
5 euro p.p. en jongeren van 11 
tot en met 15 jaar kunnen zich 

inschrijven door vóór 30 april 
een mail te sturen naar nico-
le@welzijnbloemendaal.nl of na-
tascha@welzijnbloemendaal.nl 
met hun naam, adres, telefoon-
nummer en leeftijd.
Voor meer info: www.jongeren-
bloemendaal.hyves.nl.
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Aan de inwoners van Heemstede,
Met genoegen bieden wij u hierbij het programma voor 
Koninginnedag 2011 aan.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er een paar wijzigingen in het 
programma.

Zo zal er helaas geen hondenshow meer plaatsvinden 
achter het zwembad. De kynologievereniging kan helaas 
onvoldoende vrijwilligers op de been brengen om deze show 
dit jaar te organiseren. Zo komt er een eind aan een lange 
traditie. Wij danken de hondenliefhebbers voor hun inzet in 
de afgelopen jaren. Als zij weer voldoende vrijwilligers op de 
been kunnen brengen nemen wij deze activiteit graag weer 
op in het programma..

Er is ook goed nieuws te melden:
Er is weer een kleinschalige kermis.
Op verzoek van veel burgers zijn wij op zoek gegaan naar een 
nieuwe exploitant die een kermis wil realiseren in Heemstede.
Dat is ons gelukt: zeer enthousiast is deze ondernemer aan de 
slag gegaan om een aantal kleinschalige kermis activiteiten  
op de parkeerplaats van het sportpark te realiseren.
In deze oranjekrant kunt u een aantal kortingbonnen voor de 
Heemsteedse kermis vinden. U kunt lezen welke attracties er 
zijn en welke activiteiten er aanvullend worden georganiseerd 
op deze kermis.

Voor het overige sluit het programma grotendeels aan bij het 
programma van vorig jaar:

Geen vuurwerk
Wij hebben besloten om definitief geen vuurwerk meer te 
organiseren als afsluiting van Koninginnedag in Heemstede. 
In de eerste plaats is dat een kwestie van geld. De kosten zijn 
de afgelopen jaren bijna verdubbeld en dat kunnen wij niet 
meer betalen.
Bovendien kregen wij steeds meer klachten van overlast en 
milieuschade over het vuurwerk.  Daarom hebben wij – in 
navolging van veel buurgemeenten – besloten geen vuurwerk 
meer te organiseren. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 

Maar er is gelukkig nog genoeg te beleven op Koninginnedag 
in Heemstede. 
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. Gezellig 
schuifelen tussen de kramen over de Sportparklaan. Alles van 
uw gading voor de laagste prijs. U helpt in elk geval uw buren 
van een hoop overbodige spullen af.

Om 9.00 uur verwachten wij velen van u bij de aubade 
voor het Raadhuis. De officiële opening van Koninginnedag 
door de Burgemeester van Heemstede. Samen met veel 

gelijkgestemden het Wilhelmus zingen vind ik elk jaar 
weer een bijzondere ervaring. Het staat voor mij voor 
saamhorigheid en gemeenschapszin en voor het bewustzijn 
dat het een voorrecht is om in Nederland en in Heemstede te 
leven. Beleef dat mee.
Na de aubade is er op het Raadhuisplein voor jong en oud nog 
een aantrekkelijk programma met koffie en cake en allerlei 
activiteiten voor de kinderen.
Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg onder leiding van 
de Scouting niet over als u kinderen bij u heeft. 

Vanaf 10.15 uur kunt u op het Wilhelminaplein terecht.
Een aantrekkelijk programma voor jong en oud. 
4 geweldige koren die hun zangkunsten aan u gaan vertonen 
of samen voor de eenentwintigste keer zingen met Leny van 
Schaik in de Oude Kerk om 14.00 uur of kiest u voor de disco. 
Vanaf 15.00 de inmiddels traditionele overheerlijke en 
voedzame BBQ van slagerij Ad Vreeburg, weg te spoelen 
met de zeer genietbare drankjes, die ook dit jaar weer 
geschonken worden door Kees Heger van Happerij/Tapperij 
De 1ste Aanleg. Zij staan ook garant voor spetterende 
optredens op het podium. Ontmoet elkaar en vier samen met 
veel oude bekenden Koninginnedag in Heemstede op het 
Wilhelminaplein tot 19.30 uur.
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Als u van het Nederlandse lied houdt kunt u terecht op de 
hoek van de Camplaan en de Valkenburgerlaan. Daar zal in de 
middag op een – naar wij hopen zonnig terras -  te genieten 
zijn van het Nederlands repertoire. 

Gelukkig krijgen de activiteiten op de Jan van Goyenstraat 
steeds meer body. Dankzij de inzet van een aantal 
ondernemers in dat winkelcentrum kunt u daar de gehele 
dag genieten van een aantrekkelijk programma voor jong en 
oud: een kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens voor de 
jeugd en een hapje en een drankje. Vanaf 15 uur zal door een 
DJ voor muziek worden gezorgd. Wij danken de ondernemers 
van De Groene Druif, Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed voor 
hun betrokkenheid. Dankzij hen kan er een heel aantrekkelijk 
programma  worden geboden.

Namens de Stichting Nationale Feestdagen wens ik u een 
goede Koninginnedag. Wij hopen dat u deze Nationale 
Feestdag in Heemstede wilt vieren. Het Oranjefeest is pas 
geslaagd als veel Heemstedenaren er van genieten.
 
De Stichting Nationale Feestdagen Heemstede
wenst u veel plezier.

Willem van den Berg,
Voorzitter 



AUBADE 
(09.00-10.00 uur)
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de traditionele 
start van Koninginnedag in Heemstede:
“de aubade”

Raadhuisplein
Ook dit jaar weer op het plein voor het  Raadhuis van 
Heemstede.

Na het hijsen van de vlag door kinderen van de Scouting 
Groep WABO  zal de burgemeester van Heemstede, mevrouw 
drs. Marianne.J.C. Heeremans een toespraak houden. 

Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied gezongen onder 
begeleiding van Harmonieorkest St. Michaël die verder 
gedurende de aubade nog diverse vrolijke nummers ten 
gehore zal brengen.

Ook zal er tijdens de aubade voor het Raadhuis van 
Heemstede gezongen worden door een kinderkoor bestaande 
uit leerlingen van de groepen 4 t/m 7 van de Voorwegschool.
De laatste drie liedjes doen de kinderen van de Voorwegschool 
samen met het orkest St. Michael; de liedjes zijn onderdeel van 
Windkracht 6, een blaasproject waarin de twee Heemsteedse 
blaasorkesten en twee basisscholen hebben geparticipeerd
Het koor staat onder leiding van Joke Scholten, vakleerkracht 
muziek aan de Voorwegschool. 

Na een toost op de koningin met een glaasje Jus d’orange 
zullen de aanwezige kinderen oranje ballonnen loslaten voor 
een kleurrijke start van Koninginnedag in Heemstede  

Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse bewoners 
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke onderscheiding.

Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest in de Jan van 
Goyenstraat.
Er  is een beperkte kleedjesmarkt tussen 10.00 en 15.00 uur 
voor de kleintjes uit de buurt. 
Kaarten zijn af te halen bij Jantjes speelgoed, de 
speelgoedzaak op de Jan van Goyenstraat. Er komt een clown 
en er zijn kinderspelen, zoals een springkussen. 
Vanaf 15.00 uur kunnen ook de ouder(s)(en) onder het genot 
van een drankje en een hapje genieten van een DJ.
Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd 
door Proefl okaal de Groene Druif  zodat u ook in de Jan van 
Goyenstraat niets te kort zult komen.

Jan van Goyenstraat

KONINGINNENACHT
Vrijdag, 29 april vanaf 21.00 uur een spectaculair live 
optreden in Happerij/tapperij  de 1ste aanleg van de 10 
mans soul en funkband SOULMACHINE.
Een van de weinige bands die alle soul en funk krakers 
uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 speelt.
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Programma 
Koninginnedag 2011

RAADHUISPLEIN
09.00-10.00 uur Aubade
 Optreden St.Michael
 Optreden van het kinderkoor van  
 de Voorwegschool

10.00-10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke   
 onderscheiding 
 
WILHELMINAPLEIN
10.00-12.00 uur Koffi e- en cakefestijn, door Bakker 
Buijs en  winkeliersvereniging
10.00-13.00 uur Optredens diverse koren
14.00-15.00 uur Community Singing m.m.v. Leny van   
 Schaik  (Oude Kerk Wilhelminaplein) 
15.00-19.30 uur Koninginnen BBQ  

Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
10.15-10.45 uur Voice Collective
11.00-11.30 uur surprise optreden 1
11.45-12.15 uur surprise optreden 2
12.30-13.00 uur Voorwegkoor 
13.15-14.15 uur Disco
14.30-17.00 uur    Que Passa
17.15-19.30 uur Jimmy’s Gang

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
08.00-23.00 uur Kermis
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep
 Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur   Inschrijving Puzzelfi etstocht
                             Trapveldje SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00  uur         Start Puzzelfi etstocht 

JAN VAN GOYENSTRAAT
10.00-15.00 uur Kleedjes vrijmarkt
 (alleen voor kinderen)
10.00-16.00 uur Clown/goochelaar
 en een springkussen
15.00-19.30 uur DJ  

VALKENBURGERLAAN
14.00-19.00 uur Diverse optredens bij koffi ehuis Yverda
 o.a. Benjamin, Emmy, Ernest, Jeremi,
 John Elting, Ron Makkelie en 
 Ruby van Urk 

Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is behalve menskracht ook geld nodig. Gelukkig krijgen wij 
subsidie van de gemeente Heemstede en zijn er een aantal sponsors: Heemsteedse bedrijven en instellingen die 
dit evenement op waarde schatten. 
Maar ook uw donatie is van harte welkom:

Word daarom donateur voor Koninginnedag in Heemstede! 
Stort uw bijdrage op rekening 
ABN AMRO 40.09.16.924 t.n.v. Stichting Nationale Feestdagen Heemstede.

Donateur worden?



Het Wilhelminaplein is op Koninginnedag de 
ambiance voor een gezellig en gevarieerd 
programma, uiteraard onder het genot van 
door de 1ste aanleg verzorgde drankje en 
een door Vreeburg ambachtelijk en culinair 
verzorgde BBQ die van uitstekende kwaliteit 
zal zijn. 
De activiteiten starten om 10.15 uur en 
worden rond 19.30 uur beëindigd.

Café de 1ste aanleg en Vreeburg 
ambachtelijk en culinair hebben gezorgd 
voor spetterende optredens gedurende dag 
en avond 

KOFFIE- EN CAKEFESTIJN 
10.00-12.00 uur
Echte Bakker Buijs aan het Wilhelminaplein 19 en de 
Winkeliersvereniging van het Wilhelminaplein bieden u graag 
een gratis kopje koffi e aan met een verrukkelijke  plak cake.
Het Wilhelminaplein en Echte Bakker Buijs zijn hiermee 
traditioneel de gastvrije plek om na de aubade de 
Koninginnedag gezellig te beginnen

PROGRAMMA
Optredens van diverse
koren waaronder: 10.15 – 13.00

10.15-10.45 uur Voice Collective
11.00-11.30 uur  surprise optreden 1
11.45-12.15 uur  surprise optreden 2
12.30-13.00 uur Voorwegkoor

Disco 13.15 – 14.30 uur

Op de klanken van de nieuwste nummers zal de DJ alle 
aanwezigen snel op de dansvloer krijgen om eens lekker 
ongegeneerd uit hun dak te gaan, niet alleen voor de kinderen 
een must om uit hun dak gaan, lekker dansen, springen en 
meezingen, maar gewoon voor iedereen die zin heeft in een 
feestje.

Optreden Que Passa 14.30  - 17.00 

Optreden Jimmy’s Gang 17.15  - 19.30 

Wilhelminaplein
COMMUNITY SINGING 
(14.00-15.00 UUR: WILHELMINA KERK) 
Leuk, leuk, leuk………..
Lenie van Schaik komt alweer voor de 21ste keer optreden 
op Koninginnedag te Heemstede en dit fantastische 
evenement zal plaatsvinden in de Wilhelmina kerk op het 
Wilhelminaplein. Veel mensen uit Heemstede verheugen zich 
nu al op haar komst. Hier moet je gewoon bij zijn om even 
lekker mee te zingen met bekende en minder bekende liedjes 
De kerk zal geopend zijn vanaf 13:30 uur.
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn van een 
plaatsje!
Na afl oop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij 
de uitgang. De Oranjebitter wordt u aangeboden door de 
gemeente Heemstede.

KONINGINNE BBQ 
(15.00-19.30: WILHELMINAPLEIN)
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, wandelen, 
zingen, verbrande neuzen?.…. en een goede verkoop op de 
Vrijmarkt zal op het Wilhelminaplein de mogelijkheid worden 
geboden onder het genot van een hapje en een drankje te 
genieten van de voortreffelijke muziek van Que Passa en 
aansluitend Jimmy’s Gang. 
Voor de kinderen zijn er, onder toezicht en begeleiding van 
scouting groep WABO, 2 springkussens en een overdekte 
panna kooi neer gezet zodat er ook voor voldoende vermaak is 
terwijl de ouders even kunnen bijpraten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Met speciale dank aan:  

Sponsors 
Koninginnedag 2011

Café de 1ste Aanleg

Slagerij Ad Vreeburg

Proe¥ okaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

Jantjes Speelgoed

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Echte Bakker Buijs

VRK Zuid Kennemerland

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers Paspost en Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Het bestuur van de Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede
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Dit jaar kunt u ook weer terecht op de hoek van de Camplaan 
en de Valkenburgerlaan, waar Yvonne Beck van Koffi ehuis 
Yverda , een spetterend programma gaat aanbieden aan het 
Heemsteedse publiek.

Er is een podium waar tussen 14.00 en 19.00 uur diverse 
optredens zullen plaatsvinden .
Benjamin, Emmy, Ernest, Jeremi, John Elting, Ron Makkelie en 
Ruby van Urk zijn geen onbekenden en men weet dat deze 
geweldige artiesten er altijd weer een knallend feest van 
weten te maken; dat wordt dus zingen, swingen en genieten 
op de Valkenburgerlaan

Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd door 
Koffi ehuis Yverda die aan de Valkenburgerlaan een bar heeft 
staan zodat u ook in de Valkenburgerlaan  verzekerd bent van 
heerlijke koele drankjes.

Valkenburgerlaan 
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Openingstijden:
- Woensdag 27 april van 12.00 tot 23.00 uur
- Donderdag 28 april van 12.00 tot 23.00 uur
- Vrijdag 29 april van 12.00 tot 23.00 uur
- Zaterdag 30 april van 09.00 tot 23.00 uur
- Zondag 01 mei van 13.00 tot 22.00 uur

Zie voor verdere informatie en voor kortingsbonnen voor de 
Heemsteedse kermis attracties verderop in deze krant.

VRIJMARKT 
(07.00–15.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN)
De vrijmarkt zal in de buurt van de kermis plaatsvinden en 
wel aan de Sportparklaan / Javalaan, tussen de Slotlaan en de 
Meer en Boschlaan. 
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze 
markt in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te verkopen. 
Autobezitters, wij vragen u vriendelijk  doch zeer dringend 
om tijdens de Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners 
aan de Sportparklaan en Javalaan en bij het parkeren zo min 
mogelijk overlast te bezorgen. 
Volgt u de aanwijzingen van de vrijwilligers op, en blijft u 
alstublieft vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want zonder hen 
is de vrijmarkt niet mogelijk. Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid 
via de lagere scholen. Alle NIET verkochte kramen kunnen  
vrijdagochtend 22 april vanaf 08:00 op het Raadhuis –bij de 
receptie- gekocht worden.  

Sportparklaan en omgeving

Raadhuisstraat 103  - Heemstede  
Telefoon 023 - 5286035   www.1steaanleg.nl

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’
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KINDERSPELEN
(10.00-15.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG)
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties 
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de Meerweg.          
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf Bernadotte 
scoutinggroep uitgevoerd. Er zijn springkussens en er zijn 
spannende spelletjes die te maken hebben met de Scouting. 
Wie weet vind je het zo leuk dat je lid wordt van de Scouting? 
Natuurlijk kun je ook een prijs winnen dus mis het niet!

PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een gezellige 
Puzzelfi etstocht bij de Scouting groep Graaf Bernadotte. 
Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg. De start is vanaf 11:00 
en wij hopen om 15.00 uur de laatste fi ets(st)er binnen te zien 
komen.  Aanmelden dus tussen 11.00 en 13.00 uur. 

KERMIS 
WOENSDAG 27 APRIL T/M
ZONDAG 1 MEI 2011
Woensdag 27 april gaat de totaal vernieuwde kermis om 
12.00 uur open. De kermis is te vinden op het parkeerterrein 
van het Sportcomplex Groenendaal en heeft dit jaar weer een 
aantal bijzondere attracties. Fotoschietsaloon, zweefmolen, 
balco rotor, suikerspin, Lucky Cranes, Gebakkraam, Powershot 
voetbalspel, Autoscooter, snoepkraam, eendjes vissen, babyfl ug 
vliegtuigmolen, draaimolen en de Freestyle wipp
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Historisch Museum Haarlemmermeer

‘Naar de grote school!’
Regio - De tentoonstelling ‘Naar 
de grote school!’ biedt een beeld 
van het lager onderwijs in Haar-
lemmermeer met aandacht voor 
de meesters als Boekel, Kla-
ver en Pos en voor de oorlogs-
tijd, waarin scholen geconfron-
teerd werden met nieuwe maat-
regelen. Te zien zijn behalve ve-
le foto’s, oude schoolbankjes, en 
schoolplaten ook allerlei soor-
ten lesmaterialen, pechvogels en 
veel meer. Het gaat om de peri-
ode 1856–1945. De tentoonstel-
ling is te zien tot 9 januari 2012. 
De tentoonstelling staat in de 
grote zaal van het Museum. 
Ook te zien is ‘Poldervlucht – 

luchtfotografie van Kees van 
der Veer in Historisch Museum 
Haarlemmermeer’.  Hoe mooi on-
ze Haarlemmermeerpolder kan 
zijn, tonen wij u met de prach-
tige foto’s die Kees van der Veer 
vanuit een helikopter heeft ge-
nomen. Hoewel de helikopter 
niet onbeperkt boven Haarlem-
mermeer mocht vliegen vanwe-
ge het drukke vliegverkeer, heeft 
Kees grote delen van Haarlem-
mermeer wel kunnen fotografe-
ren. Hij was mateloos geboeid 
door het lijnenspel dat van de 
lucht valt waar te nemen. ‘Vanuit 
de lucht lijkt alles veel mooier en 
ook meer geordend’ vertelt Kees 

van der Veer. Wilt u onze polder 
eens vanuit de lucht bekijken, 
kom dan naar de tentoonstelling 
‘Poldervlucht’.
De tentoonstelling is te zien tot 
en met 3 juni 2011.
Het museum is na 1 april voor 
bezoek geopend van dinsdag tot 
en met zondag 13.00 en 17.00 uur 
en na 1 november in de weeken-
den van 13.00 – 17.00 uur. Adres: 
Bosweg 17 te Hoofddorp, in het 
Haarlemmermeerse Bos achter 
het Marriott Courtyard Hotel.

Voor meer informatie zie:
www.historisch-museum-haar-
lemmermeer.nl

School met den Bijbel, Nieuw-Vennep (1918).

Weekendje weg voor 
tieners met een beperking
Regio – Tieners met een verstandelijke beperking kunnen van 
vrijdag 27  t/m zondag 29 mei met stichting De Baan mee naar 
Kijkduin. Lekker uitwaaien en op stap met leeftijdsgenootjes; het 
belooft supergezellig weekend te worden! Voor ouders is dit wel-
licht een leuke gelegenheid om iets meer tijd voor zichzelf en el-
kaar te hebben of voor de andere kinderen uit het gezin. Het ver-
blijf is in luxe duinvilla’s, vervoer is per minibus. Informatie, tel. 
(023)–5314463 (ma-do). Kijk ook op www.stichtingdebaan.nl

Nieuw seizoen 
Cruquius-concerten

Regio - Ondanks de culture-
le tegenwind heeft de stichting 
CruquiusConcerten ook het ko-
mend seizoen 2011-2012 elf 
prachtige concerten weten sa-
men te stellen.
De stichting probeert ook de ko-
mende jaren concerten te blijven 
geven in museum De Cruquius. 
Afgelopen jaar waren vele con-
certen uitverkocht. Komend sei-
zoen zijn er vele hoogtepunten.
Op de website vindt u uitgebrei-
de informatie en zijn vele musici 
ook te zien en te horen. Zo wordt 
ook het bestellen een belevenis.
De toegangsprijs voor alle 
concerten is 22,50 euro. Stich-
ting CruquiusConcerten ver-
zorgt de concerten in muse-
um de Cruquius. Kaarten zijn te 
bestellen via de website:
www.cruquiusconcerten.nl

Werk van Tineke Fischer.

Uitwisselingsexpositie
Regio - De komende weken in 
april en mei vindt tussen twee 
landelijk gerenommeerde kun-
stenaars-verenigingen namelijk 
KZOD (Kunst Zij Ons Doel) uit 
Haarlem en GSA (Goois Schep-
pend Ambacht) uit Hilversum 
een z.g. uitwisseling plaats. Circa 
30 leden van een van beide ver-
enigingen hebben zich laten in-
spireren door hetzelfde thema en 
tonen de neerslag daarvan in de 
expositieruimte van de collega’s! 
Het gekozen thema ‘Verblinden-
de Schaduw’ vormde een ware 
uitdaging voor deze beeldende 
kunstenaars, gelet op doordach-
te ontboezemingen rond het ge-
creeerde werk.

Voor een aantal exposanten is 
vooral het contrast tussen ver-
blindend en schaduw fascine-
rend: bij hen ligt veelal de na-
druk op de schaduw, op de don-
kere, duistere elementen. Don-
kere ruimtes en oplichtende 
plekken. Daarbij wordt het ele-
ment schaduw soms op geheel 
verschillende wijze ingevuld. Een 
aantal beeldende kunstenaars 
brengen bewust een schaduw 
aan, anderen laten dat aan de 
fantasie van de bezoeker over en 
weer anderen laten het aanwe-
zige publiek via lichteffecten zelf 
voor een schaduw zorgen...
Duidelijk is het dat het thema ook 
tegenstrijdige reacties oproept, 
gevoelens van angst en obsessie 
maar ook van rust en schoon-
heid. Gevoelsmatige reacties 
bij de ene kunstenaar en filo-
sofische beschouwingen bij de 
ander. Gerefereerd wordt aan 
Plato die de schaduwwereld zag 
als een metafoor om het ver-
schil te duiden tussen werkelijk-
heid en schijn. En de fascineren-
de allergorie van holbewoners 
die niets anders kenden dan de 

lichtstraal en de bijbehorende 
schaduwen in de grotten. Ook 
wordt een tegenstrijdigheid in 
het thema gevoeld, een antithese 
want verblindend betekent blind 
gemaakt door fel licht terwijl een 
schaduw juist bewerkstelligt dat 
het licht niet rechtstreeks door-
dringt. De schaduw als beschut-
ting tegen licht. Of zoals  wordt 
gesteld: als een wegwijzer waar-
in de schaduw het licht als het 
ware de weg wijst... 

Info
De feestelijke opening van de-
ze uitwisselingsexpostie vond 
in Haarlem plaats op zondag 
17 april in de Waag (Spaar-
ne 30). De werken van Nora 
Baetens, Juul Bogemann, Ka-
ren Ebert, Tineke Fischer, Noor Werk van Joost Schmidt.

Geurts, Greet Harinck, Babet-
te van Helsdingen, Corry Kooy, 
Richard van der Koppel, Paul 
Kwisthout, Alfred Ophof, Dolf 
Schifferstein, Joost Schmidt, 
Cecile van Spronsen, Ruud 
Starke en Manon Velthuizen zijn 
aldaar te bezichtigen tot en met 
zondag 1 mei.
Het werk van de  KZOD leden is 
t/m zondag 8 mei te zien in de 
GSA Galerie Langestraat 52 te 
Hilversum. De opening in Hil-
versum vindt plaats op maandag 
25 april (2e Paasdag) om 16.00 
uur. (zie ook www.kzod.nl en  
www.gsagalerie.nl  )
Jan Reijnders

Regio - Het Rode Kruis 
Haarlem e.o. organiseert op 
18 mei in samenwerking met 
de Politie Kennemerland en 
JenS Revalidatie een training 
voor scootmobielrijders op 
de overdekte  binnenbaan 
van de IJsbaan te Haarlem. 
Veel ouderen, gehandicapten 
en chronisch zieken maken 
gebruik van een scootmobiel. 
Dit prachtige voertuig ver-
groot de bewegingsvrijheid 
van mensen. Mensen zijn niet 
meer afhankelijk van ande-
ren, kunnen zelf boodschap-
pen doen, ergens op bezoek 
gaan of een tochtje maken.
De training wordt gehouden 
van 10.00 – 13.15 uur op de 
Kunstijsbaan in Haarlem. Aan 
de training kunnen maximaal 
40 personen deelnemen. De 
kosten bedragen 10,00 euro 
per persoon inclusief koffie/
thee en een lunch.

Personen in bezit van een 
scootmobiel en woonach-
tig in het werkgebied van 
het Rode Kruis Haarlem e.o. 
(gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem en Heemstede) 
kunnen zich van maandag 
t/m donderdag aanmelden 
bij het Rode Kruis Haarlem 
e.o. tel. 023-5411610 van 9.00 
– 16.00 uur.

Scootmobiel-
training

Naaldenhof 
houdt Open Stal 

op 25 april
Regio - Op tweede Paasdag, 
maandag 25 april opent  Stal de 
Naaldenhof haar deuren en stal, 
met een  spetterend  Open Stal.
Iedereen, die maar geïnteres-
seerd is kan een kijkje komen 
nemen. De manege is uniek ge-
legen, midden in de natuur en 
dat in de Randstad! Er zijn diver-
se demonstraties. Wilt u meerij-
den met een kennismakingsles? 
Geef u alvast op via lessen@stal-
denaaldenhof.nl.  
De toegang is uiteraard gratis. 
De Open Dag is vanaf 13.00 uur
Zuidlaan 51 in Bentveld nabij 
Zandvoort, tel. 023 – 5243959.
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De uitbundige tuin van 2011

Tuintrend: Gemak, meer bloem 
en langer genieten!

De zomer van 2011 wordt een 
uitbundige. Daarbij staat ge-
nieten voorop, lekker met fami-
lie en vrienden onspannen en 
plezier maken, omgeven door 
grote weelderige bloemen in 
prachtige kleuren. Hortensia’s 
van Forever&Ever sluiten naad-
loos aan bij deze trend. Ze geven 
meer bloem en daardoor kun 
je er langer van genieten. Maar 

er is nog een belangrijk voordeel. 
Forever&Ever is een hele ge-
makkelijke hortensia. In tegen-
stelling tot andere boerenhor-
tensia’s kan Forever&Ever zon-
der nadelige gevolgen gesnoeid 
worden.
Elke tak geeft namelijk een 
bloem, elk jaar opnieuw. Hier-
door wordt de uitbundige tuin 
voor iedereen toegankelijk.

Na een lange druilerige winter, staat er gelukkig weer een 
nieuw tuinseizoen voor de deur. De eerste voorjaarskriebels 
zijn weer daar! Komend tuinseizoen staat in het teken van uit-
bundigheid. Iedereen mag meegenieten van uitzinnige bloe-
menpracht. Het gaat over gemak, meer bloem en langer ge-
nieten. Forever&Ever speelt daar op in door een grote 12 liter 
pot te introduceren.

Grotere pot, groter effect
Forever&Ever is, behalve in de 
vertrouwde 5 liter pot, vanaf dit 
voorjaar ook verkrijgbaar in een 
12 liter pot. Daardoor wordt het 
voor de tuinier nog gemakkelij-
ker om direct te genieten. Gro-
te planten geven namelijk direct 
een uitbundig volgroeid effect. 
De 12 liter potten zijn, net als de 
vertrouwde 5 liter potten, te her-
kennen aan de paarse kleur met 
het witte Forever&Ever logo. 

Vier variëteiten
De collectie van Forever&Ever 
kent vier verschillende varië-
teiten, namelijk een rode, roze, 
blauwe en een tweekleurige (ro-
ze en wit). De planten zijn ge-
schikt voor zowel aanplant in de 
tuin als in pot voor op balkon of 
terras. Forever&Ever is herken-
baar aan de paarse pot met het 
herkenbaar logo. Meer informa-
tie over deze rijke bloeier is te 
vinden op www.forever-ever.eu.

Zomerbol van het Jaar 2011

Anemone coronaria
Sommige bloemen zijn zo be-
kend als snijbloem dat je bijna 
zou vergeten dat het van oor-
sprong buitenplanten zijn. Ane-
mone coronaria is zo’n beken-
de vaasbloem. Dit jaar komt daar 
hopelijk verandering in. Het bol-
gewasje is namelijk door een ju-
ry van groendeskundigen uit-
geroepen tot Zomerbol van het 
Jaar 2011. Plant de knolletjes 
van Anemone coronaria in het 
voorjaar in de tuin en de spec-
taculaire bloemen verschijnen 
vanaf mei!

Zonnig temperament
Anemone coronaria komt van 
nature voor in het gebied rond 
de Middellandse Zee en heeft 
een zeer karakteristieke bloem-
vorm. De bekendste kleuren zijn 
rood, blauw, paars, wit en ro-
ze. Boven een groen bladkraag 
ontvouwen zich zes tot acht sa-
tijnen bloemblaadjes en zie je 
het fluwelen hart met een krans 
van donkere meeldraden. In vol-
le bloei wordt Anemone corona-
ria dertig centimeter hoog. Tus-
sen (lage) vaste planten komen 
de vrolijke bloemen heel mooi tot 
hun recht, maar ook in potten op 
het balkon of terras is Anemone 
coronaria een zomertopper!

Planten
De knolletjes van Anemone co-
ronaria kunnen vanaf maart ge-
plant worden. Het is aan te raden 
ze voor het planten een nacht in 
water te weken. De knolletjes 
zijn dan zachter en gaan sneller 
wortelen en groeien. Belangrijk 
is om een zonnige plek in de tuin 
te zoeken. Plant de knolletjes op 
een diepte van vijf centimeter en 
ongeveer tien centimeter uit el-
kaar. Op licht vochtige, goed wa-
terdoorlatende grond krijg je de 

beste resultaten. Ongeveer drie 
maanden nadat de knolletjes zijn 
geplant verschijnen de bloemen.  
Anemone coronaria is redelijk 
winterhard, daarom kunnen ze 
jaren achter elkaar opnieuw tot 
bloei komen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bloembollencentrum.nl

Zomerbollen plant je in het voorjaar
Bloemkwekerij in eigen tuin
Het zelf kweken van verse groen-
ten en kruiden is de laatste jaren 
steeds populairder geworden. In 
het voorjaar kunnen tomaten, 
courgettes en kruiden als bies-
look en peterselie geplant wor-
den om vervolgens in de zomer-
maanden te oogsten. Behalve 
het zelf groenteboeren is het ook 
leuk om je eigen zomerbloemen 
te kweken. Bijvoorbeeld met zo-
merbollen; ze zijn niet duur, zijn 
eenvoudig te planten en zorgen 
voor de mooiste bloemen. 

Zomerboeket uit eigen tuin
Bloembollen die in de zomer-
maanden tot bloei komen, wor-
den zomerbollen genoemd. Het 
zijn dankbare tuinbloeiers die 
in het voorjaar volop verkrijg-
baar bij het tuincentrum. Juist 
als de meeste tuinplanten uit-
gebloeid zijn, geven zomerbollen 
volop kleur aan de tuin. Er zijn 
veel soorten die zich ideaal le-
nen voor de start van een eigen 
bloemenhoekje. Ideale zomer-
bollen zijn dahlia’s, begonia’s, 
gladiolen, lelies, anemonen en 

Crocosmia. Ze staan garant voor 
een zee aan bloemen. Je kunt ze 
afsnijden om je eigen zomerboe-
ket te maken voor binnen of voor 
buiten op de tuintafel. 

Zomerbollen planten
Net als groente en kruiden plant 
je zomerbollen in het voorjaar 
wanneer de kans op nachtvorst 
is verdwenen. Kies hierbij voor 
een zonnige plekje want zomer-
bollen zijn zonaanbidders. De 
vuistregel is dat bollen tweemaal 
zo diep geplant worden als de 
bol hoog is. Dahlia- en begonia-
knollen zijn hierop een uitzonde-
ring, want die worden net onder 
de oppervlakte geplant. Geef na 
het planten water zodat zomer-
bollen kunnen wortelen, groeien 
en bloeien. Zomerbollen hoeven 
vervolgens geen extra water te 
krijgen, ze houden van evenveel 
vocht als de overige tuinbeplan-
ting. Vanaf juli bloeien de eerste 
zomerbollen.
Kijk voor meer informatie en in-
spiratie op www.bloembollen-
centrum.nl

Natuurlijke bodembedekker
Spelen op kokos
Het is relatief onbekend bij tui-
nierend Nederland: kokos als 
bodembedekker. Het is een 
100% ecologisch product dat 
wordt gemaakt van vezels van de 
bast van kokosnoten. Het is on-
derhoudsvriendelijk, duurzaam 
en gaat jaren mee. De toepas-
singsmogelijkheden van deze 
natuurlijke bodembedekker zijn 
groot. Met speels gemak maak je 
er een looppaadje in de (moes)
tuin of een natuurlijk garagepad 
van. De kokosbast is ook zeer 
geschikt als ondergrond van een 
speelplaats. 

Veelzijdig
De kokos bodembedekker van 
Naturado is een veelzijdig pro-
duct; het is 100% natuurlijk, de-
coratief en duurzaam. Met kokos 
als bodembedekker heb je nau-
welijks onderhoud en veel min-
der last van onkruid. Een ander 
zeer belangrijk voordeel van ko-
kos is dat het zorgt een optimale 
vochthuishouding. In tegenstel-

ling tot tuintegels zorgt kokos 
ervoor dat regenwater snel de 
bodem in kan zakken. Dat voor-
komt typische tegelproblemen 
als plasvorming, groene aanslag 
en kans op overbelasting van de 
riolering. 

Natuurlijk zacht
Doordat kokos zachter aanvoelt 
dan andere bodembedekkers is 
het product zelfs comfortabel als 
je er met blote voeten op loopt. 
De bodembedekker is mede 
daarom zeer geschikt voor tuin-
paden maar ook voor bijvoor-
beeld speelplaatsen. Een laagje 
kokos van ongeveer 5 cm is vol-
doende. Als de laag na verloop 
van tijd dunner wordt, kan je er 
weer een laagje overheen strooi-
en en is alles weer als nieuw!

Kokos bodembedekker is o.a. 
verkrijgbaar via tuincentra in 
verpakkingen van 50 liter voor 
9,99euro. Kijk voor meer info op 
www.naturado.nl.
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Heemstede -  Het liedje ‘Supercalifragilisticexpialidasties’ klinkt 
in het Scheveningse Circustheater met zijn geavanceerde klan-
kleur in alle hoeken perfect, maar op de holle Herenweg in 
Heemstede uit de eenvoudige luidsprekers op de musicalthea-
terbloemencorsowagen, wint de kleur het van de klank. U kunt  
gelijk een hoog aantal punten scoren op het scrabblebord met 
deze twee  lange woorden. Alle wagens met een musical aan 
boord scoorden hoog bij het publiek, dat royaal applaudisseer-
de voor de klanken en kleuren. De eerste praalwagen, Wicked, 
was even betoverd door de verkeersheks die bij de Kerklaan een 
rotonde aan het leggen was, maar door enkele ingrepen van 
klaarstaande kabouters werden obstakels weggenomen en kon 
de hele corsostoet vlot doorrijden. Moest ook wel, want  het mu-
sicalspektakel was hier al bijna een uur te laat. Maar net als in 
de namiddag de stoet moeite had om bij de Keukenhof door de 
menigte te rijden, was Haarlem uitgelopen om alle populaire 
musicals in het donker binnen te halen. 
Ton van den Brink

Musicals op een bedje van bloemen



Snelle en kleurrijke oppepper
De energie van violen
Opeens is het lente. Het ruikt anders, het voelt anders. Even 
lekker genieten van de zonnestralen op je gezicht en je voelt 
de energie door je lichaam stromen. Ook de tuin, het terras 
of het balkon kan wel een snelle oppepper gebruiken met 
bijvoorbeeld voorjaarsviolen. In een mum van tijd zet je de-
ze makkelijke en sterke bloemetjes buiten zodat je snel kunt 
genieten van hun energieke lentekleuren! 

Naar buiten
Aan de slag! Weg met die dorre bladeren. In de lente heb je zin in 
kleur. Er is altijd wel een plekje in de tuin of op het balkon te vin-
den dat wat kleur kan gebruiken. Het is misschien nog wat fris, 
maar met een dikke trui aan is het buiten puur genieten. Met vio-
len breng je in een handomdraai lentesfeer in de tuin of op het bal-
kon. Violen planten kan iedereen; daar heb je geen groene vingers 
voor nodig. Fris wit, diep blauw, vrolijk geel of vlammend oranje? 
Met violen kan het allemaal.

Supermakkelijk
Als het weer even omslaat, is dat geen probleem. Violen bloeien 
stoer door, ook als het buiten nat en koud is. Als je de uitgebloeide 
bloemetjes steeds weghaalt, heb je er tot in de zomer plezier van. 
Vul bakken en potten (met een gat in de bodem) met verse pot-
grond en leg onderin wat potscherven, zodat overtollig regenwa-
ter makkelijk kan weglopen. Als je de violen lekker dicht op elkaar 
plant, komt de kleur goed tot zijn recht. Heb je de ruimte? Kies dan 
eens voor grote vlakken in één kleur. Heel eenvoudig en het resul-
taat is oogverblindend.
Lentetip: Als je de smaak te pakken hebt, kun je de voorjaarsver-
zameling uitbreiden met bloeiende bloembolletjes. Hyacinten en 
blauwe druifjes zijn een goede buur voor blauwe viooltjes. 

Kijk voor meer informatie en inspiratie op: www.voorjaarsviool.nl.

Altijd zomergevoel met gerbera
Zonnetje in huis

Bloemen geven vrolijkheid aan 
de zomertijd en dat geldt in extra 
mate voor gerbera’s. De bloemen 
hebben de vorm van de zon en 
zijn er in bijna alle kleuren van 
de regenboog. Met de gerbera 
heb je niet alleen het zonnetje in 
huis… je wordt het zelf ook!

Zonnig effect
Met gerbera heb je altijd het 
zomergevoel. Dat komt niet al-
leen door de bloemen, die de 
vorm van de zon hebben, maar 
ook door de feestelijke kleu-
ren. De gerbera is verkrijgbaar 
in haast elke kleur: van vuurrood 
tot opvallend paars, van se-

reen wit tot knalgeel. Een vaas 
met een kleurenmix van gerbe-
ra’s zorgt voor een spetterende 
zomershow in huis. Een krach-
tig effect krijg je juist door te kie-
zen voor één gerberakleur. Het 
extra zonnige effect van gerbe-
ra’s is dat iedereen gaat stralen 
van vrolijkheid!

Lekker lang
Gerbera’s hebben een lange 
steel. Een speels effect krijg je 
door de stelen op verschillende 
hoogtes af te snijden en in een 
aantal verschillende vaasjes te 
zetten.
Doordat gerbera’s zeer sterke 
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Hooikoortsbestrijding in eigen tuin
Een tuin is om van te genieten. 
Onkruid kan daarbij echter flink 
roet in het eten gooien want voor 
een grote groep Nederlanders is 
het een doorn in het oog. Som-
mige onkruiden zorgen voor ex-
tra hinder. Ambrosia bijvoor-
beeld zorgt voor veel hooikoorts-
klachten. Om in alle rust in de 
tuin te genieten, is het van be-
lang het onkruid te bestrijden. 
Dat kan effectief en hoeft niet 
veel tijd te kosten.

Hooikoorts
Veel hooikoortspatiënten heb-
ben vanaf het voorjaar last van 
allergeen pollen. Onkruiden die 
dan het beste uit de tuin ge-
weerd kunnen worden zijn on-
der andere de paardenbloem 
en Ambrosia. Ambrosia komt in 

Ambrosia:
de hooikoortsplant.

snijbloemen zijn, blijven ze vaak 
twee weken lang in een vaas 
stralen. Zorg wel dat de vaas 
schoon blijft en het water helder. 

Actie
Om te vieren dat de zomertijd in 
Nederland is ingegaan, wordt bij 
bloemisten in april een vrolijke 
actie gehouden.
Met het thema ‘Zomertijd is ger-
beratijd’ krijgen kinderen een 
kleurplaat en iedereen die een 
bos gerbera’s koopt een leuke 
set wenskaarten.

Meer informatie en inspiratie 
over bloemen vind je op:
www.mooiwatbloemendoen.nl.

de Nederlandse tuinen de laat-
ste jaren steeds vaker voor mede 
doordat het zaad gebruikt wordt 
in vogelvoer en vetbolletjes. Tij-
dens de bloei komen grote hoe-
veelheden pollen vrij. Deze pol-
len zijn sterk allergeen en dat 
betekent dat ze snel hooikoorts-
klachten veroorzaken. Ambrosia 
wordt niet voor niets hooikoort-
splant genoemd. Het aantal pol-
len dat verspreid wordt per plant 
is ruim één miljoen! Dat is vijf 
keer de hoeveelheid pollen die 
grassen produceren. De meeste 
klachten komen vanaf augustus 
voor; Ambrosiapollen versprei-
den zich dan het sterkst.

Oplossingen
Een eenvoudige oplossing voor 
Ambrosiabestrijding is het hand-
matig weghalen. Onkruid als 
Ambrosia dient met wortel en 

al verwijderd te worden. Doe dit 
voordat de Ambrosia bloeit, zo-
dat er geen pollen loskomen en 
de plant geen zaad kan vormen. 
Gebruik volledig dekkende kle-
ding en handschoenen om aller-
gische (huid)reactie te voorko-
men. Een alternatief middel om 
eenvoudig en snel Ambrosia te 
bestrijden is het gebruik van een 
effectief onkruidbestrijdingsmid-
del zoals bijvoorbeeld Roundup. 
Je spuit het middel op het plantje 
en zowel het blad als de wortels 
sterven af. Hiermee komt aan elk 
onkruid definitief een einde. Laat 
je ook eens informeren bij het 
tuincentrum over oplossingen 
voor onkruidproblemen.

Kijk voor meer informatie over 
het gebruik van onkruidbestrij-
dingsmiddelen op:
www.roundup.eu
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Kon. HFC geen moeite met NVC 2-1
Regio - Voor de zevende op-
eenvolgende speelrond bleef de 
Kon. HFC zonder verlies. Het in 
de gevarenzone verkerende NVC 
uit Naarden bleek niet bij mach-
te HFC te bespelen. Er stond voor 
beide ploegen nog wel wat op 
het spel. NVC had bij een over-
winning zicht op het verlaten van 
de onderste regionen, HFC wil 
de eerste plaats in de derde pe-
riode behouden en het zicht op 
het kampioenschap. Zover is het 
nog niet, met nog drie wedstrij-
den te gaan staat HFC één punt-
je achter op de beide koplopers 
DEM en EDO. Tegen NVC draai-
de HFC zeker niet goed, maar 
nog altijd voldoende om niet in 
grote problemen te komen. 
Hoewel HFC wat kansen kreeg 
bleef het tot de rust 0-0. Voor 
de pauze ontving Wouter Span-

jerberg van NVC een gele kaart. 
Na de thee kreeg hij er nog een 
zodat NVC ruim 20 minuten met 
10 man verder moest. HFC stond 
toen al op 0-1 door Steve Bever-
ley die zich behendig ontdeed 
van zijn tegenstander en alleen 
voor doelman Hazelaar niet faal-
de.
Met tien man lukte het NVC toch 
om gelijk te komen. Mitsch van 
der Vlist passeerde HFC links 
achter Marc Baardman binnen-
door en koos fraai de verre hoek 
1-1.
HFC ging vol op de aanval en 
kreeg kans op kans maar afron-
den blijft moeilijk. Na diverse po-
gingen lukte het Wouter Haar-
mans, na een puike aanval, om 
de 2-1 op het bord te zetten.
De mooiste Aktie van de wed-
strijd viel ten deel aan Carlos 

Opoku. Vanuit zijn eigen verde-
diging trok hij er tussen uit en 
was hij al zijn tegenstanders te 
snel af. Een maal oog in oog met 
de NVC doelman miste zijn in-
zet net voldoende kracht, zodat 
Hazelaar er nog een hand ach-
ter kon krijgen. Zijn solo had een 
beter lot verdiend.
In het Paasweekend wordt er 
één wedstrijd ingehaald  DWV– 
De Meern. Op 1 mei is er weer 
een volledig programma, waar-
bij HFC thuis Stormvogels ont-
vangt. EDO lijkt de beste papie-
ren te hebben voor het kampi-
oenschap, omdat zij op papier 
een licht programma hebben.
DEM en HFC treffen zwaarde-
re tegenstanders. Het zal tot de 
laatste wedstrijd spannend blij-
ven in de eerste klasse A. 
Eric van Westerloo

VEW d1 kampioen!
Heemstede - Zaterdag 16 april 
j.l. kon VEW D1 kampioen wor-
den maar ze waren afhanke-
lijk van de uitslag  VVC- Hoofd-
dorp. Als laatst genoemd team 
zou winnen waren zij kampi-
oen, maar na een ruststand 
van 0-2 deed VVC zijn sportie-
ve plicht en verdiende het gelij-
ke spel 2-2.
VEW moest winnen en na een 
slechte eerste helft, het had 
makkelijk 0-2 voor Overbos 
kunnen zijn. Keeper Darren de 
Meza hield VEW in de wed-
strijd. De tweede helft was voor 
de thuisploeg. In de  kleedka-
mer werd door trainer Hans 
van der Steeg, op de foto vijf-
de van links, en het resultaat 
liet niet lang op zich wachten. 
Omar van der Laarse open-
de de score waarna aanvoer-
der Darius van Haastrecht met 
twee doelpunten de zege vei-

lig stelde. Spits Anton Fase 
raakte nog twee keer de paal 
waarna scheidsrechter Hen-
ry van Rooyen voor het einde 
floot. Vaste aanvoerder Bas van 
der Pol was tijdens een potje 
straatvoetbal verkeerd terecht 
gekomen en zat met zijn arm in 
het gips. Op bijgaande foto: vlnr 
speler van Overbos, Nino Ver-
gers, leider Frank van der Pol, 
Jerrey Romp, Melle Roele, trai-
ner Hans van der Steeg en Da-
rius van Haastrecht.

Het programma voor zaterdag 
23 april:
Sizo-1- VEW-1       14.30 uur
WV-HEDW- VEW-2  14.30 uur
VEW-3 en – 4 spelen waar-
schijnlijk thuis om 14.30 uur.
VEW-d           Toernooi bij VVc

25 april: VEW-e toernooi bij 
IJmuiden.

VEW activiteitenagenda
Heemstede - Het voetbalsei-
zoen is bijna afgelopen maar 
de agenda van VEW is nog 
zeer goed gevuld. Afgelopen 
periode waren er drie activi-
teiten: de klaverjasavond, de 
Bingo (de prijswinnaars staan 
op www.vewheemstede.nl), 
en een surprise de B-2 junio-
ren op de tribune in de Arena 
tijdens Nederland- Hongarije.

Wat staat er nog in de
agenda?
• 20 april: Bowlen voor de D-, E- 
junioren en de Mini’s. Woens-
dagmiddag van 16.00- 18.00 uur.
• 23 april: D-jun. Toernooi bij VVC 
in Nieuw Vennep.
• 23 april: Paasontbijt voor de 
Mini’s. Na afloop voetbalactivi-
teiten.
• 25 april: E-jun. Toernooi bij en 
in Ymuiden.
• 6 mei: Laatste klaverjas avond. 
Aanvang 20.00 uur.
• 14 mei : VEW-jeugdtoernooi 

voor de Mini’s, E-, D- en B-juni-
oren.
• 21 mei: E-jun. Toernooi bij Vlug 
en Vaardig in Amsterdam
• 21 mei: Afsluiting van het 
seizoen voor de senioren. Het 
beroemde zeven tegen zeven 
toernooi. Inschrijven via 7 
tegen7@vewheemstede.nl met 
vermelding van aanvoerder en 
1ste contactpersoon. De dag 
wordt afgesloten met een bar-
becue.
• 28 mei: D-jun. toernooi bij Vlug 
en Vaardig in Amsterdam.
• 28-29 mei: Internationaal 
toernooi voor B-junioren in Bel-
gië.
• 3, 4 en 5 juni: Het beroemde 
kampweekend. Ook nieuw aan-
gemelde leden zijn van harte 
welkom. 
• 10 juni: Avond voor de vrijwilli-
gers. Bijzonderheden volgen.
• 11 juni: BBQ voor de succes-
volle D-junioren, met de ouders, 
broertjes en zusjes.

RCH Zaterdag ook door met huidige kader
Heemstede - RCH is erin ge-
slaagd om, nadat dat al gebeurd 
was met jeugd- en zondag trai-
ningsstaf, ook de staf van de za-
terdagselectie aan zich te binden. 
“Arnold Mettes en Sjef Maessen 
zijn bereid gevonden om de ko-
mende 3 (!) seizoenen de schou-
ders als trainers/coaches onder 
de zaterdagselectie te zetten. Te-
vens gaan ze op een aanvullende 
cursus bij de KNVB zodat ze niet 
alleen praktisch maar ook theo-
retisch verder onderlegd zullen 
zijn”, aldus het bestuur van RCH. 
Sjef Maessen zal, indien nodig, 
ook zelf nog de voetbalschoenen 
aan doen maar dat hangt af van 
de sterkte van de zaterdagselec-
tie en hoe lang zijn eigen fysieke 
gesteldheid het volhoudt.
Arnold en Sjef in koor: “We heb-
ben het enorm naar ons zin bij 
RCH en vinden het een mooie 
uitdaging om de komende ja-
ren leiding te geven aan de za-
terdagselectie. Goede randvoor-
waarden zijn geschapen door 
het bestuur.”
Ondanks het feit dat RCH in haar 

aard een zondagsclub is, heeft 
de zaterdag afdeling zich ont-
wikkeld tot een belangrijke loot 
aan de RCH-boom. “Daarom 
hebben we ook een stevig fun-
dament gelegd voor deze afde-
ling en zijn we blij met deze ont-

wikkeling”, voegt het bestuur er 
aan toe.
Bij RCH zijn dus de contouren 
op voetbaltechnisch gebied voor 
het seizoen 2011-2012 duidelijk 
aan het worden en dit geeft hel-
derheid en rust binnen de club. 
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Honkbal
RCH brengt Sparks terug in de realiteit
Heemstede - Vorige week, in 
de openingsronde van het sei-
zoen 2011, was Sparks de eni-
ge ploeg die in de Overgangs- 
klasse de dubbele winst en 
daarmee de koppositie pakte. 
Maar na de dubbel tegen RCH- 
Pinguïns weten de Haarlem-
mers weer waar ze aan toe zijn 
en zal het hard werken worden 
om een plaats bij de eerste zes, 
goed voor de kampioenscompe-
titie, te veroveren. RCH kan te-
rugkijken op een goed weekend, 
ook al verzuimde het beide wed-
strijden voortijdig te beslissen en 
daarmee de werpersstaf te ont-
lasten.

Het openingsduel in Heemstede 
leek al in de eerste inning beslist 
te worden, toen de top-3 van de 
slaglijst (Zamir Lijde, Lex Leije-
naar en Bayron Cornelisse) zich 
naar de honken en de thuisplaat 
sloegen. Maar Mike Krooder, de 

startende werper bij de Haar-
lemmers, herstelde zich goed en 
zag alleen nog Jim Leijenaar in 
de 4e inning na een honkslag en 
in de 6e inning na 4 wijd scoren.
De Heemsteedse heuveltroef, 
Chris Mowday, kwam alleen in 
de 3e slagbeurt in de problemen. 
Een honkslag van Joffrey Heus 
en doubles van Lennart Stut en 
Tom Vreeken waren goed voor 2 
runs en een dragelijke stand van 
5-2 na 8 innings. Reliever Robin 
van Eis mocht de Heemsteedse 
heuvel in de 9e inning overne-
men, moest 3 opponenten toe-
gang tot de honken geven, maar 
meer dan 1 punt en een dragelij-
ke 5-3 nederlaag leverde dat de 
bezoekers niet op.

De return in Haarlem was geen 
moment spannend. Werper Rob-
bert van der Pol, doorgaans een 
lastige horde voor RCH op weg 
naar de thuisplaat, had kenne-

Softbal
RCH Pinguins start met 
nederlaag tegen DSS-2
Heemstede - Ook bij de aan-
vang van het seizoen 2011 moest 
Dames-1 weer een gevoelige 
aderlating ondergaan. Anne-
marie van ’t Klooster en Bianca 
Claassen zijn vanwege slepende 
blessures gestopt en bij de eer-
ste de beste wedstrijd moesten 
ook Mariska v.d. Kruijf en Jans 
Cassee vanwege fysiek onge-
mak verstek laten gaan, zij het 
dat zij zich in de begeleiding van 
hun team nuttig konden maken. 
Gelukkig staat dit jaar een aantal 
juniores op doorbreken, waar-
door in elk geval altijd met een 
volledig team aangetreden kan 
worden. Tegen DSS-2 (een mix 
van DSS-2 en 3 van vorig jaar) 
werd weliswaar verloren, maar 
het vertoonde spel biedt zeker 
uitzicht op een goed seizoen 
zonder degradatiegevaar.

Het begin van de wedstrijd liet 
een verrassend sterk Pingu-
ins zien en een in fouten gros-
sierend DSS. Startend werpster 
Sandra Assendelft had in de eer-
ste 2 innings geen kind aan de 
Haarlemse slagploeg en smaak-
te ook nog het genoegen als 
openingsslagvrouw de 1-0 aan 
te tekenen na 3 misgrepen in 
het infield van de bezoeksters. In 
de 2e inning kwam zelfs de he-
le line-up van de thuisploeg aan 
slag en na hits van Marieke Wijf-
jes, Shelley Franssen, Kim Wes-
terveld, Daniëlle Kuipers en Eva 

Verduijn konden er 4 runs wor-
den bijgeschreven, goed voor 
een 5-0 voorsprong.
Maar in de 3e inning kantelde 
de wedstrijd. DSS, zeer gretig 
aan slag, trakteerde Sandra op 4 
honkslagen met tussendoor een 
opofferingsstootslag en zo was 
de voorsprong tot 5-3 geslonken. 
Toen bovendien een aantal om-
zettingen in het DSS- veld een 
defensieve versterking bleek, 
won ook de Haarlemse pitcher 
Denise Bank aan zelfvertrouwen 
en liet zij in de 5 resterende in-
nings niemand van de Heem-
steedsen meer de thuisplaat be-
reiken, al moet gezegd worden 
dat zij daarbij een aantal malen 
geholpen werd door overmoedig 
honklopen van de gastvrouwen.

In de 4e inning verving Dani-
elle Kuipers zoals gebruikelijk 
Sandra Assendelft op de heu-
vel, maar DSS was niet meer 
af te stoppen. 2 Honkslagen in 
die slagbeurt brachten de voor-
sprong terug tot 5-4. De 5e in-
ning bracht eveneens 2 DSS’ers 
op de honken, maar met 2 x 3 
slag wist Daniëlle zich nog te 
redden. Maar in de 6e Haarlem-
se omloop gebeurde dan toch 
wat werd gevreesd: 3 honksla-
gen en 2 veldfouten met als ge-
volg 3 runs en de 5-7 eindstand, 
want de laatste inning werd met 
3 x 3 slag in stijl door Daniëlle 
afgesloten. 

Werpcijfers :   Sandra Assendelft  3 innings 3-1-5-0
 Daniëlle Kuipers  4 innings 9-1-6-3
Totaal RCH-Pinguïns  7 innings 12-2-11-3
Totaal DSS-2 (Denise Bank) 7 innings 4-3-7-7

Jongensturnwedstrijd HLC-GSV
Heemstede - Met ingang van 
het seizoen 2010-2011 is be-
sloten bij GSV Heemstede het 
jongensuur meer turngericht te 
gaan werken. Wekelijks wordt 
dan ook in de gymzaal van de 
Evenaar geoefend op moeilij-
kere turnonderdelen en blijft 
de bal in de kast. Met assisten-
tie van Sandra worden losse 
onderdelen tot een echte oefe-
ning gesmeed. Om te kijken hoe 
we er voor stonden werd be-
sloten eens bij de ‘buurman’ in 
Haarlem te kijken. Op vrijdag 15 
april gebeurde dat. In de thuis-
zaal van HLC werden de rek, 
ringen, brug, L mat en sprong 
klaar gezet. In twee groepen 

van 7 turners werd begonnen 
op brug en rek. Helaas een oe-
fening van Epke Zonderland zat 
er niet tussen, maar de turners 
deden goed hun best en er viel 
zelfs een salto van de hoge rek te 
bewonderen. Bij het onderdeel 
ringen waren de GSV-ers een 
stuk beter. De oefeningen waren 
langer en werden afgesloten met 
een salto.  De sprongen van de 
HLC-ers werden veel beter uit-
gevoerd, waardoor een betere 
score. Op de lange mat was het 
weer andersom met als hoog-
ste score een 8.8 voor Youri en 
Felix. Al met al een leuke wed-
strijd welke zeker een vervolg zal 
krijgen.

De winnaars Chris en Jan Jasper 
de Jong met hun voorzitter 

Joke Velthuyzen van Zanten.

Winst voor bridgers Bennebroek
Bloemendrive, op vooravond van Corso
Bennebroek - Op vrijdag, 15 
april 2011 werd alweer voor de 
7e maal een bridgedrive gehou-
den tussen vier verenigingen die 
gebruikmaken van het Jagers-
huis te Bennebroek. Omdat de-
ze drive gehouden wordt op de 
vooravond van Bloemencorso 
gaat deze onder door onder de 
naam Bloemendrive.
12 paren van elke vereniging 
strijden onder leiding van Piet 
van den Raad om de wisselbe-
ker.
Na 24 spellen werd de balans 
opgemaakt en toen bleek dat de 
Bridgeclub Bennebroek voor de 
vijfde keer in totaal met de winst 
ging strijken.
Met 53,43% bleven zijn Bridge-
club Linnaeus (49,52%)  voor. De 
Bridgeclub Adriaan Pauw werd 
met 49,52% derde en de dames-
bridgeclub werden vierde met 
46,70%.
De individuele parenwedstrijd 
werd met 60.51% gewonnen 
door Chris en Jan Jasper de 
Jong.
Sonja en Peter Henze werden 
met 59,60% tweede, terwijl Jet 
Bakker en Madelon Meijer met 
58.97% beslag legden op de der-
de plaats.

Karel Zwetsloot, voorzitter van Adriaan Pauw reikte de wisselbeker uit 
aan de voorzitter van Bennebroek Joke Velthuyzen van Zanten.

lijk zijn dag niet want in de 1e in-
ning kwam de hele line-up van 
RCH aan slag, wat resulteerde 
in 5 honkslagen, 1 x 4 wijd,   1 
veldfout en 4 runs. Na de 0-5 in 
de 5e inning nam Karel Morang 
de Haarlemse heuvel over, maar 
ook die maakte, in de 6e Heem-
steedse slagbeurt, met de com-
plete slagploeg van RCH kennis, 
wat resulteerde in 4 honkslagen, 
1 x geraakt werper en 1 x 4 wijd 
en de 0-9 op het scoreformulier.
Na die inning mocht Marcel Tim-
mer (met 1-1-4-1) gaan rusten 
en de verdediging over doen aan 
Ewout Bos. Die kwam de 7e in-
ning ongeschonden door, maar 
zag 1 slagbeurt later 3 Haar-
lemmers de thuisplaat bereiken, 
waarna Robin van Eis de laatste 
1e inning probleemloos tot een 
goed einde , de 9-3 overwinning, 
bracht. Aanvallende uitblin-
kers aan Heemsteedse zijde wa-
ren Giovanni Valmont met 3 uit 
5 en Zamir Lijde, Lex Leijenaar, 
Bayron Cornelisse en Ferd van 
Stekelenburg, ieder met 2 honk-
slagen.

A.s zaterdag reist RCH/P naar 
Apeldoorn voor de ontmoeting 
met Robur. Zondag volgt de re-
turn op het eigen Heemsteedse 
Sportpark in Heemstede, aan-
vang 14.00 uur. 



nagebouwde realiteit door el-
kaar lopen. Galerie 37, Groot 
Heiligland 37, Haarlem.
Info: www.galerie37.nl

Divers

Maandag 25 april
• Reptilica reptielenbeurs 
in de Kennemer Sportcen-
ter Haarlem. Openingstijden: 
maandag van 11.00 – 17.30  
uur. Entreeprijs volwassenen: 
5,- euro/met  kortingsbon (zie 
de site) of 65+ of kinderen van 
4 - 12 jaar: 3,50 euro.         
Voor verdere praktische infor-
matie: www.reptilica.nl
Reptilica is  een internationale 
reptielenbeurs met o.a. slan-
gen (géén gifslangen), hage-
dissen, spinnen, insecten, am-
fibieën  en schildpadden. Be-
kijken en/of kopen. Ook alles 
op gebied van terraria e.a.

Dinsdag 26 april 
• Discussieavond door 
Breed Platform Palesti-
na met Salomon Bouman. 
Aanvang 20 uur.  Plaats: Mon-
diaal Centrum, Lange He-
renvest 122, Haarlem. Toe-
gang gratis. In Israël wordt 
met argusogen gekeken naar 
de machtswisseling in Egyp-
te. Moet men blij zijn met een 
eventuele overgang naar de-
mocratie in dat land? Salomon 
Bouman (1937) is 37 jaar cor-
respondent in Israël geweest 
voor NRC Handelsblad. 

Woensdagavond 27 april
• Mondiaal Literair in Mon-
diaal Centrum Haarlem 
rond George Orwell.Talk-
show met o.a. Schrijver 
Marc Wildemeersch om 20 
uur. Zaal open: 19.30u. Lange 
Herenvest 122, Haarlem.
Entrée: 5 euro, koffie en thee 
inbegrepen. Reserveren: 023 – 
542 3540. www.mondiaalcen-
trumhaarlem.nl

T/m zaterdag 21 mei
• Literaire portretten van
fotograaf Eddy Posthu-
ma de Boer in bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32. Gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren. Info:
www.bibliotheekhaarlem.nl. 
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Good en andere onvergete-
lijke hits van James Brown, 
Wilson Picket, Otis Redding, 
Sam & Dave, Tina Turner eva. 
Soulmachine is een opwar-
mertje(!) voor Koninginnedag 
waar de 1ste Aanleg in samen-
werking met slagerij Vreeburg 
en de oranjecommissie groot 
feest houdt. Op het program-
ma o.a. (Heemsteedse)ko-
ren, Hillegomse band Que pa-
sa en de Haarlemse band Jim-
my’s gang. Met BBQ van Vree-
burg en de bar van Café de 1ste 

Aanleg.

Divers
Woensdag 27 april
• Verpleeghuis en Zorgcen-
trum Bosbeek in Heemste-
de organiseert grote Fancy 
Fair. Welkom tussen 13.30 uur 
tot 15.30 uur aan de Glipper 
Dreef 209, naast wandelbos 
Groenendaal. Telefoon 023 – 
892 99 00. Toegang gratis.

Donderdag 28 april 
en dinsdag 17 mei 
• Lezing Israël aan diver-
se kanten belicht. Met spre-
kers. Beide avonden beginnen 
om 20 uur. Donderdagavond 
28 april in het Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek, dinsdagavond 17 mei in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede. De toegang be-
draagt vijf euro.

Zondag 1 mei 
• Spirituele beurs in Cas-
ca ‘de Luifel’. Herenweg 
96 te Heemstede. Toegang: 
12.00–17.00 uur. Entree: 5 eu-
ro. Consulten max. 10 euro. 
Organisatie: Tony Rekelhoff 
06-42617945. 

Regio
Exposities

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m zondag 8 mei
• Noord-Hollandse uitwis-
selingsexpositie in de Waag 
‘Verblindende Schaduw’. 
Locatie: Spaarne 30. De wer-
ken van Nora Baetens, Juul 
Bogemann, Karen Ebert, Tine-
ke Fischer, Noor Geurts, Greet 
Harinck, Babette van Helsdin-
gen, Corry Kooy, Richard van 
der Koppel, Paul Kwisthout, 
Alfred Ophof, Dolf Schiffer-
stein, Joost Schmidt, Cecile 
van Spronsen, Ruud Starke en 
Manon Velthuizen.
Zie ook www.kzod.nl en 
www.gsagalerie.nl  

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fa-
brics in Hotel Haarlem 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
April
• Gabe de Vries exposeert 
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis Heemstede met 
zijn fijn geschilderde ju-
welen uit vervlogen tijden. 
Buitenplaatsen, statige villa`s, 
vervallen huisjes, bruggen en 
molens.  

T/m vrijdag 29 april
• Tentoonstelling ‘Ouder wor-
den in Mutare’ in Zorgcen-
trum De Heemhaven, Von 
Brücken Focklaan 20, De ten-
toonstelling is onderdeel van 
de campagne 100 FACES van 
de stedenband Haarlem-Mu-
tare. 

T/m dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. 
Exposanten: Yvettte Jansen 
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Theater

Donderdagavond 21 april
• In de Luifel een optreden 
van auteur Herman Koch 
en dichter Nico Dijkshoorn. 
Aanvang is 20.00 uur en kaar-
ten voor deze avond (10 eu-
ro) zijn verkrijgbaar bij de Lui-
fel via 023-5483828. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Agenda
Cultuur

Vrijdag 22 april 
• Heemsteedse Kunst-
kring presenteert nieuwe 
theaterprogramma in Bur-
gerzaal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heem-
stede. De aanvang is 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur).   
Presentatie door cabaretier / 
taalkunstenaar Jan J. Pieterse. 
Toegang gratis.
Info: tel. 023-5281348.  

• Rob en Emiel: Wat nou ca-
baret?! Onvoorspelbare voor-
stelling, te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Toegang: 17,00 euro, CJP/65+ 
16,00 euro. 
Kaartverkoop via theaterlijn: 
(023) 548 38 38.

Maandag 25 april
• Om 11.00 uur Paasver-
haal bij Poppentheater De 
Zilveren Maan: Spoekie 
het Spookje. Toegang kinde-
ren 8,50 euro – volwassenen: 
10,50 euro.
Locatie: de Aardappelkelder 
op Landgoed Elswout, Els-
woutslaan 28 te Overveen.
Info en reserveren via tel. 06-
22946290 of www.poppenthe-
aterdezilverenmaan.nl

Muziek

Vrijdag 29 april
• Vanaf 21.00 uur, loca-
tie: hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan. Pure authentie-
ke soul en funk zoals Mus-
tang Sally, I’m A Soulman, Feel 

Zuid, Toekanweg 2. Te zien 
zijn bedrukte regenjas-
sen en raamdiorama’s van 
Michaëla J. Bijlsma

T/m donderdag 26 mei
• Roza Schous (19) expo-
seert foto’s in Bibliotheek 
Haarlem Noord.
Planetenlaan 170. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. Roza droomt er-
van om met een busje vol kle-
ding, accessoires en leuke 
mensen de wereld rond te rei-
zen om foto’s te maken voor 
tijdschriften.

T/m zondag 29 mei
• Tentoonstelling: The Ep-
hemera Show. Werk van 
Ruth van Beek en Koen Hau-
ser. Ruth van Beek richt zich 
op vormen en texturen in het 
gevonden materiaal. Koen 
Hauser gebruikt zijn archief 
vooral als inspiratiebron om 
nieuw beeld te maken waar-
bij betekenis, werkelijkheid en 

Nescio.

Fotograaf Rien Konings.

Koen Hauser.

Ruth van Beek.












