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‘Adopteer een monument’ door leerlingen basisscholen

Kinderen houden historie 
Wereldoorlog overeind 
Heemstede – Het is niet zo-
maar een schooldag, deze don-
derdag 22 april, aldus Rien Ha-
zekamp bij de ontvangst in de 
Burgerzaal van een aantal kin-
deren van de groepen zeven 
en acht van vier basisscholen. 
In 1987 begon veteraan Gerard 
Visser met het project ‘Adopteer 
een monument’. Sindsdien ko-
men enkele dagen vóór de offi-
ciële herdenking op 4 mei, kin-
deren naar een plechtige bijeen-
komst rondom de herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Dan vindt de symbolische over-
dracht van het monument op de 
Vrijheidsdreef van groep acht 
naar groep zeven plaats. “Het 
is een beetje jullie monument 
geworden”, aldus burgemees-
ter Marianne Heeremans die de 
leerlingen uitnodigde om op 4 
mei de herdenking mee te be-
leven. “Jullie weten nu waarom 
er twee minuten stilte gehou-
den worden. Waarom het voor 
heel veel mensen, misschien 
nu ook voor jezelf, heel belang-
rijk is. Met de adoptie staan jul-
lie samen met ons stil bij de ver-
schrikkingen van oorlog en be-
zetting. We denken terug aan de 
Tweede wereldoorlog, aan al-

le slachtoffers ervan, soldaten, 
mensen in concentratiekampen, 
verzetsmensen, maar ook gewo-
ne burgers. Het gaat niet alleen 
om verhalen van vroeger. We 
herdenken slachtoffers van oor-
logen van alle tijden. Daarvan is 
het herdenkingsmonument het 
symbool. De plek om samen te 
komen en te beseffen hoe waar-
devol vrijheid is. Daarom vind ik 
het zo ontzettend goed wat jul-
lie doen met de adoptie van het 
monument op de Vrijheidsdreef. 
Dat jullie goed begrijpen wat het 
is om niet vrij te zijn.” 

Op de woorden van de burge-
meester kon wethouder Jur Bot-
ter verklaren waarom de foto 
van Anne Frank steeds op het 
grote projectiescherm stond. Hij 
toonde een indringend stukje 
film over Anne Frank. Hij kent de 
school waar Anne Frank vroe-
ger op zat. De 6e Montessori-
school in Amsterdam, hij  is daar 
ook leerling geweest. Hij vertelt 
wat het is om opgesloten te zit-
ten. Dat Anne Frank dezelfde 
ideeën en ambities heeft als de 
leerlingen. Dat het verhaal uni-
verseel is. Hij raadt daarom ook 
iedere leerling aan om het boek 

van Anne Frank te lezen. Hoe 
belangrijk die les is voor ieder-
een. Dylan Okyere van de Val-
kenburgschool las daarna wel 
heel toepasselijk zijn gedicht 
over Onderduiken voor.

Onderduiken
Het is donker, de schaduwen 
lopen over mijn lichaam
En bedekken het licht  van mijn 
ogen. 
Het is donker, al jaren ben ik bang 
dat we worden bedrogen.
Wat is vrijheid als ik hier zo lijd?
Wat is vrijheid?
Hoe voelt vrijheid?
Veel vragen waar ik het antwoord 
niet op weet en nooit zal vinden.

Broeder Joseph
Wat zich werkelijk heeft afge-
speeld in Heemstede tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wordt ie-
der jaar verteld door Vic Klep. 
Deze keer het verhaal van de 
Radio Zendgroep die berichten 
doorgaf aan Engeland. 
Jan Klingen woonde als Broe-
der Joseph in Heemstede, in het 
Sint Jean Baptiste de la Salle 
broederhuis aan de Herenweg. 
Hij was een expert op radioge-
bied, en had een patent aan-

Leerlingen groep 8 Voorwegschool bij Vrijheidsbeeld.

gevraagd op miniatuurvliegtui-
gen die op afstand bestuurbaar 
zijn. Klingen gebruikte zijn ken-
nis door radiocontact te houden 
met alle uithoeken van de we-
reld. Via zijn eigen zendinstalla-
tie zond hij berichten uit naar al-
le hoeken van de wereld: Ameri-
ka, Groenland, Indië en Australië, 
waarbij hij zich vlot van verschil-
lende vreemde talen bedien-
de. Hij kreeg veel radiospullen 
van Adrianus van Amerongen 
die radiodistributie verzorgde in 
Heemstede. Zijn zoon, Ad van 
Amerongen, oud-wethouder van 
Heemstede, zat in de zaal tussen 
de leerlingen en luisterde naar 
het verhaal dat hij zo goed kent, 
maar steeds weer blijft boeien.  
Ook Kees van Lent was lid van 
de zendgroep. De Delftse hoog-
leraar Richard Leonard Arnold 
Schoemaker stelde de codes 
voor hem op, zodat de berichten 
in Engeland voor waar aangeno-
men konden worden. 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Ook was Klingen lid van een 
groep verzetsmensen die spiona-
gewerkzaamheden verrichtte, de 
Groep ECH/3 waarvan ook Adri-
anus van Amerongen en Henk 
Schoenmaker deel van uitmaak-
ten. Op 26 mei 1941 werd Klin-
gen door Anton van der Waals 
verraden en werd vastgezet in 
het Oranje Hotel. Op 24 janua-
ri daaropvolgend werd hij, sa-
men met zijn naaste medewer-
ker Henk Schoenmaker gefusil-
leerd op de Waalsdorpervlakte. 
Naar Broeder Joseph, Van Lent, 
en Schoenmaker zijn straten in 
de Verzetswijk genoemd. 
Met het overhandigen van de 
foto`s van het Vrijheidsbeeld  
ging de zorg over van groep acht 
naar groep zeven van de Valken-
burg- de Voorweg-, de Craye-
nester- en de Jacobaschool.  
Staande zongen burgemeester, 
wethouder, leerkrachten en alle 
leerlingen het Wilhelmus.
Ton van den Brink

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Keurslager
hamburger

GRATIS
Als beste getest door
de consumentenbond

elke 4e

4 Oranjetompoucen............ 5.95
3 Oranjemoorkoppen.......... 5.95
2 grote Oranjemuffins......... 2.50
2 Oranjedonuts.................. 1.95
10 Oranje minimuffins........ 5.95

Binnenweg 143 - Heemstede - 023-5282698

Acties gelden op donderdag 29 april
en Koninginnedag vrijdag 30 april tot 13.00 uur open!!

Oranjegebak

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
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(redactie@heemsteder.nl)

Open dag op 2 mei
Bocce-vereniging Bocciofila, sinds 1961
Heemstede – Bocciofila heeft 
haar verscholen stek op het 
HBC-terrein aan de Cruquius-
weg 39 in Heemstede ingeruild 
voor een uit steen opgetrokken 
kantine, die geïntegreerd is in 
de nieuwbouw op het sportpark 
van HBC. 
De beide markante rood getinte 
banen geven aan waar het alle-
maal om gaat: het in Italië po-
pulaire ‘Bocce’. (Dat is een bal-
spel zoals petanque, maar dan 
op een gravelbaan)
De Italiaanse Bocce-vereniging 
heeft zo’n 35 leden, waarvan ca. 
16 Italianen.
Maar Bocciofila is veel meer. De 
Italianen beschouwen het ook 
als hun eigen ‘ambassadeter-
rein’, ontmoetingsplek. De club 
is daar al 49 jaar gevestigd! De 
laatste jaren vergrijsde de groep 
Italianen en was nieuw bloed, 
of Hollands bloed, noodzakelijk 
voor de club om te overleven. De 
club is van oorsprong Italiaans, 
men spreekt graag Italiaans, 
maar het is niet te verwachten 

dat jonge Italianen het stokje 
zullen overnemen. 

In het jaar 2009 sloeg de cri-
sis keihard toe en bij Bocciofi-
la de onzekerheid over de toe-
komst van de club. Het houten 
keetje ging op de schop en nie-
mand wist precies wat er voor 
terug zou komen. Voor Italia-
nen moeilijk te verteren, omdat 
ze gewend zijn als immigrant 
voor hun zaak te knokken en 
nu moesten ze lijdzaam toezien 
hoe hun onderkomen na 48 jaar 
werd gesloopt.
De opbouw en inrichting van zo-
wel de kantine als het buitenter-
rein moest met weinig geld wor-
den gerealiseerd. De leeftijd van 
het gros van de leden liet niet 
toe dat de club daar een be-
roep op kon doen. Na veel zelf-
werkzaamheid van Pino Mande-
la (voorzitter),  Giovanni di Tan-
na en het overige bestuur én de 
welwillende medewerking van 
de PEBAKO-groep van HBC, is 
op 10 januari jl. het terrein en de 

kantine officieel geopend. 
Natuurlijk is Bocciofila, Italia-
nen en Hollanders, er heel erg 
trots op! 
Wie een kijkje wil nemen is van 
harte welkom tijdens de open 
dag op zondag 2 mei aanstaan-
de. Vanaf 14.00 uur zijn er acti-

viteiten zoals een rondleiding en 
speluitleg èn u kunt zelf spelen!
Daarnaast is de club zaterdags 
en zondags geopend van 13.00 
uur tot 18.00 uur en in het Boc-
ce-seizoen (ligt aan het weer: 
april?) ook vrijdagsavonds open, 
speciaal voor de Hollanders. 

Alles oranje op Koninginnedag...
Heemstede/Bennebroek – Oranje hoed-
jes, petjes, shawls of geheel getooid in een 
oranje outfit. Of het ‘rood-wit-blauw’ op je 
wang geschminkt. Lekker genieten van al-
lerlei koopjes op de vrijmarkt. Likkend aan 
een oranje-ijsje of meezingend met de Com-
munity Singing in de Wilhelminakerk. Hoe je 
deze dag, vrijdag 30 april ook invult, Konin-

ginnedag is het meest geslaagd als ieder-
een – jong en oud - pret beleeft en van een 
ontspannen dag geniet. Tegelijkertijd is een 
kort moment van bezinning en medeleven, 
terugdenkend aan de gebeurtenissen in 
Apeldoorn vorig jaar, wellicht op zijn plaats. 
De Heemsteder wenst u allen een feestelij-
ke Koninginnedag toe!

‘Geen 
vreemden 

binnenlaten’
Heemstede - De politie 
stelt een onderzoek in naar 
een diefstal uit de woning 
van een 87-jarige vrouw, op 
woensdag 21 april. De Heem-
steedse kreeg die dag een 
vrouw aan de deur die bin-
nendrong met de smoes dat 
haar moeder een vergelijkba-
re seniorenwoning aangebo-
den had gekregen en ze wil-
de kijken hoe de woning er-
uit zag. Terwijl de bewoonster 
aan de praat werd gehouden, 
drong een tweede vrouw de 
woning binnen. De bewoon-
ster zag dat deze vrouw met 
twee sieradenkistjes de wo-
ning uitliep.
De politie waarschuwt met 
name ouderen voor dit soort 
praktijken en adviseert geen 
vreemden binnen te laten. De 
verdachten zijn twee donker 
geklede vrouwen met lang 
zwart haar en een getinte 
huidskleur. De vrouw die als 
eerste binnendrong sprak 
zeer gebrekkig Nederlands.
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Heerlijk oranjegebak 
bij Nol Bertram
Heemstede – Bakker Ber-
tram is in het nieuws en dat 
mag ook wel als je al zoveel 
jaren een bekend adres in 
Heemstede bent waar heerlijk 
vers brood en gebak met lief-
de worden gemaakt. De spe-
ciaalbakkerij heeft tevens win-
kels in Amsterdam en Haar-
lem, naast de vestiging met 
het bekende gele logo aan 
de wand op de Binnenweg. 
Nu, tijdens de renovatie van 
de straat komt de bakker zijn 

klanten graag tegemoet door 
uw bestelling thuis te bezor-
gen. Ook lanceert Bertram 
een spaaractie: bij besteding 
van 5 euro krijgt u een stem-
pel. Met een volle stempel-
kaart (12 stempels) heeft u 
recht op een slagroomtaart 
van 3,95 euro die normaal 9,95 
euro kost. Daarnaast maakt 
u met die ingevulde stempel-
kaart kans op een High Tea in 
het Amstel Hotel in Amster-
dam. Uiteraard heeft de bak-

ker ook zalige oranjespeciali-
teiten in petto voor Koningin-
nedag. Het oranjegebak, van 
tompoucen tot grote muffins 
en nog veel meer is overigens 
ook feestelijk geprijsd. Daar 
zou zelfs de Koningin nog blij 
van worden. Zie ook de adver-
tentie op de voorkant van de-
ze krant.
Bakkerij Nol Bertram is blij met 
u en kunt toch niet anders dan 
blij worden van die lachende 
gezichten op de foto!

Zaterdag 8 mei:
Auteursbezoek Susan Smit over ‘Vloed’
Heemstede - Ze woont inmid-
dels al jaren in Amsterdam, aan 
de rand van de Jordaan. Maar 
op gezette tijd moet Susan Smit 
terug naar de kust. Naar Noord-
wijk, waar ze vandaan komt. 
Susan Smit is pas 35 maar ze 
heeft inmiddels al een impo-
sant oeuvre opgebouwd. Ze 
schreef negen boeken, recen-
seerde andermans werk voor te-
levisie, heeft columns in diverse 
bladen, zit in de jury van de Li-
bris Literatuur Prijs en toert met 
collega-auteurs als Arthur Japin, 
Kluun en Saskia Noort door het 
land. Maar het was gewoon haar 
moeder die haar het idee aan-
reikte voor deze bijzondere ro-
man. 

’Hier in Noordwijk, en in de wij-
de omtrek, woonden louter vis-
sers en boeren. Pas in Leiden, 
drie kwartier met het rijtuig, 
hielden de jonge heren verblijf 
van wie mijn moeders ogen gin-
gen glimmen.’ 
Noordwijk, 1899. Adriana van 

Konijnenburg weigert haar eer-
ste huwelijksaanzoek. Liever zit 
ze te lezen of te schrijven, zo-
als haar vroegere speelkame-
raadje Henriette Roland Holst. 
Haar vader, hotelier en reder 
verandert het vissersdorp in een 
mondaine badplaats door bad-

koetsjes op het strand te zetten 
en een badhotel te beginnen. 
Behalve over Noordwijk en 
omgeving gaat Vloed vooral 
over de tragische liefde tussen 
Adriana, dochter uit de welge-
stelde ondernemersfamilie, en 
Jacob, een eenvoudige visser. 
Ze zijn voor elkaar geschapen, 
maar het standverschil staat als 
een onwrikbaar obstakel tussen 
de twee geliefden in.  Het ver-
haal is deels gebaseerd op waar 
gebeurde feiten en is deels ver-
zonnen. Adriana heeft echt be-
staan, Jacob is een fictieve fi-
guur. 

Susam Smit heeft met Vloed 
een prachtige historische ro-
man geschreven. Zij wordt za-
terdag 8 mei geinterviewd in de 
boekwinkel door Carla van der 
Stap. Aansluitend zal zij haar 
boek signeren. Een ultiem moe-
derdag-cadeau! Aanvang: 14.00 
uur. Toegang vrij.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.

Eindfeest in juni
Laatste sleutels uitgereikt 
in Provinciënwijk 

Een van de laatste sleutels is 
voor Sacha Janssen. Zij is maar 
wat blij met haar gerenoveerde 
woning in de Brabantlaan. “In 
één woord prachtig” reageert ze 
enthousiast als ze heeft rondge-
keken in haar nieuwe huis. Voor-
al met de openslaande deuren 
naar haar tuin op het zuiden is 
ze blij. Sacha: “Een tijdje terug 
heb ik mijn been gebroken en 
nu zit ik dus in een rolstoel. Zelf 
kan ik helaas niet zo veel doen. 
Maar met behulp van vrienden 
en kennissen moet het lukken 
om eind mei te verhuizen. Dus 
nog lekker voor de zomer!”. 

De werkzaamheden
In juni 2008 werd gestart met 
het grootonderhoud aan de 18 
duplexwoningen. Het grooton-
derhoud bestond waar nodig uit 
het vernieuwen van badkamers, 
keukens en toiletten. In de ach-
tertuinen werden overal nieuwe 
schuren geplaatst.
De renovatiewerkzaamheden 
aan de overige woningen start-
ten in oktober van datzelfde jaar 
en waren ingrijpender. Alle wo-
ningen kregen een andere inde-
ling, nieuwe badkamers, toilet-
ten en keukens en overal wer-
den de CV-, elektra- en gasin-

stallaties vervangen. 42 wonin-
gen werden naar achter uitge-
bouwd waarbij de schuur, die 
tegen de woning stond, achter 
in de tuin werd geplaatst. Alle 
woningen hebben nu het Politie 
Keurmerk Veilige Woning.

Jaren 50-stijl
De 104 woningen kregen ook 
nieuwe voordeuren en kozijnen. 
Om het tuindorpssfeertje te ver-
sterken werden in de voortui-
nen haagjes geplant. Projectlei-
der Aart Jan Koren is blij dat er 
voor gekozen is om de jaren 50-
stijl te behouden. Aart Jan: “De 
oorspronkelijke indeling van de 
kozijnen is teruggekomen, en 
ook de voordeur bleef in dezelf-
de stijl. Dit past het mooist bij de 
sfeer van de buurt en het straat-
beeld.”  

Eindfeest
Nu het project ten einde is, keert 
de rust terug in de buurt. Eind juni 
organiseert Elan Wonen nog voor 
alle bewoners van de Provinciën-
wijk, dus ook voor de bewoners 
van de hoogbouw, een eindfeest. 
Hier zal worden getoast op een 
mooie toekomst in deze fraaie en 
gemoedelijke buurt die er weer 
jaren tegen kan.

Heemstede - In ruim anderhalf jaar heeft woningcorporatie 
Elan Wonen de grootscheepse grootonderhoud- en renovatie-
klus in het middengebied van de Heemsteedse Provinciënwijk 
geklaard. Het dorpsachtige laagbouwwijkje bestaat nu uit 86 
eengezinswoningen en 18 duplexwoningen. Deze week wer-
den de laatste sleutels uitgereikt.
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Achtergronden van 
Koninginnedag…
Heemstede – Twee weken na 
30 april steken Marcel van 
Duivenbode, Mieke Hoekze-
ma  en Willem van den Berg 
de koppen bij elkaar om te 
kijken waar en hoe Konin-
ginnedag 2010 is verlopen. 
Waar was het leuk. Waar 
kunnen we beter en ging 
er ergens wat mis? In sep-
tember gaat dat comité dan 
weer kijken hoeveel geld er 
voor volgend jaar is. Altijd te 
weinig, met gemeenschaps-
geld moet je voorzichtig om-
springen. Gaan we naar één 
plek of decentraliseren?  Dit 
jaar zijn er activiteiten op di-
verse plaatsen. Jan van Goy-
enstraat, Wilhelminaplein, 
Sportparklaan en de Meer-
weg .waar de kinderspe-
len gehouden worden op 
een veilig omzoomd stuk 
terrein met maar één uit-
gang. Waarom niet alles op 
één plek is en veelgestel-
de vraag. Wel, het drankje 
smaakt het best aan de ei-
gen tafel, waar je bekenden 
ontmoet. Het Raadhuisplein 
wordt dit jaar weer meer be-
trokken bij het program-
ma met muziek van Harmo-
nie St. Michael, kinderko-
ren van lokale basisscholen, 
kinderspelletjes met de WA-
BO scouting en als dat alle-

maal goed verloopt, wordt 
gedacht aan een modeshow 
van lokale modezaken en 
muziek van eigen bodem.  
Een korte show van de hon-
den met doggy dancing om 
aan te geven hoe hondsleuk 
het is op de echte honden-
show achter het zwembad. 

Probleem
Problemen op Koninginne-
dag wil je toch niet! Toch zit 
het comité Nationale Feest-
dagen met een groot pro-
bleem. Koninginnedag is een 
consumentenfeest gewor-
den. Er zijn te weinig vrijwilli-
gers. Twee scoutinggroepen 
doen echt hun best, ook zij 
hebben onkosten. Mensen 
willen vermaakt worden en 
geen vrijwilligerswerk meer 
doen. Dus moet je professio-
nals inhuren voor de bewa-
king van de vrijmarkt, waar 
tot vier jaar geleden vol-
staan kon worden met twee 
man, zijn er nu acht handha-
vers nodig en nog eens acht 
verkeersregelaars. Een du-
re aangelegenheid. Het suc-
ces van de in de hele regio 
beroemde vrijmarkt voor de 
kinderen moet beheersbaar 
blijven. Geen uitgespreide 
kleedjes van buiten. De con-
trole hierop vraagt ook ener-

gie. De verplaatsing van de 
kermis naar het Sportpark 
was nooit een succes. Terug 
naar het Wilhelminaplein is 
wettelijk uitgesloten vanwe-
ge de veiligheidseisen. Het 
vuurwerk moet geschrapt 
worden vanwege de ve-
le klachten op gebieden als 
milieu en dieren, maar niet 
direct van de bewoners van 
de Sportparklaan. Daar-
naast wordt het zo duur dat 
het bijna de helft van het 
budget  gaat opbranden en 
is het aantal kijkers belang-
rijk verminderd. Als u de 
man van de foto, Marcel van 
Duivenboden, op Koningin-
nedag tegenkomt, tik hem 
dan gerust op zijn schouder 
als u zin heeft om hem vol-
gend jaar te helpen als vrij-
williger. Hij zal u dankbaar 
aankijken. 
Ton van den Brink

Marcel van Duivenbode, een 
van de organisatoren van 
Koninginnedag.

Koninginnedag Bennebroek 
voor jong en oud

Bennebroek – Ook Bennebroek zal vrijdag 30 april op Ko-
ninginnedag bol van de feestelijkheden staan. Voor jong, 
maar ook voor oud. Om 10.45 uur zal onze  burgemeester, 
de heer R.Th.M.Nederveen, de officiële opening verrichten. 
Na het hijsen van de vlag en het spelen van het Wilhelmus 
door Kunst Na Arbeid zullen we met z’n allen het glaas-
je Oranjebitter heffen ter ere van de verjaardag van de Ko-
ningin.
Na de officiële opening zullen er de hele dag allerlei activi-
teiten zijn voor alle leeftijden. 
De activiteiten voor de kinderen beginnen om 10.00 uur 
met de Oranjemarkt. Om 10.15 uur met de inschrijving voor 
het spelcircuit voor de kleintjes van 4 tot 7 jaar. 
Dit spelcircuit, in de ”Elfentuin”, omvat diverse spelletjes; er 
is een springkussen met glijbaan en hobbelpaard, een grote 
ballenbak en natuurlijk kun je je ook laten schminken. Heel 
speciaal is de kleiwedstijd en tekenwedstrijd die we gaan 
houden. Hier kunnen de kleine Bennebroekers lekker te-
keer gaan met een brok klei en/of  kleurstiften. En voor de 
winnaars zijn er leuke prijzen.
Heel bijzonder in  het “Koninginnefestival” in de grote tent, 
is de aanwezigheid van een heuse Karaoke/Playback-
show, met DJ, waar je je zangtalent kunt laten horen. Maar 
let op: aan dit onderdeel kan iedereen meedoen, dus jong 
en oud, tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Voor de dansliefheb-
bers wordt er een demonstratie Streetdance gehouden.
Voor de 55-plussers zijn er ook diverse spelen. Sjoelen met 
een lange sjoelbak, maar ook sjoelen met een bak met een 
hoek van 90 graden, Jeu de Boules, Bingo en op speciaal 
verzoek Tonnetje knuppelen voor deze leeftijdsgroep.
Natuurlijk is er nog veel meer te beleven dez dag, kijkt u 
eens op: www.oranjecomitebennebroek.nl.

Kynologenclub Kennemerland 
present op Koninginnedag
Heemstede – Op vrijdag 30 
april van 11.00 tot 15.30 uur kunt 
u honden in actie zien op het 
Sportcomplex Groenendaal in 
Heemstede. Er zijn diverse eve-
nementen als een keuring van 

zowel rashonden als rasloze 
honden. Er worden demonstra-
ties gegeven in Gedrag en ge-
hoorzaamheid, Behendigheid en 
Flyball. Bovendien is er een foto-
graaf aanwezig.

Community 
Singing in 
Oude 
Kerk
Heemstede - 
Ook dit jaar wordt 
er een communi-
ty-singing gehouden 
op Koninginnedag, 
vrijdag 30 april a.s. in 
de Oude Kerk op het Wil-
helminaplein in Heemste-
de. De aanvang is 14.00 uur. 
De kerk is een half uur eerder 
al open.
Leny van Schaik zal deze Oran-
jesamenzang leiden en de men-
sen opzwepen tot grote muzika-
le hoogte en vrolijkheid.
Het meezingprogramma zal be-
staan uit volksliedjes, boerti-
ge wijsjes, vrolijke deuntjes en 
meezingers.
Verzoeknummers kunnen in-
gediend worden via leny.van.
schaik@12move.nl
Na afloop is er Oranjebitter voor 
iedereen!

Heemsteedse band Just Kidding 
opent Koninginnedag
Heemstede - De Heemsteed-
se cover/feestband opent op 
Koninginnenacht, 29 april, in 
de 1ste Aanleg Koninginnedag. 
Traditioneel start de 1ste Aanleg 
de viering de avond vooraf om 
daarna op 30 april de feestelijk-
heden voort te zetten op de BBQ 
van Vreeburg en de 1ste Aanleg 
op het Wilhelminaplein. 
Just Kidding is een Heemsteeds 
/ Haarlemse band die met veel 
plezier al jaren samenspeelt. 
De site justkiddingcoverband.nl 
biedt onder ‘wat je altijd al wil-
de weten over de bandleden’ 
meer humor dan echte informa-
tie. Wat maakt het uit zolang ze 
erin slagen de zaak aan het dan-
sen te krijgen zit het op 29 april 
wel goed. Op Koninginnedag 
start het podium op het Wilhel-
minaplein vanaf circa 13.00 uur 
met een muziekje. Daarna ver-
zorgt vanaf circa 14.30 uur de 

band Groovy tunes uit Haarlem 
en de knallende afsluiter van de 
dag. Om 17.30 uur komt Whate-
ver het publiek vermaken. Wha-
tever speelt voor het eerst op Ko-
ninginnedag in Heemstede maar 
heeft een langlopende reputatie 
bij café de 1ste aanleg onder de 
naam de Cruq-band. Deze van 
oorsprong personeelsband van 
de Cruquiushoeve heeft zich 
door de jaren heen ontwikkeld 
tot een serieuze en professione-
le band die de moeite waard is. 
Met 5 muzikanten en 2 zange-
ressen een band waar Heemste-
de trots op mag zijn op het podi-
um van het Wilhelminaplein. De 
festiviteiten op het Wilhelmin-
aplein worden mogelijk gemaakt 
door slagerij Vreeburg en ca-
fé de 1ste Aanleg in samenwer-
king met de oranjecommissie en 
de gemeente Heemstede.

Vuurwerk terug met
Koninginnedag!

Koninginnedag is een van de leukste dagen in Heemstede. Niet 
voor niets dat er juist dan velen van buiten komen naar ons dorp, 
dat op die dag ook echt dorps gezellig is. Rondslenteren op de 
Vrijmarkt, kinderspelen op het veld aan de Meerweg, met vrien-
den wat drinken en eten op het Wilhelminaplein, dan iedereen te-
genkomen en lekker lang blijven kletsen. En ‘s avonds als afsluiting 
van een knalgoede dag vuurwerk op de Sportparklaan. Vervolgens 
intens tevreden naar huis, tevreden over de dag en tevreden over 
de plaats waar je woont.
Volgend jaar weer graag het vuurwerk terug. Kost niet eens een 
kwartje per Heemstedenaar. Bezuinigingen en Co2 compenseren 
we met z’n allen samen. Gun Heemstede en de Heemstedenaren 
een knallende afsluiting van een knallende dag!
Marc de Bruijn, Meerweg 39 Heemstede

INGEZONDEN



Bennebroek - Even na 19.00 
uur afgelopen zaterdag trok 
de kleurige bloemencor-
sostoet afgelopen zaterdag 
ook weer over de Rijksstraat-
weg in Bennebroek.

Bennebroekers hebben hun 
eigen muziekvereniging KNA 
(Bennebroek-Vogelenzang-
Zwaanshoek) op volle sterkte en 
in meer kleuren aanschouwd en 
beluisterd. Het was een unieke 
gebeurtenis, onder meer omdat 
je zelden zoveel blauwe KNA-
uniformen bij elkaar ziet. Voor 
het corso kan (bijna) ieder lid 
van de band op het werk vrij 
krijgen. Aangevuld met negen 
in rood gehulde  tamboers van 
het Hillegomse Crescendo en 
een paar blazers van Harmonie 
St. Michaël uit Heemstede was 

er een muziek/majorettekorps 
van ruim 50 man (en vrouw) op 
de been. 

De KNA-majorettes in het ro-
ze komen nooit meer op straat 
in de regio omdat ze sinds hun 
Nederlandse kampioenstitel in 
2007 dit jaar ook Europees kam-
pioen Twirl willen worden. De 
groep van ruim twintig jonge 
dames heeft sinds enige jaren 
daarom in Noordwijk een nieuw 
‘thuis’ en daar de beschikking 
over een door die gemeente ge-
subsidieerde hoge oefenruimte 
voor een lage prijs.

“Kunst Na Arbeid” marcheerde 
als tweede muziekkorps in de 
stoet tussen Hillegom en Heem-
stede en was afgelopen zater-
dag dus zeer compleet.

De combinatiegroep presteer-
de prima. Dat neemt echter niet 
weg dat de vereniging naarstig 
op zoek is naar nieuwe fanfa-
releden. Vooral een eigen grote 
trom speler en meer tamboers 
zijn hard nodig om ook in de na-
bije toekomst kwalitatief goe-
de parade-optredens te kunnen 
blijven verzorgen. 

Daarnaast kunnen ervaren ama-
teurblazers zich bij KNA mel-
den voor een op te richten Big- 
Band-orkest. Een veelzijdige 
muziekvereniging dus.
Meer weten: www.knabenne-
broek.nl.
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Alberts Visdomein
Nieuw aan het Roemer 

Visscherplein (station Heemstede)
Heemstede - Albert van der Plas neemt m.i.v. 
zaterdag 1 mei a.s. met zijn visverkoopwa-
gen ‘Alberts Visdomein’, de standplaats in 
aan het Roemer Visserplein te Heemstede.
Op zaterdag 1 mei start Albert van der Plas 
aan het Roemer Visserplein  met de verkoop 
van zijn visproducten.  Met zijn nagelnieuwe 
visproductenwagen is de heer Van der Plas 
van plan om tot in de wijde omgeving van 

Heemstede bekendheid te verwerven. 
Hij laat zich in zijn visie m.b.t. visproducten, 
door het volgende leiden. “Vis is niet goed-
koop, zorg er daarom voor dat de klanten 
optimale visproducten verkrijgen.” 

Vanaf  zaterdag 1 mei om 9.30 uur,  kunnen 
de klanten volop profiteren van de verschil-
lende openingsaanbiedingen. 

Doorstroming op kattenafdeling in gevaar

De soms getraumatiseerde die-
ren zijn vaak het slachtoffer 
van huisuitzettingen, waarbij de 
‘baasjes’ de dieren achterlieten. 
Aan deze groepen van vijf tot 
tien katten moet dan in het Die-
rentehuis opvang verleend wor-
den. De dieren zijn meestal al ja-
ren gewend om op straat te le-
ven en daardoor half verwilderd 
en angstig in de omgang met 
mensen. Ondanks de inspan-
ningen van de vrijwilligers om ze 
vertrouwd te maken met men-
sen, lukt het niet deze katten te 
laten aarden in het dierentehuis. 
Zowel voor de katten als voor 
het dierentehuis een onhoudba-
re situatie! Behalve dat ze niet de 
ideale schootkat zijn met hoge 

aaibaarheidsfactor, zijn ze kern-
gezond. Euthanasie is daarom 
beslist geen optie. Wel een mo-
gelijke oplossing is deze katten 
een plekje op bijvoorbeeld be-
drijfsterreinen te geven, waar ze 
bijgevoerd worden. In ruil daar-
voor kunnen zij hun diensten als 
muizenvangers bewijzen. Uiter-
aard zijn alle katten geneutrali-

Regio - De doorstroming van 
katten op de plaatsingaf-
deling van het Dierentehuis 
dreigt ernstig in gevaar te ko-
men. Dierentehuis Kenne-
merland heeft het afgelopen 
jaar diverse malen een grote 
hoeveelheid katten op moe-
ten vangen, die moeilijk her-
plaatsbaar zijn. Zij houden nu 
de plekjes bezet voor dieren 
die opgevangen moeten wor-
den en  wel weer normaal in 
een gezinssituatie kunnen le-
ven.

seerd, voorzien van chip en vac-
cinatie!
Heeft u de mogelijkheid  (enke-
le) van deze katten hun vrijheid 
terug te geven en daardoor ook 
ons te helpen? Neem dan con-
tact op met het Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 
5 2041 XA Zandvoort. Tel. 023-
5713888.

De musici gezamenlijk op weg 
naar het Ford Museum.

Bennebroekse Corso klanken...

Jongeren Casca
911 Dance Crew Battle 
Heemstede - Bij Casca gaan 
jongeren een kijkje nemen in de 
toekomst: 911 The Streets.  Maar 
wat is dan 911 The Streets? Op 
7 mei komt er een Crew Battle 
met verschillende Dance Crews 
(dansgroepen) uit verschillen-
de plaatsen. Ook komen er drie 
rappers, o.a. Joelito en Adm2. 
Houd jij van dansen? Dans je in 
een dance crew? Geef je dan op 
voor de 911 Dance Crew Battle! 
De Dance Crew Battle bestaat 
uit twee choreografie rondes en 
één ‘off the streets’.
Drie meiden, Sophia, Nicky en 
Malou van de Heemsteedse Ying 
Yang Dance Crew, bestaande uit 
jongens en meiden van 13 tot 21 
jaar, hebben samen met jonge-
renwerker Mike Doodeman van 
Casca deze 911 Dance Crew 
Battle georganiseerd. Zij willen 
laten zien dat er veel verschil-
lende, hele goede dansgroepen 
zijn, die het dansen niet op een 
school, maar gewoon op straat 
hebben geleerd. Door de dans 
terug te brengen in de scéne, 
kan iedereen zien dat je overal 
kunt dansen. Door naar elkaar 
te kijken en tegen elkaar te ‘bat-
tlen’ leren de dansers van elkaar. 
Of het nu in de stad is of op het 

strand, dansen is altijd leuk. 
En voorbijgangers kijken met 
veel plezier en verbazing naar 
deze dansende jeugd!
Natuurlijk mag je bij de 911 
Dance Crew Battle ook alleen 
komen kijken met vrienden en 
vriendinnen. Kom en verbaas je 
over hoe flex een menselijk li-
chaam kan zijn en zie hoe ver-
schillende crews tegen elkaar de 
strijd aangaan! 
De 911 Dance Crew Battle is op 
vrijdag 7 mei bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Het publiek is welkom van 20:00 
tot 00:00 uur. 
De crews zijn zelf welkom van-
af 18:30 uur om te kunnen oefe-
nen. Om zoveel mogelijk deelne-
mers en toeschouwers te trek-
ken willen Sophia, Nicky en Ma-
lou het natuurlijk zo aantrekke-
lijk mogelijk maken. Een mooi 
prijzenpakket hoort daar bij. 
Daarom zoeken zij sponsoren. 
Uw bedrijf of product zal gepro-
moot worden op de dag zelf. Wilt 
u ons helpen een prijzenpakket 
samen te stellen of sponsor zijn 
van dit leuke evenement, of wilt 
u eerst meer informatie, bel dan 
met Mike D: 023-548 38 47 of 
mail naar plexat@casca.nl. 

Alvast voor Moederdag kijken 
bij De Oosteinde

Regio – Een voordeelparadijs 
voor groene vingers, dat kun je 
gerust stellen als je tuincentrum 
De Oosteinde binnenloopt. Het 
mooie centrum voor binnen en 
buitengroen (en nog veel meer) 
aan de Zandlaan te Hillegom 
heeft fijne Moederdagcadeau-
tjes in huis. Of het nu gaat om 
fraai perkgoed voor de moe-

der met groene vingers of mooi 
serviesgoed in een landelij-
ke stijl. Kom gerust eens snuf-
felen bij De Oosteinde. En wat 
zo heerlijk is: U kunt er op Ko-
ninginnedag terecht en zondag 
2 mei, tussen 10.00 en 17.00 
uur. Kijk ook eens op de web-
site voor allerhande informatie: 
www.deoosteinde.nl



de Heemsteder - 28 april 2010 pagina 9

Heemstede - Ieder jaar 
weer is daar die verwon-
dering over dat wonderlij-
ke samenspel van vorm en 
kleur in het Bloemencorso. 
Het thema “Reis door Euro-
pa” was prachtig uitgewerkt 
in achttien praalwagens va-
riërend van een Turkse dans 
naar een Engelse wande-
ling, een boottocht  op een 
Vikingschip, langs de Rijn 
naar Azerbeidzjan, een Giro 
d`Italia met een Portugese 
haan op kop die eindigde in 
de Moulin Rouge. Het kost 
een paar centen, maar dan 
heb je de reis van je leven. 
Te betalen aan de schooi-
wagen! Zomaar in Heem-
stede vanaf de Hartekamp 
over de Herenweg naar de 
Wagenweg. Met een kor-
te stop bij de Bavokerk om 
de Marching band and Cy-
clingclub al muziek spelend 
op de fiets in te passen in 
de stoet praalwagens. Want 
muziek maakt het cor-
so speels, levend en vro-
lijk. Ook de Damiateband 
uit Haarlem, zeer bekend 
in Heemstede, oogstte ap-
plaus van het vele publiek 
dat de Herenweg bevolk-
te. Maar de show werd toch 
gestolen door de Show-
band 75 uit Leidschendam 
die bij Kennemerduin een 
ware show opvoerde met 
vooruit,achteruit, diagonaal 
door elkaar, en dwars door 
elkaar om uiteindelijk toch 
weer de goede weg rich-
ting Wagenweg te vinden. 
Het kleine joch in de show-
band stal de harten van al-
le toeschouwers. Allemaal 
tot groot genoegen van een 
groot aantal epilepsiepa-
tiënten, die hier aan de kant 
van de weg stonden en za-
ten. Daar is nog lang over 
nagesproken op de Cruqui-
ushoeve. Pluspunt was ook 
de optredens in de praal-
wagens zelf. Niet meer al-
leen statische poppetjes die 
zwaaiden, maar brachten 
acts en er speelde zelfs een 
strijkkwartet op een praal-
wagen. Zo werd het bloe-
mencorso ook een muziek-
feest.
Ton van den Brink 
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Nicolaas Beets danst een 
wereldreis in school
Heemstede – Ze maken dit jaar 
geen schoolreisje, maar op de 
Nicolaas Beetstschool dansen 
ze internationaal. Het thema was 
“Onwijs een wereldreis”, in een 
ochtend leerden ze  samba`s, 
salsa`s of sirtaki`s. 
Mensen van ‘dans in school’ ga-
ven workshops, kinderen leren 
heel snel dansen. Dinsdagoch-
tend oefenen tot je erbij neer-
valt, hapje en een slokje en dan 
is daar de spanning van het gaan 
naar de sportzaal van het Groe-

nendaal Sportcomplex, de aan-
blik van al die ouders en oma`s, 
opa`s, die leuke buren,  als dan 
de inmiddels bekende muziek 
weer begint….dan weet je bijna 
niet van ophouden. Tijdens de 
workshop leerden ze om nieuwe 
culturen te ontdekken. Van het 
swingende Brazilië tot het verre 
oosten en van het chique Enge-
land tot het hete Afrika. Ze leer-
den dansen uit Italië, Brazilië, Is-
rael, Frankrijk, Spanje en zelfs 
uit Nederland! Ze maakten zelf 

de hoofdtooien die bij die dan-
sen horen. Van karton, crêpepa-
pier en lapjes van thuis. Voor de 
eindpresentatie hadden de leer-
lingen per klas één dans uit het 
gekozen land voorbereid. Daar-
bij droegen zij hun zelfgemaak-
te hoofdtooi. Tot slot dansten ze 
samen in een grote finale. Met 
geklap en applaus van de vol-
le tribune. Na zo`n succesvolle 
wereldreis is het weer mooi om 
snel thuis te komen. 
Ton van den Brink

Eerste Rokjesdag in Heemstede een feit
Heemstede – “Rokjesdag is een 
wonderlijke dag. Als bij toverslag 
zijn de straten ineens gevuld met 
blote benen. Het wonder is dat 
de bijbehorende dames hierover 
van te voren geen overleg heb-
ben gevoerd. Er is ook geen op-
roep op televisie geweest, of een 
speciaal radiobericht. Ze voelen 
aan dat het kan. Vrouwen en 
hun gevoel, er is veel over ge-
zegd. Veel onzin ook, door de 
eeuwen heen. Maar dat ze feil-
loos aanvoelen wanneer ze met 
blote benen onder een rok-

je, jurk of desnoods kniebroek 
de deur uit kunnen, is een ding 
dat zeker is. In vergelijking met 
hen zij de mannen gevoelloze 
wezens.”
Aldus Martin Bril. En aldus de 
Binnenweg afgelopen zaterdag. 
Waar de dames uit de omge-
ving massaal in korte rokjes op 
de speciaal voor hen aangeleg-
de rode loper hun blote benen 
wilden vertonen. Gehuld in rok-
jes van o.a. de merken Essen-
tiel, French Connection, Tandem 
en Transit, welke te koop zijn bij 

een van de mede-organisato-
ren Mes Amis, lieten de dames 
zien wat voor moois het komen-
de voorjaar en zomer voor de 
vrouw in petto heeft. 
De eerste prijs een cadeau-
bon ter waarde van 50 euro, 
beschikbaar gesteld door Mes 
Amis, werd gewonnen door Nat-
halie Welter. 
De winnaressen van het boek 
Rokjesdag van Martin Bril be-
schikbaar gesteld door Boek-
handel Blokker  zijn:
- Ingrid Kuiper
- Germaine Pijpers
- Willekmiek Huisman
- Margreet Dams
- Ingrid Schouten
- Mevrouw Berkelmans
- Mevrouw Ten Wolde
Er liepen drie kinderen (Sophie, 
Sara en Zomer) mee en die kre-
gen alle drie een boekenbon.
Alle deelneemster dronken na 
afloop nog een heerlijk glaas-
je wijn of sap op het terras van 
Grand Café Batifol.
De eerste rokjesdag op de Bin-
nenweg was een groot succes 
en absoluut voor herhaling vat-
baar.
Ingrid de Bruijn

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.

Moeder
Zij giet mij in de juiste vorm

ontgint mijn karakter
Zij verstelt de norm
en bemint mijn geest

Zij kijkt naar mij
alsof ze in een spiegel kijkt

Zij strijkt bedeesd
haar plooien glad

zoals altijd het pad
van mijn jeugd is geweest

Uit de bundel
“Onvoltooid Verlangen”

Zij
Nog nooit was zij

zo voelbaar
Nog nooit was zij zo fragiel

De herinnering zo kostbaar
op het netvlies van mijn ziel

Nimmer was zij
namelijk zo dichtbij...

Uit de bundel “Ontgrenzing”

Bart Jonker

Dichtstorten
Nordic Walking: 
Bevrijdingsloop

Heemstede - Het mooie, 
zachte lenteweer trekt ieder-
een weer naar buiten. 
Met de komende extra vrije 
dagen in zicht heeft Ad Ulijn 
van Casca een extra wande-
ling Nordic Walking gepland 
van ongeveer 12 kilometer op 
woensdag 5 mei (Bevrijdings-
dag).  Door het wandelen met 
stokken – de poles – wordt u 
uithoudingsvermogen en uw 
mogelijkheden vergroot. De 
poles ontlasten de nek, de 
schouders en de knieën. En 
met Nordic Walking worden 
ook nog eens heel veel calo-
riën verbrand.
De gewone Nordic Wande-
ling van Casca vervalt op de-
ze woensdag. 
Vanaf ’t Panneland te Vogelen-
zang lopen we op 5 mei naar 
De Duinrand aan de Zandvoort-
selaan. Deze tocht gaat langs 
kanalen en het vogeleiland. Op 
ongeveer de helft van de wan-
deling drinken we met elkaar 
gezellig een kop koffie, waar-
na de groep langs een ander 
pad terug loopt. We verzame-
len om 09.30 uur op de par-
keerplaats ’t Panneland (van-
uit Bennebroek over de cen-
tenbrug, over het spoor rich-
ting Vogelenzang. Bij de ro-
tonde de doodlopende weg 
rechtdoor nemen, aan het eind 
rechtsaf en de bochten volgen 
tot het Panneland). Aanmel-
den kan op werkdagen van 
9.00-12.00 uur bij Casca, tel.: 
023-54838 28-1.
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Theaterprogramma Kunstkring 
meer dan avondje uit
Heemstede - Jarenlang 
presenteerde hij radio- en 
televisieprogramma`s voor de 
AVRO, presenteerde belangrij-
ke concerten en is bekend van 
Andermans Veren en Kunst-
blik, vrijdagavond was Roeland 
Kooijmans  de promotor van het 
nieuwe theaterseizoen van de 
Heemsteedse Kunstkring. Een 
gouden greep van organisa-
tor Ad van Amerongen om juist 
Roeland te vragen. Want deze 
allround mediakenner wist  de 
programmeurs van de diver-
se theaters net die leuke feit-
jes en wetenswaardigheden te 
ontfutselen die het selecteren 
uit het omvangrijke programma 
van de Kunstkring nog span-
nender maken. Ad van Ameron-
gen kiest ieder jaar uit zeker 700 
voordstellingen een selectie van 
44 voorstellingen die  het ko-
mend seizoen van half septem-
ber 2010 tot half juni 2011 in de 
ons omringende theaters ge-
geven worden.  Een selectie uit 
de programma`s van de Luifel, 
het Oude Slot, de Oude Kerk, 
de Meerse in Hoofddorp, de 
Stadschouwburg Velsen en de 
Philarmonie in Haarlem. Frank 
van der Schaar van de Philar-
monie in Haarlem sprak over 
de topper op 10 november in de 
grote zaal. De Masterclass onder 
leiding van dirigent Otto Tausk 
voor enkele jonge dirigenten in 
spé. Met een beeldscherm in de 

grote zaal kunt u dan de verrich-
tingen van Otto met zijn dirigen-
ten niet alleen horen, maar ook 
zien. Emoties van dirigenten blij-
ven altijd verborgen achter hun 
ruggen, nu leuk en leerzaam te 
beleven. Musicoloog Kees Wis-
se geeft op 27 november in de 
kleine zaal een luistercursus 
klassieke muziek. Geen cursus 
luisteren naar een CD, maar een 
trio op het podium van musici 
van Holland Symfonia. Daarna 
haalt Wisse trucs uit als spelen 
in mineur, een octaaf hoger, wat 
hoor je dan en wat hoor je niet 
meer. Heel verrijkend. Iris Haeck 
van het Oude Slot vraagt zich 
af of de akoestiek van de Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
nog beter kan worden van klas-
sieke muziek. Ze daagt uit om 
op 22 januari 2011 in die Ou-
de Kerk te komen luisteren naar 
het Nikitov Ensemble dat gezien 
wordt als één van de beste Jid-
dische/New Folk muziekensem-
bles met originele en eigen  in-
terpretaties van traditioneel ge-
bonden muziek. Geen Klezmer, 
maar puur Jiddisch.  
Adriaan Bruin van de Luifel kon-
digt met trots aan de Heer Hans 
Sibbel op 30 oktober. Draai de 
naam om en u zegt: “ah, die 
Lebbis ken ik”! Hij buitelt over 
zichzelf, spreekt zichzelf tegen, 
zaait verwarring en is ontzettend 
grappig. In de Meerse komt 
op 23 november, volgens Kat-

ja Brenninkmeijer de man van 
de TV show, Ivo Niehe met een 
select gezelschap prominenten, 
dat live en op grote videoscher-
men met hem meereist.  Jacob 
Bron van de Stadschouwburg in 
Velsen is helemaal weg van Loes 
Luca en Peter Blok die de kome-
die “Doek” van Maria Goos gaan 
spelen. 
Op 6 mei 2011 spelen Nino 
Gvetadze en Mariana Izman pre-
ludes van Rachmaninoff en De-
bussy en van Chopin een Ron-
do en prelude. Mariana verhuis-
de vanuit Moldavië naar Heem-
stede   en voltooide haar studie 
aan het Conservatorium in Am-
sterdam. Ga luisteren in die Klei-
ne zaal van de Philarmonie met 
die wonderlijk mooie akoestiek. 
Met de 110 leden is de Heem-
steedse Kunstkring een bijzon-
dere club met een kleine be-
zetting van gedreven vrijwilli-
gers, die het bijwonen van de-
ze 44 geselecteerde voorstellin-
gen mogelijk maken. Ze houden 
zelfs rekening met uw kleine 
wensen. Nu is het moment om 
lid te worden van de HKK (nieu-
we leden kunnen nu inschrijven 
op het nieuwe programma; van-
af 23-5 wordt de inschrijving op 
de voorstellingen en concerten 
gesloten). Lid worden kan door 
te bellen naar het secretariaat 
023-5281348 of te mailen naar 
info@heemsteedsekunstkring.nl
Ton van den Brink

Links: Roeland Kooijmans presentator, Jacob Bron Stadschouwburg Velsen, Adriaan Bruin De Luifel, 
Iris Haeck Oude Slot, Katja Brenninkmeijer de Meerse Hoofddorp, Frank van der Schaar Philarmonie 
Haarlem.

Laureaten Prinses Christina 
Concours in Heemstede
Heemstede - Op zondag 2 mei 
treden Vincent en Jeanine van 
Amsterdam op in Het Oude Slot 
te Heemstede. Vincent (accor-
deon) vormt  samen met zijn zus 
Jeanine (viool)  een kamermu-
ziekduo. In 2009 waren Vincent 
en Jeanine één van de finalisten 
op het Prinses Christina Con-
cours regio West. Het Prinses 
Christina Concours heeft met 
haar activiteiten en inzet voor 
jong talent bewezen een perfec-
te aangever van de sterren van 
de toekomst te zijn. Vrijwel alle 
grote musici die ons land rijk is 
waren ooit winnaar van dit sym-
pathieke concours. Om prijs-
winnaars podiumervaring te la-
ten opdoen organiseert het Prin-
ses Christina Concours jaarlijks 
meer dan tweehonderd concer-
ten op podia in binnen- en bui-
tenland. Podium Oude Slot is 

een van deze podia. Vincent van 
Amsterdam (1989) speelt sinds 
zijn 6e jaar accordeon. Hij is zijn 
accordeonstudie begonnen bij 
zijn vader, Evert van Amsterdam, 
accordeonist en docent aan het 
Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland te Haarlem. Jeanine van 
Amsterdam (1992) speelt sinds 
haar 5e jaar viool. Zij is haar vi-
oolstudie begonnen bij Mirjam 
de Gorter en vervolgde haar stu-
die bij Angela Veerling. Momen-
teel zit zij op de Vooropleiding 
van het conservatorium Amster-
dam.  
Zondag 2 mei aanvang 12.00 uur 
Vanaf 11.15 uur staat de koffie 
voor u klaar in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 13,50 eu-
ro/ 11,00 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. 

Bij Keurslagers Kuijk en Van der Geest: 
beste hamburger van Nederland
Heemstede – In een vergelij-
kingstest van de Consumen-
tenbond is de hamburger van 
de Keurslagers als beste uit de 
test gekomen. Dat staat in de 
deze week verschenen Consu-
mentengids. De Consumenten-
bond adviseert te kiezen voor de 
hamburger van de Keurslagers. 
In Heemstede zijn dat natuurlijk: 
Van der Geest, Raadhuisstraat 
94 en Wim Kuijk J. Van Goyen-
straat 24.
Een Keurslager hamburger be-
staat uit 100% rundvlees, dit in 
tegenstelling tot hamburgers 
van supermarkten die ook var-
kensvlees of kip bevatten. Keur-
slagers maken hun hamburgers 
zelf van voornamelijk mager en 
puur rundvlees. Een hambur-
ger van de Keurslager is daar-
om een eerlijke, smaakvolle en 
tevens gezonde keuze.
In vergelijking met de industri-
ele koelverse hamburgers (van 
supermarktketens) zijn de test-
resultaten van de ambachtelij-
ke Keurslager hamburger be-
duidend beter. De Keurslager 
hamburger scoort met name erg 
goed op de criteria calorieën, 
vetgehalte en verzadigd vet en 

dat is beter voor de gezondheid.
De Consumentenbond testte 
in totaal 22 hamburgers, waar-
van 7 koelverse, 8 diepvries en 
7 houdbare hamburgers. In de 
test werd gekeken naar calo-
rieën, verzadigd vet en zout. De 
koelverse Keurslager hamburger 
toont het beste testresultaat. 
Beste winkelketen verkoopt bes-
te hamburger
In 2009 werden de 550 Keursla-
gers door de consumenten uit-
geroepen tot Beste Winkelketen 
van Nederland. Deze titel heb-
ben zij met name te danken aan 
de goede service, het klantvrien-
delijke en deskundige personeel 
en het goede assortiment. Vol-
gens de Consumentenbond kan 
de beste hamburger van Ne-
derland tot dit assortiment ge-
rekend worden. De beste ham-
burger is dus verkrijgbaar bij de 
beste winkelketen.

Om deze score te vieren geldt 
deze week voor de Keurslager 
hamburger elke vierde gratis. De 
testen van de hamburgers kunt 
u nalezen in de Consumenten-
gids van mei 2010 en op consu-
mentenbond.nl

Activiteiten Welzijn Bloemendaal, 
locatie Bennebroek 
Bennebroek - Maandag 3 mei 
is er een Duinwandeling in de 
Amsterdamse waterleiding-
duinen. 
U wandelt samen met een vrij-
williger. Duur van de wandeling 
is 1 uur. Mocht vervoer vanuit 

Bennebroek een probleem zijn 
dan kunt u dit doorgeven. De 
vrijwilliger kan maximaal 3 per-
sonen meenemen. Zij vertrekt 
om 9.50 uur vanuit het voor-
malig gemeentehuis te Benne-
broek.Tel. 023-584 5300.

Nordic walking in de duinen 
Dinsdag 4 mei is er een mooie 
wandeling van ongeveer ander-
half uur. De wandeling begint om 
10.00 uur vanuit Panneland AW 
duinen. Donderdag 6 mei staat 
een lange fietstocht (50 km) op 
het programma. De start is van-
af het voormalig gemeentehuis 
te Bennebroek. Aanmelden ge-
wenst: tel. 023-584 5300.
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Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand kan samen 
met leeftijdsgenoten worden genoten van een 
heerlijke maaltijd. 
Het thema in 2010 is ‘Eten wat de pot schaft’.
Voor dinsdag staat op het menu: gebonden tuin-
kruidensoep, Vlaamse stoofschotel, rode kool 
met appeltjes, gekookte aardappelen en het 
dessert is chocoladevla met slagroom.
De maaltijd wordt besloten met een kopje kof-
fi e of thee. 
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn te koop van-
af de eerste dinsdag van de maand bij de re-
ceptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Informatiebijeenkomst ‘De Notaris’
Woensdag 19 mei organiseert Welzijn Ouderen 
Heemstede een informatie-bijeenkomst over al-
le veranderingen rond het testament, erfrecht 
en successierecht.
Notaris mr. E.H. Huisman van Notaris-kantoor 
Huisman zal uitleggen wat deze veranderingen 
kunnen betekenen voor uw testament. Er is vol-
doende gelegenheid tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur en 
kost 3,00 euro p.p.dit is inclusief een kopje kof-
fi e/thee.

In verband met het beperkte aantal plaatsen 
dient u zich van tevoren op te geven. 
Dit kan door een kaart te kopen bij de receptie 
van WOH, Lieven de Keylaan 24, Heemstede. Te-
lefoon 023 – 528 85 10. 

Zomertochtjes met de KO-Bus
WOH organiseert diverse tochtjes op de woens-
dagmiddag in de maanden april t/m september.
Onbezorgd even een middag genieten van steeds 
weer een ander stuk van Noord- of Zuid-Hol-
land. De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er is 
plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er altijd 
een stop voor een kopje koffi e of thee met ge-
bak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
In de maand mei/juni zijn er nog enkele plaat-
sen vrij in de volgende tochtjes:
12 mei Beemster en Schermer      19,00 euro
19 mei Gooi & Vechtstreek          19,00 euro
2 juni Egmond aan Zee en Bergen 19,00 euro
9 juni Annemieke’s Pluktuin         18,00 euro.
Voor folders met het programma, opgave en in-
schrijfformulier kunt u terecht bij Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lieven de Keylaan 24, tele-
foon 023-528 85 10. 

Overbos
Woensdag 5 mei om 14.30 presenteert het Com-
bo André Blankert zich in de Tuinzaal van het 
Overbos.Entree is 4,00 euro inclusief koffi e en 
thee. Op dinsdag 11 mei om 14.30 uur kan ieder 
meezingen met het koor ‘Sing In’ onder leiding 
van Loek v.d. Meer. De entree is 4,00 euro inclu-
sief koffi e en thee.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35, 
telefoon 023-892 89 00.

Cursus mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heem-
stede opnieuw een cursus mobiel bellen aan. 
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen 
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel.
Hoe werkt de mobiel? Een ontvangen sms be-
richt openen en een sms bericht sturen, wilt 
u dat ook onder de knie krijgen? Bij voldoen-
de belangstelling start in juni 2010 een cur-
sus bestaande uit 3 bijeenkomsten. Kosten cur-
sus: 15,00 euro incl. koffi e of thee. Voor verde-
re inlichtingen en reserveren: Welzijn Ouderen 
Heemstede, Tel. 023-528 85 10

Casca-excursie Van Goghmuseum
Dinsdag 18 mei kunnen belangstellenden mee 
op excursie met de Casca-gastvrouwen naar 
het Van Goghmuseum in Amsterdam.In het van 
Goghmuseum is t/m 6 juni de tentoonstelling 
‘Paul Gauguin, de doorbraak naar Moderniteit’ 
te zien.
Voor het eerst wordt in deze expositie aan-
dacht besteed aan de ‘Volpini’ serie’: de se-
rie prenten waarmee Gauguin tijdens de Parijse 
Wereld-tentoonstelling van 1889 exposeerde. 
De kunstwerken geven een belangrijk overzicht 
van dierbare thema’s van de schilder. Om 9.45 
uur is het verzamelen in de hal van het station 
Heemstede. Kosten zijn 16,50 euro. ANWB-pas: 
14,50 euro. Museumkaart:  2,50 euro. Dit is in-
clusief entree en organisatiekosten, maar exclu-
sief reiskosten en consumpties. Uiterlijk opge-
ven voor woensdag 12 mei bij de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 
Meer info op de website: www.welzijnouderen-
heemstede.nl

Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’

In verband met het beperkte aantal plaatsen 
dient u zich van tevoren op te geven. 
Dit kan door een kaart te kopen bij de receptie 
van WOH, Lieven de Keylaan 24, Heemstede. Te-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Hokkai Kitchen, Japans 
bereide vis in Nederland
Regio – Vanaf vorige week be-
schikken we in IJmuiden, aan 
de Egmondstraat 2, over Hokkai 
Kitchen, een unieke winkel waar 
verse Japanse visproducten elke 
vrijdag en zaterdag te koop zijn.
Hokkai Kitchen is een nieu-
we onderneming van Marinus 
Noordenbos, die met zijn bedrijf 
Hokkai Suisan, wat ‘Noordzee 
visproducten’ betekent, al acht-
tien jaar aan de weg timmert. 
Hij levert maandelijks aan 7000 

adressen op Japanse wijze be-
reide visproducten aan Japan-
ners die in Europa wonen. Nu 
sushi een enorme opgang heeft 
gemaakt in Nederland, vindt 
Marinus Noordenbos dat Ne-
derlanders klaar zijn voor Hok-
kai Kitchen.
In Hokkai Kitchen worden zo’n 
25 verschillende Japanse vispro-
ducten verkocht. Uiteraard is er 
sushi, maar daarnaast kan men 
kiezen uit bijvoorbeeld zalmbur-

gers, Japanse en Thaise curry, 
teriyaki en nog veel meer. De Ja-
panse keuken is heel puur. Ja-
panners eten veel vis. De ver-
houding vis/vlees in hun menu’s 
is ongeveer 70/30. De Japanse 
keuken bestaat dus uit veel vis 
en rijst, heeft een uitgesproken 
smaak en een grote diversiteit. 
,,Japanse gerechten worden met 
oog voor detail samengesteld,’’ 
zegt Marinus Noordenbos. ,,De 
Japanse keuken is een belang-
rijk onderdeel van de Japanse 
cultuur. Met Hokkai Suisan leve-
ren we vis die op Japanse wij-
ze gedroogd en gemarineerd 
is, maar ook leveren we de vis 
rauw. Twee jaar geleden zijn we 
begonnen ook Japanse maaltij-
den te leveren vanuit onze eigen 
keuken. De winkel was een vol-
gende logische stap.’’ De vispro-
ducten zijn allemaal van de al-
lerbeste kwaliteit en komen van 
over de hele wereld. Natuurlijk 
komt ook heel veel vers van de 
visafslag in IJmuiden. 
De vader van Marinus was di-
recteur van rederij Kennemer-
land in IJmuiden. Hij expor-
teerde vis naar Japan. Marinus 
spreekt dan ook uitstekend Ja-

Bollenvelden 
zorgen voor 

kleur
Regio - In de Bollenstreek 
doen de voorjaarsgewas-
sen het goed. Afgelopen 
weekend was corsoweek-
end en dat bracht weer de 
nodige drukte uit binnen- 
en buitenland met zich 
mee. Een lust voor het 
oog, de bollenvelden. 

Gefotografeerd in Lisse 
door Daan Hendriks.

pans, woonde een jaar in Ja-
pan en trouwde een Japanse. 
Hij heeft grote waardering voor 
de Japanse keuken en vindt het 
hoog tijd worden dat Nederland 
kennis maakt met meer produc-
ten uit Japan. Daarom zal er in 
Hokkai Kitchen altijd wel iets 
lekkers te proeven zijn. De win-
kelmedewerkers zijn bovendien 
graag bereid extra informatie te 
geven over de producten en be-
reidingswijze. In de winkel zijn 
zowel kant en klare producten 
te koop als ingrediënten, maaltij-
den en snacks. De winkel is elke 
vrijdag en zaterdag geopend van 
10.00 tot 19.00 uur. Meer info op 
www.hokkai-kitchen.nl.



Mede-eigenaar Arno Koek ont-
moette Claudel enkele jaren ge-
leden in Leiden. Sindsdien had 
hij de veelgelezen schrijver bo-
venaan zijn lijst staan voor een 
bezoek aan de  boekenzaak. 
Dat het Koek en zakenpartner 
Willeke van der Meer keer op 
keer lukt om grote namen naar 
Heemstede te halen, duidt op 
een zekere reputatie die bei-
den hebben opgebouwd. Arno 
Koek geeft toe “We hebben goe-
de contacten met de uitgever - 
in dit geval De Bezige Bij -  en 
dat wij in 2009 boekhandel van 
het jaar waren, helpt zeker mee. 
”Zoals bestsellerschrijfster Sa-
rah Dunant ons vorig jaar toe-
vertrouwde: “Om zo’n predicaat 
te verdienen, ben je vast goed 
bezig in deze branche. “  
Filmliefhebbers kennen Philip-
pe Claudel ongetwijfeld van de 
geslaagde film  ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’ (2008), waarvoor 
hij het scenario schreef en te-
kende voor de regie. Op subtie-
le wijze verandert de hoofdper-
soon Juliette (gespeeld door ac-
trice Kristin Scott Thomas) van 
een trieste, kleurloze ex-gede-
tineerde met een traumatisch 
geheim in een vrouw met toe-
komstperspectief die langzaam 
ontdooit . 
Zijn romans volgen dezelfde 
prachtig uitgewerkte verhaallij-
nen vol bloemrijke taal zonder 
teveel nadruk op de eindcon-
clusie. Het ontbreken van een 
duidelijke dader en slachtoffer 
kwam eerst tot uitdrukking in 

zijn bekendste boek, Les âmes 
grises (Grijze zielen, 2003). Te-
gen het decor van de Eerste We-
reldoorlog beschrijft hij de ver-
schrikkingen waartoe de mens 
in staat is onder extreme om-
standigheden. ‘Niemand is echt 
zwart of wit, maar wij hebben al-
len grijze zielen.’
Al op jeugdige leeftijd hield 
Claudel een dagboekje bij. ‘Maar 
daar stonden slechts de avond-
maaltijden en de voetbaluitsla-
gen in vermeld”, lacht hij. Later 
schreef hij om vriendinnetjes te 
imponeren en deed hij enkele 
pogingen om romans te schrij-
ven. “Het waren ronduit slech-
te verhalen. Ik had te weinig le-
venservaring voor enige diep-
gang. Overigens het bewijs dat 
niet alles wat je schrijft perse 
uitgegeven moet worden.” 
De komst van de computer 
bracht verandering daarin. “Ik 
ben toen veel beter gaan schrij-
ven. Wat zou ik nog doen zonder 
mijn laptop. Zelfs als ik mijn eer-
dere boeken herlees, ben ik er 
heel tevreden mee. Het niveau is 
goed, hoewel mijn schrijfstijl di-
recter is geworden.” 
De docent Literatuur aan de 
Universiteit van Nancy laat zich 
niet leiden door intellectue-
le beschrijvingen. “Intelligentie 
is voor de collegezaal. Ik schrijf 
vanuit een hypergevoeligheid en 
met het instinct van een beest.”
In de novelle ‘Tot ziens, meneer 
Friant’ keert hij terug naar het 
Frankrijk van zijn jeugd en de 
herinneringen aan zijn groot-
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Auteur Philippe Claudel bij Blokker boekhandel

Schrijver met gevoel en 
dierlijk instinct

Links schrijver Philippe Claudel en rechts gespreksleider Maarten 
Dessing.

Heemstede – Vrijdagavond 23 april, op wereldboekendag, 
organiseerde boekhandel Blokker een vraaggesprek met 
de succesvolle Franse roman- en scenarioschrijver Philippe 
Claudel (Dombasie-sur-Meurthe, 1962) in de winkel aan 
de Binnenweg. Aanleiding voor de auteur om zijn geliefde 
geboorteland voor even te verlaten is de introductie van de 
Nederlandse vertaling van zijn romans ‘Tot ziens, meneer  
riant’ en ‘Alles waar ik spijt van heb’. Het interview werd geleid 
door journalist Maarten Dessing. Een flinke groep liefhebbers 
hing aan zijn lippen.

moeder. Het verhaal ontwikkelt 
zich aan de hand van de schil-
derijen van kunstschilder Emi-
le Friant die na zijn omvangrij-
ke doek ‘La Douleur’ bang is dat 
hij het grote succes nooit meer 
kan evenaren. Een angst die de 
schrijver met hem deelt. “Want 
wanneer droogt het creatieve ta-
lent op? Heb ik misschien mijn 
laatste roman geschreven. In ie-
der geval eentje die het lezen 
waard is? “ 
Zijn andere in het Nederlands 
vertaalde boek ‘Alles waar ik 
spijt van heb’ is een intense en 
sfeervolle roman over familiege-
heimen en de eeuwige zoektocht 
naar zelfinzicht.
Hoewel hij zichzelf niet schaart 
onder de groep geëngageerde 
schrijvers, zoekt Claudel steeds 
naar de donkere kant van de 
mens.
“De ander is bedreigend. Angst 
regeert de mensen en politici 
maken er gebruik van.”
‘Het verslag van Brodeck’ uit  
2007 verwijst naar de opkomst 
van het antisemitisme, zonder 
dat het woord ‘Jood’ ooit wordt 
genoemd . “Ik wilde het een bre-
dere context geven”, zegt Phi-
lippe Claudel.  “Discriminatie is 
van alle tijden. Het is aan ons, 
kunstenaars, schrijvers, filmma-
kers om de mensen te wijzen op 
de gevaren en de ellende in de 
wereld.  We moeten ze wakker 
schudden, zodat ze er misschien 
anders naar gaan kijken. Als ik 
dat bereik zou dat het mooiste 
compliment zijn dat ik kan krij-
gen.”

De boeken van Philippe Claudel 
zijn o.a. verkrijgbaar bij Blokker 
boekhandel.
Mirjam Goossens

Heemstede – De meerkoet die vorige week nog op haar eieren 
zat te broeden, is nu drukdoende haar ‘kroost’ te dirigeren, zoals 
Freek van Wensen uit Heemstede het verwoordt in zijn mail. “Ze 
zijn erg mak”, vertelt Freek, “want ze kwamen spontaan naar mij 
toe zwemmen. Het nest is gefotografeerd op de hoek Blekers-
vaart/Kerklaan waar de kleintjes aan belangstelling niet te kla-
gen hadden.

Makke meerkoetjes

FM HealthClub Kerklaan
Dieetcoach en eiwitdieet; 

succes verzekerd
Heemstede - De combina-
tie dieetcoach en eiwitdieet 
werkt! Dat blijkt uit de be-
haalde resultaten. “87% Van 
de deelnemers heeft hun 
streefgewicht bereikt en nog 
belangrijker, zij blijven op 
gewicht”, aldus Tim van den 
Akker, dieetcoach bij FM.

Het principe van het eiwitdieet 
is vrij simpel, u vervangt kool-
hydraatrijke maaltijden door ei-
witrijke maaltijden. Het lichaam 
schakelt dan over naar het ver-
branden van vetten. Dat klinkt 
vrij eenvoudig maar blijkt in 
de praktijk toch moeilijk te zijn 
zonder professionele begelei-
ding. Want wat is een eiwitrijke 
maaltijd? Hoeveel koolhydra-
ten mag men tot zich toe ne-
men per dag? 

De dieetcoach beantwoordt
uw vragen!
In een persoonlijk gesprek be-
geleidt de dieetcoach u weke-
lijks op het gebied van voeding. 
Er wordt gewogen, vragen be-
antwoord en het voedings-
programma voor de komende 
week gemaakt. U kunt ook kie-
zen om geadviseerd te worden 
op het gebied van bewegen. 
De dieetcoach maakt dan een 
individueel beweegprogramma 
gekoppeld aan het dieet. Het 
afvallen gaat dan nog sneller.  

Hoe belangrijk is goede
begeleiding?
Het eiwitdieet van SanaSlank is 
medisch verantwoord en wordt 
ondersteund door artsen, fy-
siotherapeuten en diëtisten. 

“Dat geeft de deelnemers een 
goed gevoel maar de persoon-
lijke begeleiding blijft cruciaal. 
Inhoudelijk adviseren en moti-
veren wordt zeer gewaardeerd” 
vertelt Tim van den Akker. Bij 
de start van het dieet legt de 
dieetcoach alles uit over voe-
ding zoals salades, groenten, 
vlees, vis en heerlijke eiwitrijke 
wafels, koekjes, repen en di-
verse borrelhapjes. In de stabi-
lisatiefase worden 
er weer meer koolhydraten ge-
geten. De dieetcoach adviseert 
de juiste samenstelling en 
geeft veel tips om op gewicht 
te blijven.

Nog afvallen voor de zomer?
Het eiwitdieet werkt snel en 
is geschikt voor iedereen, ook 
als je maar 3 kilo wil afvallen. 
Deelnemers verliezen gemid-
deld 7 tot 10 kilo per maand. 
Dus genoeg tijd om voor de zo-
mer nog af te vallen. 
“Natuurlijk is het prettig om op 
gewicht te zijn voor de zomer 
maar  een goed gewicht is ook 
belangrijk voor de gezondheid, 
u voelt zich fitter” vertelt Aman-
da Hagenaars, dieetcoach.

Informatiegesprek met
dieetcoach?
U kunt een afspraak maken 
voor een gratis informatiege-
sprek  met de dieetcoach bij 
FM HealthClub. De dieetcoach 
legt u dan  alles uit over het di-
eet. U hoeft dus niet lid van de 
club te zijn om het dieet te vol-
gen.
FM HealthClub, Kerklaan 113, 
Heemstede.  Tel. 023 547 8171.

Cursus Spaans 
communicatie
Heemstede - In de cursus 
Spaans Communicatie wordt 
vrijwel geen grammatica gege-
ven, maar er is vooral aandacht 
voor spreekvaardigheid. Do-
cente Charlotte Rugebregt-den 
Brave let voornamelijk op woord-
gebruik en uitspraak. Er wordt 
zoveel mogelijk Spaans gespro-
ken naar aanleiding van stuk-
jes tekst, rollenspelen en/of het 
uitwisselen van eigen ervarin-
gen.
De cursus Spaans Communi-
catie start bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede op 
donderdag 20 mei van 19.30 tot 
21.30 uur en bestaat uit 6 lessen. 
Opgeven: bel Casca, tel: 023-548 
38 28-1 op werkdagen van 9.00-
12.00 uur of via de website www.
casca.nl. 



Fleurig balkon & terras 2010

Zomer in je bol
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Regio - De maanden mei tot en 
met september zijn dè maan-
den om te genieten van de lan-
ge en zonnige dagen. Het bal-
kon of terras vormt een ideaal 
verlengstuk van de woonka-
mer. Met bloeiende zomerbol-
len als lelies, begonia’s en cal-
la’s tover je de ‘buitenkamer’ in 
snel om tot een waar vakantie-
paradijs. Indrukwekkende en 
tropisch ogende bloemen, de 
mooiste kleuren en zoete geu-
ren… je krijgt direct de zomer 
in je bol!

Nieuws
Tot voor kort was een zinderen-
de zomertuin vol bloeiende zo-
merbollen uitsluitend wegge-
legd voor tuinliefhebbers die in 
april/mei zomerbollen geplant 
hebben. Het duurt dan nog een 
flink aantal weken voordat de 
eerste bloemen te zien zijn. Er 
is nu goed nieuws voor ieder-
een die zonder wachten wil ge-
nieten van bloeiende exotische 
beauty’s! Kwekers hebben zo-
merbollen als dahlia’s, lelies, 
gladiolen en calla’s in bloei ge-
bracht. Vanaf mei zijn ze als 
‘kant en klare’ balkon-, terras- 
en tuinplant verkrijgbaar bij 
tuincentrum of bloemist. 

Licht
Lichte kleuren vormen een be-
langrijke basis voor de balkon- 

en terrastrend van 2010. Vanuit 
deze lichte basis creëer je ver-
volgens met accentkleuren een 
trendy buitenkamer. Bloeiende 
zomerbollen in felle kleuren of 
pasteltinten geven het balkon 
of terras een eigen uitstraling. 
Voor een uitbundige en vrolijke 
zomersfeer gebruik je bijvoor-
beeld knalroze gladiolen, rode 
begonia’s, gele lelies of diep-
paarse zantedeschia’s. Het bal-
kon of terras staat bol van de 
zomerromantiek met witte dah-
lia’s, Agapanthus of gelukskla-
ver (Oxalis). Door de uitgebrei-
de keuze in kleuren en soorten 
zijn kant en klare zomerbollen 
ideale balkon- en terrasgasten.

Makkelijk
De verzorging van bloeiende 
zomerbollen is zeer eenvou-
dig. Plant de bloeiende zomer-
bollen zonder kweekpotje (!) 
in bakken. Zo krijgen de wor-
tels meer ruimte en verse pot-
grond (met RHP-keurmerk) 
houdt het water beter vast. Je 
hoeft de zomerbloeiers uitslui-
tend in droge perioden water 
te geven. Als ze ‘dorst hebben’ 
gaan ze wat slap hangen, maar 
na een slok water gaan ze van-
zelf weer stralen. 

Kijk voor meer informatie en 
inspiratie op www.bloembol-
lencentrum.nl

Direct zomer met bloeiende 
Zantedeschia.

Geluksklaver (Oxalis) als kant 
en klare zomerbloeier.

Dé woonplant van mei…
Guzmania, oorspronkelijk optimisme

Extravagaza  
Guzmania komt uit de grote, tro-
pische familie Bromelia die wel 
2800 verschillende portretten 
van planten telt. Ze bieden ver-
leiding met uitgesproken bloe-
men in wit, paars, oranje of ro-
ze, maar soms ook geelachtig en 
uiteraard in vele soorten rood. 
Guzmania bloeit met één, of en-
kele bloemen die wel drie maan-
den lang achterelkaar kunnen 
stralen.

Voelen voor verwondering
Deze woonplant vraagt erom 
even aangeraakt te worden: is 
het wel echt wat je ziet? Het ant-
woord is ‘Ja’… uit de bladrozet 

ontstaat namelijk een bijna wild-
vreemde, uitgesproken bloem. 
De bladeren zijn al even bijzon-
der en hebben speciale cellen 
om waterdamp uit de lucht op 
te nemen! 

Instant natuurkracht
Zet je Guzmania op een wat war-
me plaats, zonder direct zonlicht 
en niet té droog: de keuken en 
badkamer zijn ideaal voor ‘Guz-
zy’. Ze doet het prima als je haar 
verwaarloost, maar giet tijdens 
de bloei wel steeds wat water 
in de rozet, een natuurlijke wa-
tervanger. Let op één ding: ze 
houdt niet van pootjebaden dus 
voorkom een voetbad. Kamer-

Speciaal voor de meimaand is Guzmania verkozen tot de 
ultieme woonplant. Guzmania is bepaald geen muurbloem 
maar veel meer een opvallende verschijning. Ze geeft ener-
gie met een geheel eigen touch. Open, opvallend en positief… 
een plant die het overal fantastisch doet!

planten geven positieve energie 
aan de leefomgeving en zijn ver-
bonden met de mens. Ze bren-
gen je in contact met de natuur. 
Meer Guzmania gevoel vind je 
bij bloemist en tuincentrum.

Fietsexcursie Nationaal Park
Sporen uit de Tweede Wereldoorlog 
Regio - Op zaterdag 1 mei start 
om 10.00 uur in Bleek en Berg 
te Bloemendaal een bijzondere 
fietsexcursie. De excursie duurt 
2 uur en is geschikt voor ieder-
een vanaf 12 jaar.
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log waren de duinen verboden 
gebied: zogenaamd ‘Sperrge-
biet’. Van de Atlantikwall, de ver-
dedigingslinie die de Duitsers 
hadden opgeworpen, herinne-
ren verschillende bunkers nog 
steeds aan deze bewogen ge-

schiedenis. Gedenkstenen ge-
ven een eervol saluut aan de 
92 verzetstrijders die vlak na de 
april-meistakingen van 1943 in 
deze duinen gefusilleerd wa-
ren. Deze stakingen gelden als 
een keerpunt in de bezetting. De 
Duitsers wisten nu dat de Ne-
derlanders met geen mogelijk-
heid meer voor hun zaak te win-
nen waren. Het verzet nam toe. 
De bezetter trad steeds harder 
op... De boswachter vertelt met 
verhalen en oude foto’s over dit 

bijzondere stukje uit onze we-
reldgeschiedenis.
Verzamelen bij ingang Bleek en 
Berg, aan de Bergweg in Bloe-
mendaal. De excursie eindigt bij 
Parnassia. De fietsexcursie duurt 
ongeveer 2 uur. Kosten zijn 2,50 
euro voor volwassenen en 1,50 
euro voor kinderen/ 65+. Neem 
vooral gepast geld mee. Aan-
melden is verplicht via www.
npzk.nl of bij Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier via 023-5411123 
(niet op ma). 

Natuur en de mens zorgen voor de gelukkige 
ogenblikken van Walter van Dieren
Regio - Van eind april tot me-
dio mei exposeert de Bloemen-
daalse schilder en voormalige 
leraar kunstgeschiedenis Walter 
van Dieren zijn schilderijen in 
Galerie de Waag aan het Spaar-
ne te Haarlem. Walter heeft aan 
de tentoonstelling van zijn werk 

de titel “Gelukkige Ogenblikken” 
meegegeven hetgeen hij sim-
pelweg als volgt  toelicht: “kijk 
naar mijn werk en u ziet mijn 
gelukkige ogenblikken”  Maar 
het zijn niet alleen de momen-
ten waarop Walter doelt het zijn 
wel degelijk “de ogen die blik-

ken”! Walter ziet zich zelf voor-
al als een genietende kijker die 
alles wat hij mooi en interessant 
vindt al schilderend of tekenend 
wil vastleggen. 

Het werk van Walter van Dieren 
toont enerzijds duidelijk de in-
drukken die hij tijdens zijn bui-
tenlandse reizen heeft opge-
daan, anderzijds de inspiratie bij 
het schetsen van personen, met 
name van de musicerende mens. 
Zowel natuur als de mens staan 
in de schilderijen en tekeningen 
van Walter centraal. Thema’s die 
al duidelijk naar voren kwamen 
in zijn solo-exposities in Arles 
in de jaren zestig waar hij des-
tijds door de pers als een jon-
ge Van Gogh werd verwelkomd. 
Ook zijn werk van de afgelopen 
jaren laten dit overduidelijk zien. 
Zoals Walter het onder woorden 
brengt: het lopen door mooie 
landschappen of het bezoeken 
van kerken wekt bij mij het ver-
langen te willen tekenen, het al-
lemaal te willen vastleggen. 

Voor Walter is de zichtbare we-
reld om ons heen een onuitput-
telijke inspiratiebron en daarvan 
is op deze tentoonstelling een 
stukje te zien. Zoals hij zelf zegt: 
als een kleine bloemlezing van 
mijn werk van de laatste jaren. 
Waar ik met liefde aan heb ge-
werkt. Kortom als een neerslag 
van gelukkige ogenblikken. 

De feestelijke opening van de 
tentoonstelling in Galerie de 

Waag (Spaarne 30 te Haarlem) 
vond zondag 25 april plaats. De 
schilderijen van Walter van Die-
ren zijn tot en met zondag 9 mei 
te bewonderen. Speciaal ver-
meld dient te worden dat de 
kunstenaar zelf gedurende alle 
openingsdagen (woensdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur) 
aanwezig is!  

Zie ook www.kzod.nl 
Jan Reijnders
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Excursie voor 55+ 
Park Paleis Soestdijk in Baarn
Het prachtige park bij Paleis Soestdijk dateert uit 1815 en 
is aangelegd door de beroemde tuinarchitect Zocher. In de 
ogenschijnlijk losse, ongedwongen opzet in Engelse land-
schapsstijl zijn talloze bomen en heesters, schitterende door-
kijkjes, rustieke laantjes en waterpartijen als een echt land-
schap aangelegd. Lange lijnen en soepele vormen bepalen het 
grondplan. 

Vele koninklijke bewoners en bezoekers vertoefden hier heel 
graag. Ook is er, naast het Wilhelmina-chalet, de Springertuin, 
de voormalige Watertoren en twee levensgrote, goed gelijken-
de bronzen beelden van Koningin Juliana en Prins Bernard, in 
het park een beeldentuin. Deze beeldentuin Sculptuur Soest-
dijk, met na-oorlogse, moderne beelden van mensen is afkom-
stig uit de collectie van museum Beelden aan Zee. Of u nu 
natuur- of cultuurliefhebber bent, in het park Paleis Soestdijk 
bent u op de juiste plek. Natuurlijk brengt u samen met de 
gastvrouwen van Casca een bezoek aan de Paleiswinkel, de 
Watertoren en de Oranjerie waar de mogelijkheid is om koffie/
thee of een broodje te gebruiken. 
 
In 1650 was Soestdijk het jachtslot van de jonge Stadhouder 
Willem III. In de loop der jaren zijn er vleugels aan het paleis ge-
bouwd, heeft het militairen gehuisvest en uiteindelijk werd het 
vanaf 1937 de woning van Koningin Juliana en Prins Bernard. 
Onvergetelijk zijn de feestelijke defilés op Koninginnedag, waar 
de hele Koninklijke familie bij aanwezig was. Sinds 1971 is het 
paleis Rijksbezit en in afwachting van een nieuwe bestemming 
is het nu tijdelijk opengesteld voor het publiek.

Casca kan eventueel voor een klein gezelschap een rondleiding 
organiseren door Paleis Soestdijk. Mocht u hier belangstelling 
voor hebben, geeft u zich dan uiterlijk 11 mei hiervoor op. 
U komt dan in eerste instantie op een wachtlijst op volgorde 
van aanmelding. De rondleiding moet vooruit betaald worden, 
als u onverhoopt niet kunt, is het mogelijk om een vervanger te 
zoeken die in uw plaats kan gaan. 
De kaarten kunnen niet geannuleerd worden. De rondleiding 
kost 7,50 euro, dus Park en Paleis samen kosten 15,- euro. 

Verzamelen op dinsdag 15 juni om 9.15 uur in de hal van sta-
tion Heemstede en reizen met het Openbaar Vervoer. Kosten: 
7,50 euro, (incl. entree en Cascakosten, excl. reiskosten en con-
sumpties) De rondleiding door het Paleis kost 7,50 euro extra, 
dus samen 15,- euro. 
Opgeven voor de eventuele rondleiding door het Paleis kan tot 
uiterlijk dinsdag 11 mei, op werkdagen van 9-12 uur bij de re-
ceptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of telefo-
nisch, tel. 023-548 38 28-1. Opgeven alleen bezoek Park Paleis 
Soestdijk kan tot uiterlijk donderdag 10 juni.

40 jaar Heems sinds 
1822 in Heemstede

Links Frans en rechts Jos Heems in hun aquariumhal.

Exit Haarlem
In  1873 verhuisde grutter Heems 
naar een groter pand aan de An-
thoniestraat in Haarlem en bloei-
de het bedrijf door de handel in 
fourage en meel. Met de komst 
van de automobiel nam de vraag 
naar haver af en schakelden ze 
over naar mengvoeders en later 
naar de detailhandel in pluim-
vee en vogelvoer. In 1968 moest 
Heems plaats maken voor een 
nieuw te bouwen brug over het 
Spaarne. Het pand van de voor-
malige veevoederfabriek van de 
firma Roest in Heemstede stond 
te koop. Albert Heijn die destijds 
in het Reigerbos in Bennebroek 
woonde zag het wel zitten dat 
Piet Heems zich in de buurt zou 
vestigen. Zijn 20 paarden die hij 
thuis op stal had, waren voort-
durend ziek. Piet Heems ontdek-
te dat er schimmel in het hooi 
huisde. Op zijn advies kocht 
Albert Heijn zijn hooi voortaan 
in Besançon in de Franse Alpen 
en de paarden voelden zich 

weer kiplekker. Het pand aan de 
Kanaalweg bood voldoende 
ruimte om de ideeën van Piet, 
een zelfbedieningswinkel voor 
dierbenodigdheden, te realise-
ren. Na een fikse verbouwing 
ging de zaak op 1 mei 1970 
open.

Vertroetel je huisdier
Frans Heems: “Eerlijk gezegd 
is de verhuizing naar Heemste-
de de redding geweest voor de 
firma. Met de ontwikkeling van 
de economie gingen de mensen 
meer tijd en geld besteden aan 
hun huisdieren. Kippen, duiven 
en de volière raakten uit de mo-
de. Wie had er nog tijd voor die 
buitenhuishobby’s?  In de jaren 
zeventig kwam het aquarium in 
zwang. Wij zijn ons toen gaan 
specialiseren in tropische vissen 
en aquariumplanten.”  In de loop 
der jaren veroverden hond en 
kat een steeds belangrijker plek 
in het gezin. De baasjes willen 
ze verzorgen en vertroetelen. 

Heemstede –  Wat ooit in 1822 door Pieter en Marijtje Heems 
is begonnen als een  bescheiden grutterij in Haarlem, staat an-
no 2010 nog fier overeind in Heemstede. Dierenspeciaalzaak 
Heems inmiddels bij ‘Koninklijke beschikking Hofleverancier’ 
wordt tegenwoordig geleid door Frans en Jos, directe nazaten 
van Pieter en Marijtje. Het kan niet anders dan dat een fami-
liebedrijf met een dergelijke geschiedenis al menig jubileum 
vierde. Dit jaar weer eentje: Heems sinds 1822 is veertig jaar 
gevestigd in het pand aan de kanaalweg. Waarom de familie-
zaak in Heemstede belandde was puur toeval. Een onteige-
ningsprocedure van de gemeente Haarlem en Albert Heijn in 
eigen persoon hadden daar alles mee te maken.

“Hokken en manden zijn gro-
ter geworden en men koopt veel 
leuke speeltjes voor de huisdie-
ren. Je vraagt je soms wel eens 
af met hoeveel luxe je het beest-
je moet omringen. Maar de klant 
is koning natuurlijk. ”
Naast poes en hond zijn het 
konijn,de cavia en de ham-
ster niet meer weg te denken 
in het leven van kinderen. Vol-
gens Frans zit daar weinig ver-
andering in. “We hebben wel-
eens een kortstondige trend ge-
zien van bijvoorbeeld de chin-
chilla, maar die verdween weer 
snel uit beeld.”
Heems sinds 1822 is uitgegroeid 
tot een zeer complete dieren-
speciaalzaak. De core business 
is echter het aquarium met tropi-
sche vissen. Met een aquarium-
hal van circa 100 m2 zijn zij ze-
ker marktleider in de Randstad. 
Frans: “Een mooi plantenaqua-
rium met kleurrijke vissen daar-
tussen zoals het typisch Hollands 
aquarium bekend staat, vind ik 
nog steeds prachtig. Zo’n fraai 
stukje natuur, daar  kan ik echt 
van genieten.” 
Aan de opvolging wordt al ge-
werkt. Rein, de zoon van Jos, is 
een fervent duivenhouder en 
daarmee terug bij de basis. Hij 
en broer Onno volgen een op-
leiding om straks de zaak voort 
te zetten. “Wij willen dus echt de 
tweehonderd jaar als  familiebe-
drijf gaan halen.”   
Mirjam Goossens 
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Op 12 maart stelde mr. Job Cohen, sinds 2001 tot die 
datum burgemeester van Amsterdam, zich tijdens een 
rechtstreeks via radio en televisie uitgezonden pers-
conferentie tot kandidaat als lijsttrekker van de Partij 
van de Arbeid als opvolger van Wouter Bos. Zijn twee-
de uitgesproken zin was: “Mijn ouders behoorden tot 
de allereerste leden, mijn moeder is lid geweest van 
de gemeenteraad van Heemstede”. Later die avond 
verklaarde hij in het programma ‘Pauw en Witteman’ 
dat die laatste vermelding als een persoonlijke hom-
mage aan zijn moeder was bedoeld. Op verzoek van 
de redactie van ‘de Heemsteder’ schreef Heemsteeds 
historicus Hans Krol een bijdrage over de 17 ‘Heem-
steedse’ (jeugd)jaren van mr. Job Cohen evenals van 
zijn ouders die van die van 1949 tot 1970 ruim 20 
jaar in Heemstede woonachtig waren op de P.C. Bou-
tenskade 3.

Floris en Job Cohen: de Crayenesterschool  
In 1938 is na de al bestaande Voorweg-, Bronstee- en 
Dreefschool de Crayenesterschool geopend als vierde 
openbare school in Heemstede. Als hoofd van de school 
werd de heer S.H.Boot benoemd. In 1946 is in elk van 
de drie nieuwe openbare scholen tevens een kleuterklas 
ingericht en drie jaar later heeft de gemeente op het 
terrein van de Crayenesterschool een openbare kleuter-
school gebouwd.
Beide kinderen van de familie Cohen bezochten eerst de 
kleuterschool, vervolgens de lagere school aan de Cray-
enestersingel. Toen Floris al op de lagere school zat en 
Jobje nog in de kleuterklas overleed in 1954 de heer 
Boot. Op die dag kregen de leerlingen instructie stil-
zwijgend klas te verlaten, maar dat verzoek was hem 
kennelijk ontgaan. Onderwijzer C.A.Tiemeijer van de 
Bronsteeschool is toen de nieuwe hoofdmeester gewor-
den, waarmee de ouders te maken kregen. Een school-
vriend, eveneens later op het gymnasium, was Pieter El-
te, met wie hij tennis speelde en die in Amsterdam ging 
studeren om internist te worden.
Zes jaar lang zat Job Cohen bij de latere televisiepre-
sentator Hans van der Togt, wiens vader kapper was, in 
de klas op de Crayenesterschool.
In het huis aan de Boutenskade had Job een bovenka-
mer met zicht op het station. Aan de keukentafel heeft 
men veel over politiek en geschiedenis gepraat. Beide 
ouders waren geen orthodoxe socialisten, maar eerder 
vrijzinnig sociaal-democraten.
De twee zonen zaten regelmatig op de publieke tribu-
ne – soms als enige belangstellenden - van het Heem-
steedse raadhuis [nu trouwzaal] om hun moeder te ho-
ren.  
Op de ‘Dag van het Taaie Ongerief’ over de bittere ar-
moede ten tijde van Theo Thijssen vertelde burgemees-
ter Cohen als kind die armoede gelukkig niet gekend te 
hebben, al was er het gevaar afdankertjes van zijn ou-
dere broer te moeten dragen. “(…) Ten slotte had ik 
een moeder die met zorg en smaak kleding voor mij 
uitzocht; wij gingen eens per jaar, met de trein vanuit 
Heemstede, naar De Bijenkorf en verder frequenteerden 
wij De Kleine Lord, een meer dan keurige kledingzaak op 
de Binnenweg in Heemstede.”  
Goede herinneringen zijn er bij Job Cohen aan de vroe-
gere boekhandel Willa Reinke in de Gierstraat. “Willa 
Reinke wist precies wat leuk voor je was, ze had werke-
lijk álles gelezen.”
Beide leerlingen bezochten het gymnasium in Haarlem, 
Job van 1960 tot 1966, waarna hij er ver van huis voor 
koos Nederlands recht aan de Universiteit van Gronin-
gen te gaan studeren.  
In tegenstelling tot zijn oudere broer blonk Job niet uit 
als gymnasiast, minder in boeken geïnteresseerd, meer 
in andere zaken. Floris zei daarover ooit in een vraag-
gesprek met dagblad Trouw: “Inmiddels weet ik dat het 
verschil tussen ons niets met intelligentie heeft te ma-
ken. Het is een kwestie van instelling. Als ik minder 
dan een acht had gehaald, kwam ik bij wijze van spre-
ken nog nét niet huilend thuis, maar Job vond een zes 
allang best.” 
Oud-klasgenoten van het Stedelijk Gym herinneren zich 
Job als een aardige, serieuze en bedachtzame jongen, 

die niet zo opviel in vergelijking met zijn broer twee 
klassen hoger. Iemand omschreef hem “de hoeder van 
de kudde”. Hij speelde viool in het schoolorkest en ver-
tegenwoordigde de leerlingen in het schoolbestuur.
Op 4 september 1964 is (Hendrik) Floris Cohen uitge-
schreven in het bevolkingsregister wegens verhuizing 
naar Leiden en (Marius) Job volgde 2 augustus 1966 
naar Groningen, waar hij in 1971 afstudeerde. Eenmaal 
verhuisd naar Groningen kwam Job eens in de maand 
een weekend thuis in Heemstede.
Moeder Cohen-Koster was 26 november 1940 diep on-
der de indruk geweest van het protest door professor 
mr. R.P. Cleveringa aan de Leidse Universiteit tegen de 
Duitse bezetter.
Het “Ik hoor erbij” heeft zonder meer invloed gehad op 
het denken van Job Cohen: “het erbij horen, zeker in 
Amsterdam met 174 nationaliteiten. Het is een won-
der dat dat goed gaat, maar je moet daaraan voortdu-
rend werken.”
Het is geen wonder dat de Cleveringa-lezing die door 
Job Cohen in het Groot Auditorium van de Universi-
teit  Leiden op 26 november 2002 werd uitgesproken 
is opgedragen “aan de nagedachtenis van mijn moe-
der”.  Als bijlage is: ‘De rede van Cleveringa van 26 no-
vember 1940 – een herinnering’ door H.Cohen-Koster 
in druk verschenen. In zijn beroemde voordracht had 
de Leidse jurist een protest laten horen tegen het ont-
slag bij de Leidse universiteit van joodse collega’s. Na 
diens indrukwekkende woorden waren alle aanwezigen 
als één man opgestaan om spontaan het Wilhelmus te 
zingen. De bezetter reageerde hierop met sluiting van 
de universiteit.
Floris Cohen werd wetenschapshistoricus, was eerder 
hoogleraar in Twente en sinds 2006 aan de Universiteit 
Utrecht. Dit jaar verscheen zijn boek ‘Isaac Newton en 
het Ware Weten’. 
Job Cohen was o.a. hoogleraar en Rector magnificus in 
Maastricht, twee maal staatssecretaris, lid van de Eer-
ste Kamer en van 2001 tot 2010 burgemeester van Am-
sterdam.

Ten slotte
In de jaren vijftig beschouwden gestaalde kaders van 
de CPN plaatsen als Heemstede, Aerdenhout en Bloe-

mendaal als zogeheten ‘kapersnesten’. Toen mr. Job 
Cohen pas kort burgemeester van Amsterdam was had-
den krakers en anarchisten moeite met zijn Heemsteed-
se afkomst. Het kan echter verkeren. Kortgeleden is een 
groep Conaten [= fans van Cohen] vanuit de hoofd-
stad op bedevaart naar Heemstede afgereisd om, zo-
als weergegeven op de site van Mokum/Salto TV, zijn 
‘geboortehuis’ aan de P.C.Boutenskade met eigen ogen 
te aanschouwen. Dat Cohen’s geboortehuis in Haarlem 
lag heeft men kennelijk over het hoofd gezien, niette-
min staat wèl vast dat ondanks wat zijn ouders in de 
jaren ’40-’45 hebben meegemaakt zijn jeugdjaren aan 
de Leidsevaart vormend waren voor zijn politieke en 
bestuurlijke loopbaan. Volgens de huidige bewoner is 
in tegenstelling tot broer Floris Job Cohen niet meer 
in het huis teruggeweest, maar attente Heemsteders 
hebben hem wel al wandelend gesignaleerd over de 
P.C.Boutenskade, wellicht om zijn eigen jeugdherinne-
ringen op te halen.
Op 29 april 2003 kwam de heer Cohen in gezelschap 
van zijn echtgenote graag naar Heemstede om het eer-
ste exemplaar in ontvangst te nemen van het boek ‘Het 
water bevroor in de trompetten’; 50 jaar Kunst & Cul-
tuur in Heemstede, een uitgave van De Heemsteedse 
Kunstkring. 

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister Haarlem/Heemstede
- Gemeenteraadsnotulen Heemstede
-  Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren [Een 
A.E.Cohen-collectie bevindt zich in de Leidse Universi-
teitsbibliotheek]

-  Documentatiemap Cohen-Koster, in ‘Heemstede’-collec-
tie van het Noord-Hollands Archief.

- Informatie van professor H.F.Cohen
-  A.E.Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd. Boom, 
2005.

-  M. Bulte en H. Krol. Heemstede 1940-1945; een ge-
meente in bezettingstijd. Haarlem,1985. 

-  KRO: Profiel-televisieuitzending Job Cohen, 9 mei 2009
-  Martijn Jas. Haarlem Bevalt!, hoofdstuk: Job Cohen, 

Amsterdam, 2009, blz. 40-43.

Het huis waar Job Cohen circa 20 jaar heeft gewoond en opgroeide.
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Heemstede
T/m vrijdag 30 april
• Expositie ‘Kop op, vrolijk en 
blij’ in de hal van het Raadhuis 
van Heemstede.

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

Vrijdag 30 april
• Community-singing op Ko-
ninginnedag, vrijdag 30 april 
a.s. in de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de, Aanvang 14.00 uur. In-
lichtingen: Maria Benerink, tel 
023-5312396. Email leny.van.
schaik@12move.nl

• V.a. 9.00 uur activiteiten in 
Heemstede op het Raadhuis-
plein, Wilhelminaplein, Sport-
parklaan e.o. En de Jan van 
Goyenstraat. Ook in Benne-
broek feest met om 10.45 uur 
het hijsen van de vlag door 
burgemeester Nederveen.

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

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

Zondag 2 mei
• Laureaten Prinses Christina 
Concours in Oude Slot Heem-
stede, aanvang: 12.00 uur. 
Ringvaartlaan. Kaarten 06-
13133626 of www.podium-
oudeslot.nl. 

Zaterdag 8 mei
• Auteur Susan Smit bezoekt 
boekhandel Blokker om 14.00 
uur. Toegang: vrij.

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

Agenda
Cultuur

Tot eind juni
• Werk van de Heemsteedse 
kunstenaar Albert Rollich bij 
Kasim mode aan de Jan van 
Goyenstraat. 

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

Vrijdag 30 april
• Koninginnedag in Haarlem 
gaat muzikaal van start met 
een Zing-In in de Grote of St. 
Bavokerk. V.a. 9.30 uur. Toe-
gang gratis.

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

Zondag 2 en dinsdag 4 mei
• ‘Prinsengracht 263’, theater-
stuk over Anne Frank. Loca-
tie: Kapel, Potgieterweg 4 te 
Bloemendaal. Informatie: 023-
5254842. 

Woensdag 5 mei
• Historische Stadswandeling 
Oorlog en Vrede in Haarlem. 
Aanvang: 10, 12 en 14 uur. 
Locatie: Bibliotheek Gast-
huisstraat 32. Kosten: 7 euro. 
Aanmelden verplicht. Tel: 023 
5115300. Kijk ook op www.
sbhaarlem.nl en op www.his-
torischmuseumhaarlem.nl

Donderdag 6 mei
• Klassiek kamermuziekcon-
cert in GGZ inGeest Benne-
broek. Aanvang: 12.30 uur. 
Locatie: Rijksstraatweg 113 
te Bennebroek. Met Naomi 
Bach, viool.

Vrijdag 7 mei
• Drugsbeleid belicht in Tref-
puntcafé Bennebroek. Gas-
te is mevrouw Horstink-Von 
Meyenfeldt, lid Nederlandse 
commissie drugsbeleid. Aan-
vang: 20u. Locatie: Akonieten-
plein 1.

T/m zondag 9 mei
• Walter van Dieren expo-
seert in Galerie de Waag aan 
het Spaarne te Haarlem. Titel: 
“Gelukkige Ogenblikken”. Zie 
ook www.kzod.nl 

T/m zaterdag 15 mei
• Tentoonstelling 30 jaar Be-
vrijdingspop in de Bibliotheek 
Haarlem. Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem.
De expositie is gratis toegan-
kelijk.

Merlet trofee uitgereikt aan 
markant kunstmens Willem Snitker
Heemstede – Vlak bij de deur 
van haar werkkamer in het raad-
huis ontving burgemeester Ma-
rianne Heeremans de kunste-
naar en galeriehouder Willem 
Snitker. Traditie als je de Mer-
let trofee gaat ontvangen van de 
Rotary Heemstede. Op die plek 
hangt een plaquette met zeven 
Merletjes, een plek die de bur-
gemeester koestert. Een gro-
te schare Rotarians had zich 
verzameld op de monumenta-
le trap. Heeremans verwelkom-
de mevrouw Ingrid Snitker, de 
kinderen en kleinzoon Milan. In 
de Burgerzaal kon juryvoorzit-
ter Dick Wilkes uitleggen wel-
ke criteria  verbonden zijn aan 
het toekennen van de Merlet 
Trofee, een bronzen sculptuur 
van een eendvogel zonder po-
tjes of snavel, waarvan er ze-
ven in het wapen van Heemste-
de zitten. Wilkes begroette aan-
wezige vroegere Merlet ontvan-
gers, historicus Hans Krol,  eme-

ritus pastoor IJs Tuijn en ooie-
vaarman Peter den Elzen. Hij gaf 
aan dat volgend jaar de laatste 
Merlet wordt uitgereikt, er zitten 
tenslotte zeven Merletjes in het  
wapen. Hij vroeg alle aanwezi-
gen een vrouwelijke kandidaat 
te nomineren, alle voorgangers 
zijn heren, alhoewel ook de Kin-
derboerderij de Merlet trofee al 
ontving, met bijna allemaal da-
mes in het team. Willem Snit-
ker wist zich gelijk al een trot-
se oppasser van een Merlet in 
het voortreffelijke gezelschap 
van deze illustere voorgangers. 
Hij bedankte op zijn uitbundige 
manier de Rotaryclub Heemste-
de en het gastvrije gemeentebe-
stuur van Heemstede voor hun 
creatieve samenwerking in de-
ze. 
Met name de beeldhouwster El-
len Wolff moest volgens Snitker 
toegejuicht worden voor haar 
voortreffelijke creatie van de 
eendenvogel zonder pootjes of 

snavel, twee lichaamsdelen die 
hij in ieder geval heel erg zou 
missen. Zijn snavel houden was 
er dus nog niet bij.  Hij sprak 
over zijn werk waarin hij zoveel 
samenwerking zocht en vond bij 
schrijvers, dichters en kunste-
naars als Lucebert, Jan Sierhuis, 
Michel van der Plas, Marga Min-
co, Willem van Toorn, Gerrit Ach-
terberg, Geerten Meijsing en de 
exposities van Gustave Assel-
bergs, Von Brucken Fock en Wil-
lem Buytenwegh. die hij kon re-
aliseren met medewerking van 
de gemeente. Hoe hij inspira-
tie opdeed in het Groenendaalse 
zwembad, waar hij inmiddels 35 
jaar iedere morgen zijn baantjes 
trekt. Afbeeldingen van linosne-
den van badnimfen op het gro-
te scherm boven zijn spreekta-
fel toonden waar hij zich nu mee 
bezig houdt. Om er dorst van te 
krijgen. Genoeg gesnavel, dus 
toosten op de Merlet Zes!
Ton van den Brink

Bij de Merletjes bij de werkkamer van de burgemeester Ellen Wolff, Willem Snitker, Marianne Heeremans 
en Milan.

JUUL workshop voor Moederdag
Heemstede - In de naderende meivakantie zul-
len er weer workshops gegeven worden bij JUUL 
op de Julianalaan in Heemstede. Deze keer spe-
ciaal voor de Kids die ook Moederdag zien nade-
ren. Onder leiding van een vakbekwame ‘juf’ en 
met het nodige enthousiasme van de vaste crew 
zullen er de mooiste cadeaus voor moeders ge-
maakt gaan worden. Wat precies? Dat kan nog 
niet worden prijsgeven want moeders moeten 
natuurlijk wel een verrassing krijgen!
Als je van knutselen, tekenen en / of schilderen 
houdt en je wilt je niet vervelen in de meivakan-
tie dan kan je nog inschrijven voor de navolgen-
de dagen: dinsdag 4 mei, donderdag 6 mei, vrij-
dag 7 mei, zaterdag 8 mei. Van 10-11.30 uur of 
van 15.00-16.30 uur ben je dan lekker bezig bij 
een van de leukste winkels van Heemstede. Ui-
teraard krijg je limonade en wat lekkers en ga 

je uiteindelijk met een leuk Moederdag-cadeau 
weer naar huis. De kosten voor deze workshops 
bedragen 10.- euro per kind inclusief alle beno-
digde materialen. De leeftijdsindicatie voor deze 
activiteit is vanaf 6 jaar. De ervaring met de leuk-
ste materialen uit het assortiment van JUUL zul-
len de deelnemers niet gauw vergeten.
Juul staat inmiddels bekend bij de schoolgaan-
de jeugd door de enorme collectie schoolartike-
len en -agenda’s die inmiddels alweer gedeel-
telijk binnen zijn voor het komende schooljaar! 
Daarnaast komen er bij JUUL veel tekenaars 
en kunstschilders, professionals en amateurs… 
Kortom een kleurrijke klantenkring en zeer zeker 
ook een kleurrijk assortiment. Juist daarom be-
steed JUUL veel aandacht aan ‘leren’ knutselen,  
schrijven en tekenen bij de jeugd. De kinderen 
van nu zijn immers de klanten van de toekomst.
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Knipkaartkoor 
op 2 mei
Regio - Zondag 2 mei kan er 
weer gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.
Iedere zangliefhebber van 12 tot 
100 jaar is welkom.
Naast het zingen van gevarieerd 
repertoire wordt aandacht be-

steed aan stemvorming. Dit is 
de laatste bijeenkomst van het 
Knipkaartkoor van dit seizoen. 
Op zondag 5 september begint 
het nieuwe seizoen weer.
Knipkaarten à 25,- euro voor 
vijf keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang aan de zaal ver-
krijgbaar.
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlich-
tingen 023-5312396.

Nog tafels vrij op 
Hobbymarkt Cruquius
Regio -  Zondag 16 mei vindt 
weer een rommelmarkt plaats 
in het dorpshuis van Cruqui-
us. In de grote zaal bevinden 
zich ruim vijftien tafels met o.a. 
boeken, kleding, curiosa, kin-
derspeelgoed,  hobbyartikelen 

en nog veel meer.  De markt is 
van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn 
nog tafels te huur à 7,- euro. 
Voor informatie en reservering 
bel: 023-5290326.
Dorpshuis Het Oude fort, Oude 
Spaarneweg 57, Cruquius.

Nieuwe spelers en ouders enorm enthousiast

Alliance gestart met 
Gehandicapten Hockey! 
Heemstede - Met groot en-
thousiasme is zondag 11 april 
Alliance gestart met het geven 
van hockeytraining voor hoc-
keyers tussen de acht en acht-
tien jaar met een lichamelij-
ke en/of verstandelijke beper-
king. Het gaat om het eerste G-
hockeyteam van de club. Tot en 
met de zomer wordt iedere zon-
dag vanaf tien uur onder bege-
leiding van een gespecialiseer-
de trainer een training van een 
uur. Na de training is er nog tijd 

voor ontspanning. Alliance is 
erg verheugd dat in korte tijd 
negen G-hockeyers zich hebben 
ingeschreven.  De verwachting 
is dat dit aantal snel zal groei-
en. Er is een groot enthousiasme 
bij zowel de nieuwe spelers als 
bij de clubleden. Bij het G-hoc-
key zijn veel mensen betrokken. 
Zo is er een coördinator G-hoc-
key aangesteld die verantwoor-
delijk is voor de totale organisa-
tie en een manager G-hockey 
die de hockeyers en hun ouders 

voor en na de training intensief 
begeleidt. 

Voor de trainingen is Niels Mooij, 
een gespecialiseerde en zeer 
betrokken trainer, aangetrok-
ken. Niels heeft zijn team uitge-
breid met een assistent trainer 
en een aantal vrijwilligers uit de 
jeugd. De club en de KNHB bie-
den deze vrijwilligers een ade-
quate opleiding. Ook voor me-
dische begeleiding en advies is 
een coördinator aangesteld. 

Dagbesteding 
ouderen Rode Kruis
Regio - Het Nederlandse Ro-
de Kruis is een dagarrange-
ment voor ouderen gestart. 
De aanleiding voor de opstart 
van het dagarrangement was 
de stopzetting van de pak-
ketmaatregel van de AWBZ. 
De overheid besloot om 
cliënten die geen beperking 
of een lichte beperking heb-
ben op het gebied van sociale 
redzaamheid niet langer meer 
in aanmerking te laten ko-
men voor de dagopvang. Veel 
ouderen raakten de indica-
tie voor de dagopvang kwijt 
en kwamen weer thuis te zit-
ten. 

Het dagarrangement is be-
stemd voor ouderen die wei-
nig of geen sociale contacten 
meer hebben, of die wel eens 
een dag/dagdeel in een ande-
re omgeving gezellig met an-
deren willen zijn. Het dagar-
rangement wordt wekelijks 

georganiseerd op de donder-
dag van 10.00 tot 14.00 uur. 
De ouderen worden met een 
kopje koffie of thee ontvangen 
door vrijwilligers. 

De activiteit is vraaggericht, 
hetgeen inhoudt dat de deel-
nemers zelf aangeven welke 
invulling zij aan de dag willen 
geven. Uiteraard voorzover dit 
binnen de mogelijkheden van 
het Haarlemse Rode Kruis lig-
gen.  Tussen de middag eten 
de ouderen gezamenlijk een 
warme maaltijd. 
De kosten voor de maaltijd en 
de koffie en thee bedragen 
5,00 euro per keer. 

Heeft u belangstelling voor 
deelname aan het dagarran-
gement of wilt u nadere infor-
matie, dan kunt u van maan-
dag t/m donderdag telefo-
nisch contact opnemen met 
het Rode Kruis (023) 5411615. 

Cursus in Spaarnepoort
Psychose/schizofrenie in 
uw omgeving
Regio - Prezens, onderdeel van 
GGZ inGeest, organiseert de 
cursus Omgaan met mensen 
met een psychose/schizofre-
nie. Start: maandag 10 mei van 
19.00 tot 21.00 uur in gebouw 
Spaarnepoort in Hoofddorp. Le-
ven met of zorgen voor een fa-
milielid die te kampen heeft met 
een psychose of schizofrenie 
valt niet altijd mee. In deze cur-
sus krijgt u informatie over het 
ziektebeeld en wordt aandacht 
besteed aan uw positie in relatie 

tot uw naaste. Het gaat om het 
versterken van uw vermogen om 
zelf richting te geven aan uw le-
ven, ook al zijn de omstandighe-
den moeilijk. Het doel is dat uw 
leven wat meer in balans komt 
zodat u naast de relatie met uw 
familielid ook weer aandacht en 
tijd voor u zelf krijgt.  De cursus 
bestaat uit tien bijeenkomsten. 
Er zijn nog enkele plekken vrij! 
Voor meer info over kosten en/
of aanmelding:   infopreventie@
prezens.nl  of T (023) 518 7640.Wees op uw hoede voor 

de ‘babbeltruc’
Heemstede – De politie 
waarschuwt inwoners voor 
lieden die aan de deur komen 
en op slinkse wijze proberen 
in te breken. Ze gebruiken 
daarbij vaak de ‘babbeltruc’. 
U kunt bijvoorbeeld thuis wor-
den benaderd door personen, 
die in opdracht van een bedrijf 
of een instelling aan de deur 
komen. Hierbij kunt u denken 
aan mensen van energiebe-
drijven, thuiszorg en deur-tot-
deur verkopers. Het komt voor 
dat mensen misbruik maken 
van uw goede vertrouwen. 
Met de tips hieronder kunt u 
voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van diefstal door mid-
del van ‘babbeltrucs’. Als er ie-
mand onaangekondigd bij u 
aan de deur komt:
• Bij twijfel, doe uw deur NIET 
OPEN

• Vraag altijd om legitimatie en 
bekijk deze goed
• Als u twijfelt over de echt-
heid van de legitimatie, bel 
dan met het bedrijf/de instel-
ling waarvan de persoon komt 
en controleer of deze persoon 
hiervan afkomstig is
• Laat niet iedereen zomaar 
in uw woning binnen. Als het 
wel nodig is om iemand bin-
nen te laten, blijf dan altijd in 
de buurt van de persoon
• Geef NOOIT persoonlijke do-
cumenten af, bijvoorbeeld pin-
pas, bankpapieren of identi-
teitspapieren.
• Geef NOOIT uw pincode, 
wachtwoorden of andere co-
des af. Uw bank zal nooit vra-
gen naar uw pincode!
Mocht u toch slachtoffer zijn 
geworden van diefstal, belt u 
dan de Politie op 0900-8844.

Inloop over 
borstprotheses 
en badkleding
Regio - Op 6 mei organiseert 
BorstkankerVereniging Neder-
land  in samenwerking met het 
Kennemer Gasthuis  een inloop-
ochtend met als thema borstpro-
theses, lingerie en badkleding. 

Er wordt een presentatie ver-
zorgd door  firma Van den Bor-
ne die protheses op maat levert 
door het gehele land.
Daarnaast zal speciaalzaak Jolie 
uit Haarlem aanwezig zijn met 
een presentatie van confectie-
protheses, protheselingerie en 
badmode.

Er zal voldoende gelegenheid 
zijn om uw vragen te kunnen 
stellen. Deze  themaochtend 
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en 
vindt plaats in de Gasthuiszaal 
van het Kennemer Gasthuis / lo-
catie Zuid . 
De toegang is gratis en de koffie 
staat voor u klaar.

U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij de patiëntenservice tel: 023-
5453138.

‘Groene vinkjes’ voor zorg bij typen 
kanker Spaarne Ziekenhuis
Regio - Het Spaarne Zieken-
huis voldoet aan de voor-
waarden, die patiëntenorga-
nisaties stellen aan de zorg 
rond dikke darmkanker en 
rond bloed- en lymfklierkan-
ker. Het ziekenhuis kreeg 
daarom twee ‘groene vinkjes’ 
op de Patiëntenwijzer van de 
website van de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiën-
tenorganisaties. Deze groe-
ne vinkjes geven aan dat de 
kwaliteit van oncologische 
zorg in het Spaarne Zieken-
huis op orde is. 

De patiëntenorganisaties on-
derzochten of de zorg rond 
bloed- en lymfeklierkanker en 
rond darmkanker in de Neder-
landse ziekenhuizen voldoet aan 
bepaalde basisvoorwaarden. Zo 
kijken ze onder andere of zie-
kenhuizen artsen of verpleeg-
kundigen hebben die gespeci-
aliseerd zijn in kankerzorg, of 
zorgverleners en afdelingen in-
tern goed samenwerken, of pa-
tiënten de juiste informatie op 
het juiste moment krijgen en of 
zorgverleners aandacht hebben 
voor de mens achter de patiënt.
 

Deze informatie is toegankelijk 
gemaakt via de Patiëntenwijzer, 
die op de website www.nfk.nl, te 
vinden is. Patiënten kunnen hier 
voortaan zelf bekijken hoe de 
zorg per ziekenhuis is geregeld. 
Dat helpt bij het maken van een 
keuze voor een ziekenhuis. 
Het Spaarne Ziekenhuis voldoet 
aan alle basisvoorwaarden voor 
zowel zorg rondom darmkanker 
en bloed- en lymfklierkanker 
en kreeg daarmee twee groene 
vinkjes toegekend. Eerder kreeg 
het ziekenhuis al ‘het roze lintje’ 
voor de borstkankerzorg.



lijntje naar de binnenkant tekent, 
wordt het steeds iets dunner. Zo 
creeer je een amandel vorm en 
worden de ogen groter.
Voor de oogschaduw kleuren 
hebben we een lichtgrijze tint 
aangebracht over het hele ooglid 
als basiskleur. Daarna een paar-
se kleur aan de buitenkant van 
het ooglid en in de arcadeboog.
Doordat Brigitte haar ogen vrij 
ver verwijderd zin van haar 
wenkbrauwen hebben we diep-
te gecreëerd door de paarse tint 
aan de buitenkant iets hoger op 
de brengen. Daarna hebben we 
de arcadeboog nog iets versterkt 
door een taupe kleur die terug-
komt in haar kleding en haar 
ogen wat dieper maakt. Onder 
de wenkbrauwen hebben we 
een highlight kleur aangebracht 
die de ogen lift en een frisse uit-
straling geeft.

Blush:
Om de lange vorm in haar ge-
zicht iets terug te brengen heb-
ben we gekozen voor een diep 
rood-bruine rouge. We hebben 
de rouge recht en laag op haar 
wangen aangebracht, van oog-
hoogte tot aan het puntje van 
de neushoogte. Haar volle wan-
gen worden hierdoor benadrukt 
en haar gezicht wordt iets ron-
der van vorm.

Lippen:
De haarkleur en de ogen van 
Brigitte zijn nu sprekend! Omdat 
we het natuurlijk willen houden 
gebruikten we voor de lippen 
een zachter sprekende kleur. 
Ze heeft mooie volle lippen. Met 
een lippotlood hebben we haar 
mond alleen aan de binnenkant 
iets ingekleurd met een caramel-
kleur gloss erover om de mond 
zo natuurlijk mogelijk te houden 
en da aandacht meer gefocused 
op haar ogen. In sommige geval-
len geldt “less is more”.
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Haar
Kleur: 
Brigitte heeft van nature een behoorlijk rossige haarkleur en een 
erg licht getinte huid. Die warme kleur die ze van nature heeft 
past bij haar dus daarom veranderen we daar niet teveel aan. 
Door wat highlights wordt er iets meer contrast in het haar ge-
bracht waardoor het iets meer leven krijgt en de kleur in haar 
gezicht iets minder grauw wordt. We hebben de rode kleur als 
basiskleur gehouden en iets meer bruin pigment  toegevoegd 
met de produkten van REDKEN 5th avenue, het gezicht wordt 
zachter en haar uitstraling sprankelend.

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je bijna alle soorten kapsels toepassen. Dat wil-
len we natuurlijk allemaal wel! Maar dat is helaas niet zo. Dus 
gaan we het haar aanpassen aan het gezicht om die ovale vorm 
te creeren.
Brigitte heeft een iets langere vorm en een vrij hoog voorhoofd. 
We hebben haar van achteren iets korter geknipt en in laag-
jes met aan de bovenkant iets verschillende lengtes door el-
kaar heen, waardoor er een natuurlijke overloop en aan de zij-
kant meer volume ontstaat. Door het haar aan de bovenkant iets 
ronder te knippen, trekken we de aandacht van de lange vorm 
weg, geven we het haar body en maken we het gezicht iets vol-
ler, waardoor je dichterbij die ovale vorm komt. Om haar voor-
hoofd iets minder aanwezig te maken, hebben we een pony van 
opzij getrokken en wat meer in laagjes geknipt om een speelse 
uitstraling te geven.

Make-up
Basis:
Brigitte heeft van nature een erg lichtgetinte rozige huid. Dit be-
tekent dat als ze het warm heeft snel een rode blos krijgt. We 
hebben hiervoor als foundation de summertouch van La Bio-
stetique gebruikt. Het is een lichte foundation en poederbasis 
inene die zich vermengt met de huid en bijna niet voelbaar is. 
Je voelt dus bijna niet dat je make-up draagt en dat is heel fijn. 
En dit terwijl het een schitterende intense dekking geeft, terwijl 
je haar sproetjes er nog heel licht doorheen zien. En dat mag! 
Want dat hoort bij haar. Voor onder de ogen hebben we een 
correcteur gebruikt die iets vaster is kwa poederbasis en per-
fect dekt voor wallen en donkere kringen of uitspringende on-
effenheden.

Ogen:
Omdat de ogen van Brigitte grijs-blauw zijn hebben we geko-
zen voor een anthreciet kleur kohlpotlood. Het donkergrijs ver-
sterkt het grijs-blauw in haar ogen waardoor de ogen intenser 
worden.
Die meest iedeale vorm van de ogen is een amandelvorm. Omdat 
het bovenste ooglid bij Brigitte aan de binnenkant verder verwij-
derd is van het onderste ooglid dan aan de buitenkant, vullen 
we de buitenkant met een iets dikker lijntje in. Naarmate je het 

Naam: Brigitte Witteman
Leeftijd: 37 jaar 
Woonplaats: Vijfhuizen
Huidskleur: licht
Natuurlijke haarkleur: rood
Huidige haarkleur: rossig
Kleur ogen: grijsblauw

Wij vroegen Brigitte de volgende vragen:
Wat zou u graag anders wensen aan uw uiterlijk? Ik ben over-
al voor in.
Hoe vaak gaat u naar de kapper? Niet vaak, mijn schoonmoeder 
doet soms de puntjes.
Hoe vaak gaat u naar de schoonheidsspecialiste? Nooit
Hoeveel tijd besteedt u ’s ochtends voordat u de deur uitgaat? 
5 tot 10 minuten
Welke kleuren draagt u het meest? Jeans, zwart, bruin
Met welk karakter zou u uzelf omschrijven? Zorgzaam en introvert.
Onderstreep wat u het meeste aanspreekt:  Naturel  Lichtspre-
kend  Opvallend

Brigitte persoonlijk:
Brigitte is een leuke spontane meid! Ze komt oorspronkelijk uit 
Noordwijkerhout en woont nu sinds 5 jaar op een leuke boer-
derij in Vijfhuizen. Ze heeft het er prima naar haar zin! Ze woont 
daar samen met haar man en twee dochtertjes; Barbara is drie 
jaar en Tess is twee jaar. Ze heeft vroeger altijd in de detailhan-
del gewerkt en geniet nu van haar leventje als fulltime mama.
Brigitte is gek op puzzelen! Het liefst doet ze legpuzzels, en zo 
groot mogelijk. Ze houdt van creatief bezig zijn, kookt graag voor 
anderen en raakt nooit uitgekletst met haar vriendinnen. Ver-
der heeft ze twee honden en twee katten en erg leuk, want dat 
is weereens iets anders: Brigitte heeft oppaskoeien! Ze gaat dit 
jaar samen met haar schoonzusje en kids naar een huisje in Bel-
gie op vakantie. Haar grote wens is om ooit eens met de hele fa-
milie een wereldreis te maken. De landen Tunesie, Marokko en 
Egypte trekken haar het meeste. Over een jaar of tien: “Wil ik ge-
lukkig zijn met mijn gezin, vrienden en familie” vertelt Brigitte. Ze 
heeft de afgelopen tijd een hoop moeilijke dingen meegemaakt. 
Ze is iemand die de mening van andere mensen erg belangrijk 
vindt en laat een ander altijd graag voorgaan. Het wordt tijd om 
voor zichzelf te kiezen en is toe aan een verandering! Brigitte ziet 
deze metamorfose als een nieuwe start. Wij vroegen haar wat ze 
graag nog wil bereiken in het leven, ze zou best graag miljonair 
willen worden! Haha maar wie wil dat niet… 

Wil je ook in de metamorfose?
 Neem dan uiterlijk 15 mei contact op met:

Hair & Beauty Louge Heemstede
Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede

Tel: 023-5474435.

Brigitte ‘voor’

Brigitte ‘na’

Kleding van: Bitter, Binnen-
weg 88, tel. 020-3473280, 
www.bitter.eu
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Eindelijk eens een lekker weertje. Tijd voor de tuin, het wassen van 
de auto en hangen op een terras. Nu zijn Nederlanders ‘zûnig’ dus 
gaan we voor paar euro korting een tank benzine halen bij Tan-
go. Om eerst twee uur in de rij te staan deert ons niet. Een beet-
je schoonmaker verdient al snel 12,50 euro netto per uur, dus de 
twee uur wachten in de file voor de Tangopomp levert geen be-
sparing op maar kost alleen maar geld. Ga gewoon aan je werk dat 
levert pas iets op. Spaar vast een beetje, want als we straks met 
z’n allen op vakantie gaan wordt de brandstof weer helemaal on-
betaalbaar. Ieder jaar weer worden wij in de maling genomen door 
de benzinemaatschappijen. Tegen de tijd dat we echt afstanden 
gaan tuffen gaat de prijs omhoog. Zet maar vast in de agenda voor 
2011, zo rond mei juni wordt de benzine duurder. Wij worden dus 
jaar op jaar in de maling genomen. Kies je op 9 juni voor Balkenen-
de en zijn club en wordt deze partij niet de grootste, dan zien we 
hem niet meer terug. Kamerlid is te min voor de man die een jaar 
geleden nog zei: “Nederland is crisis bestendig”. Nou dat hebben 
we geweten. Het is de komende jaren massaal inleveren geblazen. 
Worden wij op 9 juni opnieuw in de maling genomen?
In ons dorp kozen meer dan duizend mensen, geloof ik, op D66, 
waarvan de meeste voor Carmen Van der Hoff. Wat Pechtold kan, 
kan zij natuurlijk ook zal de gedachte zijn geweest. Carmen als 
wethouder zou de slagroom op de verkiezingstaart worden. Nou 
nee dus. Geen Carmen; er kwamen andere kandidaten. Jammer 
voor haar, maar wat zijn de D66 stemmers in de maling geno-
men. Carmen wordt volgens de kranten nu wethouder in Hille-
gom. Waar blijven haar beloftes om Heemstede, groen, verkeers-
arm, kostenneutraal of Joost mag weten wat er nog allemaal is 
toegezegd? Als u zich in de maling genomen voelt zal zelfs Pech-
told dat begrijpen. 
Op de kinderboerderij in Goenendaal zijn de eerste nieuwe bijen-
volkeren aangekomen. Juist op tijd om zich te goed te doen aan 
de versopkomende bloemen. Afgelopen winter hebben onverla-
ten, de in alle rust op het voorjaar wachtende bijen, moedwillig 
vernietigd. De hardwerkende mensen van de kinderboerderij zul-
len hopelijk zich niet opnieuw door het uitschot laten verrassen. 
Ik hoop zelf dat de bijen revanche nemen en zij de boosdoeners 
eens goed in de maling nemen door eerst vriendelijk de nectar uit 
hun bloementuintjes te zuigen en hen vervolgens te verrassen met 
groot aantal steken.
Waar maakt mij niet uit. 
O.Oosterkroon.

In de maling genomen

Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Sportief in de vakantie met KidsPower
Heemstede - Kunnen de kids 
wel wat beweging gebruiken? 
De bekende KidsPower! sport-
kampen komen naar Heemste-
de in de meivakantie van 3 t/m 
7 mei! De KidsPower! sportkam-
pen zijn al 8 jaar een begrip. Het 
accent bij deze twee- of drie-
daagse kampen ligt uiteraard 
op sport, en hockey of voetbal 

in het bijzonder. Het zijn echte 
minikampen: zowel in duur, als 
in omvang. Doordat er veel be-
geleiding is blijven de groepjes 
klein en is persoonlijke aandacht 
gegarandeerd. Gespecialiseerde 
hockey- en of voetbaltrainers le-
ren de kinderen de gaafste trucs 
en nieuwste technieken. Op de 
kampen staat daarbij de ‘fun’-

factor centraal. De kampen zijn 
onderverdeeld in twee leeftijds-
groepen: de KidsPower Mini 
kampen voor 6 t/m 10 jaar en de 
XL kampen voor kinderen van 
10 t/m 13 jaar.

Meer informatie en aanmelden: 
www.kidspower.nl of bel 035-
588 5947.

Talencursussen
Heemstede - Op maandag 17 
mei start de cursus Italiaans 
op reis in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Met deze cur-
sus kunt u zich een beetje red-
den in vakantiesituaties. Pasta 
bestellen, souvenirs kopen, een 
plaatsje op de camping reser-
veren? Geen probleem na deze 
cursus.
Op dinsdag 18 mei van 19.30 tot 
21.30 uur kunt u beginnen met 
de cursus Spaans op reis in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
De nadruk ligt op praktijkgerich-
te situaties tijdens uw vakantie 
in Spaanssprekende gebieden. 

Voorkennis van de Spaanse taal 
is niet nodig, docente Charlotte 
Rugebregt-den Brave gaat niet 
al te diep in op de grammatica 
en levert materiaal aan. 
Niet meer met uw mond vol tan-
den op een Franse markt? Dan 
start op woensdag 19 mei de 
cursus Frans op reis In de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
U zult kunnen bestellen, bood-
schappen doen en betalen in 
het Frans en u zult zien dat uw 
pogingen zeer op prijs worden 
gesteld!
Alle talencursussen voor op reis 
zijn in van 19.30 tot 21.30 uur en 
bestaan uit 6 lessen. Opgeven: 
bel Casca, tel: 023-548 38 28-1 
op werkdagen van 9-12 uur of 
via www.casca.nl.

Alliance-code voor sportief gedrag onthuld  
Heemstede - Afgelopen zater-
dag 24 april heeft MHC Allian-
ce-voorzitter Erik Jan Verhulst 
de Alliance-code voor sportief 
gedrag, ook wel de Sport Spor-
tief-code genoemd, opgehangen 
in het clubhuis. Deze code is sa-
mengesteld op basis van stellin-
gen die alle jeugdteams hebben 
ingeleverd en is  een onderdeel 
van de Sport Sportief-campag-
ne waarmee Alliance dit seizoen 
is begonnen.   
Want ondanks dat veel mensen 
hun sport positief beleven, komt 
onsportief gedrag helaas toch 
regelmatig voor, zowel bij spe-
lers als bij de mensen langs de 
lijn. Alliance richt zich in deze 
campagne op ouders, de hoc-
keyende kinderen, de coaches, 
trainers en de scheidsrechters.  
Met als uiteindelijk doel het ver-
hogen van het hockeyplezier 
van alle betrokkenen: kinderen, 
ouders, coaches, scheidrechters 
en publiek. 

Niet schelden
Uit de  ingeleverde stellingen 
blijkt dat sportiviteit voor de kin-
deren betekent dat er plezier 
moet zijn in het veld en dat er 
niet gescholden wordt. Ook vin-
den ze respect te hebben voor 
de scheidsrechters en voor de 
tegenstanders belangrijk. Verder 
vinden de jeugdleden het be-
langrijk om niet fysiek te spelen 
en noemen ze specifieke spor-
tieve acties zoals de bal over de 
lijn spelen als de tegenstander 

geblesseerd is en overspelen 
naar teamgenoten. Ouders wor-
den gevraagd om vooral aan te 
moedigen maar liever niet mee 
te coachen (tenzij ze coach zijn 
natuurlijk).

Aandacht tijdens 
de wedstrijd
De code wordt nu binnen Alli-
ance ingevoerd, wat betekent 
dat alle coaches de code in het 
team zullen bespreken. Ook de 
bezoekende clubs worden be-
trokken bij de actie door de 
scheidsrechters of teambege-
leiders twee kaartjes te geven 
waarop een van de regels uit 
de code vermeld staat. Ze mo-
gen die voor aanvang van de 

wedstrijd overhandigen aan de 
coaches of aanvoerders van de 
teams. Zo wordt geprobeerd om 
sportief gedrag bij iedereen tus-
sen de oren te krijgen.

Erik Jan Verhulst (voorzitter MHC Alliance) en Joris Drontmann (Fair 
Play-commissie) bij de Alliance-code voor sportief gedrag. (Foto 
Sport Sportiefcode)

Kerkdienst PKN
Heemstede – Kerkdienst aan-
staande zondag 2 mei door 
Protestantse Gemeente:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, m.m.v. de Cantorij 
o.l.v. Wil Bakker met crèche en 
kinderkring.
Kennemerduin: geen dienst; 
Pinksterkerk: geen dienst



Heemstede - Op zaterdag 24 
april mochten Lotte Kuipers en 
Rivka Winkler strijden in de zes-
de divisie om het regiokampi-
oenschap. Vanuit het rayon Ken-
nemerland waren beide meiden 
uitgenodigd door geslaagde 
voorrondes. ’s Morgens begon 
Lotte bij de jeugd in niveau 9. Ze 
turnt de verplichte oefenstof, al-
leen op de vloer mag er eigen 
creativiteit aan de verplichte ele-
menten toegevoegd worden. Bij 
de balk ging het met het over-
spreiden niet helemaal goed, 
ze vergat wat ze moest doen en 
na de koprol viel ze eraf. Hier-
door kwam haar cijfer niet hoger 
dan een 9.85. Bij de vloer, balk 
en sprong maakte ze wel mooie 
oefeningen, waardoor ze op een 
13de plek eindigde van de 36 
meisjes.
Ook Rivka had 36 tegenstan-
ders, maar dan bij de junioren; 

een leeftijdcategorie en niveau 
hoger. Haar vloeroefening moest 
in het vierkant geturnd worden, 
iets wat ze de vorige wedstrij-
den niet hoefde. Hierdoor raak-
te ze even de draad van de oefe-
ning kwijt, waardoor ze niet alles 
in de juiste volgorde kon turnen. 
Met een score van 9.90 kwam ze 
al achter te liggen in verhouding 
met de tegenstandsters. Bij de 
sprong riskeerde ze het om na 
een mooie overslag, een over-
slag met ½ draai te maken. De-
ze lukte goed; ze had alleen een 
nahup, waardoor ze 11.00 pun-
ten kreeg. Bij de brug draaide 
ze een superstrakke oefening 
en ook de balk ging goed met 
de koprol achterover, handstand 
en een salto achterover als af-
sprong. In het eindklassement 
een goed verdiende 8ste plaats 
voor Rivka.
Monique Marchand

Al na 10 minuten wordt het eer-
ste doelpunt door Huub met een 
mooie boogbal over de kee-
per binnen gehaald. Een pitti-
ge wedstrijd over en weer volgt. 
Beide ploegen gaan er vol in, 
Buitenboys uit Almere is snel 
en fel, RCH zorgt voor span-
nende momenten door soms 
veel tijd te nemen. Door hands 
van Mick krijgt Buytenboys een 
penalty, die – helaas voor RCH 
– de stand op 1-1 brengt. Een 
paar fraaie kansen met bijvoor-
beeld een kopbal van Matthijs 
die in de handen van de kee-
per terecht komt, en een schit-
terend schot van Kevin op het 
doel, veranderen niets aan de 
stand. Uit een voorzet van Mel-

vin kan Teun Snoeks scoren, een 
reuze ontlading volgt. Nu krijgen 
de mannen vleugels, ze proeven 
de overwinning. Met  de stand 
2-1 gaat de A1 de rust in. 
In de tweede helft komt er een 
uitgelezen kans al binnen 15 
minuten, maar deze mist doel. 
Matthijs probeert het nog een 
keer, maar ook deze mooie bal 
mag er niet in. Hierna wordt hij – 
vanwege blessureklachten – ge-
wisseld voor Roy. 
Almere vecht voor wat ze waard 
zijn, maar ondanks enkele kleine 
kansen mag de bal er vanavond 
voor hen niet meer in.
Als uiteindelijk Teun van Went 
de stand op 3-1 brengt doen de 
RCH boys een groepshug op de 
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R.C.H. A1 schrijft geschiedenis
Heemstede - Afgelopen woensdag heeft de oudste jeugd van 
voetbalvereniging R.C.H. een unieke prestatie geleverd. Door 
de winst in de kwartfinale van de K.N.V.B beker is men nog 2 
wedstrijden verwijderd van het hoogst haalbare in Nederland. 
Volgens kenners is de zegereeks van dit talentvolle team nog 
niet ten einde. Mochten zij de finale bereiken kan dit de lan-
delijke doorbraak betekenen van enkele zeer talentvolle spe-
lers.

middenstip! In deze fraaie, spor-
tieve wedstrijd vallen geen kaar-
ten en de eindstand blijft: 3-1.

Oude tijden herleven
De geschiedenis van R.C.H. be-
vat enkele geweldige hoogte-
punten en ook de succesreeks 
van deze ploeg zal vast de ge-
schiedenisboeken ingaan. In de 
70-er jaren heeft een soortgelijke 
lichting voetballers de club naar 
ongekende hoogten gestuwd. In 
de aanloop naar het 100 jarig ju-
bileum in 2011 een zeer welko-
me opsteker voor R.C.H.

Emotioneel
De scheidend succescoach is 
emotioneel in zijn eerste reactie 
direct na afloop van deze zinde-
rende wedstrijd. ‘’ Dit heb ik nog 
nooit meegemaakt in mijn carriè-
re. Ondanks een enorme waslijst 
aan titels en kampioenschappen 
bij diverse verenigingen is dit 
succes veruit het mooiste tot nu 
toe. Een geweldige opsteker voor 
onze club. Ongelofelijk jammer 
dat ik volgend seizoen geen deel 
uit kan maken van deze fantas-
tische groep.’’ De aimabele trai-
ner met de Amsterdamse tongval 
traint volgend jaar het vlaggen-
schip van D.S.O.V. uit Vijfhuizen.

Succesformatie
Het huidige team heeft een 
stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt. Slechts 18 maanden 
geleden beschikte de Heem-
steedse club niet over een vol-
waardig A-team. Inmiddels staat 
de ploeg bovenaan in de compe-
titie en heeft het dit seizoen nog 
geen wedstrijd verloren. Aan-
staande Zaterdag om 11:30 uur 
is het kampioenschap binnen 
handbereik tegen concurrent 
S.C.W. uit Rijsenhout en wordt de 
eerste hoofdprijs van dit seizoen 
bejubeld aan de Sportparklaan. 

Lotte en Rivka.

Regiokampioenschappen 6de divisie 
turnen met GSV Heemstede

Op de foto spelers van RCH A 1 in een spannend en snel duel met spe-
lers van Buitenboys A1 uit Almere.

Bennebroek - Beginnende brid-
gers kunnen bij de Passageclub 
Bridgen met Plezier op zowel de 
woensdagmiddag als woens-
dagavond in het Jagershuis te 
Bennebroek en op woensdag-
avond in het Denksportcentrum 
‘t Spaerne in Haarlem Noord 
onder begeleiding competitie 
bridge spelen.
Na 24 avonden c.q. middagen 

werden de kampioenspunten 
geteld en de kampioenen in het 
zonnetje gezet.
Voor de Middaggroep werden 
Jos Braakman en Fons de win-
naars. Voor de Avondgroep (Ja-
gershuis) werden Emma v. Don-
gen en Meike Kuipers de kampi-
oenen. Voor de Avondgroep (“t 
Spaerne) eindigden Marianne 
en Frans Bakker als eerste.

Bridgen met plezier

Wandelen in de Kennemer-
duinen met Casca wandelclub
Heemstede - Samen wande-
len: sportief, gezellig en ge-
zond bewegen in de buiten-
lucht! Twee keer per maand, 
op donderdag, wordt een wan-
deling uitgezet van zo’n 5 tot 9 
km. voor een vaste groep seni-
oren. Op 6 mei gaat de wande-
ling door de Kennemerduinen. 
Nationaal Park  de Kennemer-
duinen is een groot, ongerept 
duinlandschap tussen Zand-
voort en IJmuiden. Maak ken-
nis met stuifduinen, duinme-
ren, eeuwenoude eikenbos-
sen en de grandeur van voor-
malige landgoederen. Wande-
laars kunnen hier vele kilome-
ters ongestoord rondstruinen. 
We verzamelen op donderdag 
6 mei om 10.00 uur bij de in-
gang Bleek en Berg (achter 
Hockeyclub HBS) op de grens 
van Bloemendaal en Santpoort 
Zuid. U kunt gratis parkeren 
na ca. 200 meter links tegen-
over de voetbalvelden of iets 

verder tegenover de begraaf-
plaats. Halverwege de wan-
deling lunchen we met elkaar. 
Wilt u zelf een hapje en drank-
je meenemen, we komen deze 
keer geen restaurant tegen on-
derweg.  Vergeet ook uw na-
tuurmonumenten- of lidmaat-
schapskaart niet.  U kunt per 
keer meelopen. 
De volgende wandeling is op 
donderdag 20 mei, in de Dui-
nen bij Parnassia. Kijk ook eens 
op www.casca.nl voor andere 
leuke, interessante of sportieve 
activiteiten voor senioren. 



K’land-c- VEW-c         09.45 uur
VEW-d- Onze Gez-d   10.30 uur
VEW-e1                 zie boven
VEW-e2- Velsen-e      09.30 uur
VEW-f- Alliance-f      09.30 uur.

Het activiteitenprogramma wordt 
steeds groter. Let op: rectificatie- 
12 juni BBQ met de E-1 junioren, 
met ouders, broertjes en zusjes. 
Er stond vermeld BBQ voor B-ju-
nioren.
Vrijdag 7 mei- laatste ronde kla-
verjaskompetitie, 20.00 uur
Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 
23 mei- Het beroemde (beruch-
te) kampweekend. Inlichtingen:
Onno Stoltenborg 0235637856. 
Ook nieuwe jeugdspelers kun-
nen zich opgeven.
Dinsdag 1 juni: Het jaarlijkse 
Sponsordiner aangeboden door 
Le Cheval Blanc in de Jan van 
Gooyenstraat.

Toch leek het aanvankelijk nog 
een echte wedstrijd te worden. 
Daniëlle Kuipers startte sterk 
vanaf de heuvel, maar zag door 
2 veldfouten DSS met 1-0 de lei-
ding nemen. Maar met honksla-
gen van Kim Westerveld en Eva 
Verduijn stond het na 1 inning 
toch 1-1.
Zelfs na de 2e inning, waarin 
DSS naar 2-1 uitliep, leek een 
eervol resultaat voor de gehan-

dicapte thuisploeg nog steeds 
tot de mogelijkheden te beho-
ren. Maar in de 3 daarop vol-
gende slagbeurten bezweek de 
Heemsteedse defensie onder 
het aanvalsgeweld van DSS, dat 
in die periode nog 10 x scoor-
de met een uiteindelijk totaal 
van 13 honkslagen en, wat erger 
was, geholpen door maar liefst 9 
veldfouten.
Leonore Rustman, de werpster 
van DSS, die in de 1e inning leek 
te wankelen, kwam in het res-
tant van de wedstrijd niet meer 
in de problemen. Alleen Bian-
ca de Graaff wist nog een fraaie 
2- honkslag te produceren, maar 
zag zich in haar overmoed het 3e 
honk te bereiken afgestraft door 
een fraaie aangooi vanuit het 
rechtsveld naar het 3e honk. Na 
5 innings stond het 1-12, trad de 
“mercy rule” in werking en kon-
den de wonden gelikt worden.

Heemstede - Zaterdag de 
24ste april kwamen de ‘tech-
neuten’ uit Volendam op be-
zoek. VEW-2 moest winnen om 
nog een kans te behouden voor 
een plaats in de derde(res) klas-
se van de KNVB. Het elftal, ge-
leid door Henk Pijpers en Peter 

Klaver, sleepte een moeizame 3-
2 zege uit het vuur. Alles komt 
nu aan op de laatste competitie 
wedstrijd. Het programma voor 
1 mei:
AMVJ-1- VEW-1  14.30 uur
AMVJ-3- VEW-2   14.30 uur
VEW-3- Castricum  14.30 uur
VEW-4- Bl’daal      14.30 uur
United-vet- VEW-vet  14.00 uur

De VEW-jeugdteams met een 
kans op het kampioenschap 
maakten geen fouten. VEW-b1 
moest het opnemen tegen en bij 
buurman RCH. De uitslag hier 
was 1-3 in het voordeel van de 
gasten. De E-1 moest het op-
nemen tegen het sterke Over-
bos. VEW won na een moeiza-
me start met een aantal kan-

sen voor de gasten met 7-3 en is 
nu officieus kampioen. De vlag 
kan in top na de wedstrijd op 29 
april Jong Aalsmeer- VEW, aan-
vang 18.30 uur.
Het overige jeugdprogramma 
luidt als volgt:
VEW-b                   vrij 
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‘Foutenfestival’ nekt Kon. HFC
Regio - Als aan de grond ge-
nageld stonden de HFC verdedi-
gers bij de eerste twee doelpun-
ten van VVIJ. In de 32e minuut 
resulteerde een snelle uitval van 
VVIJ in een voorzet van rechts. 
Bart Nelis werd op snelheid ge-
klopt en de voorzet scheerde 
voor het HFC doel langs zonder 
dat er één verdediger zich ver-
plicht voelde de bal te beroeren. 
Bij de tweede paal stond Danny 
van Loen om de bal van één me-
ter afstand in het doel te prik-
ken. Een vrijwel identieke situ-
atie deed zich vier minuten la-
ter voor, waarbij wederom een 
voorzet door geen HFC’er werd 
aangeraakt en Peter van Kipper-
sluis de ontstane kans benut-
te. Dat HFC in de 16e minuut al 
op een 0-1 voorsprong was ge-
komen was snel vergeten na de 
twee VVIJ treffers. Het doelpunt 
ontstond nadat HFC fel ging ja-
gen op de bal en zo de bal ver-
overde. De goed spelende Ha-
kim Ajnaoua, legde de bal af op 
Steve Beverly. Beverly kapte zijn 
tegenstander fraai uit en liet al-
les wat HFC was opveren 0-1.
Beide teams begonnen aan het 
duel in de wetenschap dat bij 

winst VVIJ definitief zou promo-
veren naar de 1e klasse en bij 
winst van HFC de promotie vrij-
wel een feit was. De spanning 
was binnen en buiten het veld 
voelbaar. HFC startte goed en 
had het beste van het spel. VVIJ 
was soms de weg even kwijt en 
de buitenspelers van HFC Ajna-
oua en Beverly speelde met hun 
tegenstanders. Na de collectie-
ve black out van de HFC verde-
diging kwam VVIJ beter in het 
spel. Alles was nog mogelijk bij 
een 2-1 ruststand.
Interim coach Tom van Schaaik 
van HFC wisselde de onder de 
maat spelende Jochem Linden-
hovius  voor Hernan Noorman 
die de plaats van Opoku in de 
achterhoede in nam. Opoku ver-
huisde naar het middenveld. 
Veel kansen schiep HFC zich 
niet in de tweede helft ondanks 
dat de ploeg hard bleef werken. 
De talentvolle jongeling van der 
Ban draaide net buiten de 16 
meter met de bal de verkeerde 
kant op, waarna hij de bal ver-
loor aan Van der Horst die een 
steekbal gaf op Peter Woest die 
op zijn beurt de HFC doelman 
kansloos liet.

De Keeper van VVIJ verrichtte 
nog een paar knappen reddin-
gen waardoor hij zijn ploeg op 
koers hield. De laatste tien mi-
nuten speelde HFC met vijf soms 
zes aanvallers maar het mocht 
niet baten. VVIJ kreeg hierdoor 
de ruimte om als het even kon 
de aanval te zoeken met lange 
ballen naar voren.
VVIJ was kapot en de ene na de 
andere speler moest behandeld 
worden met kramverschijnselen, 
maar de ploeg capituleerde niet. 
Na afloop vierde VVIJ de pro-
motie met bloemen en cham-
pagne. Als VVIJ zondag wint van 
de nummer laatst DCG en Pan-
cratius zondag verliest kan VVIJ  
zelfs nog kampioen worden.
HFC mag aanstaande zondag in 
de thuiswedstrijd tegen Houten 
geen punt meer verspelen.
Samen met Zeeburgia staat HFC 
nu op de derde plaats die recht 
geeft op directe promotie.
Als een van de twee teams moet 
afhaken rest er nog één moge-
lijkheid en wel via de nacompe-
titie, maar dat is iets wat geen 
enkele club wil aan het einde 
van een slopend seizoen.
Eric van Westerloo
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VEW-2 speelt zich (bijna) veilig

Zaterdag 5 juni: Het zeven te-
gen zeven toernooi. Aanvang 
11.30 uur en de prijsuitreiking 
vindt plaats om ongeveer 16.30 
uur. Dit sportfestijn wordt afge-
sloten met een BBQ. Munten zijn 
tegen een kleine vergoeding in 
het clubhuis te verkrijgen. Op-
geven bij Wim Pannekoek 06-
14119045. Meer info: www.ve-
wheemstede.nl

Softbal 
Gekortwiekt RCH Pinguins 
geen partij voor DSS-3
Heemstede - Het blessureleed bij het 1e damessoftbalteam 
van RCH-Pinguïns neemt steeds grotere vormen aan. Naast 
Annemarie van ’t Klooster, Bianca Claassen, Jans Cassee en 
de kersverse moeder Marieke Wijfjes moest coach Jeroen de 
Vries het voor de wedstrijd tegen het geroutineerde DSS-3, 
met zijn vele ex-hoofdklassers, nu ook zonder Mariska v.d. 
Kruijf en Saskia Koster stellen. De bereidheid vanuit de juni-
oren en het 2e team om voor de nodige aanvulling te zorgen 
was weliswaar hartverwarmend, maar uiteraard onvoldoende 
om het DSS echt lastig te maken.

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

4 weken Zumba
voor  29,00

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Fit & Gezond
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

SeniorenFit
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Afvallen!
Met hét eiwitdieet

Tropische 
Kinderdisco
Heemstede - Dansen, rennen, 
springen, snoepjes, limo en de 
leukste liedjes van het moment: 
alle ingrediënten voor de leukste 
en populaire kinderdisco! Een 
echte DJ staat aan de draaita-
fel en de discoverlichting maakt 
het helemaal af. We doen ook 
danswedstrijdjes of limbodan-
sen. Deze keer wordt het een 

tropische disco. Ouders mogen 
in het begin van even mee naar 
binnen, maar daarna eruit!. Alle 
bezoekertjes krijgen een kaart-
je. Hiermee kunnen zij twee keer 
limonade halen en één zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en 
naam te staan, mocht er iets zijn 
dan kunnen wij het thuisfront al-
tijd bereiken.  De Tropische kin-
derdisco (6-10 jaar) is op zater-
dag 8 mei van 19.00-21.00 uur 
in de jongeren ruimte Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 2,- euro.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Eénrichtingsverkeer Binnenweg 

• Projectbesluit Voorweg 67 

•  Verkiezingen Tweede Kamer

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Aangepaste openingstijden:

Koninginnedag

5 mei Bevrijdingsdag

4 mei herdenking
30 april dicht, 5 mei open
Op Koninginnedag, vrijdag 30 april, is het gemeentehuis gesloten voor 
publiek. Op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, zijn wij de hele dag open 
volgens de gebruikelijke openingstijden.

Koninginnedag krijgt op vrijdag 30 april een feestelijke start met de aubade bij het raad-
huis. Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt plaats van 9.00 tot 10.00 uur. U wordt 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het complete programma van 
Koninginnedag vindt u in de Oranjekrant die vorige week huis-aan-huis is verspreid. U 
kunt het programma ook terugvinden op de gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Direct na de plechtigheid bij het monument 

op 4 mei zal een groep medewerkers van 

de gemeente Heemstede naar Wageningen 

vertrekken om het bevrijdingsvuur voor 

Heemstede in ontvangst te nemen. Zij 

brengen dit vuur in de nacht van 4 op 5 mei 

met een estafetteloop naar Heemstede. 

Woensdagmorgen 5 mei rond half tien zal 

burgemeester Marianne Heeremans bij het 

raadhuis het bevrijdingsvuur in ontvangst 

nemen. Inwoners zijn van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Heemstede eert op dinsdag 
4 mei de landgenoten die in de Tweede 
Wereldoorlog hun leven gaven voor ons 
vaderland. Daarnaast herdenken wij allen 
die sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Overdag
In de ochtend zal een delegatie van de 

gemeente samen met vertegenwoordigers van 

B&W van regiogemeenten in besloten kring 

een krans plaatsen op de Eerebegraafplaats in 

Overveen. Tevens leggen burgemeester en 

wethouders van Heemstede kransen bij de 

vier graven van Heemsteedse verzetshelden 

op de Eerebegraafplaats. Eveneens 

’s ochtends wordt omstreeks 11.00 uur een 

krans geplaatst bij de gedenksteen in de 

Jacob van Campenstraat in Heemstede. 

Avond
De burgemeester nodigt de inwoners van 

Heemstede uit haar te volgen in de stille 

tocht ’s avonds. De stoet vertrekt om 19.40 

uur vanaf het Raadhuis en arriveert kort 

voor 20.00 uur bij het monument aan de 

Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur worden 

twee minuten stilte in acht genomen ter 

nagedachtenis aan de gevallenen. Daarna 

zullen enkele sprekers kort het woord 

voren. De gastspreker is dit jaar Ewoud 

Sanders, taalhistoricus en journalist. 

Aansluitend wordt eenieder in de gelegen-

heid gesteld bloemen te leggen aan de 

voet van het monument.

Het programma van de avondherdenking 

wordt ter plaatse uitgereikt. Voor de minder- 

validen is een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Ewoud Sanders
De burgemeester heeft voor dit jaar Ewoud 

Sanders gevraagd als gastspreker bij de cere-

monie op de Vrijheidsdreef. Ewoud Sanders 

woont in Heemstede en is taalhistoricus en 

journalist. Hij is vaste medewerker van onder 

meer NRC Handelsblad en Onze Taal. Hij 

gaat in een persoonlijk verhaal op aan-

sprekende wijze in op verleden én heden.

Vlaggen op 4 mei
Indien u de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei 

halfstok te vlaggen dan wordt dit door het 

gemeentebestuur bijzonder op prijs 

gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur 

tot zonsondergang (kort na 21.00 uur).
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Werk aan de weg   
Aanleg verkeersplateau hoek Overijssellaan - Utrechtlaan
Op maandag 3 mei wordt gestart met de aanleg van een verkeersplateau op de hoek 

Overijssellaan – Utrechtlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. De 

weg is ter plaatse afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied 

wordt met borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Utrechtlaan en Limburglaan 
Tot eind mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Utrechtlaan en 

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

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

gegeven.

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

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

wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden van het werk 

en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer half juni 2010 geldt op de Van den Eijndekade éénrichtingsverkeer in verband 

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

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

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

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

-  Tot 21 mei is het gedeelte vanaf de Cloosterlaan tot de Hendrik Peeperkornstraat 

afgesloten voor autoverkeer (werkfase 7). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen 

(waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied; 

-  De Cloosterlaan is ter hoogte van de Binnenweg afgesloten. Zodra de Cloosterlaan weer 

beschikbaar is voor verkeer, wordt het doorgaand verkeer via de Cloosterlaan en 

Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan geleid. In de Spaarnzichtlaan geldt dan tijdelijk 

éénrichtingsverkeer. Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan 

en Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid; 

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

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

Eénrichtingsverkeer 
Binnenweg vanaf juli 2010
In het eerste deel tussen de Zandvaartkade en 

de Julianalaan bestond voor de herinrichting 

van de Binnenweg al éénrichtingsverkeer van 

zuid naar noord. Na de herinrichting geldt dit 

voor de hele Binnenweg. 

Tijdens de werkzaamheden wordt het ver-

keer met borden om en langs het werk 

geleid. Om zoveel mogelijk winkels bereik-

baar te houden wordt hierbij waar het kan 

en zolang mogelijk aangesloten bij de 

‘oude’ situatie. Er komt echter een moment 

dat éénrichtingsverkeer noodzakelijk wordt. 

Dit is rond begin juli. Rond deze tijd wordt 

het kruispunt Binnenweg/Spaarnzichtlaan 

aangepakt. 

De werkzaamheden aan het kruispunt 

Binnenweg/Spaarnzichtlaan betekenen dat 

het verkeer op de Binnenweg vanuit het 

zuiden moet worden omgeleid via de 

Cloosterlaan, Landzichtlaan en Oosterlaan. 

Evenals bij de eerdere omleiding door de 

Cloosterlaan en Spaarnzichtlaan wordt 

dan in de Oosterlaan tijdelijk éénrichtings-

verkeer ingesteld. Verkeer vanuit het noorden 

wordt vanaf dat moment verwezen naar de 

Julianalaan als één van de drie hoofd-

toegangen van de Binnenweg. De andere 

hoofdtoegangen blijven Zandvaartkade en 

Raadhuisstraat. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2010 besloten om het nieuwe 

bedrijfspand met woning aan de Herenweg 57 de volgende huisnummers te geven. Het 

bedrijfspand bestaat uit meerdere verblijfsobjecten.

Bedrijfspand:   : Herenweg 57

Bedrijfspand:   : Herenweg 57A

Bedrijfspand:   : Herenweg 57B

Bedrijfspand:   : Herenweg 57C

Bedrijfspand met bedrijfswoning  : Herenweg 59

    

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader elders in deze uitgave.

Kennisgeving
Door de eigenaar van het perceel Voorweg 

67 is een bouwaanvraag ingediend voor 

een uitbouw aan de achterzijde van de 

woning, boven op de uitbouw waar reeds 

bouwvergunning voor is verleend. Het 

bestemmingsplan “Indische Wijk” laat op 

deze locatie met de bestemming 

”Woondoeleinden” geen bebouwing hoger 

dan 3 meter toe. 

In verband hiermee maken burgemeester 

en wethouders ingevolge het bepaalde in 

artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening het 

voornemen bekend om de voorbereiding 

van een projectbesluit, als bedoeld in arti-

kel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te starten.

Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat 

er geen advies zal worden gevraagd aan 

een onafhankelijke adviseur.

Terinzagelegging
Vanwege de geringe omvang van dit pro-

jectbesluit worden de bouwaanvraag en de 

ruimtelijke onderbouwing op dit moment 

niet ter inzage gelegd. Naar verwachting 

start de formele ter inzagelegging in mei en 

de stukken zullen dan 6 weken ter inzage 

liggen. U kunt de stukken dan ook inzien 

op www.heemstede.nl en www.ruimtelijke-

plannen.nl.  Ook liggen de stukken dan ter 

inzage in de hal van het raadhuis.

Het is in deze fase nog niet mogelijk om uw 

mening/zienswijze aan de gemeente ken-

baar maken, omdat nu eerst het voorover-

leg met het rijk, de provincie en het 

Hoogheemraadschap Rijnland wordt 

gevoerd.

Voor nadere informatie over bouwplan kunt 

u contact opnemen met de mevrouw L.C. 

Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 

Haar telefoonnummer is (023) 548 57 83.

Vervolg
Nadat het hiervoor genoemde vooroverleg 

heeft plaatsgevonden, zal een ontwerp-

projectbesluit worden vastgesteld en 6 

weken ter inzage worden gelegd. Op dat 

moment kunt u uw mening/zienswijze aan 

de gemeente kenbaar maken en zal deze 

worden meegewogen in de defi nitieve 

besluitvorming. Het defi nitieve besluit wordt 

naar verwachting in het derde kwartaal van 

2010 genomen.

Huisnummering (verzonden 22 april 2010)

Voornemen voorbereiding projectbesluit Voorweg 67

Aanwijzing toezichthouder kinderopvang 
Op 20 april jl. hebben burgemeester en wethouders, conform het bepaalde in artikel 61 lid 1 

van de Wet kinderopvang, besloten de directeur van de GGD Kennemerland aan te wijzen 

als toezichthouder kinderopvang voor de gemeente Heemstede.  

Tevens hebben zij  besloten hem toe te staan in zijn plaats één of meerdere medewerkers 

van deze GGD aan te wijzen, die onder zijn verantwoordelijkheid als toezichthouder optre-

den in het kader van de Wet kinderopvang. 
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Bouwplannen

Evenement

Verkiezingen voor de Tweede Kamer

Aanvragen bouwvergunning
2009.273 het veranderen van een winkel - Zandvoortselaan 161

 met bovenwoning naar een winkel

 met 2 bovenwoningen

2010.079 een indelings- en bestemmingswijziging - Herenweg 17A

2010.080 het wijzigen van een kantoor - Prinsenlaan 99

 naar een woonhuis

2010.081 het plaatsen van een dakopbouw - M. Vaumontlaan 2

2010.082 het plaatsen van een berging - César Francklaan 33

2010.084 het plaatsen van een erfafscheiding - Heemsteedse Dreef 241

2010.085 het wijzigen van de voorgevel - Els van Roodenlaan 11

2010.087 het aanleggen van 3 drijvende - Höckerkade

 vingerpiertjes

2010.088          het vergroten van een ballenvanger - Constantijn Huygenslaan 

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 29 april 2010 van maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 23 april 2010)
2010.053 het plaatsen van een dakkapel op - Franz Lehárlaan 49

 het voorgeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen ( verzonden 23 april 2010)
2010.055 het verhogen van de nok van - Orchideeënlaan 4

 het woonhuis

2010.058 het wijzigen van gevels van het hoofd-  - Camplaan 40

 en bijgebouw van het kinderdagverblijf

2010.064 het uitbreiden van een woonhuis en - Herfstlaan 8

 verplaatsen van de garage/berging

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 29 april 2010 van maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 23 april 2010 )
en ontheffing bestemmingsplan

2010.023 het uitbreiden van een woonhuis op - Kerklaan 117

 de begane grond en uitbreiden 1e verdieping

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  29 april 2010 van maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 10 juni 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Op 19 april 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan Theatergroep Drifter te 

Amersfoort voor het organiseren van theatervoorstellingen, genaamd KRSIS, in de parkeer-

garage van Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57.

De voorstellingen vinden plaats op donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei 2010 van 20.00  
tot 21.15 uur.

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

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

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 

9 juni 2010 kunt u ook stemmen in een andere gemeente. U moet dit dan wel vantevoren 

aanvragen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag
U kunt met een formulier een verzoekschrift indienen om in een andere gemeente te 

stemmen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente.

Het verzoekschrift en de stempas (als u deze al heeft ontvangen) dient u uiterlijk op 

woensdag 26 mei 2010 in bij de burgemeester van de gemeente waar u op dinsdag 27 april 

2010 als kiezer staat geregistreerd.

Wordt uw verzoek om elders te stemmen ingewilligd, dan wordt uw stempas omgezet in een 

kiezerspas. Als u al iemand gemachtigd hebt om voor u te stemmen, wordt een verzoek om 

in een andere gemeente te stemmen niet ingewilligd.

Mondelinge aanvraag
Heeft u de stempas al ontvangen, dan kunt u uiterlijk op 4 juni 2010 de stempas overleggen 

bij de gemeente waar u op dinsdag 27 april 2010 als kiezer bent geregistreerd.

Bij inwilliging van uw verzoek om in een andere gemeente te stemmen, wordt de stempas 

omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Neem bij het 

stemmen ook een geldig legitimatiebewijs mee. Als uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar 

verlopen is, kunt u het bij de stemming ook als legitimatiebewijs gebruiken. Als u zich niet 

kunt legitimeren, kunt u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te 

brengen, dan kunt u nu al zonder stempas iemand anders een volmacht verlenen. Deze 

persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag
-  Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 

voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 

-  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 27 

april 2010 als kiezer zijn geregistreerd.

-  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmacht-

stem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

-  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

-  Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 bij de gemeente binnen zijn.

-  Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten uitbrengen tegelijk met zijn eigen stem.

Machtiging door overdracht van de stempas
U kunt iemand ook machtigen door de achterzijde van uw stempas in te vullen en te onder-

tekenen. De gemachtigde heeft daarbij ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs 
nodig. Als uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen is, kunt u deze ook gebruiken.
Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft en uw legitimatiebewijs is langer dan vijf jaar 

verlopen, kunt u altijd iemand machtigen via het formulier, zoals  vermeld onder het kopje 

‘machtiging door schriftelijke aanvraag’. Voor die aanvraag is geen legitimatiebewijs nodig.

U kunt iemand anders via de stempas machtigen tot en met 9 juni 2010. U kunt de volmacht 

intrekken tot het uitbrengen van de stem door de gemachtigde.

Ook hier geldt dat een kiezer niet meer dan twee volmachten mag uitbrengen tegelijk met 

zijn eigen stem.

Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, kunt u alle informatie krijgen over de ver-

kiezing. Het bezoekadres is: Raadhuisplein 1, Heemstede. De afdeling Publiekszaken is 

van maandag tot en met woensdag geopend van: 08.30 tot 17.00 uur, op donderdag van: 

08.30 tot 19.30 uur en op vrijdag van: 08.30 tot 13.00 uur. 

We zijn telefonisch bereikbaar onder nummer (023) 548 58 68. Het e-mailadres van de 

afdeling Publiekszaken is gemeente@heemstede.nl.
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Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Verwijdering voertuig Meijerslaan

Aanhangwagen Roosje Voslaan

Gezonken vaartuig Zandvaart t.h.v. de J. Dixlaan

Op 21 april 2010 heeft de burgemeester 

besloten, op grond van artikel 2:9 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een 

ontheffing te verlenen aan Basecamp 

Productions voor opnamen ten behoeve 

van een nieuwe bioscoopfi lm op maandag 
3 mei en dinsdag 4 mei 2010 in en rondom 

de Crayenester Basisschool aan de 

Crayenestersingel 37.

 

In verband met het bovenstaande is, 

overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven de 

Crayenestersingel tussen de Adriaan 

Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de 

zijde van de Crayenesterbasisschool) voor 

alle verkeer af te sluiten op eerdergenoemde 

data van 07.00 tot 19.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u 

contact opnemen met de afdeling Algemene 

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

Aan de Meijerslaan is een Volvo 240 GLE aangetroffen met 4 lekke banden en zonder ken-

tekenplaten.

Op grond van artikel 5:4 Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden een voertuig 

waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag 

worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

In opdracht van burgemeester en wethouders is dit voertuig van de openbare weg 

verwijderd.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30. 

Door de gemeentelijk opsporingsambte-

naren van Bureau Handhaving van de 

gemeente is, mede naar aanleiding van 

klachten, geconstateerd dat er reeds geruime 

tijd een aanhangwagen staat geparkeerd ter 

hoogte van Roosje Voslaan nummer 8. Deze 

aanhangwagen is bevestigd aan een 

gemeentelijke boom. Het kenteken van de 

aanhangwagen is TR-JJ-32.

Op grond van artikel 5:6, eerste lid en onder 

a van de Algemene Plaatselijke Verordening 

en artikel XIV van het Aanwijzingsbesluit 

Algemene Plaatselijke Verordening is het 

verboden een voertuig dat voor recreatie of 

anderszins voor andere dan verkeersdoel-

einden wordt gebruikt langer dan op drie 

achtereenvolgende dagen te plaatsen of te 

hebben op alle wegen van de gemeente, 

waar dit buitensporig is met het oog op de 

verdeling van beschikbare parkeerruimte of 

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van 

de gemeente. 

De eigenaar van de aanhangwagen krijgt 

tot en met 3 mei 2010 de tijd om de aan-

hangwagen van de openbare weg te verwij-

deren. Is op genoemde datum de aanhang-

wagen niet van de weg verwijderd, dan zul-

len burgemeester en wethouders de aan-

hangwagen door middel van bestuurs-

dwang laten verwijderen. De aanhang-

wagen wordt dan voor een periode van 13 

weken opgeslagen. Tegen betaling van de 

kosten kan de eigenaar de aanhangwagen 

binnen deze periode weer terugkrijgen. 

Indien de aanhangwagen niet binnen de 

genoemde periode van 13 weken wordt 

opgehaald zal de aanhangwagen openbaar 

worden verkocht of vernietigd.

Voor vragen kan contact worden opgenomen 

met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoonnummer 

(023) 548 56 30.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van 

bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat een speedboot met een 

witte bovenzijde en gedeeltelijk blauw dekzeil 

in de Zandvaart t.h.v. de J. Dixlaan (nabij de 

Glipperbrug) gezonken is. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het 

gebruik van openbare havens en binnenwa-

teren is de gezagvoerder, reder of eigenaar 

van een gezonken vaartuig verplicht om 

onmiddellijk na het zinken van het vaartuig 

daarvan kennis te geven aan burgemeester 

en wethouders of bij afwezigheid van dezen 

aan een ambtenaar van politie. De gezag-

voerder, reder of eigenaar dient ervoor te 

zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de 

door burgemeester en wethouders te stellen 

termijn uit de wateren is verwijderd, res-

pectievelijk de lading is verwijderd en daar-

na het wrak is gelicht.

De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot en 
met 12 mei 2010 de gelegenheid om te 

zorgen dat het vaartuig weer volledig 

drijvend is dan wel hem te verwijderen. 

Indien het vaartuig binnen deze termijn niet 

volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 

zullen burgemeester en wethouders het 

vaartuig door middel van bestuursdwang 

laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan 

voor een periode van 13 weken op-

geslagen. Tegen betaling van de kosten 

kan de eigenaar het vaartuig binnen deze 

periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van 

de gemeente Heemstede, telefoonnummer 

(023) 548 56 30.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en praktische 

manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen met 

daarop een overzicht (dat u kunt uitprinten) 

waar graven gelegen zijn en hoe men er naar 

toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Jaarrekening 2009

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 april 2010 de 

jaarrekening 2009 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig 

saldo van € 848.000. 

De jaarrekening 2009 is gecontroleerd door Ernst & Young accountants. Dit heeft geresul-

teerd in een goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de accountant een oordeel 

geeft over de getrouwheid van de fi nanciële verantwoording en de rechtmatige totstand-

koming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties.

In de commissie Middelen van woensdag 12 mei a.s. en in de raadsvergadering van 

donderdag 27 mei a.s. zal de jaarrekening 2009 van de gemeente Heemstede worden 

behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en 

de bibliotheek aan het Julianaplein.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 mei 2010 om 

20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring

 -  niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de tijdelijke verlaging van een uitkering WWB

 - niet openbaar -
21.00 uur  bezwaar tegen de weigering een projectbesluit te nemen voor het uitbreiden van een 

bestaande tandartsenpraktijk aan de Herenweg 193

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door bin-
nen zes weken na de verzenddatum, een gemoti-
veerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, 
datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 
en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt 
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming 
worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer 
u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te 
hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een om-
schrijving van het besluit waartegen het beroep 

zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het 
besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter in-
zage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De 
stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke 
openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Samen met Casca de digitale snelweg op
Heemstede - Heel veel mensen 
maken gebruik van de computer 
om teksten te bewerken, brie-
ven te schrijven, foto’s te down-
loaden of bewerken, te mailen of 
chatten, enz. De computer biedt 
ongekend veel mogelijkheden 
om het leven makkelijker te ma-
ken. Casca organiseert com-
putertrainingen op allerlei ge-
bieden en niveaus. Van kennis-
makingscursus tot masterclass. 
Voor kinderen, volwassenen en 
ook nog apart voor senioren.

Word voor senioren (55+)
De basis van het tekstverwerken 

in Word leren 55-plussers van 
docent Hans Akke in de cursus 
Word voor senioren. Er is ruim-
te voor persoonlijke vragen. Bij 
deze cursus is basiskennis van 
Windows noodzakelijk. 
De cursus Word voor senioren 
start op vrijdag 21 mei van 13.30 
tot 15.30 uur en bestaat uit 6 
lessen. 

Voor cursisten die al wat basis-
kennis hebben starten in mei 
twee verschillende cursussen.

Word Masterclass
Bij de cursus Word – Master-

class gaat u net even verder 
met Word. Docent Michael van
Balen laat zien wat u nog meer 
uit dit handige tekstverwer-
kings-programma kunt halen. Er 
wordt veel geoefend.
De cursus Word Masterclass 
start op woensdag 19 mei van 
19.00 tot 22.00 uur en bestaat 
uit 4 lessen.

Windows Vista Masterclass
De cursus Windows Vista Mas-
terclass van docent IJf de Jong 
is voor mensen die al aardig wat 
van de mogelijkheden van Win-
dows Vista weten. Deze cursus 

Zomeratelier
Heemstede - Voor wie na afl oop 
van het seizoen nog even door 
wil schilderen, is er bij Casca het 
Zomeratelier. U werkt vanuit een 
opdracht, of u krijgt begeleiding 
van docente 
Linda Hartgring bij het uitdiepen 
van een eigen thema. Er wordt 
voornamelijk met acrylverf ge-
werkt. Het Zomeratelier (6 les-
sen) start op maandag 17 mei 
van 13.30 tot 16.00 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Opgeven kan telefonisch, bel 
met Casca, tel: 023-548 38 28-
1 op werkdagen van 9-12 uur of 
via de website www.casca.nl.         

Feestweek in Bennebroek
Tijdens de feestweek organiseert Welzijn Bloe-
mendaal op zaterdag 12 juni samen met de KBO, 
PCOB, de Zonnebloem en Meerleven een gezel-
lige ochtend voor alle senioren in de feesttent 
op de Geitenwei. Het IJmuidense shantykoor ’t 
Staende Tuygh zal optreden.
Het programma duurt van 10.00 uur – 12.00 uur. 
De toegang is gratis. Voor een consumptie moe-
ten we € 1,50 rekenen. Noteert u de datum al-
vast!

Zomers uitstapje
Rotary Heemstede-Bennebroek maakt ook dit 
jaar weer een aantal bustochtjes mogelijk voor 
senioren die niet meer zo gemakkelijk zelf op 

pad gaan. Het eerste tochtje wordt gehouden 
op donderdag 17 juni naar De Rijp en Edam. Ver-
trek tussen 12.30-13.00 uur.
Aan deelnemers wordt een bijdrage van € 11,- 
gevraagd. Aanmelden: tel. 4855300.

Midzomer buffet
In de zomerperiode organiseert Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek op woensdag 14 ju-
li een midzomer buffet in Zorgcentrum Meer-
leven. De kosten zijn € 22,-. U kunt zich nu al 
aanmelden. Tel. 5845300. 

Winkelen iedere vierde vrijdag van de maand. 
Eerstvolgende keer: vrijdag 28 mei
Eenmaal per maand biedt Welzijn Bloemendaal 
u de gelegenheid in steeds een ander winkel-
centrum te winkelen. Rond 14.00 uur haalt de 
bus van Welzijn Bloemendaal u op en u wordt 
om 16.00 uur weer thuisgebracht. Mocht u be-
geleiding nodig hebben dan kunt u dit bij ons 
aanvragen. 
De kosten bedragen € 5,- p.p.
Aanmelden bij locatie Bennebroek
Blijf in beweging!
Lange fi etstocht van 50 km op donderdag 6 

mei. Er wordt in redelijk tempo gereden. Start 
om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek.
Aanmelden is gewenst. Tel. 5845300
Duinwandeling van 1 uur: maandag  3 mei om 
10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland. 
Nordic Walking in de duinen. Op dinsdag 4 mei 
en iedere zaterdag. Start om 10.00 uur vanaf 
ingang ’t Panneland
Wandeling omgeving Bennebroek van ca. 7 
km: woensdag 26 mei om 10.00 uur vanaf loca-
tie Bennebroek. 
Voor wandelingen behoeft u zich niet aan te 
melden.
Meer Bewegen voor Ouderen
Iedere maandagmorgen in het Medisch Centrum 
van GGZ in Geest. Om 9.00 uur en om 11.00 uur 
is er conditietraining. Om 10.00 uur is er een 
rustiger uur. Informatie en aanmelding bij loca-
tie Bennebroek.

Kantoor gesloten: vrijdag 30 april, woensdag 5 
mei, donderdag 13, vrijdag 14 mei en maandag 
24 mei.
Houdt u hier rekening mee bij het aanvragen 
van vervoer. 

Feestweek in Bennebroek

pad gaan. Het eerste tochtje wordt gehouden 
op donderdag 17 juni naar De Rijp en Edam. Ver-
trek tussen 12.30-13.00 uur.
Aan deelnemers wordt een bijdrage van € 11,- 
gevraagd. Aanmelden: tel. 4855300.

Midzomer buffet
In de zomerperiode organiseert Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek op woensdag 14 ju-
li een midzomer buffet in Zorgcentrum Meer-
leven. De kosten zijn € 22,-. U kunt zich nu al 

Bennebroek - Met deze rubriek wil

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek 

de inwoners van de gemeente informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen 

van belang kunnen  zijn.

U vindt ons aan de Bennebroekerlaan 5 

te Bennebroek, tel. 023-5845300. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.  E-mail: kantoorvrij-

willigers@bloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

gaat net even verder en laat zien 
wat u nog meer uit deze nieuw-
ste Windows versie gehaald kan 
worden. Ook hier wordt veel ge-
oefend. De cursus Windows Vis-
ta Masterclass start op donder-
dag 20 mei van 19.00 tot 22.00 
uur en bestaat uit 4 lessen. 

De lessen van de computercur-
sussen zijn altijd in het compu-
terlokaal bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Opgeven voor een cursus of 
meer informatie: bel met de re-
ceptie van Casca op werkdagen 
van 9-12 uur: 023-548 38 28 -1 
of kijk op de website: www.cas-
ca.nl.


