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Corso maakt mensen blij
Heemstede - Lentegevoel, blije 
mensen langs de kant van de 
weg waar de bloemenmarathon 
langs komt. Veel meer publiek  
ook langs de Herenweg waar 
Corso 2013 net dat stukje kleur 

geeft, waar mensen zo lang op 
gewacht hebben. De muziek van 
KNA uit Bennebroek klinkt vrolij-
ker, net als de musici op de fiets. 
De kleine boer Milatz rijdt vrolijk 
op zijn tractortje met een mini-

tuintje achterop. Dat het blauw-
wit en rood uit Frankrijk komt, 
de hyacinten  ruiken hetzelfde 
alsof ze zo van het land tussen 
Lisse en Hillegom komen. Het 
thema Bon Appetit klinkt ook 
al Frans, de kleurrijke uitwer-
king echt Hollands zoals de eer-
ste zes praalwagens laten zien. 
Hollands ontbijt, picknick op de 
camping, bourgondisch Haar-
lem, Max bakt het en een ter-
rasje pikken van ondernemend 
Haarlem. Op een Captains Di-
ner  kan je van alles verwachten. 
De theepot van de Keukenhof 
wordt het meest gefotografeerd. 
De proost van De Zilk werd wel 
koud geserveerd.
Een heerlijke Appetit op de za-
terdagavond geserveerd van 
ruim een miljoen hyacintenkop-
pen en bijna een half miljoen 
narcissen. Een smakelijke hap in 
technicolor.
Ton van den Brink
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In verband met
Koninginnedag

dinsdag 30 april kopij
en advertenties uiterlijk

aanleveren maandag
29 april, voor 12.00 uur.

Uitgifte krant op
woensdag 1 mei.

DEZE WEEK

NU 6% BTW*

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH Haarlem 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

Alstublieft,
de Oranje Heemsteder!
Heemstede – Hoe vaak komt het voor dat u een troonswisseling mee zult maken? Na 33 jaar kiest 
Koningin Beatrix ervoor afstand te doen van de troon en sinds de bekendmaking ervan zijn voor- 
bereidingen voor diverse festiviteiten van start gegaan. Op Koninginnedag, dinsdag 30 april, worden 
ze gepresenteerd. Uiteraard is er ook volop feest in Heemstede! Het is tenslotte Koninginnedag én 
Kroningsdag. Alle reden om een leuke, oranjegetinte dag en avond te gaan beleven. In deze Heem-
steder vindt u het uitgebreide programma voor Koninginnedag 2013. En niet alleen dat: ook leest u 
over andere ‘oranje’ activiteiten die scholen, ondernemers en verenigingen organiseren. Alvast heel 
veel plezier gewenst op de Koninginnedag, dinsdag 30 april. En… veel leesplezier voorafgaand aan 
deze bijzondere dag met de Heemsteder natuurlijk! 

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl

Koninginnedag 2012.
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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 worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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
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Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?
Vijf vragen aan… is 
nieuw in de Heemste-
der. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Jur Fortuin.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Jur Fortuin en heb sinds 2002 de galerie Het Kunstbedrijf 
in Heemstede. De galerie is gevestigd aan de Raadhuisstraat waar 
vroeger de timmerfabriek het Spant zat. De galerie ligt een beetje 
verscholen maar als je zegt “naast Van Dam” dan weten de men-
sen je wel te vinden. In de galerie is elke maand een nieuwe expo-
sitie te zien van kunstenaars van buiten de regio. 
De galerie wordt ook verhuurd voor bijv. workhops en bijeenkom-
sten. 
Tijdens de Heemsteedse kunstbeurs ben ik ook een van de deel-
nemende kunstenaars en heb van de Cubaanse kunstenaar Carlos 

Wie, Wat, Wat, W

De

Vijf W’s 
voor...

Jur Fortuin
Casas een kunstwerk ontvangen die we gaan veilen in het week-
end van de beurs. Van 26 t/m 28 april in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan.
Ik ben in Heemstede terecht gekomen doordat de ateliers in Haar-
lem op het voormalig Paswerk terrein moesten wijken voor nieuw-
bouw.
De Heemsteder is leuk om te lezen voor de locale nieuwtjes. Ook is 
het voor mij heel handig om o.a. nieuwe exposities of evenemen-
ten aan te kondigen.

Wat voor werk doe/deed je?
Tijdens mijn studie aan de Rietveld academie (grafi sch ontwerpen) 
kwam ik er achter dat ik ook ruimtelijke dingen wilde maken. Heb 
vroeger truien ontworpen, klokken gemaakt en had samen met 
een compagnon een timmerfabriek waar we interieurs op maat 
maakten. We hebben toen ook voor de nieuwe Tweede Kamer een 
aantal kamers en meubelen gemaakt.
Nu ben ik bezig om een nieuw ontwerp n.l. een klaptafel/stoel
die opgeklapt maar 4 cm dik is. Dit ontwerp van essenhout maak 
ik in kleine oplagen.
Ook maak ik mozaïekobjecten van gevonden en samengestelde 
voorwerpen.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Al vanaf het begin van de galerie heb ik een lief hondje “Lou-Lou” 
en loop regelmatig is het Groenendaalse bos. Verder ga ik vaak 
naar rommelmarkten en zoek daar spulletjes die ik kan gebruiken 
voor mijn mozaïeken. 

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Het is een prettige plaats om te zijn met veel groen in de buurt en 
natuurlijk de zee vlakbij. Jammer alleen dat er niets te doen is aan
de oevers van Spaarne. Zou graag aanmeren met een bootje en op 
een terras kijken naar de voorbij varende bootjes.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik ben het meest in mijn sas als ik even niets hoef te doen omdat 
niets moet en dan naar muziek luisteren. Het liefst nog buiten in 
het zonnetje.

Onbekend Heemstede
Groenendaal (4)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos.
De offi ciële opening was op 17 
juli 1913. 

Panorama vanaf de Belvedère
Bezoekers van Groenendaal, 
vanaf die offi ciële opening, 
klommen natuurlijk de Belvedè-
re op. Het eerste jaar deden dat 
zo’n 10.000 mensen. Dat kost-
te wel een dubbeltje per per-
soon, maar als je boven was had 
je een wijds uitzicht. We moe-
ten ons realiseren, dat de bomen 
toen veel minder hoog waren 

dan nu. Vanaf de Belvedère kon 
je kijken tot aan Amsterdam, je 
zag de molens aan de Zaan, de 
Bavokerk in Haarlem en nog veel 
meer. Beneden je zag je ook de 
bollenvelden, die toen nog tal-
rijk waren in Heemstede. Direct 
werd dan verteld, dat als Groe-
nendaal niet door de gemeente 
zou zijn gekocht en tot wandel-
bos gemaakt, het bos vast zou 
zijn gekocht door bollenkwekers. 
Hout eraf, zand afgraven en heel 
Groenendaal was bollenland ge-
worden – en dan vast in de jaren 
70 van de 20ste eeuw bebouwd. 
Heemstede was dan nu heel wat 
minder groen geweest.
Op de ansichtkaart zien we het 

wijdse uitzicht vanaf de Belve-
dère. Meer over dit bijzonde-
re gebouw vindt u in het Groe-
nendaalboek, dat op 23 mei a.s. 
wordt gepubliceerd door de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek. In 240 pagina’s 
vertellen we over de geschiede-
nis van Groenendaal, met tal van 
illustraties en foto’s en veel ma-
teriaal dat nog nooit getoond is. 
Meer informatie op www.hv-hb.
nl. 

Kijk ook eens op de specia-
le website: wandelbos.heemste-
de.nl (zonder www) om te zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina.

Panorama vanaf Belvedère.

Expositie 
van quilts en 

sieraden
Regio - In het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5 is er 
van 2 mei t/m 4 juni mooi werk te 
zien van 2 kunstenaressen.
Rosita van Wingerden-Haarsma 
vervaardigt in eigen atelier op 
ambachtelijke wijze unieke sie-
raden en objecten. Deze worden 
gekenmerkt door een duidelij-
ke strakke vorm. Zij streeft er-
naar om sieraden te maken die 
niet alleen mooi, maar ook vooral 
goed draagbaar zijn. Ze gebruikt 
in haar werk naast goud, zilver 
en edelstenen ook kunststoffen 
en natuurlijke materialen. On-
langs heeft ze de nieuwe ambts-
keten voor de burgemeester van 
Heemstede gemaakt.
Gé de Jong- Blaauw maakt gro-
te quilts; een samenstelling van 
lapjes stof. Haar werk laat een 
samenspel zien tussen traditi-
onele patronen en eigenzinnig 
kleurgebruik. Het maken van 
een quilt is voor haar een einde-
loze puzzel, die net zo lang door-
gaat tot het effect voldoening 
geeft. Het is als het vertellen van 
een verhaal. In dit geval een ver-
haal van duizend en één lapjes.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.
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Generatiemix maakt de tuin lenteklaar
Heemstede - De tuinklussen 
heb ik opgespaard voor de jon-
gens van Hageveld, aldus Diene-
ke Drost aan de Achterweg, die 
dinsdagmiddag twee jongens 
van de vierde klas van Hageveld 
thuis kreeg om de tuin voorjaars 
klaar te maken. De twee moes-
ten hun maatschappelijke sta-
ge van 33 uur invullen, wat is er 
dan mooier om buiten te werken. 
Jurriaan en Rian hebben thuis al-
lebei grote tuinen en weten wat 
hen te doe staat. Terwijl Jurri-
aan takken opruimt, probeert Ri-

an het groen tussen de tegels 
weg te krabben met een stalen 
borstel. Het knapt zienderogen 
op en dat stimuleert. Tussen het 
werken door vertelt Rian hoe hij 
via de site stagerage.nl terecht 
kwam bij de `generatiemix` van 
Welzijn Ouderen Heemstede. Vo-
rig jaar bestond de Bavostichting 
in Heemstede 40 jaar. Bavo on-
dersteunt projecten ter verbete-
ring van de kwaliteit van het be-
staan bij het ouder worden en 
kwam met geld naar Welzijn Ou-
deren om extra aandacht voor 

de ontmoeting tussen generaties 
mogelijk te maken. Dit jaar le-
vert het Rabobank Stimulerings-
fonds een bijdrage aan het wel-
zijn en de leefbaarheid van groe-
pen inwoners in het werkgebied 
van de bank en heeft als thema 
in 2013 “Het verbinden van Ge-
neraties”. Dat sluit helemaal aan 
bij het Generatiemix project van 
Welzijn Ouderen Heemstede. De 
groenbak van Jurriaan is inmid-
dels vol en de tuin ziet er al een 
stuk knapper uit. Zo hebben de 
twee al drie tuinen afgewerkt er 
volgen nog twee. Lekker werk 
vinden ze beiden maar eigenlijk 
hadden ze nog liever bij de hon-
dentraining hun stage gelopen, 
maar die zat al vol. Dieneke is blij 
dat deze klus dit jaar geklaard is 
zonder vuile handen te maken 
en de rug is ook nog heel. De ge-
neratiemix gaat dit voorjaar door 
heel Heemstede. Een jeugdkoor 
gaat zingen in de Burghave, gas-
ten van de Zonnebloem worden 
op Hageveld door leerlingen in 
de watten gelegd, jongeren hel-
pen ouderen met de sociale me-
dia en gaan samen kunst ma-
ken. Spannende ontmoetingen 
tussen oud en jong.
Ton van den Brink

Heemstede zet verder in 
op zonne-energie
Heemstede - Op 11 april is er 
een vervolg geven aan het pro-
ject Zon op Heemstede. In het 
raadhuis konden belangstellen-
den kennis nemen van de mo-
gelijkheid gezamenlijk in te zet-
ten op zonne-energie. Op de site 
www. Zonatlas.nl zijn alle huizen 
in Heemstede te vinden en kan 
men zelf kijken of het dak ge-
schikt is voor zonnepanelen. Als 
blijkt dat de ligging of de con-
structie het plaatsen van pane-
len minder aantrekkelijk maakt 
zijn er andere opties. Samen met 
de straat of buurt panelen aan-
schaffen op een of meerder pan-
den in de omgeving.
De opbrengst wordt dan ver-
deeld onder de deelnemers. Ook 
de gemeente stelt burgers in de 
gelegenheid panelen te kopen 
die op gemeentelijke eigendom-
men worden geplaatst. Zo ko-
men er op het gebouw van de 
kinderopvang in de Overboslaan, 
de gymzaal aan de Van der 
Waalslaan en de oude muziek-
school aan de Bosboom Tous-
saintlaan  panelen waarbij bur-
gers kunnen participeren. Wet-
houder Jur Botter tekende hier-
toe een convenant met de stich-
ting Zon op Nederland. Deze 
stichting heeft ervaring met de 
uitvoering van plannen waarbij 
meerdere huishoudens (in co-
operatievorm) samenwerken bij 
het plaatsen en exploiteren van 
zonnepanelen. Het feit dat zon-
nepanelen momenteel erg voor-

delig zijn, wegens overproduc-
tie in China en de steeds voort-
schrijdende techniek, maakt het 
nu erg aantrekkelijk om over 
te stappen naar zonne-ener-
gie. Heikel punt blijft de periode 
waarin de investering wordt te-
rugverdiend. Men moet toch re-
kenen met een periode van een 
jaar of twaalf voordat de investe-
ring er weer uit is. Onduidelijk is 
of de overheid, winsten gemaakt 
op deze vorm van stroomopwek-
king, op termijn niet gaat afro-
men door middel van heffingen 
of belastingmaatregelen.
Door gezamenlijk panelen in te 
kopen is er een voordeel te be-
halen zodat de terugverdientijd 
wordt bekort. Het meest voor de 
hand liggend is dat huizenbe-
zitters zelf voor panelen zorgen, 
maar waar dat niet kan biedt de 

gemeente mogelijkheden mee te 
doen via gemeentelijke gebou-
wen. De opbrengst wordt dan 
verdeeld onder de deelnemers 
naar rato van de gedane inves-
tering. Zo kunnen bewoners van 
een flatgebouwen ook meedoen 
aan het plaatsen van panelen 
op het dak van hun gebouw. Er 
zijn geen vergunning nodig in-
dien men zonnepanelen wil 
plaatsen en de gemeente ver-
leent alle medewerking als een 
groep bewoners met plannen 
komt. Voor velen zal niet de la-
gere energierekening de door-
slag, geven maar het feit dat 
met zonne-energie wordt mee-
gewerkt aan het reduceren van 
de CO2 uitstoot. Informatie via 
de gemeente of www.zonopne-
derland.nl.
Eric van Westerloo

De boerderij aan de Cloosterweg vlakbij Hageveld in 1951. Foto geno-
men vanaf de Kwakelbrug. 

Nieuwe HeerlijkHeden 
verschenen

Heemstede - Zojuist is Heer-
lijkHeden 156 verschenen. Het 
kwartaaltijdschrift van de Histo-
rische Vereniging Heemstede-
Bennebroek bevat weer tal van 
lezenswaardige artikelen en veel 
full colour afbeeldingen. 
Vrijetijdsbesteding was lange tijd 
een privilege van de elite. Het 
echtpaar Aberson dat voorop het 
nieuwe nummer van HeerlijkHe-
den op stap gaat voor een fiets-
tochtje was daarmee begin twin-
tigste eeuw een uitzondering. 
Gerhard Aberson (eigenaar van 
’t Clooster, waar nu Hageveld 
staat) was bestuurslid van de 
in 1906 opgerichte ‘Vereeniging 
tot verfraaiing van Heemste-
de en Bennebroek’; doel: beide 
plaatsen zo aantrekkelijk moge-
lijk maken, om te bezoeken maar 
vooral ook om je er te vestigen. 
In 1963, toen recreatie al lang 
niet meer alleen voor de ‘hap-
py few’ was, openden de poor-
ten van de speeltuin Linnaeus-
hof, genoemd naar de ooit zo 
beroemde tuin die Carl Linnaeus 
voor George Clifford inrichtte 
op de Overplaats van de Harte-
kamp. De speeltuin is ontstaan 
uit de showtuinen van Henry 
Roozen. In de loop der jaren ver-
schoof het accent van bloemen 
naar spelen. We laten het zien 
met behulp van veel foto’s.
Iets zuidelijker van de Linnaeus-

hof, aan overkant van de Rijks-
straatweg, lag vroeger Huis te 
Bijweg. Dit reeds lang verdwe-
nen huis had in de 18de eeuw 
een kleurrijke bewoner: Johan 
Valckenaer.
Ook verdwenen, maar dan pas 
vorig jaar, zijn de laatste twee ar-
beiderswoninkjes van Het Para-
dijs in Bennebroek. Nog in de ja-
ren vijftig hadden de bewoners 
er geen gas, stromend water of 
elektriciteit.
Direct na de oorlog had Heem-
stede enkele jaren een herinne-
ringsmonument voor de geval-
lenen aan de westkant van het 
Richard Holplein aan de Heem-
steedse Dreef. De maker, Antoon 
Molkenboer, was een bijzondere 
kunstenaar. 
Verder: de passage van de Tour 
de France door Heemstede in 
1954 en de tweede bijdrage in de 
serie boerderijen, dit keer over 
Hoeve Nijverdal bij Hageveld. 

HeerlijkHeden is voor 4,95 eu-
ro verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker, Primera De Pijp, Bru-
na Heemstede, Boekhandel van 
Ostade en Tijdschriftenwinkel 
Mans op de Zandvoortselaan, 
allen in Heemstede en bij Bru-
na in Bennebroek. Op www.hv-
hb.nl kunt u een aantal pagina’s 
inzien.(en ook via deze website 
kunt u het tijdschrift bestellen).

Recreatie van toen: fietsers langs De Geleerde Man aan de Benne-
broekerlaan vóór 1920 (ook wel Kleine of Nieuwe Geleerde Man, niet 
te verwarren met De Geleerde Man aan de Rijksstraatweg). Het ho-
tel werd in de eerste ‘Gids voor Haarlem en omstreken’ aanbevolen bij 
de toeristen.
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Generatiemixkoor zingt in Burghave
Heemstede – Er zijn van die 
liedjes uit een vroeger leven 
die terugkomen als je ze weer 
hoort. `s Avonds als het kamp-
vuur brandt is zo`n liedje, dat je 
de hele dag bijblijft en `s avonds 
bij de open haart weer terug-
komt. Gezongen door het Seni-
orenkoor ‘Sing in` van Welzijn 
Ouderen Heemstede met de be-
kende dirigent en pianist Loek 
van der Meer als de promotor. 
Hij dirigeert niet alleen dit se-
niorenkoor, maar ook de kinde-
ren van groep 6 van de Jacoba-
school. Die kinderen hadden ter 
voorbereiding, al een keer gere-
peteerd met het Seniorenkoor,  
toen was er al de klik tussen 
de zangers en zangeressen. 

Muziek verbindt immers. Een 
liedje over de Malediven, een 
eilandengroep onder India, 
boeide de kinderen zo dat zij 
er een eigen versie van maak-
ten, Malle Dieven, die positief 
kicken op inbreken voor de lol, 
niet om de poen. Omdat ze zich 
vervelen , het zijn gen negatie-
ven, het zijn malle Dieven. De 
liedjes van het Seniorenkoor 
gingen zo maar twee generaties 
terug om als nieuw gezongen 
te worden door net twee turven 
hoog. De ouderen gingen graag 
mee met de kinderen in het lied-
je “te laat les 6”. Iedereen weet 
hoe lastig je een smoes verzint 
als je te laat komt. Lekke banden 
op nummer 1 en tegenwoordig 

hebben vliegtuigen altijd vertra-
ging. Net als het spoor. Makke-
lijker kan je er over zingen met 
een begripvol Seniorenkoor. De 
bewoners van de Burghave ge-
noten van deze aubade op de 
dinsdagochtend bij de koffie in 
hun restaurant. Bij het Viva Es-
pana kwam bij een enkele be-
woner die aan een Costa heeft 
overwinterd, het Spaanse tem-
perament even boven. Heerlij-
ke herinnering aan mooie tij-
den, dat doet goed! Zoals de 
hele ontmoeting tussen Senio-
renkoor en groep 6 van de Ja-
cobaschool met als toehoorders 
een dankbaar publiek van de 
Burghave.
Ton van den Brink

Bezoek uit Royal Leamington Spa
Heemstede - Van 18 tot en met 22 april bracht een delegatie uit partnerstad  Royal 
Leamington Spa een bezoek aan Heemstede. O.a. is het bloemencorso, een concert 
in de Oude Kerk, en Huis te Manpad bezocht waar deze foto is genomen bij de voor-
malige menagerie.
 

Woensdagavondfilm 
is Franse komedie
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 8 mei is dat een 
Franse komedie. Ondanks 
de jaloezie van haar collega-
chefs, verleidt een bekende 
Franse chefkok de Franse pre-
sident in het Ëlysëe Paleis met 
haar heerlijke kookkunsten.
De film begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 95 minuten. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze film óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
films die gepland staan. Kijk 

ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie. 

Themamaaltijd:
Voortreffelijk Voorjaar!
Van maandag t/m vrijdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op de eerste maandag van de 
maand is er een themamaal-
tijd. Het thema is op maandag 
6 mei Voortreffelijk Voorjaar, 
met met o.a. asperges met 
beenham en Hollandaisesaus, 
gevulde kipfilet met jacht-
saus en toe tricolor ijs met sa-
lade de fruits. U kunt aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.30 uur. 
Reserveren kan telefonisch tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf, tel. 023-548 38 28 kies 
1. De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor 
u reserveert. Het themadiner 
kost 9,75.

Voor hippe jonge meiden!
Zaterdag demonstratie TOP-
nagels bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 27 
april is er een demonstratie TOP-
nagels voor jonge en hippe mei-
den, n.a.v. de publicatie van de 
Haarlemse Marise Hendriksma 
die het boek TOPnagels heeft 
geschreven.
De demonstratie wordt gegeven 
door Salon Raja, die haar salon 
heeft op Mr. J. Heemskerkstraat 
2 in Heemstede. Salon Raja in 
Heemstede is een professione-
le nagel-/pedicure salon, groot-
handel in nagelproducten en te-
vens worden er workshops en 
opleidingen verzorgd.
Zaterdag 27 april zal Raja Draais-
ma aanwezig zijn om te demon-
streren hoe je de nailart uit het 
boekje Topnagels zelf kunt ma-
ken. Salon Raja werkt met ve-
ganistische producten van het 
merk SpaRitual. Er zal een leuke
kennismakingsactie zijn.
Kom inspiratie op doen en leer 
de leukste nailart maken.
De demonstratie zal plaatsvin-
den bij Boekhandel Blokker, Bin-

nenweg 138, 2101 JP  Heemste-
de.
Vanaf 15.00 uur kun je ideeen 
opdoen en je nagels laten lak-
ken. Iedereen is welkom.
Topnagels is een unieke uitgave 
voor iedereen die op een helder 
en eenvoudige manier nagels wil 
decoreren. Het boek geeft uit-
leg over: zelf nagels beschilde-
ren, kunstnagels, plaknagels en 
stempels.
In totaal worden 15 ontwerpen 
uitgewerkt zoals Cupcake nails, 
Newspaper nails, Engelse drop 
nagels, Muziek nagels, boter-
kaas-eieren nagels, Engelse na-
gels, aardbei nagels...vele the-
ma’s kunnen gevonden worden 
in dit boek.
Geïllustreerd met meer dan 100 
kleurenfoto’s!
En... met tips en adviezen voor de 
verzorging van nagels!

Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede, tel. 023 – 
5282472.

Regio - De Avondvier-
daagse Bennebroek ging 
van start op 16 april. Op 
19 april werden de deel- 
nemers feestelijk gehul-
digd.

Onder meer liepen scho-
lieren mee van de Spar-
renbosschool, Franciscus-
school, Willinkschool en 
Zwanebloem.

Scholen present tijdens 
Avondvierdaagse
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Lida Randeraad 45 jaar 
vrijwilligster bij de Pauwehof
Heemstede – Een rijk leven als 
vrijwilligster bij de Pauwehof. Dat 
wil Lida Randeraad graag kwijt 
aan de krant. In mei neemt zij, tij-
dens een feestje van alle vrijwil-
ligers, afscheid na ruim 45 jaar 
dienstbaar te zijn aan het soci-
aal-cultureel werk van Welzijn 
Ouderen in Heemstede, waar-
van de Pauwehof deel uit maakt. 
Ze begon in die mooie witte vil-
la achter de huidige Pauwehof. 
Daar zwaaide mevrouw Stiekema 
de scepter, nog steeds kan zij vol 
respect praten over haar jaren 
daar. Maar dat huis  werd ver-
kocht en de Pauwehof in 1976 

opgeleverd. Lida deed de ver-
huur van de zalen, had er de vas-
te klantjes als een diagroep, de 
cursussen van Scheidegger en 
eens in de maand de predikan-
tenkring, waarbij alle dominees 
uit de regio op bezoek kwamen 
om te vergaderen. Ze maakte de 
uitbreiding van eigen cursussen 
mee. Ze moest wel opletten met 
de gehorigheid van de zalen. Dat 
was na de laatste renovatie ge-
lukkig over. Geen geluidsover-
last meer. Ze deed ook de bijbe-
horende administratie als reke-
ningen sturen en kijken of er wel 
betaald was. Ze maakte weken 

van 24 uur. Men wist haar soms 
tot elf uur in de avond te vinden. 
Later kwam Dieneke Drost als 
beheerster, mooie jaren maak-
ten ze er van. Dat maakt je leven 
rijk. Er was een tijd dat de Pau-
wehof verhuurd werd zonder be-
heerder. Ze had al haar twijfels, 
soms liepen bruiloften en recep-
ties wat uit de hand, maar ze wil-
de geen politie aan de deur. In 
overleg met de kerkvoogdij was 
er in het vervolg altijd een be-
heerder achter de hand. De zaal-
verhuur loopt nu via het kerke-
lijk bureau van de Pinksterkerk 
in de Camplaan. De Pauwehof is 
nu geïntegreerd in Welzijn Ou-
deren Heemstede en wordt nog 
steeds ondersteund door de dia-
conie van PKN.
Lida heeft in die 45 jaar veel 
mensen zien komen en gaan. Ze 
woonde er bijna om de hoek in 
de Bosboom Toussaintlaan. Zes 
jaar geleden verhuisde ze naar 
de Wasserij Annalaan en daar 
heeft ze nu haar draai gevonden. 
Alles bij de hand, behalve dan 
de Pauwehof, maar daar komt 
ze straks alleen nog voor de yo-
ga. Haar plek achter de kof-
fie wordt door een andere gast-
vrouw ingevuld. Lida kijkt dank-
baar terug op een bewogen, 
maar ook een rijk vrijwilligers-
leven in de Pauwehof. Zou die 
45 jaar zo weer over willen doen, 
maar laat dat graag ook aan een 
ander over.
Ton van den BrinkLida Randeraad tussen collega`s, links Yvonne en rechts Matty.

Heemstede – Naar aanleiding 
van het 2-jarig bestaan be-
antwoordt Erika van Uitvaart-
verzorging Erika een aantal 
vragen.

Hoe is het begonnen?
“Nadat ik 3,5 jaar in een hos-
pice heb gewerkt, ben ik in de 
uitvaartbranche gaan werken bij 
een grote landelijke organisatie, 
mijn diploma’s gehaald en sinds 
twee jaar run ik mijn eigen uit-
vaartonderneming.”
Wat spreekt je zo aan in deze 
branche?
“Wat mij opvalt, is dat het le-
ven intenser lijkt te worden zo-
dra de dood in beeld komt. Om-
dat ik met de dood als gegeven 
werk, leer ik alles over het leven. 
Daarom vind ik dit mooi werk. Ie-
der mens is er één, iedereen ver-
werkt verdriet op zijn of haar ei-
gen manier. Wat ik bijdraag aan 
het afscheid, aan de ceremonie, 
is dat het vooral maatwerk en 
dus heel persoonlijk is. Elk mens 
leeft zijn eigen leven. Een leven 
dat het waard is om op terug te 
kijken als er afscheid genomen 
wordt. Er is tijd en rust om de 
juiste besluiten te nemen. Niet 
ik, maar de nabestaanden bepa-
len wat mijn rol is.” 
“Betaalbaar maatwerk”?
“Ik vind het belangrijk dat ieder-
een bij ons terecht kan voor een 
uitvaart. Met maatwerk bedoel 
ik dat iedereen krijgt wat pas-

send is bij de situatie, niet al-
leen qua inhoud maar ook qua 
prijs van de uitvaart. Veel men-
sen vragen een offerte om te we-
ten wat de kosten zijn. Als u een 
klein budget heeft, gaan we sa-
men op zoek naar de mogelijk-
heden die passen bij uw speci-
fieke wensen. Wij hebben trans-
parante prijzen, denken met u 
mee over mogelijke kostenbe-
sparingen.”
Waar word je door geraakt?
“Ik ervaar de wereld waarin wij 
leven vaak als druk, hectisch en 
op onszelf gericht. Ik kom regel-
matig in contact met nabestaan-
den die met liefde en respect 
een uitvaart verzorgen. Dat raakt 
mij, laat mij de mooie kant van 
het leven zien. Ik had nooit be-
dacht dat er zoveel liefde op mijn 
pad zou komen!
De afgelopen twee jaar hebben 
wij ervaren dat het grootste deel 
van de opdrachten bij ons komt 
via mond tot mond reclame. Het 
komt regelmatig voor dat we op-
nieuw worden gevraagd bin-
nen een familie om een uitvaart 
te verzorgen. Dit is voor ons een 
groot compliment en dat raakt 
mij ook.”

Voor een nadere kennisma-
king kunt u een afspraak, 06-
39507245 maken of de website 
bezoeken.
Kijk ook op:
www.uitvaartverzorgingerika.nl.

Eerste lot Zonnebloem gekocht 
door wethouder Christa Kuiper
Heemstede – Wat leuk dat ik 
het eerste lot mag kopen. Wet-
houder Christa Kuiper  heeft al 
een twee euromunt in haar hand. 
Ze zijn toch niet duurder gewor-
den? De hele wereld lijkt wel 
duurder te zijn, behalve die kans 
op 15.000 euro bij de Zonne-
bloemloten. Afgelopen jaar ver-
kocht de voorzitter van de Zon-
nebloem Heemstede Ans We-
ber de meeste loten in Heemste-
de. Op één lot viel in Heemstede 
toch een prijs van duizend euro. 
Wethouder Kuiper ontving don-
derdag enkel bestuursleden van 
de twee Zonnebloemafdelingen 
Valkenburg en Berkenrode  om 
het eerste lot te kopen en de af-
trap te geven voor de lotenver-
koop. Vrijwilligers van de Zonne-
bloem gaan de komende maan-
den weer langs de deuren, bra-
derieën en supermarkten om 
loten te verkopen. Met de op-
brengst organiseert de Zonne-
bloem  activiteiten en vakan-
ties voor mensen met een fysie-
ke beperking. Bovendien ont-
vangt u bij uw lot dit jaar een 
aantal leuke extra’s. Aan elk lot 
zit bijvoorbeeld een coupon van 

de KRO, waarmee u gratis het 
tijdschrift ‘KRO Verhalen’ ont-
vangt. Ooit begon de KRO met 
Alex van Wayenburg op de radio 
met Radioziekenbezoek de Zon-
nebloem. Het bezoekwerk aan 
eenzame, fysiek beperkte men-
sen is nog steeds de hoofdtaak 
die zonnebloemvrijwilligers zich 
ten doel stellen. Janny Rosen-
dal, Marjan van Koningsbrugge, 
en Jaap van Donge  vertelden de 
wethouder hoe zij te werk gaan 
met de loterij. Tijdens de festivi-
teiten in Heemstede flink uitpak-

ken om zo  in een korte tijd veel 
loten verkopen. Heel Heemste-
de mag nu weten dat u de Zon-
nebloem kan verwachten. Thuis 
of in de straat of op het plein. 
Doe als de wethouder en hou 
dat twee euromuntje bij de hand. 
De Zonnebloem heeft het hard 
nodig om alle doelen te halen 
en krijgt slechts een hele klei-
ne subsidie van de overheid voor 
scholing van medewerkers. Als u 
dus de kans krijgt om een Zon-
nebloemlot te kopen, doen dus!
Ton van den Brink

Uitvaartverzorging Erika 
bestaat 2 jaar

Superpicknick op Meermond
Heemstede - Op de dag na He-
melvaartsdag heeft Plexat een 
geweldige super picknick ge-
organiseerd op Speelbos Meer-
mond. Iedereen is van harte wel-
kom, hoe meer mensen komen, 
hoe gezelliger!
Plexat van Casca zorgt voor spel-
letjes waar iedereen aan mee 
kan doen, spelmaterialen, leuke 
prijzen voor de spelletjes en ge-
noeg water en limonade voor ie-
dereen. Neem je zelf een goed 
gevulde picknickmand, je fami-
le en/of vrienden, een kleedje en 
natuurlijk je goede humeur mee?
De picknick is op vrijdag 10 mei 
vanaf 12.00 uur op Speelbos 

Meermond, achter de gemeen-
tewerf, Cruquiusweg 49, 2102 LS 
Heemstede. Vanaf hier volg je de 
borden naar het leukste speel-
bos van Heemstede. Je kunt er 
gratis parkeren, maar ook met de 
fiets komen. 
De spelletjes beginnen om 13.00 
uur, de prijsuitreiking is rond 
14.45 uur. Het hele program-
ma duurt tot 16.00 uur. Natuur-
lijk kun je daarna nog blijven om 
met de kabelbaan naar beneden 
te roetsjen of heerlijk een balle-
tje te trappen met vrienden en 
familie! 
Kijk ook eens op www.speelbos-
meermond.nl en www.casca.nl. 
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Bridgeclub Bel Air
Met een score van 66.32% was de winst in de vijfde serie weer een 
feit. Met de maximale score van 500 punten zijn Irma v.d. Meer en 
Tine Posthuma voor de zoveelste keer kampioen geworden van 
Bridgeclub Bel Air. Met een achterstand van 125 punten werden 
Ans Pieters en Jan Warmerdam tweede. Deze wedstrijd kwam Jan 
weer met zijn oude maatje broer Joop aan de bridgetafel en met 
57,99 werden zij tweede. De derde plaats werd met 56,25% inge-
nomen door Jan Pieters en Piet v.d. Raad. Doordat Ans Pieters en 
Jan Warmerdam de maximale 55% kregen werden zij voor de to-
taalstand van deze serie van het podium gegooid met een verschil 
van 0,02% door Jan Pieters en Piet v.d. Raad. Van je familie moet 
je het maar hebben. Ilse en Ron Rusman waren stomverbaasd dat 
zij nog 48,26% hadden behaald, waardoor hun plaats in de A lijn 
verzekerd was. Wederom gaan er zes paren uit de A lijn verdwij-
nen. Maria en Ton Bruseker; Miep v.d. Raad en haar Partner; Ge-
rard v.d. Berk en Henk Griffioen (Allemaal onder de 47½% ge-
middeld). Volgens de ranglijst gaan; Riek en Gerard Hageman en 
Joke v. Dam met Aat Groeneveld en Riek en Nico Timmers (laat-
ste) naar de B lijn.
Marieke v. Lamoen en Ronald v .d. Holst pakten de winst in de B 
lijn, ondanks het feit dat Marijke met Lies Huneker moest spe-
len. De reglementaire 45% was net voldoende voor de winst. Op 
0.82% werden Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen tweede.  On-
danks het feit dat Hannie Koek en Yvon Tromp slechts 40,10% be-
haalde gaan zijn toch weer naar de A lijn omdat zij als zesde zijn 
geëindigd.  Wieck van Baars en Ria Lengers deden het iets beter 
dan de vorige zittingen, maar de 51,04% was net niet voldoende 
om in de B lijn te blijven. Met een gemiddelde van 46,93% gaan 
zij volgende seizoen weer vanuit de C lijn hun best doen. Het leek 
er wel op dat Martien en André Mesman met de dames naar de C 
lijn wilde. Met een score van 28,65% hielden zijn maar zeer wei-
nig over (47,53%). 
Met een gemiddelde van 58,53% gaan Irma Meijssen en Leon 
Couvee weer naar de B lijn, samen met Irmi v. Dam met Anneke 
v. Vree en Lucie Doeswijk met Siem v. Haaster en Marlies ten Ka-
te en Henriëtte v. Dril.  Wille Schmits en Bea Schutgens kwamen 
voor de tweede keer even snuffelen bij de club. Volgend jaar gaan 
zij voor de prijzen. Met een score van 53,47% werden zij tweede 
in de C lijn. Emmy en Jan v. Stijn zijn dit jaar het paar dat als laat-
ste zijn geëindigd.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

In Bibliotheek Haarlem Centrum

Expositie cursisten Hart
Regio - Tot en met 29 april expo-
seren cursisten van Hart in Bibli-
otheek Haarlem Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De ex-
positie is gratis toegankelijk tij-
dens openingsuren van de Bibli-
otheek.
Onder de titel Eigenzinnige land-
schappen stellen de cursisten 
van docent Helmuth van Galen 
de acrylschilderijen ten toon, die 
zij dit cursusseizoen maakten.
In vitrines liggen de sieraden die 

cursisten maakten in de cursus 
edelsmeden, onder leiding van 
docent Simone van der Plas.
Ook het werk van cursisten 
beeldhouwen, onder leiding van 
docent Rob Schreefel en het 
werk van cursisten model-boet-
seren, onder leiding van Mark 
Verburg is hier te zien.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.hart-haarlem.
nl. De toegang is gratis. 

Heemstede - Iedere vrijdag or-
ganiseert The Vintage Store een 
gratis inloopochtend van 09.30 
tot 12.00 uur voor ouders en kin-
deren, hierbij is de koffie/thee 
en limonade gratis en word er 
naar hartelust geknutseld en ge-
speeld. De ene keer een thema 
de andere keer lekker schilderen 
of brooddegen.

Op de zaterdag kunt u ontbijten 
voor slechts 1,- euro. U krijgt dan 
een kop koffie/thee, krentenbol 
en een croissant. Het ontbijt is 
verkrijgbaar van 9u-10u. Na 12u 
staat er een pannenkoek met 
stroop/suiker voor slechts 1,- op 
de kaart.
Verder vindt vrijdag 26 april de 
oranje bingo plaats, om 14.00 

uur, die kost slechts 9,95 euro.
Ook de zomercollectie hangt voor 
fijne prijsjes in het schap vanaf 
0,75 eurocent vindt u al kleding-
stukken op de damesafdeling en 
er is op de kinderkledingafdeling 
een collectie voor 0,50 eurocent. 
Er is ook herenkleding. Cruqiuis-
weg 37A, te Heemstede. Kijk ook 
op www.thevintagestore.nl.

Leuke activiteiten voor een kleine 
beurs bij The Vintage Store

Bij Boekhandel Blokker 
Mei is de maand van kinderboeken-
schrijfster Anke Kranendonk
Heemstede – Anke Kranen-
donks eerste boek heette Van 
huilen krijg je dorst. Het nieu-
we boek, Voetballen in de hemel, 
wordt onthuld op woensdag 1 
mei bij Boekhandel Blokker. 
Het boek is voor kinderen van 
7-10 jaar.
 Het belooft een feestelijke mid-

dag te worden, startend om 14.00 
uur. Daarna is het feest met een 
voetbalspel, een voordracht van 
Anke en een wedstrijd om kans 
te maken op een gesigneerd 
exemplaar van Voetballen in de 
hemel. Wat moet je doen? Maak 
een felicitatiekaart voor An-
ke omdat ze 20 jaar schrijfster 

is. Een tekening, verhaaltje, ge-
dicht, A4 een kaart of iets anders 
moois. Neem de kaart mee op 1 
mei a.s. en misschien win jij een 
gesigneerd boek.

Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Tel. 023 – 
5282472.

Ravissante modeshow tijdens Queen 
Mum event op Landgoed Groenendaal

Heemstede – Verrukkelijk, 
beeldschoon, bekorend… de 
synoniemen van ravissant, het 
woord dat de lading dekte van 
de modeshow die maandag 
werd georganiseerd op Land-
goed Groenendaal. Het land-
goed vormde maandagmiddag 
en –avond het decor voor het 
Queen Mum event, waaraan di-
verse mooie zaken uit de regio 
hun medewerking verleenden.
Zij hadden de handen succes-
vol ineen geslagen om een groot 
aantal ‘ladies’ heerlijk te trak-
teren op mode, verzorging, een 

drankje en hapje. De kaarten 
voor dit event waren allemaal 
uitverkocht, een eclatant suc-
ces dus! Landgoed Groenendaal 
dat met zijn prachtige ligging, 
fantastisch interieur, zalige ver-
snaperingen en gastvrije mede-
werkers als ‘gastheer’ fungeer-
de zag een ‘full house’ maan-
dag. De dames ontbrak het aan 
niets en vast en zeker hebben 
zij ideeën opgedaan om tijdens 
Koninginnedag (maar ook daar-
na natuurlijk) stijlvol voor de dag 
te komen. Myriam Mode (Hille-
gom), Blaque (Haarlem) en de 

schitterende coupes van Pie-
rot (Jan van Goyenstraat) zorg-
den met hun kleding en acces-
soires voor vele oh’s en ah’s. Dat 
gold ook zeker voor de prachti-
ge badkleding van Nencies uit 
de Gierstraat in Haarlem. Andere 
zaken die medewerking verleen-
den: Hildering Parfumerie (heer-
lijke geuren en make-up), crea-
tieve lekkernijen van Cakeworks 
Studio, prachtige rosés van Le 
Grand Cru en chocolade van Van 
Dam. Het doel van de avond is 
zeer zeker geslaagd: elke moe-
der is een Koningin…

Pieter van Lierop Fotografie





Heemstede – You are my 
sunshine, speelde de Dixieland 
Crackerjacks tussen de tientallen 
nieuwe auto`s. Geen kunst om 
met auto`s en zon zoveel man-
nen op de Binnenweg te krijgen. 
“Nog nooit zoveel mannen ge-
zien hier”, vertelt Annemiek Ja-
nus, bewoonster van de Binnen-
weg. Volgens Harry Kunst van de 
Susuki Garage aan de Cruquius-
weg werkt deze autopresentatie 
positief, hij herinnert zich nog dat 
hij in 1985, in de toptien  van de 
crisistijden vorige eeuw, begon 
in Garage Peters. Hij hield vol 
en staat nog steeds positief bij 
de Dorpspomp op de Raadhuis-
straat te midden van zijn meest 
witte auto`s. Rood is de kleur van 
de vice voorzitter van Winkel-
Centrum  Heemstede, Arno Koek 
van Boekhandel Blokker valt niet 
voor het Ferrarirood als de aard-
beien van Edward Kors, de rode 
Clio van Renault past hem beter. 
Jasper de Zwart, hij was jaren de 
regelmeester van de winkeliers-
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HBB wil wijziging in de toelating 
tot middelbare scholen
Heemstede - HBB wil een an-
dere opzet van het toewijzen 
van plaatsen naar de brugklas-
sen van middelbare scholen. Via 
motie(s) roept de lokale par-
tij het college op om een meer 
passend systeem te bepleiten bij 
de betrokken scholen en instan-
ties. Al jaren ontstaan rond de-
ze tijd van het jaar problemen 
bij de schoolkeuze van kinde-
ren die de basisschool verlaten 
en doorstromen naar het voort-
gezet onderwijs. Nieuwe leer-
lingen worden gedwongen om 
naar een school te gaan waar 
zij niet voor kiezen. Het gevolg 
is dat kinderen uit hun socia-
le omgeving worden gehaald en 
niet met vrienden of vriendinnen 
meekunnen naar de school van 
hun keuze. Dat in Nederland an-
no 2013 ons zo geroemd onder-
wijssysteem niet het hoofd kan 
bieden aan dit relatief simpele 

probleem is HBB een doorn in 
het oog. Fractievoorzitter Rem-
co Ates denkt met een alterna-
tief plan leerlingen tegemoet te 
kunnen komen.

“Ik vind het ongewenst dat kin-
deren uit Heemstede naar Haar-
lem-Noord moeten om een 
school te vinden die recht doet 
aan hun niveau.  Kinderen heb-
ben behoefte aan uitbreiding 
van hun sociale omgeving. Die 
vinden zij in Heemstede binnen 
sportverenigingen of in de hob-
bysfeer. Een school in Haarlem-
Noord sluit daarbij niet aan. Tot 
overmaat van ramp kiezen ou-
ders en kinderen nu voor een la-
gere opleiding dan waarvoor de 
kinderen feitelijk zijn gekwali-
ficeerd. Dit alles om maar in de 
omgeving te kunnen blijven.” Ligt 
hij zijn voorstel toe. Volgens Ates 
mogen er wettelijk meer leerlin-

gen in een klas zitten dan dat 
sommige scholen nu toestaan. 
Met twee of vier kinderen meer 
in een klas zou het probleem al 
uit de wereld zijn. Verder denkt 
Ates dat er met meer gemengde 
brugklassen van Vwo/Havo en 
Vmbo/Havo nog ruimte te vin-
den is om alle leerlingen te ac-
commoderen op de school van 
hun keuze. De in 2009 opgestel-
de prognose stelt dat het aan-
tal leerlingen op de basisscho-
len de komende jaren drastisch 
zal afnemen. Hiermee zou het 
probleem op termijn zijn opge-
lost, maar biedt dit onvoldoen-
de soelaas voor de eerstvolgen-
de jaren. In de raadsvergadering 
van 25 april aanstaande zal Ates 
zijn voorstellen verder toelichten 
en de andere fracties proberen 
te bewegen zijn moties te onder-
steunen. 
Eric van Westerloo

vereniging, houdt het bij een wit-
te limousine met champagne aan 
boord. Laat er nu net een witte 
Fiat, model Madurodam langs-
komen, daar maken we een fo-
to van. Dat is koopmansgeluk. 
Voorzitter van de winkeliers, hor-
logier Roeland Smit houdt het bij 
een witte Susuki, Hij mocht voor 
het mooie weer zorgen en dat is 
hem aardig gelukt. Hij blijft dus 
nog even aan! Kinderen zoch-

ten de vrolijk versierde zweefmo-
len op van zweefmolenaar bij de 
Cloosterlaan op. Iedereen vond 
de Binnenweg en Raadhuisstraat 
deze zonnige zaterdag de leuk-
ste straat van Nederland, waar in 
de etalages de nieuwe koning en 
koningin, door kinderen uitge-
beeld, je zomaar toelachen.
Ton van den Brink

Auto’s in het zonnetje
op Binnenweg en Raadhuisstraat

De Buitenboel, leukste 
zomervakantieweek van Casca
Heemstede - Dit jaar heeft de Buitenboel als thema Muziek & 
Dans. Lekker dansen en muziek maken, maar natuurlijk ook weer 
veel sport, spel, ravotten, rollebollen, knutselen, avonturen bele-
ven, een nachtje slapen (als je dat wilt, anders slaap je gewoon 
lekker in je eigen bed), zwemmen… teveel om op te noemen. Het 
wordt een superweek om nooit te vergeten! Maar pas op: als je 
één keertje bent geweest wil je volgende jaren weer!

Voor wie is de Buitenboel? Voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 
jaar.
Meedoen kost 66,00 euro. Een broertje of zusje betaalt 60,00 
euro. Dit is inclusief eten en drinken. 
De Buitenboel Muziek & Dans is achter Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan in de laatste week van de zomer- 
vakantie. De start is op dinsdag 13 augustus om 10.00 uur, de pre-
sentatie voor de ouders en aansluitend de slaapnacht op donder-
dagavond/nacht 15 augustus en op vrijdag 16 augustus 9.00 uur 
is het afgelopen.  
Aanmelden kan door langs te komen bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede vanaf dinsdag 7 mei tussen 9 en 16 uur 
(ma-do) en op vrijdag tussen 9 en 13 uur. Een volwassene kan 
maximaal 4 kinderen aanmelden.Voor meer informatie kunt u 
altijd contact opnemen met Mike: mdoodeman@casca.nl of bel: 
023-548 38 47. Kijk ook op: http://buitenboel.weebly.com.
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Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9-12 uur: 023 
– 5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer vacatures vinden!

Vrijwilliger fotoboek maken
Voor een bewoonster van een 
Woonzorgcentrum zijn wij op 
zoek naar iemand die haar kan 
helpen met het uitzoeken van de 
foto’s en het maken van een fo-
toboek. Deze klus is voor een 
periode van enkele uurtjes per 
week gedurende een paar we-
ken totdat het fotoboek klaar is.

Rondleiders Franstalig
Museum de Cruquius zoekt 
Franstalige rondleiders. De rond-
leiders nemen de bezoekers mee 
door het museum, lichten ge-
schiedenis en werking van ma-
chines toe en weten boeiend te 
vertellen over de oer-Holland-
se strijd tegen het water en de 
grootste stoommachine ter we-

reld. Rondleiders zijn op af-
roep beschikbaar op werkda-
gen, maar ook in het weekend. 
We zoeken naar mensen met 
een klantgerichte instelling, re-
presentatief, flexibel. Interesse in 
geschiedenis en enige ervaring 
met pc’s wordt op prijs gesteld. 

Vrijwilligers voor 
Soep op Zondag
Komt u ook naar de informatie-
dag die in april/mei gehouden 
wordt voor vrijwilligers van de 
nieuwe activiteit: Soep op Zon-
dag? Vanaf september gaat dit 
van start bij De Baan. Het plan: 
een gezellige middag (1 x per 
maand op zondag van 15-18 
uur) voor deelnemers met een 
verstandelijke beperking, die 
zelfstandig of begeleid zelfstan-
dig wonen. Samen een gezon-
de soep- en broodmaaltijd be-
reiden en eten. Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers die er samen 
met de deelnemers een gezelli-
ge middag van maken, eventue-
le inkopen doen en samen met 
de deelnemers het menu voor de 
volgende keer bepalen. Interes-
se? In april/mei is er een over-
leg met geïnteresseerde vrijwil-
ligers om verder te denken over 
de inhoud en uitvoering van de 
activiteit.

Regio - “Geen sloep of tender maar volstrekt uniek” Dit was de 
tekst op het geboortekaartje van de Antaris Sixty6. Eind 2012 is 
dit nieuwe model van de Friese werf geïntroduceerd en heeft in 
korte tijd al veel bewondering geoogst. De geheel nieuw ont-
worpen rompvorm laat zich kenmerken door de zeer opvallende 
boeg en een haast Italiaans aandoend lijnenspel.
Het onderwaterschip geeft de boot uitmuntende vaareigen-
schappen; met een lichte diesel is het heerlijk rustig en koers-
vast varen maar met een zwaardere 4 cilinder is de Sixty6 snel-
varend. De 6,60 meter lange Sixty6 is opvallend breed (2,60) wat 
de boot niet alleen zeer stabiel maakt maar ook zorgt voor een 
royale binnenruimte.
Het weekend van 27 & 28 april organiseert Jachthaven Poel-
geest uit Oegstgeest een proefvaartweekend met de Antaris Six-
ty6. Behalve de primeur van Antaris liggen ook de andere sloe-
pen en tenders van Poelgeest klaar voor u. Zo is er de sportie-
ve Connery 25 Tender, de klassieke Maril 650 & 725 en de alu-
minium Bull & Bullit.
Al met al een uitstekende gelegenheid om eens kennis te ma-
ken met het uitgebreide assortiment van Jachthaven Poelgeest. 
Stuk voor stuk zijn de sloepen en tenders kwaliteitsproducten 
van Nederlandse bodem! Zowel op zaterdag als zondag kunt u 
van 11.00 tot 17.00 uur terecht voor een vrijblijvende proefvaart 
bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegst-
geest meer informatie op www.poelgeest.nl.

Proefvaartweekend bij 
Jachthaven Poelgeest

Feestelijke heropening Mediq Apotheek 
‘De Heemsteedse’ op de Binnenweg

Heemstede - Na enige maan-
den verbouwen opent de Heem-
steedse Apotheek weer haar 
deuren aan de Binnenweg 98. 
En de apotheek heeft, naast een 
metamorfose, ook een subtiele 
naamswijziging ondergaan: “De 
Heemsteedse Apotheek” wordt 
nu Mediq Apotheek “De Heem-
steedse” om de banden met de 
farmaceutische keten Mediq te 
benadrukken. Een samenwer-
king die al enkele jaren gaande 
is sinds het openen van de de-
pendance van de apotheek,  na-
melijk de Mediq apotheek in het 
zorgcentrum ZOED aan de Fries-
landlaan. 
De verbouwing van de oudste 
apotheek van Heemstede (an-
no 1930)  heeft van november 
2012 tot april 2013 geduurd. In 
de laatste maand werd dit pas 
voor iedereen zichtbaar toen er 
een ‘nood-apotheek’ in een an-
der deel van het pand ingericht 
werd. Vanaf 22 april kunnen al-
le klanten en patiënten weer te-

recht in hun vertrouwde winkel-
ruimte, en op zaterdag 27 april 
volgt dan de officiële heropening 
waar iedereen van harte welkom 
is om een kijkje achter de scher-
men te nemen. Ook zal er voor de 
allerkleinste voorbijgangers een 
groot opblaasbaar springkussen 
op de stoep voor het pand klaar 
staan. Overigens zal in de we-
ken na de heropening de naast-
gelegen magazijnruimte ook nog 
grondig verbouwd gaan worden. 
Apotheker/Eigenaar Wendy Cox-
Hofman verwacht veel van de 
nieuwe inrichting: “Het was hoog 
tijd voor vernieuwing en een ef-
ficiëntere indeling volgens Me-
diq huisstijl. Verder blijven we 
gewoon nog steeds ‘uw’ apo-
theek, met dezelfde medewer-
kers waarmee we dezelfde hoge 
service voor al onze klanten na-
streven!’
De voordelen van de samen-
werking met Mediq zijn evident. 
Wendy somt op: ‘Nogmaals, het 
is een prachtige, kleurige huisstijl 

met een fijne uitstraling. Mediq 
biedt ons een brede, zeer profes-
sionele ondersteuning op bijna 
alle facetten van een apotheek. 
Voor het apotheekteam, voor de 
huisartsen en zeker ook voor de 
patiënt. Hierdoor ontstaat een 
betere en tijdsbesparende af-
handeling van recepten en een 
nóg betere service naar de klant 
toe. Voorts staan de handver-
koop-artikelen voortaan vóór de 
balie in plaats van er achter, zo-
dat de klant in alle rust zelf deze 
artikelen kan uitzoeken. Na deze 
verbouwing zijn we klaar voor de 
toekomst van de farmacie en de 
apotheken in Nederland. En door 
een efficiëntere indeling ontstaat 
er ook nog eens een verhuurbaar 
gedeelte van 80 vierkante meter 
extra winkelruimte met eigen in-
gang.’ Kortom, iedereen is op za-
terdag 27 april van 10.00 tot 16.00 
welkom aan de Binnenweg 98 
voor een kijkje en een kleine ver-
snapering achter de schermen 
van de apotheek.

Geniet van een Thaise massage 
bij Massagesalon Libelle

Heemstede - Nieuw in Heem-
stede is de Oosterse massage-
salon van Lee Noijun. Zij werkte 
vele jaren als beëdigd masseu-
se in Thailand en laat nu Neder-
land kennismaken met deze bij-
zondere weldaad. Lee deed haar 
opleiding bij de Thai Medical As-
sociation en werkte bij verschil-
lende voetmassagesalons. 

In haar salon, die gevestigd is 
op de Lentelaan 2a, is er keus 
uit diverse vakkundige behande-
lingen. Bijvoorbeeld een Thaise 
hoofd-, nek- en schoudermas-
sage, uitermate geschikt voor de 
door stress vastzittende schou-
ders. Of een Thaise oliemassage, 
waarbij het hele lichaam zacht 
wordt gemasseerd. En voor veel 
klanten is de heerlijke voeten- 
of handenmassage favoriet. Een 
combinatie van behandelingen is 
ook mogelijk.

Bij alle massages wordt gebruik 
gemaakt van verfijnde Thaise 
aromatische oliën die geheel van 
natuurproducten zijn gemaakt. 
Waar u ook voor kiest, Thaise 
massage is pure ontspanning 
voor lichaam en geest. Na een 
volledige massage ervaart u een 
unieke mengeling van mentale 
rust en een lichaam dat stroomt 
van energie. Lee verwelkomt u 
graag in haar salon, waar zij u na 
de behandeling een kopje krui-
denthee serveert. 
De salon is geopend van maan-
dag tot en met zaterdag van 
10.00 - 21.00 uur. Behandelingen 
gaan op afspraak. Neem voor-
al een kijkje op facebook.com/
libelle.massage of bel voor een 
afspraak 06-41 411 625.

Zie ook de advertentie met de 
mooie voorjaarskorting elders in 
deze krant!

Dichtstorten

Ik ki jk ,  en  z ie                                                                               
hoe m ijn i k v orm                                                                        

zich w il m anifesteren                                                               
durf i k h et l aten                                                                          

van n iet m eegaan!                                                                    
maar v erder ki jken                                                                    

en v oelen d at                                                                               
er i ets ac hter z it                                                                           

waar i k n og                                                                                     
niet b ij kan                                                                                       

wil i k m e l aten l eiden                                                                  
en m eenemen n aar                                                                    

dat on doorgrondelijke                                                               
voorbij d e an gst                                                                                     

en zekerheid
om het vernieuwde

werkelijk te omarmen
zodat ik het kan

uitdragen naar de wereld.
    Ada Lodder

Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. In-
zendingen van foto´s kunnen 
niet worden geplaatst.

Laat je leiden
niet duwen

wees vloeibaar
speel niet mee

met het grote spel
van  on-wetendheid

volg en  b lijf n ieuwsgierig                                                                        
naar wat iets je brengt

leer van de dingen
die je niet aanstaan

heb lief...
en l aat,                                                                        

wat geen nut heeft.
Ada Lodder
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Realmadrid komt met 
Campusexperience naar Haarlem
Regio - De Koninklijke Madrid 
komt op 8 juli met een vijftal trai-
ners naar de Koninklijke HFC, 
om gedurende vijfdagen jeugd 
tussen 6 en 16 jaar kennis te la-
ten maken met de wijze waarop 
bij deze topclub wordt getraind. 
Realmadrid wil in andere landen 
bekendheid geven aan de wij-
ze waarop zij met jonge voetbal-
lers omgaan en zo hun succes-
volle opleiding overbrengen. De 
club heeft een Foundation opge-
richt. Daarmee trekken zij de we-
reld rond om hun filosofie over 
te brengen. De jeugd krijgt vijf-
dagen lang van 10.00 uur tot 
17.00 uur de kans om door mid-
del van uitgekiende oefenstof 
nieuwe vaardigheden aan te le-
ren. In het programma zit een 
dagelijkse lunch en drankjes en 

de deelnemers ontvangen een 
kledingpakket van de Koninklij-
ke uit Madrid. De kosten bedra-
gen 390 euro per deelnemer en 
er is maximaal plaats voor 160 
kinderen. De Spaanse trainers 
spreken Engels en dit zal worden 
vertaald door trainers van HFC.
Volgens de delegatie van Real-
madrid, die deze week Haarlem 
bezocht, draait het bij hun oplei-
ding om het ontwikkelen van lei-
derschap, zelfbeheersing, team-
work en respect voor anderen. 
In dat opzicht valt er binnen het 
Nederlandse voetbal nog wel 
een stap te maken. De organisa-
tie in Nederland is in handen van 
SocceriD sportmarketing. Voor 
directeur Arnoud Lips van het 
organisatiebureau was de keuze 
voor de locatie snel gemaakt. De 

enige Koninklijke voetbalvereni-
ging in Nederland (HFC) diende 
in zijn ogen gastheer te zijn voor 
de eerste editie van de Campus-
experience van de Koninklijke uit 
Madrid in Nederland. Haarlem 
en de Koninklijke HFC hebben 
zodoende de primeur voor ons 
land en het ligt in de bedoeling 
om bij succes in meerdere plaat-
sen in het land dergelijke dagen 
te organiseren. De Campusex-
perience is met nadruk bedoeld 
voor jonge voetballers uit de re-
gio Kennemerland. Het maxima-
le aantal inschrijvingen zal wel 
snel worden gehaald.

Informatie over de inschrijving is 
te vinden op de site www.socce-
rid.nl.
Eric van Westerloo

Benefietdiner bij Bistro Deux 
voor team Veerkracht
Heemstede - Dineren èn do-
neren met live muziek. Bistro 
Deux in Heemstede Centrum 
steunt team Veerkracht met 
hun acties om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor 
Alpe d’HuZes. Op maandag-
avond 6 mei wordt een Bene-
fiet Diner gehouden. De op-
brengst van het 3-gangen-di-
ner gaat voor 100% naar het 
goede doel (29,50 per per-
soon).

In de strijd tegen kanker ervaren 
patiënten en hun dierbaren een 
groot gevoel van onmacht. Erte-
gen vechten lijkt zinloos. Kanker 
is alom tegenwoordig. Eén op 
de drie Nederlanders krijgt kan-
ker. Iedereen maakt van dichtbij 
mee hoe levens drastisch beïn-
vloed en verwoest worden. Ook 
in hun familie- en vriendenkring 
hebben zij te maken met de ziek-
te kanker.
Alpe d’HuZes is opgericht om de 

onmacht, die door kanker ont-
staat, om te zetten in kracht:
kracht putten uit emotie! Met 
hart en ziel zet Team Veerkracht 
zich in voor die ander met de 
ziekte kanker. Onder het motto 
“opgeven is geen optie”, gaan zij, 
samen met renners, lopers, fiet-
sers, sponsoren, KWF Kankerbe-
strijdingop 5 juni de uitdaging 
aan om de Hollandse Berg in de 
Franse Alpen te bedwingen.
Er is veel geld nodig voor onder-
zoek naar kanker en de bestrij-
ding daarvan.
Bistro Deux nodigt u van har-
te uit om deel te nemen aan het 
benefietdiner op 6 mei a.s.
U dineert èn doneert daarmee 
voor 100% aan het goede doel 
van Alpe d’HuZes. Vaste leve-
ranciers Slagerij De Vries, Otel-
li en Alt Seafood dragen ook van 
harte bij. Bistro Deux. Binnen-
weg 25, 2101 JA Heemstede.Te-
lefoon:023-529 3950. Reserveren 
gewenst.

‘Wie zaait zal oogsten’
Heemstede - Onder een straffe wind maar met veel zonneschijn, 
gaf wethouder Jur Botter afgelopen donderdag 18 april het start-
schot voor de Kindertuinen van de stichting ‘Kom In Mijn Tuin’.  
Kinderen leren hierdoor in praktijk groenten zaaien en verbou-
wen. Daarna is het vol verwachting uitkijken naar de eigen oogst. 
“Ik kwam langs op de basisscholen en leerde de kinderen uit 
groep 5 t/m 8 al iets over tuinieren en groenten verbouwen”, legt 
bestuurslid van de Stichting Mik van der Bor uit. “Nu gaan ze dit 
in praktijk brengen in deze speciaal ingerichte Kindertuinen. We 
leren ze vandaag aardappelen poten, tuinbonen zaaien en uitjes 
planten. En ze doen dit lekker buiten in de vrije natuur, hier in het 
Groenendaalse Bos.”  

“Een mooi en leerzaam initiatief”, vindt ook wethouder Jur Botter, 
“Kinderen leren op deze manier welke soorten groenten er be-
staan, ook de voor hen minder bekende soorten. En wat geeft er 
meer voldoening dan je eigen groenten verbouwen. Deze kun je 
later gaan oogsten en zelf in de keuken als gerecht klaarmaken.”
Een ding was donderdag al zeker: onder groeiende belangstel-
ling  van de enthousiaste kinderen oogstte wethouder Jur Bot-
ter al veel bekijks door zelf een aardappel te poten. Wie zaait zal 
oogsten! 
Wilt u meer informatie over de stichting ‘Kom In Mijn Tuin’? Kijk 
dan op eens op de website http://www.kominmijntuin.com/.
Bart JonkerOnder grote belangstelling van de kinderen, plant en zaait ook wethouder Jur Botter mee.

Pedicure 
Welzijn 
Ouderen

Heemstede - Ouderen kun-
nen  voor een gratis voetencon-
trole terecht bij Welzijn Ouderen 
Heemstede.
De controle wordt gedaan door 
de gediplomeerd pedicure Patri-
cia Tindall,  duurt slecht 15 mi-
nuten en is geheel vrijblijvend. 
U hoeft maar 2 dingen te doen: 
een afspraak maken en 2 paar 
schoenen meenemen. Voor meer 
informatie en/of opgave kan 
contact worden opgenomen met 
Welzijn Ouderen Heemstede tel 
023-5288510.

Sporten in 
Bennebroek

Regio - Kom vrijblijvend 
meedoen met sporten op 
de dinsdagavond in het 
Bennebroekerbos. Een 
groepje vrouwen werkt op 
die avond aan de condi-
tie en geprobeerd wordt de 
spieren soepel te houden 
(van 19.00 / 20.00–20.15 
uur). De kosten zijn laag. 
Bel 5243062 voor meer in-
formatie of kom dinsdag-
avond om 18.50 uur naar 
het verzamelpunt aan het 
Karel Doormanplantsoen.
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Aan de inwoners van Heemstede,
Met genoegen bieden wij u hierbij het programma voor 
Koninginnedag 2013 aan

In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. Gezellig 
schuifelen tussen de kramen over de Sportparklaan. Alles van 
uw gading voor de laagste prijs. U helpt in elk geval uw buren 
van een hoop overbodige spullen af.

Dit jaar is er ook weer kermis bij sportcentrum Groenendaal. 
Vanaf vrijdag 27 april  tot de avond van Koninginnedag kunt u 
zich daar vermaken.

Om 9.00 uur bent u van harte welkom bij de aubade voor het 
Raadhuis. De officiële opening van Koninginnedag door de 
Burgemeester van Heemstede.
Samen met veel gelijkgestemden het Wilhelmus zingen vind 
ik elk jaar weer een bijzondere ervaring.

Het staat voor mij voor saamhorigheid en gemeenschapszin 
in het besef dat het een voorrecht is om in Nederland en in 
Heemstede te leven. Beleef dat mee.

Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg onder leiding van 
de Scouting niet over als u kinderen bij u heeft. 

Vanaf 12.00 uur kunt u op het Wilhelminaplein terecht. Een 
aantrekkelijk programma voor jong en oud. 
Voor de 23ste keer zingen met Leny van Schaik in de Oude 
Kerk om 12.00 uur, een happening waar velen het hele jaar 
naar uitzien en die feestelijk wordt afgesloten met een 
oranjebittertje.
Vanaf 15.00 uur is het groot feest op het plein met live-
muziek, de inmiddels traditionele BBQ van Vreeburg 
ambachtelijk & Culinair, en drankjes, die ook dit jaar weer 
geschonken worden door Kees Heger en zijn crew van 
Happerij/Tapperij De 1ste Aanleg. Ontmoet elkaar en vier 
samen met veel oude bekenden Koninginnedag in Heemstede 
op het Wilhelminaplein.

Ook op de Jan van Goyenstraat zijn er weer volop activiteiten
U kunt de gehele dag genieten van een aantrekkelijk 
programma voor jong en oud: een kleedjesmarkt, kinderspelen 
en optredens voor de jeugd en een hapje en een drankje. 
Vanaf 15 uur wordt u vermaakt door live-muziek en een DJ. 

Koninginnedag 2013
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Wij danken de ondernemers van De Groene Druif, Cheval Blanc 
en Jantjes Speelgoed voor hun inzet bij de organisatie. 

Wij hopen met dit programma voor elk wat wils te bieden. 
Zoek uit wat van uw gading is en geniet van Koninginnedag 
in Heemstede

Lang leve Koninginnedag. 
Chris van der Plasse,
Voorzitter

Met speciale dank aan:  

Sponsors 
Koninginnedag 2013
Café de 1ste Aanleg

Vreeburg Ambachtelijk & Culinair

Proeflokaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

Jantjes Speelgoed

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Echte Bakker Buijs

VRK Zuid Kennemerland

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers Paspost en Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Het bestuur van de Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede



Raadhuisplein
Na een toost op de koningin met een glaasje Jus 
d’orange zullen de aanwezige kinderen oranje ballonnen 
loslaten voor een kleurrijke  start van de laatste 
Koninginnedag in Heemstede  
Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse bewoners 
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke 
onderscheiding.

KONINGINNENACHT
Zondag 29 april vanaf 21 uur een spectaculair live optreden in Happerij/tapperij de 1ste Aanleg van The King’s blues 
met bluesformatie Bluestone. Bluestone is een echte live band en speelt een mix van blues in de ruimste zin van het 
woord, dat varieert van de meer traditionele blues tot stevige blues-rock. Muntenverkoop voor Koninginnenacht en 
Koninginnnedag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

Jan van Goyenstraat
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Programma 
Koninginnedag 2013
KONINGINNENACHT
Maandag, 29 april vanaf 21 uur een spectaculair live optreden in 
Happerij/tapperij  de 1ste aanleg

The King’s blues
met bluesformatie Bluestone

Bluestone is een 4 mans Blues / Bluesrock band uit de regio Den 
Haag-Bollenstreek. Bluestone is een echte live band en speelt een mix 
van blues in de ruimste zin van het woord, dat varieert van de meer 
traditionele blues tot stevige bluesrock.
Munten verkoop voor Koninginnenacht en dag is al begonnen in de 
1ste Aanleg.

RAADHUISPLEIN
08.45-09.45 uur Aubade
 Optreden St. Michaël
 Optreden van het kinderkoor van de Voorweg &  
 Nicolaas Beetsschool
10.00-10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke  onderscheiding 
16.30-17.30 uur Kroning receptie voor alle burgers van  
 Heemstede

WILHELMINAPLEIN
12.00-13.00 uur Community Singing m.m.v. Leny van Schaik 
 (Oude Kerk Wilhelminaplein) 
15.00-20.30 uur Koninginnen BBQ  
 Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
 The Queen’s fi nal party
14.00-16.00 uur Dj geeft een spetterende performance
16.00-22.00 uur    SOULKITCHEN coverband
 De aller allerbeste covers LIVE op het leukste  
 Koninginnefeest van Heemstede
Herenweg/Kerklaan
11.15-12.00 uur Planten koningsboom 
 De rotonde wordt met deze gebeurtenis  
 omgedoopt tot het Willem Alexander Plein

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

JAN VAN GOYENSTRAAT

Maandag 29 april
15.00-23.00 uur God save the Queen night DJ speelt diverse  
 sessies

Dinsdag 30 april
09.00-16.00 uur Kinderkleedjes vrijmarkt speciaal gericht op de  
 allerkleinste kinderen, beslist geen
 handelaren of kraamverkoop.
10.00-17.00 uur Diverse springkussens verdeeld over het  
 middengedeelte van de Jan van Gooyenstraat
11.00 - 22.00 uur Diskjockey speelt diverse sessies

VALKENBURGERLAAN
14.00 - 19.00 uur Gezellig terras bij koffi ehuis Yverda

AUBADE 
08.4509.45 uur
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de 
traditionele start van Koninginnedag in 
Heemstede:
“de aubade”

Ook dit jaar weer op het plein voor het  Raadhuis van 
Heemstede. Na het hijsen van de vlag door kinderen 
van de Scouting Groep WABO  zal de burgemeester van 
Heemstede, mevrouw  drs. Marianne.J.C. Heeremans een 
toespraak houden. 
Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied gezongen 
onder begeleiding van Harmonieorkest St. Michaël, 
die verder gedurende de aubade nog diverse vrolijke 
nummers  ten gehore zal brengen.
Ook zal er tijdens de aubade voor het Raadhuis van 
Heemstede gezongen worden door een kinderkoor 
bestaande uit leerlingen van de groepen 4 t/m 7 
van onder andere de Voorwegschool en de Nicolaas 
Beetsschool, maar dit jaar willen wij ook proberen om 
zoveel mogelijk kinderen en hun ouders mee te laten 
zingen bij de aubade.
Wij nodigen daarom van iedere basisschool zoveel 
mogelijk leerlingen uit om mee te doen met deze Sing-
a-long. Oude en nieuwe liedjes zullen de revue passeren.
De gemeente wil de bij de aubade aanwezige kinderen 
belonen met een traditioneel geschenk die bij deze 
gelegenheid past namelijk een herinneringsmedaille.
Het koor staat onder leiding van Joke Scholten, 
vakleerkracht muziek. 



Heb jij al iets leuks te 
doen op Koninginnedag?

Het Wilhelminaplein is op Koninginnedag de 
ambiance voor een gezellig en gevarieerd 
programma, uiteraard onder het genot van 
door de 1ste Aanleg verzorgde drankjes en 
een door Vreeburg ambachtelijk en culinair 
verzorgde BBQ, die van uitstekende kwaliteit 
zal zijn. 
De activiteiten starten om 15.00 uur en 
worden rond 21.00 uur beëindigd.
Muntenverkoop voor Koninginnenacht en 
-dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

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

PROGRAMMA
The Queen’s fi nal party
Opwarmen met de muzikale snoepwinkel.

DJ ‘KC’ draait op verzoek alles door elkaar 
voor jong en oud 15.00 – 18.00 uur
van 45 toeren vinyl   

SOULKITCHEN coverband 18.00 – 21.00 uur

De aller allerbeste covers LIVE op het leukste Koninginnefeest 
van Heemstede.

COMMUNITY SINGING 
12.0013.00 UUR: WILHELMINAKERK 
Leuk, leuk, leuk………..
Lenie van Schaik komt al weer voor de 23ste keer optreden op 
Koninginnedag te Heemstede en dit fantastische evenement  
zal plaatsvinden in de Wilhelminakerk op het Wilhelminaplein. 
Veel mensen uit Heemstede verheugen zich nu al op haar 
komst. Hier moet  je gewoon bij zijn om even lekker mee te 
zingen met bekende en minder bekende liedjes 
De kerk zal geopend zijn vanaf 11:30 uur.
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn van een 
plaatsje!
Na afl oop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij 
de uitgang. De Oranjebitter wordt u aangeboden door de 
gemeente Heemstede..

KONINGINNE BBQ 
(15.00-21.00 UUR: WILHELMINAPLEIN)

Wilhelminaplein
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, wandelen, 
zingen, verbrande neuzen?.…. en een goede verkoop op de 
Vrijmarkt,  zal op het Wilhelminaplein de mogelijkheid worden 
geboden onder het genot van een hapje en een drankje 
te genieten van de voortreffelijke muziek van Soulkitchen 
coverband een spetterend optreden van deze band. Dit moet 
je gewoon komen zien en horen, wat een spektakel. 

Voor de kinderen zijn er, onder toezicht en begeleiding van 
????????,  2 springkussens en een overdekte panna kooi 
neergezet , zodat er ook  voldoende vermaak is terwijl de 
ouders even kunnen bijpraten onder het genot van een hapje 
en een drankje.. 

ROTONDE HERENWEG 

Planting Koningsboom
Veel gemeenten onthullen op 30 april een koningsboom ter 
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Op deze feestelijke dag zijn wij te vinden op de Koninginnedagvrijmarkt op de 
Sportparklaan. Het hele parkeerterrein van RCH is dan van ons en wij zullen die 
optimaal gaan benutten! Je kunt meedoen aan het stropdasschieten, op de foto met 
ons speciale logo of een dansje wagen op de muziek! In ieder geval de moeite waard 
om langs te komen!
Heb jij nog meer ideeën over wat wij kunnen doen op Koninginnedag stuur dat dan 
snel naar: info@heemgames.nl . Alle ideeën zijn welkom en misschien gaan wij hem 
nog wel uitvoeren ook!

Dit jaar kunt u ook weer terecht op de hoek van de 
Camplaan en de Valkenburgerlaan, waar Yvonne Beck van 
Koffi ehuis Yverda  haar terras weer heeft geopend.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk gebleken om  een 
sportieve en /of muzikale activiteit  te organiseren.
 
Maar natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend 
verzorgd door Koffi ehuis Yverda dat aan de 
Valkenburgerlaan een bar heeft staan, zodat u ook in de 
Valkenburgerlaan  verzekerd bent van heerlijke koele 
drankjes.  Op een hopelijk zonnig terras.

Valkenburgerlaan
 

gelegenheid van de troonswisseling. Ook het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede plant een 
boom om de nieuwe koning te eren. De koningslinde krijgt 
een plek op de rotonde Herenweg/Kerklaan. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij rond 11.15 uur aanwezig te zijn. 
De rotonde wordt met deze gebeurtenis omgedoopt tot het 
Willem Alexander Plein.

RAADHUIS

Kroning receptie 16.30 – 17.30 uur

Vanwege de inhuldiging van Willem Alexander wordt er voor 
alle inwoners een receptie gehouden in de burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte welkom van 16.30 tot 17.30 uur. 

Tijdens deze receptie brengen we met elkaar een toost uit op 
de nieuwe koning.



KERMIS 
VRIJDAG 26 APRIL T/M
DINSDAG 30 APRIL 2013
Vrijdag 26 april gaat de totaal vernieuwde kermis om 12.00 
uur open. De kermis is te vinden op het parkeerterrein van het 
Sportcomplex  Groenendaal en heeft dit jaar weer een aantal 
bijzondere attracties.
autoscooter (botsauto’s), zweefmolen, draaimolen, suikerspin/
popcorn, nougat en suikerwerken, frietplaza, schietsalon,
lucky-duck (eendjesvissen), lucky cranes (grijpkranen), balco, 
lijntrek (touwtjetrekken), voetbalspel, oliebollenkraam.
Openingstijden:
- Vrijdag 26 april  van 12.00 tot 23.00 uur
- Zaterdag 27 april  van 12.00 tot 23.00 uur
- Zondag 28 april  van 13.00 tot 22.00 uur
- Maandag 29 april  van 12.00 tot 23.00 uur
- Dinsdag 30 april  van 09.00 tot 23.00 uur

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

VRIJMARKT 
07.0015.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN
De Vrijmarkt  zal in de buurt van de kermis plaatsvinden en 
wel aan de Sportparklaan / Javalaan, tussen de Slotlaan en de 
Meer en Boschlaan. 
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze 
markt in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te verkopen. 
Op de vrijmarkt is het, om de overlast voor omwonenden 
te beperken, in opdracht van de Gemeente Heemstede ten 
strengste verboden om elektronisch versterkte muziek ten 
gehore  te brengen, in de vergunning is door de Gemeente 
Heemstede alleen toestemming verleend voor het maken van 
niet versterkte en dus alleen akoestische muziek gemaakt in 
amateurverband door kinderen.

Autobezitters, wij vragen u vriendelijk  doch  zeer dringend 
om tijdens de Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners 
aan de Sportparklaan en Javalaan en bij het parkeren zo min 

mogelijk 
overlast te 
bezorgen. 

Volgt u de 
aanwijzingen 
van de 
vrijwilligers 
op  en blijft u 

Sportparklaan en omgeving

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

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’

COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek   
Lay-Out en Druk:
Drukkerij  H. van Assema

Postbus 18, 2100 AA Heemstede 
telefoon 023 - 548 38 27

COLOFON: Illustraties: Huib van den Broek

alstublieft vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want zonder hen 
is de Vrijmarkt niet mogelijk. Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid 
via de lagere scholen. Alle NIET verkochte kramen kunnen  
vrijdagochtend 19 april vanaf 08:00 op het Raadhuis –bij de 
receptie- gekocht worden.  

KINDERSPELEN
10.0015.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties 
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de Meerweg.          
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf Bernadotte 
scoutinggroep uitgevoerd. Er zijn springkussens en er zijn 
spannende spelletjes die te maken hebben met de Scouting. 
Wie weet vind je het zo leuk dat je lid wordt van de Scouting? 
Zie ook de advertentie in de Oranjekrant

PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een gezellige 
Puzzelfi etstocht  
Deze prachtige en vooral verrassende fi ets tocht door en rond 
het mooie Heemstede wordt al vele jaren gemaakt door Arjen 
Prins van Scouting groep Graaf Bernadotte .
Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg.
De start is vanaf 11:00 en wij hopen om 15.00 uur de laatste 
fi ets(st)er  binnen te zien komen. 
Aanmelden dus tussen 11.00 en 13.00 uur. 
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Camplaan 35  |  2103 GV Heemstede   
Tel.: 023 - 82 00 170   

Mobiel: 06 - 50 28 44 02  
Fax: 023 - 82 00 169

aanlever@heemsteder.nl
www.heemsteder.nl
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Straatspeelavonden ook landelijk een succes
Casca bij de 60 Kroonappel-finalisten! 
Heemstede - Ter gelegenheid 
van de aankomende inhuldi-
ging organiseerde het Oran-
je Fonds de zoektocht naar de 
Kroonappels. 
Prins Willem Alexander en Prin-
ses Máxima zijn al sinds de op-
richting het beschermpaar van 
het Oranje Fonds. Ze zijn heel 
actief. Naast de jaarlijkse uit-
reiking van de Appeltjes van 
Oranje bezoeken ze regelmatig 
bijzondere initiatieven die door 
het Oranje Fonds gesteund 
worden. 
Het Oranje Fonds reikt ieder 
jaar de Appeltjes van Oranje 
uit en bekroont daarmee suc-
cesvolle sociale initiatieven. Ter 
gelegenheid van de inhuldiging 
van het beschermpaar van het 
Fonds werd een speciale edi-
tie georganiseerd. In het ge-
hele koninkrijk konden maat-
schappelijke organisaties be-
staande initiatieven voordra-
gen in één van drie categorie-
en. De drie uiteindelijk winnen-
de initiatieven krijgen het pre-
dikaat Oranje Fonds Kroonap-
pel en winnen elk 50.000,= en 
een bronzen beeldje, uitgereikt 
op Paleis Noordeinde door de 
nieuwe Koning en Koningin. 
De officiële prijsuitreiking vindt 
plaats op 16 mei.

Na de eerste – publieke - 
stemronde in maart gingen de 
Straatspeelavonden van Cas-
ca in de categorie Buurt door 
naar de volgende ronde, waar 
andere organisaties mochten 
stemmen op een initiatief. Uit 
bijna 4.000 aanmeldingen zijn 
de straatspeelavonden geko-
zen als één van de 60 finalisten. 
Op donderdag 18 april zijn al-
le finalisten bij elkaar geko-
men bij Fort Voordorp in Groe-
nekan. Na een spannende dag 
met presentaties per organisa-
tie voor medewerkers en be-
stuursleden van het Oranje 
Fonds én aan 9 andere finalis-
ten in de eigen categorie is aan 

het eind van de middag na het 
juryberaad de winnaar bekend 
gemaakt. 
Stichting Stadstuin Emma’s Hof 
in Den Haag is eerste gewor-
den in de categorie Buurt. Na 
het geven van een mooie pre-
sentatie heeft Casca wel een 
leuke cheque ontvangen.

Vanaf 14 mei weer 
de wijken in
Casca organiseert al jaren met 
groot succes in het voorjaar de 
Straatspeelavonden. Deze zijn 
populair en druk bezocht door 
klein en groot. 
Het meedoen aan de zoektocht 
van de Oranje Fonds Kroonap-
pels bevestigt nogmaals hoe 
belangrijk en leuk dit initiatief 
is voor de buurtbewoners! 
Vanaf dinsdag 14 mei gaan de 
Casca-jeugdwerkers en vrij-
willigers weer met bergen vol 
sport- en spelmateriaal de wij-
ken in. De straten worden af-
gesloten zodat er veilig op 
straat gespeeld kan worden. 
Er worden dit jaar 10 verschil-
lende wijken bezocht. De hele 
buurt kan meedoen. En dat al-
lemaal helemaal gratis!
Houd de huis-aan-huis-bladen 
en www.casca.nl in de gaten 
voor het programma. 

Dankwoord
“Casca wil graag iedereen 
bedanken, die op de een of 
andere manier heeft bijge-
dragen aan dit succes. Of dat 
nu was door uw stem uit te 
brengen, mee te werken als 
vrijwilliger, vrij te geven aan 
leerlingen om mee te kun-
nen doen, te enthousiasme-
ren of op een andere manier 
het initiatief te steunen, dank-
zij u zijn we zo ver gekomen!”

Koningstegels voor 70 basisscholen
Regio - Alle basisscholen in de 
vijf gemeenten in Zuid-Kenne-
merland hebben een zogehe-
ten Koningstegel ontvangen. 
Het is een oranje knikkerte-
gel die op vrijdag 26 april kan 
worden gebruikt tijdens de Ko-
ningsspelen. Paswerk Groen 
heeft de uitlevering aan de 
70 scholen verricht. Op de fo-
to wordt de tegel door Frans 
Vlaarkamp van Paswerk Groen 
overhandigd aan de leerlingen 
Eva, Cato, Job en Marieke van 
de Daltonschool Molenwiek in 
Haarlem.

Heemstede -  Op maandag 8 april is de Nicolaas Beetsschool 
gestart met drie themaweken die in het teken staan van ‘Oran-
je boven’.

Als u langs de school komt rijden heeft u wellicht al de poort ge-
zien die eruit ziet als Paleis Soestdijk. Er zijn diverse leuke activi-
teiten georganiseerd. Zo was maandag het team verkleed en la-
zen de kinderen stukken van de abdicatie-aankondiging voor.
De directeur van de school, mevrouw Schreppers-Benschop was 
verkleed als Koningin Beatrix. Er was een speurtocht op het plein 
en woensdag 10 april was het hoedjesdag. Ook gedurende de da-
gen er na werd volop aandacht besteed aan het Koningshuis. Vrij-
dag 26 april vinden de Koningsspelen plaats als afsluiting.

Oranje Boven op 
Nicolaas Beetsschool

Heemstede - Veel klanten kopen hun oranje spullen in de Dor-
cas Kringloopwinkel aan de Havenstraat in Heemstede. De 
winkel heeft een speciale hoek ingericht met hoedjes, toeters, 
t-shirts en slingers. 

De Dorcas Kringloopwinkel is sinds september open en in de afgelo-
pen maanden zijn er vele dozen vol met oranje spullen opgespaard.  
De inhoud van deze dozen is inmiddels uitgestald en de sjaaltjes, 
fluitjes, knuffels en brillen gaan gretig over de toonbank. Naast de 
Oranje hoek is er ook op de boekenafdeling een speciale tafel met 
boeken over leden van het Koningshuis.
De kringloopwinkel verwacht volgende week een grote aanloop bij 
de inbreng van spullen. Veel mensen zullen spullen die niet verkocht 
zijn tijdens Koninginnedag komen brengen bij de winkel. Wel hoopt 
Dorcas dat mensen alleen goede spullen komen brengen. De op-
brengst van de winkel is voor het goede doel, het aanleggen van wa-
terleiding en sanitair in Afrika. 

Speciale oranje hoek in Kringloopwinkel

Heemstede - Precies tussen de televisieuitzendingen in over de 
inhuldiging van Koning Willem Alexander wordt de traditionele 
Oranjesamenzang gehouden in de Oude Kerk te Heemstede. Dus 
kom uit je luie stoel naar de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, 
Heemstede, dinsdag 30 april, aanvang 12.00 uur.

Leny van Schaik zal deze Oranjesamenzang leiden en de burgerij 
opzwepen tot grote muzikale hoogte en vrolijkheid.
Het meezingprogramma zal bestaan uit volksliedjes, boertige 
wijsjes, vrolijke deuntjes en liedjes over koningen en koninginnen.
Na afloop is er Oranjebitter voor iedereen!

Oranjesamenzang op 
Kroningsdag
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Door jongeren voor jongeren: 
Heemgames
Heemstede - Vorig jaar juni is 
een aantal Heemsteedse jon-
geren door de gemeente be-
naderd of ze mee wilden hel-
pen met het organiseren van 
een grote jongerenactiviteit. 
Deze activiteit, #H12, werd een 
groot succes. Op 29 juni a.s. 
staat #H13 op het program-
ma, maar er is meer... Onder de 
naam Heemgames organiseren 
de jongeren vette activiteiten 
om Heemstede aantrekkelijker 
te maken voor jongeren.
   
#Q13
Dit jaar beginnen ze met een 
spetterende activiteit op ko-
ninginnedag.  Van ’s ochtends 
vroeg tot 14.00 uur staan de 
Heemgames op de Sport-
parklaan ter hoogte van het 

RCH parkeerterrein. Doe mee 
met een potje voetbal of laat 
zien hoe goed je kunt mik-
ken bij het stropdasschieten! 
Daarnaast kun je de hele dag 
je dansmoves laten zien op de 
muziek van de live DJ! 
Om 14.00 uur verplaatst de 
crew zich naar het Wilhelmin-

aplein waar zij vanaf 16.00 uur 
te vinden zijn! Zeker de moeite 
waard om ook daar een kijkje 
te komen nemen! 
De hele dag zal de crew ook 
al jouw vragen kunnen beant-
woorden over wat zij doen en 
wat de aankomende activitei-
ten zijn!

#H13
Op 29 juni aanstaande organi-
seert Heemgames: H13. Gedu-
rende deze dag kunnen jonge-
ren (12-18 jaar) vanaf 15.00 uur  
meedoen aan de ultieme team-
contest. Zo is er een wipe-out 
baan en een hindernisbaan die 
je zo snel mogelijk moet trot-
seren.  Inschrijven voor H13 is 
ook al mogelijk op: www.heem-
games.nl/inschrijven.

‘Heemsteeds’ Koningslied

Regio - Er is een opmerkelijke trend gaande in Haarlem. Al ja-
ren worden er ademcursussen gegeven, maar vooral het laatste 
jaar is er een grote toeloop ontstaan en het enthousiasme over 
het effect van de ademoefeningen is enorm. Ron Boeré, eige-
naar van Hartig & Zoet in de Grote Houtstraat, heeft zo’n posi-
tieve verandering in zijn leven ervaren, dat hij dit iedereen gunt. 
“Toen ik de cursus ging doen, had ik een enorm druk leven en 
veel stress met een bakkerij en de lunchroom.  Al tijdens de cur-
sus voelde ik dat dat beklemmende gevoel in mijn lijf aan het 
oplossen was. Een week na de cursus moest ik naar België. Een 
lange autorit vond ik altijd heel vervelend, omdat ik onderweg zo 
moe werd. Maar nu bleef ik wakker en alert. Ik had zoveel meer 
energie en was zo helder. Ik genoot van Gent en liep er met een 
big smile rond. Ik was er al vaak geweest, maar nu zag ik voor 
het eerst wat een mooie stad het is.” En hij is niet de enige. Re-
clameman Erik Laging: “Sinds de cursus ben ik mentaal veel hel-
derder. Af en toe ga ik naar een kennisavond om naar andere 
invalshoeken van het leven te luisteren. Gewoon praktische tips 
die je in het dagelijks leven kunt gebruiken.” Voor gepensioneerd 
ambtenaar Jacoline Faber heeft het geholpen voor haar astma 
en slapeloosheid. “Het effect was enorm. Ik voelde me meteen al 
veel beter. Heb meer lucht gekregen, slaap beter en pieker niet 
meer. Mijn dochter vindt me erg veranderd, rustiger en vrolijker.  
Vaak hoor ik dat ik er zo goed uitzie en dat mijn huid zo mooi 
is.” Tot slot vertelt Astrid Dijkzeul, moeder van 4 kinderen dat het 
haar meer zelfvertrouwen heeft gegeven en ze enorm geniet van 
haar drukke gezin. “Had ik dit maar eerder geleerd,” zegt ze. “Ik 
vind deze ademtechniek zulk waardevol gereedschap voor je le-
ven dat het eigenlijk bij je opvoeding hoort.” 

Als de zon schijnt, voel je je blijer en gelukkiger. In ons land 
moeten we het nog wel eens zonder doen. Wat is er mooier dan 
er zelf voor te zorgen dat je straalt wanneer jij dat wilt?
In de ontspannende ademworkshop van Art of Living leer je de 
kunst om het goud en de rust bij jezelf te vinden. In 45 minu-
ten krijg je inzicht hoe de geest op het lichaam werkt en hoe on-
gelofelijk belangrijk daarbij goed ademhalen is. Met behulp van 
krachtige oefeningen ervaar je wat adem kan betekenen om met 
stress, spanningen en negatieve emoties om te gaan. In korte 
tijd voel je je evenwichtig en toch energiek. Het leven wordt ge-
woon veel zonniger!
Wie na dit voorproefje van ademen en meditatie meer wil we-
ten, kan de uitgebreidere ademcursus, de Art of Breathing, gaan 
volgen waar een zeer specifi eke ademtechniek, de Sudarshan 
Kriya, wordt geleerd. Miljoenen mensen over de hele wereld gin-
gen je al voor en uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is 
het positieve effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid 
bewezen.(zie ook www.artofl iving.org en www.aolresearch.org)  
Art of Breathing cursus in Haarlem:    
vr 24 t/m 27 mei envr 31 mei t/m 2 juni
(vr&ma avond 19-22 en za&zo 10-16 uur) 

Workshops
Haarlem: do 2, di 7 en ma 13 mei, 20.00 - 21.30 uur (elke 1ste di 
en 2de ma vd maand)
Heemstede: wo 8 mei 10.00 – 11.30 (elke 2de wo vd maand)

Graag vooraf aanmelden op workshop-regiohaarlem@aofl .nl  of 
bel  06-42016240 
Bijdrage ademworkshops: 7,50.

Haarlemmers ontdekken de 
ademcursus van Art of Living!

Meer energie en focus
Zeer effectief bij stress

Bloeddruk en
cholesterolverlagend

Betere slaap en
verlichting depressie

Uw adem als instrument

Heemstede  -  Afgelopen week was er heel wat tumult in de media rond het offi ciële
Koningslied. Gelukkig biedt de Heemsteder hiervoor prachtige alternatieven, zoals
onderstaand Koningslied geschreven en ingezonden door mevrouw Rosa Spekman.
De melodie is  ‘Halleluja’ van George Frideric Händel.  Zingt u met ons mee?

Mevrouw Rosa Spekman, Heemstede.

Willem-Alexander en Maxima

A   -   lex - an - der,    A   -   lex - an - der,    on - ze
Ko - ning,   na de kro - ning    in’t     hart van  Ne - der - land. 
Ja,   ja, ja, A - lex - an - der,     en     geen  an - der, 
is Vorst van  Ne - der - land.  Zijn   Ma - xi - ma,  vor - stin,  
een wa  - re   Ko  -  nin  - gin  van  O  -  ran  -  je.
Voor’t   Ko  -  nings  -  paar,     wenst al  -  len   met  el  -  kaar,   
ge   - luk   en   voor   -   spoed   heel    veel    jaar.      
Hoe  - ra,        hoe - ra,       hoe  -  ra,      hoe  -  ra!!!

Sorry zwanen
Wie had kunnen bevroeden dat 
het verwijderen van de eieren uit 
het zwanennest bij de takken-
brug in Groenendaal (2012) nog 
een vervolg zou krijgen? 

Wellicht herinnert u het zich 
nog. Als gevolg van het leeg-
halen van het nest ontstond de 
nodige commotie onder de fre-
quente bezoekers van Groe-
nendaal. Het hoogtepunt was 
een verontschuldigbrief aan de 
zwanen en een rouwboeket aan 
de railing van de brug. De ont-
heemde zwanen zochten van-
af dat moment hun toevlucht in 
de vijver langs de Vrijheidsdreef 
nabij het Vrijheidsbeeld. De ge-
meente distantieerde zich open-
lijk in de Heemsteder en Fau-
nabeheereenheid (FBE) van de 
Provincie Noord Holland hulde 
zich in stilzwijgen. De betrokken 
bezoekers van Groenendaal ves-

tigden hun hoop op de volgende 
lente (2013). 
Met die informatie in het ach-
terhoofd was de aandacht sinds 
het begin van deze, enigszins 
vertraagde, lente gevestigd op 
de rietstrook langs de weide 
en de activiteiten van het zwa-
nenpaar. Niemand heeft immers 
twijfels dat zwanen in het water 
in een bosachtige omgeving ho-
ren. De teleurstelling was groot 
toen de afgelopen dagen duide-
lijk werd dat de rietkraag, waar-
in het zwanenpaar vorig jaar met 
zoveel toewijding hun nest had 
gebouwd, was weggehaald. Wat 
rest zijn bandensporen en en-
kele vierkante meters grijs zand 
op de oever van de weide. Na 
een dergelijke schokkende con-
statering rijzen er talloze vra-
gen. Waarom is juist daar de 
rietstrook verwijderd? Op basis 
waarvan worden dit soort afwe-
gingen gemaakt en wie is uitein-
delijk verantwoordelijk voor de 

beslissing? Waarom nu en niet 
even gewacht tot na het (zwa-
nen) broedseizoen?  Met de 
vraag wat de zwanen hebben 
misdaan dat de vernietiging van 
hun eieren (2012) en het ver-
wijderen van hun habitat (2013) 
rechtvaardigt zal ik helaas altijd 
wel blijven zitten. Wanneer er 
geen uitleg komt zal het worden 
afgedaan als een incident; ‘een 
ongelukkige samenloop van om-
standigheden’. Ik vraag mij dan 
ook af of de instanties die zich 
vorig jaar openlijk distantieerden 
van het verwijderen van de vier 
eieren uit het nest  wel zo inte-
ger waren als zij zich toen voor-
deden?  Wat het vervolg ook zal 
zijn, ik ben van mening dat het 
verwijderen van de rietstrook, 
of er nu wel of geen relatie be-
staat tot de aanwezigheid van 
de zwanen, een smet legt op dit 
100-jarig jubileumjaar. 

John Weusthof, Heemstede

INGEZONDEN
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Erik van Muiswinkel maakt scholieren 
warm voor de cricketsport
Regio - Op het complex van de 
Kon. HFC was het afgelopen vrij-
dag 19 april een dag voor vier 
basisscholen om kennis te ma-
ken met een van de grootste 
sporten ter wereld, het cricket. 
Erik van Muiswinkel, zelf een be-
genadigde cricketspeler en lid 
van het plaatselijke Rood en Wit, 
deed op de hem zo spontane 
en humoristische wijze zijn best 
kinderen en ouders te interesse-
ren voor het spel. Dat lukte hem 
meer dan uitstekend. De kinde-
ren waren enthousiast en stre-
den tijdens een schooltoernooi 
om het cricketbad (slaghout) van 
Van Muiswinkel zelf.
De deelnemende scholen de 
Montessorischool, Bos en Ho-
ven, Rudolf Steiner en de Bos en 
Vaartschool konden als eerste 
scholen kennismaken met deze 
sport. Dat de Montessorischool 
uiteindelijke met de eerste prijs 
aan de haal ging was bijzaak. 
Het plezier in het samen ontdek-
ken van een voor veel kinderen 
een geheel nieuwe sport stond 
bij alle deelnemers voorop. Het 
moet gek lopen als Rood en Wit 
geen nieuwe aanwas van jeugd-
leden krijgt, want afgemeten aan 
de beleving van de scholieren 
kiezen een aantal ongetwijfeld 
voor deze mooie zomersport.
De gelouterde cabaretier, zelf in 
de zomermaanden actief als trai-
ner van de jeugd, gaf de ouders 
een inkijk in de wijze waarop de 
cricketsport wordt beoefend en 
beleefd. Soms op jonge leeftijd 
al worden kinderen geselecteerd 

om in vertegenwoordigende 
teams te spelen. Vaak gaat een 
uitverkiezing gepaard met wed-
strijden in het buitenland en dat 
is een enorme ervaring. In Ne-
derland beoefenen ruim 10.000 
mensen deze sport dus is het re-
latief eenvoudig om op te vallen 
door geleverde prestaties. Afge-
meten aan bijvoorbeeld het voet-
bal, met 1,3 miljoen beoefenaren, 
liggen er bij cricket meer kans je 
te onderscheiden. Ook voor hen 
die de top niet halen is het een 
mooie tijdsbesteding in de zo-
mermaanden. Incidenten doen 
zich op het veld niet voor en de 
Cricketbond houdt zelfs rekening 

met de vakanties waardoor de 
competitie een korte tijd stilligt.
Dat cricket een grote sport is 
bewijzen de tienduizenden toe-
schouwers in landen als India, 
Pakistan, Engeland en Austra-
lië. Ook In Zimbabwe en Nieuw 
Zeeland is het een grote sport.
In veel van origine Engelsspre-
kende landen hoort het beoe-
fenen van de cricketsport bij de 
opvoeding en neemt het een be-
langrijke plaats in tijdens de 
sportlessen op school. Rood en 
Wit neemt het initiatief om meer 
scholen uit te nodigen voor een 
middag vol cricketplezier. 
Eric van Westerloo

Step Tuday, nieuwe uitdaging 
van Tuday Sports & Leisure

Heemstede - Rick Draijer van Tuday Sports & Leisure intro-
duceert vanaf mei  ‘Step Tuday’ voor de verhuur, verkoop en in 
groepsverband tochten maken op de step voor alle leeftijden.
Steppen of kickbiken is een mix van hardlopen en fietsen, is zeer 
gezond voor lichaam en geest, ontspannen genieten in de na-
tuur en volop calorieën verbranden. Door 1 uur te steppen bouw 
je conditie op, verstevig je billen en benen en verbrand je al 
gauw tussen de 720 en 850 Kcal. Een nieuwe sportvorm en uit-
daging voor sportievelingen  en recreanten.
 In mei start de eerste cursus kickbiken. De workout duurt zes 
weken op vaste dagen als maandag, dinsdag of woensdag, over-
dag of ‘s avonds. Elke week stept u 1,5 a 2 uur inclusief pauzes. 
Tijdens de eerste les zal u bekend worden gemaakt met de kick-
bike, veiligheid, balansoefeningen, overstappen, remmen, ver-
snellen en vertragen. De overige 5 lessen worden ingevuld met 
toertochten in de omgeving waarbij we zoveel mogelijk steppen 
in en rond natuurgebieden. Ook een echte ‘ stadstoer’  hoort bij 
de cursus. 
Meer informatie over Step Tuday vind u op de website www.tu-
daysports.nl/steptuday. Inschrijven gaat nu nog via het e-mail 
adres info@tudaysports.nl. Tuday Sports & Leisure, Industrieweg 
4b, 2102 LH Heemstede, tel 06-3901 3070.

Honkbal
RCH na dubbele winst op Double Stars alleen aan kop

Zaterdag, in een steenkoud Alk-
maar, pakte RCH de zaken direct 
voortvarend aan. Na honkslagen 
van Lex Leijenaar, Giovanni Val-
mont en Reggie Valpoort stond 
na 1 inning de 0-3 op het sco-
rebord en mocht het meegereis-
de publiek hopen op een korte 
wedstrijd en een snelle terug-
keer naar de huiselijke warmte. 
Maar pas in de 6e Heemsteed-
se slagbeurt werd een beslis-
sende voorsprong genomen met 
4 runs op honkslagen van Junio-
re Seraus en Matthew Franssen 
en maar liefst 4 misgrepen in het 
tot dan toe foutloos spelende in-
field van Double Stars. Pas toen 
kon de thuisploeg iets terugdoen 

op het werpen van Robin van Eis 
na een infield hit van Binny van 
der Velde, gevolgd door 2 wilde 
worpen. Na de 7e inning, waar-
in Kevin Gerard de stand nog op 
1-8 had gebracht deed Robin 
met 5-3-5-2 de heuvel over aan 
René Versteeg, die het nog even 
moeilijk kreeg met 1 en 3 be-
zet en 1 uit. Maar een verre klap 
in het midveld werd niet alleen 
een prooi van Mark Smit, ook 
een streep naar huis + de gra-
nieten gestalte van Giovanni Val-
mont, waren voldoende om de 
loper vanaf 3 bijna letterlijk te 
doen sneuvelen. De runs die eer-
der die inning door Mark Smit en 
Donny Hamelink waren binnen-

gelopen bepaalden de eindstand 
op 10-1 in Heemsteeds voordeel. 
Zondag in Heemstede ging het 
heel wat moeilijker. Double Stars 
posteerde de als reliever bekend 
staande Amerikaan Blake Cull 
op de heuvel en die hield het 
knap lang vol. Weliswaar open-
de Mark Smit direct de score na 
4 wijd, gevolgd door een opof-
feringsstootslag van Donny Ha-
melink en grounders van Lex Le-
ijenaar en Kevin Gerard, maar 
daarna bleef de thuisplaat tot 
aan de 5e inning onaangeroerd. 
En toen waren het eerst de Dou-
ble Stars die hun tanden lieten 
zien. Na een snelle eerste nul 
volgde de enige Heemsteedse 
veldfout en liepen na honksla-
gen van Joey Treurniet en Justin 
Haller de honken vol. Een wilde 
worp betekende 1-1 en een vang 
8 op een uithaal van Dave Tromp 
(junior) leek goed voor 1-2 te 
worden, maar het duo Mark Smit 
en Giovanni Valmont gaf een re-
prise van hun act van een dag 
eerder, gevolgd door een staan-
de ovatie van het enthousiaste 
thuispubliek.

De beslissing viel in de 2e helft 
van diezelfde inning. In de door 
blessures uitgedunde selec-
tie van de Racing was het aan-
gewezen slagman coach Pa-
trick Beljaards die als eerste met 
4 wijd op de honken kwam, ge-
volgd door Mark Smit en Lex Le-
ijenaar met basehits. Bij volle 
honken en inmiddels 2 man uit 
waren het automatische punten 
op 4 wijd voor Giovanni Valmont 
en geraakt werper voor Reggie 
Valpoort waardoor RCH wel heel 
gemakkelijk op 3-1 kwam. Nog 
even werd het spannend toen 
in de 7e inning Sven Vlaande-
ren met een fraaie double ploeg-
genoot Wouter Knop de 2-3 liet 
aantekenen, maar verder kwa-
men de Heilooërs niet. Marcel 
Timmer nam na 7 volledige slag-
beurten met 2-1-6-1 afscheid 
van de heuvel en mocht toezien 
hoe Chris Mowday zonder al te 
veel moeite de klus klaarde. 
Zowel de uitwedstrijd tegen Eu-
ro Stars, zaterdag in Capelle a/d 
IJssel, als de thuiswedstrijd zon-
dag op het Heemsteedse Sport-
park, vangen aan om 14.00 uur.

Heemstede - Nu de Overgangsklasse gereduceerd is tot 10 
clubs zal het moeilijker dan ooit worden een plaats te bemach-
tigen in de kampioenspoule, die dit jaar slechts uit 4 teams zal 
bestaan. RCH-Pinguïns is goed uit de startblokken gekomen, 
maar zal komend weekend vol aan de bak moeten om zich 
één van de nummers 2, het altijd sterke Eurostars, van het lijf 
te houden. Naast de andere nummers 2 (Zwijndrecht, DSS en 
Orioles) lijdt het geen twijfel dat ook Twins zich zal mengen in 
de strijd om het meest interessante deel van de nacompetitie, 
die uiteindelijk toegang moet verschaffen tot de best of five te-
gen de nummer laatst van de Hoofdklasse. 

Maak je 
keepers-
droom 
waar

Heemstede – Droom je van 
een keeperscarrière? Dro-
men kun je waarmaken 
met de talenten die je hebt. 
Om die droom een kans te 
geven biedt het ruim hon-
derd-jarige RCH jouw de mo-
gelijkheid je talenten te laten 
zien en te verbeteren met be-
hulp van o.a. een keeperstrai-
ner.
Zowel de E-pupillen (9 en 10 
jaar) als de D-pupillen (11-
12 jaar) kunnen keepers ge-
bruiken.

Kom eens tijdens een trai-
ning van de E-pupillen op de 
maandag- of woensdagmid-
dag en bij de D-pupillen (op 
dinsdag en donderdagmid-
dag) en proef de sfeer van de 
ambiance van RCH.

Kijk ook op de website: www.
rch-voetbal.nl of kom langs.
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Heemstede - Onder brede be-
langstelling van cliënten, buurt-
bewoners, verwijzers en collega 
thuiszorgwerkers heeft Zorgba-
lans Buurtteam Indische Buurt/
Glipperdreef op vrijdag 19 april 
haar nieuwe kantoor officieel in 
gebruik genomen.
Het buurtteam is vanaf heden te 
vinden aan de Molenwerfslaan 
11 In Heemstede. Vanaf novem-
ber 2012 zijn de eerste zelfstu-
rende buurtteams van Zorgba-
lans van start gegaan. Met de 

kleinere, flexibele buurtteams 
werken  de verpleegkundigen/
verzorgenden direct in de buurt 
waar hun cliënten wonen. 
Een ander voordeel voor cliën-
ten is dat  zij nu te maken heb-
ben met een vast team, dus min-
der verschillende gezichten bij 
hen thuis.  Het buurtteam houdt 
iedere dinsdagmiddag van 
13.30-14.30 spreekuur op de 
Thorbeckelaan 162 in Heemste-
de, in de locatie van Ons Tref-
punt. Het buurtteam is te berei-

ken  op de Molenwerfslaan 11, 
Heemstede.
Tel: 088-1189 293 of e-mail: 
thuiszorg.indische.buurt-glip@
zorgbalans.nl.
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Heemstede - Zorgt u voor uw 
vader of moeder en heeft u 
behoefte aan tijd voor uzelf? 
Verlangt u naar een vrije dag, 
een weekend of zelfs een va-
kantie zonder dat u zich zor-
gen hoeft te maken?

Ruim 1,5 miljoen mensen, 
meestal dochters, zorgen lang-
durig en intensief voor hun va-
der of moeder. Hun zorg bestaat 
uit het regelen van alledaagse 
zaken, begeleiding, huishoude-
lijke hulp en soms uit persoon-
lijke verzorging. We noemen dit 
mantelzorg. Zij doen dit met 
veel liefde en persoonlijke aan-
dacht. Zij vinden het normaal 
dat je voor je vader of moeder 
zorgt, ook bij ziekte of demen-
tie. Hun ouders stonden vroeger 
toch ook voor hen klaar!
Mantelzorgers gaan ver in hun 
liefde en zorg en de eigen gren-
zen worden dan al snel over-
schreden. Emotionele overbe-
lasting, moeheid en uitgeput 
voelen zijn herkenbare ervarin-
gen. Vaak voelt men zich schul-
dig omdat je toch niet kan doen 
wat nodig of wenselijk is. Het ei-
gen gezin komt te kort en zelfs 

werkzaamheden kunnen eron-
der lijden. En dan hebben we 
het nog niet eens over de tijd 
die je voor jezelf nodig hebt.
Het is bekend dat menselijk lij-
den een groot appèl op de an-
der doet, zeker als het uw eigen 
partner, vader of moeder be-
treft. Toch kunt u beter voor hen 
zorgen als u er niet alleen voor 
staat. U kunt meer betekenen 
als u goed voor uzelf zorgt en 
niet alles op uw eigen schou-
ders neemt.

Home Instead Thuisservice 
biedt respijtzorg. Dat wil zeg-
gen dat zij u als mantelzorger 
tijdelijk kunnen vervangen en 
ondersteunen. Home Instead 
Thuisservice doet precies wat u 
als mantelzorger dag in dag uit 
doet; gezelschap bieden, prak-
tische dagelijkse ondersteuning 
thuis, persoonlijke assistentie 
bij ADL. De medewerkers kun-
nen uw vader, moeder of part-
ner overdag op een persoonlij-
ke manier ondersteunen, op de 
manier die u wenst en op de tij-
den die u uitkomt. 

Zodat die vrije dag, het weekend 
of zelfs die vakantie dichterbij is 
dan u denkt. U de tijd voor uzelf 
en uw gezin, wij de tijd voor uw 
partner, vader of moeder!

Inloop/informatie-
bijeenkomst 3 mei
Home Instead Thuisservice no-
digt u graag uit voor de inloop-/
informatiebijeenkomst op vrij-
dag 3 mei tussen 15.00 en 17.00 
uur, Herenweg 115 te Heemste-
de. U kunt zich aanmelden via 
023-8200392.
Website: www.homeinstead.nl.

Thuiszorg, maar dan anders!
Vervanging en ondersteuning bij mantelzorg

Toneelgroep Het Volk 
met Het Jubileum
Heemstede - In de nieuwe 
zelfgeschreven productie ‘Het 
Jubileum’ maken we kennis met 
drie vaudevilleartiesten op leef-
tijd, die sinds jaar en dag met een 
inmiddels tot op de draad versle-
ten amusementsprogramma door 
het land toeren. Het publiek laat 
het steeds meer afweten, zodat 
het gezelschap voor bijna lege 
zalen speelt. Dan komt de vaste 
pianist van het ensemble na 
een voorstelling ook nog onder 
verdachte omstandigheden om 
het leven. Dit luidt direct het ein-
de van het illustere drieman-
schap in. In arren moede wordt 
besloten dat het genoeg ge-
weest is. Nog eenmaal bestijgt 
men het podium voor een jubile-
umvoorstelling die tevens het al-

lerlaatste optreden zal worden… 
Het Jubileum: een theatervoor-
stelling over vergankelijkheid, de 
teloorgang van artistieke prin-
cipes en het onvoorwaardelijk 
geloof in eigen kunnen, tegen 
beter weten in! De dubbelzinni-
ge symboliek van Het Jubileum is 
goed voor anderhalf uur komisch 
toneel met revue-elementen. 

De voorstelling is op 27 april 
om 20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop via de website en 
aan de kassa van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook reserveren via de 
theaterlijn 023 548 38 38.

Kon. HFC speelt zich met 
één punt zo goed als veilig
Regio - Het moet raar lopen 
om HFC nog in de gevarenzone 
te doen belanden. Voetbal blijft 
echter een spel met onverwach-
te uitkomsten en met de 0-0 in 
de uitwedstrijd tegen Nieuwen-
hoorn sprokkelde het team van 
trainer Mulders tenminste weer 
één puntje. Er zat veel meer in 
voor HFC maar door gebrek aan 
kwaliteit op de vleugels blijft 
scoren een probleem. Wel was 
zichtbaar dat de oude vorm van 
voor de winter langzaam terug-
komt. Combinaties lopen weer 
zodat er weer wat te genieten 
valt langs de lijn.
Na 10 minuten viel scheidsrech-
ter Govers met een blessure uit. 
HFC trof deze scheidsrechter 
twee maal eerder dit seizoen en 
in elke wedstrijd moest hij wor-
den opgelapt. Nu kon hij hele-
maal niet verder. In Hellevoet-
sluis is men niet zo snel in pa-
niek. In een mum van tijd werd 
een gekwalificeerde scheids-
rechter van huis gehaald zodat 
de partij na de onderbrekingen 
van een minuut of 40 weer ver-
der kon. Zeker in de eerste helft 
had HFC het beste van het spel 
en beperkte Nieuwenhoorn zich 
tot het achteruitlopen en maak-
te ze weinig aanstalten om drie 
punten in Hellevoetsluis te hou-
den. In Djerreld Muntslag heeft 
de ploeg een snelle behendi-
ge spits die zijn kunsten in het 
betaalde voetbal vertoonden. 

De HFC verdedigers waren hem 
steeds de baas al was het oplet-
ten geblazen. Mike van den Ban 
kwam oog in oog met de Nieu-
wenhoorn doelman maar met 
een reflex  kwam deze laatste 
als winner uit de strijd. Niet veel 
later ontweek Van den Ban de 
buitenspelval. Zijn schot spat-
te op de lat uiteen. In de tweede 
helft was de wedstrijd iets meer 
in evenwicht en ontstonden aan 
beide kanten kansen. HFC doel-
man Van der Werff trapte een bal 
recht op de rug van een tegen-
stander. De bal passeerde daar-
na de doellijn maar de scheids-
rechter keurde het doelpunt af 
wegens hinderen van de doel-
man. Hier was geen spraken 
van, de speler in kwestie had 
het niet eens in de gaten. Of het 
een goedmaker was zal niemand 
weten maar toen, na de mooi-
ste aanval van de wedstrijd, de 
ingevallen Wouter Haarmans de 
bal achter doelman Cohen prik-
te werd het doelpunt afgekeurd. 
De scheidsrechter had een duw 
gezien die niemand anders zag. 
Om de zaak gelijk te trekken ver-
dween ook een schot van aan-
voerder Mellisant van Nieuwen-
hoorn tegen de lat boven doel-
man van der Werff. Met de 0-0 
uitslag was dus alles in even-
wicht. Zondag 28 april is HFC vrij 
(inhaalprogramma) en ontvangt 
zij op 5 mei Argon thuis. 
Eric van Westerloo

Buurtteam Indische Buurt/
Glipperdreef opent nieuw kantoor

Leuke actie Mazda RC Velserbroek
Mazda Hoofdsponsor X FACTOR RTL4

Regio - Mazda is dit seizoen de 
nieuwe hoofdsponsor van X Fac-
tor, de populaire talentenjacht 
van RTL4.  Het succesvolle pro-
gramma is terug op de buis met 
een vernieuwd format en heeft 
een behoorlijke metamorfo-
se ondergaan. Mazda draagt bij 
aan het succes van de X Fac-
tor door het programma te on-
dersteunen met zijn meest suc-
cesvolle producten van dit mo-
ment, de nieuwste modellen van 
de zesde generaties, voorzien 
van de vooruitstrevende SKY-
ACTIV techniek en het Kodo de-
sign, de Mazda CX-5 en de nieu-
we Mazda 6. De koppeling tus-

sen het programma en de auto is 
snel gemaakt: immers, waar kun 
je het beste zangtalent onge-
stoord testen? In de auto. Dit zal 
z’n weerslag krijgen in het pro-
gramma door de focus te leggen 
op de echte zogenaamde ‘auto-
hits’. Komt u eens naar de show-
room. Geboden wordt een Bose-
experience in beide auto’s. Dat is 
pas genieten van muziek!
Om de samenwerking tussen 
Mazda en X Factor te verduide-
lijken voert Mazda RC in Velser-
broek een campagne. Geduren-
de de TV-uitzending met audities 
en de Live-shows,  van 29 april 
tot 5 juli, zijn er VIP-kaarten te 

krijgen. Komt u daarom elke za-
terdagmorgen na de TV-uitzen-
ding tussen 10.00 uur  en 12.00 
uur naar de showroom voor het 
maken van een proefrit in de 
Mazda CX-5 of Mazda 6. Er wor-
den elk week 2 kaarten verloot.
Bovendien, wanneer u besluit 
om in mei en juni 2013 een nieu-
we Mazda te kopen krijgt u een 
nieuwe ipad cadeau! Een unieke 
kans voor u om op vele manieren 
weer kennis te komen maken 
met Mazda. U bent welkom in de 
showroom aan de kleermaker-
straat 63 in Velserbroek. De kof-
fie en het Mazda RC team staan 
zoals gewoonlijk voor u klaar!
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Je vindt het heerlijk om te fi etsen 
maar het komt er vaak niet van 
om er op uit te trekken. Je hebt 
altijd wel wat anders te doen dat 
op dat moment mogelijk belang-
rijker is en bovendien is het hele-
maal niet gezellig om in je eentje 
een fi etstocht te maken.
Die gedachtengang zat Conne 
Nolte uit Overveen al een tijdje 
dwars. Een vriendin uit Bloemen-
daal had eigenlijk hetzelfde pro-
bleem, dus besloten ze samen 
een fi etsclubje te starten. Niet 
met allemaal bestaande vrien-
dinnen, maar met vrouwen die 
elkaar verder niet kennen. De 

Bloemendaalse vriendin vroeg 
iemand die Conne helemaal niet 
kende, Joke van Muiswinkel. Zij 
vroeg weer een tennisvriendin, 
Ada Huizinga, die de andere 
twee weer helemaal niet ken-
den en zo ontstond ‘Gazellig’, 
een gemêleerd groepje vrouwen 
van rond de 60 dat elkaar iedere 
derde vrijdag van de maand om 
elf uur ergens in Noord-Holland 
ontmoet, uiteraard met de fi ets 
bij de hand en in sportieve kle-
ding.
,,Fietsen is natuurlijk het uit-
gangspunt, lekker in beweging 
zijn, maar de gezelligheid is ook 

heel belangrijk’’, vertelt Ada Hui-
zinga. ,,We kletsen wat af tijdens 
het fi etsen en bovendien sluiten 
we de fi etstocht altijd af met een 
lunch.’’ Om beurten zetten ze 
de route uit. Ada: ,,We wonen 
natuurlijk in een heerlijke omge-
ving om er met de fi ets op uit te 
trekken. Via Spaarnwoude naar 
Amsterdam, de duinen in, de 
bollenvelden, richting Cruquius, 
Noord-Holland is prachtig. En er 
zijn ook genoeg strategisch gele-
gen horecagelegenheden om de 
fi etstocht af te sluiten. We gaan 
ook wel eens met de trein en dan 
nemen we een NS-fi ets. Nee, 
voorlopig zijn er nog mogelijkhe-
den te over.’’

Volgende maand staat fi etsen 
centraal in de 50pluswijzer. ‘Ga-
zellig’ zal dan een leuke route 
aanbevelen. Kunt u ook een rou-
te aanbevelen of heeft u andere 
tips om er lekker op de fi ets op 
uit te trekken? Laat het ons weten 
via redactie@50pluswijzer.nl. 

‘Gazellig’ fi etst maandelijks 
door heel Noord-Holland

‘Foto zoekt familie’ 
groot succes

‘Foto zoekt familie’, de digitale 
zoektocht naar de rechtmatige 
eigenaren van ruim 300 over-
gebleven verweesde fotoalbums 
– in het bezit van het Tropenmu-
seum - is begin april van start 
gegaan. 
De albums bleven achter in In-
donesië toen Indische Neder-
landers het land verlieten tijdens 
de Nederlandse strijd tegen de 
Indonesische onafhankelijkheid 
tussen 1945 en 1949. Militai-
ren en Rode Kruis-medewerkers 
verzamelden de albums en in 
1948 werden ruim duizend 
afgeleverd bij het Tropenmu-
seum. Op kijkdagen vonden 
veel families hun albums later 
terug, maar van ruim 300 van 
de rechtmatige eigenaren ont-
breekt nog elk spoor.
Iedereen kan meehelpen om 
de albums bij de rechtmatige 
eigenaren terug te bezorgen. 
Alle albums zijn volledig door 
te bladeren via www.fotozoekt-
familie.nl, een initiatief van het 
Tropenmuseum en KIT Infor-
mation & Library Services, twee 
afdelingen van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen.
Men vraagt bezoekers om tags 

te plaatsen bij de foto’s, wan-
neer er bijvoorbeeld plaatsen 
of personen worden herkend. 
Inmiddels zijn er al 2177 tags 
geplaatst, dagelijks komen er 
nieuwe bij.
Diverse albums zijn inmiddels 
teruggegeven aan de rechtma-
tige eigenaren en bijna dage-
lijks melden zich nu familiele-
den die het vermoeden hebben 
dat hun album tussen de ruim 
300 exemplaren zit.

Een Indo Europese meisje leest voor uit een kinderboek. De foto moet 
zijn gemaakt ergens tussen 1925 en 1935

Portret van twee Indo Europese 
kinderen in een trapauto
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In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de ‘kwast’ door aan een collega

Afke Spaargaren

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Na de eerste graads oplei-
ding Tekenen en Schilde-
ren aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende 
Vorming in 1984 heeft 
Afke Spaargaren uit IJmui-
den nog een jaar Kunst-
geschiedenis gestudeerd 
aan de GU in Amsterdam. 
Sinds 1989 geeft ze les 
bij het Kunstencentrum 
Velsen. Ook werkt ze met 
veel plezier in Castricum 
bij Perspectief en bij het Lu-
casgilde in Beverwijk. Afke 

bewondert het werk van 
Henri  Matisse, het kleurge-
bruik van Pierre Bonnard 
en  Marc Rotkho. Afke: ,,Ik 
kijk altijd naar de werk-
wijze van de kunstenaar, 
kijk naar de kwaststreken, 
verwonder me over het 
kleurgebruik of de opbouw 
van de compositie. Mijn 
bevindingen deel ik graag 
met mijn cursisten. Hun 
enthousiasme en de vorde-
ringen die ze maken geven 
me veel voldoening.‘‘ Sinds 

2004 doet Afke mee aan 
de Haarlemse Kunstlijn en 
is ze aangesloten bij Kunst 
Zij Ons Doel in Haarlem, 
waar ze regelmatig mee-
doet aan exposities in de 
Waag in Haarlem, zoals 
het project “Tulpen en Le-
lies” en “Herkomst, Terug-
komst”. Afke: ,,Zo kon het 
gebeuren dat mijn werk in 
een museum in Turkije en 
in de museumzaal van het 
stadhuis van Brussel heeft 
gehangen. Verder voer ik 
opdrachten uit zoals het 
afscheidscadeautje voor 
burgemeester Peter Cam-
maert en onlangs een 
kunstkijkkastje voor de 
RABO Bank in Velsen.’’
Haar atelier bevindt zich 
in het Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 in Oud 
Velsen. Ze schildert daar 
haar kleurige stillevens van 
gebruikte voorwerpen met 
decoratieve achtergron-
den, met acrylverf, op zelf-
opgespannen linnen. Een 
gekregen Marokkaans sui-
kerpotje kan zomaar een 
hoofdrol spelen in een se-
rie schilderijen. Afke: ,,Een 
IJmuidense huisarts heeft 
er een in haar spreekka-
mer hangen en de patiën-
ten die mij er op straat over 
aanspreken vertellen dat 
ze weer vrolijk naar huis 
gingen…  beter kan het 
toch niet..?’’ Meer infor-
matie: www.kunstmetstip.nl 
en www.KZOD.nl.
Afke geeft de kwast 
door aan Kees Kalk-
man uit velserbroek.

Spaarne Kunstroute
De Spaarne Kunstroute is 
een maandelijkse wan-
delroute langs 27 ateliers 

en/of galeries. Op iedere 
eerste zondag van de 
maand is er open huis van 

13.00 tot 17.00 uur met 
een enorme variëteit aan 
uitingen: schilderkunst, fo-
tografie, objecten van al-
lerlei  materialen, kleding/ 
couture, beelden, street 
art, sieraden, dichtkunst, 
voordracht, meubels, kera-
miek, lijsten, glas in lood, 
bloemarrangementen, 
smeedwerk en levende 
muziek vanaf 16.00 uur in 
het Jan & Piet Museum.
Meer informatie: www.
spaarnekunstroute.nl.

Fort aan den Ham 
zondag weer open

Op tweede paasdag was 
de officiële start van het 
Stelling van Amsterdam 
seizoen op het Fort aan 
den Ham in Uitgeest. 
Maar zondag 28 april is 
Fort aan Den Ham voor 
de eerste seizoensope-
ning in 2013 voor publiek 
geopend. Van 11.00 tot 
16.00 uur bent u welkom. 
Er is ruime parkeergele-
genheid.
Het fort is gebouwd in 
1903 voor de verdediging 
van Amsterdam tegen 
mogelijke vijanden rond-
om. Het fort ligt net over 
het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de 
provinciale weg N203. 
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse land-
schap maar in de mobili-
satietijden 1914-1918 en 
1940 vol met soldaten en 
zware kanonnen.
De vrijwilligers heb-
ben van het fort een mi-
litair museum gemaakt 
met behoud van de ou-
de sfeer. Zoveel mogelijk 
wordt het fort in de oude 
staat gehouden of terug-
gebracht met ziekenzaal, 
keuken, officierskantine 
en de manschappen pri-
vaten. 

Deze winter is de com-
mandantsruimte geheel 
in oude staat terugge-
bracht en is er radiover-
binding met andere for-
ten. Er zijn diverse ex-
posities te zien over de 
Stelling, WO-2, militai-
re communicatie, de Li-
nie van Beverwijk, Slag 
bij Castricum en de Poli-
tionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig 
Nederlands-Indië.
Er zijn ieder uur rondlei-
dingen met gids. De kan-
tine is geopend en de ka-
chel brandt. De man-
nen van het Nederlands 
Grammofoon Genoot-
schap zullen zich ook la-
ten horen. 
Het fort is opgenomen 
in de Holland Route die 
langs tal van Industri-
eel Erfgoed in Noord-
Holland loopt. Het fort 
en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk en 
UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996. 
Kunt u op zondag niet 
dan is het fort ook het he-
le jaar door iedere woens-
dag te bezoeken tussen 
10-16 uur. Informatie op 
www.fortaandenham.nl. 
(foto’s: F. Braaksma)



Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl
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Vakantie in het  van Brabant
Seniorenaanbieding!Zomerarrangement:

24 t/m 31 mei  VOL
14 t/m 21 juni  (laatste 4 kamers)
12 t/m 19 juli
9 t/m 16 augustus
30 aug. t/m 6 september

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen 
in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit 
hotel u een geheel verzorgde vakantie op basis van vol pension incl. 
4 uitstapjes, verzorgde avonden e.d. De ruime kamers zijn allemaal 
voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met nacht-
bel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 650,00 p.p. Voor 2 personen
op 1 kamer geldt een korting van € 30.- p.p. Incl. 8 dagen-7 nachten
logies/ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar.

Opstapplaatsen vanaf 13.00 uur: 
Heemskerk Bachplein 
Beverwijk CS 
IJmuiden, Plein ‘45
Heemstede, CS Aerdenhout  

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,

steeds ± 40 stuks op
voorraad. Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

LET OP: NIEUW ADRES!
Haarlemmerstraat 1b
2182 HA  Hillegom

0252 - 341 907

“Zij wilde  
oma nog één 
tekening  
meegeven.”
Monique Pronk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest



Wie is wie ook alweer?
Wim Niesten was deze foto jaren kwijt maar vond ‘m weer bij het opruimen van de 
zolder. Hij stuurde de foto naar enkele oud-klasgenoten die net als hij nog in Bever-
wijk wonen en kond daardoor het rijtje namen bijna compleet maken. Het betreft 
de zesde klas van de Beverwijkse Sint Bavoschool in het schooljaar 1964-1965. Op 
de foto staat links schoolhoofd de heer Tol. Verder op de achterste rij van links naar 
rechts Jan Waardijk, Peter Kater, Jan Al, Otto van Veen, Hiele van Rijssen, ? Beentjes, 
Piet Brasser en Jos Hassing. Op de middelste rij: André Lugtigheid, Philip Schilder, 
John Boerteboom, Fons Scheirlinck, Jaap Talens, Hennie Bleyendaal, Ad van Kam-
pen, Frans Schram en Maarten Mulder. Vooraan: Leo Stijnman, Peter Appel, Wim 
Niesten, Sjaak Ligthart, Klaas Heijne, Henk de Nijs en Harry de Nijs.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Festival Op de Bres 2013
Festival Op de Bres reist 
in 2013 door naar het 
noordwestelijk front van de 
Stelling van Amsterdam. 
Fort bij Veldhuis, Fort bij 
Krommeniedijk, Fort aan 
den Ham, Fort aan de St. 
Aagtendijk en Fort Zuid-
wijkermeer vormen het 
podium voor Op de Bres 
2013. Het festival vindt 

plaats in het Pinksterweek-
end van 18, 19 en 20 mei 
2013. Er is een gevarieerd 
programma vol theater, 
muziek, dans, workshops, 
fietsen en wandelen en lek-
ker eten.

Programmering
Kijken, beleven en doen! 
Dat zijn inmiddels vaste in-
grediënten van Festival Op 
de Bres. Ook in 2013 is er 
weer een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. 
Het festival start met een 
educatieproject voor het 
VO, waarbij leerlingen zelf 
een ‘Verse Film’ maken. 
De films worden tijdens het 
festival gemonteerd en ge-
toond. Theatergroep Kever 
realiseert een familiethea-
tervoorstelling ‘De legende 
van Knikkebeen’ op Fort 
bij Krommeniedijk samen 
met omwonenden. Ver-
der zijn er tekenactiviteiten 
(‘Campaign for Drawing’) 
en theaterworkshops voor 
jong en oud en kan de be-
zoeker genieten van dans- 
en theatervoorstellingen 
zoals die van Danstheater 
AYA in Fort bij Veldhuis en 
De Waterlanders op Fort 
aan den Ham. Fort aan 
de St. Aagtendijk neemt 
een bijzonder plek in op 
het festival. Deze plek is 
als leerplek aangeboden 
voor derdejaars studenten 
van de Reinwardt acade-
mie. 26 studenten voeren 
hier hun Minor Cultureel 
Ondernemen uit en ne-

men het fort ‘over’. De 
studenten denken na over 
de inhoud en vertalen dit in 
activiteiten voor het festival. 
Landschap Noord-Holland 
organiseert tijdens het festi-
val excursies om de bijzon-
dere natuurwaarden in dit 
gebied onder de aandacht 
te brengen. Het complete 
programma is te vinden in 
de agenda op deze web-
site.

Thematiek 
De festivallocaties bevin-
den zich in een druk ge-
bied. Auto’s razen voorbij 
op de A9 en de Provinciale 
weg. Vliegtuigen vliegen 
met regelmaat over de for-
ten. In het gebied aan de 
keelzijde, de achterzijde 
van de forten, weg van de 
snelweg, keert men terug 
naar de natuur. Hier kunt 
u wandelen, fietsen en ka-
noën. Drukte en stilte, roe-
rig en kalm, snel en lang-
zaam en front en keel zijn 
toepasselijke kenmerken 
voor het gebied en vormen 
een rode draad door het 
festival. 

Festival Op de Bres wordt 
mogelijk gemaakt door 
provincie Noord-Holland, 
VSBfonds, Fonds Cultuur-
participatie, Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-
Holland, DichtbijFonds 
Rabobank IJmond Noord, 
gemeente Beverwijk, ge-
meente Heemskerk en ge-
meente Zaanstad.

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

drieHuis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

CastriCum
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

ijmuideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

saNtpoort-zuid
T. Jorritsma
Bloemendaalsestraatweg 89
2082 GC Santpoort-Zuid
023-5379928
info@praktijkjorritsma.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, 
Heemstede, 023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



Diederik van Vleuten 
‘Buiten Schot’

In ‘Buiten Schot’, vrijdag 3 
mei te zien in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 
gaat cabaretier Diederik 
van Vleuten verder waar hij 
met zijn vorige programma 
‘Daar Werd Wat Groots 
Verricht’ mee begon. Hij 
verbindt zijn familiekroniek 
aan de Nederlandse en 
zelfs Europese geschiede-
nis. 

De basis voor deze voor-
stelling zijn 300 brieven 
van de broertjes Sam en 
Jan die door hun ouders 
vanuit Indië naar Neder-
land zijn gestuurd om hier 
naar school te gaan. Maar 
dan breekt de Eerste We-
reldoorlog uit en hebben 
Jan en Sam vier jaar lang 
alleen contact via brieven 
met hun ouders. In die 
brieven vertellen ze over 

alledaagse gebeurtenis-
sen, maar refereren ze ook 
aan de oorlog.
Een doos vol kinderbrie-
ven, een slagveldvakantie 
met oom Jan, een aanslag 
in Sarajevo, een pianocon-
cert voor de linkerhand, 
een kerstbestand, een wa-
tersnood, een Duitse keizer 
voor de deur. In de han-
den van meesterverteller 
Van Vleuten vormen deze 
dingen samen een aan-
grijpend, ontroerend en 
hilarisch geheel.

Reserveren?

Kaarten vanaf 16,50 voor 
vrijdag 3 mei om 20.15 
uur kunt u reserveren via 
www.kennemertheater.nl of 
via de theaterkassa, 0251- 
221453. (foto: Clemens 
Rikken)

Kok Wessel Deen van Chef 
& Sloof (www.chefensloof.
nl) trakteert u weer op 
een heerlijk recept. Deze 
maand: varkenshaasjes 
in sinaasappelsaus. Het 
recept is voor 4 personen.

Ingrediënten:
Varkenshaasjes (700-800 
gram), 5 perssinaasappels, 
2-3 deciliter droge sherry 
(naar smaak), 3 deciliter 
kippenbouillon, 4 teentjes 
knoflook, 3 saliebladeren, 
4 theelepels maïzena, een 
flinke klont boter, zout en 
peper.

Recept van de Chef
Bereiden:
Kruid de varkenshaasjes 
met zout en peper. Smelt 
de boter in een pan en bak 
de varkenshaasjes rondom 
bruin (zelf houd ik ze mals 
van binnen, dus niet door-
bakken). Voeg de sherry 
toe en laat 2 minuten sud-
deren op laag vuur. Voeg 
dan de kippenbouillon 
toe, de geperste teentjes 
knoflook en het fijngehakte 
salieblad (tijm vind ik per-
soonlijk ook lekker hierbij).
Neem een rasp en rasp 
de schil van drie sinaasap-
pels in de pan. Pers de drie 

geraspte sinaasappels uit 
(apart, niet in de pan) en 
voeg vier theelepels maïze-
na toe aan het sap. Goed 
mengen. Voeg dit mengsel 
toe aan het vlees en laat 
het geheel sudderen tot de 
saus gebonden is. Je bent 
nu zo’n 10 minuten verder, 
het vlees is gaar.
Snijdt de andere sinaasap-
pels in partjes. Serveren 

met het sausje over het 
varkenshaasje en de par-
tjes als garnering. Heerlijk 
met gebakken aardappel-
tjes en verse salade.

Loes den Hollander is mystery guest
Spannende literaire ontmoeting
Dinsdag 4 juni 20.00 uur 
Lezing  vanaf € 13,50 foto: aangeleverd

Vuile Huichelaar 3
Meezingen en lachen: 
een echte ladies night out!
Donderdag 25 april 20.15 uur
Muziektheater  vanaf € 17,50 foto: Jose Eldering

Een ideale vrouw
try-out: exclusief in Beverwijk! 
Komedie over liefde met o.a. Tjitske Reidinga
Zaterdag 1 en zondag 2 juni 20.15 uur
Komedie  vanaf € 21,50 foto: Marcel van der Vlugt

Peter Heerschop 
Gelukzoekers 
Vrijdag 17 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 17,50 foto: Joris v. Bennekom

Gili
Iedereen Paranormaal
Vrijdag 26 april 20.30 uur
Show  vanaf € 17,00 foto: Thijs Lowagie

Diederik van Vleuten
Buiten Schot
Vrijdag 3 mei 19.00 uur
Cabaret  vanaf € 16,50 foto: Katinka Krijgsman

De LULverhalen tekening: Vincent van Eijk 
Howard Komproe, Thijs van Domburg, 
Jeroen Post en Ad Visser 
Zaterdag 11 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 18,50   

The Buddy Holly Story 
Tim Akkerman e.a.
Zaterdag 27 april 20.15 uur 
Muziektheater  vanaf € 31,50 foto: Govert de Roos

Yamato 
The Best of 20 years Yamato
Donderdag 16 mei 20.15 uur
Show  vanaf € 32,50   foto: aangeleverd

BEKIJK NU HET PROGRAMMA VAN 
HET  SEIZOEN 2013-2014 ONLINE 
OP WWW.KENNEMERTHEATER.NL 

EN BESTEL VANAF VRIJDAG 
26 APRIL 14.00 UUR

Vroegboekers ontvangen bij bestelling 
van 5 of meer voorstellingen 10% korting

Graag bloemen 
of (liever) geen
Van oudsher spelen 
bloemen bij de uitvaart 
een belangrijke rol. Tot 
ongeveer dertig jaar 
geleden waren dit bij 
uitstek witte lelies, arons-
kelken en witte rozen die 
allen symbool staan voor 
respectievelijk onschuld,  
Maria en vergankelijkheid 
en het afgebroken leven.
Nu geldt bij de keuze 
van bloemen minder de 
symboliek, maar wordt 
gekeken naar waar 
iemand van hield en wat 
bij iemand past qua kleur, 
vorm en soort.
Soms kiest men voor 
één kleur, de kleur waar 
iemand altijd voor koos. 
Of iemand die erg van 
veldboeketten hield, 
kreeg dit op de rouwkaart 
vermeld. Het was okto-
ber, maar dankzij veel 
creativiteit waren er veel 
boeketten ‘in de sfeer 
van’ veldboeketten.
Soms wordt gevraagd 
een enkele bloem mee 
te nemen om als laatste 
groet neer te leggen. 
Dit ritueel geeft een 
heel speciaal gevoel 
van verbondenheid met 
elkaar. Ook is het mooi 
als kinderen een eigen 
kaartje aan de bloem 
maken, met bijvoorbeeld 
een tekening.
Bij het overlijden van 
kinderen kunnen kleine 
bloemen of bloemblaad-
jes worden gebruikt. Ze 
symboliseren de broos-

heid.
Maar natuurlijk kunnen 
bloemen ook zelf worden 
geplukt, bijvoorbeeld uit 
eigen tuin. Iemand met 
op dat moment een tuin 
vol bloeiende bloemen, 
maakte in eigen tempo 
een prachtig bloemstuk. 
Op de laatste dag toen 
het af was werd het vol 
trots op de kist gelegd. 
Dat geeft een extra per-
soonlijke dimensie aan de 
uitvaart. 
Soms spelen bloemen 
geen rol. Dan staat er 
op de rouwkaart (liever) 
geen bloemen. Dit kan 
zijn uit geloofsovertui-
ging, maar ook omdat 
men graag het eventuele 
besteedde geld aan een 
goed doel wil geven.
Met bloemen bij de 
uitvaart, alsook de keuze 
voor geen bloemen, kan 
veel worden uitgedrukt. 
Met de keuze voor vorm, 
kleur en soort wordt uit-
drukking gegeven aan de 
gevoelens van respect die 
men heeft ten opzichte 
van de overledene.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg



Campagne medicijn-
gebruik 55-plussers

Gebruikt u als oudere me-
dicijnen? Weet u welke me-
dicijnen u slikt? Heeft u de 
bijsluiter gelezen en begre-
pen wat er stond? Zou het 
kunnen dat u pillen neemt 
die gevaarlijk op elkaar re-
ageren? Rijdt u auto terwijl 
uw medicijnen misschien 
wel invloed hebben op uw 
rijvaardigheid? Heeft uw 
dokter of uw apotheek wel 
eens gecontroleerd wat u 
inneemt?
Jaarlijks belanden tussen 
de 15.000 en de 20.000 
mensen in het ziekenhuis 
door een medicijnvergifti-
ging en zijn er 2000 sterf-
gevallen! Vooral ouderen 
lopen een verhoogd risico 
omdat ze vaker een com-

Engelstalige leesgroep
Interesse in de Engelse taal 
en hedendaagse litera-
tuur? Wilt u uw Engels op-
halen en verbeteren?
Stichting Senia biedt u de 
gelegenheid om met ge-
lijkgestemden in de regio 
Haarlem, veelal 50+, uw  
kennis van de Engelse lite-
ratuur en taalvaardigheid 
bij te houden. 
In een leesgroep gaat u  
aan de slag met ‘leeswij-

Een oase van rust 
in de Randstad

Midden in de Randstad, 
tussen Hoofddorp en 
Haarlem, ligt een stil ge-
heim:  Eendenkooi Stok-
man. Kooiker Stokman is 
al de twaalfde generatie 
van deze familie en ver-
zorgt op woensdag 1 mei 
van 19.00 - 20.30 uur een 
excursie.  Een bijzondere 
belevenis!

In 1701 is deze eenden-
kooi aangelegd op een 
landtong in de Haarlem-
mermeer. Sinds 1757 be-
heert de familie Stokman 
dit prachtige natuurge-
bied. Vroeger werden er 
eenden gevangen voor de 
consumptie, nu is de een-
denkooi vooral een plek 
voor bijzondere verhalen. 
In de eendenkooi vertelt 
de kooiker u alles over de 
historie en de werking van 
een eendenkooi. Ook het 
kooikerhondje is erbij en 
laat zien hoe de eenden de 
vangpijp in worden gelokt. 

Dit tegeltje werd gemaakt ter gelegenheid van het 275-ja-
rige bestaan van de eendenkooi in 1976

Nieuwe finishlocatie 
voor Wandel4Daagse
De Wandel4Daagse 
van Haarlem die dit jaar 
plaatsvindt in het vrije 
weekend van Hemelvaart 
heeft een nieuwe locatie 
gevonden voor de intocht 
van haar deelnemers op 
de laatste dag. Op het 
Nieuwe Kerksplein in De 
Vijfhoek vindt de feestelijke 
intocht plaats van de vijf-
tienhonderd wandelaars 
in de gastvrije en pittoreske 
wijk, ook wel de Jordaan 
van Haarlem genoemd.

Nieuwe Kerksplein 
open voor finish

Rond het Nieuwe Kerks-
plein bij de vierhonderd 
jaar oude Nieuwe Kerk 
ligt een wirwar van nauwe 
steegjes, gangetjes en hof-
jes vormt De Vijfhoek een 
eigen dorp waar ooit veel 
kleine ambachten waren 
gevestigd als leerlooierijen, 
bierbrouwerijen, weverijen 
en blekerijen. Het plein 
rond de Nieuwe Kerk die 
elke dag is geopend voor 
iedereen die de kerk wil 
binnenlopen wordt op de 
finishdag aangekleed met 
finishboog en diverse ge-
zellige kraampjes voor de 
ontvangst van de wande-
laars en het uitdelen van 
de medailles. Een live DJ 
is uitgenodigd voor het 
maken van muziek voor 
de wandelaars die midden 
op het plein uitrusten aan 
lange tafels en bankjes en 
nog even nagenieten van 
hun indrukwekkende wan-
deltocht.

Wandelaars wacht ont-
vangst in De Wande-
laar

Restaurant De Wandelaar, 
bekend om haar onge-
dwongen gezellige sfeer 
met uitzicht op de Nieuwe 
Kerk, stelt haar terras open 
voor de ontvangst van 
wandelaars van de Wan-
delvierdaagse. 
Met eigenaar Pieter Klop-
penburg zijn afspraken 
gemaakt over de geza-
menlijke aankleding van 
de Nieuwe Kerksplein waar 
de wandelaars na het be-
reiken van de finish kun-
nen kijken naar de feeste-
lijke intocht van de overige 
deelnemers. 
De hechte gemeenschap 
van de wijk met haar vele 
winkels en bedrijfjes ont-
vangt tevens familieleden 
en vrienden die even mee-
lopen door de straatjes van 
De Vijfhoek en op deze 
manier de bijzondere hof-
jes, kerken, straatjes en 
kroegjes leren kennen. 

Inschrijving 

Belangstellenden voor 
deze Wandel4Daagse, 
van 9 tot 12 mei, kunnen 
inschrijven via www.wan-
del4daagsehaarlem.nl met 
een dagelijks start vanaf de 
Kunstijsbaan. 

Op de laatste dag brengen 
pendelbusjes de wande-
laars vanuit het centrum 
weer terug naar de par-
keerplaats.

Dankzij de rust in de een-
denkooi is het een broed-
gebied voor veel soorten 
vogels. 
Omdat rust en stilte in een 
eendenkooi belangrijk zijn, 
opent kooiker Stokman de 
kooi slechts enkele keren 
per jaar voor publiek. De 
andere data zijn: 11 en 18 
mei (15.00 - 16.30 uur) 
en 22 mei (19.00 - 20.30 
uur). Aan een excursie kun-
nen maximaal 15 perso-
nen deelnemen.
De eendenkooi ligt net ten 
noorden van Vijfhuizen 
aan de Kromme Spiering-
weg 355, 2141 BW Vijf-
huizen.

Zin om mee te gaan? Aan-
melden is noodzakelijk en 
kan alleen door te bellen: 
023-5581343 of via het 
e-mailadres anton.simone.
stokman@gmail.com Kos-
ten: 6 euro,  Beschermers 
van Landschap Noord-
Holland betalen 4 euro..

binatie van medicijnen slik-
ken en hun lichaam deze 
minder snel afbreekt.
De OuderenOmbudsman 
is gestart met een cam-
pagne om deze risico’s het 
hoofd te bieden. Bent u 
55+ en gebruikt u (meer-
dere) medicijnen? Heeft u 
goede ervaringen of juist 
slechte? Laat het weten 
en bel tijdens werkdagen: 
0900-6080100 (5 cent/
min) of ga naar onze 
enquête op www.oude-
renombudsman.nl.
De OuderenOmbudsman, 
een initiatief van het Nati-
onaal Ouderenfonds,  is 
de neutrale stem van álle 
ouderen en is er voor ál uw 
vragen en klachten.  

zers’ aan de hand waarvan 
boeken worden bespro-
ken. Meer informatie over 
de werkwijze vindt u op de 
website www.senia.nl.

Als u belangstelling heeft, 
of eens wilt horen wat deze 
leesgroepen inhouden, 
kunt u contact op nemen 
met Miek van de Sande, 
023-5266533 of via miek-
vandesande@hetnet.nl. 

Frans Hals Festival in Haarlem 
Ter ere van de 100ste ver-
jaardag van het Frans Hals 
Museum vindt van 9 tot 
en met 14 mei op diverse 
locaties in de Haarlemse 
binnenstad het Frans Hals 
Festival plaats. Tijdens 
deze dagen wordt een 

grote diversiteit aan eve-
nementen georganiseerd. 
Van Meezing Festival tot le-
zingen en van straattheater 
tot schilderactiviteiten in de 
binnenstad.
De feestweek start op 
donderdag 9 mei, Hemel-

vaartsdag, met de intocht 
per zeilschip van het eerste 
vat Frans Halsbier.
De programmaflyer is 
gratis verkrijgbaar bij VVV 
Haarlem, Verwulft 11 of 
te downloaden via www.
haarlem.nl.



50+-zwemclub bij 
Zwemschool Spaarnwoude

Nieuw en uniek in de re-
gio is de 50+-zwemclub 
van Zwemschool Spaarn-
woude. Vanaf heden biedt 
de zwemschool een uniek 
concept aan in samenwer-
king met Fletcher hotels.
‘Een totaal rustgevende er-
varing’ is het uitgangspunt 
van dit concept. Ontspan-
nen zwemmen en heerlijk 
genieten in de sauna van 
uw keuze! De combinatie 
van zwemmen en sauna 
is ideaal voor het reinigen 
van het lichaam. Door te 
zweten in de sauna stoot 
uw lichaam afvalstoffen en 
overtollig vocht af. Door 
daarnaast te zwemmen 

en te ontspannen komt de 
doorbloeding op gang zo-
dat uw lichaam optimaal 
ontspant en gereinigd 
wordt. Het resultaat is dat u 
zich weer helemaal verfrist 
en ontspannen zult voelen 
als u weer vertrekt. 
Het hotel beschikt over 
een Finse sauna, infrarood 
sauna en Turks stoombad. 

De sauna mag worden 
gebruikt in badkleding. Na 
afloop krijgt u een gratis 
kopje koffie in de lobby 
van het hotel.
De 50+ zwemclub is op 
woensdagochtend van 
11:00 tot 13:00 uur. 
Voor meer informatie kijk 
op de website: www.zwem-
school-spaarnwoude.nl.

Workshop met lunch of high tea
Voor veel mensen is het 
al jaren een vertrouwd 
adres voor een creatief 
uitje: d’Oude Proeftuyn in 
Heemskerk. Frida Klomp 
laat al elf jaar menigeen 
genieten van een ‘groene’ 
workshop. Op www.dou-
deproeftuyn.nl, staan legio 
mogelijkheden waaruit de 
deelnemers kunnen kie-
zen. Een voorjaarskroon, 
een gieter bekleden of 
een tuintafelstuk maken, 
het zijn maar enkele voor-
beelden. En ook over een 
datum hoeft u niet in te zit-
ten, de workshops worden 
vrijwel dagelijks georgani-
seerd.
Een workshop duurt altijd 

één dagdeel en de prijs is 
afhankelijk van uw keuze. 
Ook organiseert d’Oude 
Proeftuyn complete arran-
gementen. Zo kan geluncht 
worden bij Sonnevanck in 
Wijk aan Zee, Blond of In 
de Kas in Heemskerk of ‘t 
Stokpaardje in Uitgeest. 
Ook kunt u kiezen voor 
een High Tea bij Café Gaaf 
in Beverwijk. Zo’n arrange-
ment heeft een vaste prijs: 
40 euro all-in, daar is de 
workshop dus bij inbegre-
pen. Een heel leuk idee dus 
voor een vriendinnenuitje 
of een bedrijfsfeestje met 
een blijvend aandenken.
d’Oude Proeftuyn is ook 
een leuk winkeltje voor ca-

deautjes, dat iedere zater-
dag van 09.30 tot 16.00 
uur en tijdens de work-
shoptijden open is.
Het adres is Zuiderwent-
weg 1 in Heemskerk. 
Telefonische informatie? 
Bel 0251-241036. Kijk 
ook eens op www.doude-
proeftuyn.nl.

- Uniek in de regio 50+ zwemclub!
- Ontspannen zwemmen in warm water 31 °C.
- Gelegenheid om te ontspannen in de finse sauna en   
   het turks stoombad in badkleding.

www.zwemschool-spaarnwoude.nl

Nieuw!

Voorjaars
Lunch- of High Tea arrangement

Het arrangement ziet er als volgt uit:
09.45 uur Ontvangst in d’Oude Proeftuyn te Heemskerk met koffie /  
 thee en gebak.
10.15 uur Aanvang workshop: U kunt zelf een workshop kiezen ter  
 waarde van € 28,-. 
 Indien u een andere workshop kiest die duurder is dan 
 € 28,- kunt u het verschil bijbetalen.
12.00 uur Gaat u wandelen of fietsen met de door ons aangeboden  
 route en krijgt u wat lekkers voor onderweg.
13.00 uur Aankomst bij de door u gekozen gelegenheid waar een 
 heerlijke lunch of high tea voor u klaar staat. 

Kosten inclusief alle materialen e 40,00  
Zie voor meer informatie: www.doudeproeftuyn.nl

In de maanden april, mei, juni en juli kunt u weer het lunch- 
of high tea arrangement boeken. 

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of 

schoenadvies
- Pedicure
- Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Geopend Beverwijk:
dinsdag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00
Geopend Castricum:
dinsdag t/m vrijdag   9.00 - 18.00
zaterdag   9.00 - 17.00

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE  BEvErwijK, tEl. 0251-212000

w.C. gEEstErduin 4, 1902 EK  CastriCum
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Werk van Co Hoogendijk.

Tot en met 29 april
• Tentoonstelling werk van 
Ineke Bervoets (o.a. uit-
heemse en etnische portret-
ten) en Co Hoogendijk (o.a. 
Stadsgezichten Haarlem) in 
voormalige gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Tot en met eind april
• Reizende expositie Fien is 
te zien in de publiekshal van 
het Raadhuis in Heemstede, 
op de Internationale dag te-
gen racisme en discriminatie. 
Tevens serie tekeningen van 
leerllngen Hageveld. Met de 
expositie, bestaande uit zeven 
tekeningen en een toelichting, 
vraagt Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland (BD) op 
een positieve, luchtige manier 
aandacht voor discriminatie. 

Woensdag 1 t/m
zondag 5 mei
• Kleinschalige expositie 
bij The Vintage Store ge-
relateerd aan 1940-1945 
met uniek documentatie-
materiaal. Cruqiuisweg 37A 
te Heemstede www.thevinta-
gestore.nl.

2 mei t/m 4 juni
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
mooi werk te zien van Rosi-
ta van Wingerden-Haarsma 
()unieke sieraden en objec-
ten) en Gé de Jong-Blaauw 
(grote quilts). Maandag  t/m 

Agenda
Cultuur

vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 
teksten schrijven. In haar werk 
staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeelden 
voornamelijk wiskundige kno-
pen. Toegang: gratis.
Info op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Lezingen
Donderdag 25 april
• Lezing Ileen Montijn over 
Hoog geboren, 250 jaar 
adellijk leven in Nederland.
Over het boek: Wie van adel 
is, is erfelijk belast met een 
wereld van tradities en my-
then, waar buitenstaanders 
maar moeilijk in doordringen. 
Toch zijn veel mensen gefas-
cineerd door het verschijn-
sel adel. Ileen Montijn is his-
torica, schrijfster en columnis-
te. In 2002 verscheen van haar 
Naar buiten! Haar boek Leven 
op stand 1890-1940 is alom 
geprezen als een even origi-
neel als onderhoudend stan-
daardwerk over het huiselijke 
leven van de Nederlandse bo-
venlaag.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang 
7,50. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede, 023 – 
5282472.

Dinsdag 7 mei  
• Notaris Van der Niet ver-
telt over Erfrecht en suc-
cessiewet. Locatie Huis te 
Bennebroek, Binnenweg 6 
Bennebroek.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Aan-
melden 023-584 5300 / 525 
0366.

Muziek

Dinsdag 30 april 
• Oranjesamenzang met 
Leny van Schaik, aan-
vang 12.00 uur; kerk 
open 11.30 uur. Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede.

Theater
Zaterdag 27 april
• Toneelgroep Het Volk 
treedt op in theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Voorstelling: Het Jubile-
um, over 3 vaudevillearties-
ten op leeftijd. Kaartverkoop 
via de website en aan de kas-
sa van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Donderdag 25 april
• Filmavond Humanistisch 
Verbond in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Vertoond wordt Disney’s film 
Wall-E , die past bij het jaar-
thema van het Humanistisch 
Verbond, namelijk de mens in 
de toekomst.  Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open 19u. Met nabe-
spreking en napraten.  Aan-
melden via iwiame@me.com 
of tel. 023-5762081. Toegang 
gratis.

Vrijdag 26 april
• Presentatie programma 
Heemsteedse Kunstkring 
door entertainster Mylou 
Frencken. Om 20.00 uur in 
de burgerzaal v/h raadhuis, 
Raadhuisplein 1 Heemste-
de. De deuren zijn open vanaf 
19.30 uur. Na afloop om 22.00 
uur biedt het bestuur een 
drankje en hapje aan.

Vrijdag 26, zaterdag 27 
en zondag 28 april
• Heemsteedse kunstbeurs 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede. Voor kunst-
minnaars, kunstkopers, ont-
werpers en ieder die van 
kunst, muziek en literatuur 
houdt.
Feestelijke opening op 26 
april, 19.30 uur. Programma 

27-28 april: 11.00-17.00 uur. 
Toegang gratis. 

Underwaterworld.

Bieden op een fraai  schilde-
rij van 160x 110 cm van de 
Cubaanse kunstenaar Carlos 
Casas. Opbrengst voor doel 
‘Alpe-d’Huzes’ waaraan mees-
ter Harco Pama van de Voor-
wegschool deelneemt. In-
fo: www.heemsteedsekunst-
beurs.nl.

Donderdag 2 mei
• Themabijeenkomst waar-
bij op collegetour vragen 
gesteld kunnen worden 
door jong & oud over de 
Tweede Wereldoorlog.
Harald Perlstein & Annema-
rie Spaargaren zullen deze 
vragen beantwoorden en ook 
verhalen vertellen. Ontvangst 
met koffie en thee om 19.30; 
aanvang om 20.00 uur.
Cruqiuisweg 37A te Heemste-
de www.thevintagestore.nl.

Woensdag 8 mei
• Franse komedie in Cas-
ca de Luifel. Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur. Entree: 5,-. Kijk ook op 
www.casca.nl of op de face-
bookpagina Casca welzijnsor-
ganisatie.

Regio
Exposities

Vanaf 18 april t/m 5 mei
• Werk van Herman van den 
Heuvel. Schilderijen van 
weekendhuisjes en blok-
hutten in vakantieparken, 
speeltoestellen en water-
glijbanen in pretparken, ge-
parkeerde auto’s en cam-
pers. Mensen zijn er meestal 
niet te zien. Het zijn stille, on-
opvallende, anonieme plekken 
waaraan je achteloos voorbij 
zou gaan.
Galerie De Waag aan het 

Spaarne 30 in Haarlem. Ope-
ningstijden: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Op zondag 21 april 
om 16.00 uur vindt de ope-
ning van deze tentoonstelling 
plaats. Zie ook www.kzod.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken.
Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Gedempte Herensingel nr 4, 
naast de Amsterdamse Poort.

T/m eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Tot en met 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbeken-
de documenten ontdekt die 
een nieuw licht werpen op de 
ware identiteit van Malle Bab-
be, onderwerp van een van 
Frans Hals’ bekendste schil-
derijen.



ziek. Voorwaar een prestatie 
voor Parkinsonpatiënten! Na-
dere inlichtingen Wil de Rijke, 
telnr. 023 – 52 709 27.

Vrijdag 3 mei
• Het ontstaan van het duin, 
themabijeenkomst Tref-
puntcafé Bennebroek, vanaf 
20u. aan het Akonietenplein 1. 
De geschiedenis van de dui-
nen gaat ruim 10.000 jaar te-
rug en begint na de laatste 
ijstijd. Het land tussen Groot-
Brittannie en west Europa liep 
onder water en de zee rukte 
steeds verder op tot een paar 
duizend jaar later aan de Hol-
landse kust een landschap 
van strandwallen met de eerst 
Oude Duinen zich ontwikkel-
de. En zo is het verder gegaan. 

Muziek

Zondag 28 april 
• Koningsconcert in de 
Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 26, Haarlem.
Het feestelijk oranje ge-
tinte optreden wordt ge-
geven door het groot-
ste koor van Kennemer-
land, The Voice Compa-
ny onder leiding van Ro-
bert Bakker.
Een middag om perfect 
in de stemming te komen 
voor alle gebeurtenissen 
op 30 april, die geopend 
wordt met een prachtig 
Wilhelmus.
Kaarten voor de fees-
telijke prijs van 10,- in 
de voorverkoop via het 
emailadres rbpmusic@
xs4all.nl, telefonisch via 
0320 - 244202 en op 28 
april in de kerk. Het con-
cert begint om 16.00 uur.

De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje. Schotersingel 
2, Haarlem. Info: 023-5410688.
Www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969,
www.hetdolhuys.nl.

Diversen
Donderdag 2 mei
• Parkinsoncafe in Haarlem 
in de ontmoetingsruimte van 
de Verlosserkerk, Prof. Eijk-
manlaan 48 te Haarlem. Om 
14.00 uur tot 17.00 uur. Gast 
Henny Kamerman. Hij doceert 
dansen en bewegen op mu-

Feestelijke heropening Mediq Apotheek De Heemsteedse op 
zaterdag 27 april

De Heemsteedse Apotheek is verbouwd en gaat verder als Mediq Apotheek  
De Heemsteedse. De apotheek heeft een frisse uitstraling gekregen en daar zijn we 
trots op! Graag nodigen we u van harte uit voor een kijkje achter de schermen op 
zaterdag 27 april van 10.00 tot 16.00 uur. Wij hopen u te zien!

Met vriendelijke groet, namens de medewerkers van Mediq Apotheek 
De Heemsteedse,

Wendy Cox-Hofman en Patricia Haanraads, apothekers

Mediq Apotheek De Heemsteedse Binnenweg 98, 2101 JM Heemstede
(023) 528 28 08, deheemsteedse@mediq-apotheek.nl 

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

Welkom bij Mediq Apotheek De Heemsteedse

Kunst in huiselijke sfeer
Heemstede - Eind februari dit 
jaar is aan de Pelikaanlaan 3 te 
Heemstede Gallery Odyssey ge-
start. Een compleet nieuw con-
cept: een home gallery, kunst 
in huiselijke sfeer. De expositie 
heet ‘Living with Art’. 

Afgelopen zondag vond de twee-
de expositie plaats. Er werden 
o.a. klassieke, abstracte schilde-

rijen, inkt tekeningen, houtwer-
ken en mozaïek geëxposeerd.
Hierbij waren twee van de expo-
serende kunstenaars aanwezig: 
Carlos Casas (Cuba) en Jur For-
tuin uit Heemstede.

De eerstvolgende expositie is 
zondag 17 juni. Meer informatie:
www.galleryodyssey.com Tel. 06-
47192438.

Geslaagd turnweekend 
voor GSV Heemstede
Heemstede - Terwijl de meeste 
Heemstedenaren nog op een oor 
lagen, vertrok de wedstrijdgroep 
van GSV Heemstede richting 
Brugge in België. Daar was voor 
de groep een prachtige sportac-
commodatie gehuurd voor het 
verbeteren van hun turnpresta-
ties. De toestellen stonden alle-
maal geplaatst boven valmatten 

en valkuilen gevuld met schuim-
rubber blokken.  Ook stonden 
er 4 grote trampolines naast el-
kaar, waardoor er overgespron-
gen kon worden van de een naar 
de ander.  Er waren ook 3 tum-
blingbanen van 10 meter lang. 
Door de lengte konden hier vele 
salto’s  en flick-flacks achter el-
kaar worden gesprongen.  Mar-

lijn Kroezen wist een record te 
vestigen door 11 salto’s achter 
elkaar te springen. Een record 
die door Vera Moerbeek bijna 
werd geëvenaard, zij sprong een 
serie van 10 salto’s.  Charlotte de 
Jonghe maakte een serie van  9 
flick-flacken  (achterover op je 
handen) achter elkaar, waarna 
ze wel  enigszins duizelig van de 
mat kwam. Iedere turnster had 
16 opdrachten  opgekregen  om 
te behalen, dit leverde enorme 
fanatieke taferelen op.  Op tram-
poline bijvoorbeeld een hoeksal-
to of een salto ½ draai. Over de 
pegasus met een yamashita of 
een overslag met een hele draai. 
Het mooiste bleef toch de kuil-
trampoline, waar de dubbele sal-
to favoriet was.  Buiten dit turn-
geweld was er ook tijd ingericht 
voor ontspanning. Zo werd een 
bezoek gebracht aan het cho-
colademuseum en een rond-
vaart gemaakt door de reien van 
Brugge dit alles begeleid door 
een heerlijk zonnetje. Op zater-
dagavond had Marielle van der 
Pol allerlei spelen gemaakt, zo 
moest “de Heemsteder” worden 
uitgeplozen op zoek naar tek-
sten.  Tot slot werd de algeme-
ne kennis op de proef gesteld tij-
dens het ren je rotspel.
En  zo kwam er een einde aan 
een fantastisch weekend welke 
was georganiseerd door de lei-
ding van de wedstrijdgroep (Mo-
nique, Jos, Marielle P.) en met 
medewerking van Frank, Mariel-
le v.d. W. Manonne, en Christa.
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Koninginnedag 2013 

Lever na Koninginnedag uw overgebleven  
apparaten in!

Elders in deze Heemsteder vindt u het complete 
programma van Koninginnedag 2013 van de 
Oranjevereniging. Het complete programma staat 
ook op www.heemstede.nl. Zoals gebruikelijk wordt 
Koninginnedag geopend met de aubade bij het 
raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn, vanaf 08.45 uur.

Koningsboom op Willem-Alexanderplein 
Veel gemeenten onthullen op 30 april een 
koningsboom ter gelegenheid van de troonswisseling. 
Ook gemeente Heemstede heeft een boom geplant 
om de nieuwe koning te eren. De koningslinde heeft 
een plek gekregen op de rotonde Herenweg/Kerklaan. 
Het college van b&w plaatst op 30 april rond 11.15 
uur om de boom een speciaal kroningshek met een 
bronzen herdenkingsplaat. De rotonde wordt met deze 
gebeurtenis omgedoopt tot het Willem-Alexander 
Plein. 

Ook ter gelegenheid van eerdere Koninklijke 
gebeurtenissen zijn bomen aangeplant. Zo staan 
er in de gemeente bomen ter gelegenheid van de 

Op Koninginnedag bieden veel kinderen hun oude 
spullen te koop aan op de vrijmarkt. Spullen niet 
verkocht? Lever vanaf 1 mei oude elektrische apparaten 
en/of kapotte spaarlampen in bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47. Zo zorgen we er samen voor dat deze 
worden gerecycled. De eerste 100 inleveraars krijgen 
gratis een unieke ‘bag to the future’-tas gemaakt van 
gerecycled materiaal. Ook worden er 500 kanskaarten 
uitgedeeld, met kans op een leuk uitje voor het hele 
gezin. 

inauguratie van Wilhelmina (Wilhelminaplein), het 
huwelijk tussen Juliana en Bernhard (Julianaplein), de 
inauguratie van Beatrix (Van Waasplein) en het huwelijk 
tussen Willem-Alexander en Maxima (Heemsteedse 
Dreef ).

Receptie raadhuis 
Vanwege de inhuldiging van Z.K.H. de Prins van 
Oranje als Koning Willem-Alexander wordt er voor alle 
inwoners een receptie gehouden in de burgerzaal van 
het Raadhuis. U bent van harte welkom van 16.30 tot 
17.30 uur. Tijdens deze receptie brengen we met elkaar 
een toost uit op de nieuwe koning.

Inloopochtend burgemeester 3 mei 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 3 mei van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt 
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen 
in Heemstede. 

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

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

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

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

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



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Alles weten over 
borstvoeding?

Gewijzigde afvalinzameling rond  
Koninginnedag en Hemelvaartsdag

Vossenjacht in Wandelbos Groenendaal 
De verjaardag van Prinses Isolde

Kom dinsdag 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur naar 
het activiteitencentrum op de Achterweg 19 
in Heemstede. Het CJG Heemstede organiseert 
hier elke maand een informatiebijeenkomst over 
borstvoeding in samenwerking met De Kraamvogel, 
het Ooievaarsnest en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar. Als aanstaande vader en moeder krijgt u tijdens 
deze bijeenkomst antwoord op al uw vragen. Heeft u 
interesse in deze voorlichtingsbijeenkomst, schrijf u 
dan in via www.cjgheemstede.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
aanstaande ouders zijn van harte welkom. Meer 
informatie en de openingstijden vindt u op  
www.cjgheemstede.nl.

Op Koninginnedag 30 april en Hemelvaartsdag 
9 mei zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk 
afval in. Voor de volgende wijken gelden afwijkende 
inzameldata:

-  Wijk 2a: gft-afval:  
van dinsdag 30 april naar vrijdag 3 mei

-  Wijk 2b: restafval:  
van dinsdag 30 april naar vrijdag 3 mei

-  Wijk 3a: gft-afval:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

-  Wijk 3b: restafval:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

-  Gele huisvuilzakken:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

Op woensdag 1 mei start op kinderboerderij  
’t Molentje de voorverkoop van kaarten voor een 
vossenjacht op zondag 26 mei in het Wandelbos 
Groenendaal. De starttijden van de vossenjacht 
liggen tussen 11.00 tot 14.00 uur.

Kaarten kosten € 2 per stuk en bieden deelname aan 
één gezin/groep (maximaal 10 personen). De kaarten 
zijn dagelijks verkrijgbaar op de kinderboerderij tussen 
10.00 en 16.30 uur. 
De organisatie van de vossenjacht is in handen van 
de kinderboerderij en de stichting Vrienden van 
Kinderboerderij Heemstede. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 
-  Eykmanlaan 1 het kappen van 1 es wabonummer 

4383, ontvangen 8 april 2013. 
-  Binnenweg 125 wijziging indeling begane grond en 

gevelaanzicht wabonummer 4399, ontvangen 10 
april 2013. 

-  Binnenweg 125 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4391, ontvangen 10 april 2013. 

-  Herenweg 5 het verleggen van infraleidingen 
t.b.v. vernieuwbouwproject wabonummer 4401, 
ontvangen 11 april 2013.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
-  Sportparklaan 6 verzoek brandveilig gebruik 

jeugdweekend van Sportcomplex RCH 
wabonummer 4372, ontvangen 10 april 2013. 

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning 
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 
Reguliere procedure. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor  
afwijken bestemmingsplan 
-  MJan van Gilselaan kopersopties wabonummer 3943. 

Reguliere procedure



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Meivakantie activiteiten in regionale musea

Meivakantie in Historisch 
Museum Haarlemmermeer
In Historisch Museum Haarlem-
mermeer kan men de nieuwste 
tentoonstelling ‘Meer boven Wa-
ter – over 500 jaar water in Haar-
lemmermeer’ komen bekijken.  
Heeft u al bijgedragen aan deze 
tentoonstelling door een foto in 
te sturen over uw waterbeleving 
in Haarlemmermeer?
Kinderen kunnen de hele mid-
dag komen knutselen en krijgen 
een verrassing mee uit de grab-
belton bij vertrek.

Meivakantie bij
Museum De Cruquius
Voor de hele familie en speci-
aal voor de allerkleinsten is er 
een spannende ontdekkings-
tocht door het museum op het 
programma gezet, waarbij al-
le zintuigen worden aangespro-
ken. Op woensdag 1 en woens-
dag 8 mei is er van alles te rui-
ken, te voelen, te bekijken en te 
beluisteren! De tochten starten 
om 13.30 en om 14.30 uur.
Op 28 april kan het publiek in 
het kader van de kroning van 

Willem-Alexander een speciale 
‘koningseditie’ van Living Histo-
ry bijwonen. ‘Willem I komt naar 
Museum De Cruquius’. In de-
ze theatrale rondleiding van Sa-
botage op de Cruquius, komen 
de figuren wel heel belangrijke 
mensen tegen.
In deze uitvoering “Koningsdag” 
van Living History wordt u mee-
genomen in het verhaal over hoe 
het begon met ons Koninkrijk 
200 jaar geleden tot nu de Troon-
wisseling.

U kunt beide musea online vin-
den via www.museumdecruqui-
us.nl en via www.historisch- 
museum-haarlemmermeer.nl. 
Ook op Facebook en Twitter.

Regio – Museum de Cruquius en Historisch Museum Haar-
lemmermeer hebben extra activiteiten gepland, speciaal voor 
iedereen die meivakantie heeft. Daarnaast kunt u beide mu-
sea aandoen voor de prijs van één op dezelfde dag. 

Ooien en lammetjes in de Vosse- en Weerlanerpolder.

Voorjaarsexcursie naar de 
Hillegomse polders

Regio - Zondag 28 april organi-
seren de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland en vereniging 
Behoud de Polders een voor-
jaarsexcursie naar de Vosse- en 
Weerlanerpolder en Oosteinder-
polder. De gidsen en deelnemers 
verzamelen om 13.30 uur op de 
hoek Weeresteinstraat/Oostein-
derlaan in Hillegom. Van daaruit 
wordt vertrokken op de fiets of 
met de auto naar de Ringvaart-
dijk.
Hier aangekomen volgt een kor-
te tussenstop. Op de dijk wordt 
verteld wat de plannen zijn van 

de provincies Noord- en Zuid-
Holland en de regionale ge-
meenten aangaande de Duin-
polderweg. Vervolgens gaat het 
gezelschap van daaruit verder 
lopend naar de boerderij van 
Van der Geest. Bij de boerderij 
vertellen de gidsen waarom de-
ze polders voor de natuur, wei-
devogels en cultuurhistorie be-
houden moeten blijven.
Vooraf aanmelden voor de ex-
cursie is verplicht.
Aanmelden kan bij Ton van de 
Reep tel. 023 5842854 of per e-
mail ton.vd.reep@hotmail.com.

Actie Wijn voor SEIN levert 3.250,- op
Heemstede - In 2012 organi-
seerde de Lionsclub Haarlem-
mermeer-Ringvaart de actie 
‘Wijn voor SEIN’. De actie heeft 
een bedrag van 3.250,- opgele-
verd dat SEIN zal benutten voor 
het nieuw te openen Kinderepi-
lepsiecentrum. Tijdens de ac-
tie ‘Wijn voor SEIN’ werd van ie-
dere verkochte fles wijn 1,- ge-
schonken aan SEIN. De firma 

Wittebol Wijn uit Aalsmeer heeft 
de wijn belangeloos geleverd en 
bezorgd. Het eindresultaat was 
een bedrag van ruim drieduizend 
euro voor SEIN. De Lionsclub 
Haarlemmermeer-Ringvaart is 
tevreden over de actie. “Het doel 
van deze activiteit past prima in 
ons thema Opgroeiend Perspec-
tief,” aldus Arno ter Avest, presi-
dent van de Lionsclub. “Het Kin-

derepilepsiecentrum is helemaal 
gericht op kinderen en ook lo-
kaal.”
SEIN is een kennis- en exper-
tisecentrum voor mensen met 
epilepsie en verwante aandoe-
ningen. SEIN is gespecialiseerd 
in observatie, diagnose, behan-
deling, begeleiding en weten-
schappelijk onderzoek van en 
naar epilepsie. 
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