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INGEZONDEN

Heemstede - Bij ons voor de deur aan de Burgemeester van 
Doornkade woont een meerkoet. Deze nestelt midden in de 
sloot. Vorige week vond ik dat de meerkoet er erg raar bij lag. 
Toen ik echter dichterbijkwam zag ik dat het de Meerkoet he-
lemaal niet was. Nee, op het nest zat een schildpad. Kenne-
lijk was moeder meerkoet aan het winkelen en dacht deze 
‘kraakschildpad’: “Yes, dit huis is voor mij”.
Mariandl Spuijma n

Kraakschildpad

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Betrokken bij
wielrennen in de regio.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
omstreken.
Zie adv. pag. 9

Bevrijdingsvuur op de Binnenweg

‘Vrijheid geef je door’
Heemstede – Een plechtigheid 
om kippenvel van te krijgen, dat 
was de ervaring van de Heem-
steedse delegatie die het bevrij-
dingsvuur ophaalde in Wagenin-
gen. Zoveel lopers in het licht 
van de flakkerende reuzenfakkel. 
Op het 5 Mei plein ontvingen de 
lopers uit Heemstede de fakkel 
om te beginnen aan de loop naar 
Heemstede, 110 kilometer, af te 
leggen door Susan van Wesel, 
Ineke van Diest, Nancy Dooijes, 
Björn Lanser, Charich Hendriks, 

Ruud van Schaik, Louis Passos, 
Jorge Passos, Adrie Bot, Jack 
Mens, Remco de Schipper en 
Cees de Schipper. Met onder-
steuning van de fietsers Ronald 
de Wit, Arie van Diest, Niels Ot-
tenhof en Jan Snoeks, de coach 
Rardy Nederstigt en chauffeur 
Kees Missaar. Volgens enkele 
lopers in een prachtige `warme` 
nacht met een volle maan, hoe-
wel,  Nancy mocht bij Mijdrecht 
het ellenlange fietspad lopen in 
de regen. Maar ook zij kwam met 

een bevrijdende lach om kwart 
over negen aan bij het Wipper-
plein. Daar kreeg Oud Indië-ve-
teraan Bert Vrij de fakkel aange-
reikt, die hij in een Jeep uit 1942 
naar de Binnenweg bracht, ge-
escorteerd door de Band of Li-
beration uit Leiden, in unifor-
men zoals de Canadezen droe-
gen toen zij Heemstede bevrijd-
den in 1945. 
Winkeliers en bezoekers in de 
Raadhuisstraat en Binnenweg 
kwamen verbaasd kijken en ap-
plaudisseerden. Burgemeester 
Marianne Heeremans wacht-
te de lopers op op het ontmoe-
tingsplein op de Binnenweg bij 
boekhandel Blokker met een 
kort welkom: “Het bevrijdings-
vuur staat symbool voor leven 
in vrijheid, dit jaar met het the-
ma ‘Vrijheid geef je door’. Vanaf 
2010 doen we dit in het besef dat 
vrijheid altijd aandacht en inzet 
vraagt. Met het ontsteken van 
dit Vredesvuur geef ik graag het 
startsein voor Bevrijdingsdag in 
Heemstede”. 
Ton van den Brink
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J. van Goyenstr. 24
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Dit is een foto van mevrouw 
Groenhuijzen, uit haar privé- archief. Arz-
berg porcelein stond er vele  jaren op het 
dak, daarvoor was het Pension Sweerts. Eind 
70’er jaren waren er krakers in het pand en 
in februari 1983 moesten ze het pand ver-
l aten vanwege de sloop zoals op foto is te 
zien. De omringende bomen zijn ook verwij-
derd om in 1989 ruimte te maken voor de in 
1990 geopende kantorenflat Kennemerhag-
he (ook wel bekend als De Scheerspiegel) . 
De foto laat nog meer zien...... witte hekjes 
op het perron van spoor 1, rond 2004 ver-

vangen door rode buisframes, een ANWB-
paal met wegwijzers, in 1999/2000 verwij-
derd in verband met de herinrichting van 
de Zandvoortsela an. Rechts naast Arzberg 
stond tot 1975 het gebouw van Thoole n, ook 
zien we verkeerslic hten rechts op de brug 
die in 2009 veranderd zijn. Vaak vertelt  een 
foto veel over de historie van een bepaald e 
ple k. Wel h etzelf de is geble ven is de in 1972 
breder gemaakte Zandvoortsela anbrug die 
nog steeds hetzelf de hekwerk heeft. Meer 
informatie? Stuur een e-mail naar info@sta-
tionheemstedeaerdenhout.nl.

In negentien-drie-zeven, 
dan zul je wat beleven
Heemstede - Dit jaar is het 75 
jaar geleden dat in Vogelenzang 
de Wereld Jamboree plaats-

vond. De Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek wil aan 
deze grote internationale bijeen-
komst graag aandacht aan be-
steden in de zomereditie van 
het tijdschrift HeerlijkHeden. Het 
kost geen enkele moeite om al-
le algemene informatie over de 
Jamboree te vinden maar de re-
dactie is juist op zoek naar din-
gen die specifiek met Heem-
stede of Bennebroek te maken 
hebben. Waren er winkels uit die 
plaatsen die goederen of eten 
leverden, hielpen Heemstedena-
ren of Bennebroekers bij de op-
bouw of het afbreken, werden ze 
ingeschakeld bij het vervoer van 
alle buitenlandse bezoekers of 
als begeleiding bij uitstapjes in 

de omgeving? Misschien weet u 
zulke dingen van uw ouders, bu-
ren, ooms of tantes. Misschien 
bent u er zelf geweest of heeft 
u nog foto’s of bijzondere voor-
werpen van de Jamboree. Neemt 
u dan contact op met Ellen Kerk-
vliet-van Holk, redactielid van 
HeerlijkHeden, 023-5383690 of 
ellenvanholk@hetnet.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 16 maart t/m 3 mei 2012)

Huwelijken:
M. Plasmeijer & W. Nijboer
J.G.A. Visser & W.J. Meijer

Geboorten:
Geen

Bewoner hoort 
inbrekers

Bennebroek - Een bewoner van 
de Van Ittersumlaan hoorde vori-
ge week woensdagochtend plot-
seling mannenstemmen in zijn 
woning. De 19-jarige jongen was 
boven op zijn slaapkamer en zag 
tot zijn schrik dat ineens de deur 
werd opengedaan. In de woning 
waren drie mannen die via een 
balkon een raam waren binnen 
geklommen. De mannen gingen 
er na schreeuwen van de bewo-
ner vandoor via het raam.
De politie onderzoekt de inbraak 
en is op zoek naar mensen die 
mogelijk getuige zijn geweest 
van de inbraak of het drietal al 
eerder in de buurt hebben ge-
zien. Mensen kunnen bellen met 
de politie in Bloemendaal, via 
0900-8844.

Het spoor van toen

10 jaar feest in Bennebroek
Bennebroek - De afgelopen 
negen jaar is de Bennebroekse 
Feestweek een groot succes ge-
bleken. De Bennebroekse Feest-
week wordt elk jaar door en voor 
Bennebroekers georganiseerd, 
maar trekt ook veel bezoekers uit 
de omgeving van Bennebroek. In 
juni wordt het regionale feest al-
weer voor de tiende keer gevierd 
en daarvoor wordt extra groot 
uitgepakt. Artiesten als Glennis 
Grace, Edwin Evers, Dave Miller, 

Chris Hordijk en vele anderen 
geven een spectaculair optreden 
tijdens deze feest driedaagse.  
Om het 10e jaar groot uit te pak-
ken, heeft Bennebroek de steun  
van bedrijven uit de regio no-
dig. Veel bedrijven in de omge-
ving van Bennebroek steunen 
daarom dit jaarlijkse evenement. 
Een van de grotere sponsoren 
is de Nederlandse CRM leve-
rancier SCOPE marketing tech-
nology b.v. (SMT). Aangezien 

veel medewerkers uit de omge-
ving van Bennebroek komen en 
SMT graag iets terug doet voor 
de samenleving, wil SMT graag 
haar steentje bijdragen aan het 
succes van dit evenement. Gro-
tere sponsoren krijgen als dank 
van de organisatie onder ande-
re VIP-plaatsen, een VIP-diner, 
champagne, een Meet & Greet 
met de optredende artiesten en 
mogen meedoen met het straat-
golftoernooi.
Volgens de Bennebroekers gaat 
met elkaar ook dit jaar het dak 
eraf.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 13 mei 
is ds. A. Molendijk de voorgan-
ger in de dienst in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein, die be-
gint om 10 uur, met medewer-
king van dde cantorij. Er is cre-
che voor kinderen tot 4 jaar, en 
Kinderkring voor kinderen van 
4 tot 12 jaar. Donderdag 17 mei, 
Hemelvaartsdag, is er een geza-
menlijke dienst in het Trefpunt in 
Bennebroek.

Diensten in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante 
gemeente Het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1, leidt zondag 13 mei 
ds. J.E.Th. Nak-Visser de viering 
om 10.00 uur. Het is een Dienst 
van Tafel en Geschrift en er is 
Kom in de Kring (0-9 jaar). Don-
derdag 17 mei, Hemelvaartsdag, 
leidt Ds. P.I.C Terpstra de geza-
menlijke dienst met Heemstede 
om 10.00 uur.
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Bakker Th. Van Dijk vernieuwd
Heemstede - Met een aparte 
ingang voor de aanlevering van 
de dagverse artikelen zijn de da-
gelijkse probleempjes om meer 
ruimte in de winkel te krijgen bij 
bakker Rh. van Dijk in de Rad-
huisstraat  opgelost. Zo bleek 
er gemakkelijk 25 vierkante me-
ter extra te zijn voor bestellin-
gen. Achter de broodwand bleek 
er ruimte voldoende. Een sim-
pele maar ingrijpende oplos-
sing die de klant nu alle ruimte 
geeft. Nu geen ontsierende con-
tainers meer in de winkel. De 
helft van de winkel bleef onbe-

nut door een onhandige routing. 
Klanten stonden bij grote druk-
te soms buiten terwijl er eigenlijk 
ruimte genoeg was in de winkel. 
Daar heeft Chantal van Dijk ze-
ven jaar op gewacht, slim naden-
ken, praten met oude rotten uit 
het bakkersvak die met goede 
raad kwamen en een aannemer 
die direct begrijpt wat je wil be-
reiken en meedenkt. Rob Roest 
en Rob Ovoorden uit Haarlem 
hebben de verbouwing net-
jes uitgevoerd, de zaak hoefde 
maar twee dagen dicht. Aan de 
overkant werd net het hoekpand 

verbouwd voor de Pasta Box. 
Eigenaar Tony Weir van de Pas-
ta Box stelde rond Koninginne-
dag de winkel ter beschikking 
aan van Dijk. Zo doen ze dat 
in de Raadhuisstraat.  Het he-
le assortiment is nu overzichte-
lijk voor de klant, een nieuw pla-
fond, de nieuwe kleurtjes doen 
het goed. De service van Chantal 
en haar team blijft als altijd. Bak-
ker Th. van Dijk, met de kwaliteit 
van bakker Van Vessem bij de 
vernieuwde Van Dijk in de Raad-
huisstraat 79. 
Ton van den Brink

Regio - Om ruimte te maken 
voor nieuwe kunst, zijn bij Ta-
bleau Lijstenmakerij, Galerie en 
Kunstuitleen in Santpoort-Noord 
nu extreme kortingen te verkrij-
gen op litho’s, etsen en zeef-
drukken van diverse beken-
de kunstenaars. Daarbij is werk 
van Herman Brood, Corneille, 
Fon van Klement en Ton Schul-
ten. Het gaat om kortingen tot 
70 procent. Om extra publiek 
te trekken is Tableau in mei el-
ke zondagmiddag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Ook op het prachtige glaswerk 
uit Polen en Tjechië zijn kortin-
gen verkrijgbaar, tot 30 procent. 
Het gaat om unieke stukken in 
bijzondere kleuren gemaakt in 
kristalglas met een goed lood-
gehalte. Er zijn vazen, schalen en 
objecten in de collectie.
,,In de kunstwereld is het onge-
bruikelijk om zulke kortingen te 
geven, maar ik wil ruimte ma-
ken voor nieuwe exposities’’, zegt 

Ron van de Wakker. ,,Dit is dus 
een mooi moment om kunst in 
huis te halen.’’
Bij Tableau zijn steeds wisselen-
de tentoonstellingen van origi-
nele schilderijen te bekijken. De 
kortingen gelden echter alleen 
voor de grafische kunst en het 
glas. Het is ook mogelijk om werk 
via de kunstuitleen te huren. 
Tableau is een ambachtelijke lijs-
tenmaker met een eigen werk-
plaats, waar men ook terecht 
kan voor restauratie en repara-
tie van lijsten. Uiteraard behoort 
ook het vakkundig inlijsten van 
schilderijen, foto’s, posters en 
borduurwerk tot de mogelijkhei-
den. In de werkplaats is een uit-
gebreide keuze aan lijstwerk en 
passe partouts.
Tableau is gevestigd aan Hoofd-
straat 160 in Santpoort-Noord en 
bereikbaar onder nummer 023-
5372404. Zie ook www. tableau-
galerie.nl. Tableau is op maan-
dag gesloten.

Tableau maakt ruimte
Extreme kortingen op glas en grafische kunst

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst. 

Vogelvrij
 Zo vrij als een vogel, dat had ik willen zijn,

zo vliegen over landen en zeeën, een eeuwig durend festijn.
 

De vogel is niet gebonden aan iets van deze aard,
een heerlijk gevoel zeg vogel, zo ben je toch gebaard.

 
Nu neem ik jouw vleugels in mijn hand,

de Vrijheid die voelen we, dat geeft een band.
 

Vrijheid is oorzaak zijn in doen en in laten,
de vogel en ik we hoeven niet te praten.

 
Wij hebben een communicatie en dat is ons Zijn,

samen leven in Vrijheid dat vinden we fijn.

 
 De boom

Hier sta ik als boom,
mijn stam verbonden met de aarde,

die mij baarde uit AL DAT IS.
 

Uit mijn stam laat ik takken ontspruiten,                 
waaruit de bloesem in kleur kan ontluiken,

zoals de Natuur het wil.
 

Marth Lubben

Opstapdag elektrische 
fietsen bij Hart

Heemstede – Volgende week vrijdag 18 mei organi-
seert Rijwielspecialist Hart op de Zandvoortselaan 34 
een ‘opstapdag’. Tijdens deze dag kunt u kennisma-
ken met elektrische fietsen en scooters. De merken Sparta, 
Gazelle, Goldline en Qwik verlenen hun medewerking aan de-
ze dag.
Uitgelezen gelegenheid om ideeën op te doen, informatie te ver-
krijgen en het uitproberen van een elektrische fiets en of scoo-
ter. De opstapdag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
Informatie: tel. 023-5283172. Kijk ook eens op:
www.rijwielspecialisthart.nl.
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Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding opent op 
vrijdag 1 juni de deuren van 
haar nieuwe Afscheidscen-
trum aan de Herenweg 92 in 
Heemstede. Het betreft het 
historische pand naast de H.-
Bavokerk. Deze nieuwe loka-
tie biedt nabestaanden, naast 
de huidige dienstverlening, 
de mogelijkheid tot het ne-
men van persoonlijk afscheid 
in een intieme sfeer. 
Brokking & Bokslag is een 
uitvaartonderneming, die 
sinds vijftien jaar in Zuid 
Kennemerland persoonlijke 
dienstverlening biedt op het 
gebied van uitvaartzorg. Een 
klein team van vrouwelijk uit-
vaartbegeleiders werkt veelal 
in Heemstede, Haarlem, 
Bloemendaal en Aerdenhout, 
maar ook in de omliggende 
gemeenten. Zij zorgen dat in 
het proces van het afscheid 
keuzes zorgvuldig worden 
gemaakt en de uitvaart een 
eigen, persoonlijke invulling 
krijgt. 

De dienstverlening vindt 
plaats bij de mensen thuis. 
Maar voor het afsluiten van 
het laatste hoofdstuk van het 
leven, is regelmatig behoefte 
aan een lokatie buitenshuis 
waar men afscheid kan ne-
men. Om in die behoefte te 
voorzien openen wij nu een 
eigen Afscheidscentrum. Hier 
is een sfeer gecreeërd, waar 
de familie zich thuis kan voe-
len. Met een eigen sleutel 
kan men op ieder moment 
naar de afscheidskamer.
De komende tijd zullen wij al 
onze activiteiten gaan con-
centreren vanuit dit nieuwe 
Afscheidscentrum. Dit be-
tekent voor nabestaanden 
dat zij vierentwintig uur per 
dag, zeven dagen per week 
afscheid kunnen nemen van 
hun dierbare in één van de 
twee afscheidskamers. Tij-
dens kantooruren dient de 
lokatie tevens als coördina-
tiecentrum voor de uitvaarten 
die in de regio Zuid Kenne-
merland worden verzorgd.

Herenweg, Heemstede
Nieuw Afscheidscentrum 

Brokking & Bokslag

Fotowedstrijd Jan van Goyenstraat 75 jaar
Heemstede - De Jan van Goy-
enstraat is als straat met wonin-
gen gebouwd in de jaren 1920 
-1925. Bijna vanaf het begin zijn 
er winkels geopend, men kon in 
1935 spreken van een winkel-
straat. Een winkelstraat met bre-
de trottoirs, er was een periode 
dat er, met de prachtige bomen, 
gesproken kon worden van een 
laan. Waar veel straten in Heem-
stede lanen zijn, is de Jan van 
Goyen altijd een straat genoemd. 
Een actieve winkelstraat, altijd 
geweest! Sinterklaas werd er 
feestelijk binnengehaald. Ieder 
Heemsteeds kind is opgegroeid 
met zijn verschijning op het dak 
met al zijn Pieten. Er zijn foto`s 
van kinderwedstrijden kort na 
de bevrijding. Mevrouw Lia van 
der Hoorn, zij was twintig jaar 
geleden voorzitter van de winke-
liersvereniging, heeft een aantal 
oude foto`s verzameld en Rem-

co van den Berg heeft een boek-
werkje samengesteld van oude 
en nieuwe impressies van deze 
unieke winkelstraat.
Met activiteiten als de kunst-
markt, old timer festival, brocan-
temarkt, boekenmarkt, wijnproe-
verijen, aspergeproeverijen, vrij-
markt voor kinderen. Tijd voor 
een:

Fotowedstrijd
Tweeëntwintig winkels doen mee 
met de fotowedstrijd, ze zijn te 
herkennen aan de fotowedstrijd-
raamposter. Bij iedere besteding 
van minimaal 5 euro krijgt u een 
stempel op het wedstrijdformu-
lier. Als u vijf verschillende stem-
pels op het formulier heeft en de 
vragen heeft beantwoord, kunt u 
het wedstrijdformulier tot 26 mei 
inleveren bij één van de deelne-
mers. Uit de juist ingevulde for-
mulieren worden door trekking 

de winnaars bepaald. De prijsuit-
reiking zal plaatsvinden op 9 ju-
ni. Ondernemers en ex-onderne-
mers uit het winkelcentrum Jan 
van Goyen, hun personeel en 
familie zijn uitgesloten van deel-
name. De prijzen zijn: DA Dro-
gisterij een tas met luxe produc-
ten. Hildering Parfumerie een 
Sisley Botanique behandeling 
van 90 minuten. Brasserie Sanz 
twee driegangen menu`s. Pierôt 
Coiffures een Party Deluxe. Le 
Grand Cru een wijncadeaubon. 
Jantjes Speelgoed een houten 
4-persoons kinderpicknicktafel. 
Daarnaast dertig kleinere prij-
zen, beschikbaar gesteld door 
de deelnemende ondernemers. 
Veel vragen hebben betrekking 
op de rijke geschiedenis van dit 
winkelcentrum. Veelal is het ant-
woord binnen te vinden. Goed 
kijken, soms vragen. 
Ton van den Brink

Maandelijkse Fort-deal bij 
Café Terras Fort Zuid
Regio - Elke maand iets leuks of 
lekkers, tegen een flinke korting. 
De Fort-deal van de maand mei 
is een rondvaart vanaf Fort-Zuid 
in Spaarndam naar Haarlem en 
terug via de oude Kolksluis van 

Spaarndam, de oudste nog wer-
kende kolksluis ter wereld, plus 
een kop koffie met appeltaart, 
met een flinke korting. 

Café Terras Fort-Zuid heeft een 

groot en zonnig terras met een 
prachtig uitzicht over de Mooie 
Nel, het meer tussen Fort Zuid 
en Penningsveer. In het sfeer-
volle café is het in de zomer lek-
ker koel en ‘s winters warm. De 
muren van het oude fort zijn na-
melijk een meter dik en het fort 
is bedekt met een paar me-
ter grond. Er zijn regelmatig op-
tredens met live muziek, kunst-
markten, theater enzovoorts. 
Fort-Zuid is lopend, per fiets, au-
to en per boot goed bereikbaar 
en er is een gratis parkeerterrein. 
Fort-Zuid Spaarndam behoort 
tot de Stelling van Amsterdam, 
is proviciaal monument en staat 
op de Unesco werelderfgoedlijst. 
Wie belangstelling heeft voor 
deze Fort-deal, kan zich via e-
mail en het contactformulier op 
de website aanmelden voor de 
maandelijkse nieuwsbrief met 
de nieuwe Fort-deal en alle ac-
tiviteiten, optredens enzovoorts.  
Fort-Zuid vind je niet zomaar, het 
ligt half onder de grond, bedekt 
met gras, verscholen achter riet-
kragen. Fort-Zuid moet je ont-
dekken, dus zoek het op: www.
fort-zuid.nl. Boezemkade 11,  
2063 JH in Spaarndam-west of 
bel 023-5379954.

ABN AMRO sluit kantoor 
op de Zandvoortselaan

Heemstede - ABN AMRO 
ziet de laatste jaren het aan-
tal bezoeken van klanten aan 
bankkantoren sterk terugge-
lopen vanwege een toena-
me in mobiel bankieren en in-
ternetbankieren. Op dit mo-
ment regelt het merendeel van 
de ABN AMRO klanten hun 
bankzaken online.
Vanwege het sterk afgenomen 

klantbezoek sluit ABN AM-
RO het kantoor in Heemste-
de aan de Zandvoortselaan 
167 na 11 mei 2012. Klanten 
zijn ingelicht dat het kantoor 
sluit en dat Binnenweg 67 in 
Heemstede het dichtstbijzijn-
de adres is. De geldautomaat 
aan de Zandvoortseweg zal 
tevens verdwijnen.
Info: 0900-0024.

Inbraak Javalaan
Heemstede - Maandag 7 mei 
ontdekten bewoners dat er was 
ingebroken in hun huis aan de 

Javalaan in Heemstede. De in-
brekers zijn binnengekomen 
door een raam te forceren. Het is 
nog niet bekend wat er is weg-
genomen.
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4 mei herdenking
is geen theater

Heemstede - Ik ben een Joodse inwoner van Heemstede. Ik kan 
in Heemstede of in verschillende andere plaatsen in Nederland 4 
mei herdenken. Voor mij is de enige passende plaats om te her-
denken binnen de Joodse gemeenschap. Alleen deze gemeen-
schap beseft wat het betekent om een kind te zijn van een Joodse 
moeder, die geboren is in 1929 (hetzelfde geboortejaar als Anne 
Frank) in Haarlem en de oorlog heeft overleefd. Alleen deze Jood-
se gemeenschap begrijpt de loodzware last van het enorme ver-
driet op te groeien met de wetenschap van de vergaste oma, de 
vergaste oom en uitvinder en alle andere honderd vergaste fami-
lieleden. Een verdriet, dat in mijn jeugd totaal niet bespreekbaar 
was, een verdriet dat zo intens diep zit en blijft. De Joodse ge-
meenschap heeft echt geen acteur nodig om de 4 mei herdenking 
te leiden. Waarom vond er in Heemstede een herdenking plaats 
met een acteur? Weet men wel werkelijk wat 4 mei voor getroffe-
nen betekent? De 4 mei herdenking is geen theater. De oorlog is 
nog zo dichtbij! Er zijn nog voldoende  burgers in Heemstede, die 
de oorlog of een oorlog in hun lijf hebben. Voor mij als 50-jarige 
was opgroeien in Heemstede het onbesproken gevoel, dat ik het 
enige nog levende Joodse meisje in deze plaats was. Soms wa-
ren er thuis oorlogsverhalen over Auschwitz en Mengele, of on-
derduiken in een kippenhok. Mijn opa en zijn gezin was het eer-
ste Joodse gezin in Haarlem, dat de beslissing nam om onder te 
duiken. Haarlem had na Amsterdam de grootste Joodse gemeen-
schap. Tijdens mijn jeugd waren er soms verhalen over Joodse fa-
milieleden en vrienden, die ‘verstandig’ waren en zelfmoord pleeg-
den. Hoe het was om terug te komen na de oorlog en niets meer 
te hebben, alles weer van de grond af op moeten bouwen. Al je 
Joodse medeleerlingen, die er niet meer waren. Je huis ingepikt, 
winkels ingepikt, doodziek terugkomen uit de kampen. Het her-
denken blijkt nu ook ingepikt. Er is amper aandacht voor het be-
noemen van de groepen slachtoffers. Alles moet kunnen. Ook de 
moordenaars moeten herdacht kunnen worden in sommige ge-
meentes. Nu blijkt dat Heemstede al jaren herdenkt bij een monu-
ment met slechts 45 omgekomen Heemstedenaren. De 139 om-
gekomen Joodse Heemstedenaren staan hier niet op vermeld. Een 
rood stenciltje was goed genoeg met hun namen. Wat gaat de ge-
meente Heemstede hieraan doen? Het zou Heemstede sieren om 
de namen van deze Heemsteedse burgers uit te spreken bij de 
volgende 4 mei herdenking door een Joodse overlevende van de 
eerste of tweede generatie bij een passend monument.
Een Joodse inwoner uit Heemstede

INGEZONDEN

Vrijheid geef je door

De stilte is mooi, maar doe 
er nooit het zwijgen toe
Heemstede - In stilzwij-
gen en eerbied liepen vrijdag-
avond tegen acht uur inwo-
ners van Heemstede, leerlingen 
van Heemsteedse scholen, ve-
teranen, scouts, burgemeester 
en wethouders, van het Raad-
huis naar het Vrijheidsbeeld, om 
na het spelen van de Last Post 
door Harmonie St. Michael, twee 
minuten stilte in acht te nemen. 
Burgemeester Marianne Heere-
mans sprak over het thema van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
vrijheid geef je door. Aandacht 
voor herdenken en vieren onder 
diverse generaties. Iedere gene-
ratie heeft zijn eigen markerings-
punten, zijn eigen beleving , zijn 
eigen emoties als het gaat om 
vrijheid. Deze dodenherdenking 
in Heemstede wordt al vijfen-
twintig jaar voorafgegaan door 
het  scholenproject `Adopteer 
een monument`, waarbij de ba-
sisscholen in groep 8 veel aan-
dacht besteden aan oorlog en 

vrijheid. Abstracte begrippen 
misschien voor kinderen van die 
leeftijd. Maar met hun presen-
taties tijdens de afsluitende bij-
eenkomst bleek dat kinderen 
goed snappen wat die woorden 
inhouden. Twee van hen, Daph-
ne Boon en Nadine Dolfink van 
de Crayensterschool droegen 
even later een zelfgemaakt ge-
dicht voor. Kransen werden ge-
legd door de burgemeester, ge-
meentesecretaris en de team-
chef van de politie Duinrand, 
namens alle veteranen en door 
leerlingen van Heemsteedse 
scholen. Sinds 2008 vraagt de 
burgemeester een gastspreker 
uit Heemstede  zijn bespiegeling 
over dodenherdenking te geven.   
   
Bespiegelin g
Dit jaar van een trouwe bezoeker 
van de herdenking, acteur Maar-
ten Wansink, kind van de jaren 
50. Met een verhaal over de 
zwijgzaamheid van zijn ouders. 

Ze vertelden over feiten, cijfers, 
geschiedschrijving en over da-
den, maar over verdriet, angst, 
stank, verloren jeugd en ran-
cune werd gezwegen. Het he-
le land zweeg. Nederland werk-
te aan de wederopbouw en her-
inneringen werden verdrongen. 
Voor herdenken was geen tijd. 
Vanaf de jaren 80 en negen-
tig verschenen de meeste van 
de 3500 monumenten en ge-
denkplaatsen. Vandaag herden-
ken we ook de slachtoffers van 
nà 1945. Als het spreken over de 
tweede wereldoorlog al zo moei-
zaam is, hoe beleeft een soldaat 
zijn thuiskomst uit een oorlog, 
waarvan wij wellicht het bestaan 
niet eens kennen? Nederland is 
in 12 verschillende oorlogen be-
trokken. Je merkt het nauwelijks, 
er is immers geen bezetting van 
óns land. Dat verbloemt echter 
niet hoe afschuwwekkend zij zijn 
voor de soldaten die daar vech-
ten. Vaak wordt hen beroepshal-

ve verboden over hun acties of 
belevenissen te praten. Verzwe-
gen oorlogen, verzwegen solda-
ten, verzwegen slachtoffers. Aan 
hen denk ik vandaag bij het Vrij-
heidsbeeld van Mari Andries-
sen. “De vrouw die haar boei-
en slaakt”. Onthuld in 1948. Een 
trotse vrouw. Haar afgewen-
de blik duidt op weerzin tegen 
de bezetter. Hij heeft het ge-

voel dat zij haar boeien voor de 
voorbijganger verbergt. Niet toe-
geven dat ze geketend is. Alsof 
ze ook liever zwijgt over de oor-
log. Maarten maakt zich wijs dat 
ze toch denkt: ‘de stilte is mooi, 
maar doe er nooit het zwijgen 
toe’. Op de weg terug werd er 
tussen de mensen weer gespro-
ken!
Ton van den Brink
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Zaterdag is het
Wereld Fair Trade Day
Heemstede - Op Wereld Fair 
Trade dag wordt er op veel plaat-
sen in de wereld aandacht be-
steed aan Fair Trade, eerlijke 
handel. Het is een verheugen-
de ontwikkeling dat steeds meer 
mensen kiezen voor Fair Trade 
producten.Wanneer producten 
het Max Havelaar keurmerk dra-
gen weet u als consument zeker 
dat voor het product een eerlijke 
prijs is betaald.
Fair Trade Originial is licentie-
houder van Stichting Max Ha-
velaar en voert het keurmerk op 
het grootste deel van het levens-
middelen assortiment dat u bij 
de Wereldwinkel vindt. 

Proeverij
Die producten zijn niet alleen 
verantwoord maar ook erg lek-
ker! Kom  het zelf ervaren op de 

proeverij in de Wereldwinkel op 
zaterdag 12 mei. Waag meteen 
een poging om het juiste aantal 
koffiebonen te raden. Wie weet 
valt u in de prijzen!

Moederdagcadeau                                                                                                       
De Wereldwinkel is natuurlijk 
ook dé plek om voor een moe-
derdagcadeau te slagen.
Een dubbele win-situatie om-
dat veel producten worden ge-
maakt door vrouwen. Vaak krijgt 
een hele gemeenschap een ex-
tra impuls doordat de vrouwen 
een eerlijke prijs voor hun spul-
len krijgen.
Fair Trade, je zou het ook als 
volgt kunnen vertalen: iets meer 
geluk voor iets meer mensen. 
U bent welkom in de Wereldwin-
kel aan de Raadhuisstraat 29 in 
Heemstede. Tel. 023-5291770.Verras moeder met een prachtig boeket 

van Bloemenshop De Oosteinde
Bennebroek – Bij het verlaten 
van Tuincentrum de Oosteinde 
wordt de klant nog in de gele-
genheid gesteld om een mooie 
bos bloemen te kopen. De route 
door het tuincentrum, vervolgens 
langs de kassa’s en dan linksaf 
naar de uitgang gaat namelijk 
langs Bloemenshop De Oostein-
de. U ziet, het tuincentrum is van 
álle markten thuis, dus ook die 
van verse snijbloemen! Onlangs 
is deze bloemenshop helemaal 
vernieuwd. Eigenlijk is de ruimte 
volwassen geworden, een echte 
shop binnen het grote tuincen-
trum. Deze shop wordt gerund 
door Iduna Bultink. Een jonge-
dame uit Hillegom die haar vak 
– ondanks haar jonge leeftijd – 
heel goed verstaat. Ze werkte al 
voor het echtpaar Van de Zan-
de dat voorheen de afdeling snij-
bloemen en boeketten bestier-
de. Helaas overleed de heer Van 
de Zande en is de shop niet lan-
ger voortgezet. Iduna heeft het 
stokje overgenomen en de jon-
ge onderneemster is al een be-
kend gezicht aan het worden 
voor de tuincentrumklanten die 
graag een boeket aanschaffen 
voor thuis in de vaas of om ca-
deau te doen. 

Naast de beste kwaliteit snij-
bloemen biedt de bloemenshop 
ook bloemstukken en boeket-
ten op bestelling, bijvoorbeeld 
voor bedrijven. Iduna maakt alles 
zelf en dat geldt tevens voor de 
zijden bloemarrangementen en 
de zogeheten ‘foam’ bloemen. 
Let u vooral eens op de zijde te-
genover de bloemenshop. Toch 
niet van echt te onderscheiden! 
Hier staan de leukste en mooiste 
bloemstukjes en –stukken op-
gesteld die gemaakt zijn met zij-
den bloemen en de iets grotere 
foambloemen. Prachtig om ca-
deau te doen. Ook voor moeder! 
Verras je je moeder liever met 
een vers boeket bloemen van dit 
seizoen schiet dan Iduna even 
aan. Zij adviseert en maakt een 
bos bloemen naar je wens! 
Bloemenshop De Oosteinde is 
elke dag (behalve zondag, maar 
vaak ook dán!) geopend. Je bent 
van harte welkom!

Perkplanten te kust en te keur
Het is mei en buiten vindt een 
ware ‘groenexplosie’ plaats. Bo-
men vers in het blad, bloesems 
met adembenemende kleuren 
én het is weer tijd voor het mooi 
maken van de tuin. Plantjes po-

ten in potten, manden en de tuin 
zelf. Geel, wit, paars, blauw, ro-
ze, bordeaux en rood… zoveel 
kleuren en zoveel soorten. Kom 
kijken bij De Oosteinde wat er 
zoal te koop is. Van perkplant 
tot klimplant, van rotsplant tot 
grote struiken, van vijverplant 
tot hangplant. Neem de tijd er-
voor want er is zóveel te zien! 
Het kan niet anders of je wordt 
er blij van. 
En met nieuwe plantjes maak je 
je terras of tuin voor relatief wei-
nig geld helemaal mooi! Wil je 
het roer nog meer omgooien dan 
is er veel mogelijk. Een geheel 
nieuwe inrichting van de tuin 
(vergeet het paradijs achter De 
Oosteinde niet waar alles op ge-
bied van sierbestrating te vinden 
is), ook dan is De Oosteinde het 
adres. Buiten loungen kan na-
tuurlijk met een stel mooie stoe-
len of een complete tuinset. Elk 
jaar weer nieuw snufjes op dit 
gebied, dus kom even kijken. 
Zeker nu Moederdag voor de 
deur staat.

Tuincentrum De Oosteind vind je 
op de rand van Bennebroek net 
in Hillegom op de Zandlaan 22. 
Inlichtingen: 023-5846338.

Na de zwangerschap 
snel weer mooi

Heemstede - Iedere vrouw 
die net zwanger is geweest 
kent het gevoel van ‘komt 
het allemaal wel weer goed 
met mijn lichaam? Het kind 
is absoluut de moeite waard 
maar… mijn lijf’! 
Het lichaam heeft zeker 9 
maanden nodig om te ‘ont-
zwangeren’, terug in vorm, dat 
kan veel sneller. Ongeveer 6 
tot 8 weken na de bevalling 
mag er weer gesport wor-
den en dus kun je weer wer-
ken aan het terugkrijgen van 
de ‘oude maat’. Het is abso-
luut een fabeltje dat er na een 
zwangerschap steevast een 
paar kilootjes blijven hangen! 

Weer in vorm met LaRiva.
Snel weer mooi.
LaRiva werkt met de befaam-
de Zwitserse Thermo Fysische 
Methode. Doelgericht afslan-
ken op de plaatsen waar jij dat 
wilt. Deze zeer efficiënte ma-
nier van sporten gebeurt in 
verwarmde cabines, liggend 
zodat de rug en gewrichten 
niet belast worden. De warm-

te zorgt ervoor dat de spieren 
zich ontspannen en er met een 
relatief lichte inspanning toch 
effectief aan het figuur ge-
werkt wordt. Weinig inspan-
ning dus, dat is immers be-
langrijk; een baby kost immers 
al genoeg energie!
De huid wordt tijdens de zwan-
gerschap vaak enorm uitge-
rekt, vooral op de buik en bor-
sten. Met de OzonZuurstof-
therapie verbetert de huidcon-
ditie weer zichtbaar, de elasti-
citeit neemt weer toe en cel-
lulite vermindert. Helaas, stri-
ae, gaat niet meer weg, maar 
wordt vaak wel weer lichter.
Met gerichte voedingsadvie-
zen, zonder pillen en injecties 
en volgens de richtlijnen van 
de Nederlands Voedingsraad 
terug naar het oude gewicht
Omdat het professionele team 
van LaRiva al vele jaren erva-
ring heeft met deze unieke af-
slankmethode wordt er zelfs 
een schriftelijke centmeter ga-
rantie gegeven. LaRiva garan-
deert dus vooraf dat u in om-
vang centimeters gaat afslan-
ken.

Bel voor een gratis
figuuranalyse
LaRiva nodigt iedereen uit 
voor een gratis en vrijblijvende 
figuuranalyse. In dit persoon-
lijke gesprek wordt er die-
per ingegaan op uw wensen 
en kan er al berekend worden 
wat de mogelijkheden zijn en 
de daarbij behorende prijzen.
LaRiva, Instituut voor Natuur-
lijke Figuurcorrectie, Raad-
huisstraat 27 te Heemstede. 
Tel: 023-547 44 19 Open: ma 
t/m do 9-20.30, vrij 9-16.30, za 
9-13 Kijk op www.lariva.nl.

Win een metamorfose
bij Hair & Beauty!

Heemstede – Wil je graag een heel andere look, een nieuw kapsel en adviezen om er nog beter uit 
te zien? Geef jezelf vóór 20 mei op voor de metamorfose van Hair & Beauty Lounge Heemstede. Je 
kunt ook iemand anders aanmelden van wie je vindt dat een metamorfose verdiend heeft. Vul een 
inschrijfformulier in aan de receptiebalie van Hair & Beauty Lounge Heemstede. Blekersvaartweg 
14a, tel: 023-5474435.

WIN jij de METAMORFOSE VAN DE MAAND?

Je krijgt een nieuwe coupe, haarkleur en make-up sessie. Let op! Het hoeft niet extreem, de dames 
bij Hair & Beauty zoeken samen met jou iets uit wat goed bij je past.
Daarnaast krijg je uiteraard uitgebreid advies over hoe je je nieuwe looks zelf goed kunt onderhou-
den. De metamorfose zal in de Heemsteder komen te staan met een foto vóór en na.
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Bij Bakkerij Bertram zijn ze 
heel aardig voor de klant
Heemstede – Maandelijks ver-
schijnt een foto in de Heem-
steder met de High Tea win-
naar van Bakkerij Nol Bertram. 
De Heemsteedse bakkerswin-
kel organiseert de High Tea actie 
nu al weer voor het tweede jaar 
met doorslaand succes. De vol-
le stempelkaarten dingen mee 
naar een High Tea in het befaam-
de Amstelhotel in Amsterdam en 
menigeen wil dat smakelijke ui-
tje in de prachtige ambiance van 
het hotel wel winnen! Geen her-
senkrakende slagzinnen beden-
ken of puzzel op te lossen, nee, 
alleen maar stempels verzame-
len bij elke uitgave en Bertram 
doet de rest. Je maakt kans door 
eenvoudigweg een volle kaart 
in te leveren waaruit maande-
lijks dan een winnaar wordt ge-
trokken. De stempelactie voor de 
High Teas zijn zo’n succes dat 
inmiddels ook maandelijks een 
tweede prijs-winnaar wordt ge-
trokken.
Bert van Bakkerij Betram: “We 
krijgen per maand zo’n 150 tot 

200 volle kaarten, de mensen zijn 
heel enthousiast. Daarom kiezen 
we tevens een tweede prijswin-
naar. Dat gaat geheel democra-
tisch met het voltallig personeel. 
Het gaat als volgt. We kiezen 12 
kaarten en daaruit 1 winnaar van 
de High Tea. Komen bij die 12 
volle kaarten nu meerdere kaar-
ten voor die zijn ingeleverd door 
één en dezelfde klant, (die niet 
de eerste prijs winnaar is) dan 
komt die in aanmerking voor de 
tweede prijs en dat is een maand 
gratis brood ter waarde van 50 
euro.”

De leuke prijzenactie is een 
voorbeeld van hoe Bertram en 
de medewerkers met de klanten 
omgaan. “We willen dat iedereen 
hier met een glimlach weer naar 
buiten gaat. Aardig zijn tegen de 
klanten vinden we heel belang-
rijk”, aldus Bert die eveneens een 
assortiment biedt waar je vrolijk 
van wordt.
De winkel aan de Binnenweg 
staat vol lekkernijen. Naast di-

verse broodsoorten en zoetig-
heden (er is zelfs Ajaxkampi-
oensgebak!) zijn de ambachtelij-
ke streekproducten uit het oos-
ten en noorden van het land de 
moeite waard. Zo is daar bijvoor-
beeld de boerenkaas uit Fries-
land. Tien soorten waaronder 
geiten- en schapenkaas zijn er 
om van te watertanden. Daar-
naast heeft Bertram honing en 
jam in het assortiment. Uit Dren-
the vervaardigd op een boerde-
rij die jammen maakt met 50% 
minder suiker, maar wel boorde-
vol heerlijk fruit. 
Kom eens kijken wat Bertram 
zoal heeft en doe dan natuur-
lijk mee aan de stempelactie. 
Ooit begonnen als actie toen de 
Binnenweg werd gerenoveerd, 
maar inmiddels uit zijn eigen 
succes’jas’ gegroeid. Overigens 
heeft de klant al snel een kaart 
vol. Voor circa 20 euro doe je al 
mee met een volle kaart!
Bakkerij Bertram, Binnen-
weg 143, Heemstede. Tel. 023-
5282698.

Talenta helpt en houdt 
mensen aan het werk
Regio - Werk vinden en hou-
den is voor veel mensen een 
probleem. Door een lichamelijke 
beperking, psychische proble-
matiek, een periode van werk-
loosheid of zelfs hun leeftijd ko-
men ze niet aan het werk. Geluk-
kig kan hun probleem opgelost 
worden en staan ze er niet alleen 
voor. Talenta helpt hen verder.
Talenta is een organisatie die 
mensen helpt bij het vinden en 
behouden van passend werk. 
Dat doet Talenta voor gemeen-
ten, het UWV en particulieren. 
Daarnaast bemiddelt ze voor 
werkgevers hun langdurig zieke 
medewerkers naar ander werk. 
De stichting werkt landelijk en is 
ook in de noordelijke regio’s ac-
tief. Een voortvarende aanpak, 
praktische insteek en betrokken-
heid zijn tekenend voor de werk-
wijze van Talenta.
Richard Dorstijn is adviseur bij 
Talenta. Hij ziet dagelijks hoe 
mensen tot bloei komen op de 
juiste plek en onder de juiste be-
geleiding. “Wij werken nauw sa-
men met ondernemers. Zij stel-
len een werkplek beschikbaar in 
hun bedrijf of creëren zelfs een 
werkplek. Wij begeleiden on-
ze cliënt bij het werk, tot hij of 
zij zelfstandig kan functioneren.” 
Een proces dat altijd iets bij-
zonders oplevert, weet Dorstijn. 
“De werkgever krijgt een bijzon-
der loyale medewerker, die nooit 
meer vergeet wat hij voor hem 

deed. En de medewerker heeft 
nieuw perspectief in z’n leven en 
kan weer vooruit kijken.”
Gerichte scholing en opleiding 
dragen bij aan een goed toe-
komstperspectief, benadrukt 
Dorstijn. “Daarom werken wij 
veel samen met werkgevers 
waar onze cliënten leerwerktra-
jecten kunnen volgen. Of het nu 
gaat om een heftruckcertificaat 
of het diploma Helpende voor de 
zorg, je krijgt iets mee voor je le-
ven. Het brengt je verder. Dat is 
precies waar het ons en de on-
dernemers waar we mee samen-
werken, om gaat.”

Meer weten? Kijk op www.ta-
lentawerkt.nl of bel met Richard 
Dorstijn,  
Adviseur outplacement en re-
integratie, 06-22215053 of Pi-
ta Versluis, regiocoördinator, 06-
53560974.

Open dag woongroep Wel-Licht
Heemstede - De senioren-
woongroep Wel-Licht houdt op 
zaterdag 19 mei een open mid-
dag. Ieder die geïnteresseerd 
is in groepswonen is welkom 
om kennis te maken met leden 
van de groep.  Zij wonen nu al 
twaalf jaar tot volle tevreden-
heid in het pand aan Duin en 
Vaart.             
Graag willen zij hun ervaringen 
delen met nieuwe belangstel-
lenden. De open middag wordt 
gehouden van 13 tot 16 uur. U 
wordt ontvangen met koffie en 

thee en ontvangt informatie 
over hoe wij het groepswonen 
organiseren. Omdat ook ieder 
zelfstandig woont krijgt u de 
gelegenheid een appartement 
te bezichtigen. 

Woongroep Wel-Licht is gele-
gen aan de Herenweg tegen-
over zorgcentrum Kennemer-
duin. Op deze dag organiseren 
honderden woongroepen ge-
meenschappelijk wonen een in-
loopdag, waarbij Wel-Licht dus 
aansluit. 

Generatiemix 
theeconcert

Heemstede - Dinsdag 22 
mei verzorgt Casca’s Huisor-
kest samen met ad hoc ge-
melde jonge muzikanten een 
optreden.  Casca’s Huisorkest 
speelt al jaren enthousiast on-
der leiding van Gerard Tesse-
laar. U kunt onder andere luis-
teren naar The Pirates of Pen-
zance Ouverture van Sullivan, 
Yellow Mountans van Jacob 
de Haan. Het is een verras-
sing wie van de jongeren zal 
komen en wat zij gaan zingen 
en/of spelen. U wordt van har-
te uitgenodigd dit gratis thee-
concert bij te wonen op dins-
dag 22 mei van 15.30 uur tot 
17.00 uur in de Luifel bij Cas-
ca, Herenweg 96 te Heem-
stede. Voor meer informatie: 
Welzijn Ouderen Heemstede, 
tel: 023- 5288510.

T-shirt 
beschilderen

Heemstede - Met speciale tex-
tielverf beschilderen de kinde-
ren bij de Woensdagmiddagclub 
van Casca op woensdag 16 mei 
een wit T-shirt. Het is wel handig 
als je van tevoren bedenkt wat 
je wilt schilderen en een plaat-
je meeneemt van huis als voor-
beeld. Jij hebt straks een super-
mooi T-shirt waar er maar een-
tje van is!! 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30 tot 15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-

slaan 11, Heemstede. Kinderen 
kunnen hier knutselen, mee-
doen met een spel of lekker bui-
ten spelen.  Kosten per keer zijn: 
3,50, een kaart voor 10 keer kost 
30 euro. Graag de kinderen per 
keer van tevoren telefonisch 
aanmelden: 023-5483828 – kies 
1. Informatie: www.casca.nl.
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Nieuwe druk van boek 
Wilma Kok verschenen
Heemstede - Deze week is een 
nieuwe druk verschenen van het 
boek van Wilma Kok: De traide 
Seksualiteit, religie en samenle-
ving.
Wilma Kok (1940-2011) was 
huisarts te Heemstede en ging 
tot 1989 als transseksuele man 
door het leven. Het detranssek-
sualisatieproces als gevolg van 
de ingreep – en waarmee haar 
transseksuele leven feitelijk af-
gesloten werd – heeft zij in dit 
boek beschreven door een ver-
gelijkend en uitermate boeiend 
onderzoek te verrichten naar 
de twee partners godsdienst en 
maatschappij, die zij zo verbon-
den achtte in hun triade met het 
ruime begrip seksualiteit.
Het boek is geschreven in 1989 
en in detail is dat soms merk-
baar, maar de verbanden in de 
tijd worden scherp geanaly-
seerd en de conclusies zijn vaak 
een eye opener. Bij toerbeurt lij-
ken matriarchaat en patriarchaat 
elkaar in de ontwikkelingsge-
schiedenis van godsdienst en 
maatschappij af te lossen. En het 
lijkt dat de geschiedenis van de 

seksualiteit daar gelijke tred mee 
houdt. De rol van de man en van 
de vrouw, de antieken, de cul-
tuurperiodes, de architectuur, de 
revoluties, de psychoanalyse, de 
erotiek en het vrijheidsdenken. 
Geen onderwerp dat niet de re-
vue passeert. Dit erudiete boek 
laat zien hoezeer Wilma Kok een 
oorspronkelijk geest was.
Het boek is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.

‘Gemeente bedankt voor snelle actie!’
Heemstede - Vorige week 
werd er in het water aan de Pa-
trijzenlaan een boot gedumpt. 
De boot was kapot en helemaal 
verrot en kennelijk wilde de ei-
genaar er op deze manier af-
stand van doen!  Een telefoon-

tje naar de gemeente Heem-
stede zorgde ervoor dat don-
derdag de boot uit het water 
werd gehaald. Geen eenvoudi-
ge klus.
Dankzij een oplettende bewo-
ner van de Korhoenlaan die het 

kenteken van de auto had ge-
zien, kan de dader worden ge-
traceerd…
De bewoners van de Korhoen-
laan en Patrijzenlaan bedanken 
de gemeente Heemstede voor 
de snelle actie!

Fietsen met HFC Heemstede 
op Hemelvaartsdag
Heemstede - Op Hemelvaarts-
dag, donderdag 17 mei, stapt 
voetbalvereniging HFC Heem-
stede op de fiets. Een mooie 
tocht van ongeveer 30 kilome-
ter in de omgeving. De fietscom-
missie heeft de tocht twee keer 
gefietst, alles is aanwezig, mooie 
fietspaden, natuur, terrassen en 
bijzondere plekjes.  
Al vanaf 1982 stapt HFC Heem-
stede op Hemelvaartsdag op de 
fiets. De opzet is en blijft hetzelf-
de, een ontspannen dagje fiet-
sen, een drankje, lekker eten en 
goede muziek. De opdrachten 
en spelletjes voor onderweg zijn 
met zorg uitgezocht. De muziek 
komt uit Heemstede, een zanger 
met veel talent en ambitie. Na af-
loop kun je aanschuiven voor het 
Chinese buffet. . 

Van 10.30 tot 11.30 uur kun je 
inschrijven in de kantine van 
Heemstede/VEW Sportparklaan 
Heemstede, van 11.00 tot 12.00 
uur kun je vertrekken. Schrijf je 
vooraf in dan kan de fietscom-
missie rekening houden met het 
aantal deelnemers. De kosten 
zijn 7,50 voor volwassenen en 
5 euro voor kinderen en daar-
voor krijg je een routebeschrij-
ving, een opdrachtenformulier 
en een lunchpakket. Blijf je ook 
voor het Chinese buffet dan is 
deelnemen aan het buffet 10 eu-
ro per persoon. Kinderen onder 
de 12 jaar krijgen gratis patat en 
frikandellen. 

Wil je al inschrijven, dat kan, 
schrijf je in per email: edver-
helst@ziggo.nl.

Bennebroek – Uw outdoor kussenhoezen vervan-
gen of nieuwe kussens kopen voor een klein be-
drag? Het kan! Pillow & Co biedt de laagste prijs, 
een scala aan formaten en de beste kwaliteit ‘Sun-
brella’-stof. Bovendien biedt Pillow & Co diverse 
afwerkingsmogelijkheden. De levertijd is kort: 3 tot 
4 weken. Pillow & Co heeft kussenhoezen voor de 
tuinset, boot of caravan. Ook oude hoezen kunnen 

exact worden nagemaakt. Denkt u er over uw kus-
sens nieuw leven in te blazen oftewel er een frisse, 
modieuze hoes om te toveren? Bel dan met Pillow 
& Co. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Het is veel 
voordeliger dan u denkt! 
Pillow & Co is te bereiken via info@pillowco.nl of 
telefonisch via: 06-45742457. Kijk ook op de site: 
www.pillowco.nl.

Pillow & Co:
De specialist voor uw outdoor kussens
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Gerestaureerde moestuin 
Leyduin in gebruik genomen
Heemstede - Vorige week werd 
de gerestaureerde moestuin 
van Leyduin officieel geopend. 
Onder grote publieke belang-
stelling openden burgemees-
ter Ruud Nederveen (Bloemen-
daal) en wethouder Pieter van 
de Stadt (Heemstede) de schit-
terende nieuwe poort. Vanaf nu 
kan iedereen deelnemer worden 
en wekelijks delen in de oogst 
van dat moment.
De moestuin van Leyduin zorg-
de voor fruit en groenten voor 
de bewoners van het landgoed. 
Langs de gemetselde muren 
werd leifruit geleid. De huidi-
ge schuren en muur zijn waar-

schijnlijk aan het begin van de 
20e eeuw gebouwd. De moes-
tuin van Leyduin is tot eind ja-
ren tachtig van de 20ste eeuw 
gebruikt. Hierna is de moestuin 
buiten gebruik geraakt.
In 2010 klopte Stichting De Nieu-
we Akker bij Landschap Noord-
Holland aan. Zij zochten grond 
voor het kweken van biologisch-
dynamische groenten en fruit 
voor bewoners uit de omgeving 
van Haarlem. Landschap Noord-
Holland heeft toen de muur en 
een schuur opgeknapt. De Nieu-
we Akker heeft het land ontgon-
nen, een hek geplaatst en de be-
planting verzorgd. Dit alles met 

steun van particulieren, fondsen, 
bedrijven en toekomstige deel-
nemers aan de tuinderij. De tuin-
der, Erik de Keulenaar, kweekt 
nu samen met de deelnemers en 
vrijwilligers groenten en fruit.

Wilt u ook deelnemer worden 
en vrijwillig meewerken op het 
land en wekelijks delen in de 
oogst van dat moment, kijk op 
de website www.denieuweakker.
nl. Landschap Noord-Holland 
is nog op zoek naar geld voor 
het opknappen van de tweede 
schuur. Wilt u daaraan bijdragen, 
kijk dan op www.landschap-
noordholland.nl.
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Tweede informatieavond over 
Bennebroekbos en Overplaats
Heemstede - Landschap 
Noord-Holland organiseert een 
tweede informatieavond om ver-
der te discussiëren over het Ben-
nebroekbos en desgewenst de 
Overplaats. De avond is op vrij-
dag 11 mei in de Oranjerie op de 
Hartekamp. Uit de tientallen re-
acties blijkt dat er veel kritiek is 
op Landschap Noord-Holland en 
dat er niet duidelijk is gecom-
municeerd over de in december 
2011 uitgevoerde werkzaamhe-
den in het Bennebroekbos. Dat 

trekt Landschap Noord-Holland 
zich aan. Op de avond is er uitge-
breid gelegenheid voor belang-
stellenden en omwonenden om 
ervaringen, vragen, ongenoegen 
en wellicht ook adviezen te uiten. 
Bovendien wil het Landschap 
graag in gesprek om de commu-
nicatie in de toekomst te verbe-
teren. De avond begint om 19.30 
met koffie en thee en eindigt 
rond 22.30 uur met een drank-
je. De Hartekamp vindt u aan de 
Herenweg 5 te Heemstede.

Vrouwen van Nu
Heemstede - Maandag 14 
mei is de einddrive van de 
bridgeclub van Vrouwen van 
Nu. Dinsdagmiddag 15 mei 
om 14.00 uur is de laatste af-
delingsmiddag van dit seizoen 
in de Molenwerf, Molenwerfs-
laan 11 in Heemstede. Zoals 
gebruikelijk is dit een verras-
singsmiddag, verzorgd door 
leden van de afdeling. Mooie 
gelegenheid voor geïnteres-
seerden om een kijkje te ne-
men. Deze middag wordt er 
ook een 25-jarige jubilaris ge-
huldigd. Woensdag 9 mei be-
zoeken de vrouwen de Jans-
kerk in Haarlem voor de ten-
toonstelling ‘Een aangename 
Lustplaats aan de Heerenweg’. 
Vanaf maandag 21 mei wordt 
er elke maandagmiddag ge-
fietst. Vrijdag 25 mei gaan ze 
samen eten bij Brasserie Vo-
gelenzang. Entree op 15 mei 
voor niet leden 2,50. Info: 023-
5736750 of 023-5280340.

Verantwoord hardlopen kun je leren!
Heemstede - Bewegen of spor-
ten heeft een positieve invloed 
op zowel lichaam als geest. 
Het Instituut voor Fysiothera-
pie Heemstede gaat binnen-
kort starten met een hardloop-
groep voor de beginnende hard-
loper. De cursus  zal starten op 
dinsdag 22 mei van 16.30 uur tot 
17.30 uur. Het doel is om in acht 
weken tijd te komen tot 30 minu-
ten aaneengesloten hardlopen.

Onder deskundige begeleiding 
van fysiotherapeuten en loop-

trainer werkt u aan de conditie, 
het voorkomen van blessures, 
jezelf fitter voelen en een bete-
re balans krijgen tussen inspan-
ning en ontspanning.
Tijdens de cursus wordt aan-
dacht besteedt aan diverse loop-
vormen, looptechniek, warming-
up en cooling-down. Na de cur-
sus ben je in staat om met de-
ze basiskennis zelfstandig en op 
een verantwoorde en plezierige 
manier hard te lopen.

De cursus is specifiek opgezet 

voor de beginnende hardloper, 
die graag op een laagdrempe-
lige manier aan de conditie wilt 
werken.
Kortom: haalbare doelen, klei-
ne groepjes, persoonlijke bege-
leiding, lichamelijke signalen en 
grenzen herkennen, blessure-
preventie, sporten oppakken, rit-
me, buitenlucht.

Meer info of aanmelden bij Roy-
ce Kortekaas/ Jessica van Een-
denburg, info@fysio-heemstede.
nl, tel: 023 – 5282914 / 5281906.

Op pad met
de boswachter
Heemstede - Senioren en kin-
deren vanaf 8 jaar kunnen lek-
ker struinen door de duinen op 
woensdag 16 mei. De duinen in 
mei zijn prachtig. Misschien ziet 
u ook nog damherten. De bos-
wachter van de Waterleidingdui-
nen heeft veel te vertellen en er 

is ook heel veel te zien. U kunt 
samen met de (klein)kinderen 
meedoen aan deze leuke duin-
wandeling. Verzamelen om 14.00 
uur voor het bezoekerscentrum 
de Oranjekom, Waterleidingdui-
nen - ingang Oase/ Vogelen-
zangseweg. De entree is gratis 
(door bijdrage Bavostichting).
Graag wel van tevoren opgeven 
bij Welzijn Ouderen Heemstede, 
tel. 023-5288510. 

Een sprookjesachtige 
Vossenjacht voor jong en oud
Heemstede - De verkoop van 
de kaartjes voor de Vossenjacht 
in het bos van Groenendaal is 
gestart. Op maandag 28 mei, 
Tweede Pinksterdag,  is het niet 
pluis in het bos van Groenen-
daal! Dromenlinde is heel ver-
drietig want de heks heeft weer 
een stout plan bedacht om al-
le kleuren weg te toveren. Ze 
heeft zelfs kleurenvangers naar 
het bos gestuurd om kleuren te 
zoeken en daarom willen alle 
bloemen en kabouters de kleu-
ren verstoppen voor de heks. 
De reus probeert zich te ver-
stoppen, maar voor wie? Stel je 

voor dat alle kleuren weggeto-
verd zijn, dan zou de wereld he-
lemaal kleurloos zijn. En een we-
reld zonder kleuren is een we-
reld zonder vrolijkheid en dro-
men. Het is heel belangrijk dat 
de kinderen de bloemen, kabou-
ters en elfen gaan helpen. Grote 
mensen zijn natuurlijk ook heel 
erg welkom. Elke 10 minuten 
vertrekt een groep naar het bos 
om op zoek te gaan naar de el-
fen, kabouters en bloemen.  Die 
hebben allerlei opdrachten om 
hen te helpen, als dank krijgen 
de kinderen een letter en alle 
letters samen vormen een tover-

woord. Er zijn starttijden tussen 
11.00 en 14.00 uur en de kaart-
jes á 50 cent zijn verkrijgbaar op 
de Kinderboerderij ’t Molentje 
tijdens openingstijden. Kinder-
boerderij ´t Molentje bevindt zich 
in het Groenendaalse Bos, Van 
Rappardlaan 1 in Heemstede.



Prachtige prijzen te verdienen…
Kom naar de Jan van Goyenstraat, kijk en win!

GRATIS PARKEREN

Bij de ondernemers in
de Jan van Goyenstraat 
wordt vanaf deze week
tot en met zaterdag 26
mei een grote foto-actie 
gehouden waarmee 
mooie prijzen te winnen 
zijn. Wat moet u
daarvoor doen?

Bij 22 winkeliers,
herkenbaar aan de
fotowedstrijd
raamposter, kunt u bij 
besteding van
minimaal 5 euro een
stempel of sticker
krijgen op een
wedstrijdformulier. 

Op het formulier
staan multiple-choice 
vragen over de foto’s die bij deze ondernemers in de 
winkel hangen.
Hebt u de antwoorden op alle vragen ingevuld en vijf
verschillende stempels of stickers verzameld, dan kunt u dit 
inleveren bij de deelnemende ondernemers.
Aan deze wedstrijd is natuurlijk ook een enorm prijzenpakket 
verbonden met wel liefst zes hoofdprijzen en 30 kleine prijzen.
Het is dus zeker de moeite waard om mee te doen!
De hoofdprijzen variëren van verwen-behandelingen, luxe 
producten, een etentje voor twee, geweldige wijnen tot leuke 
kleinere prijzen.

Deze zijn alle beschikbaar gesteld door de 
ondernemers uit de Jan van Goyenstraat.
De actie eindigt op zaterdag 26 mei. De winnaars van de
kleinere prijzen ontvangen schriftelijk bericht en kunnen hun 
prijs afhalen bij de betreffende ondernemer.
Op zaterdag 9 juni worden de zes hoofdprijswinnaars
uitgenodigd onder genot van een drankje om hun prijs in
ontvangst te nemen. Dit gebeurt in Brasserie Sanz.
Dus… kom, kijk en win in de Jan van Goyenstraat!
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BSO Villa Kakelbont brengt 
‘dode hoek’ tot leven
Bennebroek - Waar in de va-
kanties alle schoolpleinen leeg 
zijn, is het juist op de Buiten-
schoolse Opvang (BSO) een 
drukte van belang. Iedere va-
kantie  bedenkt het BSO-team 
van Villa Kakelbont van Stichting 
Kinderdagopvang Bennebroek 
een thema om de kinderen van 
4 tot 12 jaar een leuke vakantie 
te bezorgen.
Deze meivakantie stond het the-
ma ‘Verkeer en vervoer’ op het 
programma. De jongste kinde-
ren leerden een paar belangrij-
ke verkeersborden kennen en op 
een uitgezet verkeersparcours 
konden ze met hun fiets of step  
hun ‘Villa Kakelbont’-verkeers-
diploma halen. De oudere kin-
deren deden onder andere mee 
aan een quiz over verkeer. Ook 
werd aan de hand van kennis 

over verkeersborden een speur-
tocht door Bennebroek gedaan. 
Hoogtepunt van deze vakantie-
week was echter het bezoek van 
de grote vrachtwagen van Veilig 
Verkeer Nederland, bedoeld om 
kinderen bewust te laten worden 
van de gevreesde ‘dode hoek’.
Op donderdag 3 mei om precies 
14.00 uur kwam deze vracht-
wagen de Willinklaan inrijden. 
Geholpen door chauffeur Jan 
mochten de kinderen in groep-
jes van 6 in de cabine van de 
vrachtwagen klimmen. Daar za-
ten ze hoog en droog, terwijl Jan 
hen liet ervaren wat vrachtwa-
genchauffeurs kunnen zien van 
de fietsers en voetgangers in het 
verkeer. Naast de vrachtwagen 
ben je niet zichtbaar, ontdekten 
de kinderen, daar is de zoge-
naamde ‘dode’ of ‘blinde hoek’. 

Ook vlak voor de vrachtauto kan 
de chauffeur je niet goed zien. 
Pas op minstens 3 meter vóór de 
vrachtwagen, maar het liefst nog 
verder naar voren, ben je zicht-
baar voor  de chauffeur.
Terwijl Jan de kinderen nog eens 
op het hart drukte vooral achter 
de vrachtwagen te blijven of op 
de stoep te gaan staan, maakte 
een reuze claxongeluid  duidelijk 
dat een volgend groepje kinde-
ren aan de beurt was. Wel was er 
nog even tijd om de cabine met 
slaapplekken van binnen te be-
wonderen.
Na meer dan een uur vertrok Jan 
weer met zijn vrachtwagen en 
hoopt hij, met ons, dat de kinde-
ren beter weten hoe ze zich vei-
lig in het verkeer moeten  bege-
ven en  vooral met vrachtwagens  
de buurt!

Prezo Keurmerk in zilver 
voor St. Jacob in de Hout
Regio - Een keurmerk in de 
zorg, dat is een hele zorg min-
der voor mensen die met zorg te 
maken hebben. Voor de bewo-
ners van St Jacob in de Hout was 
het maandagmiddag geen zor-
gelijke middag, er was een High 
Tea met een feestelijk tintje. De 
uitreiking van het Zilveren Prezo 
Keurmerk. Locatiemanager van 
St. Jacob in de Hout, Toni Kroon, 
had eind vorig jaar van de keur-
merkorganisatie Perspekt een 
onderzoek naar de aandacht 
voor de levenssfeer en het men-
taal welbevinden gekregen. Cli-
enten werden geïnterviewd over 

het schoonmaken, de maaltijd-
verzorging, dagelijkse dingen als 
kousen aantrekken, douchen, 
kleine en grote wensen, klach-
ten en wat doet men ermee. Er is 
uitvoerig gesproken met de me-
dewerkers en vrijwilligers. Met 
schoonmakers, verpleegkundi-
gen, zorghulpen, receptie, res-
taurantmedewerkers, tot aan de 
onderhoudsmonteur toe. Begrip-
pen als regie over het eigen le-
ven, kwaliteit, respect voor het 
levensverhaal, ruimte voor be-
zinning, vertrouwdheid en vei-
ligheid, het kwam allemaal ter 
sprake. De voorzitter van de cli-

entenraad, Hans Koek, sprak 
over de vraag wat kwaliteit ei-
genlijk is. ‘Hier in huis zijn het de 
verwachtingen van de klant die 
belangrijk zijn en niet (meer) de 
levensduur van een strijkijzer. ‘ 
Directeur bedrijfsvoering Hans 
Hoonakker was echt blij met de 
oorkonde met het zilvermerk. 
Brons was al eerder gehaald, zil-
ver nu, een bevestiging van de 
goede weg. ‘Maar we gaan niet 
achteroverleunen, wel graag 
naar goud, maar het duurde al 
enkele jaren van brons naar zil-
ver, de weg naar goud moet echt 
verdiend worden.’ Hij overhan-

Van links naar rechts mevrouw Jansen-Jansen, Toni Kroon en Hans 
Hoonakker.

digde met locatiemanager Toni 
Kroon de oorkonde aan de oud-
ste bewoner, mevrouw G.A. Jan-
sen-Jansen die deze graag aan-
nam, gelijk vroeg of zij nog iets 
moest zeggen, er was al zoveel 

gepraat. Bij de High Tea werd 
ook een glaasje geschonken, 
mevrouw Jansen kon klinken op 
een keurige en zilveren Jacob in 
de Hout.
Ton van den Brink

Potj e voetbal om des keizers 
baard; VEW-SIZO 2-4
Heemstede - VEW is nooit op 
zijn sterkst bij wedstrijden waar 
niks meer op het spel staat. Zo 
ook in de wedstrijd tegen SIZO. 
Door een slappe instelling werd 
de wedstrijd zo leek het, min of 
meer weggegeven. 
Bij afwezigheid van Paul van 
Marsbergen en Sven van Bohe-
men werd het eerste weer on-
dersteund door drie A-junioren. 
Maar ook de tegenstander kende 
personele problemen, gezien en-
kele spelers waarvan de leeftijd 
iets boven het gemiddelde lag. 
Het duurde echter tot de 22ste 
minuut totdat SIZO, het over-
wicht  in cijfers kon omzetten. 
Door slecht uitverdedigen van 
VEW kon SIZO een aanval over 
rechts opzetten en de bal werd 
keurig teruggelegd en inge-
schoten;0-1. VEW krop wat meer 
uit zij schulp en dat resulteer-
de in een kansje voor Niels Dek-
ker. Maar veel meer kansen 
kreeg VEW niet. Ook de diver-
se afstandschoten van VEW le-
verden geen resultaat op. Er leek 
voor de rust geen verandering in 
de stand te komen. Tot de 44ste 
minuut aanbrak. Op het rand-
je van buitenspel werd de VEW 
keeper Michiel van Rooy-
en via een lage schuiver ge-
passeerd;0-2. Jeroen Tjepkema 
werd in de rust gewisseld voor 
A-junior Delano Meijer. Met dit 
nieuwe elan kwam VEW vrij-
wel gelijk na de aftrap terug in 
de wedstrijd. Door een verkeer-
de terugspeelbal van SIZO kon 
VEW-spits Niels Dekker de 1-2 
aantekenen. In deze fase leek 
het erop dat VEW gelijk ging ma-
ken. SIZO speelde op de coun-
ter. Wouter Hamann moest op 
een van deze counters ingrij-
pen en kreeg geel van de man 
in het zwart. De moegestreden 
Paul Bosma werd vervangen 
door debutant en jeugdig talent 
Max Evers. VEW bleef aanvallen 
maar resultaat had dit niet. SIZO 
had dit wel. Via een afstandschot 
werd het 1-3. Na dit doelpunt 

was de vut er uit bij de mees-
te spelers. Gelukkig was Michiel 
van Rooyen we bij de les en hield 
VEW nog lange tijd in de wed-
strijd. Maar helaas moest Wouter 
Hamann opnieuw aan de nood-
rem trekken. Sizo mocht een pe-
nalty verzilveren en dat gebeur-
de 1-4. Wouter Hamann werd 
gewisseld voor Beau Hansing, 
om erger te voorkomen. Met nog 
70 minuten op de klok ging VEW 
1 op 1 spelen en na 10 minuten 
resulteerde dit in de 2-4. Max 
Evers kwam vrij voor de keeper 
maar die redde in eerste instan-
tie, maar de attente Evers kon de 
bal nog terugleggen op Bas van 
’t Sant die beheerst kon binnen-
tikken. Jammer genoeg kon VEW 
er geen eind offensief meer uit-
persen en zo kabbelde de wed-
strijd naar het einde. Op 12 mei 
speelt VEW 1 zijn laatste wed-
strijd van het seizoen uit tegen 
Alliance ’22.  

Volop nevenactiviteiten bij VEW
Op 19 mei heeft VEW haar eigen 
jeugdtoernooi. Hiervoor is men 
nog op zoek naar scheidsrechter 
van 14.00 tot 16.00 of van 16.00 
tot 18.00 uur. Aanmelden hier-
voor kan bij de organisatie via 
info@vewheemstede.nl ten na-
me van Bas van ‘t Sant. Ook het 
in heel Heemstede bekende 7 
tegen 7 toernooi komt al dichter-
bij. Het populaire toernooi heeft 
al veel aanmeldingen binnen. 
Tot 25 mei zijn meer inschrijvin-
gen van harte welkom. De in-
schrijving is geheel kosteloos 
vandaar dat wordt gevraagd 
om op de dag van het toernooi, 
2 juni, de organisatie een hand-
je te helpen. Bijvoorbeeld om 
een wedstrijdje te fluiten of an-
derzijds de organisatie te onder-
steunen.
Kijk op de site van VEW, www.
vewheemstede.nl of mail je aan-
melding of hulp naar 7tegen7@
vewheemstede.nl. Voor de kin-
deren is er die dag een spring-
kussen.
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INGEZONDEN

Regio - Met nog één wedstrijd te gaan was het verschil tussen 
Jan en Joop Warmerdam en Irma v.d. Meer en Tine Posthuma in 
de strijd om de Topintegraal bij bridgeclub Bel Air ruim één pro-
cent. Jan Pieters en Piet v.d. Raad stonden op plaats drie en wa-
ren met een achterstand van 10% in feite al kansloos. Ook de run-
ners-up van het vorige seizoen Gert v.d. Beld en Kees Doorn had-
den een achterstand van 10%. Op de eerste tafel speelden de 
nummers een en twee tegen elkaar en achteraf ging de winst naar 
de dames met 53 tegen 47%. In de derde ronde speelden de da-
mes tegen Piet en Jan en dat werd een debacle voor de heren. 
De dames wonnen met 90 tegen 10%. Mede door dit resultaat 
(59,07% in totaal) ging de eindzege naar Tine en Irma die daarmee 
de dubbel pakten. Jan en Joop Warmerdam kwamen niet verder 
dan 51,96% en bleven toch nog op de tweede plaats staan.  Kees 
Doorn en Gert v.d. Beld behaalden maar 39,25% en vielen terug 
naar de zevende plaats.  Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst 
kwamen met een score van 65.07% (eerste) in de top tien terecht.  
Yvon Tromp en Hannie Koek stonden met 14 slempunten op de 
eerste plaats en wilden dat zo houden. Op twee spellen boden zij 
klein slem uit en beide keren werden ze down gespeeld. We laten 
nog even in de midden of anderen wel de slems hebben geboden 
en gehaald. Deze uitslag wordt pas op 10 mei bekend gemaakt als 
de kampioenen gehuldigd worden. 
De winnaars van de Topintegraal trofee van het vorig seizoen Jan 
Zwaneveld en Pim Houtzager waren vooraf al kansloos voor de 
eindzege en de laatste  wedstrijd speelde Jan met Gerard v.d. 
Berk. Met een score van 51,84% vielen zij niet buiten de top tien. 
Lucie Doeswijk heeft de hele competitie met een invaller(ster) 
moeten spelen omdat haar partner Siem v. Haaster niet van topin-
tegraal houdt. Ondanks dit feit werd zij nog zestiende in de eind-
uitslag.
De rode lantaarn gaat naar Diny Heidema en Truus Rekké met een 
gemiddelde van 39,07%. 
Piet van den Raad

Festiviteiten rond 80-jarig 
bestaan SV Vogelenzang
Regio - Op zaterdag 12 mei zal 
op het complex van de SV Vo-
gelenzang de achtste editie van 
het Flip Roelen toernooi plaats-
vinden. ‘s Morgens zullen tus-
sen 09.00 en 12.15 uur in totaal 
5 E-, 5 F- en 8 mini-teams in ac-
tie komen, ‘s middags zijn tussen 
13.30 en 16.30 uur de C- en D-
teams aan de beurt. Deelnemen-
de verenigingen zijn: van Nispen, 
Voorschoten ’97, fc VVC, Bloe-
mendaal, Callantsoog, vv UNO, 
Overbos, sc Badhoevedorp, SVIJ 
en natuurlijk SV Vogelenzang.
Flip Roelen is al ruim 65 jaar lid 
van de SV Vogelenzang en heeft 
gedurende deze periode in aller-
lei functies veel gedaan voor de 
vereniging. Op 1 januari 2004 is 
hij benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

Op zondagochtend 13 mei zal op 
het complex van de SV Vogelen-
zang het eerste SV Vogelenzang 
toernooi plaats gaan vinden. Dit 
toernooi is bedoeld voor alle ere-
leden, leden van verdiensten en 
overige vrijwilligers uit heden en 
verleden. Tussen 09.30 en 13.45 
uur zullen 8 B-teams in twee 
poules strijden om een finale-
plaats. Deelnemende verenigin-
gen zijn: van Nispen, SEV, Hille-
gom, VSV, BSM, fc VVC, DSS en 
uiteraard de SV Vogelenzang.
Op zondagmiddag 13 mei 2012 
zal het 17de Chris Rees toernooi 

plaats gaan vinden. Tussen 14.30 
en 18.45 uur zullen 8 A-teams in 
twee poules strijden om een fi-
naleplaats. Deelnemende ver-
enigingen zijn: van Nispen, SEV, 
Hillegom, DWO, Alliance ’22, 
DSS, VVH/Velserbroek en uiter-
aard de SV Vogelenzang.
Chris Rees is de grondlegger 
van de huidige accommodatie 
aan de Henk Lensenlaan. Tijdens 
zijn voorzitterschap (1971-1979) 
heeft hij veel gerealiseerd bin-
nen de SV Vogelenzang. Hij is in 
1979 benoemd tot erevoorzitter 
van de SV Vogelenzang. Tevens 
heeft hij al geruime tijd geleden 
een Koninklijke onderscheiding 
mogen ontvangen.
Tevens zal op dezelfde dag om 
14.00 uur de finale plaatsvin-
den van de 7de Rinus Boot Pe-
naltybokaal. Zeven winnaars uit 
de voorronden zullen gaan strij-
den om de wisseltrofee. De prijs-
uitreiking zal direct na de finale 
plaatsvinden. Rinus Boot is vele 
jaren actief geweest binnen SV 
Vogelenzang, waaronder vele ja-
ren als voorzitter. Hij is een aan-
tal jaren geleden benoemd tot 
erelid van de SV Vogelenzang en 
op 28 april 2006 benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
De prijsuitreikingen zullen al-
lemaal plaatsvinden in aanwe-
zigheid van de burgemeester of 
een wethouder van de gemeente 
Bloemendaal.

Topintegraal ook voor 
Van der Meer en Posthuma

Zwemseizoen 2012 van start
Regio - Op 1 mei is het zwem-
seizoen 2012 van start ge-
gaan! Dit jaar is de publieks-
informatie uitgebreid dank-
zij nieuwe informatieborden.  
Noord-Holland is de eer-
ste provincie in Nederland 
waar vrijwel alle 121 zwem-
plekken al zijn voorzien van 
zo’n nieuw bord. Drie nieuwe 
plekken zijn toegevoegd aan 
de lijst van officiële zwem- 
locaties.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “We 
zijn klaar voor het nieuwe zwem-
seizoen! Volgens de nieuwe Eu-
ropese wetgeving moeten op alle 
officiële zwemplekken publieks-
informatieborden staan die vol-
doen aan de zwemwaterricht-
lijn. Dat betekent een bord nabij 
de zwemplek met daarop onder 
andere een kaartje, aanduiding 
van mogelijke vervuilingsbron-
nen, de waterkwaliteitsklasse en 
de verboden die gelden. Het ge-
ven van adequate publieksinfor-
matie is een verantwoordelijk-
heid van de provincies. Noord-
Holland heeft als eerste provin-
cie in Nederland bijna alle 300 
nieuwe publieksinformatiebor-
den geplaatst. “

Noord-Holland heeft er drie 
nieuwe locaties bij waaronder 
De Molenplas in Haarlem).
Tussen 1 mei en 1 oktober con-
troleren de waterschappen en 
Rijkswaterstaat minimaal om de 
week de waterkwaliteit op de of-
ficiële zwemlocaties. Tijdens het 
zwemseizoen wordt de landelij-

ke website zwemwater.nl gelan-
ceerd. Zwemwater.nl geeft straks 
een overzicht van de waterkwa-
liteit in heel Nederland. Directe 
aanleiding voor het maken van 
de landelijke site is dat de EU 
een landelijke database met mi-
lieugegevens over waterkwali-
teit verplicht stelt. Tot het zover 
is kan iedereen dagelijks de ac-
tuele informatie vinden op www.
noord-holland.nl. Ook de zwem-
watertelefoon (0800-9986734) 
biedt gratis actuele informatie 
over de kwaliteit van het zwem-
water. De folder ‘Veilig Zwem-
men 2012’ is begin mei gratis 
verkrijgbaar bij onder andere de 
plaatselijke VVV en gemeente-
huizen. Op NOS Teletekst staan 
de zwemwaterberichten op pa-
gina 725.

Elk jaar voert de provincie zwem-
plekken af van de lijst met offi-
ciële locaties omdat er bijvoor-
beeld weinig wordt gezwommen 
of doordat de waterkwaliteit lan-
gere periode slecht is. De provin-
cie zoekt steeds nieuwe locaties 
zodat de inwoners van Noord-
Holland kunnen zwemmen bij 
een officiële zwemlocatie die ligt 
op maximaal 10 kilometer fiets-
afstand. Om gemeenten te sti-
muleren een officiële zwemlo-
catie te realiseren heeft de pro-
vincie een tijdelijke subsidiere-
geling opengesteld waarmee fi-
nancieel wordt bijgedragen aan 
de opstartkosten die gemaakt 
moeten worden. Kijk voor meer 
informatie op www.noord-hol-
land.nl.

Wie fietst er mee voor Michiel?
Regio - Michiel is 11 jaar, woont 
in Haarlem en heeft een onbe-
kende stofwisselingsziekte. Het 
liefst zou hij zelf meedoen aan 
de Metatour waarbij teams 1000 
kilometer in 48 uur fietsen om 
fondsen te werven voor onder-
zoek naar stofwisselingsziekten. 
Maar zijn ziekte maakt dat on-
mogelijk. Een wielrenploeg uit 
Haarlem fietst tijdens de Meta-
tour voor Michiel langs alle Aca-
demische Ziekenhuizen. Tom 
Hackmann vertelt: “We willen 
een zo groot mogelijk estafette-
team maken om Michiel te steu-
nen. Hij zit eigenlijk de hele tocht 
bij ons achterop.” De feestelij-
ke start van de Metatour is op 
vrijdagochtend 15 juni nabij het 
AMC in Amsterdam waar de Ne-
derlandse wielerploegen Vacan-
soleil DMC, Skil-1T4i en Rabo-
bank hun medewerking aan ver-
lenen. De finish is zondagmid-
dag vlak bij het VU-mc in Am-
sterdam. De laatste kilometers 
zal Michiel achter op een tan-
dem meefietsen.
Voor Michiel dringt de tijd, want 
zolang de artsen niet kunnen 
vinden aan welke stofwisselings-
ziekte het lijdt, kan hij ook niet 
behandeld worden en verliest hij 
langzaam steeds meer vaardig-
heden. Het motto van de fietsers 

is: ‘Kansloos bestaat niet!’
Help Michiel en fiets een of meer 
etappes mee! Er is nog plek voor 
sportieve fietsers die de estafet-
te van 1000 kilometer in 48uur 

willen meerijden in het Metatour 
Challenge team. Sponsoren kan 
natuurlijk ook! Meer informatie 
op www.metatour.nl of via 06-
38502400 of 06-46353322.

Regio - Het Mondiaal Cen-
trum Haarlem (MCH) blikt op 
woensdag 16 mei vooruit op 
de Haarlemse stripdagen. Ver-
der komen tijdens ‘Café Mon-
diaal’ aan bod de bestemming 
van kantoorkolos Konings-
stein en de nieuwe Wet Wer-
ken naar Vermogen. 
Op 1, 2 en 3 juni zijn de Haar-
lemse stripdagen, met als the-
ma dit jaar: De Arabische 
beeldcultuur. Dat er in de Ara-
bische wereld, van Marokko 
tot Qatar, een overdaad aan 
strips, cartoons en andere 
vormen van beeldcultuur is te 
vinden, zal voor velen nieuws 
zijn. Joost Pollmann, artis-
tiek directeur van de Stripda-
gen, heeft onderzoek gedaan 
in een groot aantal Arabische 
landen. Hij laat zien hoe door 
middel van cartoons, stripver-
halen en You Tubefilmpjes de 
Arabische Lente doorbrak. 
De avond start om 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur is de zaal 
open. Toegang is 3 euro, in-
clusief een kop koffie of thee. 
Kaarten zijn telefonisch te be-
stellen op 023 5423540 of via 
info@mondiaalcentrumhaar-
lem.nl of op de avond zelf aan 
de deur, Lange Herenvest 122, 
te koop.

Café 
Mondiaal: 
lachen in 

Arabië



pagina 30 9 mei 2012

Vakantie-adressen gezocht voor 
Franse en Duitse kinderen
Regio - Europa Kinderhulp zoekt 
gastouders die in de zomerva-
kantie voor drie weken een gast-
kind een onvergetelijke vakan-
tie wil geven. Het gaat om kinde-
ren die weinig zekerheid kennen 
in hun bestaan en veelal afkom-
stig uit kindonvriendelijke omge-
ving. Kinderen van 5 tot 12 jaar 
die opgroeien in zorgelijke situa-
ties en met aanmerkelijk minder 
tevreden moeten zijn dan kinde-
ren die hier leven. Van de gast-
ouders wordt niet verwacht dat 
ze de taal vloeiend spreken maar 
dat ze zich met een paar eenvou-
dige woorden weten te redden. 
Na de vakantie zijn deze kinde-
ren een ervaring rijker en die 
pakt niemand ze meer af.

Vakantieperiode 2012:
Noord Frankrijk: 1 juli  t/m 19 juli,
Berlijn: 9 juli t/m 26 juli.
Parijs: 21 juli t/m 11 aug.
Hannover: 23 juli t/m 10 aug.

Moeilijk …
Europa Kinderhulp besteedt veel 
aandacht aan de voorbereiding 
en ook tijdens de verblijfsperio-
de staat u er niet alleen voor.

Eén van de doelstellingen die Eu-

ropa Kinderhulp nastreeft is dat 
gastouders hun gastkind mogen 
terugvragen. Als na het eerste 
jaar blijkt dat het goed klikt bin-
nen het gezin heeft u de moge-
lijkheid om een speciale band op 
te bouwen met uw gastkind. Het 
spreekt voor zich dat dit heel be-
langrijk is in hun jonge leven.
Naast de genoemde Duitse en 
Franse kinderen komen er ook 
kinderen uit Nederland en Oos-
tenrijk.
Voor info: www.europakinder-
hulp.nl  Familie Pool: Tel: 023 - 52 
72 560, Elly Dantuma tel:  0251- 
238407 Henriette Snelderwaard 
tel: 023-537 74 63, Corrie Dubois 
tel: 0224-213655.

Franse zender opnieuw opgenomen 
in het analoge tv-advies

De Raad van State heeft ver-
der in zijn uitspraak van 11 april 
j.l.  opgemerkt dat in de Media-
wet noch in de wetsgeschiede-
nis is aangegeven dat program-
maraden niet mogen anticipe-
ren op een bepaalde omvang 
of invulling van het basispakket. 
Het advies van de programma-
raad houdt wel degelijk rekening 
met de verschillende ‘behoef-
ten’ en is pluriform. Ook het feit 
dat er geen commerciële zender 
is geadviseerd maakt het advies 

niet minder pluriform. Dat zen-
ders niet goed worden bekeken 
is niet van doorslaggevend be-
lang, aldus de uitspraak van de 
RvS,  zeker nu iedereen een pak-
ket krijgt dat groter is dan de 15 
geadviseerde zenders.

Televisie
De programmaraad vindt het be-
langrijk om bij de invulling van 
die zenders rekening te houden 
met verschillende bevolkings-
groepen, leeftijdscategorieën en 

Regio - De Regionale Programmaraad Noord-Holland legt vol-
gens de geldende mediawet een bindend (zwaarwegend) ad-
vies voor aan de directie van Ziggo voor de doorgifte van 15 
analoge tv-zenders en 25 radiozenders (het zogenaamde ba-
sispakket).Het definitieve tv-advies voor 2012 is mede ge-
baseerd op de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 april 
2012. De programmaraad gaat er van uit dat ook voor Zig-
go nu duidelijkheid is ontstaan en dat er geen belemmeringen 
zijn om ons advies op te volgen. De programaraad heeft Zig-
go gevraagd uiterlijk 1 juni a.s. het advies geïmplementeerd 
te hebben.

bijzondere voorkeuren van de 
Noord-Hollanders. Om zeker te 
zijn dat het advies voldoende di-
versiteit heeft en 
aanslaat bij verschillende groe-
pen, heeft de programmaraad 
bekeken welke categorieën zen-
ders in het pakket terug moe-
ten komen. Bij de keuze van het 
analoge pakket voor 2012 is een 
indeling gemaakt in een aan-
tal categorieën en voorzien van 
een toelichting waarom juist dé-
ze keuze werd gemaakt. Dat be-
tekent dat de Regionale Pro-
grammaraad Noord-Holland op-
nieuw France 2 opvoert als 15e 
zender in het standaard pakket. 
De reden hiervan is dat de pro-
grammaraad graag, naast de be-
staande Engelse en Duitse zen-
ders ook voor 2012 weer een 
Franse zender opgenomen ziet 
worden als uitvoering van het 
pluriforme karakter van het tota-
le analoge tv aanbod. 

Brandveilige versiering tijdens het EK
Regio - Gezellig al die versierde 
woningen en straten. Maar hoe 
staat het met de brandveiligheid 
bij u thuis en in uw straat? De 
meeste brandveiligheidsregels 
gelden het hele jaar door, en 
voor iedereen. Ook tijdens het EK 
voetbal als u met familie, buren 
en vrienden thuis naar de wed-
strijden gaat kijken. Brandweer 
Kennemerland vraagt burgers de 
brandveiligheidvoorschriften tij-
dens het versieren van de wo-
ningen en straten goed in de ga-
ten te houden. Slingers, vlaggen 
en andere versieringen bepalen 
hoe snel een brand in een ruim-
te om zich heen grijpt of hoe de 

toegankelijkheid van een straat 
wordt beïnvloed. Daarom is het 
belangrijk dat u het juiste ver-
sieringsmateriaal op een veilige 
manier gebruikt.

Tips voor brandveilig
versieren
• Goede versiering is niet ge-
makkelijk ontvlambaar. Dit staat 
vermeld op de verpakking.
• Niet alle vlaggetjes die in de 
handel zijn hebben de juiste 
brandvertragende kwaliteit. Ver-
zeker u ervan dat u brandvertra-
gende versiering aanschaft en 
aanbrengt.
• Houd versiering op minimaal 50 

centimeter van spotjes en ande-
re apparaten waarvan de tempe-
ratuur kan oplopen. Dus ook van 
de televisie. 
• Zorg ervoor dat versieringen 
boven de openbare weg hoger 
dan 4,2 meter hangen en houd 
een breedte van tenminste 3,5 
meter vrij zodat brandweer en 
ambulance zonder onnodig op-
onthoud een incident kunnen 
bereiken. 

Meer informatie over brandvei-
ligheid en brandproef ‘Brandvei-
lig versieringsmateriaal’ kunt u 
vinden op www.brandweerken-
nemerland.nl.

Spaarne Ziekenhuis krijgt 
keurmerk voor goede vaatzorg

Regio - Het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp vol-
doet aan alle kwaliteitscrite-
ria voor goede vaatzorg. Daar-
om ontving het ziekenhuis eind 
april het Vaatkeurmerk van de 
Hart&Vaatgroep. Het gaat hier-
bij om de kwaliteit van de be-
handelingen bij aandoeningen in 
de slagaders van de benen, buik, 
aorta en hals.
Om in aanmerking te komen 
voor het Vaatkeurmerk moest 
het Spaarne Ziekenhuis aan 
een aantal kwaliteitseisen vol-
doen. Deze criteria stelde de 
Hart&Vaatgroep op in nauwe sa-
menwerking met vaatchirurgen, 
interventiecardiologen, vasculair 
internisten en vaatverpleegkun-
digen. Er moeten bijvoorbeeld 
gecertificeerde vaatchirurgen 
in het ziekenhuis werken en de 
verschillende betrokken behan-
delaars moeten regelmatig met 
elkaar overleggen. Verder moet 
er een breed behandelaanbod 

zijn voor patiënten met vaataan-
doeningen.   
De laatste jaren scherpte de 
Hart&Vaatgroep de criteria nog 
verder aan. Zo is een nieuwe eis 
dat er opvang moet zijn voor pa-
tiënten met acute vaatproble-
men. Het Spaarne Ziekenhuis 
voldoet nu aan al deze criteria.  
Het ziekenhuis ontving het keur-
merk de afgelopen jaren ook al. 
Dat het nu weer gelukt is, is een 
mooie opsteker. Vaatchirurg De-
nise Nio: ‘’Wij zijn blij opnieuw 
het keurmerk te mogen ontvan-
gen. Het geeft aan dat we vol-
doen aan de strenge kwaliteits-
eisen die de Hart&Vaatgroep 
stelt.’’ Op www.hartenvaatgroep.
nl/kiesuwvaatzorg is de lijst van 
ziekenhuizen en behandelcentra 
te vinden. De Hart&Vaatgroep 
is een patiëntenvereniging voor 
mensen met een hart- of vaat-
ziekte en hun naasten. Kijk voor 
meer informatie op www.harten-
vaatgroep.nl. 

Taxatiedag van oude boeken, bijbels 
en ansichtkaarten
Regio - Zaterdag 12 mei van 
13.00 tot 16.30 uur opent de Gro-
te of St. Bavo kerk, Grote Markt 
22 in Haarlem haar deuren voor 
taxateur en veilinghouder Arie 

Molendijk uit Rotterdam. Hij zal 
deze dag oude en zeldzame boe-
ken, handschriften, kloosterboe-
ken en of oude bijbels voor het 
publiek op hun waarde schatten. 

Molendijk is vooral gespeciali-
seerd in oude geschiedenis, to-
pografie, (staten)bijbels en theo-
logie. De heer Molendijk organi-
seert twee keer per jaar een vei-
ling van oude/antieke boeken 
en was organisator van diverse 
boekenmarkten in het land, zo-
als de Veluwse boekenmarkten. 
Verder adviseert Arie Molendijk 
graag wat met oude boeken ge-
daan kan worden. Bijvoorbeeld 
bemiddelen tot verkoop op een 
veiling of direct. Advies tot res-
tauratie van oude boeken en bij-
bels is ook mogelijk. Ook het op-
stellen van een taxatierapport 
voor de verzekering is mogelijk. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumenten-
dagen. Inmiddels heeft Arie Mo-
lendijk meer dan 1000 taxatieda-
gen op zijn naam staan. Entree 
5 euro. 

Handicap.nl zoekt collectanten
Regio – Handicap.nl is op zoek 
naar mensen die willen helpen 
met de collecte van 11 tot en 
met 16 juni. Wie een paar uur-
tjes meehelpt door bijvoorbeeld 
in de eigen straat te collecte-
ren helpt een beter leven moge-
lijk te maken voor mensen met 
een handicap. Het geld dat Han-
dicap.nl ophaalt gaat onder an-
dere naar het Ango fonds. Van-
uit dit fonds wordt individuele fi-

nanciële hulpverlening betaald 
aan mensen die buiten de rege-
lingen vallen van de zorgverze-
keraar en de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (WMO). Ook 
wordt een sociaal, juridisch, fi-
nancieel en belastingadvies ge-
geven aan mensen met een be-
perking. Helpt u mee? Info: 033-
4654343 of info@handicap.nl 
Meer kunt u lezen op: www.an-
go.nl/steun
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Het Mendel College.

Expositie over wederopbouw in Haarlem
Regio - Vanaf het einde van de 
Tweede Wereldoorlog vond ge-
durende een kwart eeuw een 
sterke en vrijwel constante groei 
van de welvaart plaats. Dat gold 
voor de gehele westerse wereld, 
en niet in het minst voor Neder-
land, waar de economie in die 
periode gemiddeld met 3,5 pro-
cent per jaar groeide. Een be-
langrijk deel van die kwart eeuw, 
het tijdperk 1945-1965, wordt 
de ‘wederopbouwperiode’ ge-
noemd. Het was een tijd van 
maatschappelijk en ruimtelijk 
herstel en restauratie, maar ook 
van vernieuwing en expansie. 

In Haarlem is aan de cultuur-
historische waarde van de we-
deropbouwperiode (1940-1965) 
nog maar weinig aandacht be-
steed. Maar daar is verandering 
in gekomen. Een langlopend 
project van leden van de werk-
groep Gebouw en Omgeving van 

de Historische Vereniging Haer-
lem voorziet in deze leemte. Er is 
een inventarisatie gemaakt van 
wederopbouw-stedenbouw, -ar-
chitectuur en beeldende kunst in 
Haarlem waaruit een voorstel tot 
behoud en bescherming voort-
komt. Het werk heeft geleid tot 
een expositie en het boek We-
deropbouw in Haarlem; steden-

bouw, architectuur, beeldende 
kunst.

Expositie ‘Wederopbouw in 
Haarlem’  in de Hoofdwacht, 
Grote Markt 17, Haarlem. Tot en 
met 29 september, elke zater-
dag en zondag te bezoeken van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
haerlem.nl.

Informatie over borstprotheses, 
lingerie en badkleding

Regio - Het Kennemer Gast-
huis organiseert, in samenwer-
king met de Borstkanker Ver-
eniging Nederland (BVN), twee 
keer per maand een spreekuur 
over borstprotheses, lingerie en 
badkleding. Het spreekuur is be-
doeld voor vrouwen die borst-
kanker hebben (gehad).
Na een borstamputatie en soms 
ook na een borstsparende ope-
ratie hebben vrouwen vaak be-
hoefte aan voorlichting over (uit-
wendige) borstprotheses. Waar 
kun je een borstprothese kopen? 
Wat zijn er voor soorten? Waar 
moet je op letten? Het kan heel 
zinvol zijn om, voorafgaand aan 
de aanschaf van een prothese, 
informatie en tips te krijgen van 

ervaringsdeskundigen. De me-
dewerkers van de BVN kunnen 
vrouwen, in een individueel ge-
sprek, op weg helpen bij de aan-
schaf van een (deel)prothese, 
bijpassende lingerie en/of bad-
pak.
Er wordt gewerkt volgens af-
spraak. Er is ruime gelegenheid 
om materialen te bekijken, te 
overleggen en vragen te stellen.
De bijeenkomsten worden ge-
houden in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid, poli chirur-
gie twee keer per maand op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur en 15.00 tot 16.00 uur. 
Kijk voor de data en aanmelden 
op www.kg.nl/patiënten/ voor-
lichtingsbijeenkomsten.

Twitterspreekuur over borstvoeding
Regio - Mensen met vragen 
over het geven van borstvoeding 
kunnen op donderdagavond 10 
mei terecht bij het Twitterspreek-
uur van het Kennemer Gasthuis. 
Lactatiekundige Erica Stapper 
beantwoordt een uur lang alle 
vragen via Twitter en e-mail. Het 
is voor het eerst dat het zieken-
huis een Twitterspreekuur in de 
avond houdt.
Het Twitterspreekuur biedt men-
sen de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige en snelle manier 
vragen te stellen over borstvoe-
ding. Volgens Stapper weten de 
meeste mensen wel dat borst-
voeding de beste start is voor 

moeder en kind. In de praktijk 
blijkt echter dat ondanks de goe-
de moed van veel moeders, velen 
vroegtijdig genoodzaakt zijn om 
te stoppen met het geven van 
borstvoeding. “Goede begelei-
ding, steun en eenduidige infor-
matie is van grote betekenis om 
borstvoeding de kans te geven 
die het verdient”, aldus Stapper.
De lactatiekundige geeft tijdens 
het Twitterspreekuur vooral al-
gemene informatie. Vragen die 
meer uitleg nodig hebben, be-
antwoordt ze op een later mo-
ment. Het digitale spreekuur is 
geen vervanging van een consult 
of de handeling door een arts.

Mensen met een Twitteraccount 
kunnen donderdag 10 mei tus-
sen 20.30 en 21.30 uur via Twit-
ter vragen stellen aan @kghaar-
lem of met #kghaarlem. Mensen 
zonder Twitteraccount of die hun 
vragen niet openbaar via internet 
willen stellen, kunnen hun vraag 
per mail sturen via antwoord@
kg.nl.

Na het spreekuur wordt een ver-
slag op de website van het Ken-
nemer Gasthuis (www.kg.nl) ge-
plaatst zodat mensen de vragen 
en antwoorden na kunnen le-
zen. Dit verslag wordt geanoni-
miseerd.

Op zoek naar vogels op landgoederen
Regio - De landgoederen Ley-
duin, Oud Woestduin en Vinken-
duin bestaan al honderden jaren. 
Veel vogelsoorten voelen zich 
prettig in de hoge, oude bomen 
die er groeien. U kunt dat met 
de gids van Landschap Noord-
Holland op zondag 13 mei van 
10.00-11.30 uur zelf ervaren.
Nu de bomen steeds meer in 
blad komen is het soms moei-
lijk om ze te zien. Maar gelukkig 
laten vogels zich in de broedtijd 
dikwijls horen. Zoals de tuinflui-
ter en de zwartkop. Twee soor-
ten die mooi kunnen zingen. Met 
een beetje geduld krijgen we 
de vogels ook onder ogen. Mis-
schien ook wel de appelvink met 
z’n opvallend grote snavel. Hij 
kan er zelfs kersenpitten mee 
kraken! Spechten hebben in de 
loop van de jaren al heel wat ho-
len in de bomen gemaakt. Hier 
broeden twee soorten: De gro-
te bonte en de groene. Prachti-
ge vogels! Ze zorgen voor heel 
wat broedgelegenheid, want ook 
andere soorten maken er dank-
baar gebruik van.  We gaan ook 
op zoek naar de buizerd, een im-

posante roofvogel. Hij is voor-
al in de buurt van bosranden te 
vinden. Deze vogel zweeft door 
de lucht en maakt cirkelvormige 
bewegingen om zo een prooi te 
kunnen vinden. Hij jaagt op mui-
zen en mollen, maar ook op wor-
men, insecten, kikkers en pad-
den. En als er weinig dieren zijn 
te vinden neemt hij genoegen 
met aas. Zin om mee te gaan? 
Aanmelden is noodzakelijk en 

kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in. U kunt 
ook bellen met 088-0064455. De 
kosten bedragen 6,50, Bescher-
mers van Landschap Noord-Hol-
land betalen 3,50 en kinderen tot 
12 jaar 3,50 , van Beschermers 
2,50. Volg de Leidsevaartweg en 
neem de afslag over het spoor. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1, Vogelenzang.

De buizerd is een roofvogel die op de landgoederen veel voorkomt 
(foto: Wil Doorn-Meijne).

Gewelventochten in
de St. Bavo Kathedraal
Regio - Op zondag 13 mei 
worden de gewelven en de to-
rens van de St. Bavo Kathe-
draal aan de Leidsevaart voor 
het publiek geopend. Mede 
vanwege de begonnen restau-
ratie wordt aandacht gevraagd 
voor dit op een na grootste 
kerkgebouw van Nederland. 
De gewelventocht is een span-
nende tocht over krakende 
plankieren, door donkere spe-
lonken en langs vochtige wen-
teltrappen en brengt de bezoe-
ker op verborgen plekken in 
deze prachtige kathedraal. De 
overgangen van kleine gan-
gen naar verbluffende uitzich-
ten zijn spectaculair. Als de be-
zoeker uiteindelijk ook na ve-
le treden bij de grote klokken 
in een van de torens is aange-
komen, kan er genoten worden 
van een fantastisch uitzicht 
over Haarlem en verre omstre-
ken. Tijdens de gewelventocht 
zullen enthousiaste gidsen u 

vergezellen op een ontdek-
kingsreis langs ruim 110 jaar 
Haarlemse historie en kerke-
lijke bouwkunst en Christelij-
ke symboliek. Tijdens de rond-
leiding ziet U de restauratie 
werkzaamheden van wat dich-
terbij en wordt er door de gid-
sen ingegaan op de plannen 
en de actualiteit ervan.
Het adres is Leidsevaart 146, 
Haarlem, ingang Botteman-
neplein (torens). Kaartver-
koop vanaf 13.00 uur in de 
kerk. De gewelventochten be-
ginnen om 13:30 uur. De laat-
ste beklimming start om 15:00 
uur. De tijdsduur van de tocht 
is anderhalf uur. De entree-
prijs bedraagt 5 euro per per-
soon. Minimale lengte 150 cm, 
alleen vanaf 12 jaar. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. 
Kaartverkoop alleen in de kerk 
vanaf 13.00 uur en zolang er 
nog voldoende plaatsen zijn 
die dag.
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Kabalen, nu ook digitale opgave
Heemstede – Kabaaltjes zijn de 
kleine gratis advertenties waarin 
goederen te koop worden aan-
geboden of worden gevraagd. 

Aanleveren
Wekelijks vindt u de bekende 
kabalenbon in de krant. Inge-
vuld en wel kan deze worden af-
gegeven of opgestuurd naar de 
Heemsteder, Camplaan 35, 2103 
GV Heemstede. Tevens kunt u 
kabaaltjes afgeven bij Primera de 
Pijp aan de Raadhuisstraat 30 in 
Heemstede. Telefonische opga-
ve of per e-mail naar de redactie 
is niet mogelijk. Sinds kort kunt 
u echter wel kabaaltjes digitaal 
aanleveren, zie www.heemste-
der.nl Klik door naar ‘kabalen’.
Te uwer informatie nog even de 
voorwaarden:
• van elk artikel moet een vraag-
prijs worden vermeld;
• géén onroerende goederen, 
woonruimte of auto’s*;
• géén goederen en dergelijke 
met een waarde boven de 500,- 
euro
• géén personeels- of zakenad-
vertenties*;
• géén werk gevraagd of aange-
boden*;
• alléén regionale aanbieders ko-
men in aanmerking voor plaat-
sing;
• de uitgever kan zonder kennis-
geving de aangeboden Kabalen 
weigeren. 

* Dit zijn commerciële adverten-
ties. Neem contact op met on-
ze verkoopafdeling: verkoop@
heemsteder.nl

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een ser-
vice van de krant. Maar niet al-
les mag in een gratis kabaaltje. 
Dit zijn de uitzonderingen:
- Werk aangeboden/gevraagd 
zoals oppas, tuinman, huishou-
delijk werk, klusbedrijven, stu-
dieles e.d
- Auto’s, brommers, brommobie-
len, fietsen en alle artikelen bo-
ven de 500 euro 
- Garagebox te huur
- Kennismaking-advertentie 
- Aanbieden van cursussen, 
workshops
- Kleinschalige handel
-  Oproepje om lid te worden van 
een club
Deze betaalkabaaltjes kunt u 
inleveren op eerdergenoem-
de adressen met bijsluiting van 
10 euro. Zonder betaling geen 
plaatsing.

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalen-
bonnen binnen waarop geen te-
lefoonnummer is ingevuld. Of 
onleesbare kabalen. Deze wor-
den niet geplaatst. De redac-
tie neemt ook geen contact op. 
Tevens behoudt zij het recht om 
kabalen niet te plaatsen. 

Oproepje
Stuur uw mooiste voorjaarsfoto in
Heemstede – Lente…! Ook al laat de zon zich 
niet altijd zien en verschuilt zich achter de wol-
ken, voorjaar is het wel! Met alle kleurexplosies 
in de natuur die er bij horen. Zoals de bloesem-
bomen langs de Kerklaan op de foto. Ook de 
groot geworden struiken in de berm van de Val-
kenburgerlaan zijn een mooi object voor fotogra-

fen. Heeft u ook een mooi voorjaarsbeeld gefo-
tografeerd? Stuur naar de Heemsteder. Wie weet 
wordt uw foto geplaatst, uiteraard met naams-
vermelding. Het mag bloesem zijn of ander ont-
luikend gewas maar natuurlijk zijn jonge dieren 
ook altijd een gewild onderwerp. Succes! Stuur 
uw foto naar: redactie@heemsteder.nl

Scootmobiel-
tocht Rode Kruis
Regio - Na het grote succes van 
de scootmobieltochten van de 
afgelopen jaren organiseert het 
Rode Kruis Haarlem e.o. in 2012  
opnieuw tochten voor gehandi-
capten, chronisch zieken en ou-
deren.  Voor de tocht op 7 juni 
door de Amsterdamse Water-
leiding Duinen zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met  het Rode Kruis 
Haarlem e.o. tel. 023-5411615 
van 09.30 – 14.00 uur (ma-di-do). 

Ruim 6 duizend euro Oranje 
Fonds naar Heemstede
Heemstede - In 2011 steun-
de het Oranje Fonds 812 Noord-
Hollandse sociale initiatieven 
met in totaal 2,3 miljoen euro. 
Het Fonds maakt zo bij steeds 
meer organisaties het ver-
schil. Zij kunnen zich ontwikke-
len en meer mensen bereiken. 
De steun van het Oranje Fonds 
brengt mensen bij elkaar of helpt 
hen bij het vinden van een nieu-
we plek in de samenleving. De 
komende jaren zal het Oran-
je Fonds extra aandacht beste-
den aan actief burgerschap. Ook 
in Heemstede werden giften ge-
geven. Viermaal in het kader van 
Burendag, elke gift leverde ca 
500 euro op. Ook stichting Cas-
ca ontving een donatie van het 

fonds, van 3.000 euro ten behoe-
ve van aanschaf van spellen. Tot 
slot zijn in het kader van NL Doet 
nog drie aanvragen gehono-
reerd. Het ging om Peuterspeel-
zaal ‘t Meerlnest (430,-), Welzijn 
Ouderen (500,-) en de kinder-
boerderij (eveneens 500,-). 
Actief burgerschap betekent 
dat mensen zelfstandig kunnen 
functioneren in de samenleving 
en er actief aan deel kunnen ne-
men. Daarvoor hebben ze ken-
nis, vaardigheden en een net-
werk nodig. En ze moeten be-
reid zijn om zich in te zetten voor 
een ander. Ronald van der Gies-
sen, directeur Oranje Fonds, licht 
toe: “Ik zie dat veel gebeuren. El-
ke keer als ik een van onze pro-
jecten bezoek, word ik vrolijk van 
de vele mensen die zich onbaat-
zuchtig en gepassioneerd in-
zetten voor een ander. Die inzet 
steunen we, want als het finan-
cieel een tandje minder gaat, zal 
de behoefte aan sociaal contact 
alleen maar groeien.”
Het Oranje Fonds steunt socia-
le initiatieven in het gehele Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Op 2 
februari 2012 vierde het Fonds 
zijn 10-jarig bestaan. Het wordt 
o.a. gesteund door de Natio-
nale Postcode Loterij, De Lotto 
en door Vrienden en bedrijven. 
De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn al sinds de oprich-
ting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

Nieuwe verzorging voor 
de zongevoelige huid
Heemstede - Met de zomer in 
aantocht en stijgende tempe-
raturen haast Nederland zich 
naar buiten om te genieten van 
het zonnetje. Een goed idee, 
want zon heb je nodig. Je krijgt 
er energie, een goed humeur en 
een gezond kleurtje van. Maar 
voor 10 tot 15 procent van de 
Nederlandse bevolking, die een 
zongevoelige huid heeft, kan dat 
fijne zonnetje een vervelende re-
actie veroorzaken: zonneblaas-
jes. Daarom is er Cardiflor Zon 
van VSM, een natuurlijk product 

dat verzachtend werkt en blaas-
jes verzorgt. Cardiflor Zon is na-
tuurlijk en zelfs geschikt voor 
kinderen vanaf 0 jaar.

Cardiflor Zon is een product bin-
nen de vertrouwde Cardiflor-lijn 
van VSM. Dankzij de handige 
sprayflacon hoef je de gevoelige 
huid niet aan te raken en kan het 
product direct op de huid wor-
den aangebracht. Het actieve 
bestanddeel is Cardiospermum 
halicacabum (plantsoort), welke 
ontstekingsremmend werkt.

Cardiflor Zon is verkrijgbaar 
bij apotheek Groenendaal op 
de Valkenburglaan 50. De ver-
koopadviesprijs is 8,95 voor een 
sprayflacon van 60 milliliter. 
Voor lichte verbranding na het 
zonnen adviseert VSM het pro-
duct Calendulan Zon. Calen-
dulan Zon werkt herstellend en 
verkoelend. Het product is, net 
als Cardiflor Zon, verkrijgbaar 
bij de drogist en apotheek in het 
zonschap. De adviesprijs is 8,95 
voor een sprayflacon van 100 
milliliter. Calendulan Zon is ook 
geschikt voor de gevoelige huid 
en voor kinderen vanaf 2 jaar.

Verkrijgbaar bij Apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 50. 
Tel. 023-5293686.

Foto’s: Joke van der Zee.
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‘Bach in de Binnenstad’
Regio - Op zaterdag 9 juni 
geeft het Haarlems Bach En-
semble onder leiding van diri-
gent Mark Lippe een concert 
in de serie ‘Bach in de Binnen-
stad’. Op het programma staan 
van Johann Sebastiaan Bach 
(1685-1750)  de mooie Canta-
tes BWV 34 “O ewiges Feuer, o 
Ursprung der Liebe” en BWV 
74 “Wer mich liebet, der wird 
mein Wort halten”. Als extra 
toegift het motet “Warum ist 
das Licht gegeben den Müh-

seligen” van Johannes Brahms 
(1833-1897).
Solisten zijn:  Pien Straesser 
(sopraan), Elsbeth Gerritsen 
(alt), Henk Gunneman (tenor) 
en Sinan Vural (bariton).
Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk in Haar-
lem, ingang Frankestraat 24 en 
begint om 17.00 uur. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd (richtbedrag 12,50 eu-
ro p.p.). Zie ook: www.haar-
lemsbachensemble.nl.

Optreden Kleinkoor Nice Work 2.0
Regio - ‘Kleinkoor’ Nice Work 
2.0 neemt deel aan het open huis 
van de Egelantier op zaterdag 12 
mei. Een aanrader voor liefheb-
bers van a capella muziek is Ni-
ce Work 2.0; een groep van mo-
menteel 12 zangers/zangeres-
sen die 4- tot 6-stemmig reper-
toire zingen van vocal, pop en 
jazz nummers.
Nice Work 2.0 is in 2011 ‘her-
start’ met een nieuwe profes-
sionele dirigent (Bas ’t Hart) en 

een deels nieuwe bezetting van 
sopraan, mezoo, alt, tenor en 
bas en is druk bezig een geheel 
nieuw repertoire op te bouwen.
Ons allereerste ‘optreden’ is tij-
den de open dag van de Ege-
lantier (tevens onze repetitie-lo-
katie). Wil je eens komen luiste-
ren om te bepalen of Nice Work 
2.0 iets is om je bij aan te sluiten 
dan ben je van harte welkom; we 
zoeken in ieder geval nog een 
extra sopraan, mezzo en tenor. 

Ze zullen o.a. uitvoeren: Viva la 
Vida (Coldplay), Shenandoah 
(Amerikaanse traditional), Wor-
king my way back to you (The 
Four Seasons / The Spinners) en 
Ruby Ruby (The Drifters)
Locatie: Egelantier, Gasthuis-
vest 47, Haarlem (grote zaal), om 
12.50 uur, toegang gratis.
Voor informatie over Nice Work 
2.0: Marja van Tienhoven, 06-
23231160 of Bert Bergshoeff, 
023-5355918.

Rommelmarkt
Regio - Op zondag 20 mei zal 
de Zandvoortse Rommelmarkt  
weer plaatsvinden in Gebouw de 
Krocht naast de Katholieke Kerk 
aan de Grote Krocht 41.
De markt is geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. Op deze markt 
worden uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, alsmede 
antiek, curiosa, verzamelingen,  
boeken en dergelijke. De bar 
van het Gebouw de Krocht zal 
de hele dag open zijn en er wor-
den koffie, drankjes en broodjes 
geserveerd. De toegang tot de 
markt is gratis.
De organisatie probeert zoveel 
mogelijk wisselende deelnemers 
uit te nodigen. Indien u de ko-
mende winter aan deze markt 
wilt deelnemen kunt u zich hier-
voor op 20 mei tijdens de markt 
aanmelden bij de heer Theo Smit 
aan de bar. De kosten voor deel-
name bedragen 10 euro per tafel.

Regio - Willem Mook en Peter 
Adema brengen op zaterdag 19 
mei Dantes Komedie ten gehore 
in het Mondiaal Centrum Haar-
lem (MCH).
Al acht jaar verzorgen luitist Wil-
lem Mook en Peter Adema, ver-
taling en voordracht, program-
ma’s met poëzie en luitmuziek 
van de renaissance. Na een 
voorbereiding van drie jaar bren-
gen zij de laat-middeleeuwse 
Dante ten gehore. De Komedie 

van begin tot eind in vogelvlucht 
met de focus op de mens Dante 
op weg naar inzicht, reiniging en 
ten slotte geluk.
Velen hebben van Dante ge-
hoord, maar weinigen komen 
eraan toe zijn Komedie te lezen. 
Vandaar dit programma waarin 
Dante vertaald tot klinken wordt 
gebracht met Italiaanse muziek 
uit de 14de eeuw op luit en vihu-
ela de mano. Poëzie en muziek 
worden vergezeld door beeld-

projectie met 14de-eeuwse illu-
straties bij Dantes Komedie, on-
der andere door Sandro Botti-
celli.

Het concert begint om 20.30, uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open. 
Toegang is 10 euro. Kaarten zijn 
telefonisch te bestellen op 023-
5423540, via info@mondiaalcen-
trumhaarlem.nl, of op de avond 
zelf aan de deur (Lange Heren-
vest 122) te koop.

Bloemenpoëzie
Gedichten en hun schrijvers 
centraal in lezing
Regio - In het kader van de ten-
toonstelling Lentepoëzie, die 
thans in het Museum de Zwar-
te Tulp in Lisse te bezichtigen en 
te beluisteren is, prijst het be-
stuur zich gelukkig met de in-
leiding, die de deskundige op 
dit gebied, wethouder van Cul-
tuur in Lisse Adri de Roon, zal 
houden op donderdagavond 24 
mei. Dat De Roon weet waar hij 
over praat is een feit. Als ver-
woed verzamelaar van gedich-
ten over vroege voorjaarsbloei-
ers, heeft de inleider van de-
ze avond inmiddels zo’n 850 ge-
dichten en liedteksten in zijn be-
zit. In zijn verzameling bevin-
den zich niet alleen Nederland-
se gedichten, maar ook Vlaam-
se, Engels/Amerikaanse, Duitse 
en Franse. Van veel van de ge-
dichten zijn nu ook beschrijvin-
gen van de dichter en van zijn of 
haar geschiedenis vastgelegd. Al 
dat soort informatie komt deze 
avond aan de orde. Samen met 
de presentatiecommissie van het 
museum heeft De Roon een be-
langrijke rol gespeeld bij het tot 
stand komen van de tentoonstel-
ling, die deze avond vrij is te be-
zichtigen voor belangstellenden 
voor de inleiding.
Adri de Roon zal zijn inleiding 
houden op donderdagavond 24 
mei in het Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2 A te Lis-
se. Aanvang 20.00 uur. Het mu-
seum is geopend om 19.30 uur. 
De kosten bedragen 5 euro per 

persoon, inclusief een kopje thee 
of koffie. Het bezoek aan de ten-
toonstelling “Lentepoëzie” is de-
ze avond bij de prijs inbegrepen.
Indien men geïnteresseerd is 
de inleiding bij te wonen, dient 
men zich vooraf aan te melden 
bij Museum de Zwarte Tulp, on-
der vermelding van naam, adres 
en  telefoonnummer. Dat kan tij-
dens openingstijden van het mu-
seum via telefoon 0252-417900 
of via e-mail: info@museumde-
zwartetulp.nl.
Het Museum wordt in stand ge-
houden door vrijwilligers, die een 
veelheid aan functies vervullen. 
Er zijn diverse vacatures. Geïn-
teresseerd? Inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij het muse-
um 0252 417900 of info@muse-
umdezwartetulp.nl.Feestelijke inloopochtend 

Inloophuis Kennemerland
Regio - Inloophuis Kennemer-
land aan de Wulverderlaan 51 in 
Santpoort, een ontmoetingsplek 
voor (ex)kankerpatiënten en hun 
naasten is zaterdag 12 mei ge-
opend van 10.00 tot 12.30 uur 
voor mensen uit die doelgroep 
en belangstellenden. U wordt 
feestelijk ontvangen aan de deur 
en koffie, thee en heerlijke High 
Tea hapjes staan voor u klaar. 
Er is gelegenheid om te ontmoe-
ten, er zijn gastvrouwen  en een 
oncologisch consulente aanwe-
zig om u wegwijs te maken en 
uw eventuele vragen te beant-

woorden. Ook  kunt u luisteren 
en/of meezingen met het koor 
‘Zingen voor je Leven’. Er wordt 
opgetreden maar ook door de 
stemcoach korte workshops ge-
geven. Het plezier in zingen staat 
in dit koor centraal, ervaring is 
niet nodig.
De ervaren yoga-docente is aan-
wezig om u in een korte work-
shop kennis te laten maken met 
yoga. Matjes en dekentjes zijn 
aanwezig, u hoeft niets mee te 
nemen.
In het creatief atelier kunt u ken-
nismaken met de begeleiders 

en de materialen en meewerken 
aan een gezamenlijk IK-kunst-
werk, die na deze dag met trots 
aan de muur wordt ophangen. 
Tussen 12.15 en 12.30 wil men 
deze ochtend feestelijk afslui-
ten met het oplaten van ‘wens-
ballonnen’. Uw wens (voor het 
inloophuis, uzelf of een ander) 
kunt u op een wenskaart schrij-
ven.

Het inloophuis, dat geopend is 
vanaf 3 april,  streeft ernaar om 
naar behoefte activiteiten, lezin-
gen en cursussen te organise-
ren. Ideeën? Schroom niet om 
ze met de organisatoren te de-
len! U kunt de website raadple-
gen voor meer informatie: www.
inloophuiskennemerland.nl.

Dantes Komedie in Mondiaal Centrum
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geis-
ler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

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

Tot en met 1 juli
• Werk van schildercursis-
ten van de Pauwehof in de 
Bosbeek, Glipperdreef 209 in 
Heemstede.

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Tö-
ning in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Informatie: 
www.dititoning.nl.

Muziek
Zondag 13 mei
• Voorjaarsconcert Heem-
steeds Philharmonisch in 
de Bavokerk aan de Kerklaan 
in Heemstede, 15.00 uur. 
Kaarten: www.hpho.nl.

• Het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest speelt 
Brahms en Rachmaninov in 
de Bavokerk, Herenweg 88 
in  Heemstede, 15.00 uur. In-
formatie: www.hpho.nl. Kaar-
ten (15 euro) aan de kassa of 
via bestuur@hpho.nl.

Woensdag 16 mei
• Zangeres Yvonne Weijers 
Latin & Jazz in Brasserie Van 
Beinum, Haarlem, naast de 
Philharmonie. 20-23u.
Info: www.yvonneweijers.nl

Dinsdag 22 mei
• Generatiemix theeconcert 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 15.30-
17.00 uur. Informatie: 023- 
5288510.

Theater
Zaterdag 12 en
zondag 13 mei
• Toneelgroep Perspektief 
speelt Anoiksis in theater de 

Agenda
Cultuur Luifel, Herenweg 96 in Heem-

stede. Zaterdag 20.15 uur, 
zondag 14.30 uur. Kaarten a 
10 euro via 06-16674122 of 
info@perspektief.biz.

Diversen
Vrijdag 11 mei
• Tweede informatieavond 
over beheer Bennebroek-
bos en Overplaats in de 
Oranjerie op de Hartekamp, 
19.30 uur.

Zaterdag 12 mei
• Open dag Brandweerpost 
Heemstede, Nijverheidsweg 
42, 10.00-15.00 uur.
• Alma Huisken en Doortje 
Stellwagen vertellen over 
‘Met mest en vork’ in boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, 13.30 uur. 
Reserveren: 023-5282472.

• Tuinmarkt voor de moes- 
en siertuinliefhebber bij 
Volkstuinvereniging Groe-
nendaal, Manspadlaan 6a in 
Heemstede, 11.00-16.00 uur. 
Informatie: www.vtvgroenen-
daal.nl.

Dinsdag 15 mei
• Excursie voor senioren 
naar Singer Museum in La-
ren. Aanmelden uiterlijk 10 
mei bij Casca de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede.

Woensdag 16 mei
• Struinen in de duinen voor 
jong en oud, een van de 
laatste onderdelen van het 
project Generatiemix van 
Welzijn Ouderen Heemstede. 
Start 14.00 bij de Oranjekom, 
nabij de ingang Oase.
Aanmelden: 023-5288510.

Donderdag 17 mei
• Fietstocht HFC Heem-
stede over 30 kilome-
ter. Inschrijven tussen 10.30 
en 11.30 uur in de kanti-
ne van Heemstede/VEW aan 
de Sportparklaan. Informatie: 
edverhelst@ziggo.nl.

Zaterdag 19 mei
• Open dag seniorenwoon-
groep Wel-Licht in het pand 
van Duin en Vaart aan de He-
renweg tegenover Zorgcen-
trum Kennemerduin, 13.00-
16.00 uur.

Zondag 20 mei
• Kynologen Club Kenne-
merland houdt open dag 
van 10.00 tot 16.00 uur op 
de Sportparklaan 14, achter 
zwembad Groenendaal.
Voor meer informatie zie:
www.kckennemerland.nl.

Maandag 28 mei
• Een sprookjesachtige 
Vossenjacht voor jong en 
oud in het bos van Groe-
nendaal, georganiseerd door 
Kinderboerderij ’t Molen-
tje, starttijden tissen 11.00 en 
14.00 uur.

Zondag 3 juni
• Kunstmarkt Jan van Goy-
enstraat 11-17 uur. 

Regio
Exposities

Van 11 tot en met 13 mei
• De Vijfhoekkunstroute in 
het centrum van Haarlem. In-
formatie: www.vijfhoekkunst-
route.nl.

Tot en met 25 mei
• `Heemsteedse wijken te 
kijk’ in het ABC Architectuur-
centrum, Groot Heiligland 47 
in Haarlem.

Tot en met 26 mei
• Buitenplaatsen langs de 
Herenweg in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 
40 in Haarlem.

Tot en met eind mei
• Schilderijen van Rob Bod-
deke in Café Storing, Hout-
plein 12 in Haarlem.

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K. 
Geisler bij Pluspunt, Zand-
voort. Tegelijkertijd met deze 
tentoonstelling zijn er ook ver-
schillende foto’s te zien in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 Haarlem. Open: 
werkdagen van 14-16 uur.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Al-

tena uit Heemstede in ver-
pleeghuis Zuiderhout, Beel-
slaan 9 in Heemstede.

Tot en met 3 juli
• Expositie  van Ad van Luijk 
bij Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur. Infor-
matie: www.haerlem.nl.

Muziek
Zaterdag 12 mei
• Componist en geluids-
kunstenaar Thomas Rut-
gers (Woensdagman) in 
Mondiaal Centrum Haar-
lem, Lange Herenvest 122, 
20.30 uur. Kaarten: 023-
5423540 of info@mondiaal-
centrumhaarlem.nl.

• Optreden Kleinkoor Nice 
Work 2.0 tijdens open dag in 
de Egelantier, Gasthuisvest 47 
in Haarlem, 12.50 uur.

• Zaterdagmiddagconcert 
in de Kathedrale Basiliek 
St. Bavo, Haarlem, 15.00 uur. 
Met Gemma Coebergh.

Zaterdag 19 mei
• ‘The Return of Planet X’, 
Ron Boots, REMY & friends 
live in de Grote of St. Bavo-
kerk, Haarlem, 19.45 uur. In-
formatie: www.desertedis-
landmusic.nl/greatchurch.

• Dantes Komedie door 
Willem Mook en Peter 
Adema in Mondiaal Cen-
trum Haarlem, Lange Heren-
vest 122, 20.30 uur. Kaarten: 
023-5423540 of info@mondi-
aalcentrumhaarlem.nl.

Zaterdag 9 juni
• Concert Haarlems Bach 
Ensemble in de Doopsgezin-
de Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24, 17.00 uur. In-
formatie: www.haarlemsba-
chensemble.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem. 
Informatie:
www.houtfestival.nl.

Theater
Zaterdag 12 en zon-
dag 13 mei
• Diverse voorstellingen 
Theaterschool Het Nest in 
het Circustheater Zand-
voort. Informatie: www.het-
nest.nl.

Zaterdag 26 en
zondag 27 mei
• ‘Theater aan het Water’, 
theaterwandeling langs het 
Spaarne door Theatergroep 
Eglentier.
Aanvang 20.00 uur in de Ba-
kenesserkerk, Vrouwestraat 
16 in Haarlem. Informatie:
www.eglentier.nl of 023-
5313115. 

Diversen
Vrijdag 11 mei
• Prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven spreekt op de eer-
ste Kennemer Lezing in de 
Doopsgezinde Kerk in de Fran-
kestraat in Haarlem, 16.00-
18.30 uur. Informatie:
www.kennemerlezing.nl.

• Op zoek naar de houtsnip 
op Landgoed Oud Woest-
duin in Vogelenzang. Excur-
sie start 19.00 uur. Aanmelden: 
www.landschapnoordholland.
nl of 088-0064455.

Zaterdag 12 mei
• Europa Kijkdag, diverse 
excursies in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland.
Informatie:
www.np-zuidkennemerland.nl.

• Taxatiedag van oude boe-
ken, bijbels en ansichtkaar-
ten door taxateur Arie Mo-
lendijk in de Grote of St. Bavo 
kerk, Grote Markt 22 in Haar-
lem, 13.00-16.30 uur.

• Open dag Inloophuis Ken-
nemerland aan de Wulverder-
laan 51 in Santpoort, wwn ont-
moetingsplek voor (ex)kan-
kerpatiënten en hun naasten, 
10.00-12.30 uur.
Informatie: www.inloophuis-
kennemerland.nl.

• Roze Schuimparty in Gay 
Café Wilsons, Gedemp-
te Raamgracht 90 in Haarlem, 
22.00-04.00 uur.
Informatie: www.wilsons.nl.

• Gemalendag in museum 
De Cruquius, 11.00-17.00 uur. 
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Toneelgroep Perspektief 
speelt Anoiksis
Heemstede - Een bijzonder stuk 
staat u te wachten op zaterdag 
12 en zondag 13 mei aanstaande 
in theater de Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede. Toneelgroep Per-
spektief brengt dan ‘Anoiksis’, 
geschreven door Mirjam Ouwe-
hand en voor de groep bewerkt 
door regisseur Rick Verstraten.
Het stuk gaat onder andere over 
schizofrenie. Een zwaar onder-
werp denkt u misschien. En hoe-
wel Perspektief het thema ze-
ker niet uit de weg gaat kunnen 
we toch spreken van een indrin-

gende en ontroerende voorstel-
ling. De intermenselijke verhou-
dingen en de emoties die voort-
vloeien uit deze ziekteverschijn-
selen staan centraal in ‘Anoiksis’.
Voor kaarten a 10 euro kunt u 
bellen met 06-16674122, of, en 
dat is misschien wel zo handig, 
via e-mail: info@perspektief.biz. 
Graag in uw email het aantal 
kaarten vermelden en of u kaar-
ten voor zaterdag 12 mei, aan-
vang 20.15 uur of voor de mati-
nee op zondag 13 mei, aanvang 
14.30 uur reserveert. 

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 16 
mei draait er een romantische 
dramafilm bij Casca op het grote 
scherm in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Een film over liefhebben, keuzes 
maken en gevolgen dragen. De 

kleine details en grote emoties 
geven die éne volmaakte liefde 
weer in dit door Clint Eastwood 
geregisseerde romantische dra-
ma. U kunt bellen naar 023-
5483828 (op werkdagen tussen 
9 en 12 uur) voor informatie of 
om te bespreken. Aanvang film 
20.00 uur, entree 5 euro. 

HPhO speelt Brahms en Rachmaninov
Heemstede - Op zondagmid-
dag 13 mei voert het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
twee bijzonder mooie en wereld-
beroemde werken uit. Om te be-
ginnen de Symfonie nr. 1 in c-
klein van Johannes Brahms. Een 
symfonie met een rijke klank, 
soms verstild, soms onstuimig, 
stormachtig zelfs. Daarna volgt 
het pianoconcert nr. 2 van Ser-
gei Rachmaninov,, met als solis-
te Mirjam Karres. Dit pianocon-
cert is niet voor niets een van de 
populairste werken van de vori-
ge eeuw. 
Het concert wordt uitgevoerd 
door een groot orkest met uitste-
kende en enthousiaste strijkers, 
koper- en houtblazers en slag-
werkers. Het Heemsteeds Phil-

harmonisch Orkest, onder lei-
ding van Dick Verhoef (foto), is 
een symfonieorkest dat bestaat 
uit circa 50 amateur musici. Op 
het repertoire staan niet alleen 
serieuze symfonische werken, 
zoals dit programma, maar ook 
lichte muziek en optredens met 
jonge veelbelovende musici. Het 
orkest neemt deel aan bijzonde-
re muziekprojecten en gaf on-
der meer concerten in Japan en 
Duitsland. Voor Pinksteren staat 
een concertreis naar Frankrijk op 
het programma.   
Het concert begint om 15.00 uur 
en wordt gehouden in de Bavo-
kerk, Herenweg 88 in  Heemste-
de. Kaarten á 15 euro zijn ver-
krijgbaar via leden van het HP-
hO, via bestuur@hpho.nl of aan 

de kassa (vanaf 14.30 uur). Meer 
informatie over het HPhO vindt u 
op www.hpho.nl.

Speciaal concert Duo Leegh-
water om 13.30, 14.30 en 15.30 
uur.

Zondag 13 mei
• Op zoek naar de vogels op 
de landgoederen bij Voge-
lenzang met een gids van 
Landschap Noord-Holland, 
10.00-11.30 uur. Verzamelen 
op het parkeerterrein van Ley-
duin aan de Manpadslaan 1, 
Vogelenzang.
Aanmelden: www.landschap-
noordholland.nl/de-natuur-in 
of 088-0064455.

• Gewelventochten in de St. 
Bavo Kathedraal, Leidsevaart 
146 in Haarlem, vanaf 13.30 
uur.

Maandag 14 mei
• Paranormale avond bij EPC 
Kennemerland in verenigings-
gebouw Speeltuin Oost, Anna 
Kaulbachstraat 14A in Haar-
lem, 20.00 uur. Informatie: 
www.epckennemerland.nl of 
023-5364593.

Dinsdag 15 mei
• Merkozy: dubbellezing 
over Merkel en Sarkozy in 
Bibliotheek Centrum. Gast-
huisstraat 32 in Haarlem, 20.00 
uur. Informatie: www.biblio-
theekhaarlem.nl.

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

Woensdag 16 mei
• Café Mondiaal in Mondi-
aal Centrum Haarlem, Lan-
ge Herenvest 122, 20.00 uur. 
Thema: vooruitblik op de Haar-
lemse Stripdagen. Informatie: 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl.

Zondag 20 mei
• Rommelmarkt in Gebouw 
de Krocht naast de Katholieke 
kerk aan de Grote Krocht 41 in 
Zandvoort, 10.00-16.00 uur.

Donderdag 24 mei
• Gedichten en hun schrij-
vers staan centraal in le-
zing over bloemenpoëzie 
van Adri de Roon in museum 
de Zwarte Tulp aan de Gracht-
weg 2 in Lisse, 20.00 uur. Aan-
melden (5 euro): 0252-417900 
of via e-mail: info@museum-
dezwartetulp.nl.

Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabo-
bank. Fiets gratis mee voor de 
Stichting Contacthond. Infor-
matie: www.contacthond.nl.

Kunstmarkt 
in Jan van 

Goyenstraat
Heemstede – Alvast voor 
de agenda: zondag 3 juni 
aanstaande wordt in de Jan 
van Goyenstraat de jaarlijk-
se Kunstmarkt gehouden. 
Elk jaar weer een gezellige 
happening met voor dit jaar 
al 90 kramen. Die worden 
bemand/-vrouwd door kun-
stenaars die actief zijn in di-
verse disciplines. U vindt er 
onder andere schilderijen, 
keramiek, glaskunst en zilve-
ren voorwerpen. De markt is 
er van ca 11.00 tot 17.00 uur.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervorm-
de Gemeente Bennebroek aan 
de Binnenweg 67 is ds. W.M. 
Schinkelshoek zondag 13 mei 
om 10.00 uur de voorganger.  
Het is een Viering van het Hei-
lig Avondmaal. Donderdag 17 
mei, Hemelvaartsdag, leidt we-
derom ds. W.M. Schinkelshoek 
de dienst om 10.00 uur.

Diensten in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante 
gemeente Het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1, leidt zondag 13 mei ds. 
J.E.Th. Nak-Visser de viering om 
10.00 uur. Het is een Dienst van 
Tafel en Geschrift en er is Kom in 
de Kring (0-9 jaar). Hemelvaarts-
dag 17 mei leidt Ds. P.I.C Terp-
stra de gezamenlijke dienst met 
Heemstede om 10.00 uur.

Ademworkshop gemist? 
Er is nog plaats!
Heemstede - Maak je je veel 
zorgen? Slaap je slecht? Heb je 
gezondheidsklachten en ervaar 
je teveel stress? Of heb je ge-
woon behoefte aan meer dage-
lijkse ontspanning?

Ontdek de kracht van goed
ademen!
The Art of Breathing is de oplos-
sing. In een twintig uur durende 
cursus (2 aaneengesloten avon-
den en een weekend) leer je een 
simpele techniek om dagelijks 
thuis te doen. Ervaar wat goed 
ademen voor je doet en hoe die 
je in zeer korte tijd voorziet van 
nieuwe energie. Wetenschap-
pelijke studies hebben aange-
toond dat de unieke ademtech-
niek Sudarshan Kriya de licha-
melijke en geestelijke gezond-
heid sterk bevorderen. Iedere cel 
wordt verjongd en het veroude-
ringsproces vertraagd.
 
Ervaar meer rust in je hoofd en 
een dieper gevoel  van gel uk! 

Cursusdata: 24 mei t/m zondag 
27 mei Bloemendaal en 31 mei 
t/m 3 juni in Haarlem. De intro-
ductieworkshops kosten 7,50 eu-
ro.

Op woensdag 9 mei vindt de 
workshop plaats tussen 20.30 
en 22.00 uur in de Twijnderslaan 
42 te Haarlem. Op donderdag 10 
mei en 14 juni is dat van 18.30 
tot 20.00 uur met als thema ‘Je 
bent nu hier’. Locatie: Zijlweg 46, 
Haarlem. 
Op woensdag 23 mei kunnen 
belangstellenden terecht tussen 
20.30 en 22.00 uur voor de work-
shop in Heemstede, locatie: He-
renweg 40.
Tot slot op maandag 4 juni tus-
sen 20.00 en 21.30 uur in de 
‘Mooije Benjamin’, Gedempte 
Oudegracht 46 in Haarlem.
Meer informatie vindt u op: 
www.aofl.nl of stuur een mail 
naar: Madeleine Gaastra, haar-
lem-ademworkshop@aofl.nl.
Tel: 06-11 118 700.

Optreden Yvonne Weijers
Heemstede – De Heemsteed-
se jazz-zangeres Yvonne Weijers 
geeft met haar combo op woens-
dag 16 mei een optreden in Jazz-
club van Beinum aan het Klok-
huisplein te Haarlem, dat geves-
tigd is naast de Philharmonie. Gijs 
Brands en Ale van der Heijden 
van Brasserie van Beinum orga-
niseren twee keer per maand op 
woensdagavond Jazzclub van 
Beinum. Yvonne is bekend van-
wege de smooth jazz en warm-
bloedige latin, bossanova, rumba, 
samba, bolero, swing, chachacha, 
een lekker bluesje…Het optreden 
is van 20.00 tot 23.00 uur. Met Ca-
jan Witmer op piano, Thom Kwa-
kernaat op contrabas en Ruud 
Eeuwen speelt saxofoons. Fo
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Training Voetbal Academie bij RCH
Heemstede - De Voetbal Aca-
demie gaat vanaf donderdag 17 
mei techniek- en looptrainingen 
aanbieden bij voetbalvereniging 
RCH. De cursus duurt 6 weken, 
bestaat uit 12 lessen  en vindt 
plaats op donderdag en zon-
dag. Onder leiding van gerenom-
meerde trainers zullen de trai-
ningen plaatsvinden. Niet alleen 
leden van RCH, maar ook alle 

andere geïnteresseerden, zowel 
jongens als meisjes en senioren 
mogen zich inschrijven.
Je kunt jezelf voor de cursus in-
schrijven via de website www.
voetbalacademie.nl 
“We staan open voor iedereen,’’ 
aldus Ton Jenner. ,”We zijn daar-
om heel blij dat we in Heem-
stede aan de slag gaan. Dat is 
juist de kracht van ons voetbal-

bedrijf. Iedereen kan op zijn ei-
gen manier aan de techniek wer-
ken. De Voetbal Academie biedt 
jeugd van zeven tot en met acht-
tien jaar een unieke kans om be-
ter te worden met de bal aan de 
voet. Daarnaast begeleiden we 
spelers in de evaluatie van hun 
wedstrijden. Het komt dan ook 
regelmatig voor dat onze trainers 
bij hun duels gaan kijken. Door 
middel van deze individuele coa-
ching worden de spelers beter 
gemaakt”.
Ton Jenner heeft voor de ko-
mende maanden met de Voet-
bal Academie een aantal activi-
teiten op het programma staan. 
”We zijn ambitieus,’’ zegt hij. 
”Momenteel trainen zo’n vier-
honderd junioren bij ons, maar 
het is doel om over de vijfhon-
derd te gaan. De hele organi-
satie is hier dan ook klaar voor. 
Zo willen we de komende maan-
den ook in Heemstede fors gaan 
uitbreiden. Het is daarom goed 
om onze website www.voetbal-
academie.nl in de gaten te hou-
den.’’

Nederlands record van wereldformaat
Heemstede - Maar liefst  64.785 
kinderen uit de provincies 
Noord-Holland, Utrecht, Flevo-
land en Gelderland hebben op 
donderdag 26 april meegedaan 
aan het Wereldrecord Touwtje-
springen. Doel was het huidi-
ge record van 71.000 springers 
te verbreken en hierbij geld op 
te halen voor het Jeugdsport-
fonds. Met 64.785 deelnemers 
is het wereldrecord net niet 
gehaald maar, maar het was 
meer dan genoeg voor het Ne-
derlands  Record dat stond op 
42.228 kinderen.  Ook in Heem-
stede en Zandvoort werd flink 
gesprongen door de plaatselij-
ke jeugd.

In Heemstede namen 4 basis-
scholen met veel plezier deel 
aan de recordpoging: De Cray-
enester, De Nicolaas Beets, De 
Ark en De Evenaar. Op sommige 
schoolpleinen was het zo druk 
met springers dat zelfs de weg 
met klaar-overs moest worden 
afgezet om ruimte te maken. 
In Zandvoort sprong het vol-
ledige Wim Gertenbach Colle-
ge mee. Het kwam mooi uit, dat 
deze middelbare school juist die 
dag een grote sportdag op de 
hockeyvelden organiseerde. Niet 
alleen de leerlingen kwamen 
door het touwtjespringen in ac-
tie, maar ook veel docenten. 
Alle kinderen mochten de touw-

tjes mee naar huis nemen, dank-
zij een bijdrage van Zilveren 
Kruis Achmea. Zij ondersteun-
den de recordpoging vanuit het 
lesprogramma IK Lekker fit!?. 
Het stimuleren van buiten spe-
len en sporten bij een sportver-
eniging is een speerpunt binnen 
IK Lekker fit!? Daar sluit de we-
reldrecordpoging touwtjesprin-
gen, met het Jeugdsportfonds 
als goed doel, prima bij aan. 

Hoeveel er opgehaald is voor 
het Jeugdsportfonds wordt bin-
nenkort bekend gemaakt. Met 
dit geld kunnen kinderen, die 
het zelf niet kunnen bekostigen, 
sporten.

HPC bedankt sponsoren
Heemstede - Onlangs zijn al-
le vaste leden van zwemvereni-
ging HPC Heemstede voorzien 
van nieuwe trainingspakken en 
tassen. Dit was al lange tijd een 
grote wens van het bestuur en 
dankzij de sponsoring van de 
Van Oosten Groep en Sport 2000 
Heemstede is deze wens nu uit-
gekomen. De leden zijn er erg 
blij mee: de pakken zitten heer-
lijk en de tassen zijn precies het 
goede formaat. Bij de presenta-
tie van de pakken die begin april 
plaatsvond is een leuke groeps-
foto gemaakt die de club op twee 
grote canvassen heeft laten af-
drukken. De sponsorcommissie 
van HPC, bestaande uit Jacques 
van Groen en Arjan Meijer, heb-
ben deze canvassen, als blijk van 
waardering, aan de sponsoren 

overhandigd. De heren hadden 
vooraf onder valse voorwendse-
len een afspraak gemaakt om te 
praten over verlenging van de 
sponsoring. Bij de hoofdsponsor 
van HPC, de Van Oosten Groep, 
waren Cees Kraaij en Ellen van 
Buiten dan ook zichtbaar verrast 
dat zij de canvas overhandigd 
kregen. Zij konden de geste van 
de vereniging zeer waarderen 
en de foto zal op een mooie plek 
in het kantoor worden opgehan-
gen. Ook Marco Voorham van 
Sport 2000 Heemstede was aan-
genaam verrast. Door het gro-
te assortiment aan artikelen is 
iedere centimeter van de win-
kel bezet, maar toch gaat hij op 
zoek naar een prominente plek 
waar de foto goed tot zijn recht 
komt!

Trimclub zoekt heren
Heemstede – Wie wil niet op een gezonde manier bewe-
gen en oud worden? Kom dan trainen bij de heren senio-
rentrimclub. De club bestaat 45 jaar. Plezier staat voorop 
bij deze club waar ieder kan meedoen op zijn eigen tempo. 
Alles onder begeleiding van een trainer. Kom vrijblijvend 
een paar keer meedoen. Info: 023-5290440.

Cees Kraaij en Ellen van Buiten van hoofdsponsor de Van Oosten 
Groep waren blij verrast met het geschenk.

Ook Marco Voorham van Sport 2000 Heemstede
was blij met de foto op canvas.
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Aanpassingen kruispunt 
Heemsteedse Dreef - Camplaan 

Oplopende levertijden reisdocumenten

Door de grote hoeveelheid aanvragen van 
reisdocumenten voor kinderen door heel Nederland, 
lopen ook de levertijden voor reisdocumenten voor 
personen ouder dan 14 jaar op. U moet rekening 
houden met een levertijd van minimaal 2 weken. 
En mogelijk loopt deze levertijd de komende weken 
verder op. Kijk op de gemeentelijke website 
www.heemstede.nl om te zien wanneer het door u 
aangevraagde reisdocument opgehaald kan worden. 

Wij verzoeken u uw 
reisdocument zo spoedig 
mogelijk op te halen. Is het 
reisdocument voor uw kind, 
dan moet uw kind aanwezig 
zijn! Scan de QR code en ga 
direct naar artikel over afhalen 
reisdocument.

De afgelopen jaren hebben zich meerdere 
ongevallen voorgedaan op het kruispunt 
Heemsteedse Dreef - Camplaan, waarvan een 
aantal met slachtoff ers. De gemeente heeft 
daarom in 2011 een verkeersonderzoek op dit 
kruispunt uit laten voeren door een adviesbureau. 
Dit adviesbureau heeft in een rapport een aantal 
aanbevelingen gedaan om de verkeerssituatie 
veiliger te maken. 

Eind 2011 tot begin februari 2012 is een proefopstelling 
geplaatst waarbij de eff ecten van de mogelijke 
aanpassingen zijn onderzocht. Aan de hand hiervan 
worden de volgende verbeteringen voorgesteld:

-  het opheff en van het linksafopstelvak vanaf de 
Heemsteedse Dreef richting de Camplaan-oost 
waardoor oversteken verbetert. Linksaf blijft mogelijk, 
maar er komt geen aparte opstelstrook voor;

-  komend vanaf Bennebroek begint de linkerrijstrook 
later (na het passeren van het kruispuntvlak) zodat 

fi etsers ook aan deze kant van het kruispunt slechts 
één rijstrook over hoeven te steken;

-  ophogen van de fi etsstroken waardoor ze beter 
gescheiden zijn van het autoverkeer;

-  onderzoeken van de haalbaarheid om de 30 km-zone 
op de Camplaan richting het Wilhelminaplein eerder 
te laten beginnen.

Vervolg en inspraak
De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel in de 
vergadering van maandag 21 mei om 20.00 uur in 
het raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd deze 
vergadering bij te wonen en, als u dat wilt, hierover in 
te spreken. Na deze vergadering wordt het voorlopig 
ontwerp opgesteld en zal de inspraakprocedure starten. 
In de zes weken die daarop volgen kunt u uw mening 
geven. Het uiteindelijke ontwerp zal hierna aan de 
commissie ruimte worden voorgelegd. Meer informatie 
vindt u op www.heemstede.nl onder nieuws.

Inloopochtend burgemeester 11 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 11 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. 

Fotograaf Donald van Hasselt

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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



Commissievergaderingen mei

Strengere controle 
hondenpoep

Ontwerpbestemmings-
plan Woonwijken 
Noordoost

Opknapbeurt fontein Valkenburgerplein 

Op 15, 16 en 21 mei komen de raadscommissies 
Samenleving, Middelen en Ruimte weer bijeen in 
het raadhuis. Raadscommissies zijn bedoeld voor 
het vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder, en u kunt als u dat wilt 
ook uw mening geven over onderwerpen. 

De commissie Samenleving bespreekt op dinsdag 
15 mei om 20.00 uur onder meer Paswerk, het 
werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Verder 
zal Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland 
een presentatie houden. Naar aanleiding van een 
wetsvoorstel met ingrijpende wijzigingen van de wet 
inburgering zal deze stichting ingaan op het belang 
van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.

De commissie Ruimte behandelt in mei veel 
onderwerpen en daarom komt deze commissie 
twee keer bij elkaar. Op dinsdag 15 mei (vanaf 
21.00 uur) bespreekt de commissie onder meer het 
Manpadslaangebied. Het college van B&W stelt voor 
enige bebouwing in dit gebied toe te staan om met 
de opbrengst daarvan het gebied verder groen te 
kunnen inrichten voor recreatief gebruik. Verder 
wordt er in deze vergadering onder andere gesproken 
over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken 
Noordoost’ (zie ook verderop in deze uitgave) en de 
afvalinzameling en reiniging na 2012. Op maandag 

In Heemstede geldt overal een opruimplicht 
voor hondenpoep. Dit betekent dat u altijd de 
uitwerpselen van uw hond moet opruimen, 
ook op losloopplaatsen zoals het wandelbos 
Groenendaal. Kinderspeelplaatsen en 
speelweides zijn verboden gebied voor honden, 
ook als ze aangelijnd zijn.

De gemeentelijke handhavers gaan strenger 
controleren of deze regels worden nageleefd. Dit naar 
aanleiding van de laatste wijkschouw in april, waarbij 
veel hondenpoep werd aangetroff en. 
Zorg dus dat u altijd een zakje bij u heeft om de poep 
op te ruimen. De boete voor het niet aanlijnen van een 
hond is € 85. Het niet opruimen van hondenpoep kost 
€ 120.

Kijk voor meer informatie over 
de regels en losloopgebieden 
voor honden op www.
heemstede.nl > Wonen> 
Leefbaarheid> Honden(poep)
beleid of scan de QR code.

Voor de woonwijken tussen de Heemsteedse 
Dreef, de Crayenestervaart, het Spaarne, het 
Heemsteeds Kanaal en de Nijverheidsweg is het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ 
opgesteld. Dit plan wordt op dinsdag 15 mei 
besproken door de commissie Ruimte (locatie: 
Raadhuis, aanvang: 21.00 uur). U kunt tijdens deze 
openbare vergadering inspreken over dit (en andere) 
onderwerpen. 

Meer info en inspraak
Kijk voor meer informatie over het spreekrecht op 
www.heemstede.nl, of neem contact op met de 
raadsgriffi  e, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien via de 
gemeentelijke website: www.heemstede.nl > wonen 
> (ver)bouwen > bestemmingsplannen. Met de 
gemeentelijke viewer kunt u op detail inzoomen en 
zien wat de regels zijn voor een bepaald stuk grond. 
Na de behandeling door de commissie Ruimte wordt 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en 
start de inspraakprocedure.

Vanaf 14 mei wordt de fontein aan het 
Valkenburgerplein opgeknapt. De 
werkzaamheden duren naar verwachting drie tot 
vier weken, zodat de fontein voor de zomer weer 
in al zijn glorie is te bewonderen.

Sinds 1992 siert de fontein van de kunstenaar Karola 
Veldkamp de rotonde op het Valkenburgerplein. 
Destijds heeft de kunstenaar zich bij het ontwerpen 
van de fontein laten inspireren door de buitenplaats 
‘Valkenburg’ die vroeger op de plaats van het 
Valkenburgerplein gelegen heeft. Dit gegeven heeft 
de kunstenaar gebruikt om zelf een beeld te creëren 
van het verleden. De poort wordt weerspiegeld in 
het water en vormt op deze manier weer een poort. 
De weerspiegeling vormt de poort naar het verleden 

Werk aan de weg 

Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de 
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van 
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het 
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan. 
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur 
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 

21 mei om 20.00 uur komt de commissie Ruimte 
opnieuw bij elkaar. Dan zijn de onderwerpen onder 
meer: evaluatie van de Binnenweg na de herinrichting 
en het veiliger maken van het kruispunt Heemsteedse 
Dreef – Camplaan (zie ook het artikel in deze uitgave).

Wanneer agendapunten in de vergadering van 15 
mei door tijdgebrek niet kunnen worden behandeld, 
dan schuiven deze door naar de vergadering van de 
commissie Ruimte op 21 mei 2012.

De commissie Middelen komt op woensdag 16 mei 
om 20.00 uur bijeen. Hier zijn de onderwerpen onder 
meer de jaarrekening van de gemeente Heemstede 
en de Veiligheidsregio Kennemerland. Verder wordt 
het voorgenomen beleid voor ligplaatsen voor 
pleziervaartuigen in het openbare water in de 
gemeente Heemstede besproken, waarover wij eerder 
berichtten in HeemstedeNieuws. 

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen en 
de volledige agenda’s op www.heemstede.nl. Hier 
vindt u ook informatie over het spreekrecht tijdens 
vergaderingen.

dat niet tastbaar is. Uit recent onderzoek is gebleken 
dat in de afgelopen periode schade ontstaan is aan 
de buitenkant van het bassin. Reden om de fontein 
een opknapbeurt te geven. De kunstenaar zal de 
werkzaamheden zelf uitvoeren. 



Spraak en taalontwikkeling bij kinderen Gewijzigde afval-
inzameling rond 
Hemelvaartsdag en 
Pinksteren

Op Hemelvaartsdag 17 mei en tweede pinksterdag 
28 mei zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk 
afval in. Voor de volgende wijken gelden afwijkende 
inzameldata:

-  Wijk 1a: 
gft-afval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei

-  Wijk 1b: 
restafval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei

-  Wijk 3a: 
gft-afval van donderdag 17 mei naar vrijdag 18 mei 

-  Wijk 3b: 
restafval van donderdag 17 mei naar vrijdag 18 mei

Gele huisvuilzakken: 
van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven 
op de in december 2010 huis-aan-huis verspreide 
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op 
www.meerlanden.nl. 

Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het 
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen 
leren praten doordat zij taal en spraak horen 
in de omgeving. Het is daarom belangrijk dat 
taal en spraak door ouders en de omgeving 
voldoende wordt gestimuleerd. 

In een themabijeenkomst van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) krijgt u meer zicht op hoe u dit 
kunt aanpakken. Gastsprekers voor deze avond zijn 
Caroline Villevoye, logopediste van Onderwijs Advies 
en Lucy Smit, jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg 

0-4 jaar. De bijeenkomst richt zich op ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De thema-
avond vindt plaats op donderdag 31 mei van 20.00 
tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. U hoeft zich niet aan te melden. Aan deze 
bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. Kijk 
voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst 
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 als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U 
kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een email 
sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze 
dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  C. Franklaan 17 het vergroten van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 2012.117 
ontvangen 23 april 2012

-  Cruquiusweg 25 het realiseren van een entree met lift 
t.b.v. de bedrijfsruimte 1e verdieping 2012.123
ontvangen 25 april 2012

-  Johannes Vermeerstraat 9 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen op zijgeveldakvlak 2012.127
ontvangen 26 april 2012

-  M. Vaumontlaan 12 een opbouw op een dakterras 
2012.126
ontvangen 1 mei 2012

-  Jozef Israëlsplein 11 het plaatsen van een fi etsenhok 
op 2012.125
ontvangen 26 april 2012

-  Prof. Asserlaan 1 het plaatsen van een overkapping 
2012.124
ontvangen 26 april 2012

-  Binnenweg 165 het vervangen van lichtreclame 
2012.114
ontvangen 20 april 2012

-  Rijnlaan 17 het plaatsen van een fi etsenberging 
2012.122
ontvangen 24 april 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis 

2012.121
ontvangen 26 april 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Merlenlaan 31 het kappen van een esdoorn en 

een eikenboom 2012.115
ontvangen 20 april 2012

-  Heemsteedse Dreef 122 het kappen van een den 
2012.120 
ontvangen 24 april 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 mei 2012 
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Cruquiusweg 35 het plaatsen van een reclamezuil 
2012.070

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 

reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 7 maart 2012.

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 27 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 29 A het plaatsen van een reclamezuil 

2012.083
-  Jan van den Bergstraat 80 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2012.102

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 4 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 

2012.034

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 
mei 2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.



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

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

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

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

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
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In de Cruquius
Speciaal concert tijdens 
Nationale Gemalendag
Regio - Op zaterdag 12 mei 
dampt, sist, pompt en pruttelt 
het volop in Museum De Cruqui-
us. De grootste stoommachine 
ter wereld wordt ieder uur ge-
demonstreerd en in alle zalen 
van het museum zijn deskundige 
rondleiders aanwezig om ach-
tergrondinformatie te geven over 
de werking van het gemaal en de 
geschiedenis van de droogma-
king van het Haarlemmermeer.
Speciaal  ter gelegenheid van 
de Gemalendag wordt een bij-
zonder concert uitgevoerd door 
Duo Leeghwater.  De Argentijnse 
componiste Natalia Dominquez 
Rangel schreef een stuk dat ge-
inspireerd is op de geluiden en 

de bewegingen van het gemaal.  
Het stuk wordt uitgevoerd om 
13.30, 14.30 en 15.30 uur. Duo 
Leeghwater bestaat uit Marie-
ke Fransen en Marieke Wenink, 
die actief zijn in het Nederland-
se en internationale muziekle-
ven. Wenink is een veelzijdige 
altvioliste, verbonden aan het 
Gelders Orkest en Barokensem-
ble Eik en Linden. Fluitiste Ma-
rieke Franssen is onder meer ac-
tief in Nieuw Ensemble, Ensem-
ble Modern en speelt met Wer-
velwind Ensemble muziektheater 
voor kinderen.

Museum De Cruquius is op Nati-
onale Gemalendag geopend van 
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Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt ds Hetty van Galen zondag 
13 mei de viering om 15.00 uur. 
Het is een viering met medewer-
king van de zang- en spelgroep. 
U vindt De Rank aan de Spie-
ringweg 101 in Cruquius.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 13 mei is pastor 
M. Ploeger om 10.00 uur voor-
ganger tijdens de dienst in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. De zang wordt onder-
steund door het Sloterkerkkoor. 
Het is een eucharistieviering.

11.00 tot 17.00 uur. De toegangs-
prijs is 6 euro voor volwassenen, 
3 euro voor kinderen/jongeren 

van 6 tot en met 18 jaar en 4,50 
voor 65+’ers. Museumkaarthou-
ders hebben gratis toegang.

Roze Schuimparty in Gay Café Wilsons
Regio - Zaterdagavond 12 
mei is er in Gay Café Wilsons 
in Haarlem weer een schuim-
party. Dit jaar is het een ‘Mixed 
Edition’. Van 22.00 uur tot 
04.00 uur is het feest en wordt 
de dansvloer voor de gelegen-
heid gevuld met schuim. 

Roland Smit, eigenaar van de 
Wilsons, is erg enthousiast 
over de komende schuimpar-
ty. “Alles in de Wilsons staat 
in het teken van Haarlem 
Roze Stad dit jaar in Haarlem”, 
zegt hij. “Zo ook deze schuim-

party. Ik probeer roze schuim 
te regelen. Nu maar hopen dat 
het de leverancier gaat lukken. 
Bij deze Mixed Edition versie 
zijn ook vrouwen welkom. We 
hebben lekkere opzwepende 
muziek van DJ Sid en er staan 
uiteraard weer mooie mannen 
achter de bar.
Er is wel een kledingvoor-
schrift: een goede zwembroek 
en een paar oude schoenen,” 
lacht Smit. In de garderobe is 
gelegenheid voor omkleden 
en om droge kleding achter te 
laten.

Gay café Wilsons op de Ge-
dempte Raamgracht 78 in 
Haarlem, is deze avond open 
vanaf 22.00 uur en het feest 
gaat door tot 04.00 uur. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 
15 euro. Ook aan de deur kan 
gekocht worden, maar reser-
veren wordt aangeraden via 
roland@wilsons.nl.

Meer informatie over deze 
Mixed Edition en de comple-
te agenda van gay café Wil-
sons is te vinden op www.wil-
sons.nl.

Paranormale 
avond

Regio - Op maandagavond 14 
mei verzorgt het Ethisch Para-
normaal Centrum Kennemerland 
een paranormale avond waar-
op het medium Zwaan van Dam 
waarnemingen gaat doen aan de 
hand van voorwerpjes en foto’s.
Deze avond is voor iedereen 
vanaf 16 jaar en vindt plaats in 
verenigingsgebouw Speeltuin 
Oost, Anna Kaulbachstraat 14A 
te Haarlem. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Entreeprijs 
leden 1 euro, niet leden 7 euro. 
Meer informatie: www.epcken-
nemerland.nl of 023-5364593.

MIX-It Disco
Heemstede - Zaterdag 12 mei 
is er weer een Mix-it Disco bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. Niet al-
leen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avond is een mix tussen mensen 
mét en mensen zonder verstan-
delijke beperking. 
Iedereen is van harte welkom 
van 19.30 tot 22.00 uur. De en-
tree, inclusief twee frisdrankjes 
is 6 euro. Meer informatie? Bel 
Casca: 023-5483828 of e-mail 
plexat@casca.nl of via de web-
site: www.casca.nl.




