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Romantisch zomeravond-
concert Vocaal Ensemble 
Kwarts

Bennebroek – Dinsdag 16 mei was 
de feestelijke opening van School-
plein14 voor de leerlingen van De 
Franciscus in Bennebroek.
Een Schoolplein14 en een Cruy� 
Court zijn ruimtes waar thema’s als 
respect voor elkaar, gezondheid, 
integratie, ontwikkeling en samen 
spelen centraal staan.

Die thema’s worden vormgegeven 
door de 14 regels van Johan Cruij�. 
Deze zijn terug te vinden op elk 
Schoolplein14 en Cruy� Court ter 
wereld. Het zijn gedragsregels waar 
iedereen zich aan moet houden en 
waar iedereen elkaar op kan aan-
spreken. Thema’s als respect, samen-
spel, creativiteit en initiatief dienen 
als leidraad om kinderen en jongeren 
tijdens het spelen bewust te maken 
van hun verantwoordelijkheid en 
hoe je met elkaar omgaat.

Charlie Setford, oud-leerling en aan-
stormend talent bij Ajax, won met 
zijn voetbaltalent de Abdelhak Nouri 
Trofee. De achttienjarige doelman 
speelt sinds zijn negende bij Ajax en 
maakt een geweldige ontwikkeling 
door. De uitverkiezing voor het 
grootste talent van de jeugdoplei-
ding is een prachtige beloning voor 
het keeperstalent, waarbij hij een 
schoolplein mocht aanwijzen om een 
aantal mooie spellen aan te laten 
brengen.
Charlie hoefde niet lang na te 
denken waar dat moest komen, bij 
zijn ‘eigen’ basisschool natuurlijk! 

Charlie kijkt met veel plezier terug op 
zijn tijd op De Franciscus. Dat gunt 
hij de kinderen die nu op ‘zijn’ school 
zitten ook met een extra leuk, spor-
tief ingericht schoolplein.

Dit Schoolplein14 is gerealiseerd 
mede door de steun van Ajax. Met 

het project Schoolplein14 wil de 
Cruy� Foundation kinderen ook 
tijdens en na schooltijd uitdagen
om samen meer te sporten en te 
spelen. Want sport en spel zijn net
zo belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind als leren lezen en 
schrijven.

Alle leerlingen van de school waren 
aanwezig bij de o�ciële opening van 
het Schoolplein14. De opening werd 
gedaan door Charlie en de leer-
lingen. Ook kreeg de school een 
sportpakket en spellenbox om actief 
met de leerlingen aan de slag te 
gaan op hun Schoolplein14.

Basisschool De Franciscus heeft haar eigen Schoolplein14

Charlie Setford met leerlingen van De Franciscus op hun Schoolplien14. Foto aangeleverd door De Franciscus.

Bloemendaal aan Zee – Bij strand-
tent Bloomingdale aan de Zeeweg is 
zaterdagnacht 20 mei brand uitge-
broken. Rond 01:00 uur is de brand 
uitgebroken. De horecagelegenheid 
werd verwoest door een uitslaande 

brand. Bij de brand kwam veel rook 
vrij. De brandweer kwam massaal ter 
plaatse. 
De Zeeweg was vanwege de inzet 
van de hulpdiensten tijdelijk afge-
sloten.

Grote brand in strandtent

NieuwsFoto.nl.

Bloemendaal - Het bestuur van HC 
Bloemendaal heeft besloten om de 
begeleiding van Dames 1 per direct 
te vervangen.
Jeroen Visser zal als nieuwe, tijdelijke 
hoofdcoach van het damesteam 
fungeren om de ploeg te begeleiden 
bij de play-outs.

Het bestuur van HC Bloemendaal 
dankt Dave Smolenaars en zijn assis-
tent Willem Slinger voor hun inzet en 
toewijding en wensen beiden veel 
succes bij hun volgende uitdaging.  
In de afgelopen twee jaar zijn er veel 
goede stappen gezet met het Dames 
1-team.

Coachwissel bij Dames 1 van 
Hockeyclub Bloemendaal

Het Dames 1-team. Foto: Koen Suyk.

Bennebroek - In Bennebroek wordt 
op donderdag 8 juni gestart met een 
nieuw Trefpunt Dementie.
De aanvangstijd is om 18:30 uur. 
Omdat deze eerste keer een gratis 
broodje met een kopje soep geser-
veerd wordt is de inlooptijd al om 
18:00 uur. Einde van de avond zal 
rond 20 uur zijn. Locatie: Welzijn 
Bloemendaal, Kerklaan 6 in Benne-
broek.
Het thema is: Wat te doen als je je 
zorgen maakt om een ander?
Soms zie je dat het gedrag van je 
naaste verandert, maar weet je niet 
hoe je ermee om moet gaan. Of soms 
kom je in situaties terecht, waarvan 
je voelt dat er hulp of ondersteuning 
nodig is. Daarom is het belangrijk de 
eerste signalen op tijd te herkennen.
Deze avond vertelt Harmen Rijksen 
over de lichamelijke, psychische en 
sociale signalen die voorkomen. Hij 
geeft handvatten wat te doen als je 
deze signalen tegenkomt. 
 Als u zich aanmeldt, wordt op uw 
komst gerekend. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
Aanmelden kan bij:
• Tandem op 023 - 89 10 610 of 

e-mail: info@tandemmantelzorg.nl 
•   Welzijn Bloemendaal, e-mail:

info@welzijnbloemendaal.nl.

Trefpunt Dementie 
ook in Bennebroek

Vervroegde deadline 
vanwege Pinksteren
Bloemendaal - Vanwege komen-
de Pinksterdagen is de deadline 
vervroegd en wordt u verzocht 
kopij en advertenties voor de 
editie van woensdag 31 mei 
uiterlijk op vrijdag 26 mei 17 uur 
aan te leveren.
Het redactiekantoor is op 
Tweede Pinksterdag maandag 
29 mei gesloten. Dank alvast 
voor uw medewerking!

Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Bloemendaal - De prijswinnaar van 
de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is bekend. Veel gegadigden 
deze week wederom in de race voor 
de gevulde Albert Heijntas. De juiste 
oplossing is: ‘Het schaamrood op de 
kaken hebben staan’. Uit de loting 
van juiste oplossingen is Catharina 
Immink-Koehler de gelukkige 
winnares geworden van de goedge-
vulde AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede. De winnaar is geïnfor-
meerd. Gefeliciteerd met uw prijs!
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
weekblad@heemsteder.nl

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@bloemendaler.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Harry Opheikens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.bloemendaler.nl/afzetpunten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 28 mei, 10u. Voorgan-
ger: ds. Jessa van der Vaart.
Orgel: Agnes van Bekkum.
Samen met de Adventskerk te 
Aerdenhout in de Dorpskerk te 
Bloemendaal.
www.adventskerk.com

DORPSKERK BLOEMENDAAL
Kerkplein 1 Bloemendaal
Zondag 28 mei, 10u. Voorgan-
ger: ds. Jessa van der Vaart.
Orgel: Agnes van Bekkum.
Samen met de Adventskerk te 
Aerdenhout in de Dorpskerk te 
Bloemendaal.
www.dorpskerkbloemendaal.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
1e Pinksterdag, zondag 28 mei, 
10u. Ds. J.G. Bakhuis. De dien-
sten kunt u volgen via: www.
kerkomroep.nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Eerste Pinksterdag, zondag 28 
mei, 10u. Dr. Gerben Heitink. 
www.pkntrefpunt.nl

KERKDIENSTEN

Santpoort-Noord – De laatste uit-
voeringen van het seizoen in ’t Mos-
terdzaadje aan de Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. 

Stravinsky, Poulenc en Turina
Op vrijdag 2 juni om 20 uur zijn de 
zusjes Frijns te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Het zijn de violiste Saskia en 
de pianiste Anne. Na hun studie aan 
het Utrechts Conservatorium zijn ze 
als duo het podium opgegaan. Zo 
gaven ze al heel wat concerten met 
de mooiste werken voor viool en 
piano.  Vooral het twintigste-eeuws 
repertoire heeft hun voorkeur. Op 
het programma deze avond spelen 
ze Igor Stravinsky, Francis Poulenc en 

Joaquin Turina. Muziek die een tijd-
spanne kent van 1923 tot 1943. 
Van Turina spelen El Poema de una 
Sanluqueña (1923), een pareltje in 
het repertoire voor viool en piano. 
Het werk is opgedragen aan de 
muchachas, de meisjes van Sanlúcar.  
De Suite Italienne is de muziek die 
Sravinsky schreef voor het ballet 
Pulcinella. De première was in 1920 
in Parijs. Kostuums en decor waren 
van Picasso. Hij gebruikt muziek uit 
de barok van Pergolesi (de Serenade) 
en de Nederlander Unico Wilhelm 
van Wassenaer (de Tarantella).   
In 1933 bewerkte Stravinsky de 
muziek tot een suite voor viool en 
piano.  

De Sonate voor viool en piano van 
Poulenc heeft elk zichzelf respecte-
rend violist in zijn repertoire. Maar 
eigenlijk hield Poulenc helemaal niet 
van de viool. Het werk uit 1943 droeg 
hij op aan de vermoorde Spaanse 
dichter Frederico Garcia Lorca.  

Een hoogstaand �uitfestijn  
Twee top�uitistes en een briljant 
pianist zullen op zondag 4 juni om
15 uur het concertseizoen uitluiden. 
Een feestelijk slotconcert op hoog 
niveau met muziek die nog lang zal 
naklinken. Op het podium staan dan 
de �uitistes Julie Moulin en Dasha 
Beltiukova. Achter de vleugel zit Vital 
Stahievitch. Geopend wordt het 
concert met een vrolijk dansend 
Baroktrio van de Italiaanse compo-
nist Pietro Nardini. Van Frederic 
Chopin voert Vital Stahievitch de 
beroemde Polonaise-Fantasie op. 61 
uit. Vervolgens een duo van Charles 
Koechlin, de sonate voor �uit en 
piano van Rudolf Escher en Edison 
Denisov. Tot slot het trio van Franz 
Doppler.  
Dasha Beltiukova behoort tot de 
beste �uitisten in ons land. Samen 
met de uit Frankrijk afkomstige Julie 
Moulin, �uitiste van het Concertge-
bouworkest, weten ze het beste uit 
elkaar tevoorschijn te halen. Met Vital 
Stahievitch samen, die o.a. aan het 
Conservatorium van Amsterdam de 
�uitklas onder zijn hoede heeft, is dit 
een trio van ongekende klasse. In 

hun handen komt ook de wat minder 
bekende muziek warm binnen.  
Daarmee sluit met goed gemoed
‘t Mosterdzaadje de deuren tot in 
september. Maar na a�oop van het 
concert wordt een dronk uitgebracht 
op de zomer, de muziek en het 
nieuwe concertseizoen.  

Vanaf een half uur voor aanvang zijn 
de deuren open. 023-5378625 of via 
www.mosterdzaadje.nl.  
Toegang vrij, collecte na a�oop met 
richtlijn van €10,-.

De zusjes Saskia & Anne Frijns en een feestelijk 
slotconcert in ‘t Mosterdzaadje 

Julie Moulin, Dasha Beltiukova en Vital Stahievitch. Foto’s aangeleverd door ’t 
Mosterdzaadje.

Violiste Saskia en de pianiste Anne 
Frijns

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:redactie@
bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hoe dit werkt.  

Heeft u kopij of tips 
voor de redactie?

Vogelenzang - In deze tijd van het 
jaar worden de eerste jonge reeën 
geboren. Wild zien is een kwestie van 
geluk, maar met de boswachter van 
Landschap Noord-Holland als gids, 
heb je natuurlijk een streepje voor, 
want hij weet veel van reeën en waar 
ze zijn te vinden op Leyduin. 
Jonge reeën laten zich soms prachtig 
bekijken. Wie weet wat je zondag-
avond 4 juni verder nog te zien krijgt. 
De natuur zit vol verrassingen, juist 
als de avond valt. Reeën zijn schuw. 
Hoe meer je opgaat in de omgeving, 

des te groter de kans dat je reeën 
ziet. Trek zoveel mogelijk donkere, 
onopvallende kleding aan.
Denk wel om goede kleding, het kan 
later op de avond nog behoorlijk 
koud worden. 
Een leuke excursie voor het hele 
gezin die op zondagavond 4 juni 
wordt gehouden. Verzamelen om
21 uur bij Infocentrum De Kakelye, 
parkeerterrein Buitenplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4 in Vogelenzang.
Zin om mee te gaan?
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Met de boswachter speuren naar wild op Leyduin

Ree op Leyduin. Foto: Wim Apswoude.

Spaarndam - Met de zomer in aan-
tocht, brengt Vocaal Ensemble 
Kwarts op 3 juni een ode zowel aan 
de lange avonden, die romantische 
fantasieën bij de dichters en musici 
aanwakkeren, als aan de kortste 
nacht, die vooral in de Noordelijke 
landen uitbundig gevierd wordt. Het 
geloof wil dat er dan een link wordt 
gelegd tussen het verleden, het 
heden en de toekomst.
Zo ook tijdens dit concert, dat 
stukken van de 18e-eeuwse Franse 
componist Jean-Philippe Rameau tot 
de hedendaagse Jaakko Mäntyjärvi 
laat horen.

Waar Rameau in zijn Hymne à la nuit 
de betovering van de nacht cele-
breert, is de titel Abendlied voor 
Brahms de gelegenheid te mijmeren 
over liefdesverdriet en afscheid, 
terwijl het bij Rheinberger een evan-
gelisch citaat oproept. Shakespeare’s 
romantische komedie A Midsummer 
Night’s Dream heeft menige compo-

nisten geïnspireerd, zo ook Vaughan 
Williams of Mendelssohn, waarvan 
Kwarts een koortstuk uit zijn gelijk-
namige werk laat horen. Het gevari-
eerde programma bevat o.a. ook 
mooie a capella stukken van 
bekende en minder bekende compo-
nisten uit de Baltische Staten als 
Mäntyjärvi, Tormis et Šķepasts.

Pianist Maurice van Schoonhoven 
verleent zijn medewerking aan dit 
concert onder leiding van Gerrit 
Maas.

Zaterdag 3 juni 2023,  20.30 uur.
Oude Kerk, Kerkplein 2, Spaarndam
Voorverkoop €12,50 via vocaalen-
semblekwarts.nl - aan de zaal € 15,-.

Romantisch zomeravondconcert Vocaal Ensemble Kwarts

Vocaal Ensemble Kwarts. Foto aangeleverd.

Optreden KLM Orkest
Vogelenzang  -Het KLM Orkest 
treedt op 4 juni om 14.30 in het 
Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan 
2a in Vogelenzang. Het orkest speelt 
uiteenlopende muziekgenres, van 
licht klassiek tot jazz en van latin tot 
pop�lmmuziek. 
Toegang 7,50 euro pp inclusief 
pauzedrankje. Kaarten bij Coop 
Vogelenzang, Dorpshuis Vogelen-
zang of
info@dorpshuisvogelenzang.nl.
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Heemstede – Gemeente Heemstede 
organiseert op woensdag 31 mei en 
vrijdag 2 juni spreekuren voor men-
sen met vragen over de nieuwe 
subsidie lokale collectieve energie-
initiatieven.
De subsidie is bedoeld om kennis en 
kunde in te kopen, zodat kansrijke 
ideeën verder ontwikkeld kunnen 
worden. De gemeente heeft hiervoor 
€30.000,- beschikbaar gesteld.

Inwoners kunnen tot en met 9 juli 
een aanvraag indienen via heemste-
deduurzaam.nl/energie-initiatief.

Voor inhoudelijke en praktische 
vragen
Welke ideeën maken kans op deze 
subsidie? Hoe kan de CO2-reductie 
het beste worden omschreven? Of 
juist een praktische vraag over het 
indienen van de aanvraag?
Geïnteresseerden met deze en 
andere vragen over de subsidie 
kunnen zonder afspraak een bezoek 
brengen aan een van de spreekuren.
Spreekuur 1: woensdag 31 mei
19:00-19:30 uur
Locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1 in 
Heemstede (half uur voor aanvang 
van de informatieavond HeemSteeds 
Duurzamer).
Spreekuur 2: vrijdag 2 juni
10:00-12:00 uur

Locatie: pop up store bij Plein1, Julia-
naplein 1 in Heemstede.

Met de subsidie van een goed idee 
naar een concreet plan
De subsidie lokale collectieve energie-
initiatieven is voor een groep inwo-
ners (minimaal 3 huishoudens) die 
hun idee om energie te besparen of 
duurzaam op te wekken, een stap 
verder willen brengen. Hier moet 
vaak eerst kennis en kunde worden 
ingekocht. Alleen zo wordt duidelijk 
in hoeverre een idee ook echt kans 
van slagen heeft. Met deze subsidie 
kunnen deze en andere kosten 
worden vergoed. De subsidie kan 
niet worden gebruikt voor het daad-
werkelijk realiseren van een project.

Spreekuren subsidie lokale 
collectieve energie-initiatieven

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart 
Jonker.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Waar het fout liep is 
niet bekendgemaakt, maar de terrei-
neigenaren, het COA en de 
gemeente zijn niet tot overeenstem-
ming gekomen. De gemeente en het 
COA zijn weer terug bij af. In de 
aanloop naar deze locaties aan de 
Leidsevaartweg meldde het college 
dat er geen andere locaties geschikt 
waren om ruim 100 asielzoekers en 
minderjarige vluchtelingen te huis-
vesten. De groep bestaat uit mensen 
die het asiel hebben aangevraagd, 
maar geen uitsluitsel hebben of ze in 
Nederland mogen blijven.  

Kleine opvanglocaties
Nu denkt het college aan meerdere 
kleine opvanglocaties. Het zal niet 
eenvoudig worden, temeer daar de 
locaties voor een lange periode (15 
jaar) dienst moeten doen. De weer-
stand onder de bewoners uit de om-
geving van nieuwe locaties zou ook 
daar kunnen opspelen. De gemeente 
Heemstede is, samen met andere 
gemeenten in Kennemerland, over-
eengekomen een totaal aantal van 
2108 asielzoekers gezamenlijk te 
huisvesten, waarvoor iedere ge-
meente een bijdrage levert. Heem-
stede zou in deze samenwerking 108 
mensen moeten huisvesten.  
In Bloemendaal speelt hetzelfde: hier 
zou het om ongeveer 90 op te van-
gen asielzoekers gaan. Voor een aan-
tal zou er al een locatie zijn gevon-
den in Bloemendaal, maar ook daar is 
weerstand. Er zijn in Bloemendaal 
twee locaties. Westelijke Randweg 1 
in Overveen en de Sparrenlaan 9/9a 
in Aerdenhout in beeld. 

Dwangwet nog op tafel
Het wachten is of Heemstede nu toch 
locaties weet in te brengen. Volgens 
wethouder Sam Meerho� (opvang 
vluchtelingen) is haast geboden, 
want per 1 april 2024 zou het gere-
geld moeten zijn.

In Den Haag ligt de ‘dwangwet’ nog 
altijd op tafel. Als deze wet parle-
mentaire goedkeuring krijgt, kan
de minister gemeenten verplichten 
terreinen of gebouwen te be-
stemmen (vorderen) voor 
asielzoekers. 

Opvang asielzoekers Leidsevaartweg afgeblazen 

INGEZONDEN

De gemeente Heemstede heeft recentelijk het kruis-
punt Herenweg/Laan van Rozenburg/Adriaan Pauw-
laan een nieuw pro�el gegeven met als doel de 
verkeerssituatie veiliger te maken voor de grote groep 
voetgangers en �etsers die hier dagelijks oversteekt, 
waaronder veel schoolgaande kinderen. Voorheen 
waren er slechts verkeerslichten op de rijbaan in de 
richting Noord/Zuid, nu zijn er nu verkeerslichten voor 
alle richtingen geïnstalleerd. Helaas zijn de �etspaden 
langs de Herenweg over het hoofd gezien, iets wat 
resulteert in een potentieel gevaarlijke situatie. 

Het toevoegen van verkeerslichten voor alle richtingen 
leek een positieve stap om het verkeer te reguleren en 
de veiligheid te vergroten. Echter, de verzuimde instal-
latie van verkeerslichten op de �etspaden werpt vragen 
op over de e�ectiviteit van deze maatregel. 

Een zorgwekkend aspect van de nieuwe situatie is dat 
overstekende voetgangers slechts een smal stukje van 
anderhalve stoeptegel hebben om tussen het �etspad 
en de rijbaan te wachten op groen licht. Dit is zeer 
gevaarlijk, omdat er simpelweg niet voldoende ruimte 
is om veilig en met voldoende afstand van het overige 
verkeer te wachten op groen licht met kinderwagen, 
rollator of met meerdere personen.
Men staat ingeklemd tussen het �etspad, met steeds 
snellere (elektrische) �etsen) en de rijbaan met auto’s 
en vrachtwagens, wat de situatie levensgevaarlijk 
maakt. Bovendien verwacht men niet dat men voor 
kruisende �etsers moet wachten als men overgestoken 
is.  

Het gebrek aan verkeerslichten op de �etspaden roept 
de vraag op waarom deze cruciale aspecten om de 
veiligheid te verbeteren over het hoofd zijn gezien? Het 

is van groot belang dat de gemeente de veiligheid van 
alle weggebruikers, inclusief voetgangers, serieus 
neemt en passende maatregelen neemt om risico’s te 
minimaliseren. 

René R.F. Wildeman, Heemstede.

Gevaarlijke situatie op kruispunt Herenweg/Laan van Rozenburg/
Adriaan Pauwlaan zorgwekkend

De twee opvanglocaties aan de Leidsevaartweg die komen te vervallen. Foto’s: Eric 
van Westerloo.

Heemstede/Bloemendaal - Stich-
ting Gezond Natuur Wandelen 
brengt buurtgenoten samen met een 
wekelijks uurtje wandelen door het 
groen. Ook in gemeentes Heemstede 
en Bloemendaal, waar de natuur zich 
juist nú van haar mooiste kant laat 
zien. 

Omdat samen wandelen gezelliger is, 
verzorgt Stichting Gezond Natuur 
Wandelen op steeds meer plekken 
wekelijkse wandelingen van een uur 
in een rustig tempo. Vaste tijd, vast 
vertrekpunt en nog gratis ook. Wie 
aanhaakt beleeft de lente met 
andere ogen. Juist doordat u met een 
groep bent, ziet u meer. En na a�oop 
kunt u uw belevenissen delen tijdens 
een gezellig kopje ko�e of thee. 
“Gezelligheid is het gezondste van 
onze wandelingen.” – Wandelbege-
leider Stichting Gezond Natuur 
Wandelen. 

Enthousiaste wandelgroepen 
Aanmelden is niet nodig. Op tal van 
plaatsen in Noord-Holland, kunt u 
meewandelen in een rustig tempo. 
Ook in Heemstede en Bloemendaal, 
waar bewoners samen op pad gaan 
om het groen in de buurt én elkaar 
beter te leren kennen.
Kijk voor een wandeling bij u in de 
buurt op www.gezondnatuurwan-
delen.nl/wandelen/vind-een-
wandeling/.

En lijkt het u leuk om zelf een wandel-
groep in Heemstede of Bloemendaal 
te begeleiden? Neem dan contact op 
via de website.  

De gratis wandelingen van Gezond 
Natuur Wandelen in Noord-Holland 
worden mede mogelijk gemaakt 
door het Oranje Fonds, Brentano’s 
Steun des Ouderdoms en Provincie 
Noord-Holland.

De mooiste lentewandelingen door 
het groen met je buurtgenoten

Samen wandelen door het groen met buurgenoten. Foto aangeleverd door Stichting 
Gezond Natuur Wandelen.
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ZOMERDEAL
Fitness

tot 1 september!!! 

voor 99,00

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Meer info:

ZOMERDEAL
Pilates

tot 1 september!!! 

voor 99,00

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Meer info:

Oegstgeest - Het komende weekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest de traditionele Pinkster-
show. Op vrijdag 26, zaterdag 27 en 
maandag 29 mei is het mogelijk de 
modellen van Antaris, Maril en 
Maxima te bekijken. Ook is het 
mogelijk om op afspraak een proef-
vaart te maken. De tenders van 
Maxima zijn uitgevoerd met Honda 
buitenboordmotoren.
De meeste boten zijn uitgevoerd 
voor het rustige toervaren maar 
vanaf dit jaar komt ook de snelva-
rende watersporter aan zijn trekken 
bij Poelgeest. 

Zo zijn tijdens de Pinkstershow de 
nieuwe Maxima 640 en 740 te 
bezichtigen; de 640 is uitgevoerd 
met een Honda 100 pk motor en de 
740 zelfs met 6 cilinder 250 pk! Van 
de Antaris-lijn is tijdens de show het 
allernieuwste model te bewonderen, 
de Antaris Seventy5. Deze 7,5 meter 
lange tender is het nieuwste ontwerp 
van de Friese werf en heeft een open 
spiegel met doorloop naar het 

zwemplateau. Naast de Seventy5 zijn 
natuurlijk ook de vertrouwde Sixty6 
en Fifty5 te bewonderen! Ook uit 
Friesland zijn de Maril 6Nxt en 7Nxt 
te zien, deze prachtige sloepen 
combineren het klassieke sloep-
model met alle moderne gemakken 
voor heerlijke vaartochten. Zo zijn 
deze topmodellen onder andere 

voorzien van boegschroef, koelkast, 
toilet en ideale doorloop naar het 
zwemplateau. 
De boten van Antaris en Maril onder-
scheiden zich al jaren door sublieme 
vaareigenschappen, ver�jnde afwer-
king en design. 
Diverse nieuwe boten zijn nog direct 
uit voorraad leverbaar en er zijn ook 

diverse occasions beschikbaar. De 
show wordt gehouden op vrijdag 26, 
zaterdag 27 en maandag 29 mei van 
11 tot 17 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest.

Meer informatie vindt u ook op:
www.poelgeest.nl.

Voortvarende Pinkstershow bij Jachthaven Poelgeest

De nieuwe Antaris Seventy5. Foto aangeleverd door Jachthaven Poelgeest.

Door Bart Jonker

Heemstede – De leden van de Heem-
steedse Kunstkring (HKK) en andere 
belangstellenden waren afgelopen 
zondag 21 mei van harte welkom bij 
de programmapresentatie voor het 
nieuwe seizoen in de Burgerzaal van 
het Heemsteedse raadhuis. Net zoals 
ieder seizoen, weet de HKK ieder jaar 
weer de fraaiste juweeltjes te kiezen 
voor hun programmering. De pro-
grammapresentatie trok een volle 
zaal, waarbij naast wethouder Eveline 
Stam nog een andere speciale gaste 
haar opwachting maakte: Gunay 
Uslu, staatssecretaris van Cultuur en 
Media.

“Cultureel actief maken en houden“
Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een 
speciale passie en plek in haar hart 
voor cultuur en tevens haar bewon-
dering voor de initiatieven van de 
HKK steekt ze niet onder stoelen of 
banken. “Initiatieven als van de 
Heemsteedse Kunstkring zijn zeer 
bekend op het Ministerie in Den 
Haag. Al sinds 1954 werkt de vereni-
ging met enthousiasme aan het cul-
tureel actief maken en houden van 
de leden. En dat weten we”, verklaar-
de ze. Volgens Gunay Uslu is cultuur 
is samen maken, samen beleven. Ze 
wil zich daarom inzetten voor het 
herstel van de culturele en creatieve 
sector en samen met de makers en 

instellingen werken aan een bloei-
end cultureel leven.

Samen met wethouder Eveline Stam, 
ontving Gunay Uslu een boeket bloe-
men uit handen van HKK-voorzitter 
Dirk-Jan van der Spoel. De voorzitter 
ging vervolgens in gesprek met de 
verschillende programmeurs van 
onder meer Theater de Luifel, de 
Oude Kerk, de Stadsschouwburg, 
Phil, Theater C. (voorheen de Meerse) 
in Hoofddorp en met de directeur 

van de stadsschouwburg Velsen, 
waarbij een videopresentatie met de 
culturele, concert- en theaterparel-
tjes die de HHK voor haar leden in 
petto heeft werd getoond. Allen 
gaven zij een persoonlijke toelichting 
op een nieuw bruisend, hoogstaand 
en veelzijdig cultuurseizoen. Een 
kleine greep uit het schitterende 
programma-aanbod van de HKK: 
pianiste Lucie Horsch in de Oude 
Kerk, ‘Souvenirs’ door muziekgroep 
Pynarello in de Phil Haarlem, de 
toneelvoorstelling ‘In de schaduw 
van Rembrandt’ en Agatha Christie’s 
‘Murder On The Orient Express’ in 
Theater C., ‘De hospita’ met Simone 
Kleinsma en Paul Groot in de stads-
schouwburg Velsen om maar even 
wat te benoemen.

Na a�oop kregen de aanwezigen het 
nieuwe programmaboekje van de 
HKK uitgereikt en konden zij onder 
genot van een hapje en een drankje 
hun vragen stellen aan de sprekers 
van deze bijeeenkomst. Het belooft 
weer een schitterend cultureel 
seizoen te worden voor de HKK!

Meer informatie op: 
www.heemsteedsekunstkring.nl.

Staatssecretaris Gunay Uslu speciale gaste bij 
programmapresentatie Heemsteedse Kunstkring

HKK- voorzitter Dirk Jan van der Spoel (l) in gesprek met de directeur van de 
stadsschouwburg Velsen, Jacob Bron (r). Foto: Bart Jonker.

Staatssecretaris Gunay Uslu, wethouder Eveline Stam en voorzitter Dirk Jan van der 
Spoel. Foto: Willem van Dam.

ZOMERDEAL
Yoga

tot 1 september!!! 

voor 99,00

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Meer info:

Straatspeel-
avonden in de wijk
Heemstede – Er zijn weer straat-
speelavonden in de wijk. De 
jeugdwerker en vrijwilligers 
nemen bergen vol sport- en 
spelmateriaal mee, maar de 
kinderen kunnen ook stelten 
lopen, hoepelen, elastieken, 
skippyballen, springtouwen, 
stoepkrijten en nog veel meer. 
De hele buurt mag meedoen.
En dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)
Op deze avonden worden 
onderstaande straten vanaf
17 uur afgesloten voor verkeer. 
Omwonenden krijgen hierover 
vooraf bericht.
• Vrijdag 26 mei: bij de Mastkade;
• Dinsdag 30 mei: aan de J. 

Noppenlaan bij de speeltuin; 
• Vrijdag 2 juni: op het 

Rhododendronplein;
• Dinsdag 6 juni: aan de Romein-

laan bij het asfaltpleintje;
• Dinsdag 13 juni: aan de Laan 

van Insulinde.

ZOMERDEAL
Fitness

tot 1 september!!! 

voor 99,00

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Personal 
Training sessie

Meer info:

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede 

023 5478171

Meer info:

BinnenH’stede 
Borrelavond 
Heemstede - Woensdag 7 juni van 
20-22 uur is er weer de Binnen-
H’stede Borrelavond, in de 1e Aanleg, 
Raadhuisstraat 103 in Heemstede. 
Heb je zin om nieuwe vrienden te 
maken, even te ontsnappen aan de 
drukte en behoefte aan een goed 
gesprek? Deze avond is tot stand 
gekomen in samenwerking met WIJ 
Heemstede en is op elke 1e 
woensdag van de maand. 

Zomeractiviteiten in 
de Pauwehof 
Heemstede - Iedere woensdagoch-
tend in de maanden juni, juli en 
augustus kunt u bij de Pauwehof 
terecht voor zomeractiviteiten.  
De activiteiten in de Pauwehof zijn 
voor iedereen toegankelijk. Voor 
ouderen is het de plek om leeftijdge-
noten te ontmoeten en samen crea-
tief, educatief of actief bezig te zijn in 
een gezellige en gemoedelijke sfeer.  
Samen muziek luisteren, verhalen 
lezen, mozaïek maken, klussen in en 
om het huis of lekker bewegen.
Kom de zomer�yer ophalen bij de 
Pauwehof, de Luifel of op Plein1.
Of kijk op www.wijheemstede.nl 
voor de zomer�yer met alle activi-
teiten in de Pauwehof.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Anky Weitkamp, 
sociaal werker bij de Pauwehof, 
Achterweg 19 , Heemstede.
023 – 528 60 22 / 06 – 38 24 12 65 - 
pauwehof@wijheemstede.nl.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede/Haarlem – Tot en met 
25 juni is de tentoonstelling ‘Laten 
we samen een betere toekomst 
bouwen’ te zien in het ABC Architec-
tuurcentrum aan het Groot Heilig-
land 47 in Haarlem, met maquettes 
die zijn vervaardigd door leerlingen 
van College Hageveld in Heemstede. 
Afgelopen woensdag 17 mei vond de 
o�ciële opening van deze expositie 
plaats in aanwezigheid van de Heem-
steedse wethouder Eveline Stam.

Architectuur en duurzaamheid
De expositie ‘Laten we samen een 
betere toekomst bouwen’, waarbij 
architectuur en duurzaamheid de 
doorklinkende thema’s zijn, is een 
succesvolle samenwerking tussen 
het ABC Architectuurcentrum en 
College Hageveld. Het ABC is het 
centrum voor architectuur en steden-
bouw van Haarlem en de regio 
Kennemerland, die in de brede zin 
des woords centraal staan en alle 

kunstvormen die daarmee samen-
hangen. Denk bijvoorbeeld aan inte-
rieurarchitectuur, stedenbouw, ruim-
telijke ordening en tuin- en landschaps-
architectuur. 

Verblu�end en ingenieus
Zo kregen leerlingen in het kader van 
Cultuur en Kunstzinnige Vorming 
(CKV) architectuurlessen en een gast-
college. Onder de bevlogen leiding 
van CKV-docent Yousef Kavousi 
maakten ca. 80 leerlingen uit 5 VWO 
de afgelopen maanden ontwerpen 
en maquettes, waarbij de combinatie 
‘architectuur en duurzaamheid’ in 
verweven moest worden.
Daarbij werden ze bijgestaan door de 
Haarlemse architecten Henk Meijer, 
Aad Krom en Susanne Spiessberger 
uit de kring van het ABC Architec-
tuurcentrum. Zij gaven hen sugges-
ties omtrent de verwerking van duur-
zaamheid, gebruik van materialen en 
dienden de leerlingen van advies om 
hun constructies in goede banen te 
leiden.

Voortvarend en enthousiast zijn de 
leerlingen met hun opdracht en 
missie aan de slag gegaan, waardoor 
er verblu�ende en ingenieuze crea-
ties ontstonden die een realistische 
blik gunnen in de toekomst van 
architectuur en duurzaamheid. Dit 
project dient eveneens als inspiratie 
voor leerkrachten en leerlingen van 
andere scholen.

Tijdens de openingspresentatie licht-
ten enkele leerlingen op het podium 
hun creaties toe. Zo vertelde Marie 
dat ze eerst haar schetsen met paper 
had gemaakt om wat te proberen. 
Uiteindelijk heeft ze haar ontwerp 
gemaakt op de computer en in lagen 
van hout met een lasersnijder van 
haar vader vormgegeven. Haar ont-
werp bevat op diverse etages groen-
stroken, die ze met groene ecoline 
heeft beschilderd.
Het resultaat is een gebouw gewor-
den, waar in een doordacht ontwerp 
architectuur, groen, duurzaamheid 
en leefbaarheid samenkomen.

Ook Quint en Sjors vertelden over 
het ontstaan van hun idee, dat is 
gebaseerd op een ontwerp van archi-
tect Tobias. Via Instagram wisten de 
jongens met hem contact te leggen 
en op deze manier hun bijzondere 
creatie gestalte te geven.  

Ontwerpen van je eigen toekomst
Wethouder Eveline Stam was zwaar 
onder de indruk van het geleverde 
werk door de leerlingen van College 
Hageveld. “Wat gaaf dat ik hier mag 
zijn”, sprak ze trots.

“Kunst en cultuur zijn de basis van 
conceptueel denken, dat onmisbaar 
is voor ruimtelijke ordening. En dat 
conceptuele denken zie ik terug in 
jullie creaties. Jullie zijn bezig je 
eigen toekomst te ontwer-
pen.
Dus mocht je denken om later te 
gaan werken als architect, bouwbe-
geleider, duurzaamheids-expert of 
een andere functie in de ruimtelijke 
ordening: ga dan aan de slag in onze 
prachtige gemeente Heemstede”, 
aldus Eveline Stam.

Informatie en de openingstijden zijn 
te vinden op:
https://architectuurhaarlem.nl/
activiteit/laten-we-samen-een-
betere-toekomst-bouwen-0.

Hageveldleerlingen laten in het ABC Architectuurcentrum Haarlem 
duidelijk zien hoe je samen een betere toekomst kunt bouwen

Wethouder Eveline Stam luistert aandachtig naar de toelichting op het ontwerp van 
Marie.

Ontwerp van Lodewijk (l) en Jesper (r). Maquette van Sjors (l) en Quint (r).

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal - Over-
heidsorganisaties zoals bijvoorbeeld 
de gemeente, nemen in hun aanbe-
stedingsvoorwaarden een social 
returnverplichting op, ook wel Social 
Return On Investment (SROI) 
genoemd.  Deze SROI-verplichting 
houdt in dat door de overheid zaken 
worden gedaan met bedrijven die 
zich inzetten om banen, leerwerk- en 
stageplekken te creëren en te bevor-
deren voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Op deze manier 
kunnen mensen die een arbeidsbe-
perking hebben of al lange tijd werk-
loos zijn, weer een kans krijgen op de 
arbeidsmarkt.  

In het kader van deze SROI-verplich-
ting, werden donderdag 11 mei in de 
Bibliotheek van Haarlem-Centrum 11 
gereviseerde laptops geschonken 
door Wendel Röntgen, principal advi-
seur SROI bij Randstad, bestemd voor 
gebruik in de Bibliotheken van Heem-
stede en Bloemendaal, ten behoeve 
van digitale geletterdheid. Hierbij 
waren Roxane van Acker, directeur 
van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
Marjolein Backer, programmaleider 
digitale geletterdheid bij Bibliotheek 

Zuid-Kennemerland en Khalil 
Khuwam namens de gemeente 
aanwezig. De bemiddeling voor deze 
SROI verliep via Khalil Khuwam van 
de gemeente Haarlem, die dit tevens 
coördineert voor de gemeente 
Heemstede. De gemeente Heem-
stede huurt deels extern personeel in 
via Randstad. Omdat hier aanbeste-
dingsvoorwaarden aan verbonden 
zijn, levert Randstad daarom een 
SROI-verplichting in vorm van deze 
laptops voor de bibliotheek als 
tegenprestatie.  

22% Nederlandse bevolking 
weinig of niet digitaal vaardig
Marjolein Backer is erg blij met de 
schenking van deze laptops aan de 
Bibliotheek in Heemstede.
“De geschonken laptops gaan 
ingezet worden voor digitale gelet-
terdheid in de bibliotheekvestigin-
gen Heemstede en Bloemendaal”, 
legt ze uit. “Hier geven we de zoge-
naamde ‘Klik- en Tik’-trainingen. Dit is 
een lessenreeks waarvoor iedereen 
zich kan aanmelden om kennis te 
maken met de basisfuncties van de 
computer, die erop gericht is om 
digitale vaardigheden te verbeteren. 
De Klik- en Tiktrainingen lopen heel 
goed en dat is niet zo vreemd. Uit 

onderzoek blijkt dat 22% van de 
Nederlandse bevolking van 12 jaar 
en ouder over geen of weinig ICT-
vaardigheden beschikt, volgens het 
CBS (2016). Dat is meer dan je zou 
denken.“  

Veel vrijwilligers
“Bij Klik- en Tik draait het om infor-
meel de computer te leren kennen”, 
vervolgt Marjolein. De eerste lessen 
bestaan uit het kennismaken met de 
basisfuncties van de computer. Je 
leert o.a. websites bezoeken en 
e-mailen, belangrijk voor het eerste 
computergebruik. Vanuit deze basis 
gaan we steeds meer de digitale 
wereld ontdekken, vooral veilig inter-
netten. Als alle Klik- en Tikmodules 
zijn doorlopen, volgt een introductie 
‘DigiSterker werken’, waarin het 
werken met de e-overheid centraal 
staat en alles wat met de digitale 
overheid te maken heeft. Zoals het 
veilig gebruiken van de Digi-D en het 
zoeken van informatie op websites 
van de overheid. De focus ligt vooral 
op ‘Mijn omgeving’, m.a.w. als je 
inlogt op je persoonlijke omgeving. 
Er wordt gekeken waar de behoefte 
ligt bij onze deelnemers en daar 
wordt op ingezoomd. Deelnemers 
kunnen zelf oefenen via de website 

oefenen.nl en kunnen hier waar 
nodig in begeleid worden. Tevens is 
er ‘Digivitaler’, waar wordt ingegaan 
op hoe je met digitale zorg omgaat, 
zoals patiëntportalen van huisartsen-
posten en deels ziekenhuizen. Het 
aanbod dat we hebben binnen digi-
tale geletterdheid wordt verzorgd 
door vele vrijwilligers en daar zijn we 
als Bibliotheek Zuid-Kennemerland 

hartstikke blij mee. Op deze manier 
hopen we de digitale inclusie te 
bevorderen. Dit doen we in samen-
werking met UWV.
De Klik- en Tiktrainingen bestaan uit 
6 lessen en zijn gratis. Je kunt je hier-
voor aanmelden via tel.nr.:
023-5115348, of per e-mail:
digitaalsterk@bibliotheekzuidkenne-
merland.nl ”, aldus Marjolein. 

Randstad verblijdt Bibliotheek Zuid-Kennemerland met elf 
gereviseerde laptops via Social Return On Investment 

V.l.n.r.: Marjolein Backer, Roxane van Acker, Wendel Röntgen en Khalil Khuwam.
Foto: Bart Jonker
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57 12 30 5  48 9  16 67

51 40 62 70 54 26  46 24

41 22 1 4 14  

27 59 35 31 36 16 50 33 43 65 21

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 Jeruzalem  4 opera van Puccini  7 lichte bedwelming  
10 tuingerei  12 kelner  14 dopheide  16 duinvallei  18 elk  20 mid-
delbaar technisch onderwijs  21 aardkundige  24 profeet  25 inhoud-
smaat  27 overvloedig  29 selenium  30 concurrentie  34 adellijke 
vrouw  36 bijwoord  38 onderoffi cier  39 water in Utrecht  40 onheils-
godin  41 Buitengewoon Onderwijs  42 streep op de huid  45 prul  48 
scherpzinnig  51 ad interim  53 myth. fi guur  54 spil  55 stremsel  57 
onderbreking  59 ivoor  60 buit  62 muurholte  63 ooievaar  65 opi-
niepeilingsinstituut  67 loopvogel  68 natie  69 verzoek  70 gierigaard.

Verticaal: 1 ingetogen  2 staat in Amerika  3 Ned. voetbalclub  4 te 
koop  5 beslist  6 als onder  7 soort hert  8 regelmaat  9 ernstig  11 
spinsel  13 jong dier  15 commerciële tv-zender  16 levenloos  17 
inkomen  19 priem  22 gebeurtenis  23 zeer vrolijk  26 vreemde munt  
28 nauw  30 oorspronkelijk bewoner van Nieuw-Zeeland  31 leefregel  
32 godin v.d. vrede  33 tanden en kiezen  35 bedorven  37 klooster-
zuster  42 operatiemes  43 dochter van Cadmus  44 staat in Amerika  
46 erfelijk materiaal  47 conversatie  49 salonheld  50 Nijlreiger  52 
Europeaan  54 Engels bier  56 pl. in Duitsland  57 sneu  58 schoolbe-
nodigdheid  59 wild zwijn  61 of iets dergelijks  64 in opdracht van  66 
Oude Verbond  67 landbouwwerktuig.
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10 11 12 13
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25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41
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51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton aan 
de Binnenweg 4 in Heemstede. Lekker 
puzzelen voor een heerlijke � es wijn. 
Les Gouyats IGP Périgord: zo’n � jne 
en herkenbare Sauvignon Blanc-
Sémillon, gemaakt door 
de Famille Dubard. Zij 
hebben een wijnhuis waar 
Wijnkoperij De Gouden 
Ton al heel wat jaren mee 
samenwerkt. Sappig en 
vrolijk, en hij staat open op 
de wijnen-onder-de-€10 
proeverij op zaterdag 3 juni!

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
29 mei, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via de
e-mail waarmee de � es wijn afge- 
haald kan worden bij Wijnkoperij
De Gouden Ton in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet gecorres-
pondeerd. Succes!

Heemstede - Afvallen voor de 
zomermaanden, �t blijven tijdens de 
zomerstop van voetbal, hockey, 
tennis… Het kan met de zomeraan-
bieding van de kleinschalige sport-
school aan de Kerklaan 113C in 
Heemstede, die in alle behoeftes 
voorziet. Deelnemers aan de zomer-
campagne kunnen dan zonder 
verplichtingen onbeperkt �tnessen 
tot 1 september voor maar 99 euro. 

 “Verleden jaar was deze campagne 
ook zeer succesvol, meer dan 83% 
van de deelnemers gingen ook de 
wintermaanden door”, aldus eigenaar 
Wouter Brans. Volgens de trainers 
van FM HealthClub heeft de club zijn 
succes te danken aan het concept.

FM HealthClub biedt ondanks zijn 
kleinschaligheid een totaal concept 
aan met alles onder 1 dak. Zo kunnen 
leden bij van Ham Fysio terecht voor 
blessures of medische klachten.
Na de training  genieten van de 
sauna, deelnemen aan diverse lessen 
als Yoga, Pilates, Bodyshape en als 
nodig een Personal Trainer inhuren. 
Na ieder bezoek is er ook nog een 
heerlijk kopje Lavazza ko�e.

In het concept speelt de begeleiding 
een zeer belangrijke rol. Na een 
uitgebreid intakegesprek worden er 
maar liefst 3 persoonlijke trainings-
sessies afgesproken. Gedurende deze 
trainingen wordt u 1 op 1 begeleid, 
een beweegprogramma gemaakt en 

een beginmeting gedaan. Hierna 
vinden evaluatiegesprekken plaats 
en wordt het programma waar nodig 
aangepast. Ook zijn er altijd trainers 
aanwezig die rondlopen om vragen 
te beantwoorden en te corrigeren. 

Het gaat bij FM HealthClub niet 
alleen om het sporten maar is de 
sfeer ook zeer belangrijk. Vanwege 
de kleinschaligheid is de club zeer 
gezellig, “Als wij leden vragen wat 
deze club nou anders maakt, dan 
antwoorden 8 van de 10 de sfeer en 
gezelligheid”, aldus Wouter Brans.

FM HealthClub is te vinden aan de 
Kerklaan 113C, achter De Zwart, in 
een van Heemsteeds oudste panden. 

Zonder verplichtingen fitnessen tot 1 september bij FM HealthClub

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op een zonovergoten 
complex van HFC Heemstede op het 
sportpark speelde HFC Heemstede 
zondag 21 mei tegen Westzaan.

Op de ranglijst ontlopen de ploegen 
elkaar slechts één punt. Voor aan-
vang stond Westzaan 4e op de rang-
lijst en Heemstede 8e. Bij een over-
winning kon Heemstede nog opklim-
men naar het linkerrijtje. Helaas 
gebeurde dat niet. Vanaf de aftrap 
had Heemstede het beste van het 
spel. Het was wachten totdat een van 
de aanvallen tot succes zou leiden. In 
de sport gaat het vaak totaal anders 
dan dat je verwacht. Het was juist 
Westzaan die uit spaarzame counters 
de een, twee, drie en zelfs de vier nul 
liet aantekenen.  

In minuut 13 viel het eerste doelpunt 
Coen Kars was de Heemstede verde-
diging te snel af. Vijf minuten later 
gebeurde hetzelfde: Oskar Wit kon 
alleen op de Heemstede-doelman 
afstevenen en had de hoek voor het 
uitkiezen. Daarna mocht Kars 
opnieuw scoren: uit een corner kopte 
hij de bal bij de eerste paal binnen. 
Alle tegendoelpunten kon 

Heemstede zich aanrekenen. 
Persoonlijke fouten lagen steeds aan 
de basis van het succes van West-
zaan. Kort voor de theepauze kon 
Kars zijn hattrick volmaken. Tot 
verbijstering van de Heemstede 

aanhang, stond de teller op 4-0 voor 
Westzaan.  
De gehele wedstrijd was Heemstede 
de beter combinerende ploeg die 
nooit op een zo grote achterstand 
had mogen komen. De mannen van 

coach Eugene Goudmijn toonden 
karakter. Met volle inzet en het 
inbrengen van wisselspelers ging de 
ploeg op zoek naar doelpunten. Die 
kwamen er dan ook, vooral nadat Lex 
Oostwegel van Westzaan met rood 

het veld moest verlaten. Met tien 
man werd het voor Westzaan steeds 
lastiger stand te houden. Na drie 
minuten in de tweede helft speelde 
spits Marijn Vester zich knap vrij en 
verkleinde de achterstand tot 4-1. 
Helaas voor Marijn moest hij even 
later uitvallen en met een �inke 
enkelblessure richting ziekenhuis 
gaan. 

De paal en de lat van het Westzaan 
doel werd gekraakt. Bas Aerts 
tekende voor het tweede Heemstede 
doelpunt, nadat de doelman van 
Westzaan de bal niet onder controle 
kreeg. Vijf minuten voor tijd kwam 
Heemstede op 4-3. In de laatste 
minuten werd het helemaal span-
nend. Westzaan was 45 minuten lang 
teruggedrongen op hun eigen helft 
en kwam sporadisch nog richting het 
Heemsteedse doel. Ondanks de 
pressie, wist Heemstede niet meer te 
scoren en bleven aldus met lege 
handen achter. Jammer, want het 
had een mooie afsluiting geweest 
van een seizoen dat pieken en dalen 
kende dat uiteindelijk leidde tot een 
achtste plaats op de ranglijst.
Het volgende seizoen begint HFC 
Heemstede weer gewoon op nul 
punten. 

HFC Heemstede sluit het seizoen af met een onnodige en onverdiende nederlaag

Een gezellige ochtend bij Sportschool FM HealthClub. Foto aangeleverd door FM 
HealthClub.

HFC Heemstede - Westzaan. Foto: Eric van Westerloo.
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Heemstede/Bloemendaal – Maan-
dag 5 juni rond 12 uur zendt de over-
heid een NL-Alert testbericht uit. 
Hierdoor ervaar je hoe het is om een 
NL-Alert te ontvangen bij een nood-
situatie, zoals een grote brand of 
overstroming. Inmiddels ontvangen 
bijna 9 op de 10 Noord-Hollanders 
van 12 jaar en ouder het NL-Alert 
testbericht.

Op de eerste maandag in juni en 
december zendt de overheid rond 12 
uur een NL-Alert testbericht uit. In 
het testbericht staat duidelijk dat het 
om een test gaat. Je hoeft dus niets 
te doen. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 05-06-2023 12.00:
TESTBERICHT. De overheid waarschuwt 
je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je 
leest dan wat je moet doen en waar je 
meer informatie kan vinden. Kijk op 
www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE 
Netherlands Government Public 
Warning System. No action required. 
More information: www.nl-alert.nl/
english”

Let op: het NL-Alert kan hard klinken 
als je oordopjes of een koptelefoon 
gebruikt. Het is daarom handig om 
net voor 12.00 uur je koptelefoon af 
te doen of je oordopjes uit je oren te 
halen.

NL-Alert bij een noodsituatie
NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid dat je waarschuwt en infor-
meert bij een noodsituatie. Ontvang 
je een NL-Alert? Lees dan meteen het 
bericht en volg de instructies op.
Het is ook belangrijk om anderen te 
informeren. Want het kan zijn dat je 
een NL-Alert mist. Bijvoorbeeld om-
dat je telefoon uitstaat of tijdelijk 
verbinding heeft met een zendmast 
die het NL-Alert niet uitzendt.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de 
helft van de Noord-Hollanders van
12 jaar en ouder het advies uit het 
NL-Alert opvolgt. Zo’n zes op de tien 
geven aan anderen te informeren als 
zij een NL-Alert bij een noodsituatie 
ontvangen. Zij informeren het vaakst 
hun familie, vrienden en buren.

Zo werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiele 
telefoon. In het NL-Alert staat wat er 
aan de hand is, wat je moet doen en 
waar je meer informatie kan vinden. 
Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor 
je een doordringend alarmgeluid.
Dit klinkt anders dan een normaal 
bericht. Om NL-Alert te ontvangen, 
moet je mobiel aanstaan. Verder hoef 
je niets in te stellen. NL-Alert is gratis 
en anoniem, je telefoonnummer blijft 
onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook 
als het mobiele netwerk overbelast 
is. Daarnaast is NL-Alert te zien op 
steeds meer digitale reclamescher-
men en reisinformatieschermen in 
het openbaar vervoer.

Denk vooruit
In Nederland zijn we goed voorbe-
reid op noodsituaties. Een NL-Alert 
testbericht helpt bij die voorberei-
ding. Toch is het goed om rekening 
te houden met een onverwachte 
dreiging. Een grote stroomuitval, 
overstroming of extreme hitte kan 
grote gevolgen hebben voor jou en 
de mensen om je heen. Daarom is 
het slim om je juist nu hierop voor te 
bereiden. Door met mensen om je 
heen te bespreken wat jullie samen 
kunnen doen om ervoor te zorgen 
dat iedereen veilig is. En een nood-
pakket samen te stellen. 
Kijk voor meer informatie op:
www.denkvooruit.nl.

Bron en beeld: NL-Alert.

Overheid zendt NL-Alert test-
bericht uit op maandag 5 juni

Heemstede/Bennebroek - Inwoners 
uit de omgeving Bennebroek, Heem-
stede en Haarlem die op 21 juni jarig 
zijn, kunnen die dag een smakelijke 
proeverij-verrassing ophalen bij de 
bakkerij van de Hartekamp aan de 
Ruyterlaan 141 in Bennebroek. Deze 
bakkers gaan namelijk hard aan de 
slag om voor 70 feestvarkens heer-
lijke taarten te bakken.

En het leuke is dat jarigen met het 
proeverijtje ook zelf weer kunnen 
trakteren. Er zitten namelijk zes 

stukjes taart in. En omdat het de 
langste dag van het jaar is, kunnen 
mensen er extra lang van genieten 
met vrienden, buren en familie. 

Aanmelden kan via de speciale jubi-
leumpagina op de website van de 
Hartekamp Groep: https://harte-
kampgroep.nl/de-hartekamp-
groep-bestaat-70-jaar/. 

Jarigen die een proeverij kunnen 
ophalen, krijgen uiterlijk dinsdag 6 
juni persoonlijk bericht.

De Hartekamp Groep bestaat
70 jaar en trakteert op taart

MOOIE WATERKANTEN
Door Marenka Groenhuijzen

Met een bezoek aan de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan is 
Marenka gaan kijken hoe het ervoor staat met het nieuwe urnenbos.
Het was al laat in de middag, de zon scheen laag op het water van de 
vijver, die de contouren van de bomen weerspiegelde.
De paardenbloemen waren goed vertegenwoordigd tussen al het frisse 
en jonge groen. Een aangenaam bezoek.

Velserbroek - Tuinplantencentrum 
Loef bestaat al ruim 50 jaar. Dat wil 
dus zeggen 50 jaar een bron van 
inspiratie, service, uitstekende kwali-
teit, ruime voorraden en deskundig 
advies aan hoveniersbedrijven en 
particulieren. En dat alles in een 
gezellige, no nonsens sfeer met heel 
veel persoonlijke aandacht voor hun 
klanten.

Dat moet natuurlijk gevierd worden 
op een speciale manier. Dat gebeurt 
dan ook tijdens de tuininspiratie-
dagen in het weekend van 8, 9 en
10 juni aanstaande. Tijdens die 
dagen zijn er heel toepasselijk 50 
thema’s in het groen te zien van 
plant- en boomsoorten. Zo zijn er 
verschillende productpresentaties en 
zijn er meerdere tuinkamers gecre-
eerd met onder andere onder-
staande thema’s: Duintuin, Oosterse 
tuin, pluktuin / fruittuin, vergeten 
vaste planten, daktuin, prairietuin, 
een presentatie meerstammige 
bomen en mediterrane bomen en 
planten. Voor iedere tuin, smaak, huis 
en ook gezinssituatie volop inspiratie 
dus. Op het terrein van 10.000 m2

staat een grote voorraad tuinplanten, 

zodat u uw groene tuinplannen 
direct in uw eigen tuin in de praktijk 
kunt brengen. Zoals altijd staat het 
hele team klaar om vragen te beant-
woorden en advies te geven.

Op deze dagen is Loef geopend 
vanaf 8 uur ‘s morgens tot 5 uur ‘s 
middags. Indien mogelijk graag op 

de �ets komen in verband met de 
beperkte parkeerruimte. Uw groene 
aankoop kan in de week na de tuin-
inspiratie dagen eventueel bij u thuis 
worden afgeleverd met de eigen 
bezorgdienst.

www.tuinplantencentrumloef.nl. 
Rijksweg 255, Velserbroek.

Vijftig jaar tuinplantencentrum Loef

Ben Crezee in een van de inspirerende tuinopstellingen. Foto: Jeroen van Duijn.

Heemstede - Opgroeien met 
ouders met psychische problemen 
is voor een kind vaak eenzaam. 
Behalve zorgen is er ook het gemis 
van een ouder, die er met de volle 
aandacht voor jou kan zijn. Dit 
heeft een enorme impact op het 
leven van een kind.

Mariëlle Castelein vertelt hierover 
bij Verhalenkaravaan op woens-
dag 31 mei van 19-21 uur bij 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede.

Mariëlle is een krachtige vrouw, 
met een vrolijke uitstraling. Wie 
haar ziet, vermoedt niet dat zij haar 
hele leven zorgde voor haar ouders 
en broer met psychische proble-
men. Buitenstaanders zien de 
psychische problemen en de zor-
gen die een kind daarover heeft 
niet altijd. Mariëlle kampte vooral 
met dit onzichtbare deel van mantel-

zorg. Het missen van iemand die 
voor jou zorgt, het gebrek aan 
veiligheid en wederkerigheid. Op 
31 mei vertelt Mariëlle over haar 
mantelzorger-zijn. Over wat zij 
gemist heeft, maar vooral ook over 
wat haar kracht geeft en hoe zij 
voor zichzelf zorgt. Daarna is er 
gelegenheid met elkaar in gesprek 
te gaan met een hapje en een 
drankje. Iedereen die betrokken is 
bij iemand met psychische klach-
ten is van harte uitgenodigd om te 
komen. Ook een vriend, vriendin, 
buurman of buurvrouw is welkom.

Voor meer informatie en aan-
melden kijk op:
www.tandemmantelzorg.nl of 
neem contact met op via telefoon/
WhatsApp 023 891 0610.
Verhalenkaravaan is een initiatief 
van Prezens, RIBW K/AM, Roads, 
Stichting IK ZIE JE WEL en Tandem 
en vindt plaats elke laatste 

‘Ongezien opgroeien’ in Verhalenkaravaan

Trefpuntlezing 
‘Vlaamse sporen in 
Haarlem’  

Heemstede - Dinsdag 6 juni van 
13.30 – 15.30 uur vindt de Tref-
puntlezing ‘Vlaamse sporen in 
Haarlem’ door Hans van Roode 
plaats in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede.  
Ons land is altijd wel een land 
van vluchtelingen  geweest. De 
grootste golf vluchtelingen zijn 
eind zestiende/begin zeven-
tiende eeuw opgevangen. 
Haarlem verdubbelde qua in-
wonertal en meer dan de helft 
kwam uit de Zuidelijke Neder-
landen. Wie waren zij en wat 
vind je nog van hen terug in de 
stad?  
Kosten: €7,50. Aanmelden voor 
deze lezing kan via de mail: 
info@wijheemstede.nl of belt u 
023-5483828.

Films in de Luifel
Heemstede - Iedere maand wordt 
een aantal �lms gedraaid in de grote 
zaal bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Dit zijn 
vaak �lms met een actueel thema of 
mooie, gouwe ouwe �lms. 
De entree voor de �lms is €7,- p.p. en 
voor de �lm inclusief lunch €13,50.
De themamaaltijd met 3 gangen 
vóór de �lm van 14 juni kost €14,50, 
combi met de �lm: €19,50. 
Donderdag 8 juni: ‘Close’ (2022), start 
�lm 19.30 uur
Woensdag 14 juni: ‘La Verité’ (2019), 
start �lm 19.30 uur, vóór de �lm kunt 
u eventueel mee eten met de Thema-
maaltijd, kijk voor het menu op
www.wijheemstede.nl.
Donderdag 15 juni: ‘Ticket to para-
dise’ (2022), �lm & lunch, start �lm 
10.30 uur. Na de �lm is er een lekkere 
lunch in de foyer van de Luifel.
Aanmelden voor de �lms kan via 
info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 5483828. 
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Heemstede - Waar een klein dorp ontzettend groot in kan zijn! De traditionele Lentefair 
in het winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat in Heemstede was weer een klinkklaar 
en daverend succes. Vele belangstellenden uit de hele regio trokken afgelopen zondag 
21 mei graag naar Heemstede om deze voorjaarsmarkt te beleven. En dat was goed te 
merken, het was overal gezellig druk. Proeven, spelen op speelkussens, topscoorder 
worden bij het voetbal, schminken en veel leuke koopjes spotten: het kan allemaal in
het gezelligste winkelparadijs van Nederland, dat winkelcentrum Heemstede heet. 
Hulde weer voor de ondernemers en winkeliers, die er weer een fantastisch feestje van 
hebben gemaakt, zoals op de foto’s duidelijk te zien is. 

Daverende Lentefair: waar een klein dorp als Heemstede groot in is

     inderegio.nl • 24 mei 2023
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Door Bart Jonker

Heemstede – Onder het motto 
‘Cultuur voor iedereen: laat je ver-
rassen’, verklapte Podia Heemstede 
afgelopen zondag 21 mei op de 
Open Dag in Theater de Luifel de 
programmering van het nieuwe 
seizoen, waarvan weer prachtige, 
komische en ontroerende theatrale 
en muzikale noten deel gaan 
uitmaken. En die beloven weer van 
stevige kwaliteit te zijn. 
De theater- en cabaretuitvoeringen 
vinden plaats in Theater de Luifel en 

de mooie en diverse concerten 
vinden in de adembenemende Oude 
Kerk plaats, met haar ongeëvenaarde 
akoestiek.

Voorzitter van Stichting Podia 
Heemstede Wolter Kymmell reikte 
trots het nieuwe programma uit aan 
wethouder Eveline Stam, in aanwe-
zigheid van Irene Moors, die voor 
Podia Heemstede ambassadrice is.

Voorproe�es
De Open Dag kon rekenen op veel 
nieuwsgierige cultuurliefhebbers, die 

staan te popelen om te zien wat er in 
het nieuwe seizoen op de planken 
komt. Voor alle leeftijden: daarom 
werden er in ieder geval al vanmid-
dag voorproe�es gegeven van de 
verschillende kindervoorstellingen, 
een uniek en swingend jazz optreden 
voor alle leeftijden door Marleen 
Bijleveld en een heerlijk komisch 
optreden door het cabarettalent 
Boban Benjamin Braspenning, die de 
lachspieren in de volle zaal deed 
ontwaken.  

Smullen
Wie een blik werpt op het nieuwe 
programma van Podia Heemstede, 
kan alvast smullen. Programmeur 
Adriaan Bruin heeft weer goed zijn 
tanden gezet in een kwalitatief hoog-
staand programma. Eigenlijk gewoon 
een programma om enthousiast van 
te worden met zowel oudgedienden 
als nieuw spectaculair talent. Dat 
blijft toch onmiskenbaar de onaan-
getaste traditie van Podia Heem-
stede. Even een handvol bekende 
namen als Maarten van Rossem, 
Pieter Derks, Javier Guzman, Diederik 
van Vleuten, René van Meurs, Maartje 
en Kine, Martijn Koning en Fred Delf-
gauw komen graag terug in 
Heemstede en zullen hun publiek 
hier zeker vinden.

Qua muziekuitvoeringen komt 
Heemstede absoluut niets te kort. Zo 
komen onder meer Fuse, Eric Vloei-

mans, violiste Isabelle van Keulen 
met pianist Aleksandar Madzar en de 
Sisters Pedano met een vleugje Frans 
hun opwachting maken. Klassiek 
talent Yang Yang Cai brengt de Oude 
Kerk in vervoering op passievolle 
wijze. Argentijnse sferen door Carel 
Kraayenhof zullen de Oude Kerk in 
tangosferen opluisteren. Noemens-
waardig zijn ook concerten met ‘de 
story van’: muziek en het verhaal 
achter béroemde en onvergetelijke 
popmusici.
Zo staan Simon & Garfunkel en 
singer/songwriter Billy Joël centraal 
in het nieuwe seizoen. Onmiskenbare 
namen en dit is nog maar een kleine 
greep uit het wervelende 
programma.

Kortom: het belooft al met al weer 
een geweldig theaterseizoen te 
worden en dat allemaal in ons 
Heemstede. De kaartverkoop start in 
ieder geval 30 mei via
www.podiaheemstede.nl. 

Podia Heemstede Menu
Podia Heemstede biedt daarnaast 
een compleet gezellig avondje uit 
met het ‘Podia Heemstede Menu’. Dit 
houdt in dat u vooraf de voorstelling 
kunt genieten van een speciaal menu 
bij restaurants Southern Cross, de 
Pasta Box of Red Orchid. Kijk hiervoor 
op de website: podiaheemstede.nl/
informatie/Podia Heemstede Menu. 
Dan wordt het in totaliteit echt een 
geweldig avondje uit!

Uitstekende Open Dag Podia Heemstede: 
‘cultuur voor iedereen, laat je verrassen’

Uitreiking van het nieuwe programma: v.l.n.r.: Irene Moors, voorzitter Wolter 
Kymmell en wethouder Eveline Stam. Foto’s: Bart Jonker.

Het bestuur van Podia Heemstede,met wethouder v.l.n.r.: Michel Radix, Els Teske, 
Wolter Kymmell, wethouder Eveline Stam, Patrick Mol en ambassadrice Irene Moors. 
Ontbrekend op foto is bestuurslid Dorien van Beek.

AGENDA

DONDERDAG 25 MEI
Workshop en presentatie ‘Gezond 
koken in woord en daad’. Locatie is 
WIJ Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V. 17-20u. 
Kosten, incl. materialen €20,-. 
Aanmelden: info@wijheemstede.nl 
of tel. 023 - 5483828.

VRIJDAG 26 MEI
Zingen: vrij, moeiteloos en 
krachtig. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.10-12u.
Kosten: €10,-. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl, belt u
023 - 5483828 of bij de receptie 
van de Luifel. 

Liedjes van Annie M.G. Schmidt.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. 
Toegang vrij, na a�oop collecte 
met richtlijn €10,-.
www.mosterdzaadje.nl. 

ZONDAG 28 MEI
10.000 stappenwandeling.
Vanaf Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede.
Om 10u. 

MAANDAG 29 MEI
Pianist Mkhitar Ghazaryan.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, na a�oop collecte 
met richtlijn €10,-.
www.mosterdzaadje.nl. 

VRIJDAG 2 JUNI
Stravinsky, Poulenc en Turina door 
Saskia en Anne Frijns. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, 

collecte na a�oop met richtlijn van 
€10,-. www.mosterdzaadje.nl. 

ZONDAG 4 JUNI
Muziekgroep Bloemendaal houdt 
open podium, van klassiek tot 
Franse chansons. De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal, aanvang 
14.30 u. Entree: 5 euro (geen pin). 
www.muziekgroepbloemendaal.nl. 

Slotconcert met �uitistes Julie 
Moulin, Dasha Beltiukova en 
pianist Vital Stahievitch. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, 
collecte na a�oop met richtlijn van 
€10,-. www.mosterdzaadje.nl.

MAANDAG 5 JUNI
Spelletjesmiddag in ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.

DINSDAG 6 JUNI
Trefpuntlezing ‘Vlaamse sporen in 
Haarlem’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.13.30-15.30u. 
Kosten: €7,50. Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of tel. 
023-5483828. 

DINSDAG 6 EN DINSDAG 20 JUNI
Historische wandelingen Raad-
huisstraat. Vanaf Plein1, Juliana-
plein 1, Heemstede. Om 10u. 
Aanmelden verplicht via
info@wijheemstede.nl of 
tel. 023 - 5483828.

WOENSDAG 7 JUNI 
BinnenH’stede Borrelavond. De 1e 
Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heem-
stede. V.20-22u.

Heemstede  - Zaterdag 27 mei om 
15 uur komt Floortje Dessing naar 
Boekhandel Blokker aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede voor een 
interview. Zij zal het hebben over 
haar nieuwe boek ‘Heimwee moet je 
koesteren’.

Floortje Dessing maakt de balans op: 
wat is haar het meest bijgebleven 
van de bijzondere ontmoetingen 
met mensen over de hele wereld? 
Hoe heeft het reizen haar gevormd 
tot wie ze nu is en hoe kijkt ze naar 
de toekomst?

In ‘Heimwee moet je koesteren’ blikt 
ze terug op vijfentwintig jaar reispro-
gramma’s maken. 

Het boek is een verzameling van de 
avonturen die Floortje de afgelopen 
jaren heeft beleefd: zowel groot als 
klein, ver weg als dicht bij huis.

Toegang gratis, reserveren gewenst 
via tel. 023 5282472 of per e-mail 
info@boekhandelblokker.nl. 

Voorleesochtend
Tevens op zaterdag 27 mei, zoals elke 
laatste zaterdag van de maand om 
10.30 uur de voorleesochtend, vrije 
toegang.
Deze zaterdagochtend is Vera de 
Backker te gast, illustratrice van ‘Dit is 
mijn tuin’ en het recent verschenen 
‘Kom erbij, in mijn wei’, een erg leuk 
boek over weidevogels.
Elke laatste zaterdag van de maand 
ben je welkom, vrije toegang. Het 
voorlezen duurt ongeveer een half 
uur en is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

Interview Roxane van Iperen
Dinsdagavond 30 mei om 20 uur 
wordt Roxane van Iperen geïnter-
viewd over haar nieuwe roman ‘Dat 
beloof ik’.

Over het boek: 
De twaal�arige M. groeit op in twee 
werelden. Thuis is er chaos en ge-
weld, op school past ze zich geruis-
loos aan. Haar ouders zijn continu op 
de vlucht – voor de buitenwereld, 
elkaar, hun eigen demonen – en 
sleuren M. mee, van dorp naar dorp, 
van school naar school. Ze zoekt haar 
heil in de natuur en bij andere 
buitenstaanders – de bewoners van 
een vakantiepark, de reizigers in een 

woonwagenkamp, een groep kunste-
naars in het bos. Maar nergens krijgt 
ze de kans om wortel te schieten, of, 
belangrijker nog: om met iemand 
een gedeeld verleden op te bouwen. 
Voor iedereen is ze slechts een voor-
bijganger. En als er niemand getuige 
is van je leven, besta je dan wel?
Dat beloof ik is het verhaal van een 
meisje dat alles in haar jonge leven 
moet bevechten om overeind te 
blijven. En uiteindelijk voor een 
onmogelijke keuze komt te staan.

Toegang €7,50, reserveren gewenst 
via tel. 023 5282472 of per e-mail 
info@boekhandelblokker.nl.

Floortje Dessing, Roxane van Iperen en 
voorleesochtend bij Boekhandel Blokker

Boekomslag ‘Heimwee moet je 
koesteren’ van Floortje Dessing.

Roxane van Iperen. Foto’s aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.
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Heemstede - Misschien is het lastig 
om het nog over corona te hebben. 
Echter toch: Popkoor Voice Collective 
is twee jaar even ‘weggeweest’. En 
daarna was het even zoeken naar 
een nieuwe samenstelling en een 
nieuw repertoire. Nu is het moment 
om goed voor de dag te komen met 
het Lenteconcert.

Tijdens corona is er gebruik gemaakt 
van ‘online’, maar ook van het in-
zingen van nummers. Door de diri-
gent werd dat dat tot een geheel 
samengevoegd. Dat is leuk oefenen 
en het heeft het koor wel wat ge-
leerd. Maar het haalt het niet bij het 
met elkaar gezamenlijk repeteren. En 

al helemaal niet bij de mogelijkheid 
weer op te treden. Zoals u gewend 
bent treedt Voice Collective op in 
Heemstede in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18. Voice Collective laat 
zich graag in Heemstede zien. Per 
slot van rekening is dat immers het 
‘thuis’ voor het koor. En het ‘dynami-
sche’ laat zich zien door een aanvul-
ling van een band met drums, basgi-
taar en piano. Het optreden van het 
koor vindt plaats op vrijdag 9 juni en 
start 20 uur. De deur gaat om 19.45 
uur open. 

Kijk voor verdere informatie en 
entree op de website:
www.voicecollective.nl/lenteconcert.

Popkoor Voice Collective geeft 
Lenteconcert in Pinksterkerk

Popkoor Voice Collective. Foto aangeleverd.

Haarlem - Vrijdagmiddag 19 mei 
rond kwart voor drie is op de N208 in 
Haarlem een vrachtwagen tegen het 
spoorviaduct gereden. Hoewel het 
viaduct een maximale doorrijhoogte 
heeft van 4 meter, ging het toch mis.

De vrachtwagenchau�eur had zijn 
hijskraan te hoog staan. Door de klap 

werd het spoorviaduct, ter hoogte 
van de Leidsevaart, geraakt. Enkele 
stenen vlogen uit de vrachtauto, die 
tegen twee voertuigen terecht 
kwamen. Niemand raakte gewond. 

Er was  tijdelijk geen treinverkeer 
mogelijk. De weg werd gestremd om 
de situatie veilig te stellen.

Vrachtwagen tegen spoorviaduct

Foto: Inter Visual Studio / Rowin van Diest.

Regio - Ruim acht op de tien Neder-
landers met een hersenaandoening 
ervaren weleens onbegrip als gevolg 
van hun aandoening. Ruim een kwart 
van hen ervaart dit onbegrip zelfs in 
(zeer) sterke mate. Voor de start van 
de campagne ‘Samen voor Begrip’ 
peilde de Hersenstichting samen met 
onderzoeksbureau Kien Onderzoek 
de mate van begrip voor hersen-
aandoeningen.

Ruim vier miljoen Nederlanders 
kampen met een hersenaandoening 
zoals bijv. Parkinson, dementie, 
depressie, angststoornis of migraine. 
Hersenaandoeningen, zoals een 
beroerte, een traumatisch hersen-
letsel of een neurodegeneratieve 
aandoening, kunnen onzichtbare 
gevolgen hebben. Deze gevolgen 
kunnen variëren van gevoelens van 
overprikkeling en vermoeidheid tot 
problemen met geheugen en con-
centratie. Voor de meeste mensen 
zijn deze gevolgen onzichtbaar. Dit 
kan leiden tot onbegrip en frustratie 
bij de persoon die de hersenaandoe-
ning heeft en de mensen om hen 
heen.

Over de mate van onbegrip voor een 
hersenaandoening en de impact 
daarvan is nog weinig bekend. De 
Hersenstichting peilde samen met 
onderzoeksbureau Kien Onderzoek 
onder 1000 Nederlanders – die zelf 

een hersenaandoening hebben of in 
hun directe omgeving iemand ken-
nen met een hersenaandoening – in 
hoeverre men onbegrip ervaart over 
een hersenaandoening.
Opvallend is dat men vooral onbe-
grip ervaart van vrienden en familie 
(beide 44%), daarnaast ook van over-
heidsinstanties (28%), werkgever 
(20%) en artsen/zorgprofessionals 
(20%). Jongeren (<30 jaar) ervaren 
vaker onbegrip van de werkgever 
(49% vs. 25%) en artsen/zorgprofes-
sionals (47% vs. 24%) dan 30-
plussers.

Het onbegrip komt vaak doordat het 
aan de buitenkant niet zichtbaar is 
dat iemand een hersenaandoening 
heeft. Meer dan de helft geeft aan in 
(zeer) sterke mate onbegrip te er-
varen vanwege vermoeidheid (53%) 
en overprikkeling (51%).

Het onbegrip uit zich veelal in onge-
duld, denken dat iemand zich aan-
stelt, niet serieus nemen, geen reke-
ning houden, iemand raar of vreemd 
vinden, en denken dat iemand dom 
is. Ruim een kwart ervaart dagelijks 
onbegrip vanwege de hersenaan-
doening (26%) en nog eens ruim een 
derde heeft er wekelijks last van 
(36%).
Van de respondenten geeft 95% aan 
dat het onbegrip in enige mate in-
vloed heeft op hem of haar als per-

soon. Dit wordt het sterkst ervaren in 
het werkende leven; 48% geeft aan 
dat het onbegrip hier in (zeer) sterke 
mate invloed heeft op de persoon. 

Ook onbegrip in het sociale leven 
(41%) en het niet mee kunnen doen 
in de maatschappij (40%) heeft voor 
vier op de tien (zeer) sterke invloed 
op de persoon.

Onlangs lanceerde de Hersenstich-
ting de campagne ‘Samen voor 
Begrip’ en vraagt hiermee, samen 
met bekende Nederlanders, aan-
dacht voor de onzichtbare gevolgen 
van hersenaandoeningen en pleit 
voor meer begrip en erkenning hier-
voor. De campagne loopt van mei 
t/m juli 2023.

Indormatie over de campagne op 
www.hersenstichting.nl/samen-
voor-begrip/.

Hersenstichting: ‘Veel Nederlanders met een 
hersenaandoening worden niet begrepen’

Werkzaamheden ProRail

Heemstede- In de nacht van vrijdag 2 juni 01 uur t/m vrijdag 2 juni 06 
uur, vinden er laswerkzaamheden aan het spoor door ProRail plaats in 
Heemstede. Deze werkzaamheden kunnen licht- en geluidsoverlast 
veroorzaken.

Meer informatie op: www.prorail.nl.

Regio - Veel sectoren kampen met 
personeelstekorten. Dit concludeert 
UWV. De gevolgen van die tekorten 
overstijgen in sommige gevallen de 
sector zelf. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de kinderopvang. Kinderopvang 
stelt ouders in staat om betaald werk 
te verrichten. Omgekeerd kan het zo 
zijn, dat mensen niet of minder wer-
ken omdat er geen plaats is bij de 
kinderopvang.

Het (grote) personeelstekort in de 
kinderopvang geldt voor heel Neder-
land. Ook Noordelijk Noord-Holland 
heeft te maken met grote perso-
neelstekorten. In Noord-Holland 
Noord en Zaanstreek-Waterland was 
de arbeidsmarkt voor kinderopvang 
in 2020 nog gemiddeld. In Zuid-
Kennemerland en IJmond was al 
sprake van krapte in deze sector. Nu 
worden de drie arbeidsmarktregio’s 
gekenmerkt door een ‘zeer krappe’ 
arbeidsmarkt voor kinderopvang. 
Ook op de langere termijn, zeker met 
het overheidsvoornemen om de 
kinderopvang voor 94% te vergoe-
den, is de verwachting dat de perso-
neelstekorten verder zullen toene-
men. Dit kan er voor zorgen dat 
wachtlijsten voor ouders verder op-
lopen.

Eind 2022 stonden in de drie arbeids-
marktregio’s samen 450 vacatures in 
de kinderopvang open. Vooral Zaans-
treek-Waterland en Zuid-Kennemer-
land en IJmond hebben ook nog te 
maken met concurrerende vraag 
naar personeel uit de regio Groot-
Amsterdam, waar nog eens 650 
medewerkers kinderopvang werden 
gezocht. In de drie regio’s in Noorde-
lijk Noord-Holland stonden slechts 

135 WW-gerechtigden geregistreerd 
met een achtergrond in de kinderop-
vang. Deze cijfers laten zien dat de 
sector zich ook moet richten op 
andere manieren van werving.

Zeer krappe arbeidsmarkt voor 
pedagogisch medewerkers 
kinderopvang
De krappe arbeidsmarkt in de kinder-
opvang heeft verschillende oor-
zaken, zo blijkt uit de UWV publicatie 
‘Zij-instroom belangrijk voor aanpak 
tekorten kinderopvang’. Uit een pei-
ling onder werkgevers in de kinder-
opvangorganisaties blijkt dat zij als 
drie belangrijkste oorzaken van het 
personeelstekort noemen:
• Het ziekteverzuim van werknemers 

(67%);
• Te weinig aanbod van geschikte 

kandidaten (66%);
• Langlopende tekorten die niet zijn 

ingelopen (51%).

Oriënteren op een overstap naar 
de kinderopvang
Een deel van de vraag naar personeel 
kan worden ingevuld door mensen 
die vanuit een andere sector zij-
instromen. Hierbij kan worden ge-
dacht aan activiteiten-, groeps- en 
woonbegeleiders, verkoopmedewer-
kers detailhandel, kelners, barperso-
neel, receptionisten, telefonisten en 
verzorgenden. Werkzoekenden die 
zich hierin herkennen kunnen over-
wegen de overstap naar de kinder-
opvang te maken. Hiervoor kunnen 
zij bijvoorbeeld terecht bij het Leer-
werkloket.

Skills en vaardigheden
Het werk van een pedagogisch mede-
werker kinderopvang is heel divers 

en bestaat onder andere uit het 
begeleiden van kinderen bij spelacti-
viteiten, het observeren van gedrag 
van kinderen en samenwerken met 
ouders. Belangrijke skills en vaardig-
heden die van de medewerker 
worden gevraagd zijn bijvoorbeeld:
• Het begeleiden van en aandacht 

hebben voor anderen;
• Goede communicatieve vaardig-

heden (voor zowel het contact met 
kinderen als voor de samenwerking 
met collega’s en ouders);

• Het kunnen organiseren en bege-
leiden van spelactiviteiten;

• Zelfstandig kunnen werken, verant-
woordelijkheid nemen/dragen en 
creativiteit.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In april 2023 werden er in de arbeids-
marktregio Noord-Holland Noord 
5.222 WW-uitkeringen verstrekt, een 
daling van 2,2% ten opzichte van de 
maand ervoor. In Zuid-Kennemer-
land en IJmond was de daling met 
1,7% naar 3.390 uitkeringen iets 
lager. In Zaanstreek-Waterland wer-
den 2.768 WW-uitkeringen verstrekt, 
een daling van 0,4%.
Met name in vervoer en logistiek, in 
de horeca en in de zorg en welzijn 
daalde het aantal WW-uitkeringen.

Bron: UWV. Foto: Bigstock.

Personeelstekorten in de kinderopvang werken 
door in andere sectoren volgens UWV
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Regio - Ben je van plan om in 2023 in 
het huwelijksbootje te stappen? Als 
je doordeweeks het jawoord wil ge-
ven in een Noord-Hollands gemeen-
tehuis, betaal je hier gemiddeld
€474,93 voor. Noord-Holland is 
hiermee de op één na duurste pro- 
vincie van Nederland, al zijn er wel 
grote lokale verschillen. Dit blijkt uit 
het jaarlijkse bureauonderzoek van 
ThePerfectWedding.nl. 
In het gemeentehuis trouwen kost in 
Nederland gemiddeld €432,98. In 
Noord-Holland liggen de kosten dus 
�ink hoger, zo blijkt uit het onder-
zoek. Alleen in Utrecht is het nog 
duurder om in het huwelijksbootje te 
stappen.

Doordeweeks trouwen: Schagen 
goedkoopst, Amsterdam duurst
Wil je voordelig trouwen in Noord-
Holland, maar liever niet tijdens een 
gratis ceremonie op maandagoch-
tend? In Schagen betaal je €297,85 
voor een doordeweekse huwelijks-
voltrekking in het gemeentehuis.

Het is hiermee de goedkoopste ge-
meente in Noord-Holland.
De duurste doordeweekse ceremo-
nie van Noord-Holland vind je in 
Amsterdam. Trouwen in een gemeen-
telijke trouwzaal binnen de hoofd-
stad kost je €831,40. Amsterdam is 
hiermee zelfs de één na duurste 
gemeente van heel Nederland. 
Een �inke domper voor echtparen 
die graag in Weesp willen trouwen. 
Voorafgaand aan de fusie met Amster-
dam kostte een gemeentelijke cere-
monie hier namelijk nog geen €500.

Kosten gestegen met gemiddeld 
5,2%
Doordeweeks trouwen is dit jaar in 
Noord-Holland gemiddeld 5,2% 
duurder dan in 2022. In Amstelveen 
gaat het zelfs om een stijging van 
37,6%. Vorig jaar betaalde je hier
€302,50 voor een huwelijksvoltrek-
king, in 2023 is dit tarief toegenomen 
tot €416,10.
Andere Noord-Hollandse gemeenten 
waar een bruiloft dit jaar �ink duur-

der is, zijn Aalsmeer (+35,8%) en 
Haarlemmermeer (+22,3%).
Sarah Glasbergen, oprichter van 
ThePerfectWedding.nl zegt hierover: 
“Natuurlijk is het begrijpelijk dat een 
ceremonie duurder is geworden. 
Dezelfde trend is bijvoorbeeld zicht-
baar bij bruidsjurken en -taarten, 
maar een stijging van meer dan 30% 

of zelfs 158% (Noord-Beveland) is wel 
heel fors.”
Vergelijk hier hoeveel trouwen kost 
in jouw gemeente en andere omlig-
gende gemeenten: 
www.theperfectwedding.nl/trouw-
feestlocaties/kosten-ceremonie-2023 

Bron en beeld: The Perfect Wedding.nl/

Noord-Holland op één na duurste provincie om te trouwen

Haarlem - Een oudere man is vrij-
dagmiddag 19 mei gewond geraakt 
bij een ongeval met zijn scootmobiel 
in Haarlem. Rond kwart over vijf ging 
het mis op de oversteek op de Prins 
Bernhardlaan ter hoogte van de 
Zomervaart. Bij het ongeval was ook 
een meisje op een scooter betrokken.

De oudere man is door ambulance-

personeel opgevangen en na de 
eerste zorg naar het ziekenhuis over-
gebracht voor verdere zorg. De jonge 
vrouw bleef bij het ongeval onge-
deerd. Vanwege het ongeval was de 
Prins Bernhardlaan afgesloten rich-
ting de Schipholweg. Het verkeer 
moest omrijden via de Zomervaart. 
Een agent heeft de scootmobiel 
weggereden.

Oudere man gewond na ongeval 
met scootmobiel

Foto: Inter Visual Studio.

Haarlem - Een jongen is zaterdag-
avond 20 mei aangehouden nadat hij 
een zakje met vermoedelijk drugs in 
het water had gegooid aan de Eras-
muslaan in Haarlem.

De politie wilde de jongen contro-
leren vanwege een melding van 

inbraak aan de Adlerstraat. De 
jongen bleek niets met de inbraak te 
maken te hebben maar hij is wel 
aangehouden vanwege het vermoe-
delijke bezit van drugs. De brand-
weer heeft het zakje uit het water 
gevist. De politie onderzoekt de 
inhoud.

Jongen gooit zakje met drugs in sloot

Foto: Inter Visual Studio.

Regio - Van 22 tot en met 26 mei 
vindt de tweede ‘Week van de School-
tuin’ plaats. In de provincie Noord-
Holland doen zo’n 2800 basisschool-
leerlingen mee aan deze speciale 
week, waarin kinderen leren hoe ze 
zelf groente en fruit moeten zaaien, 
verzorgen en oogsten.
Alliantie Schooltuinen en Jong Leren 
Eten, die de Week van de Schooltuin 
organiseren, hopen hiermee bij te 
dragen aan een gezondere samenle-
ving. “Zelf groente kunnen kweken, 
draagt bij aan een gezonde en 
natuurbewuste generatie”, stelt 
projectleider Arjan Klopstra.

Over heel het land zullen de komen-
de week bijna 50.000 kinderen met 
schooltuinieren aan de slag gaan.
Dit is een ruime verdubbeling ten 
opzichte van de eerste editie van de 
Week van de Schooltuin. Deelne-
mende scholen, waarvan nu eenmaal 
niet alle ju�en en meesters van 
nature groene vingers hebben, 
ontvangen ter inspiratie een lesbrief. 
Ook kunnen zij hulp vragen aan 
ondersteuners in de buurt, die al vele 
jaren ervaring hebben met het 
schooltuinieren. Lokale NME (Natuur-
en Milieu Educatie)-centra, moestuin-
coaches en vrijwilligers op school-
tuincomplexen staan klaar om 
scholen te ondersteunen.

Record zaadjes zaaien
Het motto van de tweede editie van 
de Week van de Schooltuin is: samen 
zaaien, samen groeien. Leerlingen, 

ju�en en meesters en moestuincoa-
ches zullen deze week onder andere 
een recordaantal zaadjes zaaien. Voor 
scholen, die zelf niet over een school-
tuin beschikken, zijn er eenvoudige, 
laagdrempelige lessen ontwikkeld. 
Ook zal dit jaar voor de tweede keer 
de Gouden Wortel worden uitgereikt 
aan een gemeente die zich volop 
inzet voor het schooltuinwerk.

‘Ieder kind een schooltuin’
De Alliantie Schooltuinen en Jong 
Leren Eten vinden dat ieder kind op 
de basisschool aan de slag zou 
moeten kunnen in een schooltuin. 
Uit onderzoek van DUO (2021) blijkt 
echter dat slechts één op de vijf leer-
krachten met hun klas een school-
tuin heeft. Hoewel het merendeel 

van de leerkrachten aangeeft wel te 
willen schooltuinieren, ziet zij hiertoe 
geen mogelijkheden. Ook heeft 
slechts een kwart van de basis-
scholen in ons land schooltuinieren 
opgenomen als onderdeel van het 
onderwijsprogramma. ‘“De school-
tuin is een essentieel onderdeel van 
de school”,  stelt Klopstra, die de 
belangstelling voor de schooltuin bij 
scholen en gemeenten het afgelopen 
jaar wel zag groeien.

Meer informatie over de Week van de 
Schooltuin, hoe je kan meedoen als 
school of als partner, welke activi-
teiten er zijn en over de Gouden 
Wortel-verkiezing, is te vinden op 
alliantieschooltuinen.nl/
week-van-de-schooltuin.

Zo’n 2800 schoolkinderen doen mee 
met tweede ‘Week van de Schooltuin’

 ‘Ieder Kind een schooltuin’  Foto aangeleverd door de Alliantie Schooltuinen.

Bloemendaal - Op donderdagavond 
1 juni om 20 uur houdt IVN Zuid-
Kennemerland een excursie rond de 
Oosterplas. U kunt tijdens deze 
excursie genieten van het duinland-
schap. Hoe zijn de duinen ontstaan 
en welke veranderingen hebben zich 
in de afgelopen eeuw voorgedaan? 
Wie zijn hier bij betrokken geweest 
en welke invloed hebben de exoten 
op de biodiversiteit in de duinen? In 

ieder jaargetijde is er dus voldoende 
te leren over de duinen. Vanaf het 
uitzichtpunt Starrenberg heb je een 
mooi gezicht op de duinen. Zowel de 
binnenduinrand als het strand zijn 
vanaf dit punt te zien. 
Vertrekpunt: Bleek & Berg, ingang 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Bij Parkeerplaats ingang Bleek&Berg, 
Bergweg, Bloemendaal. 
Dit is een excursie in het Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland. Reser-
veren/aanmelden (verplicht) via 
www.np-zuidkennemerland.nl. 
Informatie di. t/m zo. via 
023-5411123.

Excursie rondje Oosterplas

De Oosterplas. Foto aangeleverd door 
IVN ZK.

Foto:Inter Visual Studio / Sander 
Disselkoter.

Brand in bedrijfspand 
Haarlem

Haarlem - Maandagmiddag 22 mei 
rond één uur is aan de Kuppersweg 
in Haarlem brand ontstaan. De hulp-
diensten zijn aangekomen bij het 
bedrijf Atom-Retail. Er kwam lang-
durig rook uit het pand. De brand-
weer heeft veel ‘lage druk’ slangen 
uitgerold. Er waren twee werknemers 
aanwezig. Zij probeer-den zelf de 
brand te blussen voordat de brand-
weer kon arriveren. Hierbij hebben 
zij rook ingeademd. Daarvoor zijn zij 
even nagekeken in de ambulance, 
laat de voorlichter weten.
Hoe erg de schade is in het grote 
bedrijf is nog niet duidelijk.






