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Door Bart Jonker

Vogelenzang – Een groot feest voor 
mevrouw Rie van der Linden, die 
afgelopen donderdag 24 februari 
maar liefst honderd kaarsjes mocht 
uitblazen. Als extra feestelijke verras-
sing werd ze van haar huis in Benne-
broek met haar naasten en familie 
speciaal opgehaald met een heuse 
paardentram, om haar verjaardag 
verder te vieren bij Vogelhart in het 
Dorpshuis van Vogelenzang.

‘Platte kar’ werd paardentram
Monique van Leeuwen en Tanja De 
La Court van Ontmoetingscentrum 
Vogelhart hebben deze verrassing 
voor Rie van tevoren bekokstoofd. 
“Vorig jaar werd Rie 99 jaar en dat 
hebben we samen uitgebreid 
gevierd in de voetbalkantine van 
Vogelhart hier in Vogelenzang”, 
vertelt Monique van Leeuwen. “We 
zeiden toen al voor de grap: “Nou Rie, 
als je volgend jaar 100 wordt, ga je 
op de platte kar.” Dat geloofde ze 
natuurlijk niet. En zie nu het resul-
taat. Het is echter vandaag geen 
platte kar geworden vanwege de 
regen, wind en kou. Dus hebben we 
als alternatief deze paardentram 
geregeld, waarmee zij hier bij het 
Dorpshuis aankomt met haar 
dochter, kleindochter, vrijwilligers en 
haar belangrijkste vrienden. Ze is 
thuis in Bennebroek met deze paar-
dentram feestelijk opgehaald. Haar 
overige familieleden en vrienden 
komen op eigen gelegenheid naar 
het Dorpshuis om haar verjaardag 
met haar te vieren. Mevrouw Van der 
Linden is een taaie hoor: ze is een 
bekend icoon in Bennebroek in de 
gymnastiekwereld en als ze hier bij 
Vogelhart is, geeft ze nog steeds 
gymoefeningen. Ze is erg betrokken. 
Ze heeft ook enkele weken terug met 
haar dochter Ingrid ons Oud- en 
Nieuwfeest bijgewoond. Daar grapte 
Rie ineens: “Ga toch maar die platte 
kar regelen, want ik ga die 100 jaar 
wel redden hoor”, aldus Monique van 
Leeuwen.

“Ik laat het allemaal maar over mij 
heen komen”
De honderdjarige Rie zelf vindt het 
allemaal geweldig wat ze voor haar 
hebben gedaan en is er een beetje 
beduusd van. “Ik laat het allemaal 
maar over mij heen komen vandaag”, 
reageert ze laconiek. In het Dorps-
huis werd een heerlijke taart aange-
sneden. De jarige zelf sloeg alles met 
glimmende oogjes gade, trots 
zittend in haar verjaardagzetel, met 
een opgespelde badge 100 jaar en 
een sjerp van haar dochter Ingrid 
met de tekst: ‘‘s Werelds liefste 
moeder’. Een mooie dag om op terug 
te kijken.

Rie van der Linden viert haar 100ste verjaardag met de paardentram

De honderdjarige Rie van der Linden met haar dochter Ingrid bij de paardentram. Foto’s: Bart Jonker.

Een trotse Rie van der Linden geniet in het Dorpshuis van haar verjaardag.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 6 maart, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 maart: ds. Jan Seeleman 
(Haarlem).
U bent weer van harte welkom bij 

de vieringen. De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie: www.
pkntrefpunt.nl, klik op actueel of 
via You Tube: trefpuntbennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 6 maart om 10u.
Ds. J.A. Berkheij.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@bloemendaler.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
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.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

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Santpoort-Noord – In ’t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord zijn in het weekend van 
12 en 13 maart weer twee mooie 
muziekuitvoeringen te horen. 

Duo Antima 
Het Oekraïens-Bulgaarse Duo Antima 
bestaat uit de violiste Anna Antypova 
en de pianiste Tsarina Marinkova.
Op zaterdag 12 maart om 15.00 uur 
geven zij in ‘t Mosterdzaadje een 
prachtig concert met werken van 
Martinu, Beethoven en Mendelssohn.  
Ze vertellen over het programma, en 
dat was vóór de hel in de Oekraïne 
uitbrak.

“Dit concertprogramma is sterk beïn-
vloed door de pandemie en de 
emotionele toestand waarin we ons 
bevonden en optreden niet mogelijk 
was. Wij begonnen in deze periode 
aan de derde vioolsonate van Bohu-
slav Martinu. Vuurwerk, vol kleuren 
schittering, maar ook tederheid en 
folk. De muziek leek wel een weer-
spiegeling van de situatie waarin we 
zo plotseling terecht waren geko-
men. Het daaropvolgende jaar van 
stille wanhoop, verborgen dramatiek 
en diep verlangen naar weer musi-
ceren komt helemaal tot uiting in 
Beethovens 4e viool sonate. En tot 
slot een paar juweeltjes, zo mooi, zo 
ver�jnd...het zijn bewerkingen van 
de Liederen zonder woorden van 
Felix Mendelssohn. Muziek die de ziel 
raakt”, vertelt Tsarina Marinkova.  
Duo Antima werd opgericht in 2015 
tijdens een Jazzfestival in Bulgarije. 
De vriendschap en muzikale klik 
bracht hun op veel podia in Europa 
en ze sleepten vele prijzen in de 
wacht. In 2019 kwam hun eerste CD 
‘Re�ections in C-minor’ uit.  

Liederen en duetten van Robert 
Schumann 
Twee, misschien wel de mooiste 
liederencycli die Schumann maakte, 
worden op zondag 13 maart om 
15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje uitge-
voerd. ‘Frauen Liebe und Lebe’ 
gezongen door de sopraan Marijke 
Groenendaal en ‘Dichterliebe’ door 
de bariton Joost van Tongeren. De 
pianist is Jacob Engel. Een gouden 
stel bij elkaar. Samen zullen ze ook 
enkele duetten brengen zoals het 
prachtige ‘In der Nacht’.  En alles op 

en top Romantiek en daarom kreeg 
het programma ook de titel: ‘Glück ist 
nur die Liebe, Liebe nur is Glück’.  Een 
dichtregel uit Frauenliebe und Lebe, 
waarin vanaf een roze wolk de 
ik-�guur haar kersverse moeder-
schap bezingt.  
De gedichten van Adalbert von 
Chamisso en Heinrich Heine zouden 
zonder Robert Schumann, die er in 
1840 op geniale manier de muziek bij 
schreef, in de vergetelheid zijn 
geraakt. Frauenliebe und -Leben; 
over het jonge meisje dat afscheid 
neemt van haar jeugd trouwt en dan 
een ultiem verlies te verwerken 

krijgt. Dichterliebe: een reis in zestien 
liederen langs alle stadia van een 
vergeefse verliefdheid. Het onbeant-
woorde verlangen heeft een bijna 
vernietigende uitwerking op de 
ik-persoon, maar uiteindelijk over-
wint zijn levenskracht en ontstaat 
ruimte voor werkelijke liefde. 

‘t Mosterdzaadje, tel.: 023-5378625 
Mogelijkheid tot reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
of www.mosterdzaadje.nl.

Ook bij voldoende plaats vrije 
toegang en bijdrage na a�oop.

Muziek die de ziel raakt in ‘t Mosterdzaadje

V.l.n.r.: Anna Antypova en Tsarina Marinkova. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

V.l,n.r.: Joost van Tongeren, Jacob Engel en Marijke Groenendaal. 

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

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Liedjes uit en over 
Ierland via Radio 
Bloemendaal
Bloemendaal - Ierland is begena-
digd met veel ongerepte natuur. 
Desondanks is het land niet al te 
hoog genoteerd als het gaat om het 
massatoerisme. Met soms levendige 
maar ook diepgevoelige muziek.  
In het midden van de 19de eeuw 
werd Ierland geteisterd door een 
grote hongersnood veroorzaakt door 
jarenlang mislukte oogsten ten 
gevolge van aardappelziekte. Hier-
door ontstond er massale sterfte en 
emigreerden veel Ieren, het meest 
naar Amerika. Daar genoot enkele 
jaren voor de hongersnood 
geschreven Ierse ballad ‘Kathleen 
Mavournin’ in de tweede helft van 
de19de eeuw een enorme 
populariteit.

Ook liederen verhalend over een tijd 
dat Ierland nog moest vechten voor 
zijn onafhankelijkheid van Engeland 
in herinnering gebracht door een 
lied zoals ‘A nation once again’.
Noord-Ierland wordt ook bezongen 
in een triom�ied van de Protestanten 
onder aanvoering van koning Willem 
III van Engeland en Nederland in de 
slag bij de rivier de Boyne in 1690, 
die wordt gememoreerd. Ook liedjes 
uit landen die zich lieten inspireren 
door Ierland.

Dit is allemaal te beluisteren in het 
programma ‘Uit Daan’s Platenko�er’-
vanaf zondag 6 maart te beluisteren 
op www.radiobloemendaal.nl, 
uitsluitend via het internet te 
ontvangen.

Muziek uit Ierland. Foto: Bigstock.
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Heemstede - O�ce Manager Brigitte 
Mentjox is vandaag 20 jaar in dienst 
bij Van Wonderen Makelaars in 
Heemstede. Daarom wordt zij door 
haar werkgever graag in het zonnetje 
gezet.

Collega Mireille van Dijk vertelt: 
“Brigitte is het hart van ons bedrijf, 
het eerste aanspreekpunt voor onze 
klanten en nog veel meer. Als echte 
Heemsteedse heeft ze een enorm 
netwerk in de regio. Met haar sponta-
niteit en inlevingsvermogen is ze van 
gouden waarde voor ons kantoor.
We hoeven bijna niet meer zelf de 
moeite te nemen om de telefoon op 
te nemen, want iedereen vraagt toch 
altijd naar Brigitte. Want behalve dat 
je dan zeker weet dat je vraag goed 

wordt beantwoord, is er ook altijd 
ruimte voor een sociaal praatje. Naast 
haar fulltimebaan weet ze ook nog 
tijd te vinden om altijd voor iedereen 
klaar te staan en om elk jaar een 
‘gratis winkel’ in Amsterdam Zuid-
Oost te openen voor mensen die iets 
minder te besteden hebben in 
december. Maandenlang struikelen 
we dan op kantoor over dozen 
kleding en speelgoed die we 
ontvangen van onze klanten na een 
oproep van Brigitte.
We zijn erg trots dat Brigitte al zolang 
deel uitmaakt van ons team, we 
kunnen niet zonder haar! We willen 
haar graag verrassen met een stukje 
in de krant, want zelf mag ze ook wel 
eens in de belangstelling staan”, 
aldus Mireille.

Makelaarsbedrijf zet Brigitte 
Mentjox in het zonnetje

Brigitte Mentjox voor een feestelijk versierde ingang van het kantoor.
Foto aangeleverd door Van Wonderen Makelaars.

Regio - De coronaepidemie heeft het 
lerarentekort in het voortgezet onder-
wijs in de regio’s Zuid-Kennemerland 
en Groot-Amsterdam behoorlijk 
blootgelegd. Het project Talent als 
Docent, ge�nancierd door het minis-
terie van OCW, is opgezet om dit 
tekort tegen te gaan.

Experts die verbonden zijn aan het 
project informeren potentiële over-
stappers over de switch naar het 
leraarschap in het voortgezet onder-
wijs. Met voorlichtingsbijeenkom-
sten, persoonlijk advies en trainingen 
als ‘Ontdek je talent als docent’ en 
‘Opfriscursus herintreders’, worden 
potentiële ‘second-career teachers’ 
ondersteund op hun weg om be-
voegd docent te worden. Die weg 
kan op verschillende manieren wor-
den bewandeld.
Sandra van Dalen, projectleider van 
Talent als Docent: “Overstappers zijn 
ontzettend belangrijk om het lera-
rentekort in het voortgezet onder-
wijs op te vangen. Bij Talent als 

Docent ondersteunen we, in samen-
werking met de VU, UvA en de HvA, 
deze overstappers op hun weg naar 
die opleiding tot docent en die baan 
voor de klas. Maar dat brengt ook 
verantwoordelijkheden met zich 
mee. Daarom bieden we ook onder-
steuning aan ervaren docenten, 

team- en schoolleiders om overstap-
pers op de juiste manier te bege-
leiden én te behouden.” 
Zo geeft Talent als docent vorm aan 
het motto ‘Docent worden, zijn én 
blijven.
Geïnteresseerd? 
Kijk op de website Talentalsdocent.nl.

Talent als Docent helpt overstappers bij carrière-
switch naar docentschap voortgezet onderwijs

Het project Talent als Docent is opgezet om het leerkrachtentekort tegen te gaan. 
Foto: aangeleverd

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

GRATIS KABAAL

5/6

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Zeeweg 189-191 | 1971 HB IJmuiden

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.HEEMSTEDER.NL/KABALEN-OPGEVEN

Telefoon:

Heemstede - Dinsdag 8 maart is het 
Internationale Vrouwendag. In het 
kader hiervan vindt bij WIJ Heem-
stede in de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede om 13.30 uur de 
Trefpuntlezing ‘Vrouwen aan zet’ 
door Cécile Manson plaats. Deze 
lezing gaat over het belang van een 
meer holistische kijk op vrouwen-
emancipatie waar ook mannen actief 
bij betrokken zijn en vrouwen elkaar 
aanmoedigen op te komen voor hun 
behoeftes. Daarna gaat Cécile met 
het publiek in dialoog om enkele 
gerelateerde thema’s verder te 
verkennen en te verdiepen

Een holistische kijk op emancipatie 
houdt in dat we rekening houden 
met het feit dat alles met elkaar op 
de een of andere manier verbonden 
is. Deze systemische benadering is 
cruciaal voor het individu en voor de 
maatschappij willen we de grote 
uitdagingen van deze tijd aangaan 
en een goede toekomst voor de 
volgende generaties waarborgen. 
Emancipatie die alleen vanuit een 
fysieke polariteit van man vrouw 
wordt benaderd doet de complexi-
teit van het vraagstuk geen recht en 
brengt veel onbalans in ieders wel-
zijn.
Cécile is geboren en getogen in Zwit-
serland en heeft in verschillende 
landen gewoond en gewerkt. Ze is 
auteur, een polyglot en een innerlijk 
leiderschapscoach met een vrouwe-
lijke twist. Cécile helpt haar deelne-
mers graag weer verliefd te worden 

op het leven. Dat doet ze op maat in 
één-op-één coaching en via haar trai-
ningen. Haar klanten zijn veelal actief 
in het zakelijke en politieke leven. Ze 
heeft een passie voor de natuur en 
leeft volgens de quote uit haar boek 
Rose letters of love to life:
“Life is the dance of unfolding poten-
tial: beautiful in its diversity, strong in 
its pursuit of excellence and magni�-
cent to witness and be part of.” Deze 
lezing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede en 
kost €8,-.

Aanmelden verplicht:
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl, 
023 - 5483828.

Meet & greet om 15.30 uur met 
vrouwelijke kandidaat-raadsleden
Aansluitend om 15.30 een meet & 

greet met de vrouwelijke kandidaat-
raadsleden. Op 14, 15 en 16 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan kun je je stem uitbrengen op 
een van de zeven partijen die in 
Heemstede deel willen uitmaken van 
de gemeenteraad in de komende 
vier jaar. Ben je benieuwd welke 
plannen zij hebben om voor 
vrouwen relevante thema’s aan te 
pakken? Of wil je juist aandacht 
vragen voor een onderwerp wat nog 
niet op de politieke agenda staat? 
Kom dan naar WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstedel op 
dinsdag 8 maart van 15.30 - 17.00 
uur om persoonlijk kennis te maken 
met de vrouwelijke kandidaat-raads-
leden van deze zeven partijen. 
Aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
023 - 5483828.

Internationale Vrouwendag: lezing ‘Vrouwen aan zet’
en meet & greet met vrouwelijke kandidaat-raadsleden

Cécile Manson. Foto aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - In 2022 wordt het vijf-
honderdste geboortejaar van Dirck 
Volckertszoon Coornhert uitgebreid 
herdacht en gevierd. De Coornhert 
Stichting Haarlem beschouwt Coorn-
hert met Frans Hals als de belang-
rijkste Haarlemmers ooit en een van 
de meest waardevolle cultuurdragers 
van ons land. Kampioen van de tole-
rantie, strijder voor vrijheid en gelijk-
waardigheid, schrijver van zo’n 150 

boeken en pam�etten, gra�sch 
kunstenaar met 300 prenten op zijn 
naam. Stadssecretaris van Haarlem. 
Topadviseur van Willem van Oranje. 
Een alleskunner en multi-talent.
Peter van Wingerden vertelt u op 
donderdag 10 maart van 19.30-21.30 
uur over deze boeiende �guur en 
geeft inzicht in het programma dat 
rond zijn 500ste geboortejaar is 
opgetuigd. Deze lezing i.s.m.de 

Rotary Club Heemstede. De lezing is 
met een gereduceerd tarief bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede nu voor €5,-. Leden 
van Rotary Club Heemstede houden 
in 2022 een aantal lezingen vanuit 
hun expertisegebied voor geïnteres-
seerden. Vooraf aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Lezing 500 jaar Coornhert door Peter van Wingerden
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Heemstede - Steeds meer mensen 
komen in geldnood, door welke 
oorzaak dan ook. Veel mensen 
ervaren stress door die geldzorgen 
en er zijn zelfs ouders die hun 
kinderen niet genoeg te eten kunnen 
geven. Het zijn pittige tijden. De 
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk 
aan het Valkenburgerplein wil tijdens 
de komende vastentijd de Voedsel-
bank Haarlem e.o. daarom met 
goederen gaan ondersteunen. De 
actie start o�cieel op Aswoensdag
(2 maart) en loopt tot en met Tweede 
Paasdag (18 april). Achterin de kerk 
worden kratten neergezet waarin u 
uw bijdrage kunt doen. Dit echter 
alleen wanneer de kerk en/of het 
secretariaat (in de naastgelegen 
pastorie) geopend is.
Uiteraard moeten het bruikbare en 
houdbare producten zijn. Nadrukke-

lijk ook ‘non-food-producten’ dus 
bijvoorbeeld zeep, wasmiddel, vuil-
niszakken of aluminiumfolie. Eigen-
lijk alles wat in een supermarkt te 
koop is. Echter geen kleding of speel-
goed. Denk ook aan de ‘Twee halen, 
een betalen-acties’. De OLVH-Voed-
selbankcommissie zal ervoor zorgen 
dat alle goederen bij de Voedselbank 
terecht komen om vandaar eerlijk te 
worden uitgedeeld aan degenen die 
voor hun dagelijkse levensbehoeften 
een beroep op deze instelling 
moeten doen. Dat zijn ook gezinnen 
in Heemstede en Bennebroek. De 
actie roept alle inwoners van 
Heemstede op hieraan mee te doen. 
De kerk hoopt dat u zich allemaal tot 
deze Vastenaktie aangetrokken voelt 
en van harte en gul zult geven. Een 
mooie manier om de medemens te 
helpen. 

OLV Hemelvaartkerk houdt 
vastenactie voor Voedselbank

OLV Hemelvaartkerk. Foto aangeleverd.

Heemstede - Met trots presenteren 
de culturele en andere organisaties 
in Heemstede op vrijdagmiddag 4 
maart het nieuwe digitale platform 
BeleefHeemstede.nl.
Hierop kun je zien wat er in Heem-
stede allemaal te beleven is. De fees-
telijke lancering vindt plaats op een 
toepasselijke monumentale plek 
waar regelmatig iets te doen is: de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede. Het lanceringsfeest, 
met live-optredens, is tussen 15.00 
en 17.00 uur en is live te volgen met 
een stream via beleefheemstede.nl. 
Rond 15.30 uur zal wethouder Sjaak 
Struijf het platform o�cieel in ge-
bruik nemen.

Heemstede heeft veel te bieden op 
het gebied van cultuur, uitjes en 
workshops. Op beleefheemstede.nl 
komt dit aanbod samen. Uit een 
eerdere peiling onder de culturele 
organisaties in Heemstede bleek 
behoefte aan zo’n gezamenlijk online 
platform waar ieder zijn activiteiten 
kan publiceren. Vorig jaar heeft de 
gemeente hier geld voor beschikbaar 
gesteld en is het platform onder 
begeleiding van websitebouwer Jan-
Wigbold Sluiter ontwikkeld. Het plat-
form is tegelijkertijd een agenda 
waar inwoners kunnen zien wat er te 
doen is en waar ze andere inwoners 
kunnen ontmoeten. Ook is het een 
uithangbord voor de culturele en 

recreatieve organisaties die nieuwe 
leden willen interesseren.

Wethouder Sjaak Struijf: “In Heem-
stede is veel te doen; activiteiten 
waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten en samen kunnen genieten 
van een optreden of met elkaar leuke 
dingen kunnen doen. Wie het totale 
aanbod wil zien, kan nu terecht op 
BeleefHeemstede.nl. Er zullen ook 
regelmatig live-streams zijn, voor 
mensen die wel graag een activiteit 
willen volgen maar er niet naartoe 
kunnen komen. De culturele (en 
andere) organisaties in Heemstede 
hebben samengewerkt om dit online 
platform mogelijk te maken. Die 
onderlinge samenwerking vind ik 
ook een groot pluspunt van Beleef-
Heemstede. Het is de bedoeling dat 
er de komende tijd nog meer organi-
saties op het gebied van cultuur, 
sport en vrijetijdsbesteding aan-
sluiten.”

In de komende tijd zal Beleef-
Heemstede.nl verder worden uitge-
bouwd. Inwoners die eigen activi-
teiten willen plaatsen, kunnen via de 
site contact opnemen. Het is de 
bedoeling aan het begin van de 
zomer een festival te organiseren in 
de buitenlucht.
Dus hou www.beleefheemstede.nl in 
de gaten om te zien wat er allemaal 
te doen is de komende tijd.

Lancering BeleefHeemstede.nl
Inloop SeniorWeb
Bennebroek - Maandag 7 maart 
vindt er van 10.00-12.00 uur een 
inloopochtend plaats van Seni-
orWeb, bij locatie Zuid van 
Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 
6, Bennebroek. Gratis toegang, 
aanmelden niet nodig.
Van 10.00 tot 10.30 uur ie eer 
presentatie met het thema 
‘Wachtwoorden’. 

Nederlanders hebben tegen-
woordig tientallen wacht-
woorden. Van de computer, van 
uw smartphone, maar ook van al 
die accounts bij webwinkels, bij 
uw huisarts of apotheek en van 
uw e-mail of g-mail. Hou ont-
houdt u die?

Mevrouw Cor Vronik, vrijwilliger 
van SeniorWeb Haarlem, laat u 
zien hoe u dat kunt doen

Deze inloopochtend begint met 
deze presentatie. Vanaf 10.30 
uur kunnen vrijwilligers van 
SeniorWeb u helpen met vragen 
over laptop, tablet, iPad, smart-
phone of iPhone.

Films in de Luifel
Heemstede - Regelmatig wor-
den in de theaterzaal van de 
Luifel bij WIJ Heemstede aan de 
Herenweg 96 in Heemstede 
�lms gedraaid met een actueel 
thema of onderwerp.
Lekker dicht bij huis kunt u dan 
naar de �lm. Het programma 
voor februari is:
• Film op woensdag 2 maart, 
19.30 uur: Historisch drama 
(2020);
• Film op woensdag 16 maart, 
19.30 uur: Oorlogsdrama (2021)
• Film & lunch op donderdag 17 
maart, 10.30 uur: Romantisch 
drama (2016).
• Film op donderdag 24 maart, 
19.30 uur: Romantisch drama 
(2020)
• Film op woensdag 30 maart, 
19.30 uur: Drama�lm (2020).

Kosten voor alleen de �lm zijn
€7,- en voor �lm & lunch samen 
€13,50. Na de �lm kunt u dan 
gezellig napraten onder het ge- 
not van een lekkere lunch.
Vanzelfsprekend houden we ons 
aan de actuele corona maatre-
gelen, zoals 1,5 meter afstand 
houden en mondkapjes op tij-
dens lopen en in openbare 
ruimtes. Als u zit mag deze af. De 
titels van de �lm kunt u opvra-
gen op de receptie van de Luifel 
of vindt u in de e-mailversie van 
de WIJ Nova Nieuwsbrief. 

Opgeven voor de �lm is 
verplicht en kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 548 38 28.

Hoe ga je om met vele wacht-
woorden? Foto aangeleverd door 
SeniorWeb.

INGEZONDEN POLITIEK

Werd de commissie samenleving verrast door de vestiging van statushou-
ders in het voormalige politiebureau aan de Kerklaan, niet minder verrast 
zijn de omwonenden. Eerst een stuk in het Haarlems Dagblad, waarin de 
burgemeester vindt dat het niet goed is als statushouders verzeild raken 
in een mogelijk con�ict. Dan een stuk in deze krant waarin wordt geëin-
digd met dat omwonenden reeds op de hoogte gesteld zijn van het voor-
nemen.
En dit is gewoon niet waar. Waarschuwen voor ‘Nimby-gedrag’ maar niet 
communiceren. Wordt er dan niets geleerd van de geschiedenis? Dit 
roept eerder ‘hakken in het zand gedrag’ op.
En dan schrijft de verantwoordelijke wethouder Van der Have van HBB in 
een ander stuk in dezelfde krant dat haar partij inzet op beter participatie 
van inwoners. Het moet niet gekker worden. Jammer, het gaat mij niet 
om de problematiek op zich, maar om de manier waarop met bewoners 
wordt omgegaan.
Communiceren kun je leren, maar blijkbaar is het Heemsteeds bestuur 
hardleers.

Lous Smits, Heemstede.

Reactie op artikel 15 statushouders

LEZERSPOST

In de Heemsteder van 23-02 las ik dat het College van Heemstede alsnog 
het ‘Oude Postkantoor’ op de monumentenlijst zou willen plaatsen. 
De projectontwikkelaar, de heer Drayer gaf in de commissie Samenleving 
op 14-02 te kennen dat hij om zijn motiverende redenen het moeilijk 
daarmee heeft. Begrijpelijk, gezien zijn inspanningen. 
Toch gebeurt het steeds vaker, dat binnen de huidige mogelijkheden van 
zo ‘n gebouw een zinvol plan ontworpen zou kunnen worden. Liefst met 
handhaving van het gebouw en met de ideeën van de huidige koper en 
wellicht betrokken burgers. 
Denk bij het ‘Oude Postkantoor’ aan: behalve appartementen, een hoog 
kwalitatief ‘Eetcafé’, verhuur ruimtes etc.  
Bij een eventuele renovatie van de Binnenweg ligt ‘Ons voormalig Post-
kantoor’ op een prachtige plek, waaraan in deze tijd niet zo achteloos aan 
voorbij gegaan mag worden: 
1. Door Internet gaat overal de winkelstand haar eerdere functie als een 

aantrekkelijke winkelstraat verliezen. In Heemstede ook duidelijk 
merkbaar. 

2. Volgens velen is renovatie van de Binnenweg vanwege slechte bestra-
ting en vooral drukke autoverkeer binnen enkele jaren noodzakelijk, 
waarbij het langzame verkeer meer ruimte hopelijk zal krijgen (voet-
gangers/�etsverkeer). 

Die plek is kostbaar en inspirerend en uitermate geschikt om bij de te 
‘verwachten veranderingen’ betrokken te worden. 
Voor ons geestesoog verrijst een plan: ontwerp een parkachtige ruimte/ 
mogelijkheden voor spel ( Jeux de Boules) en originele vergroening voor 
gebouw en het gebied ‘Oude Postkantoor’.  
Wordt het niet tijd om met een op de toekomst gerichte blik daarmee 
rekening te houden? 

Namens F. Kroese en Nicolette Vroon, Heemstede, geïnspireerd door initiatief 
‘Lokale Democratie’. 

Zienswijze ‘Oude Postkantoor

INGEZONDEN FOTO

Heemstede- De ooievaars zijn weer terug van weggeweest op de
Groenendaalkade. Corrie van der Heijden maakte deze foto afgelopen
25 februari.

Terug van weggeweest
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Heemstede - In de twee weken 
rondom Valentijnsdag hebben 
kinderen onder begeleiding van Lies 
Leen en Danielle de Haan van WIJ 
Heemstede zonnebloemen aan 
bewoners in de Provinciën- en 
Geleerdenwijk uitgedeeld. Met de 
kinderen vanuit het Talentenhuis 
heeft Lies met een groep kinderen 

kaartjes gekleurd en beschreven met 
mooie boodschappen. Danielle deed 
dit samen met de kinderen van de 
oudste groepen van de BSO Mambo 
bij de Ark en Evenaar school. Deze 
kaartjes hebben de kinderen vastge-
maakt aan vrolijke zonnebloemen. 
Met veel dank aan Bloemisterij Harry! 
De kinderen verbaasden zich erover 

hoeveel impact het geven van een 
bloem heeft en er zijn mooie 
gesprekken ontstaan. Wat doet het 
met een ander en jezelf als je iemand 
wat extra aandacht geeft? Een heel 
mooi en hartverwarmend project. De 
kinderen hebben de storm en regen 
getrotseerd om dit toch te kunnen 
doen.

Valentijntjes maken bewoners van de 
Geleerden- en Provinciënwijk blij

Haarlem - Op donderdag 10 en 
vrijdag 11 maart vinden op het 
Coornhert Lyceum aan de Lyceum-
laan 1 in Haarlem weer de jaarlijkse 
muziekavonden plaats. Eindelijk 
kunnen weer live-optredens 
verzorgd worden voor een echt 
aanwezig publiek.
Er is overigens ook nog de mogelijk-
heid om de avonden te volgen via 
een livestream. Op de Coornhert-
website www.coornhert.nl wordt 
daarvoor een link geplaatst. Op de 
site zullen dan ook het programma-
boekje en de aanvangstijden zicht-
baar zijn. 

Wat blijft zijn allerlei ensembles, 
groot, klein, instrumentaal en vocaal, 
die met veel enthousiasme gaan 
optreden. Voor een groot aantal leer-
lingen zijn deze optredens tegelijker-
tijd ook een afsluiting van het prak-
tijkgedeelte van het schoolexamen 
muziek. Het schoolorkest opent de 

avonden met muziek van George 
Gershwin en daarna een compilatie 
van songs van de rockband Queen. 
Het salonorkest speelt ‘De Fabriek’, 
openingstune van de gelijknamige 
Nederlandse dramaserie uit 1981, 
met als decor de toenmalige CSM-
suikerfabriek in Halfweg. 

Nog een paar namen: De Dolly Dots, 
Chi Coltrane, The Three Degrees, Joe 
Cocker Billie Eilish, Adele, The Black 
Mamba, Rihanna, maar ook: Fauré, 
Rachmanino� en Mozart. Soul, funk, 
jazz, rock, wereldmuziek, klassiek en 
ook aantal eigen composities 
wisselen elkaar in hoog tempo af en 
alles wordt live gespeeld door de 
leerlingen van het Coornhert 
Lyceum. Kortom, een zeer afwisse-
lend muzikaal programma dat u 
eigenlijk absoluut niet mag missen. 
Belangstellenden kunnen een kaartje 
kopen via info@coornhert.nl om live 
aanwezig te zijn.

Muziekavonden op Coornhert Lyceum

Vijfhuizen - Al sinds de start van de 
CruquiusConcerten in seizoen 2004-
2005 speelt het Osiris Trio (viool, 
cello, piano) als vaste gast in deze 
serie. Dit seizoen is dit voor het laatst, 
omdat het trio na dit seizoen stopt. U 
heeft nog een keer de mogelijkheid 
om dit geweldige pianotrio live te 
horen, op zaterdagavond 5 maart om 
20:15 uur, in het Kunstfort, Fort-
wachter 1 in Vijfhuizen.

Het veelbekroonde trio met violist 
Peter Brunt, pianiste Ellen Corver en 
celliste Larissa Groeneveld zullen u 
trakteren op een prachtig gevarieerd 
programma.  
Het trio was op vijf continenten te 
horen, met tournees naar onder 
meer de Verenigde Staten en Canada, 
concerten in heel Europa en een 
uitgebreide tournee naar China. Het 
was te horen in grote concertzalen 
als Carnegie Hall en The Frick Collec-

tion in New York, in Princeton, de 
Londense Wigmore Hall, de Kölner 
Philharmonie, het Concertgebouw, 
het Konzerthaus Wien en Stockholms 
Konserthuset.  

Hun uitgebreide discogra�e omvat 
twee eeuwen trio-repertoire, met 
zeer goed ontvangen registraties van 
zowel klassieke als in opdracht 
geschreven nieuwe werken.                         
Het Osiris Trio staat gelijk aan 
“Kamermuziek op Topniveau”. Het 
trio onderscheidt zich door gedegen 
vakmanschap dat voortvloeit uit 
ruim vijfentwintig jaar toegewijd 
samenspel. 

Het Osiris Trio speelt o.a.: 
Beethoven pianotrio opus 1 no. 1 
F. Martin ‘Trio on Irish Folk tunes’ 
F. Mendelssohn Trio no.2 in c opus 66.  
Kaarten via:
www.CruquiusConcerten.nl. 

Osiris Trio treedt op bij CruquiusConcerten

Cruquius – Eindelijk is het weer 
mogelijk om publiek uit te nodigen 
voor de theatrale rondleidingen op 
zondagmiddag in het Cruquius 
Museum. De zeer populaire voorstel-
lingen van regisseur en acteur Fred 
Rosenhart en zijn groep Living 
History Kennemerland konden lang 
niet geprogrammeerd worden door 
de covid-maatregelen.

Rosenhart: “Gelukkig kunnen we 
weer spelen in het gemaal, het 
mooiste theaterdecor. De voorstel-
ling is aangepast naar de nieuwe 
museumpresentatie waarbij Koning 
Willem 1 ook van zich laat horen.  
Vanaf 6 maart is er weer elke zondag 
om 13:00 en om 14:30 uur een voor-
stelling voor jong en oud over de 
geschiedenis van het gemaal.
Meer informatie:
www.haarlemmermeermuseum.nl/
living-history.

Het verhaal
Het is 1851. Vier historische perso-
nages proberen het raadsel van de 
afgebroken balansarm op te 
helderen. Wat deed de machinist, 
wat was de rol van de vrouw van de 
opzichter en hoe komen Nicolaas 
Cruquius samen met zijn huishoud-
ster Johanna weer tot leven? En...
waar komt de rode koningsmantel 

vandaan die iedereen wil hebben? 
Wie is er nu eigenlijk de grootste 
baas: koning Willem 1 of Nicolaus 
Cruquius?

Tijdens de theatrale rondwandeling 
door het museum worden alle 
vragen beantwoord en volgt een 
verrassende ontknoping. Ook de 
grote machine wordt gedemon-
streerd. Een leerzaam, spannend en 
humoristisch stuk met Cruquius 
Museum als decor. Zeer geschikt 
voor jong en oud en erg leuk om met 
de familie samen te doen.

Praktische informatie
Voor de voorstelling moet aan de 
kassa in het museum een kleine 
toeslag van €2 boven het reguliere 
toegangskaartje betaald worden. 
Kom 15 minuten voor de aanvang 
van 13:00 of 14:30 uur. Er is plaats 
voor iedereen. De voorstelling duurt 
zo’n 45 minuten en is geschikt voor 
jong (6+) tot oud.

Lees meer over openingstijden en 
aankoop van een regulier e-ticket op 
www.haarlemmermeermuseum.nl.

Cruquius Museum is te vinden aan 
Cruquiusdijk 27 in Cruquius. Er is een 
ruime gratis parkeerplaats achter het 
gemaal.

Theatrale rondleidingen in het Cruquius Museum

Fred Rosenhart als Cruquius en Ada 
Vink als huishoudster. Beeld aange-
leverd door Cruquius Museum: acteurs 
van Living History Kennemerland.

Regio - Woningcorporaties Brede-
rode Wonen, Elan Wonen, Pré Wonen, 
Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen 
en Ymere introduceren in de regio 
IJmond en Zuid-Kennemerland een 
eenvoudige manier voor hun huur-
ders om huurwoningen met elkaar te 
ruilen.

Via ruilmijnwoning.nl kunnen huur-
ders, die op zoek zijn naar een 
andere woning, zich vanaf 1 maart 
ook direct aanmelden als geïnteres-
seerde in woningruil en hun woning 
op ruilmijnwoning.nl adverteren. De 
betrokken corporaties willen 
daarmee huurders een extra moge-
lijkheid geven om sneller een beter 
passende woning te vinden door te 
ruilen.

Een lange adem Het is algemeen 
bekend dat veel mensen op zoek zijn 
naar een geschikte huurwoning, 
terwijl het aanbod zeer beperkt is. 
Voor het vinden van een passende 
huurwoning moeten woningenzoe-
kenden helaas een lange adem 
hebben. Dat geldt ook voor woning-
zoekenden die nu al in een huurwo-
ning wonen. Er zijn veel huurders die, 
zonder dat ze het weten, eigenlijk op 

elkaars woning zitten te wachten. 
Een woning kan nu bijvoorbeeld te 
klein, te groot of juist te duur zijn. Of 
de wens leeft voor een gelijkvloerse 
woningen of om dichter bij werk, 
voorzieningen of familie te wonen.
Het platform ruilmijnwoning.nl 
verruimt voor huurders het aanbod 
van woningen. Zij krijgen nu ook de 
aangeboden ruilwoningen te zien en 
kunnen daarmee actief aan de slag 
gaan. Een bijkomend voordeel van 
woningruil is dat de opgebouwde 
inschrijfduur behouden blijft.

De woningnoodpuzzel De deelne-
mende woningcorporaties in de 
regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
hopen met deze service een door-
stroming van de sociale huurwo-
ningen op gang te brengen. Met een 
woningtekort van landelijk ruim 
300.000 woningen op dit moment is 
de nijpende situatie in de sociale 
huursector zeer zorgelijk.

Met dit initiatief pogen de woning-
corporaties een stukje bij te dragen 
aan deze gecompliceerde puzzel en 
meer woningzoekenden te kunnen 
voorzien van een woning die aansluit 
bij hun wensen en behoeften.

Woningcorporaties slaan 
handen ineen met woningruil





CREATIEF LEVEN
Start maandag 4 april
STAP VOOR STAP NAAR MEER 
VERBINDING MET ANDEREN.
Je leert op een andere manier kij-
ken naar jezelf en de wereld, luis-
teren naar jezelf en hoe het is om 
nieuwe dingen te doen. Je geeft 
zelf )weer’ vorm aan je leven. 

KOOKCLUB VOOR MANNEN
Workshop donderdag 21 april
Cursus start donderdag 12 mei
Zelf lekker leren koken? Kom naar 
de kookclub! We starten met een 
workshop van 16.30 – 18.30 uur in 
de Luifel. Als u de smaak te pakken 
heeft is er aansluitend een cursus 
met 6 bijeenkomsten. U leert daar 
met elkaar eenvoudige gerechten 
te maken o.b.v. een docent. 
Na de les gaat u samen aan tafel 
om lekker te genieten van de zelf 
gemaakte maaltijd en elkaar beter 
te leren kennen.

BILJARTEN
Er zij nog een paar plekjes vrij bij 
de biljartclub in de Molenwerf.

SCHAAKSOOS
Op woensdag in de Luifel van 14.00-
16.00 uur. Kom eens meedoen!

Meer info over al de bovenstaande 
cursussen vindt u op onze nieuwe 
website www.wijheemstede.nl.

INLOOP MOMENT 
PLEIN1
voor al uw vragen
Op Plein1 zitten iedere 
woensdag tussen 9.00 en 
11.00 uur de 4 M’s voor u klaar:
Mostapha, Muriel, Margriet en 
Monica kunt u alles vragen.

* Heeft u een idee voor een
buurtfeest, maar weet u niet 
hoe u dat kunt organiseren? 
* Ziet u iemand in uw buurt die 
eenzaam is, en wilt u helpen? 
* Heeft u hulp nodig bij het 
invullen van een ingewikkeld 
formulier? 
* Bent u slecht ter been, maar 
u wilt graag eens mee met een 
uitje? 
De medewerkers van 
WIJ Heemstede kunnen u hel-
pen om deze en al uw andere
vragen te beantwoorden. 

Komt u ook woensdag even
binnenlopen op Plein1?
Julianaplein 1, Heemstede.

NIEUWS
HET VERHAAL VAN MIEP VAN BEURTEN 
“Mijn kinderen zeggen vaak: “mam, jij bent nooit thuis!”
Dat klopt, want alleen thuis zitten is inderdaad niks voor mij en ik ben erg 
zelfstandig. Dus zolang ik het nog kan, doe ik het graag!”
Bijna elke dag komt Miep 
(94) bij WIJ Heemstede. Met 
de regiotaxi bezoekt ze de 
Pauwehof of Plein 1 voor 
diverse activiteiten.

“Ik ben dol op de uitstapjes 
die georganiseerd worden 
naar musea en projecten. 
Alleen doe ik zoiets niet zo 
gauw, dus op pad gaan met 
een groepje mensen is erg 
leuk. Ook hou ik er altijd 

leuke contacten aan over; 
mensen die vervolgens weer 
een kopje koffie komen 
drinken. 

Elke week doe ik stoelyoga.  
We doen rek- en strek-
oefeningen op de stoel en 
staand en ik leer om goed op 
mijn ademhaling te 
letten. Omdat ik altijd veel 
heb gesport ben ik blij dat ik 
zo in beweging kan blijven.”

Mevrouw van Beurten be-
zoekt regelmatig lezingen, 
volgt schilderles en ze heeft 
zich opgegeven voor de 
zomer-
cursus Verhalen en Gedich-
ten. 

“Met andere mensen 
activiteiten ondernemen 
doe ik graag. Bijvoorbeeld 
bridgen, dat doe ik drie keer 
in de week.

SENIORENNIEUWS

WIJ Heemstede heeft verschillende locaties:, 
waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud. 

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -17.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede, 
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl. 
Geopend van maandag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00 uur, In 
Plein1 is ons kantoor op de eerste etage van het 
gebouw. Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023-5286022, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, dinsdag t/m 
vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede, 
tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

AGENDA MAART
Maandag 7 maart
14.00 uur Spelletjesmiddag 
bij ‘t Bremmetje
Locatie: Raadhuisstraat 12

Dinsdag 8 maart
Internationale Vrouwendag
13.30 uur Trefpuntlezing 
Vrouwen aan zet 
door Cécile Mason

Dinsdag 8 maart
16.00 uur Meet & Greet 
met de vrouwelijke kandidaat 
raadslezen.

Woensdag 9, 16, 23 en
30 maart 19.30 uur 
Bewustwording 
met Jan Oostenbrink

Donderdag 10 maart
19.30 uur Lezing
Coornhert 500 jaar
door Peter van Wingerden
i.s.m. Rotary Heemstede

Maandag 14 maart
14.00 uur
Vriendinnenclub
met thema Moed

Dinsdag 15 maart
10.00 uur Seniorweb Open 
Inloop met themalezing

Woensdag 16 maart
19.30 uur Oorlogsdrama

Donderdag 17 maart
10.30 uur Romantische 
dramafilm & lunch

Vrijdag 25 maart
10.00 uur Workshop
Zing! Het is lente
met Henriette Middelkoop

Dinsdag 29 maart
13.30 uur Trefpuntlezing
Vrouwelijke impressionisten
met Michiel Kersten

Woensdag 30 maart
19.30 uur Dramafilm

Alle activiteiten zijn in de Luifel, 
tenzij anders aangegeven. 

Voor meer informatie over
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, op 
te halen vanaf 1 februari op 
een van onze locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement! Hierin 
vindt u ook de titels van de 
films. Aanmelden kan via 
023-548 38 28 of mail naar info@
wijheemstedede.nl.

    GEZOCHT
• Houdt u van breien en/of 
haken? WIJ Heemstede zoekt 
een vrijwilliger voor de brei- en 
haaksoos ‘de Losse Steek’ op 
Plein1? Houdt u  er van om met 
mensen om te gaan? 
De brei- en haaksoos is iedere 
vrijdag van 10.30-12.00 uur..
Voor meer informatie belt u 
met Katinka Verdonk tel. 023 - 
528 85 10 of mailt u naar katin-
kaverdonk@wijheemstede.nl.

• Vindt u receptiewerk leuk? 
WIJ zoekt een kantoor/receptie 
vrijwilliger die één dagdeel per 
week ouderen wil ontvangen 
op ons kantoor in Plein1 en  
hen ook telefonisch te woord 
wil staan. Ook verwerkt u aan-
vragen voor onze dienst-
verlening in de computer. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen met Willie Chermin, tel. 
023 - 528 85 10 of mailt u naar 
wchermin@wijheemstede.nl.maandelijkse nieuwsbrief, op 

Of meld u aan voor een gratis 

023-548 38 28 of mail naar info@

023 - 528 85 10 of mailt u naar 
wchermin@wijheemstede.nl.

MEDIACAFÉ
Heeft u vragen over uw tablet of smart-
phone? Dan kunt u terecht in het gebouw 
van Plein1.  WIJ Heemstede organiseert 
samen met de Bibliotheek het Mediaca-
fé speciaal voor senioren.  Elke tweede 
donderdagmiddag van de maand op de 
1e etage in Plein Oranje. Het advies wordt 
gratis gegeven door vrijwilligers. Voor de 
eerstvolgende keer bent u welkom op  
donderdag 10 maart van 13.30 uur tot 
15.30 uur. 

VRIJWILLIGERSVERVOER WIJ 
HEEMSTEDE
Voor al uw ritten kunt u gebruik 
maken van ons vrijwilligersvervoer. Onze 
enthousiaste vrijwilligers rijden u graag 
naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de 

markt, winkel, kapper, activiteit,….etc.   
Neem contact op met de dienstverlening 
voor informatie of het boeken van een rit.  
Wij volgen de richtlijnen RIVM openbaar 
vervoer dus maakt u gebruik van ons 
vervoer, dragen u en de chauffeur een 
mondkapje. Voor vervoer kunt u bellen 
met Plein1 op ma t/m do van 9.00- 17.00 
uur en op vrijdag van 9.00-13.00 uur, tel.
nr.: 023 – 528 85 10.

HULP NODIG BIJ DE BELASTIN-
GAANGIFTE 2021 
De belastingdienst zegt dat ik geen 
aangifte hoef te doen!  Ik heb nog nooit 
een huur- of zorgtoeslag aangevraagd! 
Uw leefomstandigheden kunnen 
veranderd zijn, waardoor u toch in aan-
merking komt voor een belasting-
teruggave of een toeslag. Vrijwilligers van 
WIJ Heemstede op Plein1, Julianaplein 1 

in Heemstede kunnen u helpen. Het is 
ook mogelijk dat de vrijwilliger bij men-
sen thuiskomt die slecht ter been zijn. 
Per aangifte wordt €12,50 in rekening 
gebracht, bij fiscale partners (2 aangiftes) 
€20,-  Voor een afspraak kunt u zich voor 
de komende belastingaangifte (voor 1 
mei) aanmelden op ma t/m do van 9.00 
– 17.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00 
uur, tel.nr.: 023 – 528 85 10.

TREFPUNT DEMENTIE HEEMSTEDE
DE FAMILIE OP ZIJN KOP
Woensdag 23 maart - 19.15-21.00 uur
Wat doet dementie met de familie-
verhoudingen? Wanneer iemand in een 
gezin dementie krijgt, veranderen er aller-
leiverhoudingen en gegroeide patronen. 
Kinderen moeten meer de ouderrol op
zich nemen. Rollen in het gezin verschui-
ven; wie regelt alles, wie blijft op de

achtergrond? Wie raakt overbelast, wie 
voelt zich buitengesloten? Dit zorgt vaak 
voor spanningen en irritaties in een gezin. 
Hoe kun je hier een uitweg in vinden? We 
praten hierover met Adrienne Roulleau, 
specialist ouderengeneeskunde/
systeemtherapeut. We sluiten af met de 
mogelijkheid tot napraten. Het Trefpunt 
Dementie is in Plein1,in de ruimte van de 
horeca op de BG. 
Aanmelden: tel. 023 - 528 85 10. U kunt 
ook langskomen om op te geven. 
Wilt u graag komen maar kunt u uw 
partner niet alleen thuislaten dan kunt u 
contact opnemen met Tandem tel. 
023 - 891 06 10.
De Trefpunt bijeenkomsten zijn er voor 
mensen met dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. Ook hulpverle-
ners en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom.



Heb je ernstige last van je tanden, tand-
vlees of kaken, bijvoorbeeld na een onge-
val, ontsteking of operatie? Het is belang-
rijk dat je voor dergelijke klachten zo 
spoedig mogelijk wordt behandelt. Zo 
wordt meer schade aan het gebit voor-
komen. Omdat in dergelijke situaties vaak 
niet gewacht kan worden op de eerstvol-
gende mogelijkheid tot behandeling zijn er 
spoedbehandelingen die plaatsvinden in de 
avond, in het weekend, en op feestdagen.

Wanneer is een spoedafspraak
noodzakelijk?
Mogelijke redenen om een spoedafspraak 
te maken zijn een losse of afgebroken tand, 
een uitgevallen tand door letsel, nabloe-
ding na een ingreep of hevige pijn door 
ontsteking. Indien het gaat om een tand 
welke door letsel of trauma is uitgevallen 
kan de tand in sommige gevallen terugge-
plaatst worden. Reinig de tand in dit geval, 
bewaar deze en neem direct contact op 
met je tandarts. Als je last hebt van acute 
pijn vanwege een ontsteking kan je para-
cetamol of ibuprofen nemen om de pijn te 
verminderen. Bel daarna je tandarts. Die 
kan je precies vertellen welke stappen je 
dient te nemen om te voorkomen dat de 
ontsteking andere gebieden van het gebit 
aantast.

Niet noodzakelijke situaties
Ongemakken als een gaatje, een loszit-
tende kroon of brug, verkleuringen, tand-
vleesontsteking of gevoelige tanden 
kunnen de eerstvolgende dag of na het 
weekend behandeld worden. Indien je geen 
hevige pijnklachten ervaart is een spoed-
afspraak vaak ook niet nodig. Twijfel je, of 
heb je toch liever advies van je tandarts? 
In dat geval kan je natuurlijk altijd contact 
opnemen. De dienstdoende arts zal je dan 
voorzien van advies en kan je vertellen of je 
langs moet komen.

Wat kost een spoedbehandeling?
De kosten van een spoedbehandeling zijn 
hetzelfde als bij een reguliere, geplande 
behandeling. Deze tarieven zijn bepaald 
door de overheid en variëren van 50 tot 
250 euro, a�ankelijk van de behandeling. 
Je kan altijd de tandarts vragen naar een 
kostenindicatie. Het kan namelijk voorko-
men dat je de kosten, of een deel hiervan, 
direct dient te betalen. 

Spoedafspraken kunnen ook als je geen 
klant bent 
In de meeste gevallen kun je bij iedere 
spoed tandarts in Amsterdam terecht 
wanneer je klachten ervaart, ook wanneer 
dit niet je vaste tandartspraktijk betre�. De 
tandarts zal je dan eenmalig behandelen. 
Na de spoedbehandeling wordt je terug-
verwezen naar je eigen tandarts, die vanaf 
dat moment verantwoordelijk is voor even-
tuele vervolgbehandelingen en nazorg.

Verzekering
Spoedeisende mondzorg valt niet onder 
de basisverzekering en wordt dus ook niet 
vergoed. Beschik je over een aanvullende 
tandartsverzekering? Dan worden spoed-
eisende behandelingen meestal door de 
zorgverzekeraar op zich genomen. Hoeveel 
deze vergoeding bedraagt is a�anke-
lijk van het soort verzekering waar je over 
beschikt. Neem hiervoor contact op met je 
zorgverzekeraar. Tot 18 jaar wordt (spoed-
eisende) tandheelkunde vergoedt vanuit 
de basisverzekering, met uitzondering van 
orthodontie en kroon- en brugwerk. Hier-
voor hoe� ook geen eigen risico betaald te 
worden.

nieuwsbrief

Er is sprake van een tandheelkundig spoedgeval wanneer er buiten 
reguliere openingstijden om sprake is van acute mondklachten.

PSYCHE Zo ben je ’s morgens het zonnetje in huis
De dag beginnen met een lach? Natuurlijk! Of ben jij iemand die het 
eerste uur nauwelijks aanspreekbaar is en die zich snel stoort aan alles 
en iedereen?

Huidproblemen doen zich juist 
nu veel vaker voor

Misschien was het je allang opgevallen: je huid hee� in deze tijd van 
het jaar wat meer verzorging nodig.

Je krijgt sneller last van eczeem en ook 
puistjes en mee-eters manifesteren zich 
juist in deze tijd van het jaar veel nadruk-
kelijker. 
Dat hee� vooral te maken met de samen-
stelling van de lucht tijdens de koude 
wintermaanden. 
Vaak denken mensen dat het komt door 
de lage temperatuur, maar het is vooral de 
luchtvochtigheid die ons parten speelt. Of 
beter gezegd, juist het gebrek aan vocht in 
de lucht. 

Een droge huid
Als de lucht droog is, hee� dat consequen-
ties voor de conditie van onze huid. Van 
nature houden we in onze huid vocht vast, 
maar dat vocht verdampt in een te droge 
omgeving. 
Het gevolg is dat de huid uitdroogt, waar-
door allerlei huidaandoeningen meer kans 
krijgen. 
Dat geldt dus ook voor eczeem, een huid-
aandoening die kan worden beschreven als 
een chronische ontsteking. 
Heel vervelend, want je huid wordt niet 
alleen rood, er laten ook schilfers los en de 
huid gaat enorm jeuken. 
We noemen dit constitutioneel eczeem 
of ook wel atopisch eczeem of atopische 
dermatitis. Deze vorm van eczeem komt 
veel voor. 

Tips ter voorkoming 
We kunnen niet voorkomen dat het winter 
wordt. Ook de droge lucht die daarmee 
gepaard gaat, kunnen we buitenshuis niet 
vermijden. 
Binnenshuis kunnen we er wel iets aan 
doen om de lucht wat vochtiger te maken. 
Goed ventileren is sowieso de basisregeling. 
Eventueel kun je een speciale luchtbevoch-
tiger aanscha�en. 
Wetenschappers stellen dat het ophangen 

van waterbakjes aan radiatoren nauwelijks 
e�ect hee�. 
Sterker nog, dit zou de klachten zelfs 
kunnen verergeren. 
Een andere goede tip is het vermijden van 
een warme douche. Het klinkt op zich wat 
tegenstrijdig, maar door warm te douchen, 
droogt je huid nog verder uit. 
Je spoelt met het warme water name-
lijk het natuurlijke vetlaagje van je huid 
af, waardoor het vocht dat zich in de 
huid bevindt, vervolgens veel sneller kan 
verdampen. Geen goed idee dus! 

Kleren maken de huid
In de wintermaanden is het dragen van 
de juiste beschermende kleding belang-
rijk voor het in conditie houden van je huid. 
Dus: handschoenen aan, muts op, sjaal om! 
Pas op met het dragen van wollen kleding, 
wol kan zorgen voor extra huidirritatie. 
Warm aankleden dus, maar wel met 
voldoende ventilatie. 
Als je lichaam het te warm krijgt, kan daar-
door ook huidirritatie ontstaan. 

Verder is het belangrijk om bij jeuk niet te 
krabben, want dat verergert de klachten 
behoorlijk.

UITERLIJKMEDISCH I ZORG Afspraak met de spoed tandarts

Een ochtendhumeur wordt over het alge-
meen veroorzaakt doordat mensen niet 
voldoende rekening houden met hun biolo-
gische klok. Als je een te gehaast leven leidt 
en jezelf niet voldoende nachtrust gunt, is 
de kans groot dat je de volgende ochtend 
keihard met jezelf geconfronteerd wordt. 
Hierbij enkele waardevolle tips om een 
ochtendhumeur te voorkomen.

Een vast slaapritme
We zeiden het al: voldoende nachtrust is 
van groot belang. Je lichaam is er boven-
dien bij gebaat om hierin zo veel moge-
lijk regelmaat aan te brengen. Juist daarom 
wordt aanbevolen om in het weekeinde niet 
later naar bed te gaan dan op andere dagen 
en ook op dezelfde tijd op te staan. Hier-
door blijf je in het juiste ritme en zorg je 
er vanzelf ook voor dat je voldoende slaap 
krijgt. Probeer om altijd acht uur nachtrust 
aan te houden en laat die rust niet verstoren 
door het staren naar beeldschermen. Laat 
naar bed gaan kan op zich wel, mits je dan 
ook laat opstaat. Vaak is die mogelijkheid er 
niet vanwege verplichtingen in de (vroege) 
ochtend. Houd hier dus ’s avonds al rekening 
mee en ga niet te laat slapen als je er vroeg 
uit moet. 

Verkoop je wekker
Een rinkelende wekker is een hinder-
lijke onderbreking van je nachtrust. Als de 
wekker afgaat terwijl je in een diepe slaap 
bent, wordt je slaapcyclus bruut verstoord. 
Dat kan een heel duf gevoel opleveren, alsof 
je een flinke kater hebt. Het is beter om de 
slaapcyclus op natuurlijke wijze af te ronden 
en dan vanzelf wakker te worden. Ook hier-
bij is de eerder genoemde regelmaat van 
belang. Als je steeds op dezelfde tijden naar 
bed gaat en opstaat, zul je er vrijwel geen 
moeite mee hebben om vanzelf op de juiste 
tijd wakker te worden, zonder dat je daar-
voor een wekker nodig hebt.

Twee glazen water op je nuchtere maag
Je lichaam verliest in de nacht vocht. Dat 
moet in de ochtend gecompenseerd worden 
door extra water te drinken. Neem twee 
glazen water op je nuchtere maag. Wacht 
vervolgens een half uurtje en ga dan ontbij-
ten. Daarmee voorkom je dat het water 
zich nog in je maag bevindt en het spijs-
verteringsproces beïnvloedt. Het drinken 
van water in de vroege ochtend gee� je 
direct een flinke opkikker. Bovendien zorgt 
het ervoor dat je darmstelsel goed op gang 
komt.

Het belang van ontbijten
Zorg ervoor dat je altijd ontbijt. Een auto 
tank je immers ook eerst vol, voordat je 
ermee gaat rijden! 
Je zorgt er door te eten voor dat je lichaam 
voldoende brandstof hee� om de dag aan 
te kunnen. Het eten hee� echter nog een 
andere functie. Het vertelt je lichaam in feite 
dat de dag nu echt begonnen is en daardoor 
zal je lichaam weer op volle kracht gaan 
werken.

Voldoende licht
Jezelf blootstellen aan voldoende (dag)licht 

is ook van belang. Niet alleen heb je daglicht 
nodig voor de aanmaak van vitamine D, 
ook speelt het een rol bij de hormoonhuis-
houding. Direct bij het opstaan is het van 
belang om voldoende licht te pakken, zodat 
je hersenen begrijpen dat het ochtend is en 
daar ook naar gaan handelen. Wanneer je 
in een verduisterde omgeving blij� zitten, 
is de kans groot dat de aanmaak van mela-
tonine verstoord wordt. Dit hormoon maakt 
je lichaam in de avond aan om slaperig te 
worden. Je kunt je vast wel voorstellen wat 
er gebeurt als je dit overdag al gaat aanma-
ken. Geen goed idee dus! 
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Bloemendaal - Op 27 februari 
ontvingen drie bijzondere vrijwilli-
gers van Amnesty International 
Groep Haarlem een koninklijke 
onderscheiding van burgemeester 
Elbert Roest in de Dorpskerk van 
Bloemendaal. Het gaat om Nel van 
Wingerden uit Bloemendaal, Andries 
Tieleman uit Haarlem en Ella van 
Riessen-Postema uit Castricum.

 Tijdens het 55-jarige jubileum van 
Amnesty Haarlem worden de drie 
vrijwilligers verrast met de konink-
lijke onderscheiding. Burgemeester 
Elbert Roest reikt alle drie de onder-
scheidingen uit, waarvan één 
namens burgmeester Jos Wienen 
(Haarlem) en één namens burge-

meester Toon Mans (Castricum). Elk 
van hen wordt benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Achtergrondinformatie 
gedecoreerden
Nel van Wingerden is al vanaf 1977 
vrijwilliger bij Amnesty International 
Groep Haarlem. Ze werkte mee aan 
ontelbaar veel acties. Ze beheerde de 
materialen voor de groep en bracht 
het daar naartoe waar het nodig was, 
bijvoorbeeld voor de dag van de 
mensenrechten.

Samen met de leden van de Kerken-
groep voerde ze allerlei acties, liet ze 
actielijsten ondertekenen bijvoor-
beeld om op te komen voor de 

Oeigoeren en verzorgde de maal-
tijden in haar parochie de Dorpskerk 
in Bloemendaal.

Andries Tieleman ging dertig jaar 
geleden een dag per week korter 
werken voor zijn actieve inzet voor 
Amnesty International. Hij raakte 
daar vervolgens van alle markten 
thuis: hij was tussen 2008 en 2018 
voorzitter en is nu vice-voorzitter. Hij 
notuleert en beheert de ledenlijst, de 
website en de Facebookpagina. Hij is 
daarnaast coördinator van Amnesty 
Haarlem bij Bevrijdingspop, 
stuwende kracht achter de landelijk 
opererende webmastergroep en de 
tweede contactpersoon voor 
Amnesty International Amsterdam.

Ook Ella van Riessen- Postema is 
sinds 1977 vrijwilliger bij de Amnesty 
International groep Haarlem en 
omstreken. Ze is daar lid van de 
schrijfgroep. Daarnaast verzorgde ze 
het inkopen en beheren van arti-
kelen met het Amnesty-logo, ze 
bemande de stand van Amnesty in 
de stad en zamelde handtekeningen 
in voor politieke acties.
Ze deelde folders uit en wierf 
fondsen. Ook was ze als vrijwilliger 
betrokken bij de Rooseveltvakantie-
weken. Die gingen uit van de Provin-
ciale Diaconale Raad Noord-Holland. 
In die setting was ze begeleider, 
hoofd huishouding en organiseerde 
ze activiteiten voor de vakantie-
weken.

Koninklijke Onderscheidingen voor vrijwilligers 
Amnesty International Groep Haarlem

Door Bart Jonker

Bloemendaal– Ook Bloemendaal 
toont zich solidair met de Oekraïners. 
Sinds maandagavond 28 februari is 
het gemeentehuis in Bloemendaal, 
alsmede het raadhuis in Heemstede 

verlicht in de geelblauwe kleuren van 
de Oekraïense vlag.

Het is nu bijna een week geleden dat 
de gewelddadige Russische inval in 
Oekraïne plaatsvond. Na spanningen 
aan de grens vooraf, vielen in de 

nacht van 24 februari Russische 
troepen Oekraïne binnen.
Sindsdien verkeert het land in staat 
van oorlog en vinden er hevige 
gevechten plaats, die vele slachtof-
fers eisen. Wereldwijd wordt het 
Russische oorlogsgeweld zwaar 

veroordeeld, ook door de Neder-
landse regering.

Als blijk van solidariteit met Oekraïne 
en haar inwoners worden wereldwijd 
gebouwen verlicht in de kleuren van 
de Oekraïense vlag.

Gemeentehuis Bloemendaal in kleuren van Oekraïense vlag

Gemeentehuis Bloemendaal verlicht in kleuren Oekraïense vlag. Foto: aangeleverd door gemeente Bloemendaal.

Haarlem -Tijdens het muziekfestival 
De 48 uur van klinken op zaterdag 12 
en zondag 13 maart zijn de mooiste 
werken van Tsjaikovski en Stravinsky 
te horen in de Philharmonie.Haarlem, 
Lange Begijnstraat 11. 
In het jaarlijks terugkerende festival 
De 48 uur van vind je de ogenschijn-
lijk tegengestelde temperamenten 
van de sensitieve romanticus Pjotr 
Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) en de 
koele revolutionair en neo-classicist 
Igor Stravinsky (1882-1971) verenigd 
in een concerten van Nederlands 
Blazers Ensemble, van Sitkovetsky 
Pianotrio, van Scholtes & Janssens 
Pianoduo, Ekaterina Levental & Frank 
Peters, een Symphonic Cinema, een 
salon en een college.

Meer informatie en kaarten via:
ww.theater-haarlem.nl/.

De 48 uur van Tsjaikovski & Stravinsky

Beeltenis Igor Stravinsky op postzegel. 
Foto: Bigstock.

Haarlem - Een 29-jarige vrouw uit 
Haarlem is zondag 27 februari tussen 
01.35 uur en 02.05 uur op de Wester-
houtstraat beroofd van haar eigen-
dommen. De recherche doet onder-
zoek en zoekt getuigen. 

Het slachto�er liep op de Wester-
houtstraat toen zij vastgepakt werd 
door een man. De man vroeg in het 
Engels haar om eigendommen af te 
geven. Nadat zij dit gedaan had, 
vluchtte ze weg op zoek naar hulp. 

Nadat de straatroof gemeld werd 
zocht de politie in de omgeving naar 
de verdachte. Helaas werd de man 
niet meer aangetro�en. 

Signalement 
Het volgende signalement van de 
verdachte is bekend: 

• licht getinte huidskleur 
• ongeveer 1,80 meter lang 
• ongeveer 25 jaar oud 
• sportief postuur 
• kort bruin haar, geen • 
gezichtsbeharing 
• bruine ogen 
• dikke lippen 
• grijze joggingbroek met donker-

blauwe sweater met capuchon 

De politie komt graag in contact met 
getuigen die mogelijk iets gezien 
hebben of die bijvoorbeeld over 

camerabeelden beschikken. Mocht u 
over andere informatie beschikken 
die mogelijk tot de dader van deze 
straatroof kan leiden, ook dan de 
politie dat graag. U kunt contact 
opnemen via telefoonnummer 
0900-8844. 

Bron: Politie.nl.

Politie zoekt getuigen straatroof

Korenbattle in 
Philharmonie 
Haarlem

Haarlem - Op 17 maart vindt in 
de Philharmonie Haarlem aan de 
Lange Begijnestraat 11 de 
Korenbattle plaats. Presentator 
van de dag Dieuwertje Blok en 
jurylid Jeroen Kramer nodigen in 
een video alle kinderen in 
Kennemerland van groep 5, 6 en 
7 uit om mee te doen aan deze 
Korenbattle. Samen met 
studenten van de Pabo gaan ze 
aan de slag met hun favoriete 
liedjes. Op 17 maart is er plek 
voor 12 koren op het grote 
podium van de Philharmonie. 
Klassen kunnen zich opgeven 
vóór 8 maart a.s. via:
www.korenbattle-haarlem.nl.

Op 30 juni 2021 ondertekenden 
40 organisaties uit de regio het 
MuziekAkkoord Zuid-Kennemer-
land met als doel om goed 
muziekonderwijs voor alle leer-
lingen in Zuid-Kennemerland 
mogelijk te maken.
De eerste concrete activiteit die 
hieruit voortvloeit is de Koren-
battle op 17 maart a.s. in Philhar-
monie Haarlem.

De Korenbattle wordt georgani-
seerd door de Wereldmuziek-
school en Hart in samenwerking 
met Pabo Inholland en Philhar-
monie Haarlem voor alle scholen 
uit de regio. Het doel is om 
zoveel mogelijk kinderen uit 
Zuid-Kennemerland te laten 
ervaren hoe het is om in een 
echte concertzaal te mogen 
zingen.
Pabo Inholland is kartrekker van 
dit project en benadert scholen, 
zorgt voor een begeleidende 
band, regelt stagiaires voor de 
productie en pabostudenten die 
met hun stageklassen de liedjes 
instuderen. Philharmonie 
Haarlem stelt de zaal en perso-
neel beschikbaar. Hopelijk is een 
nieuwe traditie in de regio 
geboren en zullen meer activi-
teiten volgen.

Mede mogelijk gemaakt door 
Philharmonie Haarlem, Pabo 
Inholland Hogeschool Haarlem, 
Hart, de Wereldmuziekschool en 
Méér Muziek in de Klas.

Informatie & aanmelden:
www.korenbattle-haarlem.nl.
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Heemstede - De winkeliers van 
Heemstede winkelcentrum Raad-
huisstraat&Binnenweg  (WCH) orga-
niseren een nieuw evenement, De 
Wijnloop. Op zaterdag 23 april heten 
de 22 deelnemende winkels ‘wijn-
lopers’ welkom in het centrum van 
Heemstede.  De Praalwagens van het 
Bloemencorso wacht aansluitend 
een warm welkom. 

Kaartverkoop voor De Wijnloop is 
begonnen 
Het principe van De Wijnloop Heem-
stede is simpel. Wijnlopers die mee 
willen doen kopen een herkenbaar 
glas op www.dewijnloop.nl.
De verkoop van de glazen is al 
begonnen Met hun eigen duurzame, 
herbruikbare, plastic glas lopen de 
deelnemers door de winkelstraat en 
kunnen zij verschillende wijnen 
proeven in de 22 Wijnloopwinkels. 
Tussen 17.00 en 19.30 uur laten de 
Heemsteedse ondernemers van de 
Wijnloopwinkels wijn proeven en 
serveren er een klein hapje bij. 

De 22 winkels die meedoen aan De 
Wijnloopliggen aan de Raadhuis-
straat, Binnenweg en op de kop van 
de Blekersvaartweg. Onder het genot 
van een lekkere wijn lopen de wijnlo-
pers van winkel naar winkel in en zelf 
te kiezen volgorde. 

Tijdens De Wijnloop maken de deel-
nemers informeel en heel origineel 
kennis met de mooie winkels en de 
bevlogen ondernemers in Heem-
stede.  

Aanmelden voor De Wijnloop 
Wijn proeven tijdens De Wijnloop? 
Op de website www.dewijnloop.nl 

koopt u glazen à €15,95 per glas
(+ €1,00 reserveringskosten) die u de 
hele avond gebruikt. Op de site van 
De Wijnloop Heemstede klikt u 
meteen door naar de aankoop web-
site. Tot donderdag 21 april a.s. kunt 
u glazen kopen. Wees er snel bij, het 
aantal glazen is beperkt. Het her-
bruikbare glas met opdruk is het 
‘bewijs van deelname’. Van 18 tot en 
met 22 april kunt u de bestelde 
glazen ophalen bij Gall&Gall Heem-
stede aan de Binnenweg 108. Aan 
het einde van de wandeling kan het 
duurzame glas ingeleverd worden bij 
een van de wijnwinkels. 

Deelnemende winkels 
Deelnemende winkels aan De Wijn-
loop zijn aan de Blekersvaartweg: 
Gall&Gall Heemstede, aan de Binnen-
weg Grapedistrict, Summum Woman, 
Heemels Mode, Boekhandel Blokker, 
Home made by Ree, Novecento, 
Waardijk Schoenen, Stefans Brillen, 

Loco Co�ee, Gall&Gall Heemstede 
Binnenweg, Eco Life, Boulangerie 
Oscar, De Gouden Ton en aan de 
Raadhuisstraat  Keurslager van der 
Geest, Kaptein Schoenen, Home-
stede Interieur, Wine Stock Heem-
stede, Chocolaterie van Dam, Le 
Grand Cru, Les Tissus Colbert en Van 
der Werf Horen. 

Bloemencorso 
Op zaterdag 23 april is er van 14.00 
– 20.00 uur in aanloop naar het Bloe-
mencorso muziek & gezelligheid 
voor jong en oud in de winkelstraat. 
Vanaf 20.15 uur rijdt het Bloemen-
corso Bollenstreek vanaf het 
gemeentehuis over de Raadhuis-
straat en Binnenweg naar de Lanck-
horstlaan. De straat wordt vanaf 
17.00 uur volledig afgesloten voor 
verkeer. In de winkelstraat geldt 
vanaf 17.00 uur een parkeerverbod. 
Kom bij voorkeur lopend, op de �ets 
of met het openbaar vervoer. 

Loop en proef gezellig mee tijdens
De Wijnloop Heemstede in WCH 

Loop en proef mee tijdens de gezellige Wijnloop Heemstede in WCH. Foto: Bigstock.

Haarlem – Marjolein Hartman, die 
haar zoon Max verloor tijdens het 
surfdrama in Scheveningen, vertelt 
op 17 maart over haar worsteling en 
pijn in het eerste jaar als moeder in 
rouw. Ze schreef een boek, getiteld 
‘Rauw’. De avond in de Oosterkerk 
aan de Zomerkade 165 in Haarlem 
wordt georganiseerd door Ineke Smit 
Uitvaartzorg.

In de nacht van 11 op 12 mei 2020 
hoort Marjolein Hartman dat haar 
zoon Max een van de vijf omge-
komen surfers in Scheveningen is. Ze 
zijn gestikt in een metersdikke 
schuimlaag die zich door een plots 
draaiende wind voor de kust had 
verzameld. Het drama is wereld-
nieuws

Volledig onderuitgehaald probeert 
ze zich staande te houden in een 
wereld die compleet op zijn kop 
staat. Op zoek naar houvast besluit 
ze al na enkele weken om te gaan 
schrijven. Brieven aan haar 7-jarige 
dochter over haar grote broer, maar 
ook over hoe zij zich voelt en wat ze 
haar nu nog niet kan vertellen.
‘Rauw’ is een boek over een pijn die 
iedere ouder kan overkomen, maar 
waar de meeste mensen geen raad 
mee weten als het iemand in hun 

omgeving treft. De lezing begint om 
19.30 uur. Aanmelden via:
info@inekesmit.nl.

Kosten: 10 euro per persoon inclusief 
ko�e en thee, contant te voldoen bij 
binnenkomst.

Moeder omgekomen surfer in 
Scheveningen geeft lezing

Recht voor zijn raap, liefdevol, eerlijk 
en tegelijk zo genadeloos beschrijft 
Hartman vanaf dag één haar worste-
ling en pijn als moeder in rouw.
Foto: aangeleverd.

Regio - De 25 regionale GGD’en gaan 
aan ruim 2,3 miljoen kwetsbare 
mensen een herhaalprik aanbieden 
tegen het coronavirus. Deze groep 
kan vanaf 26 februari een afspraak 
maken na ontvangst van een uitno-
digingsbrief. Zij lopen volgens de 
Gezondheidsraad een groter risico 
op ernstige ziekte na een besmet-
ting. Zeker nu de samenleving steeds 
verder opengaat.

Bovendien is de bescherming van de 
booster bij de mensen die vroeg aan 
de beurt waren in de boostercam-
pagne volgens de Gezondheidsraad 
het meest afgenomen. Het gaat om 
mensen van 70 jaar en ouder, bewo-
ners van verpleeghuizen, volwas-
senen met het syndroom van Down 
en volwassenen met een ernstige 
afweerstoornis.

Doelgroepen en start vaccinaties
De grootste groep bestaat uit de 2,1 
miljoen mensen van 70 jaar en ouder. 
Zij ontvangen sinds 26 februari 2022 
een brief van het RIVM met de uitno-
diging. De herhaalprik tegen corona 
mag pas vanaf 3 maanden na de 
laatste vaccinatie worden aange-
boden. Het RIVM houdt hier rekening 
mee bij het versturen van de brieven. 

De 25 GGD’en starten, mede om deze 
reden, met vaccineren vanaf vrijdag 
4 maart. Pas op die datum komen de 
eerste mensen namelijk in aanmer-
king voor een herhaalprik. Als hun 
partner ook in aanmerking komt dan 
kunnen zij samen de vaccinatie 
krijgen op een GGD-locatie. Bewo-
ners van instellingen worden gevac-
cineerd door de eigen medische 
dienst of door een GGD.

De ongeveer 15.000 volwassenen 
met syndroom van Down ontvangen 
de uitnodiging voor de herhaalprik 
via hun huisarts. Zij kunnen voor hun 
prik terecht bij een GGD of worden in 
hun instelling gevaccineerd.

De ongeveer 133.000 mensen met 
een ernstige immuunstoornis 
hebben in oktober 2021 van hun 
medisch specialist een uitnodiging 
gekregen voor een derde prik als 
onderdeel van hun basisserie. Voor 
deze mensen is het belangrijk dat zij 
3 maanden na de derde prik hun 
boosterprik halen. Als deze mensen 
in aanmerking komen voor de 
herhaalprik worden zij hiervoor 
opnieuw uitgenodigd.

Bron: GGD Kennemerland

GGD’en bieden kwetsbaren 
herhaalprik aan tegen corona

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Nu de 
cijfers een �inke dalende lijn laten 
zien, zowel bij het aantal besmet-
tingen, als ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen, zal dit het laatste over-
zicht zijn dat u wekelijks in de 
Heemsteder en de Bloemendaler 
aantreft. De totale balans over de 
gehele periode van de pandemie kan 
nog niet worden opgemaakt, omdat 
Covid-19 nog altijd niet uit ons land 
en de wereld is verdwenen.  

Het gaat wel de goede kant op: met 
een reproductiegetal van 0,8 neemt 
de besmettelijkheid van de een op 
de ander rap af. Wat de nu voorbije 
vakantieperiode en het carnaval gaat 
doen is nog even wachten op de 
laatste cijfers. Landelijk is bijna 90% 
van de inwoners gevaccineerd waar-

onder een groep van 62%, die ook 
één boosterprik hebben ontvangen. 
Er liggen momenteel 150 mensen op 
een IC-afdeling en 1.300 personen 
liggen in een ziekenhuisbed. Tot op 
heden zijn er in Nederland 21.600 
inwoners overleden en daar komt 
dagelijks nog een aantal bij.  

Ook daling in Heemstede en 
Bloemendaal
In Heemstede en Bloemendaal laten 
de cijfers qua besmetting ook een 
daling zien. In Heemstede werden er 
de afgelopen week 395 inwoners 
positief getest en in Bloemendaal 
295. Er kwamen twee Heemstede-
naren in het ziekenhuis terecht. Sterf-
gevallen deden zich in beide 
gemeentes niet voor. Vanaf het begin 
van de pandemie zijn er in Heem-
stede 68 mede inwoners overleden, 
in Bloemendaal waren dat er 24.  

Op weg naar ‘normaal’
De maatregelen die ons beperkte in 
ons doen en laten zijn op vrijdag 25 
februari verder versoepeld. Bijna alles 
is weer toegestaan, behalve bij grote 
evenementen binnen met meer dan 
500 aanwezigen moet men vooraf 
zijn getest.

Mondkapjes zijn alleen nog voorge-
schreven in tram, trein, bus, op de 
vliegvelden en in de vliegtuigen. Ook 
dat zal binnen niet al te lange tijd wel 
worden versoepeld, zodat de gehele 
maatschappij weer terug is bij nor-
maal.
In het buitenland gelden nog steeds 
regels die per land kunnen verschil-
len of zelfs per regio.

Na 143 wekelijkse overzichtjes van 
de cijfers, voor Heemstede en Bloe-
mendaal, stopt deze reeks.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 8

Bezoekersaantal De Heemsteedse Stemvergelijker groeit

Stemmen op 16 maart. Foto: Bigstock.

Heemstede - De Heemsteedse Stem-
vergelijker (www.stemvergelijker.nl) 
voorziet in een groeiende behoefte. 
Al ruim 550 inwoners van Heemstede 
gebruikten de website de afgelopen 
maand als kieshulp voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Naarmate de verkiezingen dichterbij 
komen groeit het aantal bezoekers. 

Uit de gegevens blijkt dat bezoekers 
vooral interesse hebben in het stem-
gedrag van de Heemsteedse partijen 
over een nieuwe Vomar, een vuur-
werkverbod en een onderzoek naar 
een locatie voor een openlucht-
zwembad. Maar ook de �etsveilig-
heid in het winkelgebied en het 
participatiebeleid werden veel onder 
de loep genomen. 

De Heemsteedse Stemvergelijker is 
een initiatief vanuit de Facebook-
groep Politiek Café Heemstede.
Dit virtuele café is een politiek onaf-
hankelijk discussieplatform dat open 
staat voor alle inwoners van Heem-
stede. 
De makers willen met de Heem-
steedse Stemvergelijker kiezers een 
hulpmiddel te bieden om de deelne-

mende partijen kritisch te bevragen 
op hun visie en stemgedrag. Sluit dat 
stemgedrag in de afgelopen raads-
periode bijvoorbeeld aan op hun 
plannen voor de toekomst? En 
misschien nog belangrijker: sluit het 
stemgedrag aan op de persoonlijke 
verwachtingen van de kiezers. 
Op de website zijn ook alle verkie-
zingsprogramma’s van de partijen 

die aan de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart te vinden.
Kijk voor meer informatie op
www.stemvergelijker.nl.



Loop langs unieke winkels en 
proef de meest heerlijke wijnen 
uit de winkelstraat

Heemstede
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17.00 - 19.30 uur

Koop een glas
op dewijnloop.nl
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in 
Heemstede. Lekker puzzelen 
voor een heerlijke prijs: een 
goedgevulde AH-tas vol 
artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 7 maart 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

5 83 84 6 1 86 31 11 75 45

67 51 38 32 25 18 35 59 77 71 28 19 9 13 62

7 23 74 17 66 49 43 24 68 55 21 39

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. bewaarplaats voor documenten; 7. levens-
gezel; 12. brood van fijn tarwemeel; 13. gezongen toneel-
stuk; 14. familielid; 15. koninklijke landmacht (afk.); 17. fris-
jes; 19. benarde positie; 21. de dato (afk.); 22. lentemaand;
24. Holland; 27. vurig strijdpaard; 28. klooster met een abt;
30. naaldboom; 31. badplaats in Duitsland; 32. omslag van
een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht;
38. mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker;
44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. tijdperk; 48. strooifolder; 49.
storend geluid; 50. snoekachtige zeevis; 52. rivier in Rus-
land; 54. schaaldier; 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61.
bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse scha-
penkaas; 67. heidemeertje; 68. dun en mager; 70. zwaard-
walvis; 72. boerderijdier; 73. beschermd watergebied in
Nederland; 76. inhoudsmaat voor kolen; 77. boomsoort; 78.
hoffeest; 79. hetzelfde; 81. stoomschip (afk.); 82. met aftrek
van (eraf); 83. plaats in Drenthe; 84. muurholte; 86. deel van
een bloem; 87. fornuis.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. lengtemaat (afk.); 3.
samentrekking van het middenrif; 4. christelijke omroep; 5.
reclamedrukwerk; 6. zwak (fragiel); 7. republiek in Amerika;
8. kleur van de regenboog; 9. oude lap; 10. maanstand
(afk.); 11. aardappelras; 16. koeienmaag; 18. plechtige
belofte; 20. gewicht; 21. zonder glans; 23. denkbeeld (inval);
25. bijbelse reus; 26. Baltische taal; 27. kraaiachtige vogel;
29. bladgroente; 32. radiotoestel met uurwerk; 34. aardkluit;
36. kostbare edelsteen; 37. geheel gevuld; 39. muze van het
minnedicht; 40. bedehuis; 42. eerste levensbehoefte; 43.
keurcorps; 45. houten drinkbeker; 46. huid of schil; 51. rivier
in Utrecht; 53. klein slokje; 54. malloot; 55. vlees aan stokje
geregen; 56. aarde (grond); 57. teken of signaal; 59. inwen-
dig orgaan; 60. moeilijk te begrijpen zaak; 62. deel van fiets;
63. gesproken voordracht; 66. godin van de dagenraad; 67.
tuimeling; 69. zuinige verlichting; 71. uiting van genegen-
heid; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Gelderland; 75. een-
maal (ooit); 78. Engelse graanjenever; 80. niet geraakt; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. heilige (afk.).
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30. naaldboom; 31. badplaats in Duitsland; 32. omslag van
een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht;
38. mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker;
44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. tijdperk; 48. strooifolder; 49.
storend geluid; 50. snoekachtige zeevis; 52. rivier in Rus-
land; 54. schaaldier; 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61.
bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse scha-
penkaas; 67. heidemeertje; 68. dun en mager; 70. zwaard-
walvis; 72. boerderijdier; 73. beschermd watergebied in
Nederland; 76. inhoudsmaat voor kolen; 77. boomsoort; 78.
hoffeest; 79. hetzelfde; 81. stoomschip (afk.); 82. met aftrek
van (eraf); 83. plaats in Drenthe; 84. muurholte; 86. deel van
een bloem; 87. fornuis.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. lengtemaat (afk.); 3.
samentrekking van het middenrif; 4. christelijke omroep; 5.
reclamedrukwerk; 6. zwak (fragiel); 7. republiek in Amerika;
8. kleur van de regenboog; 9. oude lap; 10. maanstand
(afk.); 11. aardappelras; 16. koeienmaag; 18. plechtige
belofte; 20. gewicht; 21. zonder glans; 23. denkbeeld (inval);
25. bijbelse reus; 26. Baltische taal; 27. kraaiachtige vogel;
29. bladgroente; 32. radiotoestel met uurwerk; 34. aardkluit;
36. kostbare edelsteen; 37. geheel gevuld; 39. muze van het
minnedicht; 40. bedehuis; 42. eerste levensbehoefte; 43.
keurcorps; 45. houten drinkbeker; 46. huid of schil; 51. rivier
in Utrecht; 53. klein slokje; 54. malloot; 55. vlees aan stokje
geregen; 56. aarde (grond); 57. teken of signaal; 59. inwen-
dig orgaan; 60. moeilijk te begrijpen zaak; 62. deel van fiets;
63. gesproken voordracht; 66. godin van de dagenraad; 67.
tuimeling; 69. zuinige verlichting; 71. uiting van genegen-
heid; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Gelderland; 75. een-
maal (ooit); 78. Engelse graanjenever; 80. niet geraakt; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. heilige (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

ACHTER HET FORNUIS

Heemstede/Bloemendaal – Risotto is een populair 
Italiaans (voor)gerecht dat komt uit de buurt van 
Milaan en vele varianten kent. Risotto zie je steeds 
meer op de menukaarten van restaurants verschijnen. 
Onderschat de bereiding niet: deze luistert zeer nauw. 
Een goede risotto maken is niet eenvoudig en ware 
kunst. Zelfs volleerde chef-koks hebben nog weleens 
moeite met het bereiden ervan. De basis van een 
risotto wordt gevormd door bouillon, risottorijst, boter 
en Parmezaanse kaas én een hoop geduld. De rijst 
wordt voortdurend al roerende begoten, dus je moet 
wel bij de pan blijven. Het duurt ook even voordat de 
risotto gaar is. Risottorijst is er in verschillende varian-
ten. Een van de � jnste risotto rijstsoorten om mee te 
werken is het type rijst ‘Arborio’ (o.a. bij AH verkrijg-
baar), dat voor dit recept wordt aangeraden. Risotto is 
in Italië een eerste gang. 

In deze a� evering een variant met champignons/
paddenstoelen ‘Risotto ai funghi’, een familierecept van 
Nonna Sara uit Italië dat ze aan deze redactie verklapte. 
Als variatie kan ook een handje ongezouten cashew-
noten toegevoegd worden, maar dit hoeft niet. Een 
risotto die tevens geheel vegetarisch kan worden 
bereid; gebruik dan in plaats van kippenbouillon een 
groentebouillon.

Benodigdheden:
Kook in dit geval in een 
grotere steelpan een 
bouillon van een 
kippenbouillonblokje samen met een bouillonblokje 
van het Italiaanse merk Star, smaak Porcini (eekhoorn-
tjesbrood). Kook een laurierblaadje mee.

Verder:
•  Een doosje kastanjechampignons of een doosje met 

een assortiment van eetbare paddenstoelen, schoon-
gemaakt, in partjes gesneden en met peper bestrooid.

•  Eventueel: een handje ongezouten cashewnoten, kan 
ook zonder.

•  Een scheut olijfolie
• 50 gram boter
•  150 gram risottorijst van het type ‘Arborio’
• Een scheut droge witte wijn
• Een ui gesnipperd
• 2 teentjes kno� ook gehakt
•  75 gram geraspte Parmezaanse kaas
• Een snu� e nootmuskaat
•  Zeezout en versgemalen peper naar smaak
• Handje verse bieslook, � jngehakt

Bereiding:
Doe de scheut olijfolie in een diepere koekenpan op 
middelhoog vuur en fruit hierin de uien en de knof-
look. Voeg de scheut witte wijn toe. Even laten 
verdampen en de risottorijst toevoegen op niet te 
hoog vuur. Al roerende begieten met de bouillon. Voeg 
de champignons en het snu� e nootmuskaat toe, zout 
en peper naar smaak. Voeg later eventueel het handje 
cashewnoten toe. Herhaal het begieten en roeren ruim 
20 minuten lang, de rijst mag niet aanbakken.
Roer tijdens het begieten de Parmezaanse kaas door de 
rijst. De rijst bindt een beetje, maar moet niet te klef 
worden. Smelt kort voor het opdienen het klontje 
roomboter erdoor en de bieslook. Proef of de rijst gaar 
is en voldoende smaak heeft. Rijst mag niet te papperig 
worden. Laat de risotto 5 minuten rusten, alvorens 
deze op te dienen.

Drink een soepele rode wijn erbij. Buon appetito!

Kooktip voor het weekend: risotto ai funghi
(risotto met champignons)

INGEZONDEN FOTO

Heemstede - Marianne Wever stuurde deze foto naar de redactie. 
“Tijdens storm Eunice op 18 februari jl. is er in onze tuin helaas een boom 
omgewaaid”, vertelt ze.
“Om deze zonder verdere schade te verwijderen moest het met een zg. 
telescoopkraan, die over meerdere achtertuinen heen moest reiken, uit 
onze tuin worden getild. Een spectaculair gezicht.”

Zwevende bomen zie je niet vaak
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Haarlem - De Halve van Haarlem is al 
ruim 35 jaar een begrip in Haarlem 
en wijde omstreken. Een hardloope-
venement met op het programma de 
halve marathon, de 10 km, de 5 km 
en voor de kinderen zijn er de Kabouter-
loop en de KidsRun. Sinds 2018 is het 
evenement uitgebreid met een Walk. 
Diverse afstanden in de prachtige 
omgeving met stads-, bos-, duin- en 

vergezichten. Het hardloopevene-
ment heeft een deelnemersveld van 
maximaal 5000 hardlopers en een 
enthousiast publiek langs de diverse 
parcoursen. 
Het wandelevenement kende zelfs in 
de 2 corona edities van 2020 en 2021 
al bijna 1000 wandelaars en zal 
verder groeien in de aanstaande 
edities.

Voor dit gerenommeerde evenement 
zoekt organisator SportSupport een 
nieuwe hoofdsponsor. De Halve van 
Haarlem kent een rijke historie als 
het aankomt op naamgevende hoofd-
sponsors. Zo was de afgelopen 3 jaar 
TEVA Nederland naamgever. Daar-
voor 4 jaar Vitaminstore en daar weer 
voor 9 jaar Zilveren Kruis Achmea

Evenement coördinator Milanne 
Teunissen: “Zo’n sponsorschap biedt 
prachtige exposure voor je merk, je 
bedrijf en je medewerkers. Je laat 
zien dat jouw bedrijf bewegen, vitali-
teit en gezondheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Het evenement 
trekt al jaren een heel breed deelne-
mersveld en publiek. Van jong tot 
oud, met regionale recreanten en 
zelfs toplopers. Daarnaast is er 
genoeg te doen op start/�nishge-
bied op de Haarlemse Grote Markt en 
kent het evenement traditioneel veel 
publiek langs de routes. De Halve van 
Haarlem is een sportief familie-uitje 
bij uitstek maar ook de prestatielo-
pers komen aan hun trekken op de 
prachtige parcoursen. “Daar wil je 
toch heel graag je naam aan 
verbinden?’

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? 
Neem contact op met:
Milanne Teunissen,
mteunissen@sportsupport.nl
of 023 526 03 02.

SportSupport zoekt nieuwe hoofdsponsor 
voor evenement ‘De Halve van Haarlem’

De Halve van Haarlem. Foto: Renata Jansen Fotogra�e.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Je kunt 
je aardig vergissen, want het lijkt uit 
de verte wel een ‘gazon op het 
water’: (eenden)kroos (Araceae). 
Kroosplantjes behoren tot de arons-
kelkfamilie en zijn waterplantjes die 
met duizenden tegelijk dicht op 
elkaar groeien.  Al die plantjes 
vormen een in elkaar vloeiend groen 
tapijt op stilstaande sloten, vijvers en 
plassen. Het is een welkome voedsel-
bron voor eenden en vissen. Kroos 
bevat namelijk veel eiwitten, een 
onmisbare bouwstof. Kroos wordt 
daarom vaak als bestanddeel in dier-
voeders verwerkt. 

Een kroosplantje bestaat uit een 
schij�e dat vrij op het wateropper-
vlak drijft, met aan de onderkant een 

worteltje dat in het water ligt. Er zijn 
vijf soorten kroos in Nederland. Kroos 
breidt zich uit doordat de kleine 
schij�es die groeien afbreken.  

Van de vijf soorten komt het kleine 
kroos (Lemna minor) het meeste op 
onze wateren voor in Nederland. 
Kroos met een bloeiend bloemetje is 
zeldzaam. De bloeitijd van kroos 
loopt van april/mei tot juni. Manne-
lijke kroosplantjes hebben slechts 
een meeldraad en vrouwelijke kroos 
heeft een vruchtbeginsel.

Kroos slaat in de herfst zetmeel op 
om in de winter op de bodem te 
kunnen overwinteren. Het bultkroos 
(Lemna gibba) gedijt vooral op 
verontreinigde en brakke wateren. 
Dit kroos is bleker gekleurd en van 
onderen bolvormiger. 

Ken uw waterkant: (eenden)kroos, 
ware gazons op het water

Bultkroos (Lemna gibba).

Kleine kroos (Lemna minor). Foto’s: Bigstock.

Roodborstje. Foto aangeleverd door 
IVN Zuid-Kennemerland. 

Vogelenzang - De gevleugelde 
wintergasten zijn in maart verdwe-
nen. De zomergasten zijn nog niet 
gearriveerd en de standvogels lijken 
even rust te hebben. Maar schijn 
bedriegt, want in het nog kale bos is 
de bonte specht al aan het ro�elen 
en is de boomklever op zoek naar 
een geschikte kandidaat om te 
paren.
Het einde van de winter is een goed 
moment voor een ontmoeting met 
de vaste bewoners van het bos en 
naast het genieten, ook te leren van 
hun zang. 
Op zondag 13 maart organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een excursie 
over vogels en hun zang in het 
bosrijke Leyduin. Van 10 -12 uur.  U 
bent hierbij van harte welkom en 
vergeet niet uw verrekijker mee te 
brengen. Verzamelen op de parkeer-
plaats van landgoed Leyduin aan de 
Manpadslaan 4, Vogelenzang.   

Aanmelden gewenst bij:
andriesmok@gmail.com.
Meer informatie: Andries Mok,
tel: 06 47454684.

Vogelzang op Leyduin

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - HBC heeft de zaakjes 
keurig op de rit staan. Zelf winnen 
van KDO uit de Kwakel en de concur-
rentie zien verliezen is uiteraard een 
�inke opsteker. Drie punten voor-
sprong op de nummer twee SV 
DONK zou voldoende moeten zijn 
om het kampioenschap veilig te 
stellen. In de tien tot nu toe 
gespeelde wedstrijden liep HBC  
nimmer tegen een nederlaag aan.  

Uitgekiend spelletje
HBC beschikt over een heel brede 
selectie dus blessures en schorsingen 
kunnen eenvoudig worden opgelost, 
zonder dat dit afbreuk doet aan het 
systeem. De ploeg van coach Jesper 

Ketting speelt een uitgekiend spel-
letje. Hoge snelheid, positiewisse-
lingen en altijd vooruit willen spelen. 
De spelers zijn technisch en tactisch 
veelal sterker dan hun opponenten. 
Ook afgelopen zondag 27 februari 
kon HBC ook KDO aan de zegekar 
binden. Het moet gezegd: KDO was 
een tegenstander die zich niet 
wenste over te geven aan het stands-
verschil op de ranglijst en trad HBC 
vol vertrouwen tegemoet. Dat 
vertrouwen liep al in de eerste 
minuut een deuk op. Bij de eerste de 
beste aanval van HBC was het raak. 
Een voorzet van rechts richting rand 
16-meter gebied. Mark Mul nam de 
bal direct op zijn slof en binnen 90 
seconden stond de 1-0 op het 
scorebord.  

KDO zat niet bij de pakken neer, 
bleeef stug doorvoetballen en 
maakte het HBC bij vlagen lastig 
moeilijk. Een schot op de kruising 
van het HBC-doel had een beter lot 
verdiend. Ondanks het verzet bleef 
HBC het beste van het spel houden 
en wilde best zo nu en dan wat meer 
risico nemen om bij doelman Olts-
hoorn van KDO te komen. KDO-spits 
Jasper Lange bleek een handenbin-
dertje voor de HBC-verdediging. Hij 
was snel en behendig, maar legde 
het af tegen wisselende verdedigers 
die hem weinig ruimte gaven.  

Helemaal gerust waren de 200 
toeschouwers tijdens de rust niet. 
Hun vrees verdween al in de 57e 
minuut waar een diepe bal door 
Arno Dijkstra op waarde werd 
geschat en doelman Oltshoorn kans-
loos liet: 2-0. Tien minuten later kon 
Thomas Stevens van KDO met een 
rode kaart vertrekken. Een overtre-
ding waarvoor geel genoeg zou zijn 
geweest, werd door scheidsrechter 
Verhoeve als rood bestempeld. KDO 
moest met tien man verder en dat 
had uiteraard invloed op hun spel. 
Waar KDO-trainer Wietsma extra 
aanvallers inzette, werd het spel er 
niet beter op. De wissels die HBC 
toepaste hadden geen nadelige 
invloed op de teamprestatie. Kansen 
dienden zich meer en meer aan. 

Hachelijke momenten voor het KDO-
doel leidde in de 86e minuut tot een 
derde doelpunt van Swen Wierda. 
Kon de KDO-goalie aanvankelijk nog 
redding brengen, de terugkaatsende 
bal werd door Wierda tot een doel-
punt omgezet in 3-0. Op 6 maart 
gaat HBC op bezoek bij ESTO uit 
Bodegraven.

HBC deed goede zaken het afgelopen weekend

HBC vs. KDO. Foto: Eric van Westerloo.
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VRIJDAG 4 MAART
Kinderdisco (6-10 jaar). Plexat, de 
jeugdruimte in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. V.19-21u.
Kosten: 3 euro inclusief iets lekkers 
en 2 limo. Van tevoren aanmelden 
via plexat@wijheemstede.nl. 

Bisschop Hendriks in het Trefpunt-
café Bennebroek. Akonietenplein 
1, Bennebroek. Om 20.30u. zaal 
open 20u. Gratis toegang.

ZATERDAG 5 MAART 
Het Intercontinental Ensemble in 
de Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 20.15u.
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

Osiris Trio treedt op bij Cruquius-
Concerten. Het Kunstfort, Fort-
wachter 1, Vijfhuizen. Om 20.15u. 
Kaarten via:
www.CruquiusConcerten.nl. 

MAANDAG 7 EN 21 MAART

Serie lezingen ‘Keizer Domitianus: 
God op aarde’. WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. V.13.30-15.30u.
Kosten: €10,- per keer of 3x voor 
€27,50.
Vooraf aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

Gratis inloopochtend van Senior-
Web. Locatie Zuid van Welzijn 
Bloemendaal, Kerklaan 6, Benne-
broek. V10-12u. Gratis.

DINSDAG 8 MAART
Lezing burgemeester Nienhuis bij 
NVVH-Vrouwennetwerk. Herenweg 
88a, Heemstede. Om 13.30u. 
Leden: gratis, niet-leden: €2,50. 
Meer informatie: www.nvvh.nl.

Internationale Vrouwendag: lezing 
‘Vrouwen aan zet’ en meet & greet 
met vrouwelijke kandidaat-raads-
leden. WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede  Lezing 
om 13.30u, kosten  €8,-. Meet & 
greet om 15.30u. Aanmelden voor 
verplicht: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
023 - 5483828.

Caribische cocktails en muziek bij 
Regenboogborrel. Loco Co�ee, 
Julianalaan 6 in Heemstede. 
V19-21u. Toegang vrij. 

DONDERDAG 10 MAART
Lezing 500 jaar Coornhert door 
Peter van Wingerden. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V19.30-21.30u. 
Toegang: €5,-.Vooraf aanmelden 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

DOG 10 EN VRIJ 11 MAART
Muziekavonden op Coornhert 
Lyceum. Lyceumlaan 1, Haarlem. 
zie voor kaarten en aanvangs-
tijden: www.coornhert.nl/.

ZONDAG 13 MAART
Vogelzang op Leyduin. Verzamelen 
op de parkeerplaats van landgoed 
Leyduin aan de Manpadslaan 4, 
Vogelenzang.  V10-12u. 
Aanmelden gewenst bij: 
andriesmok@gmail.com. Meer 
informatie via tel: 06 47454684.

DONDERDAG 17 MAART 
Marjolein Hartman, moeder van de 
bij het surfdrama in Scheveningen 
omgekomen Max, geeft lezing 
over haar boek Rauw in de in de 
Oosterkerk aan de Zomerkade 165 
in Haarlem, 19.30 uur. Georgani-
seerd door Ineke Smit Uitvaart-
zorg, entree 10 euro. Aanmelden: 
info@inekesmit.nl.

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Brandschilderen behoort tot een van de 
oudste glas-in-lood-decoratietechnieken. Deze tech-
niek vindt zijn oorsprong in het nabije Oosten en 
bereikte in de 6de eeuw Frankrijk via Italië.
Met de ontwikkeling van het gotische kerkgebouw 
vanaf de 12de eeuw, waarin de hoog opgetrokken 
vensters veelal voorzien werden van gebrandschilderd 
glas, nam de techniek een hoge vlucht.

Op de foto’s het glas-in-lood boven de ingang aan de 
linkerzijde en de ingang aan de rechterzijde van de 
kerk en Mariakapel. De kapel is nl. van buiten bereik-
baar en is iedere dag geopend voor een moment van 
rust, gebed en het opsteken van een kaars.

De afbeeldingen zijn links Sint Bavo en rechts Heilige 
Antonius. Beide ontwerpen zijn van Han Bijvoet en zijn 
in 1950 gezet. Na een �inke restauratie door de (paro-
chianen) is de kapel weer in gebruik genomen.

Bron: H. Bavo

Kleurige glasdecoraties

Heemstede - Zaterdag 5 maart om 
20.15 uur zijn er in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemstede 
symfonieën van Beethoven, Schubert 
en Brahms te beluisteren, door het in 
2012 opgerichte Intercontinental 
Ensemble. Dit kleurrijke ensemble 
telt negen musici: 4 strijkers en 5 
blazers. 
De musici komen uit 6 uit verschil-
lende landen: Mexico, Spanje, 
Portugal, Tsjechië, Luxemburg en 
Nederland.  Elke muzikant van het 
ensemble speelt een ander instru-
ment waardoor de symfonieën kleur- 
en contrastrijk worden uitgevoerd.  
De symfonieën worden terugge-
bracht naar een pure vorm van 
kamermuziek; iedere nuance en 
accent is hoorbaar.   Naast de uitvoe-
ring van origineel nonet-repertoire 
(viool, altviool, cello, contrabas, 
hoorn, fagot, klarinet, hobo, �uit) 
richt Intercontinental zich ook op het 
maken en spelen van zelfgemaakte 
arrangementen.  Hierdoor ademen 
zij bekende werken weer nieuw 

leven in zodat deze op podia uitge-
voerd kunnen worden waar dat voor-
heen niet mogelijk was. 

Op het programma staan de 2e 
symfonie van Ludwig van Beethoven, 
Franz Schubert’s No. 8 (de onvol-
tooide) en het melancholische Poco 
Allegretto uit Brahms 3e symfonie. 
Dit eigentijdse kamermuziek-
ensemble is een absolute aanrader 
en een schitterend alternatief voor 
de concertzaal. 

Het Intercontinental Ensemble gaf 
concerten op grote Nederlandse 
podia waaronder Het Concertge-
bouw, Muziekgebouw aan het IJ, 
Schiermonnikoog Festival. Het 
ensemble werkt graag samen met 
andere musici en componisten, zoals 
meesterpianist én componist Severin 
von Eckardstein, Wim Henderickx, 
Ekaterina Levental, Marieke Vos, 
Bianca Bongers en Gabriel Lubell. In 
september 2018 bracht het 
ensemble hun debuut-cd uit bij het 

label TRPTK met daarop uitvoeringen 
van bewerkingen van grote 
symfonieën.
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

Symfonieën in de Oude Kerk 
met Intercontinental Ensemble

Het Intercontinental Ensemble.
Foto aangeleverd via:
www.intercontinentalensemble.com. 

Heemstede - Op dinsdag 8 maart is 
het Internationele Vrouwendag. 
Vanaf 13.30 uur bent u welkom bij 
NVVH-Vrouwennetwerk, Herenweg 
88a te Heemstede voor een lezing 
door de burgemeester van Heem-
stede, mevrouw Astrid Nienhuis. 
Leden: gratis, niet-leden: €2,50. 

Astrid Nienhuis is alweer 4 jaar 
burgemeester van Heemstede. Zij zal 
vertellen over haar werk en na de 
pauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

NVVH-Vrouwennetwerk is weer 
begonnen met haar activiteiten, 
zoals de �etsclub, samen eten, muse-
umbezoeken, lezingen etc. 
Wilt u meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging, 
neem dan contact op:
023-5477486 of kijk op:
www.nvvh.nl.

Lezing burgemeester Nienhuis 
bij NVVH-Vrouwennetwerk

Burgemeester Astrid Nienhuis.
Foto aangeleverd door gemeente 
Heemstede.

Heemstede - Op de tweede dinsdag 
van maart, dus 8 maart, vindt er van 
19-21 uur een Regenboogborrel 
plaats voor de LHBTQ-gemeenschap 
en belangstellenden in Loco Co�ee, 
Julianalaan 6 in Heemstede. Van 
19.00 tot 21.00 uur is er een Carib-
bean Cocktail Bar met Caribische 
muziek. Iedereen is welkom. Toegang 
vrij, zonder QR-code en zonder 
mondkapje.
Voor de volgende Regenboogborrel 
worden korte acts als entertainment 
gezocht. Wil en kun je zelf iets tonen, 
of heb je in je netwerk iemand die 
eeuwige roem wil vergaren, neem 
dan contact met op met: Josha Sloot, 
slootjbl@gmail.com of Marion Groot-
veld, marion.grootveld@live.nl. 

Caribische cocktails en muziek bij Regenboogborrel

Regenboogborrel in Caribische sferen. Foto: Bigstock.



Stichting Manpadslaangebied
Houd het Manpadslaangebied open en groen

Het Manpadslaangebied is een tuinbouwgebied met 
kassen, volkstuinen en voormalige bollenvelden in de 

gemeente Heemstede. Het gebied is fraai gelegen tussen de 
landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. Aan de 

zuidkant van het gebied ligt de idyllische Manpadslaan.

De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het 
Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling 

moet krijgen. De Stichting Manpadslaangebied wil moet krijgen. De Stichting Manpadslaangebied wil 
hieraan graag meedenken en meewerken.hieraan graag meedenken en meewerken.

STEUN ONS! U kunt u ook een eenmalige gift geven op bankrekeningnummer: 
NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied te Heem-
stede onder vermelding van ‘gift’. De Stichting heeft de ANBI-status.

foto’s: ©Marenka Groenhuijzenfoto’s: ©Marenka Groenhuijzen

En wat willen de politieke partijen?En wat willen de politieke partijen?

Wat willen wij?Wat willen wij?

Het deel van het Manpadslaangebied dat in bezit is van de projectontwikkelaars is bijna 12 ha groot (dat is 
ongeveer 24 voetbalvelden). Wij vroegen de partijen: Welk aandeel van deze grond wil uw partij minimaal voor 
groen en recreatie invullen? En hoe gaat u hiervoor zorgen? Een uitgebreider overzicht vindt u op onze website.

HBB Ontwikkeling van het Manpadslaangebied tot een natuurgebied is een  ‘nice-to-have’, geen ‘need-to-have’. Enige woningbouw is nood-
zakelijk. De hoeveelheid woningen is a� ankelijk van de kwaliteit die we daarvoor terug krijgen. 

VVD Een woonomgeving met als uitgangspunt 'Wonen te gast in de natuur'. Minimaal 9 hectare voor een natuurpark. Een strategische 
groenverbinding tussen het Groenendaalse Bos en Leyduin met een verbinding onder het spoor door. De tuinders blijven op hun plek. De 
ontsluiting van woongebied loopt niet via de Manpadslaan. 

D66 Maximaal dezelfde oppervlakte bebouwen als de bestaande kassen (ca. 2,5 ha). De overige 10 hectare voor groen en recreatie. Com-
pacte bebouwing met openbaar groen, circulair en in stijl met omgeving. Behoud van volkstuinen en van een rustige Manpadslaan. Duidelijke 
kaders stellen aan ontwikkelaars en zonodig een recht van eerste koop bedingen op de grond. Provincie en andere partijen betrekken voor een 
bijdrage aan recreatie- en natuurontwikkeling. 

GL Ten minste 11 hectare voor natuur en extensieve recreatie. Een recreatieve � ets- en wandelroute naar Leyduin via een nieuw aan te 
leggen tunneltje onder het spoor en met een nieuwe brug over de Leidsevaart. De gemeente neemt de regie over van de projectontwikkelaars 
en laat het gebied zelf ontwikkelen.

CDA Een openbaar toegankelijk recreatie/natuurgebied van circa 10 hectare zonder � nanciële bijdrage door de gemeente en met minima-
le bebouwing. Het laatste plan, waarbij de kassen worden vervangen door 5000m2 woningoppervlak (footprint woningen) en de resterende 
landbouwgrond wijzigt naar natuur en recreatie, moet worden onderzocht.

PvdA Zo min mogelijk bebouwing in het Manpadslaangebied. Als er gebouwd gaat worden nadruk op duurzame sociale woningbouw 
(betaalbare woningen) en het minimaliseren van de bebouwde oppervlakte. Behoud van de volkstuinen.

SSH Alleen die bebouwing toestaan, die nodig is om het gebied groen te kunnen herinrichten. Gemeente moet met een reëel � nancieel 
aanbod richting de projectontwikkelaars komen. Wanneer de projectontwikkelaars zich niet kunnen vinden in dit marktconforme bod, dan 
overgaan tot onteigening van de gronden die nodig zijn. 
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Lille – Wie een korte stedentrip wil 
maken naar een stad die niet te ver 
rijden is met de auto, zou eens aan 
de Franse stad Lille kunnen denken. 
Lille, in het Vlaams Rijsel genoemd, 
ligt in Frankrijk even voorbij het 
Vlaamse Kortrijk. Lille is bij velen 
bekend door de grote jaarlijkse 
braderie, die in het eerste weekend 
van september plaatsvindt en veel 
bezoekers trekt. Beter is om de sfeer 
van deze veelzijdige stad in rustige 
tijden op te snuiven.  

Beste van twee óf drie werelden?
Lille is een sympathieke stad van 
twee werelden, misschien zelfs drie. 
De stad staat namelijk op trendy en 
klassieke pilaren van het goede 
Belgische en Franse leven. Deze 
culturen zijn door de eeuwen met 
elkaar verweven. Tevens is er een 
Britse invloed in Lille terug te vinden. 
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig 
gerecht van eieren en kaas, staat 
vaak op het menu en komt oorspron-
kelijk uit Wales. Lille is een bourgon-
disch genoegen en paradijs. Culinair 
gezien staat Lille op een zeer hoog 
en veelzijdig niveau, waar weer de 
invloed van de gezamenlijke 
Vlaamse, Franse én Britse keuken in 
terug te vinden is. Eigenlijk is iedere 
wereldkeuken wel in Lille te vinden. 
Lille is wat dat betreft een absolute 
aanrader voor de liefhebbers van een 
zalig gastronomisch weekend. 

Zo vind je tevens een keur aan 
ambachtelijke chocolatiers en patis-
siers, waarvan de etalages al een lust 
voor het oog zijn met pralinés en 
macarons. Daarnaast kun je voor een 
groot assortiment Belgische bieren 
goed toeven in de vele cafés in de 
stad. Maar ook de wijnliefhebber 
komt aan zijn trekken door een keur 
aan wijnbarretjes, waar uitstekende 
wijnen worden geschonken.  

Vieux Lille
Lille is een fraaie stad met een eigen 
en bewogen geschiedenis. Een stads-
wandeling door de wijken van ‘Vieux 
Lille’, het oude stadscentrum, is 
daarom een must. De mix van 
Vlaamse en Franse bouwstijlen is 
duidelijk te zien. De schattige 
straatjes in Vieux Lille zijn vaak nog 
bestraat met kinderhoofdjes. Iedere 
keer ontdek je weer iets nieuws. Ruik 
hier ook iedere ochtend het versge-
bakken stokbrood, de pains au 
chocolat en croissants, van de 
‘boulangerie’ op de hoek.  Rondom 
het mooie centrale Place Charles de 
Gaulle, bevinden zich onder meer de 
prachtige Oude Beurs, waar op de 
binnenplaats dagelijks een gezellige 
boekenmarkt wordt gehouden. Het 
opzienbarende en herkenbare 
gebouw van de Kamer van Koop-
handel met het beroemde belfort is 
van heinde en verre aan de horizon 
te zien en misschien wel het 
bekendste symbool van de stad. Lille 
beschikt verder over een prachtig 
operagebouw. Op dit moment zijn 

de gebouwen ’s avonds verlicht in 
geelblauwe kleuren, uit solidariteit 
met de Oekraïners, die lijden onder 
het Russische oorlogsgeweld. 

Charles de Gaulle
Dat het centrale plein de naam van 
Charles de Gaulle draagt is niet 
toevallig. Lille is de geboortestad van 
generaal en president Charles de 
Gaulle. Zijn geboortehuis aan Rue de 
Princesse fungeert thans als museum 
en kan bezocht worden.

Gezellige studentenstad: Lille leeft!
De gezelligheid van Lille wordt stevig 
ge�ankeerd door het studenten-
leven. De stad beschikt over twee 
gerenommeerde universiteiten: Les 
Universités Catoliques,  gevestigd in 
de stad zelf en de wetenschappelijke 
faculteiten van Université de Lille, die 
even buiten Lille liggen in het voor-
stadje Villeneuve d’Ascq, snel te 
bereiken via de metro. De studenten 
houden zich op vrijdag- en zaterdag-
avond/nacht graag op in het oude 
centrum van Vieux Lille. Lille kent 
daarom een levendig en gezellig 
nachtleven.  

Shoppen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers 
kunnen in Lille goed inkopen doen. 
Nabij het station Gare Lille Europe, 
ligt het grote overdekte winkelcen-
trum Euralille, met onder meer een 
gigantische Carrefour hypermarché. 
In de gezellige binnenstad kun je ook 
goed winkelen. Daar is het grote luxe 
warenhuis Printemps gevestigd. 
Allerlei soorten winkel zijn eigenlijk 
in Lille goed vertegenwoordigd en 
slagen doe je er zeker. Maar mis-
schien zijn nog wel het leukst en het 
meest bijzonder de specialistische 
winkeltjes in de kleine straatjes van 
de wijk Vieux Lille. Het is er heerlijk 
om rond te slenteren en deze zaakjes 
stap voor stap te ontdekken. 

Reistip
Wie een weekje over heeft, doet er 
goed aan om de diverse steden te 
bezoeken op de route naar Lille. Zo 
passeer je onder meer Antwerpen, 
Gent, Brugge en Kortrijk. Allemaal 
even prachtig met hun eigen sfeer en 
geschiedenis. Ook steden als Ieper en 
Doornik zijn van hieruit te doen. 
Combineer dat met Lille en je hebt 
de ultieme stedenvakantie!

Stadswandeling door het oude Lille
Place Charles de Gaulle.

Lille verlicht in kleuren Oekraïense vlag.

Kamer van Koophandel met belfort.

Lille is supergezellig.

Geboortehuis Charles de Gaulle.

Boekenmarkt in de Oude Beurs.

Heerlijke specialiteiten als macarons.
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee 

Bloemendaal aan Zee – De bittere 
realiteit, de oorlog in Oekraïne, geeft 
het betreden van de Eerebegraaf-
plaats in de duinen bij Bloemendaal 
aan Zee extra lading. Bezoekers aan 
het strand van Bloemendaal aan Zee 
staan er vast nauwelijks bij stil maar 
er is op de weg ernaartoe veel ge-
schiedenis te vinden. Het is natuurlijk 
logisch om niet aan ernstige zaken te 
denken met een zonnige en ont-
spannen bestemming in het vizier. 
Toch is een bezoekje aan de Eerebe-
graafplaats de moeite waard. En er is 
meer geschiedenis waar je best even 
bij stil mag staan.  

Maar eerst het buurtschap Bloemen-
daal aan Zee nader belichten. De 
plaats aan zee, omsloten door kust-
plaatsen Zandvoort en IJmuiden, is 
inderdaad bekend als buurtschap 
(van Overveen).
De badplaats valt onder de 
gemeente Bloemendaal, wat geen 
verrassing is, en telt hoegenaamd 
geen inwoners. Toch ver-blijven er 
genoeg mensen om aan een woon-
gemeente te denken: er komen veel 
dagjesmensen, er zijn campings, 
vakantiewoningen en dan natuurlijk 
de strandtenten, waarvan enkele 
vermaard zijn zoals Woodstock ’69 en 
Bloomingdale.
Overigens is Parnassia wellicht de 
bekendste en oudste, én is perma-
nent geopend. Met een hoger 
gelegen positie op het duin heeft de 
zee geen vat op het horeca-etablisse-
ment dat van lieverlee van een kiosk 
naar een complex uit-groeide waar 
grote groepen ont-
vangen kunnen worden. Een leuk 
weetje is dat Parnassia een duinplant 
is met vanillekleurige bloemen die 
aan Edelweiss doen denken. Op haar 
beurt is Parnassia genoemd naar de 
Griekse berg Parnassus, volgens de 
overlevering ‘het verblijf van gratie 
en schoonheid’. Bij Parnassia kun je 
kiezen uit tal van wandelingen door 
de duinen. 

Eerebegraafplaats 
Waar je ook te voet naartoe kunt 
gaan is de Eerebegraafplaats. Bijna 
aan het einde van de Zeeweg naar de 
kust krijg je de afslag. Een klein 
weggetje kronkelt naar een beschei-
den parkeerplaats. Tijdens de 4-mei 
herdenking parkeren bezoekers hier 
niet want dan wordt de begraaf-
plaats via een voettocht vanaf de 
Overveense watertoren bereikt. De 
begraafplaats ligt er vredig bij, zo in 
de duinen met glooiingen en bossen 
overal waar je kijkt. Maar de aanlei-
ding is natuurlijk allesbehalve vredig. 
Vele verzetsstrijders vonden hier de 
dood, gefusilleerd door de bezetter. 
Her en der werden gevangenge-
nomen mannen (en één vrouw: 
Hannie Schaft) in de duinen ver-
moord en begraven. Na de oorlog 
werd voor deze moedige mensen de 
Eerebegraafplaats opgericht.
In totaal kregen 372 verzetsstrijders, 
onder wie Gerrit Jan van der Veen en 
de al eerdergenoemde Hannie 
Schaft, hier hun laatste rustplaats. 
Hoewel er destijds meer slachto�ers 
zijn gevonden: 422. Een deel van hen 
is bijgezet in een familiegraf of zijn 
herbegraven in de gemeente van 
herkomst. 

Hannie Schaft 
In november 1945 is de begraaf-
plaats ingewijd met de herbegrafenis 
van Hannie Schaft vanuit de Grote 
Kerk in Haarlem. Minister-President 
Drees en Koningin Wilhelmina waren 
erbij. Schaft was een beroemd ver-
zetsstrijdster, jong, vrouw en naar het 
schijnt onverschrokken en er werden 
dan ook herdenkingen speciaal voor 
haar gehouden. In 1951 leidde dit tot 
controverse omdat de herdenking 
door som-
migen als communistische manifes-
tatie werd gezien. In dat jaar kwamen 
5000 mensen naar de begraafplaats 
toe maar zij werden tegengehouden 
door tankwagens. Tegenwoordig 
vindt de Schaftherdenking (weer) 
plaats in Haarlem. Haar graf wordt 
wel van tevoren bezocht. 

Museumgebouw kwam er niet 
De Eerebegraafplaats is iets hoger 
gelegen. Een wandelpad voert naar 
het ommuurde plateau waar de 
graven liggen. Het decor bestaat uit 
een grote klok, een vlaggenmast en 
een bijzondere urn. Er zijn gevel-
platen met het ‘Bericht aan de 
levenden’ door H.M. van Randwijk, 
oprichter van de destijds illegale 
verzetskrant ‘Vrij Nederland’. Bij het 
betreden van de plaats zijn speciale 
objecten neergezet waarmee 
bezoekers namen, foto’s en gege-
vens van begraven verzetsstrijders 
kunnen opzoeken.

Apart eigenlijk dat het gehele 
complex pas sinds 2010 Rijks-
monument is. Wellicht, als de oor-
spronkelijke plannen waren door-
gezet, zou de Eerebegraafplaats er 
heel anders hebben uitgezien. Zou 
het dan ook een stroom bezoekers 
uit binnen- en buitenland opleveren? 
Het lijkt nu een oord te zijn waar 
maar weinig mensen komen. De 
originele plannen voor deze plek van 
herdenking behelsden een museum-
gebouw. Daartoe werd een geld-
inzameling georganiseerd. Na jaren 
was er echter lang niet genoeg geld 
en werd in 1953 de plek voltooid 
zoals we die nu nog vinden: opgaand 

in het duinlandschap. Misschien is 
dat juist wel de omgeving die het 
mooiste past.  

Bronzen urn 
Mensen zullen het ereveld kennen 
van TV, als op 4 mei beelden van de 
Nationale Dodenherdenking worden 
uitgezonden. Minder bekend 
misschien is de mooie urn die op de 
begraafplaats staat. Het bronzen 
object is 2,5 meter hoog, ontworpen 
door Oswald Wenckebach, en 
herbergt de as van 81 verzetsmensen 
die in 1944 zijn gecremeerd in het 
crematorium Westerveld in Driehuis. 
Daarnaast bevat de vaas as uit de 
verbrandingsoven van concentratie-
kamp Vught. 

Zeeweg dankzij oorlog en 
werkeloosheid 
Er is nog meer geschiedenis in Bloe-
mendaal aan Zee. Wellicht luchtiger 
dan de begraafplaats: de Zeeweg, 
van Overveen naar de kust, die 100 
jaar oud is. Daar valt nog wel iets 
leuks over te melden. Het had weinig 
gescheeld of het was gebleven bij 
een wandelpad. De erven van 
Johanna Jacoba van der Vliet-Borski, 
over wiens gebied de weg naar zee 
was gepland, waren niet blij met de 
plannen. Maar toen brak de Eerste 

Wereldoorlog uit. Er was ook veel 
werkeloosheid. De grondbezitters 
wilden toch meewerken als de weg 
niet breder zou worden dan 12 meter 
en er geen trambaan kwam. De 
gemeente wilde een weg van 50 tot 
66 meter breed en een trambaan. 
Toen in 1917 de ‘Wet ter bestrijding 
van de werkloosheid’ van kracht 
werd konden onteigeningsproce-
dures versneld en vereenvoudigd 
worden uitgevoerd. Het was groot 
feest (er zijn zelfs Polygoonbeelden 
van) op 25 juni 1921. De Zeeweg was 
een van de eerste autowegen in 
Europa, doch, de trambaan kwam er 
nooit. In plaats daarvan werd in 1930 
een �etspad aangelegd.  

Na voltooiing van de Zeeweg – die 
wegens ‘Sperrgebiet’ van 1943-1945 
niet toegankelijk was – kwam het 
toerisme op gang. In de jaren na 
1945 werd Bloemendaal aan Zee 
geassocieerd met zee, strand en 
recreatie. Toch mag het feit dat in 
ditzelfde romantische gebied 
zovelen stierven voor vrijheid niet 
worden vergeten.  

Bronnen: Wikipedia, www.parnassi-
aaanzee.nl, www.encyclo.nl, www.
np-zuidkennemerland.nl, www.wilde-
planten.nl, www.plaatsengids.nl.

Bloemendaal aan Zee: waar geschiedenis nooit meegenomen wordt door de zeewind 

Uitwaaien in Bloemendaal aan Zee.

Parnassia, oorspronkelijk gebouwd in 1958.

De vlag en de grote klok.De urn die as bevat van omgekomen verzetsstrijders.






