
REGIO MEDIA GROEP

Bloemendaal e.o. 9 maart 2022

13
Florian Fuchs kondigt 
afscheid aan bij
HC Bloemendaal

16
Violiste Anna Antipova 
spreekt over haar muziek en 
haar thuisland Oekraïne

12
Annette Molkenboer is 
Bloemendaler van het Jaar

Aerdenhout - OBS Vondelschool 
Aerdenhout organiseert vrijdag 11 
maart een inzamelingsactie in de 
vorm van een wel heel bijzondere 
markt. Er zullen niet alleen dingen te 
koop zijn en/of geveild worden maar 
er zijn vooral ook hele leuke spelle-
tjes. Natuurlijk ontbreekt een grab-
belton niet en de ouderraad zorgt 
samen met de Stichting Vrienden van 
de Vondelschool voor lekkere tosti’s. 

De aanleiding voor het organiseren 
van deze inzamelingsactie zijn de 
geschiedenislessen in groep 8A. 
Doordat de Tweede Wereldoorlog 
werd besproken kwam het gesprek 
in de klas al snel op de huidige 
oorlog in de Oekraïne. De kinderen 
vinden het heel erg dat er weer een 
oorlog is in Europa en maken zich 
ook zorgen.

Al snel werd besloten dat er iets 
gedaan moest worden om geld in te 
zamelen voor giro 555. De leerlingen 
gingen voortvarend aan de slag en 
door hun enthousiasme doet inmid-
dels de hele school mee, inclusief de 
leerkrachten. Omdat de kinderen uit 
Aerdenhout op het jeugdjournaal 
zien dat andere kinderen moeten 
vluchten zijn ze erg betrokken. De 

Vondelschool heeft daarom dan ook 
een eigen donatiepagina in het leven 
geroepen waarop ouders, opa’s en 
oma’s, vrienden, bekenden en onbe-

kenden kunnen doneren. Kijk op 
www.vondelschool.nl en help mee 
om een recordbedrag in te zamelen 
voor de getro�en mensen.

Vondelschool zamelt in voor Oekraïne

Leerlingen Vondelschool in actie voor Oekraïne. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Bloemendaal - Vaak kom je het niet 
tegen een 15-jarige als kandidaat op 
de kieslijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen in Bloemendaal. Zo wel 
Friso le Poole, een leerling van Col-
lege Hageveld in Heemstede. Hij 
voelt een grote drang om een bij-
drage te leveren aan zijn gemeen-
schap. Vooral voor zijn- en toekom-
stige generaties. Klimaat en milieu 
(duinbehoud) zijn de zaken waarop 
hij zich wil toeleggen, zodra hij mag 
meepraten binnen de politiek.

Dat meepraten in de raad gaat nog 
even duren. Je mag pas in de gemeente-
raad als je 18 jaar of ouder bent. Hij 
staat dus als het ware in de start-
blokken. Zodra er iemand van de 
gekozen D66’ers uit de raad stapt 
neemt hij, als hij dan 18 jaar is, even-
tueel de plek over. Hij kan dan ook 
duo raadslid worden en zo alvast 
meedraaien in de lokale politiek. Poli-
tiek is hem niet van huis uit meege-
geven, maar zijn vader is wel erg 
geïnteresseerd en volgt het politieke 
nieuws nauwlettend. Aan de keuken-
tafel wordt er tussen vader en zoon 
vaak over politiek gesproken. De 
overige familieleden kunnen dat niet 
altijd waarderen.

Waarom voor D66 gekozen? In de 
ogen van Friso is D66 de meest 
milieu- en klimaatvriendelijke partij 
en daar was hij naar op zoek.
De par-tijleider, nu minister Rob 
Jetten, is een lichtend voorbeeld 
voor Friso, omdat het aantoont dat je 
ook op jonge leeftijd je partijtje kan 
meeblazen. Op 14-jarige leeftijd 
werd Friso lid van de jongerenafde-
ling van D66.  

Doelgericht
Friso le Poole is een veelzijdig 
iemand die geconcentreerd zijn 
doelen wil bereiken. Een stevig debat 
zal hij niet uit de weg gaan. Naast de 
tijd die de politiek opslokt �etst hij 
dagelijks heen en weer door regen 
en wind naar College Hageveld waar 
hij in 5 atheneum zit. Twee maal per 
week trainen en in het weekend een 
wedstrijd spelen bij hockeyclub Bloe-
mendaal past in zijn drukke schema. 
Op de piano laat hij horen een bege-
nadigd pianist te zijn die zich nu de 
moeilijkste stukken eigen probeert te 
maken. Het huiswerk heeft onder dit 
drukke programma niet te leiden. 

Kortom: een duizendpoot met door-
zettingsvermogen en een ijzeren 
discipline op weg naar zijn doelen en 
een politieke toekomst.

Friso le Poole toekomstig raadslid Bloemendaal met ambitie

Friso le Poole bij de piano. Foto: Eric van Westerloo.

Bloemendaal - Op 28 februari was 
op het gemeentehuis in Overveen 
een ‘rondetafelbijeenkomst’ over het 
voorkomen van natuurbranden in 
het duingebied, vooral in relatie tot 
klimaatverandering. Klimaatverande-
ring heeft groot e�ect op het duin-
gebied. Steeds vaker wisselen lange 
droge periodes elkaar af met korte 
perioden van heftige regen.
Voor een zo breed mogelijke exper-
tise waren vertegenwoordigers 
aanwezig van de brandweer, Veilig-
heidsregio, PWN (beheerder van 

duingebied van Bloemendaal), 
gemeente, bewoners nabij het Bloe-
mendaals duingebied en Stichting 
Ons Bloemendaal. Waar zoals in Bloe-
mendaal woonhuizen dichtbij 
natuurgebieden staan, is de brand-
preventie ingewikkeld. Er is onder 
andere afgesproken dat het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV), dat de veilig-
heidsregio’s adviseert, als pilotproject 
een ‘Living Lab’ gaat vormgeven. In 
een ‘Living Lab’ nemen alle betrok-
kenen deel om tot optimale preven-
tie te komen.

Rondetafelbijeenkomst’ over brandpreventie 
in het duingebied gemeente Bloemendaal

Herten in duingebied. Foto: Bart Jonker.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 13 maart, 10u. Voorganger 
Ds. O. Sondorp (Aerdenhout).
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 13 maart, ds. Janneke 
Nijboer. Joost-viering. 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 13 maart, 10u.
Ds. W.F. Schormans.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN
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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.

Bloemendaal - Op zondag 13 maart 
verzorgt Lidy Schutten om 10.30 uur 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal een lezing met als thema: 
Ben ik trouw gebleven aan het kind 
in mij? 
Dit is één van de wezenlijke vragen 
die aan de orde komen in de door 
haar uitgebrachte roman Marit. Nu 
haar levenseinde nadert, na een veel-
bewogen leven, re�ecteert de hoofd-
persoon op de bepalende momenten 
in haar leven. “Ben ik nog dezelfde 
die ik altijd al was of ben ik een 
andere vrouw geworden? Vind ik nog 
het kind in mij?” 

Lidy Schutten werkte onder meer als 
kerkelijk werker ouderenpastoraat 

binnen de PKN-gemeente Haarlem 
Noord en was geestelijk verzorger in 
Stichting Kennemerhart in Haarlem. 
Haar werkervaring heeft haar geleerd 
dat een mensenleven soms grillig 
kan verlopen. Ze is altijd geboeid 
geweest door de verschillende 
manieren waarop mensen zich 
verhouden tot hun levensloop. In 
2019 is ze gaan schrijven aan een 
�ctief levensverhaal. Marit is haar 
debuutroman. 

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag €8 ter 
dekking van de kosten. 

Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing Lidy Schutten in De Kapel:
‘Ben ik trouw gebleven aan het kind in mij?’

Santpoort-Noord – In ’t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord weer twee bijzondere 
uitvoeringen. 

Kris Kras door Europa 
De celliste Doris Hochscheid en de 
pianist Frans van Ruth, oprichters van 
Stichting Cellosonate, werden voor 
hun verdiensten voor de Neder-
landse muziek benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Zij 
komen samen met mezzosopraan 
Oda Hochscheid op vrijdag 18 maart 
om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje met 
het programma Kris Kras door 
Europa.

Oda, Doris en Frans nodigen het 
publiek uit met hen op reis te gaan 
kriskras door een groot aantal Euro-
pese landen. Hun ko�er zit vol 
muziek voor de combinatie mezzo-
cello-piano.

Uitgevoerd gaan worden: Johannes 
Brahms (Zwei Gesänge opus 91), 
Jakob Fabricius (Souvenir), Frank 
Bridge (Serenade en Music when soft 
voices die), Charles Martin Loe�er 
(Sérénade), Joseph Marx (Adagio), 
Leander Schlegel (uit Deutsche 
Liebeslieder opus 20), Manuel de 
Falla (uit Suite populaire espagnole), 
Alphons Diepenbrock (Berceuse), 
Jules Massenet (Nuit d’Espagne). 

Pianist Luís Rabello 
De uit Brazilië afkomstige pianist Luís 
Rabello is op zondag 20 maart om 
15.00 uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Hij presenteert o.a. zijn net uitge-
brachte cd met muziek van de Brazili-
aanse componist Radamès Gnattali. 
Maar dat niet alleen. Hij opent het 
recital met Marcello en Scarlatti 
(twee sonates) en zal beëindigen met 
Chopin (Nocturne, Mazurka en 
Sonate 3 op. 58). In Santpoort gaan 
we kennis maken met een meester-
lijk pianist. Hij komt in plaats van 
Maria Ivanovich die door omstandig-
heden haar concert moest afblazen. 
De pianomuziek van Radamés Gnat-

tali kent hartverwarmende melo-
dieën, duizelingwekkende virtuosi-
teit en een mix van Braziliaanse 
stijlen. Een ontmoeting tussen klas-
sieke muziek, jazz, bossanova, samba 
en choro. De cd Moto Contínuo bevat 
allemaal wereldpremières omdat de 
pianist de niet eerder uitgegeven 
muziek van de weduwe van de 
componiste overhandigd kreeg.   
Luís Rabello, “de ambassadeur van de 
Braziliaanse muziek”, aldus de 
Spaanse pers, werd geboren in Rio 
de Janeiro, Brazilië, in een familie van 
gerenommeerde muzikanten. 

Rabello won verschillende prijzen in 
zijn thuisland en studeerde zowel 
aan het Conservatorium in Moskou 
als aan het Rotterdams Conservato-
rium. Zijn eerste album Flor da Noite 
(Challenge Records 2019) werd alom 
geprezen.  

‘t Mosterdzaadje, tel.nr: 023-5378625. 
Reserveren is mogelijk:
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
of via www.mosterdzaadje.nl. 

Tevens vrije toegang, richtlijn 
collecte 10 euro.

Twee gelauwerde musici en een Braziliaanse pianist in ‘t Mosterdzaadje

Celliste Doris Hochscheid, pianist Frans van Ruth en mezzosopraan Oda Hochscheid. 
Foto’s aangeleverd.

Pianist Luis Rabello. 

Bloemendaal - Op donderdag 10 
maart start de kaartverkoop van het 
zomerprogramma van openluchtthe-
ater Caprera in Bloemendaal. Na 
twee coronajaren met een, door 
omstandigheden, klein publiek kijkt 
de organisatie nu uit naar een feeste-
lijke zomer met ouderwets volle 
tribunes. Een goed gevuld 
programma Op het programma 
staan onder andere Nederlandse 
topartiesten als Diggy Dex, Ilse 
DeLange, Maan, Edwin Evers Band, 
Ee�e de Visser, Trijntje Oosterhuis en 
Kenny B. Uit het buitenland komt de 
Noorse folkband Kings of Conveni-
ence en de funk en soul legendes 
van Al McKay’s Earth, Wind & Fire 
Experience. Er is cabaret van Youp 
van ‘t Hek, Veldhuis & Kemper en 
Pieter Derks en wij presenteren weer 
een afwisselend familieprogramma 
voor de jongste Caprera bezoekers. 
De kaartverkoop voor deze (en 
andere) shows start op donderdag 
10 maart om 12:00 uur. Later dit 
voorjaar worden er meer namen 
toegevoegd aan het programma. 
Onder de Kap In de nieuwe serie 

‘Caprera Onder de Kap’ spelen 
artiesten in een intieme setting op 
het podium van Caprera. Het publiek, 
maximaal 200 man, zit eveneens op 
het podium en boven op de actie. 
Deze serie start met concerten van 
Ernst Jansz, Jim van der Zee, Kris 
Berry en Michiel Borstlap. 2 popcon-
certen op de zaterdag Caprera ligt in 
een woonwijk. De organisatie is al 
jaren bezig om de geluidsoverlast in 
de buurt te reduceren. Om tot een 
consensus te komen heeft Caprera 
van de gemeente Bloemendaal het 
maximale aantal van 12 geluidsont-
he�ngen per jaar gekregen. Deze 
worden komend seizoen ingezet op 
12 zaterdagen, waarop grote 
popconcerten geprogrammeerd zijn. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans 
te geven om naar deze populaire 
concerten te komen, organiseert 
Caprera op die dagen 2 popshows: 
één om 15:30 uur en één om 20:30 
uur.
De kaartverkoop voor het nieuwe 
seizoen start om 12:00 uur, via
www.caprera.nu.

Openluchttheater Caprera maakt 
zich op voor een feestelijke zomer
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Ontdek Westerveld: het verhaal van de eeuwigheid

Begraafplaats & Crematorium Westerveld. Foto aangeleverd.

Driehuis - Over kronkelende paden 
en heuvels, langs monumenten en 
graven vertelt Westerveld aan de 
Duin- en Kruidbergerweg 6 in Drie-
huis het verhaal van de eeuwigheid. 
Hier wordt geluisterd naar ieder 
verhaal, naar elk mens. Er wordt 
meegedacht en er worden zorgen uit 
handen genomen.  

“Meer dan 130 jaar geleden werd in 
de schone zeelucht begraafplaats 
Westerveld gesticht. En boven op 
een van onze duintoppen, staat het 
eerste crematorium van Nederland”, 
vertelt René Jansen, directeur van 
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. “Westerveld is dus een 
gedenkpark met een bijzondere 
historie, waarbij persoonlijke wensen 
altijd voorop hebben gestaan. En net 
zoals ‘vroeger’, luisteren we nog 
steeds naar elke wens. Nu misschien 
wel meer dan ooit. Want een afscheid 
volgens eigen waarden, is heel 
belangrijk. Daar doen we alles aan.”   
“We kunnen ons voorstellen dat u 
wel eens een kijkje zou willen nemen 

op Westerveld; vragen wilt stellen op 
een ongedwongen manier.
Wij nodigen u daarom uit voor een 
rondleiding op 19 maart, waarbij 
onze medewerkers u meenemen 
door de ruimtes en het gedenkpark. 
Zo ervaart u Westerveld op uw

eigen manier”, aldus René Jansen. 
Westerveld ziet u graag op 19 maart, 
tussen 9.30 en 12.00 uur. Het verzoek 
is dan wel dat u zich eerst aanmeldt 
via info@bc-westerveld.nl (naam en 
aantal personen).  
Tot dan! 

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als echtgenoten, geregistreerde 
partners of samenlevers uit elkaar 
gaan, kunnen problemen ontstaan 
over de vraag hoe bitcoins en 
andere cryptocurrency moeten 
worden verdeeld. Vragen die 
daarbij een rol kunnen spelen zijn 
wat de omvang is en tegen welke 
waarde de bitcoins of andere crypto-
currency moeten worden verdeeld. 
Dat dit enorme �nanciële gevolgen 
kan hebben, is wel gebleken in een 
zaak van een mijn van cliënten.

Geschil
De wederpartij van mijn cliënt had 
gesteld dat er een aanzienlijke 
hoeveelheid bitcoins en andere 
cryptocurrency zouden zijn en dat 
hij recht zou hebben op de helft. 
Het ging hierbij om een bedrag van 
€30.000,-- dat hij had geclaimd. 
Mijn cliënt was het hier niet mee 
eens, omdat de wederpartij uitging 
van een verkeerde peildatum voor 
de omvang en waardering.

Omvang
De omvang wordt bepaald door een ‘peildatum’. Dit is de datum die 
bepaalt hoeveel er op dat moment aan bitcoins of andere cryptocurreny 
zijn. De peildatum is enorm belangrijk, omdat de hoeveelheid bitcoins of 
andere cryptocurrency aanzienlijk kan verschillen doordat ermee wordt 
gehandeld in de markt. De peildatum verschilt per geval, maar is bij echt-
genoten of geregistreerde partners het moment waarop een echtschei-
dingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank en bij samenlevers vaak 
het moment waarop zij uit elkaar gaan.

Waarde
De waardering wordt ook bepaald door een ‘peildatum’. Dit is doorgaans 
datum waarop de rechter een uitspraak doet over de verdeling, tenzij 
partijen zelf een datum hebben afgesproken. Bij bitcoins en andere cryp-
tocurrency kan ook deze peildatum enorme �nanciële gevolgen hebben, 
omdat de waarde behoorlijk kan stijgen en dalen.

Oordeel rechter
De rechter heeft in de zaak geoordeeld dat de wederpartij van mijn cliënt 
zich ten onrechte had rijk gerekend, omdat hij was uitgegaan van 
verkeerde peildatum voor de omvang en waardering. Hierdoor had hij 
niet recht op een bedrag van €30.000,--, maar slechts op een bedrag van 
€3.000,-- zoals mijn cliënt had aangegeven.

Let dus goed op dat over de verdeling van bitcoins en andere crypto-
curreny goede afspraken worden gemaakt. En als dat niet mocht lukken, 
zal in een procedure over de verdeling moeten worden gedebatteerd 
waarbij strategie en kennis over dit onderwerp van cruciaal belang zullen 
zijn.

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten N.V., altijd dichtbij & altijd bereikbaar!

Alkmaar 072-5312000
Haarlem 023-5121400
Velsen 0255-547800

Verdeling bitcoins en andere cryptocurrency 
bij echtscheiding of verbreking samenleving

Mr. Mitchel Schildwacht.

Vijfhuizen - In het Kunstfort bij Vijf-
huizen aan Fortwachter 1 treedt 
zaterdag 12 maart om 20.15 uur het 
Belifante Strijkkwartet op. Zondag-
middag 13 maart om 14 uur verzorgt 
sterpianiste Nino Gvetadze er een 
concert.
Hoewel hij het genre van het strijk-
kwartet niet heeft uitgevonden, 
geldt componist Joseph Haydn als de 
grondlegger van het moderne strijk-
kwartet. Het Belifante Strijkkwartet is 
er een meester in dit bijzondere 
genre te laten ervaren. Deze vier 
muzikanten treden sinds 2016 op 
door heel Nederland en Europa. Ze 
combineren de kern van het strijk-
kwartet-repertoire met minder 
bekende werken. Op het Cruquius-
concert maken ze een kleine reis 
door de strijkkwartettentijd: van 
Playford 1651, via Britten 1936 en 
1945 naar Shaw 2015.

Sterpianiste Nino Gvetadze ontving 
lovende kritieken naar aanleiding 
van haar nieuwe Schumann-cd. Het 
idee om dit album op te nemen 
ontstond begin 2020, toen de coron-
apandemie begon. Ze ontdekte dat 
niets zo natuurlijk en bevredigend 
voelde als het spelen van de muziek 
van Robert Schumann. Ze omschrijft 

deze componist als een ongelofelijke 
man, die als geen ander de tegenge-
stelde kanten van de menselijke 
natuur voelde en begreep. Naast 
Schumann heeft ook Liszt al jaren 
een vaste plaats op haar repertoire. 

Zondagmiddag speelt ze daarnaast 
ook walsen van Chopin.

Kaarten voor beide concerten zijn via 
www.cruquiusconcerten.nl te 
bestellen.

Belifante Strijkkwartet en Nino Gvetadze 
bij CruquiusConcerten in Vijfhuizen

Het Belifante Quartet. Foto: aangeleverd.

Schuberts Winterreise door het Ragazze Quartet en Florian Just 

Ragazze Quartet.  Foto: Nichon Glerum.

Bloemendaal - Op zondag 20 maart 
treden de Duitse bariton Florian Just 
en het Ragazze Quartet op in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158, in Over-
veen. Ze brengen een indringende 
versie van Schuberts Winterreise in 
een arrangement voor bariton en 
strijkkwartet.  

Winterreise neemt een centrale 
plaats in in het liedoeuvre van Franz 
Schubert. De reeks van 24 liederen is 
oorspronkelijk geschreven voor zang 
en piano. Speciaal voor het Ragazze 
Quartet maakte arrangeur Wim ten 
Have een bewerking van de piano-

partij. Het Ragazze Quartet speelt 
klassieke en moderne strijkkwar-
tetten, bevlogen en op het hoogste 
niveau.

Met spraakmakende programma’s 
heeft het kwartet zich ontwikkeld tot 
een van de meest frisse en toonaan-
gevende stemmen in de klassieke 
muziek. In 2013 wonnen ze de 
Kersjes Prijs, een prijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan een uitzonder-
lijk talent in de Nederlandse kamer-
muziek. In 2017 won het Ragazze 
Quartet de Operadagen Rotterdam 
Award.
De Duitse bariton Florian Just is een 

veelgevraagd solist. Sinds enkele 
jaren is hij vaste gast bij Holland 
Opera waar hij zong in tal van 
operaproducties.
Florian Just won verschillende inter-
nationale prijzen zoals de Schubert-
Prijs van het internationale concours 
‘Schubert und die Musik der 
Moderne’ in Graz, Oostenrijk. 

Het concert start om 11.00 uur (zaal 
open 10.30 uur). Een kaart kost €24,-. 
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,-. 
Kaarten zijn online te koop via
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling). 
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Heemstede – Afgelopen zaterdag 5 
maart stond de voetbaltopper Only 
Friends G4 – HBC G1 op het program-
ma. Ooit tegelijk begonnen met 
competitie, maar Only Friends is 
doorgegroeid tot een grote vereni-
ging. Naast 4 seniorenteams en een 
paar jeugdteams beschikken ze over 
een prachtig sportcenter waar men- 
sen met een beperking een keuze 
kunnen maken uit allerlei veld- en 
zaalsporten.
HBC kan, met moeite, 1 team op de 
been brengen en steekt daar dus 
schril tegen af. Desondanks stond 
HBC eerste in de poule. Niets stond 
een spannende en leuke wedstrijd in 
de weg. 
HBC liet zich van zijn beste kant zien. 
De verdedigers hadden de Amster-
dammers redelijk onder controle. 
Zelf werden er ook de nodige aan- 
vallen opgezet, maar tot afronding 
kwam het niet. De keeper had wel 
wat werk, maar kon alles goed pare-
ren. Jan, de HBC keeper, had het wat 
lastiger. Met handen en voeten wist 

hij het echter de nul te houden tot de 
rust.  
Het gebrek aan wisselspelers brak 
HBC in de 2e helft op. Waar zij met 
zes wisselspelers steeds opnieuw een 
verse kracht het veld in stuurde 
moest HBC het met slechts 1 wissel 
doen. Only Friends drong nog meer 
aan en na een kwartiertje was de 1-0 
een feit. Jammer dat het vooraf ging 
door wat weifelend optreden van 
HBC. Met de laatste krachten pro- 
beerde HBC de eerste plek te behou-
den maar helaas, het lukte niet om 
ook een doelpunt te maken. 

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in 
de wereld, is de oorlog een absoluut 
dieptepunt. Ook als je kijkt naar de 
‘grote’ broers met gestaakte wedstrij-
den en hooligans die de boel ver-
stieren, dan is het heel prettig dat in 
het G-voetbal nog voetbal gespeeld 
wordt zoals het ooit bedoeld is. Twee 
teams die als vrienden met elkaar 
omgaan en plezier hebben in de 
sport.

Het zijn allemaal vrienden: Only Fiends G4 
tegen HBC G1 (1-0)

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Dinsdagmorgen 1 
maart werden Jeanette Mauro en 
Sanny Hirs in het zonnetje gezet, 
wegens het bereiken van een mooie 
mijlpaal. Beide dames zijn 40 jaar lid 
en zeer actief deelnemer aan de 
wekelijkse gymnastieklessen van 
HBC Gymnastics.  Ko�e en taart in 
overvloed in het restaurant van het 
zwembad. 

Aan voorzitter Peter Grajer de 
eervolle taak de beide dames te 
mogen decoreren met een onder-
scheiding van de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiekunie. Naast de 
decoratie (speld) ontvingen de 
dames nog een plaquette, die 
natuurlijk een plaatsje op de schoor-
steenmantel moet krijgen.  Ook een 

mooi bloemstuk viel de dames ten 
deel. Jeanette is via een voormalige 
buurvrouw geattendeerd op de 
mogelijkheid wekelijks het lichaam in 
conditie te houden bij HBC. Na een 
bezoekje aan een van de lessen was 
zij verkocht. Zij is de periode van 40 
jaar blessurevrij doorgekomen. Naast 
haar wekelijkse uitstapje naar de 
gymles houdt zij haar conditie bij 
met zwemmen en �etsen zo vaak als 
zij maar kan.  

Ook Sanny heeft onafgebroken de 
lessen bezocht in momenteel de 
sportzaal van het sportcomplex aan 
de Sportparklaan. Heerlijk om �t te 
blijven, zodat ze de kleinkinderen 
nog altijd kan bijbenen. De dames 
zijn vooralsnog niet van plan te 
stoppen met hun gezonde hobby. Er 
zit wel eens een oefening tussen die 

wat meer past bij de iets jongere van 
de groep. “Dan houden wij gewoon 
even stil”, zeggen ze. Dan slaan ze die 
gewoon even over. Gedurende 25 
jaar hadden ze dezelfde trainster die 
helaas heeft moeten stoppen. Jos 
Holdorp nam het stokje van haar 
over. Ook hij is recent gestopt met 
een onwillige knie en staat er nu een 
ander voor de groep.  

HBC Gymnastics is een grote vereni-
ging die vanaf de jongste jeugd tot 
hoge leeftijd verschillende vormen 
van turnen en gymnastiek aanbiedt. 
Tijdens landelijke turnwedstrijden 
komen de HBC-sporters regelmatig 
op het podium. Dat geldt uiteraard 
niet voor de dames. Zij werken in een 
rustig tempo aan hun conditie.
Voor meer informatie zie de website: 
hbcgymnastics.nl.

Veertig jaar iedere week naar de 
gymnastiekles is een prestatie op zich

V.l.n.r.: Jeanette Mauro, Sanny Hirsworden gefeliciteerd door voorzitter Peter Grajer. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Vanwege de corona 
was het jaarlijkse Wintergymfeest 
gewijzigd in het Lentegymfeest voor 
alle leden tot 7 jaar van HBC 
Gymnastics.
Op woensdag 2 maart stonden 50 
enthousiaste kinderen te popelen 
om dit actieve feestje mee te maken. 
Door middel van veel vrijwilligers van 
de club werd de gymzaal van de 
Evenaar omgetoverd tot een grote 
activiteitenhal.
De kinderen kregen bij binnenkomst 
een lentekaart waar op de genum-
merde eieren stickers geplakt 
konden worden. Na een activiteit 
was een sticker verdiend en zo kon 
de kaart volgeplakt worden. Na een 
koekje en wat drinken kwamen er 
weer nieuwe activiteiten, zodat alle 
energie volop gebruikt werd. Van de 
grote trampoline tot een eierrace en 
van zaklopen tot kleuren, voor ieder 
wat wils. De snoeppot met het bijna 
goed gerade snoepjes werd verdiend 
door Loekie.
Na 1,5 uur spelen, klimmen en 
springen gingen alle kinderen weer 
heel blij naar huis.

Lentegymfeest bij 
HBC Gymnastics

Enthousiasme bij Lentegymfeest HBC Gymnastics Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Koploper in de 4e 
klasse VEW ontving afgelopen 
zaterdag thuis op het Heemsteedse 
sportpark Overbos uit Hoofddorp. 
Overbos stond beduidend lager op 
de ranglijst en zou een eenvoudige 
prooi voor VEW moeten zijn. Hoe 
anders ontwikkelde zich het spel.  
VEW begon voortvarend en kreeg al 
snel kansen. Alleen voor de doelman 
van Overbos schoot Malik Akhiyad 
de bal naast het doel in plaats van 
tussen de palen. Er ging een mooi 
aanval aan vooraf waarbij Sven 
Beelen de bal panklaar legde. Daar-
voor had de doelman van Overbos 
ook al redding moeten brengen. 
Overbod zette een tandje bij en dat 
leidde in de 10e minuut tot de 0-1 
voorsprong voor Overbos.  

Het werd nog erger voor VEW: een 
stief kwartiertje later maakte Tom 
van Bodegraven er 0-2 van. In de 
verdediging zag het er niet goed uit 
bij VEW. Spelers waren niet snel en 
attent genoeg om de twee doel-
punten te voorkomen. De defensie 
had men het even niet onder 
controle. VEW speelde sowieso niet 
hun beste wedstrijd van het seizoen. 
De scheidsrechter begon met het 
uitdelen van terechte en onterechte 
gele kaarten. Aan het einde van de rit 

had hij een stuk of 10 kaarten 
weggegeven. Deels had hij dit aan 
zijn soms inconsequent �uiten te 
danken, waardoor spelers soms 
heftig reageerden. Een beetje geluk 
had VEW niet, aanvallen strandden te 
vaak door onnauwkeurigheid. 
Overbos had het geluk ook niet aan 
hun zijde met een bal op de paal en 
een op de lat.  

Na de theepauze betraden bij VEW 
drie verse spelers het veld. Dat pakte 
aardig uit en VEW begon een o�en-
sief waardoor Overbos werd terug-
gedrongen. De gelijkmaker hing in 
de lucht. Invaller Niels Dekker strafte 
een foutje van Overbos doelman 
Nagel af en vond de aansluitings-
tre�er 1-2. Het was de 62e minuut, 
dus VEW had nog een halfuur om er 
meer uit te halen.  

Twaalf minuten voor het einde van 
de partij werd een corner terug 
gekopt voor de voeten van David 
Straetemans die onhoudbaar van 
dichtbij uithaalde 2-2. Was VEW wat 
feller uit de startblokken gekomen 
dan had er meer ingezeten. Als je 
geen geluk hebt in de wedstrijd 
moet het ergens anders vandaan 
komen. Medekoploper Hoofddorp 
verloor hun wedstrijd waardoor VEW 
nu één punten losstaat en lijstaan-
voerder blijft.

Koploper VEW trekt in de tweede 
helft de stand gelijk

VEW tegen Overbos. Foto: Eric van Westerloo.



Stem Sociaal. 
Romée Pameijer, nummer 1
Kies PvdA

Gelijke kansen voor alle inwoners. Iedereen verdient gelijke kansen 
op talentontwikkeling, onderwijs en werk. We willen achterstanden door 
bijvoorbeeld een lager inkomen, slechte gezondheid, onvoldoende taal-
vaardigheid of psychische problemen zien te voorkomen.

Duurzame en betaalbare woningen. Er moeten meer betaalbare huur- 
en koopwoningen komen voor starters, statushouders en mensen die in 
Heemstede werken. Voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen 
wonen, zijn er juist meer zorgwoningen nodig.

Een beter klimaat. Woningen en bedrijven verduurzamen. We werken 
aan meer zonnepanelen op de daken en minder CO2-uitstoot. We gaan 
samen van het aardgas af.

Mobiliteit. Mobiliteit. Heemstede is een forensendorp en moet goed bereikbaar 
blijven. Liefst met het OV en de fiets. De doorgaande wegen van Heem-
stede moeten niet zo vol worden dat het verkeer niet meer doorstroomt.

Over Romée.Over Romée. Ik ben sinds 2018 raadslid en doe dat met veel plezier. Sta 
voor een sociaal en inclusief Heemstede waar iedereen kan meedoen en 
fijn kan wonen, ook als starter of als oudere. Duurzaamheid, verkeers- 
en vooral fietsveiligheid heeft ook mijn volle aandacht. Ben opgegroeid in 
Heemstede, veel jaren in buitenland gewerkt, moeder van 4 zonen en 
werk bij War Child een organisatie die zich inzet voor kinderen in oorlog.

Samen Sterk en Sociaal. 
PvdA Heemstede

Romée Pameijer
lijsttrekker PvdA Heemstede

r.pameijer@gmail.com

kijk voor meer info op 
heemstede.pvda.nl/
www.facebook.com/pvdaheemstede 
of scan de QR-code

Noord-Holland

Kies 20 maart voorKies 20 maart voor

vertrouwde namen in devertrouwde namen in de

provincie en waterschapprovincie en waterschap

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Waterschappen. Op de kandidatenlijsten
kunt u 2 vertrouwde namen uit Heemstede aantreffen.
Christa Kuiper op plaats 2 voor Provinciale Staten en
Marieke Waterlander op plaats 3 voor het waterschap
Rijnland.

Christa Kuiper

Marieke Waterlander

Christa Kuiper

Marieke Waterlander

Christa: na 12 jaar wethouderschap
voor Heemstede  ga ik mijn kennis en
ervaring nu inzetten bij de provincie
Noord-Holland.
Marieke: Veel van wat de
waterschappen doen is misschien niet
zichtbaar, maar als het niet goed
gebeurt hebben we er allemaal last
van. Daarom ga ik mij ervoor inzetten.

cda.nl/noord-holland

cda.noordholland

cdanh

cdanh
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Door Raimond Bos

IJmuiden - De kleurwedstrijd van de 
Haarlemse Schoorsteenveger in 
samenwerking Intertoys De Ballon 
Santpoort is een groot succes 
geworden. De glazen pui van het 
redactiekantoor van deze krant 
hangt helemaal vol met fraai inge-
kleurde kleurplaten, die iedereen 
vorige maand zelf kon downloaden. 
Heel wat kinderen hebben aan de 
wedstrijd deelgenomen en deze 
week werden de drie winnaars 
beloond met een mooi LEGO-pakket. 
De feestelijke uitreiking vond plaats 
bij Intertoys De Ballon Santpoort, de 
plek waar je terecht kunt voor de 
complete collectie van het befaamde 
speelgoed van Deense makelij.

Het idee voor de kleurwedstrijd komt 
van schoorsteenveger Remo ten 
Wolde, eigenaar van het bedrijf Haar-
lemse Schoorsteenveger. Hij vertelt: 
“Ik kom als schoorsteenveger bij veel 
mensen over de vloer en vaak zijn er 
ook kinderen in huis. Die kinderen 
vinden het meestal heel interessant 
wat ik aan het doen ben. Ze blijven 
bij me kijken en stellen soms ook 
vragen. Ik speelde al een tijdje met 
de gedachte om iets voor die 
kinderen te doen en dat is de kleur-
plaat geworden.’’ Remo sprak erover 
met de medewerkers van deze krant 
en zo ontstond het plan om een 
kleurplaat te maken die lezers 
konden downloaden. Op de prent 
zijn onder meer de Grote Kerk van 
Haarlem en een parodie op het 
Amerikaanse vrijheidsbeeld te zien. 
In deze versie heeft de dame met de 
toorts plaatsgemaakt voor een 
schoorsteenveger met bijbehorend 
gereedschap. Deze elementen 
komen ook voor in de huisstijl van de 
Haarlemse Schoorsteenveger.

LEGO-pakketten als prijs
Bij een kleurwedstrijd horen natuur-
lijk ook mooie prijzen, dus stapte 
Remo bij Intertoys De Ballon Sant-
poort naar binnen. “Ik had voor 

mezelf al bedacht dat ik LEGO-pakket-
ten als prijzen zou willen weggeven. 
Ik ben zelf een groot liefhebber van 
dit speelgoed, ik heb 140 LEGO-sets 
in mijn bezit. De logeerkamer is bij 
ons thuis opgeo�erd voor deze 
hobby, er staan vier vitrinekasten vol 
LEGO en de rest staat op planken aan 
de wand.’’

De speelgoedwinkel aan de Hoofd-
straat 189 staat bekend om de 
enorme sortering LEGO, dus Remo 
besloot hier te gaan praten. “Ik heb 
gewoon de stoute schoenen aange-
trokken en ben met een voorstel 
gekomen.’’ Dat viel bij winkeleigenaar 
Sjoerd Kolkman direct in goede 
aarde. De zaak werd snel beklonken 
en vervolgens werden de prijzen 
geselecteerd. Die moesten allemaal 
een link hebben met de brandweer, 
zodat er ook een directe connectie 
zou zijn met het werk van de Haar-
lemse Schoorsteenveger. Samen 
selecteerden ze drie mooie sets voor 
de winnaars van de kleurwedstrijd.

De prijswinnaars
De derde prijs werd gewonnen door 
Adinda van Kouteren (8) uit 
IJmuiden. Het inkleuren van de kleur-
plaat was haar wel toevertrouwd, 
want: “Tekenen is mijn grootste 
hobby. Ik teken elke dag, maar ik 
knutsel ook veel.’’ Een hele dag 
werkte ze aan de kleurplaat en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Adinda heeft al LEGO uit de Friends-
collectie, een reeks LEGO-pakketten 
die speciaal voor meisjes is ontwor-
pen. Met haar prijs, een pakket met 
een brandweerauto en politiemotor, 
die een auto achtervolgen, is ze heel 
blij.

De tweede prijs is gegaan naar Luna 
Meinema (8) uit Santpoort-Noord. 
Luna gebruikte niet alleen tekenma-
terialen om de kleurplaat in de 
kleuren, maar bracht zelfs glitters 
aan. “Ik zag die glitters in een laatje 
staan en zo kwam ik op het idee’’, 
vertelt ze trots. Het was haar moeder 

die haar op het bestaan van de kleur-
wedstrijd attendeerde. Twee dagen 
was ze bezig met de kleurplaat, maar 
het resultaat mag er zijn. Ook Luna 
heeft veel sets van LEGO Friends in 
haar bezit. “Die zijn gewoon het 
leukste om te bouwen’’, verklaart ze. 
Nu mag ze daar de brandweerka-
zerne aan toevoegen, een uitda-
gende 540-delige set met onder 
meer een brandweerwagen en zelfs 
een helikopter.

De eerste prijs ging naar Keith Schot-
vanger (4) uit Bloemendaal. Ondanks 
zijn nog zeer jonge leeftijd wist hij de 
kleurplaat prachtig in te kleuren, met 
vooral rood en oranje als gebruikte 
kleuren, de kleuren die ook bij de 
brandweer veelal prominent 
aanwezig zijn. Of hij zelf ook later 
brandweerman wil worden? “Ik weet 
nog niet wat ik wil worden’’, biecht hij 

op. Ach, hij heeft nog jaren de tijd 
om daarover na te denken. Wat hij 
wel weet: “LEGO is leuk! Ik heb scoo-
ters van LEGO en ook de Ninja-auto. 
Die vind ik het mooist.’’ Zijn prijs 
bestaat uit de LEGO-set brandweer-
team, met een brandtafereel in een 
fabriek, meerdere voertuigen, zeven 
mini�guren en drie dieren. “De 
poppetjes kan ik gemakkelijk zelf in 
elkaar zetten’’, vertelt hij. Voor het 
opbouwen van de hele set kan hij 
rekenen op de hulp van zijn twee jaar 
oudere zus Belle.

Volgens Sjoerd Kolkman is LEGO het 
meest waardevolle speelgoed dat er 
bestaat. In tegenstelling tot Remo 
heeft hij zelf thuis geen setjes staan, 
maar in zijn winkel des te meer. “Ik 
vind dat je gewoon alles in huis moet 
hebben, wat er verkrijgbaar is. Nee 
verkopen is voor mij geen optie, dus 

alles wat in het LEGO-boekje staat, 
wil ik op voorraad hebben.’’ Dat blijkt 
nog een hele klus te zijn, want: “Deze 
week kwamen er weer ruim twintig 
nieuwe sets uit. Ieder jaar verschijnen 
gemiddeld zo’n 150 nieuwe items. 
Die wil ik natuurlijk allemaal in huis 
hebben.’’ Voor schoorsteenveger 
Remo ten Wolde natuurlijk de uitge-
lezen mogelijkheid om ook zijn eigen 
collectie steeds verder uit te breiden. 
De perfectie waarom LEGO wereld-
wijd bekend staat, streeft hij ook na 
in zijn werk. Dat wil zeggen: 
vakkundig en snel werken, met een 
duidelijke tariefstelling en direct 
beschikbaar in Haarlem en wijde 
omgeving.

Meer weten over de dienstverlening? 
Kijk op:
www.haarlemse-schoorsteenveger.nl 
voor uitgebreide informatie.

Prijswinnaars kleurwedstrijd nemen LEGO-sets in ontvangst

Remo ten Wolde, Sjoerd Kolkman en de prijswinnaars Adinda, Luna en Keith.Foto: Bos Media Services.

Haarlem  - Stichting SportSupport 
Kennemerland is veel meer dan sport 
alleen: de organisatie zet sport en 
bewegen over de volle breedte in om 
diverse maatschappelijke doelstel-
lingen te behalen. Dus niet alleen op 
sportgebied, maar juist ook waar het 
gaat om gezondheid en preventie. 

SportSupport is in 25 jaar uitge-
groeid van een hoofdzakelijk uitvoe-
rende organisatie naar ook een 
belangrijke advies- en kennispartij. 

Samenwerking  
SportSupport is een waardevolle 
samenwerkingspartner, die ook kan 
meedenken over jongerenwerk, zorg 
en welzijn.
Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld 
gemeenten, Hogeschool Inholland 
en CIOS, Kennemerhart en verschil-
lende schoolbesturen.  

Positieve e�ecten  
Sport en bewegen zijn onmisbaar 
voor een vitale en gezonde samenle-
ving. Al langer is duidelijk dat licha-
melijke beweging de kans op 
obesitas, diabetes en hart- en vaat-
ziekten vermindert, maar inmiddels 

zijn ook de positieve e�ecten op de 
mentale, sociale en emotionele 
gezondheid onmiskenbaar aange-
toond.  

Preventie 
Het inzetten van sport en bewegen is 
bovendien relatief goedkoop en 
daarmee een e�ectieve strategie in 
het voorkomen van chronische 
ziekten.
“Ik zou willen dat de eerste- en twee-
delijnszorgpartijen ons direct als 
partner aanhaken”, zegt Marije de 
Wolf, preventieregisseur bij Sport-
Support. “Wat dat betreft zijn we nog 
onvoldoende in beeld aan de preventie-
kant. Zonde, want de kracht van 
sport en bewegen is op zoveel ver-
schillende domeinen inzetbaar.  

Bredere blik 
Marije: “Wel is er een duidelijke tran-
sitie gaande. Steeds meer artsen en 
zorgverleners verbreden hun blik en 
ook het feit de GLI (gecombineerde 
leefstijlinterventie, gericht op een 
positieve gedragsverandering van 
mensen met overgewicht) deels 
vergoed wordt, is een stap in de 
goede richting. Maar willen we sport 

en bewegen optimaal inzetten voor 
meerdere sociale doeleinden, dan is 
er een grotere shift in mindset nodig. 

Op dat vlak kan SportSupport een 
waardevolle rol vervullen. Niet zozeer 
qua sport- en beweeguren, maar juist 

als het gaat om het gebruiken van 
onze kennis en expertise ten 
behoeve van preventie.”

De onmisbare rol van sport en bewegen in een vitale samenleving

Sport is onmisbaar. Foto: Renata Jansen Fotogra�e.



Stem Sociaal. 
Romée Pameijer, nummer 1
Kies PvdA

Gelijke kansen voor alle inwoners. Iedereen verdient gelijke kansen 
op talentontwikkeling, onderwijs en werk. We willen achterstanden door 
bijvoorbeeld een lager inkomen, slechte gezondheid, onvoldoende taal-
vaardigheid of psychische problemen zien te voorkomen.

Duurzame en betaalbare woningen. Er moeten meer betaalbare huur- 
en koopwoningen komen voor starters, statushouders en mensen die in 
Heemstede werken. Voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen 
wonen, zijn er juist meer zorgwoningen nodig.

Een beter klimaat. Woningen en bedrijven verduurzamen. We werken 
aan meer zonnepanelen op de daken en minder CO2-uitstoot. We gaan 
samen van het aardgas af.

Mobiliteit. Mobiliteit. Heemstede is een forensendorp en moet goed bereikbaar 
blijven. Liefst met het OV en de fiets. De doorgaande wegen van Heem-
stede moeten niet zo vol worden dat het verkeer niet meer doorstroomt.

Over Romée.Over Romée. Ik ben sinds 2018 raadslid en doe dat met veel plezier. Sta 
voor een sociaal en inclusief Heemstede waar iedereen kan meedoen en 
fijn kan wonen, ook als starter of als oudere. Duurzaamheid, verkeers- 
en vooral fietsveiligheid heeft ook mijn volle aandacht. Ben opgegroeid in 
Heemstede, veel jaren in buitenland gewerkt, moeder van 4 zonen en 
werk bij War Child een organisatie die zich inzet voor kinderen in oorlog.

Samen Sterk en Sociaal. 
PvdA Heemstede

Romée Pameijer
lijsttrekker PvdA Heemstede

r.pameijer@gmail.com

kijk voor meer info op 
heemstede.pvda.nl/
www.facebook.com/pvdaheemstede 
of scan de QR-code

Openingstijden:
ma. t/m vr. 09.00-18.00 u
zat.  08.30-17.00 u
zon.  12.00-17.00 u

1.49 16.99

www.deoosteinde.nl

Biogazon-AZ
Zak à 5 kg (50 m2)

Voor een groen
gazon zónder mos
Voeding voor 4 maanden

milieuvriendelijk

Winterharde soorten 
Uitzoeken!

van 2,50 voor van 21,99 voor

Hillegom Zandlaan 22 (grens Bennebroek) Tel. 023 584 63 38 | Vijfhuizen Schipholweg 1088 (grens Haarlem) Tel. 023 558 15 28

Zondag 13 maart open! van
12-17
uur

Tête-a-tête Mos in uw gras? Rhododendrons
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Biogazon-AZ
)

Voor een groen
gazon zónder mos
Voeding voor 4 maanden

milieuvriendelijk

Winterharde soorten 

van 21,99 voor

Mos in uw gras?
Uitzoeken!

12-17

gezellig met
de kinderen!

kinder
boerderij
speelweide
buiten
koffie
terras

1.
van 2,50 voor

Zondag 13 maart Zondag 13 maart 
Tête-a-têteTête-a-tête

gazon zónder mos
Voeding voor 4 maanden

gazon zónder mos

16.
5,00

kassa
korting

Narcis.
Haal het voor-

jaar in huis 
en tuin!

Grote volle
pot. ø 13 cm

20%
kassa

korting
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iedere zondag

open
tot en met eind juni

SCHRIJF 
JE NÚ IN 
EN TRAIN 

DE 1e MAAND 
GRATIS*

HAARLEM@FIT4LADY.NL
06 - 82306260

HEEMSTEDE@FIT4LADY.NL
06 - 37469231

* Vraag naar de voorwaarden 
in jouw clubWWW.GREENWAVEBIOCHAR.NL

BIOCHAR MIX
Voor mooie en gezondere planten!

Puur koolstof bindt voedingsstoffen aan zich en voorkomt uitspoeling.
De poreuze structuur wordt gekoloniseerd door micro-organismen.

En draineert tevens de bodem bij zware regenval…
en houdt in droge tijden 6 x het eigen gewicht aan vocht vast.

Een hoog koolstofgehalte bevordert de opname van voedingstoffen (CEC).
Maakt de bodem luchtig en komt de doorwortelbaarheid ten goede.
Het proces is CO2 negatief, het onttrekt koolstof uit de kringloop.

De koolstof vergaat in de grond niet en blijft, jaar na jaar, zijn werk doen.

10 liter Biochar Mix voor € 10,-
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Door Bart Jonker

Heemstede – Margriet Duiven-
voorde en Rozemarijn Janssen zijn 
maatschappelijk werkers voor het 
‘Team Vroeg Eropaf’ bij WIJ Heem-
stede. Aan de hand van een gemeen-
telijke signaleringslijst gaat dit team 
al in een vroeg stadium in gesprek 
met mensen die dreigen een grote 
betalingsachterstand of schuld op te 
bouwen. Team Vroeg Eropaf biedt 
begeleiding om deze betalingsach-
terstanden niet te laten oplopen en 
biedt houvast en overzicht, voordat 
deze schulden uit de hand gaan 
lopen.

Vooral mensen in hun kracht 
terugzetten is belangrijk
“Het Team Vroeg Eropaf’ bij WIJ 
Heemstede is ontstaan naar aanlei-
ding van de Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening die op 20 
januari 2021 is aangenomen”, legt 
Margriet uit. “Gemeenten worden 
volgens deze wet verantwoordelijk 
gesteld om inwoners met een beta-
lingsachterstand hulp aan te bieden. 
Dit gaat in samenwerking met Stich-
ting BKR (Bureau Krediet Registratie) 
en er zijn afspraken gemaakt met 
gemeenten, wooncorporaties, de 
zorgaanbieders en nutsbedrijven die 
gas, water en licht leveren. Deze 
organisaties zijn bij wet verplicht de 
mensen te melden met een beta-
lingsachterstand, die per gemeente 
op een signaleringslijst terecht 
komen. Dat kan al om achterstanden 
van kleine bedragen als 50 euro 
gaan, bijvoorbeeld voor een drink-
waterrekening. Als mensen dit niet 
kunnen opbrengen, dan is er vaak 
wel wat aan de hand. Omdat een 
betalingsachterstand voor mensen 
veel stress oplevert en de kans 
bestaat dat ze deze zaken niet meer 
overzien, is het Team Vroeg Eropaf in 
het leven geroepen. Dit team bena-
dert deze mensen reeds in een vroeg 
stadium, aan de hand van de signale-
ringslijst met daarop de mensen met 

betalingsachterstanden, die wij aan 
het einde van iedere maand 
ontvangen, gescreend door de 
gemeente Heemstede en Bloemen-
daal, volgens de richtlijnen van de 
Europese AVG persoonsgegevens. Er 
is gekozen om deze gesprekken door 
maatschappelijk werkers te laten 
plaatsvinden, omdat wij neutraal zijn 
en geen belang hebben bij het innen 
van de schuld. Wij kijken juist waar 
het probleem van een betalingsach-
terstand is ontstaan en kijken waar 
we in het proces iets voor diegene 
kunnen betekenen of bemiddelen. 
Vooral de mensen in hun kracht 
terugzetten is zo belangrijk. En dat 
leidt tot diverse uitkomsten.”

Proberen de menselijke kant 
achter de schuld te zien
“Wat belangrijk is dat zulke teams al 
langer landelijk bestonden, zoals 
bijvoorbeeld in Amsterdam”, vult 

Rozemarijn aan. “Door de nieuwe 
wetgeving is het Team Vroeg Eropaf 
ook in Heemstede opgezet. We zien 
als schulden oplopen dat dit heel 
veel impact heeft op mensen. Ze 
gaan ermee naar bed en staan ermee 
op, brieven worden niet geopend.  
Wij proberen juist ‘meer de mense-
lijke kant achter de schuld te zien’. In 
het verleden was hier minder 
aandacht voor. We kijken echt naar: 
“Wat voor e�ect heeft het op jou en 
wat wil jij eraan doen?” Uiteindelijk 
kan een schuld of betalingsachter-
stand iedereen overkomen. Er 
gebeuren nu eenmaal dingen in het 
leven, waar je niet altijd wat aan kunt 
doen of vat op hebt. Vanuit onze 
expertise voor maatschappelijk werk, 
zoom je al automatisch in op de 
menselijke kant. Dat is anders dan 
een deurwaarder of incassobureau, 
die alleen de betalingsachterstand 
komt vere�enen, zonder een 

menslijk uitgangspunt.” Margriet: “Je 
probeert te ontdekken wie de andere 
persoon is aan de telefoon en 
aansluiting bij diegene te vinden. Ik 
vind het verrassend dat de meeste 
mensen die wij benaderen geduldig 
aanhoren waar wij kunnen helpen. 
We horen vaak: “Goed dat jullie dit 
doen.” Er is natuurlijk ook weleens 
weerstand, maar ik kan zeggen dat 
dat op een hand te tellen is.” Rozema-
rijn vult aan: “Mensen vinden het juist 
�jn dat je bij hen informeert hoe het 
met ze gaat en wat er speelt. We zijn 
gewoon wat laagdrempeliger. Er zijn 
mensen die bijvoorbeeld nadenken 
over schuldhulpverlening en dit een 
te grote stap vinden. Juist onze bena-
dering maakt de drempel minder 
hoog.”

Meer informatie? Kijk op de website: 
https://wijheemstede.nl/ondersteu-
ning/hulp-bij-schulden/.

Team Vroeg Eropaf: “Een schuld of betalings-
achterstand kan iedereen overkomen”

Margriet Duivenvoorde (links) en Rozemarijn Janssen (rechts) van het Team Vroeg Eropaf van WIJ Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Wat mag u van de 
Heemsteedse VVD verwachten? Wat 
groen is blijft groen én we investeren 
in meer groen zoals het Groenen-
daalse Bos. De VVD is voor  maximaal 
groen op ‘t Manpad met minimale 
bebouwing. Géén volumetoename 
bij nieuwbouw Kennemerduin. Een 
bloeiende lokale economie met 
banen en diverse winkels. Een duur-
zaam dorp waar we opgaven samen 
aanpakken. Een veilig en sociaal dorp 
waar we goed voor elkaar zorgen. 
VVD investeert in veilig verkeer met 
zoveel mogelijk 30-km; ook op de 
doorgaande wegen. Onze geschie-
denis wordt beschermd en tevens 
daarmee authentieke en markante 
gebouwen. Ten slotte, Heemstede 
blijft zelfstandig.

Dit bereikte De Heemsteedse VVD 
voor u
VVD legde de groene identiteit vast 
in haar unanieme motie ‘Heemstede 
Groene Oase’; onze groene handte-
kening in de regio. De partij zorgde 
voor een ‘Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland’ die wél onze verkeers-
belangen borgt. Voor Kennemerduin 

stelde de VVD paal en perk aan bouw-
volumes. 
In het voormalig Spaarne Gasthuis 
verzekerde de VVD de participatie en 
de verkoop met zorgbestemming. 
Met en voor omwonenden van de 
Van Merlenlaan-Camplaan bewerk-
stelligde de partij samenwerking 
voor vervroegde verkeersherin-
richting. 
VVD vroeg om helderheid in afspra-
ken rond de Haven. In samenspraak 
met inwoners kwamen herinrich-
tingen van diverse kruisingen en 
oversteekplaatsen op gang. 
De VVD voorkwam omgekeerde afva-
linzameling zonder participatie en 
initieerde veilig verkeer met 30-km 
voor een leefbaar dorp.

Uw stem is nodig 
Samen met bewonersgroepen 
voerden de VVD afgelopen periode 
e�ectief oppositie.  In de komende 
vier jaar wil de partij meebesturen 
om meer te bereiken. Mag de Heem-
steedse VVD op uw vertrouwen en 
uw stem rekenen?
Het programma is te vinden op: 
www.vvdheemstede.nl.

De Heemsteedse VVD: ‘Samen Werken aan ons Leefbaar Heemstede’ 

De Heemsteedse VVD actief in de wijk. Foto aangeleverd door de Heemsteedse VVD.

Dubbel Open 
toernooi bij TV HBC
Heemstede - Tennisvereniging 
HBC organiseert sinds zondag 6 
tot en met zondag 13 maart het 
jaarlijkse HBC Dubbel Open toer-
nooi. Door de coronamaatre-
gelen heeft iedereen het jaarlijks 
terugkerend evenement één jaar 
moeten missen. Maar er mag 
weer een toernooi georgani-
seerd worden en daar heeft de 
commissie dan ook onwijs veel 
zin in. Het HBC Dubbel Open is 
een toernooi waarin alleen 
damesdubbels, de herendubbels 
en de gemengddubbels ge-
speeld worden in de categorieën 
3-4-5-6-7-8 zowel in de 17+ als 
in de 35+ leeftijden. Het belooft 
een drukke maar vooral gezel-
lige week te worden op het 
tennispark aan de Ringvaartlaan, 
waar weer gekeken en aange-
moedigd kan worden. De 
wedstrijden beginnen iedere 
avond om 18.00 uur. Zo’n 200 
deelnemers in verschillende 
categorieën, zullen hopelijk 
leuke partijen, mooi tennis en 
spannende wedstrijden ople-
veren. De �nales worden 
gespeeld op zaterdag 12 en 
zondag 13 maart.

Vanaf het verwarmde, gezellige 
terras kunt u de wedstrijden 
volgen met een hapje en een 
drankje, waar HBC zo bekend 
om is. Een gezellige feestavond 
wordt gehouden op vrijdag 11 
maart, (eventueel met aange-
paste coronaregels). U kunt alle 
informatie over het toernooi 
vinden op: www.tvhbc.nl.
De toernooicommissie hoopt 
vele tennisliefhebbers te 
ontmoeten tijdens dit prachtige 
toernooi.

Inloop SeniorWeb 
met presentatie 
Wachtwoorden-
manager

Heemstede – Op dinsdag 15 
maart is er van 10-12 uur een 
open inloop van SeniorWeb met 
themapresentatie ‘Wacht-
woordenmanager’ door Cor 
Vronik. Locatie: De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Hoe ga je 
met wachtwoorden om, en waar 
bewaar je die op een veilige en 
overzichtelijke manier? Vanaf 
10.30 uur kunt u vragen stellen 
betre�ende digitale problemen. 
Neem eventueel uw eigen 
smartphone, tablet of laptop 
mee. Hebt u vragen over uw 
apparaten, smartphone, compu-
ter dan kunt u die stellen na 
a�oop van de presentatie. Tot 
12 uur kunt u met al uw vragen 
over uw tablet of smartphone 
terecht. De entree is gratis.
Kijkt u ook op de website van 
SeniorWeb voor meer online 
computer informatie en 
ondersteuning en de komende 
workshops.
Van tevoren aanmelden bij de 
receptie in de Luifel, via
www.wijheemstede.nl of
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 – 5483828. 



Wij zijn met SPOED op zoek
naar een serieuze

Omgeving Heemstede:
- Clusiuslaan/Van Merlenlaan,
 gemiddelde verdiensten

€80,- per maand*

-  J. Noppenlaan/Ir. Lelylaan,
 gemiddelde verdiensten

€35,- per maand*

(* afhankelijk van de leeftijd)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL - INFO@VERSPREIDNET.NL

65-PLUSSERS OOK VAN
HARTE WELKOM!

BIJAANMELDINGONTVANGJE EEN BONT.W.V. €15,- VANCOOLBLUE

BEZORGER/STER
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Bloemendaal - Jorrit Croon speelt 
ook de komende seizoenen op ’t 
Kopje. De international verlengde 
zijn contract bij HC Bloemendaal met 
meerdere jaren. Jorrit kwam in de 
zomer van 2018 naar Bloemendaal. 
Met de club won hij de EHL (2021) en 
twee keer het landskampioenschap 
(2019 en 2021).
“Ik heb er geen seconde over na 
hoeven denken”, aldus Jorrit Croon. 
“Bloemendaal is een geweldig team 
en een fantastische club.”
Hans-Erik Tuijt, bestuurslid sponso-
ring en tophockey: “We zijn enorm 
blij dat Jorrit komende seizoenen bij 
Bloemendaal blijft spelen. De club 
heeft de ambitie om ook komende 
jaren in de Nederlandse en Europese 
top te spelen en Jorrit is daarbij een 
belangrijke speler.”
De Jorrit die in 2018 bij Bloemendaal 
tekende is wel een andere dan de 
speler die nu zijn handtekening 
zette. “Ik heb mij de afgelopen jaren 
verder ontwikkeld. Eerst onder 
Michel van de Heuvel en nu onder 
Rick Mathijssen. Mijn bijdrage aan 
het team is nu heel anders dan toen 
ik net kwam. Als middenvelder 
verbind ik de achterhoede met de 
aanval. Ik moet creatief zijn en voor 

gevaar zorgen.”
Jorrit Croon heeft, hoewel hij pas 23 
jaar is, een ruime ervaring in hockey 
op het hoogste niveau. Hij speelt al 
acht seizoenen in de Hoofdklasse en 

zes jaar in het Nederlands elftal. Maar 
uitgeleerd is hij nooit. “Het kan altijd 
beter, is nooit goed genoeg.”
Bloemendaal is de club waar hij zich 
al jaren thuis voelt. “Iedereen draagt 

hier een steentje bij om de club goed 
te laten draaien. Of het nu om 
tophockey, jeugd of breedtehockey 
gaat. Dat is echt heel bijzonder en 
daar mogen we heel trots op zijn.”

Jorrit Croon verlengt contract bij HC Bloemendaal

Jorrit Croon (midden). Foto: Koen Suyk.

Bloemendaal – Op 1 maart -Natio-
nale Complimentendag – is Annette 
Molkenboer-Hamming uitgeroepen 
tot Bloemendaler van het Jaar 2021. 
Burgemeester Elbert Roest overhan-
digde haar de penning die speciaal 
voor deze gelegenheid is ontworpen 
en roemde haar ‘niet a�atend enthou-
siasme en inzet voor diverse projec-
ten in de gemeente. Altijd met als 
doel ‘mensen te verbinden en ieder-
een te laten meedoen in de maat-
schappij.’

Er zijn vijf genomineerden voorge-
dragen voor de titel Bloemendaler 
van het Jaar. De adviesraad Bloemen-
daalSamen heeft uit de voordrachten 
unaniem gekozen voor Annette 
Molkenboer. De adviesraad meent 
‘dat ze zich op voorbeeldige wijze 
verdienstelijk heeft gemaakt voor 
zowel de gemeente Bloemendaal als 
haar inwoners. Het project ‘Godfried 
Bomans herleeft in Bloemendaal’, ter 
gelegenheid van de 50ste sterfdag 
van Bomans, heeft niet alleen binnen 
de gemeente voor mooie activiteiten 
gezorgd waarbij haar inwoners zijn 
betrokken, maar ook de gemeente 
Bloemendaal is op een positieve 
wijze op de kaart gezet in de omrin-
gende gemeenten’. Daarnaast is 

Annette Molkenboer al jaren actief 
bestuurslid van De Stampertjes in 
Bloemendaal, een organisatie die al 
25 jaar respijtzorg biedt in de vorm 
van kleinschalige opvang van 
kinderen met een beperking, ontwik-
kelingsachterstand en kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. Ook is ze lid van 
het bestuur van stichting De Ark in 
Bloemendaal, een project waarbij 
mensen met een verstandelijke 
beperking en/of achterstand tot de 
arbeidsmarkt werkzaam zijn.

Criteria
Om voor de eretitel Bloemendaler 
van het Jaar in aanmerking te komen 
is er een aantal criteria. De persoon/
organisatie: 
• onderscheidt zich door iets bijzon-

ders te doen ten gunste van de 
inwoners van Bloemendaal.

• heeft zich verdienstelijk gemaakt 
voor de gemeente en/of de inwo-
ners van Bloemendaal.

• vervult een voorbeeldfunctie.
• komt bij voorkeur uit Bloemendaal.

De Bloemendaler van het Jaar 
ontvangt een erepenning die 
speciaal voor deze gelegenheid 
ontworpen is door Francien Valk, zij is 
een ontwerper uit Vogelenzang.

Annette Molkenboer is Bloemendaler van het Jaar

Annette Molkenboer (links) en burgemeester Elbert Roest (rechts). Foto aangeleverd.

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

Heeft u kopij of tips 
voor de redactie?

Bloemendaal aan Zee - Wil jij ook 
wel eens zien wat er allemaal leeft in 
de zee, kom dan op zondag 20 maart 
om 11.30 uur naar het strand bij 
Parnassia. Die dag wordt er gevist 
met een kor. Een kor is een sleepnet 
dat met meerdere mensen, lopend 
op het strand langs de vloedlijn, 
voort wordt getrokken. Houd er reke-
ning mee dat je schoenen bestand 
zijn tegen zeewater of trek laarzen 
aan. Allemaal handen uit de 
mouwen. 
Als het weer te slecht is om te vissen 
dan wordt het een strandexcursie 

waarbij de gids, als het weer het 
toelaat, met een duwnet op zoek 
gaat naar de bewoners van de zee. 

Verzamelen: Bij de strandopgang van 
Strandpaviljoen Parnassia, Bloemen-
daal aan Zee. 
Parnassiaweg 1, Overveen. Dit is een 
excursie in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 

Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl. 
Informatie dinsdag t/m zondag via 
023-5411123.

Vissen met een kor bij Parnassia

Vissen met een kor. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.

Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. 
Wederom vele inzenders in de 
race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn. De juiste oplossing 
is: ‘Piekeren is de verkeerde kant 
op fantaseren’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Ineke d’Hane de geluk-
kige winnaar geworden van de 
goedgevulde AH-boodschap-
pentas, af te halen bij de Albert 
Heijnvestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede.
De winnaar is op de hoogte 
gesteld. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Bernhard Touwen 
nieuwe dirigent 
Concertkoor 
Haarlem
Haarlem - Na het afscheid van 
dirigent Ger Vos hebben de 
leden van Concertkoor Haarlem 
Bernhard Touwen gekozen als 
nieuwe dirigent van het koor. 
Met zijn aantreden op 14 maart 
zal binnenkort het programma 
bekend gemaakt worden. Het 
koor heeft de coronatijd en lock-
downs goed doorstaan, binnen-
kort zullen nieuwe leden op 
wachtlijst een uitnodiging voor 
een auditie ontvangen.
Na het behalen van zijn UM-
diploma koordirectie in 2000 
heeft Touwen vele concerten 
gedirigeerd. De laatste paar jaar 
dirigeerde hij o.a. het Requiem 
van Verdi, de Mariavespers van 
Monteverdi, Mozarts Requiem, 
de Matthäus- en Johannes 
Passion van Bach en de Messiah 
van Händel. Maar ook de 
Carmina Burana van Or� en de 
Missa Criolla van Ramirez 
stonden op de lessenaar. Bern-
hard voert jaarlijks de Matthäus 
Passion uit in Heusden (NB) en 
ook dirigeert hij de 4 mei her-
denkingsconcerten in ‘s-Herto-
genbosch en Oisterwijk. 
Momenteel is Bernhard vaste 
dirigent van de COV Con Amore, 
Wijks Vocaal, Vocaal Ensemble 
Markant en het kamerorkest 
Concerto Brabant.In 2020 leidde 
hij in de Pieterskerk de Messiah-
uitvoering van de Leidse 
scratchdagen met een koor van 
900 zangers en bijbehorend 
orkest.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
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Bloemendaal - Florian Fuchs stopt 
na dit seizoen met tophockey. Hij 
speelde zes seizoenen voor HC Bloe-
mendaal waarmee hij twee keer de 
EHL (2018 en 2021) won en twee 
keer het landskampioenschap (2019 
en 2021). Na Tokyo nam hij al af-
scheid van het Duitse nationale elftal.

Florian Fuchs: “Het was een moeilijke 
keuze; lastiger dan het stoppen bij de 
nationale ploeg. Het team hier bij 
Bloemendaal en de club zijn 
geweldig. Ik beleef er nog steeds veel 
plezier aan.”
Florian Fuchs vindt het nu het juiste 
moment om te stoppen. “Ik ga met 
mijn werk, (zijn bedrijf Hypha samen 
met Roel Bovendeert) een nieuwe 
fase in die veel energie gaat kosten. 
Daarnaast vind ik het �jn om te 
stoppen nu ik nog goed ben.” Op de 
vraag of fysieke klachten ook onder-
deel zijn van de beslissing, antwoordt 
hij: “Slechts voor een klein deel. 
Natuurlijk heb ik wel eens last of voel 
ik mijn hamstring, maar dat was 
zeker niet de reden. Veel belangrijker 
is dat al sinds mijn zestiende bij mij 
alles draait om hockey. Ook Miriam, 
mijn vriendin, past zich al ruim acht 
jaar aan. We hebben weinig ruimte 

buiten hockey en werken. Daar 
willen we graag verandering in 
aanbrengen.”

Hoeveel doelpunten hij heeft 
gemaakt voor de Musschen weet hij 
niet. “Geen idee. In het begin wel 
meer dan later, maar ik scoorde in de 
recentere seizoenen vaker in belang-
rijker wedstrijden.” Zijn mooiste doel-
punt was in de (gewonnen) �nale om 
het landskampioenschap in 2019.

Bloemendaal-captain Glenn Schuur-
man: “Wij vinden het ontzettend 
jammer dat Florian een punt zet 
achter zijn carrière. Niet alleen omdat 
het een van de beste spelers ter 
wereld is, maar ook als vriend van het 
team en de club. Hij sprak na een half 
jaar al vloeiend Nederlands. Dat zegt 
veel over hoe begaan hij is met dit 
team.”

Michiel Hilders, lid van de tophockey-
commissie van HC Bloemendaal laat 
zich in dezelfde bewoordingen uit. 
“We gaan Florian heel erg missen: hij 
is niet alleen een van de beste 
aanvallers van zijn generatie, maar 
ook een prachtig mens. Als club zijn 
we er heel trots op dat hij zes 
seizoenen voor ons heeft gespeeld.”
De komende maanden ligt de focus 
nog op Bloemendaal. Afscheid 
nemen met twee titels, het lands-
kampioenschap en de EHL, is Florians 
ambitie. Glenn Schuurman: “We zijn 
gebrand om zijn carrière een klin-
kend einde te geven.
Eerder maakte de club al bekend dat 
Dennis Warmerdam komende 
seizoenen bij Bloemendaal speelt en 
dat Jorrit Croon zijn contract heeft 
verlengd.

Florian Fuchs kondigt afscheid aan bij 
Hockey Club Bloemendaal

Florian Fuchs. Foto: Koen Suyk.

Bloemendaal - Dit voorjaar vindt 
voor de derde keer de Kindermonitor 
plaats. Met dit onderzoek kijkt GGD 
Kennemerland samen met JGZ 
Kennemerland hoe het gaat met de 
jongste inwoners van de regio.  

Uitnodigingsbrief
Op 3 maart kreeg een grote groep 
ouders van 0 t/m 11-jarige kinderen 
een uitnodigingsbrief om mee te 
doen met de Kindermonitor. De 
Kindermonitor vindt elke vier jaar 
plaats, in opdracht van de negen 
gemeenten in de regio.
Het onderzoek geeft een beeld van 
de gezondheid, het welzijn en de 
leefstijl van de kinderen in GGD-regio 
Kennemerland. Om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen, is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders 

die zijn uitgenodigd, de vragenlijst 
invullen.  

Vragenlijst 
De vragenlijst gaat over gezondheid, 
beweging, voeding, pesten, opvoe-
ding en meer. Bijvoorbeeld: hoe 
gezond is je kind? Of: zijn er genoeg 
plekken waar je kind buiten kan 
spelen? Ook wordt gevraagd of 
ouders zich zorgen maken over de 
ontwikkeling van hun kind, bijvoor-
beeld door Corona, en of ze daarvoor 
hulp nodig hebben.  

Selectie 
Niet alle kinderen worden onder de 
loep genomen met de Kindermo-
nitor. De computer heeft een wille-
keurige selectie gemaakt uit de 
kinderen in de regio. Zij vormen een 

afspiegeling van alle kinderen in 
Kennemerland. De ouders of verzor-
gers van deze bijna 25.600 kinderen 
worden uitgenodigd om de vragen-
lijst in te vullen. Deelname aan het 
onderzoek is vrijwillig.  

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn 
in het najaar bekend. De GGD, 
gemeenten, scholen en andere 
(jeugd)organisaties kunnen met de 
resultaten beter bepalen wat nodig is 
voor een gezonde jeugd. Bijvoor-
beeld of er speelvriendelijkere 
buurten nodig zijn of extra 
opvoedspreekuren.

Ga voor meer informatie over het 
onderzoek naar www.ggdkennemer-
land.nl/kindermonitor.

GGD Kennemerland neemt met de Kindermonitor 
de gezondheid van kinderen onder de loep 

Kindermonitor. Aangeleverd door GGD Kennemerland

Spaarndam – Op zaterdag 19 maart 
organiseert IVN Zuid-Kennemerland 
een vogelexcursie op het Landje van 
Gruijters Sinds begin maart zijn de 
grutto’s terug uit Afrika. Een aantal 
van hen strijkt neer op het Landje 
van Gruijters, een buitendijks gras-
land aan de westkant van het oude 
dorp Spaarndam. In het voorjaar 
strijken hier veel steltlopers neer. Dan 
stappen er lepelaars, tureluurs, 
kluten, kemphanen en groenpootrui-

ters rond op zoek naar voedsel in de 
modderige bodem. Wintergasten 
zoals de smient en wintertaling 
blijven nog even en laten zich goed 
horen en zien. 
Naast het spotten van vogels, vertelt 
de natuurgids u waarom deze plek zo 
populair is bij een groot aantal 
soorten vogels en hoe het beheer is 
geregeld. Trek warme kleding en 
stevig schoeisel aan en ga met ons 
mee op zoek naar de schoonheid van 

het Hollandse landschap. Vergeet 
niet uw verrekijker mee te nemen. 

Start: parkeerplaats bij het Landje 
van Gruijters in Spaarndam 
Visserseinde 62 
2063 JD Spaarndam 

Aanvangstijd: 10:30. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Informatie: Linda van de Paverd, 
023-5276700.

Vogelexcursie op het Landje van Gruijters

Landje van Gruijters Spaarndam. Foto aangeleverd.

Bloemendaal - Nederland kent een 
aanzienlijk aantal overmatige drin-
kers. Afkickkliniekwijzer.nl deed 
onderzoek naar het alcoholgebruik 
van Nederlanders op basis van data 
van het CBS en het RIVM. 
 Van de 12 Nederlandse provincies 
bezet Noord-Holland de 4e plaats als 
het gaat om overmatige alcoholge-
bruik. Het aantal overmatige drinkers 
daalde met 1,5% ten opzichte van 
ons vorig onderzoek uit 2019. Dat is 
meer dan gemiddeld, maar het 
percentage overmatig alcoholge-
bruik ligt met 7,0% nog altijd boven 
het landelijke gemiddelde van 6,2%.
In 36 van de 47 gemeentes in Noord-
Holland daalde het aantal overma-
tige drinkers. Alleen in Den Helder, 
Edam-Volendam, Uithoorn en Wijde-
meren steeg dit aantal licht.
  
Wat verder opvalt over alcohol-
consumptie in de provincie 
Noord-Holland: 
De gemeente (en stad) Amsterdam 
scoort met 7,1% overmatige alcohol-
gebruikers niet opvallend hoog. Het 
aantal overmatige drinkers daalde 
juist in de hoofdstad met 2,8%. De 
vorige keer lag dit cijfer nog op 9,9%. 

Laren voert de lijst aan van gemeen-
tes met het hoogste aantal overma-
tige drinkers: 10,9%. Dat betekent 
dat 1 op de 9 inwoners overmatig 
drinkt. Er was wel sprake van een 
daling (2019: 12,6%). 
In de top 20 van van gemeentes in 
Nederland met het meeste aantal 
overmatige drinkers, staan vier 
Noord-Hollandse gemeentes: Laren 
(10,9%), Opmeer (9,9%), Wijdemeren 
(9,5%) en Medemblik (9,4%). 
  
Top-10 gemeentes met de meeste 
overmatige drinkers 
De 10 gemeentes in Noord-Holland 
waar procentueel de meeste mensen 
wonen die overmatig alcohol 
drinken. 
1. Laren: 10,9% 
2. Opmeer: 9,9% 
3. Zandvoort: 9,6% 
4. Wijdemeren: 9,5% 
5. Medemblik: 9,4% 
6. Bloemendaal: 8,7% 
7. Koggenland: 8,5% 
8. Bergen: 8,3% 
9. Blaricum: 8,3% 
10. Schagen: 8,3% 

Bron: afkickkliniekwijzer.nl/

Onderzoek: Bloemendaal op zesde plaats 
overmatige drinkers in Noord-Holland

Regio - Dit is het moment om fraaie zonsondergangen vast te leggen, zoals 
hier op de foto. Een van de fraaie gezichten met helder weer die deze periode 
rijk is. (Foto: Bart Jonker)

Fraaie zonsondergangen te zien

Overmatig drinken. Foto: Bigstock.







Heemstede – De Dorcas-winkel aan 
de Herenweg 101 in Heemstede 
voert de komende weken actie voor 
noodhulp in Oekraïne. In de winkel 
kunt u bij uw aankoop een donatie 
doen. Het geld zal besteed worden 
aan eerste noodhulp aan mensen op 
de vlucht voor het geweld. Dorcas 
helpt bijvoorbeeld met voedselpak-
ketten, hygiëneproducten en slaap-
zakken. De organisatie doet dit in 
Oekraïne maar ook in buurlanden 
Roemenië en Moldavië, waar vluch-
telingen worden opgevangen.

Dorcas werkt al 25 jaar in Oekraïne 
en kent daardoor de situatie goed. Ze 
heeft een groot netwerk opgebouwd 
van lokale partners. Daardoor is de 
organisatie in staat om snel nood-

hulp te verlenen. Om meer te 
bereiken voert Dorcas actie samen 
met het Christelijk Noodhulpcluster 
dat bestaat uit Dorcas, Kom over en 
Help, Tearfund, Red een Kind, Woord 
en Daad en ZOA.

Over Dorcas
Dorcas is een christelijke organisatie 
voor noodhulp en internationale 
samenwerking. Dorcas investeert in 
duurzame verandering in het leven 
van mensen die achtergesteld zijn. 
Dorcas komt in actie bij armoede, 
uitsluiting en crisis en creëert moge-
lijkheden voor mensen en gemeen-
schappen om tot bloei te komen. 
Dorcas heeft verspreid over heel 
Nederland 42 kringloopwinkels. 
Duizenden vrijwilligers en donateurs 

dragen bij aan het werk voor mensen 
in nood.

Meer informatie op:
https://dorcas.nl/winkels/
heemstede/.
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Heemstede - In de Heemsteder van 
23 februari stond de Verkiezings-
kruiswoordpuzzel van Heemsteeds 
Burger Belang. 43 mensen losten de 
puzzel goed op en stuurden de 
slagzin in. De oplossing was ‘Zet 
Heemstede op 1!’  

Op 5 maart werd de winnaar getrok-
ken uit de goede inzendingen. Dat 

gebeurde op de Binnenweg, tijdens 
de campagne van Heemsteeds 
Burger Belang. Lijsttrekker Annelies 
van der Have trok als winnaar Anne-
Mie Lebens uit Heemstede. Zij wint 
een tas, een Heemsteedse verjaar-
dagskalender, een heerlijk stuk 
chocolade met het antwoord ‘Zet 
Heemstede op 1!’, en een bos 
bloemen. Van harte gefeliciteerd! 

Prijswinnaar kruiswoordpuzzel HBB

Heemstede - Een moeilijk formulier 
om in te vullen?
Op zoek naar wat meer gezelligheid?
Elke woensdag van 9.00 - 11.00 uur 
zitten de medewerkers van WIJ 
Heemstede op Plein1 klaar voor alle 

inwoners van Heemstede die met 
een vraag, op welk gebied dan ook, 
bij hen terecht kunnen.
Loopt u eens binnen en stel uw 
vraag! Het inloopmoment is op 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede.

POLITIEK

Heemstede - Maar liefst 49% van de inwoners van Heemstede heeft veel 
of heel veel vertrouwen in het gemeentebestuur. 43% is neutraal, en 
slechts 9% heeft weinig of heel weinig vertrouwen. Gemiddeld in alle 
gemeenten heeft 32% veel of heel veel vertrouwen in hun gemeentebe-
stuur, en 21% weinig of heel weinig. Heemstede scoort dus veel beter dan 
landelijk én beter dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Het 
Pon & Telos:

Wethouder Annelies van der Have, die ook lijsttrekker van Heemsteeds 
Burger Belang is, stelt trots: “Hiermee laten onze inwoners blijken dat het 
college het goed heeft gedaan. De score van Heemstede is prima, en zelfs 
beter dan hij was toen het college van start ging”. Toch wil Van der Have 
het vertrouwen nog verder vergroten: “Elk procent meer vertrouwen staat 
voor 275 inwoners van Heemstede.”

De volledige burgerpeiling ‘waar staat je gemeente’ is te vinden op:
www.heemstede.nl/�leadmin/heemstede/documenten/Nieuws_2022/
Rapport_WSJG_2021_Heemstede.pdf. 

Onderzoek: veel vertrouwen 
in het gemeentebestuur

Inloopmoment Plein1

Door Bart Jonker 

Regio – Op 12 maart om 15 uur 
treedt het Duo Antima in ’t Moster-
zaadje aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord op, dat bestaat uit de 
Bulgaarse pianiste Tsarina Marinkova 
en de Oekraïense violiste Anna 
Antipova. Anna woont al 9 jaar in 
Nederland. Een gesprek met Anna 
over haar liefde voor de heden-
daagse muziek, de invloed van 
corona op hun muzikale programma 
en natuurlijk het huidige oorlogscon-
�ict met Rusland in haar thuisland 
Oekraïne.   

Programma beïnvloed door 
pandemie
“De keuze van ons muzikale program-
ma op 12 maart re�ecteert sterk de 
situatie van coronapandemie waarin 
wij ons bevonden”, legt Anna uit. We 
konden niet optreden, dus keken we 
samen naar wat we wel konden 
doen. Mijn collega Tsarina woonde 
12 jaar in Nederland en verhuisde vijf 
jaar geleden terug naar Slovenië.  
Voor corona konden we makkelijk 
per vliegtuig naar elkaar toe komen 
om te repeteren. Met de eerste coro-
nagolf werd dat anders en moesten 
we ons wenden tot de onlinemoge-
lijkheden. Het rare was dat het ons 
wel degelijk hielp, ondanks dat je 
niet samen naast elkaar kunt spelen. 

Zo ontstonden nieuwe ideeën en de 
verschillende stukken voor dit 
muziekprogramma die de situatie 
schetste waarin we terecht waren 
gekomen. We begonnen met 
bepaalde stukken van Mendelsohn, 
die eigenlijk niet veel gespeeld 
worden. We repeteerden en namen 
stukken op thuis. Het voelde alsof we 
iets creëerden en dat stemde ons tot 
nadenken. Uiteindelijk is dit muziek-
programma hieruit ontstaan, dat de 
ziel raakt. Onze uitvoering in ’t 
Mosterdzaadje is voor ons daarom 
extra bijzonder, omdat dit het eerste 
live-concert is waarmee wij weer 
samen optreden sinds de lockdown.” 

Liefde voor hedendaagse 
componisten
“Tsarina houdt vooral van de compo-
sities uit 19de eeuwse Romantiek, 
terwijl ik gek ben op de componisten 
uit de 20ste eeuw. Daarom zijn we 

ook op de derde sonate van Bohus-
lava Martinu gekomen. Dit stuk is 
best een uitdaging, want het is niet 
eenvoudig om te spelen. Ik heb 
persoonlijk een voorkeur voor heden-
daagse componisten, omdat je ook 
nu met ze kunt samenwerken en 
kunt communiceren. Mijn echtge-
noot zit in de jazz. Jazz is voor mij 
een interessante stroming. Ik schuw 
ook niet het gebruik van elektroni-
sche muziek. De muziekstudies in 
Oekraïne zijn veelal op de klassieke 
school geschoeid en aan regels 
gebonden, terwijl hier in Nederland 
meer vrijheid is om je als musicus te 
richten op de diversiteit van muziek-
stromingen en de uitvoering ervan. 
Deze variëteit ontdekte ik toen ik in 
Rotterdam aan het conservatorium 
ging studeren. Dit spreekt mij nog 
steeds erg aan en biedt mij muzikale 
vrijheid en improvisatiemogelijk-
heden.” 

Situatie Oekraïne
Ik woon al negen jaar in Nederland 
en ook mijn familie woont hier. De 
huidige oorlogssituatie in mijn thuis-
land Oekraïne gaat me ontzettend 
aan het hart. Ik kan de oorlog niet 
uitleggen, maar alleen iets vertellen 
vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben 
oorspronkelijk geboren in Rusland. 
Mijn vader was militair en ten tijde 
van de Sovjet-Unie reisden we veel. 
Toen de Sovjet-Unie uiteenviel, 

waren we op dat moment in 
Oekraïne. Voor mijn familie maakte 
het niet zoveel uit of we in Rusland of 
Oekraïne woonden. Ik ben daardoor 
in Oekraïne opgegroeid. Veel families 
zitten dezelfde situatie als mijn 
familie. Dat maakt het allemaal erg 
complex, iedereen ervaart de oorlog 
daardoor op zijn eigen wijze. Ik hield 
me persoonlijk ook ver van politiek. 
Nu hang ik dagelijks aan de telefoon 
met vrienden in Oekraïne en vraag of 
ik ze zoveel mogelijk kan helpen. In 
het algemeen is een oorlog het 
ergste wat een land kan overkomen. 

Op socialemediakanalen is het pro-
bleem is dat je niet kunt �lteren wat 
waar of onwaar is. Het is erg zwart/
wit getekend en dat leidt ook tot een 
gevaarlijke tweedeling in de maat-
schappij. Veel Oekraïners zijn ook 
gemengd met Russisch en Oekraïens 
bloed. Je vader kan bijvoorbeeld 
Russisch zijn en je moeder Oekraïens. 
Dat maakt het allemaal zo gecompli-
ceerd en gevaarlijk. Omdat je nu Rus 
bent, lijk je nu altijd ‘fout’ en dat 
wordt gevoed door de sociale media. 
Niemand wil nu eenmaal graag zijn 
land uit en ontvluchten. Dus ik hoop 
dat het allemaal goedkomt”, aldus 
Anna.  

Meer informatie over het optreden 
op 12 maart, zie:
www.mosterdzaadje.nl. 

Violiste Anna Antipova spreekt over haar 
muziek en over haar thuisland Oekraïne

Anna Antipova (links) en Tsarina Marinkova (rechts). Foto aangeleverd.

Oorlogsituatie in Oekraïne. Foto via 
website Dorcas Heemstede.

Dorcas-winkel Heemstede in 
actie voor noodhulp Oekraïne
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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.

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

VRIJDAG 11 MAART
Bastiaan Ragas & Band met ‘Ragas 
zingt’. Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 20.15u.
Kaartverkoop en informatie via 
www.podiaheemstede.nl.

ZATERDAG 12 MAART
Lunchconcert door Van Stolberg 
Trio op College Hageveld. Hage-
veld 15, Heemstede. Om 13u. 
Gratis toegang.

NLdoet op Kom In Mijn Tuin. 
Herenweg 18, Heemstede (Ingang 
Groenendaalse bos tegenover de 
Manpadslaan.) V.13-17u.

ZA 12 MAART EN ZO 13 MAART
CruquiusConcerten, Kunstfort, 
Fortwachter 1, Vijfhuizen. Za om 
20.15u. Belifante Strijkkwartet.
Zo om 14u. pianist Nino Gvetadze. 
Kaarten via:
www.cruquiusconcerten.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.

Lezing ‘Ben ik trouw gebleven aan 
het kind in mij?’ De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal.
Om 10.30u. Vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag €8.

MAANDAG 14 MAART
Vriendinnenclub met themage-
sprek over ‘Moed’. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.14-16u. Aanmelden via  Corrie 
van Rijn op tel.nr.: 023 - 8224297 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart bij WIJ Heemstede eswart@
wijheemstede.nl of 023 - 5483828.

DINSDAG 15 MAART
Inloop SeniorWeb met presentatie 
Wachtwoordenmanager. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12u. Gratis, van tevoren 
aanmelden via:
www.wijheemstede.nl of

info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 – 5483828. 

Doorlevens: over ziek zijn, niet 
meer beter worden en verder 
leven. Oude Kerk, Wilhelminaplein. 
Om 10.30u. Toegang vrij: 
Aanmelden mogelijk: (max. 30 
aanmeldingen) bij Mw. Ada Blom, 
maatschappelijkwerk@doopsge-
zindhaarlem.nl of telefonisch 
06-55125035.

WOENSDAG 16, 23 EN 30 MAART
Inloopmoment Plein1. Julianaplein 
1, Heemstede. V.9-11u.

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.

VR 18 MAART EN ZO 20 MAART
Concerten in ‘t Mosterdzaadje. 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Vr 18 maart celliste Doris Hoch-
scheid en de pianist Frans van Ruth 
en mezzosopraan Oda Hochscheid, 
om 20u.
Zo 20 maart pianist Luís Rabello 
om 15u. Reserveren is mogelijk: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl of via www.mosterdzaadje.nl. 
Tevens vrije toegang, richtlijn 
collecte 10 euro.

ZONDAG 20 MAART
Hobbema pianotrio bij theecon-
cert in de Oude Kerk. Wilhelmina-
plein, Heemstede. Om 15u. 
Bijdrage gewenst tussen 5 en 10 
euro.

Schuberts Winterreise door het 
Ragazze Quartet en Florian Just. 
Gemeentehuis Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 158, Overveen. Om 
11u. Kaarten: €24,-. Jongeren tot 
26 jaar betalen €12,-. te koop via 
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling).  

MAANDAG 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.

AGENDA

Heemstede - Zaterdag 12 maart om 
13.00 uur zal het Van Stolberg Trio 
een lunchconcert geven in de aula 
van het Atheneum College Hageveld 
te Heemstede.
Het trio, bestaande uit pianist Max 
Valkenburcht, cellist Douwe Eisses en 
violiste Else Baas, dankt zijn naam 
aan het vorige adres van het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag, 
waar zij alle drie studeren aan de 
School voor Jong Talent. Ook 

wonnen ze vorig jaar een aanmoedi-
gingsprijs tijdens het online Prinses 
Christina Concours.

Max zit in de zesde klas van het 
College Hageveld en werd samen 
met zijn trio uitgenodigd om een 
concert te verzorgen ter bevordering 
van de activiteiten binnen de school. 
Na a�oop is er dan ook de mogelijk-
heid om hier een �nanciële bijdrage 
aan te leveren. De toegang is verder 

gratis. Op het programma staan wer-
ken voor pianosolo van o.a. Bach en 
Ravel, naast het prachtige eerste 
pianotrio van Arensky. Bezoekers 
kunnen gebruik maken van de �et-
senstalling of parkeermogelijkheid 
van de school (Hageveld 15, Heem-
stede).

Graag van tevoren aanmelden door 
een mailtje te sturen naar:
concertophageveld@gmail.com.

Lunchconcert door het Van Stolberg Trio op College Hageveld

V.l.n.r.: Pianist Max Valkenburcht (fotograaf Donald Schalk), cellist Douwe Eisses en violiste Else Baas. Foto’s aangeleverd.

Heemstede- Vrijdag 11 maart om 
20.15 uur zingt en speelt Bastiaan 
Ragas & Band in Theater de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede zijn 
show ‘Ragas zingt’.  Een heerlijke 
avond vol ontroerende en verras-
sende muziek.  Een avond zonder 
opsmuk of ellenlange persoonlijke 
ontboezemingen maar wel veel 
Ballades en liefdesliedjes. 
Natuurlijk ontbreken ook ‘Verwar-
rend bestaan’ uit Aida (de musical) en 
John Legend’s ‘All of me’ niet. Ragas 
eigen hits (aan de piano) evenals 
andere grote hits van zijn Hollandse 
muziekhelden staan ook op het 
programma.    

Na de middelbare school tourde 
Ragas met de band Up With People. 
Dit smaakte naar meer. Als twintiger 
sloot hij zich aan bij de boyband 
Caught in the Act en lag het grote 
succes binnen handbereik. De 
razendpopulaire groep veroverde de 
wereld. Nadat de boyband ermee 
stopte, wijdde Ragas zich aan zijn 

muzikale solocarrière. Ook legde hij 
zich toe op acteren. Voor zijn hoofd-
rol in Aida ontving hij de John Kraaij-
kamp Musical Award. Ook schitterde 
hij in de televisieserie Trauma 24/7 en 
de musical De 3 Musketiers. In 2011 
kroop hij in de huid van Willem-
Alexander in de televisieserie ‘Beatrix, 
Oranje onder vuur’. Naast zijn vele 
theater- en televisieproducties heeft 
hij zijn liefde voor muziek nooit ver-
loren. 

Andere voorstellingen in Theater 
de Luifel: 
Er zijn nog enkele kaarten voor de 
succesvolle kindervoorstelling (3+) 
Meneer Monster De Winter Gru�alo 
op zondag 13 maart. Met sneeuwbal-
lengevecht na a�oop in de zaal! 
Vrijdag 18 maart Bram Bakker met De 
Balansfabriek; een ander perspectief 
op de gezondheidszorg, die ons alle-
maal zo dierbaar is. Zorg is steeds 
meer verworden tot een duur en niet 
zelden schaars product. We menen 
daar recht op te hebben, maar in 

hoeverre zijn we bereid de verant-
woordelijkheid te nemen voor onze 
eigen rol in de Balansfabriek?  

Kaartverkoop en informatie over alle 
voorstellingen en concerten in 
Theater De Luifel en de Oude Kerk 
zijn te vinden op de website van 
Podia Heemstede:
www.podiaheemstede.nl.

Bastiaan Ragas & Band met 
‘Ragas zingt’ in Theater de Luifel

Bastiaan Ragas. Foto: N. van Ormondt.  

Heemstede - Zondag 20 maart is er 
een optreden van het Hobbema 
pianotrio in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Deze klassiek 
geschoolde musici zijn in oktober 
2017  met groot succes en prachtig 
samenspel eerder bij het theeconcert 
geweest. Zij spelen muziek van Beet-
hoven, Brahms en Kreisler, het 
programma is nog niet bekend maar 
zal u worden uitgereikt op 20 maart.  
Het trio bestaat uit: Jussi Paananen, 
viool Jeanny Beerkins, cello en Yumi 
Toyama, piano. 
Zij spelen al sinds 2004 samen en 
hebben als specialisatie de 18e en 
19e eeuwse Kamermuziek. 

Het concert begint om 15 uur. Na het 
concert wordt om een bijdrage 
tussen de 5 en 10 euro gevraagd om 
de kosten te dekken, wat overblijft is 

voor het Restauratiefonds van de 
Oude Kerk. Na a�oop is er de gezel-

lige nazit in de Pauwehof waar u van 
harte welkom bent.

Hobbema pianotrio bij theeconcert in de Oude Kerk

Hobbema pianotrio. Foto aangeleverd.

Heemstede – Bij de Vriendinnenclub 
ontstaan hechte vriendschappen. Op 
maandag 14 maart is er weer de 
Vriendinnenclub, waar in kleine 
groepjes wordt gesproken over het 
teham ‘Moed’.  Misschien vindt u het 
leuk om ook eens te komen? Tijdens 
de Vriendinnenclub zijn er gesprek-
ken met een thema volgens de UP 
methodiek. U bent van harte welkom 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-

stede van 14.00 – 16.00 uur. Als u al 
graag eerder met de deelnemers wilt 
kennismaken en nog niet op de 
e-mail lijst staat neemt u dan contact 
op met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 - 822 42 97 of corrievan-
rijn@ziggo.nl of Ellen Swart bij WIJ 
Heemstede eswart@wijheemstede.nl 
of 023 - 548 38 28. Wilt u zich van 
tevoren aanmelden? Dat kan op 
bovenstaande telefoonnummers. 

Vriendinnenclub met themagesprek over ‘Moed’





van gas naar duurzaam

Laat jij nooit iemand in de kou zitten? 
Word dan 

leerling-
monteur!

Nog nooit in de technische branche gewerkt? 
Maar heb je wel a�  niteit met techniek, 

een rijbewijs en weet je wat 
klantgerichtheid inhoudt? 

Dan kunnen wij je intern opleiden tot 
onderhoudsmonteur en volg je daarnaast 

op onze kosten een erkende MBO 
opleiding tot onderhoudsmonteur.

Geïnteresseerd in een nieuwe carrière? 
Stuur dan een motivatiebrief met CV naar 

info@gasservice.nl of bel voor meer 
informatie naar 0251-207162.

Wij zijn met SPOED op zoek
naar een serieuze

Omgeving Heemstede:
- Clusiuslaan/Van Merlenlaan,
 gemiddelde verdiensten

€80,- per maand*

-  J. Noppenlaan/Ir. Lelylaan,
 gemiddelde verdiensten

€35,- per maand*

(* afhankelijk van de leeftijd)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL - INFO@VERSPREIDNET.NL

65-PLUSSERS OOK VAN
HARTE WELKOM!

BIJAANMELDINGONTVANGJE EEN BONT.W.V. €15,- VANCOOLBLUE

BEZORGER/STER

secretaresse
(28 uur, 3 om 4 werkdagen)
Residentie De Burghave in Heemstede heeft 120 appartementen 
voor zelfstandig wonende ouderen.

We zijn per direct op zoek naar een representatieve en
servicegerichte secretaresse die met een professionele,
proactieve en dienstverlenende instelling er voor zorgt dat
alles tot in de puntjes georganiseerd is. 

De secretaresse ondersteunt de directie en het bestuur met alle 
voorkomende secretariële werkzaamheden, is eerste
aanspreekpunt voor belangstellenden, geeft rondleidingen,
onderhoudt contacten met erfgenamen en makelaars en houdt 
welkomstgesprekken met nieuwe bewoners. De secretaresse 
werkt nauw samen met de servicebaliemedewerkers, bemant
één dag in de twee weken de servicebalie en valt in bij de
servicebalie tijdens vakanties.

Ben je goed in het plannen en organiseren, goed met digitale
systemen, brengt tijdsdruk je niet uit evenwicht, ben je
communicatief sterk, heb je affiniteit met ouderen, kun je snel
en flexibel zaken oppakken en is het geen probleem om af en
toe een dag extra te werken?
Mail dan je cv en motivatiebrief voor 20 maart naar Bianca 
Ziere, adjunct directeur (bianca.ziere@burghave.nl).

Wil je een uitgebreid functieprofiel ontvangen of heb je
vragen, neem dan telefonisch contact op met Marjan
Franken (secretaresse) of Bianca Ziere (023-5289154). 

residentie de burghave

Werken In de huiskamer
van Heemstede?

Wij zoeken 

Bedrijfsleider
(fulltime)

Medewerkers 
bar/bediening

(parttime)

Mail!
lamatasunny@gmail.com

Of bel Leonard
 06 23529672

VACATURE TOP 3 - maart 2022

Vrijwilligers gevraagd in Heemstede
Receptie/kantoorvrijwilliger

Je vindt receptiewerk leuk, neemt graag de tijd voor de ouderen 
en je bent handig om aanvragen van diensten te verwerken in 
de computer. WIJ Heemstede Plein1 zoekt op dit moment een 

vrijwilliger voor de woensdagmiddag. (13.00 - 17.00 uur)
We komen graag met je in contact!

Enthousiaste Bridge leiding
Iedere maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur komen zo’n 

zestien dames in de leeftijd van 70+ bijeen in het Bavo gebouw, 
Kerkplein te Heemstede om gezellig te bridgen. 

De NVVH Vrouwennetwerk zoekt met spoed een enthousiaste 
vrijwilliger die leiding kan geven aan deze bridgeactiviteit. 

Een kleine vergoeding hiervoor is bespreekbaar.

Samen tuinieren, een goed gesprek, wandelen, 
knutselen, koken of steuntje in de rug

Wil jij het steuntje in de rug zijn voor iemand die daar even 
behoefte aan heeft? Gezelligheid bieden, samen de tuin in, een 
langere wandeling maken of kletsen bij een kop thee? Helpen 

het netwerk te vergroten, praktische zaken aan te pakken of……
net wat er nodig is om iemand verder te helpen. 

Kortom, wil je een maatje voor iemand zijn? 
Dan komen we graag met je in contact om kennis te maken.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?

spreekuur: ma t/m do 10.00 – 13.00 uur
telefoon: (023) 548 38 24

website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede



Dé #1 serviceprovider op het gebied van inkomensverzekeringen.
Platte, informele organisatie met veel doorgroeimogelijkheden.
Kantoor in Velserbroek, dus werken om de hoek.
Leuke bedrijfsuitjes en een bedrijfsbar in het pand voor de VrijMiBo.

Wij bieden met 200 collega's een totaalpakket op het gebied van
inkomensverzekeringen waarbij klantgerichtheid, deskundigheid,
ondernemerschap, integriteit en betrokkenheid de boventoon voeren.
Vanwege groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar nieuwe collega's!

Word jij onze nieuwe collega?

(Aankomend) Specialist
Inkomensverzekeringen

Het eerste aanspreekpunt voor verzekeringsadviseurs en
risicodragers.
De spin in het web bij het beoordelen van risico's.
Beoordelaar van de balans tussen aangeboden risico's en
commerciële belangen.

Jij wordt:

Wie zijn wij?

32- 40 uur HBO

Benieuwd naar al onze
vacatures?
Scan de QR-code!

Of ga naar:
felison.nl/vacatures

hrm@felison.nl
023 520 1500

Contactgegevens:

hrm@felison.nl   |  023 520 1500  |  felison.nl/vacatures

(Aankomend) Schadebehandelaar
Inkomensverzekeringen

Verantwoordelijk voor de inhoudelijke afhandeling van claims.
Expert in collectieve inkomensverzekeringen.
Enthousiast van afwisseling en diverstiteit in
verzekeringsvoorwaarden.

Jij wordt:

32- 40 uur HBO

Startersfuncties

Net afgestudeerd en op zoek naar een baan.
Enthousiast om te bouwen aan je carrière.
Geïnteresseerd in inkomensverzekeringen.

Wij bieden startersfuncties op zowel commercieel, financieel als
administratief vlak.

Jij bent:

32- 40 uur MBO/HBO | 0-2 jaar werkervaring
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Heemstede - Op zaterdag 12 maart, 
van 13.00 uur tot 17.00 uur is er op 
Kom In Mijn Tuin (KIMT) aan de 
Herenweg 18 te Heemstede NLdoet. 
(Ingang Groenendaalse bos tegen-
over de Manpadslaan.) NLdoet is een 
initiatief van het Oranje Fonds. Het 
steunt projecten in heel Nederland.
Thema: ‘#JIJDOETERTOE: samen de 
samenleving socialer maken; als we 
er allemaal voor elkaar zijn staat 
niemand er alleen voor.’

Ook dit jaar is alle hulp welkom op 
KIMT; er wordt een omheining 
gemaakt en de tuin moet weer 
‘zomerklaar gemaakt worden. Er zal 
onkruid verwijderd moeten worden 
om alle perken weer mooi te maken 
en klaar voor de groei en bloei.
Er wordt om 13.00 uur gestart en in 
de pauze is er ko�e en thee met zelf-
gemaakte taart.
(www.kominmijntuin.com of Face-
book: Kom In Mijn Tuin.)

NLdoet op Kom In Mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin. Foto: Monique Rusman.

KEN UW BOS

Door Rogier Veldhuisen en Leo van Os 

Tijdens een heerlijk boswandeling kan je hem zomaar 
zien zitten op een omgevallen boom, Kareltje, want zo 
noemen de boswachters de buizerd die Groenendaal 
heeft verkozen tot woon- en jachtgebied. Hij trekt zich 
weinig aan van de mensen of de honden. In het 
zuiderbos heeft hij zijn horst, een groot nest boven in 
een boom, maar hij laat zich in beide delen van het bos 
regelmatig zien.

Hij eet graag kleine zoogdieren, zoals woelmuizen en 
jonge konijnen, maar ook regenwormen, kevers en 
jonge vogels. Hij jaagt vanaf zijn zitplaats, laag boven 
de grond. Ook ‘bidt’ hij wel in open gedeeltes in het 
bos.

We moeten nog even tot mei wachten voor het 
vrouwtje ongeveer 3 eieren legt. Die komen uit na een 
broedtijd van een maand. Zoals ook bij andere roof-

dieren heeft de eerstgebo-
rene de beste kans om te 
overleven; bij voedselge-
brek sterft de zwakste, die 
door de anderen uit het 
nest gewerkt wordt. De 
jongen blijven nog 6 of 7 
weken in het nest; na 3 jaar 
zijn de buizerds klaar voor 
eigen nageslacht. Buizerds in het wild worden zo’n 25 à 
26 jaar oud.

Hoe oud onze eigen Kareltje is weten we niet precies. 
Sterker, we weten niet eens zeker dat het een mannetje 
is of dat ze eigenlijk Carola heet! Maar we zijn toch trots 
op een heuse roofvogel in ons wandelbos. De konijn-
tjes vinden het wat minder gezellig; dat wel.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Kareltje de buizerd

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal. Foto: René van Rossum / waarneming.nl.

Vogelhospitaal biedt microscooptafel 
en puzzeltocht aan voor kinderen
Haarlem - Om de bewustwording bij 
kinderen over de natuur te verbete-
ren, heeft het Vogelhospitaal edu-ca-
tiemateriaal voor kinderen en scho-
len uitgebreid. De natuur beter begrij-
pen is niet alleen belangrijk voor het 
bescher-men van onze eigen leefom-
geving maar ook voor het behoud 
van wilde dieren en biodiversiteit. 
Vorig jaar is de voorlichtingsfunctie 
van de voorziening onder de loep 
genomen. Inmiddels zijn er informa-
tiebordjes op het gehele terrein 
aangebracht, is het lesmateriaal en 
de inrichting van de educatieruimte 
vernieuwd en is de voorlichting via 
de media meer gericht op de regio. 

Presentaties 
Via tot de verbeelding sprekende 
presentaties met Otje, het meisje dat 

met vogels kan praten uit het verhaal 
van Annie M.G. Schmidt, krijgen de 
laagste klassen van de basisschool 
les over vogels. Voor oudere kinderen 
zijn er onder meer presentaties over 
trekvogels en vogels die zich hebben 
aangepast aan hun omgeving.  

Kleine biologen 
Als echte onderzoekers leren 
kinderen in het hospitaal over het 
leven van gevederde dieren. In de 
educatieruimte zien ze hoe groot en 
zwaar vogels eigenlijk zijn via een 
wand met vogelsilhouetten en een 
verzameling van knu�els op ware 
grootte en gewicht. Het spannendste 
onderdeel is natuurlijk de tafel met 
de vijf microscopen. Als kleine 
biologen kunnen kinderen zien hoe 
veertjes zijn opgebouwd en para-

sieten eruit zien waar vogels soms 
last van hebben. Als klap op de vuur-
pijl is er een puzzeltocht met 
opdrachten naar de vele soorten 
nestkastjes op het terrein. 

Maar helaas, vanwege de zeer 
besmettelijke vogelgriep is het 
hospitaal momenteel niet te 
bezoeken. Zodra het mogelijk is, 
zullen er ook weer lezingen én de 
wekelijkse rondleidingen op de 
woensdagmiddag zijn aan de 
Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord. 
Gelukkig mogen vrijwilligers onder-
tussen wel lesgeven op locatie. 

Informatie 
Meer informatie of voor het 
aanvragen van presentaties: 
educatie@vogelhospitaal.nl.

Gebiologeerd kijkt Mugje door de microscoop naar vogelveren. Foto: EVA/Vogelhospitaal.

Heemstede - In de vorige Ken Uw 
Bos-bijdrage ‘Niet pluis’ (editie van 23 
februari) is de fotoverantwoording 

van het nestje met hondenpluis 
abusievelijk niet geplaatst. Deze foto 
is van Rina Jansen.

Rectificatie fotoverantwoording Ken Uw Bos

Haarlem - Veel plastic en zwerfafval 
belandt in het water. In het voorjaar, 
wanneer het riet nog laag is, zie je 
het duidelijk liggen, aangespoeld op 
de oevers. Erg ontsierend en vaak 
kun je er net niet bij. 
In een samenwerking tussen IVN-
Zuid Kennemerland en de kanover-
eniging Trekvogels worden op de 
landelijke opschoondag op zaterdag 
19 maart, de oevers van Spaarne vrij-
gemaakt van zwerfafval. in water- en 
landploegen, zodat alles bereikt kan 
worden. 

Je kunt binnenlopen rond half elf, 
kopje ko�e, Rond 11 uur wordt 
iedereen over verschillende ploegen 
verdeeld. 

Bij de kanovereniging is een beperkt 
aantal handschoenen en prikstokken. 
Ook wordt gezorgd voor vuilnis-
zakken. Wanneer je zelf materialen 
hebt: graag meenemen! 

En hopelijk lukt het om wat ko�e/
thee te zetten met wat lekkers er
bij. 

Als je geen lid bent van de kanover-
eniging, meld je aan via mail 
opschoondag@jwd.dds.nl (o.v.v. 
naam en aantal personen) 

Tijdsduur: 10:30-12:30 uur 
Locatie:
Kanovereniging De Trekvogels.  
Spaarndamseweg 25, Haarlem.

Opschonen Spaarne-oevers 

Spaarne-oever. Foto aangeleverd.








