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Bloemendaal – Tom Hiebendaal en 
Jasper Brinkman hebben hun con-
tract bij Bloemendaal met een aantal 
seizoenen verlengd bij Hockerclub 
Bloemendaal.
Tom Hiebendaal kwam in de zomer 
van 2020 over vanuit Duitsland en 
won in 2021 de EHL in 2021 en het 
landskampioenschap. Jasper Brink-
man loopt al heel wat jaren op ’t 
Kopje rond. Sinds 2007, in de D1, 
speelt hij in het oranje Bloemendaal-
shirt. Sinds het begin van dit seizoen 
is hij ook te bewonderen in een 
ander oranje tenue, dat van het nati-
onale elftal.

Michiel Hilders, lid commissie top-
hockey: “We zijn heel blij dat Tom en 
Jasper bij ons blijven. Het lijkt altijd 
vanzelfsprekend, maar dat is het 
zeker niet. Tom is een belangrijke 
speler voor het team. Hij is echt een 
verbinder, niet alleen door zijn leef-
tijd (28 jaar) waarin hij precies tussen 
de jonkies en de oudere spelers zit. 
Met zijn karakter is hij heel belangrijk 
voor ons. Voor Jasper is het geweldig 
dat hij zich blijft ontwikkelen en nu 
ervaring op doet in Oranje. Daar 
pro�teren we bij Bloemendaal ook 
van.”

Tom Hiebendaal heeft nog even ge- 
wikt en gewogen wat hij ging doen. 
Hij is bijna klaar met zijn studie 
rechten en twijfelde of hij zijn maat-
schappelijke carrière voorrang moest 
geven. De club, het team en de 
komst van zijn beste vriend Dennis 
Warmerdam komend seizoen maak-
ten de beslissing uiteindelijk niet 
heel moeilijk. “Dennis en ik kennen 
elkaar al van het Nederlands B. We 

wilden al zo lang een keer samen 
spelen en nu gaat dat gebeuren. Dat 
is fantastisch. Daarnaast geniet ik van 
het spelen bij Bloemendaal. Ik ben 
hier heel erg op mijn plek.” 

Voor Jasper Brinkman was de beslis-
sing eenvoudig om bij Bloemendaal 

te blijven. “Ik speel hier met een 
mooie groep vrienden. We gaan voor 
elkaar door het vuur en hebben ook 
buiten het veld veel plezier met el-
kaar.” Hij hoopt deze zomer zijn mas-
ter Crisis & Security Management af 
te ronden. Als speler vindt hij zich 
vooral rustiger geworden aan de bal. 

Zo creëert hij meer overzicht voor 
zichzelf en kan hij makkelijker de 
goede keuzes maken.

Jasper Brinkman: “Ik geniet ervan om 
in dit team en bij deze club te spelen. 
De uitverkiezing voor Oranje heeft 
mijn zelfvertrouwen verder vergroot.”

Tom Hiebendaal en Jasper Brinkman verlengen 
hun contract bij Hockeyclub Bloemendaal

V.l.n.r.: Tom Hiebendaal en Jasper Brinkman. Foto: Koen Suyk.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. 
Wederom vele inzenders in de 
race voor de felbegeerde bood-
schappentas van Albert Heijn. 
De juiste oplossing is: ‘Je hebt 
het recht gelukkig te zijn’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Dick Uilken 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.

De Bloemendaler 
verschijnt eenmalig 
op dinsdag 26 april
Bloemendaal - Vanwege Konings-
dag op woensdag 27 april, verschijnt 
de Bloemendaler eenmalig op dins-
dag 26 april. Dit betekent dat ook de 
aanleverdatum voor kopij en adver-
tenties wordt vervroegd: deze die-
nen uiterlijk maandag 25 april 10 uur 
te worden aangeleverd, bij voorkeur 
eerder. Op Koningsdag is het kantoor 
van de Bloemendaler gesloten.

Overveen - Een motorrijder is afeg-
lopen dinsdag 12 april gewond 
geraakt op de Zeeweg (N200). Rond 
18.30 uur uur ging de motorrijder 
onderuit in een �auwe bocht. De 
motorrijder is zwaargewond geraakt. 

De weg werd afgesloten in verband 
met de hulpverlening. Een traumahe-
likopter is ter plaatse op het wegdek 
geland. 
Der Verkeersongevallenanalyse 
kwam ter plaatse voor onderzoek. 

Motorrijder raakt zwaargewond bij eenzijdig ongeluk Overveen

Foto’s: NieuwsFoto.nl

Politie zoekt getuigen 
diefstal tas
Haarlem - Donderdagavond 14 april 
werd gemeld bij de politie dat een 
17-jarig meisje was beroofd van haar 
tas op het Stationsplein in Haarlem 
door twee jongens. De politie is op 
zoek naar getuigen. Het meisje zat 
rond 21.30 uur op een bankje aan de 
voorzijde van het NS-station, toen 
twee jongens de tas van het bankje 
aftrokken. De jongens, in de leeftijd 
van 15-16 jaar en donker gekleed, 
renden hierna hard weg. Het meisje 
is nog achter het tweetal aangerend 
om haar tas proberen terug te krij-
gen. De twee jongens renden hard 
weg in de richting van de Jansweg 
en vluchtten via het spoorviaduct 
weg in de richting van het Kennemer-
plein. Heeft u informatie of iets 
gezien van bovenstaande diefstal? 
Neemt u dan a.u.b. contact op met 
de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-
8844. Liever anoniem melding doen? 
Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 
tel.nr. 0800-7000. 

Bron: Politie.nl 
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 24 april, 10u. Kandidaat
L. van Aalst (Amsterdam).
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 24 april om 10u.
Ds. J.G. Bakhuis, ds. D. Jorissen.
De diensten kunt u volgen via: 

www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 24 april: ds. Piet van 
Veelen.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie:
www. pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel of zoek op YouTube naar 
trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

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

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

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

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

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

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

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Bloemendaal - Op zondag 24 april 
verzorgt Lisette van Hulst om 10.30 
uur in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal een lezing met als 
thema: ‘Oordeelt niet’ – wat betekent 
dat in de praktijk? 
             
Hoewel de beginselen van onze 
christelijk-humanistische cultuur al 
eeuwenlang door talloze mensen 
worden onderschreven, vinden de 
meesten van ons het nog steeds 
lastig en vaak zelfs onmogelijk om 
een aantal van die beginselen daad-
werkelijk toe te passen in de praktijk. 

Onze naasten liefhebben als onszelf, 
dat willen we nog wel proberen, 
maar niet oordelen? Als u nu denkt, 
‘dat kan toch ook helemaal niet, wat 
zou er van onze samenleving terecht-
komen als we niet meer zouden oor-
delen?’, kom dan naar deze lezing. We 
zullen samen onderzoeken hoe we 
onze neiging om te oordelen zo kun-
nen verstaan en gebruiken dat we in 
ons leven niet alleen veel meer liefde 
en compassie ervaren voor onszelf 
en anderen, maar ook meer vrijheid, 
vervulling en vrede. 

Drs. Lisette van Hulst studeerde Filo-
so�e en Engelse Taal- en Letterkunde 
en verdiepte zich naast haar werk als 
docent Wetenschappelijk schrijven in 
vele levensbeschouwelijke benade-
ringen, zoals het Christelijk geloof, 
het Boeddhisme, gedragspsycho-
logie, Mindfulness en Geweldloze 
Communicatie.

Daarbij viel het haar op dat al deze 
benaderingen waardevolle inzichten 
te bieden hebben die elkaar kunnen 
aanvullen en verrijken. Ze tracht deze 
inzichten en samenhangen te 
verwoorden op een manier die 
tegenstrijdigheden aan het licht 
brengt, misverstanden opheldert en 
handelingsperspectieven biedt. 

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

Meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing ‘Oordeelt niet: 
wat betekent dat in 
de praktijk?’ 

Santpoort-Noord - Op vrijdagavond 
29 april om 20 uur treedt in ’t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord op het bijzonder succes-
volle, sprankelende duo HarpSoon 
op. Het zijn de harpiste Emmiko 
Groenmeijer en de hoboïst Joeri 
Dekkers. Hun programma is voor 
ieder wat wils, divers en aanstekelijk, 
variërend van Saint-Saëns tot en met 
Piazzolla. HarpSoon kreeg de eerste 
prijs toegekend op het internationale 
concours ‘Grand Prize Virtuoso 
Amsterdam 2019’, in de categorie 
kamermuziek. Daarop volgde een 
concert in het Concertgebouw van 
Amsterdam. De combinatie Harp en 
Fagot is uniek in Nederland en 
HarpSoon is dan ook vastberaden 
het publiek kennis te laten maken 
met deze prachtige klankkleur. 

Viool-pianoduo van grote klasse 
Op zaterdag 30 april om 15 uur 
treden in ‘t Mosterdzaadje op de 
violiste Emma Roijackers en de 
pianiste Riëtte Olthof. Twee jonge 
bijzonder getalenteerde musiciennes 
die een prachtig en afwisselend 
programma hebben samengesteld 
met Grieg (vioolsonate nr 3), Schu-
mann (Fantasiestücke), Debussy 
(vioolsonate) en Arvo Pärt (Passa-
caglia). Dit concert was eerder 
gepland op 18 februari. Toen raasde 
de zwaarste storm sinds ooit over het 
land en werd hun concert afge-
blazen. Herkansing dus voor musici 
en publiek om deze twee grote 
talenten samen te zien en te horen. 
Emma Roijackers won dit jaar de 
tweede prijs in het prestigieuze 
Oskar Backvioolconcours. 

De ontroerende muzikale voorstel-
ling ‘Ze heet Hana’ 
Op zondag 1 mei om 15 uur zal de 
verteller Piet Paree het verhaal ver- 
tellen dat over vrijheid gaat. Twee 
vluchtdrama’s komen samen. Die van 
een uit de Syrische stad Aleppo ge-
vlucht gezin en dat van een Joodse 
familie in 1940. De tekst is van Piet 
Paree. De liedteksten en composities 
zijn van Frank Edam. Deze worden 
uitgevoerd door de gitariste Suleika 
van Holland en enkele zangers uit 

het Alkmaars Straat orkest. De op-
brengst van deze voorstelling is be-
stemd voor vluchtelingenwerk. 
‘t Mosterdzaadje, telnr. 023-5378625, 

www.mosterdzaadje.nl. Toegang vrij, 
bijdrage met richtlijn 10 euro. Reser-
veren kan ook via:
penningmeester@mosterdzaadje.nl.

Klasseconcerten en ontroerende 
voorstelling in ‘t Mosterdzaadje

Emma Roijackers & Riëtte Olthof. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje. 

HarpSoon Joeri & Emmiko.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Onze afdeling infectieziektebe-
strijding heeft het - samen met 
veel andere afdelingen van de 
GGD - de afgelopen twee jaar 
razend druk gehad met de bestrij-
ding van de coronapandemie. Ook 
nu we in een nieuwe fase zijn 
beland en de test- en vaccinatie-
vraag weer afneemt, is het soms 
alle hens aan dek. Bijna letterlijk 
zelfs. Afgelopen week moesten 
onze infectieziekten professionals 
aan de slag toen op een cruise-
schip met asielzoekers de salmo-
nella typhi bacterie gevonden 
werd. Onderzoeken, informeren 
en adviseren is dan wat aan de 
orde is.

Corona is jammer genoeg maar 
een van de vele infectieziekten die 
onze wereld rijk is. Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt 
door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Er zijn veel onschul-
dige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer 
over gaan. Andere infectieziekten kunnen gevaarlijk zijn. Daar kun je heel 
ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden. 

De salmonella typhi, in de volksmond ook wel buiktyfus genoemd, is daar 
een goed voorbeeld van. Op het cruiseschip werden mensen erg ziek (tot 
en met ziekenhuisopnames aan toe) en moest er direct actie onderno-
men worden. GGD Kennemerland verricht in zo’n geval onderzoek naar 
de bron (waar komt de bacterie vandaan) en naar de besmettingen (wie 
is er besmet). Alles om ervoor te zorgen dat er niet meer of zo min moge-
lijk extra mensen ziek worden.

Inmiddels is - mede op advies van de GGD Kennemerland - besloten om 
bewoners naar een andere plek te verhuizen. We vinden het belangrijk 
dat mensen opgevangen worden op locaties die voldoen aan hygiëne 
voorschriften en waar een verdere verspreiding van een dergelijke bacte-
rie niet mogelijk is. Daar ziet onze afdeling Technische Hygiënezorg dan 
weer op toe. Voor nu zijn we nog even druk bezig met het vaststellen van 
besmette personen en bron, maar we hebben een goede stap gezet voor 
de asielzoekers. 
        
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een nieuwe bacterie 

Bert van de Velden. Foto aange-
leverd door GGD Kennemerland.

Rijsenhout - Op zaterdag 23 april 
komt de youtube-sensatie Gert van 
Hoef wederom een concert verzor-
gen in het Lichtbaken in Rijsenhout. 
De populaire en bekende organist/
pianist met meer dan 110.000 vol-
gers inmiddels zal een afwisselend 
programma verzorgen. Muziek van 
Bach en K.J. Mulder, maar ook popu-
laire muziek zal langskomen.
Elke keer weet Gert er weer een 
prachtige avond van te maken. U 
bent hartelijk welkom bij dit voor-

jaarsconcert, waarbij de vrolijke 
klanken zullen klinken. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u 
dan aan bij Johan van der Zwaard via 
mailadres:
zwaardvdjohan@hotmail.com of via 
telefoonnummer 06-30063491. 

Kaarten kosten 10,-. Aanvang 20.00 
uur, Aalsmeerderweg 751, Rijsen-
hout. Aan de deur zullen ook nog 
kaarten beschikbaar zijn.

Voorjaarsconcert Gert van Hoef op 23 april 

Gert van Hoef. Foto aangeleverd.

Heemstede - Vanaf dinsdag 26 april t/m oktober worden �etsers en voetgangers omgeleid. De Kwakelbrug krijgt groot 
onderhoud en wordt daarbij meteen aangepast om meer scheepvaart van en naar de haven soepel te laten verlopen.
Op dinsdag 26 april worden delen van de Kwakelbrug gedemonteerd en afgevoerd. Het groot onderhoud en de 
aanpassing van de brugdelen duurt tot in oktober.

Groot onderhoud aan de Kwakelbrug
De Kwakelbrug. Foto: Bart Jonker.

Vogelenzang - “Het blijft genieten, een �etstochtje door de bollenvelden, 
zoals hier in Vogelenzang”, vertelt de inzender van deze foto, Kees Zandvliet.

Bloeiende bollenvelden

Heemstede - Zaterdag 23 april 
signeren Thé Tjong Khing en Wietske 
Blokker het boek ‘Flip en het vlie-
gende paard’, s middags om 15 uur 
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Tevens signeert 
Thé Tjong Khing het boek van 
Godfried Bomans ‘De gierige koning’. 

Over het boek
Er is een spannend bos midden in 
Italië. Dit is geen verzinsel, het 
bestaat echt! Het ligt vlak bij het 
stadje Bomarzo en het staat vol met 
griezelige beelden. Flip, een stoere 
meid van elf jaar, gaat op een dag 
naar dit bos om... Nou, lees dat zelf 
maar. De beelden zijn intussen tot 
leven gekomen. Het is een bos vol 
Goden, Griezels maar ook Goed-
zakken geworden, die het Flip niet 
echt makkelijk maken. Wat moet ze 
bijvoorbeeld doen als die enorme 
hond met drie koppen achter haar 
aan komt? Ze krijgt wel hulp, maar ze 

moet het toch vooral in haar eentje 
zien op te lossen. Als dat maar goed 
a�oopt. Toegang vrij.

Thé Tjong Khing en Wietske Blokker 
signeren bij Boekhandel Blokker

Illustrator Thé Tjong Khing. Foto 
aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Jeroen Oomen over 
zijn boek ‘Hond in 
huis’ bij Boekhandel 
Blokker

Heemstede - Vrijdag 22 april 
geeft hondencoach Jeroen 
Oomen uitleg over zijn boek 
‘Hond in huis’, om 16 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.

Jeroen Oomen, ooit de rechter-
hand van Martin Gaus en nu de 
bekendste hondencoach van 
Nederland schreef het boek 
‘Hond in huis’. Kom met je 
trouwe viervoeter (mits gesocia-
liseerd en onder appèl) voor een 
meet & greet en luister naar wat 
hij te vertellen heeft hoe je het 
beste uit je en en uit jezelf kunt 
halen voor een lange en waarde-
volle vriendschap samen.

Het boek is makkelijk en prak-
tisch: in tien lessen een blije 
hond in huis met de bekendste 
hondenexpert van Nederland.

Jeroen Oomen is dé honden-
coach van Nederland en autori-
teit op het gebied van hond en 
mens. In dit boek vertelt hij wat 
je als nieuwe en ervaren honde-
neigenaar moet weten.

Alles komt aan bod: van het 
kiezen van het soort hond en de 
plek waar je jouw nieuwe 
vriendje vandaan haalt, tot het 
trainen van je huisdier en het 
omgaan met gedrag dat je liever 
niet ziet. Elk hoofdstuk begint 
met het verhaal van een hond, 
de les die je daaruit kunt halen 
en hoe je die kennis met jouw 
hond kunt toepassen.

Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/
of tel. 023-5282472, toegang vrij.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Een werknemer heeft recht op loon voor het werk dat 
hij heeft verricht. Veelal zal in de arbeidsovereenkomst 
of in de praktijk duidelijk blijken op welke dag het loon 
uiterlijk moet zijn betaald. Maar wat kan de werknemer 
doen als zijn werkgever het loon niet of niet tijdig heeft 
betaald?

Wettelijke verhoging
In de wet is opgenomen dat de werknemer recht heeft 
op een verhoging van zijn loon als de werkgever drie 
dagen te laat is met de betaling. Die verhoging be-
draagt voor de vierde tot en met de achtste dag van 
het verzuim 5% per dag en voor de opvolgende werk-
dagen steeds 1% tot het maximum van 50% is bereikt. 
Dit maximum is al na een verzuim van 33 werkdagen 
bereikt.
Een werknemer die dus een vordering heeft uit achter-
stallig loon zal aanspraak kunnen maken op een verho-
ging van maximaal 50% over zijn vordering.

Een werknemer die bijvoorbeeld stelt een bedrag van
€10.000,- te moeten ontvangen uit achterstallig loon 
van maanden geleden, kan op grond van de wet dus 
een verhoging vorderen van €5.000,-. Dit is voor de 
werkgever een behoorlijke sanctie.
Wel kan de werkgever de rechter verzoeken de verho-
ging te matigen.

Waarover is de wettelijke verhoging verschuldigd?
De wettelijke verhoging is verschuldigd over het 
maandloon, eventuele bonussen, tantièmes, grati� ca-
ties, vakantietoeslag, maar ook over niet genoten 
vakantiedagen.

Voorbeeld uit de praktijk
In een zaak van mijn cliënt heeft de werkgever nage-
laten om het normale loon en de behaalde bonussen te 

betalen. Over deze bonus-
sen bestond volgens de 
werkgever discussie. Hij 
was van mening die niet 
verschuldigd te zijn 
(mede vanwege de 
coronacrisis), waardoor 
hij die bonussen over de 
afgelopen jaren niet had 
betaald. Mijn cliënt was 
het daar niet mee eens.

De rechter heeft in deze 
zaak bepaald dat de 
werkgever het loon en 
de bonussen inderdaad 
verschuldigd was, vermeerderd met een wettelijke 
verhoging van maar liefst 50%.
Dit heeft tot een resultaat geleid van enkele tientallen 
duizenden euro’s. Voor de werkgever is dit dus een dure 
les geweest.

Een werknemer die zijn loon niet of niet tijdig krijgt 
betaald, doet er goed aan zich in een vroeg stadium 
juridisch te laten adviseren over zijn mogelijkheden. 
Hierbij geldt dat het in vrijwel alle gevallen mogelijk is 
een wettelijke verhoging te vorderen.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen:  0255-547820

Wat kan een werknemer doen als zijn werkgever het loon niet of 
niet tijdig heeft betaald?

Mr. Mitchel Schildwacht.

Heemstede – Het is weer lente bij de 
Heemsteedse Kunstkring (HKK). Na 
lange maanden van gedwongen 
stilte viert de HKK met een vrolijk 
lenteconcert dat genieten van uit-
gaan weer helemaal mag. 

Tussen de eerste noten van een 
‘Habanera’ van Maurice Ravel en het 
slotakkoord van ‘Het Dorp’ van Jean 
Ferrat speelt zich op zondagmiddag 
24 april een spannend en gevarieerd 
concert af, dat wordt vertoond door 
vier musici uit de professionele stal 
van de The Fat Lady Operagroep. Het 
programma beweegt zich van licht 

klassiek, via moderne lichte muziek 
naar klezmer en terug, een voor-elk-
wat-wils-lentetraktatie dat op topni-
veau wordt vertolkt. 

Het internationale muziekgezelschap 
dat op deze zondagmiddag in de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede optreedt, kijkt uit naar 
uw komst en met hen de Heem-
steedse Kunstkring. Na a� oop is er 
een lentereceptie om elkaar weer te 
ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Aanvang: 14 
uur. Toegang voor leden is vrij, voor 
niet-leden €10,-.

Lenteconcert Heemsteedse 
Kunstkring in de Oude Kerk

De Oude Kerk in de lente. Fotograaf: Bart Jonker.

WEETJES UIT DE COMMISSIEVERGADERINGEN

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Deze week weer de weetjes uit de 
commissievergaderingen. 

Schenkingsmogelijkheid bij bijstandsuitkering 
Heemstede staat toe dat inwoners die van een 
bijstandsuitkering moeten rondkomen er jaarlijks 1.200 
euro als schenking bij mogen ontvangen. Zonder dat 
dit gevolgen heeft voor eventuele terugvordering van 
bijstandsgelden. Omdat de bijstand veelal maatwerk 
behoeft, is het in bepaalde gevallen mogelijk om zelfs 
het bedrag van 1.200 te overschrijden. 

Aansluiting kerstverlichting in WCH afgekeurd 
STEDIN heeft de aansluitingen van de kerstverlichting 
op de Binnenweg / Raadhuisstraat afgekeurd. Het is 
onveilig en daarom heeft STEDIN de kabels afgekop-
peld. Een groot probleem voor de winkeliers, omdat 
juist in de kerstperiode de lichtjes bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van de straat. Er zijn wat opties 
onderzocht waarvan de kosten tussen de 21.500 tot 
195.000 liggen. De eenvoudigste oplossing is de 
verlichting te koppelen aan de straatverlichting. Die 
brandt op andere momenten dan de winkeliers graag 
zien, dus verre van ideaal. De politiek sprak zich uit voor 
ook de komende kerstperiode te zorgen dat er kerst-
verlichting komt. 

Uitspraak rechtszaak ligplaatsenbeleid 
De gemeente verloor een rechtszaak, aangespannen 
door een bewoner, omtrent het ligplaatsenbeleid. De 
rechter vindt dat de klagende inwoner geen recht van 
spreken heeft omdat hij geen belanghebbende is. Wel 
hekelde hij de gemeente. Deze had bij de eerste klacht 
van de man al moeten laten weten dat hij geen belang-
hebbende is. Door dit niet te doen wees de rechtbank 
de klager aan als winnaar. De rechtbank heeft de 
inhoud van het bezwaar niet behandeld, doch alleen 
de procedure. Wethouder Mulder gaat de verordening 
aanpassen. E.e.a. heeft volgens haar geen gevolgen 
voor het huidige beleid. 

Wijziging bestemmingsplan 
Belvedère
De commissie ging akkoord met 
de wijziging van het bestem-
mingsplan voor de Belvedère. 
De omgevingsvergunning kan 
nu worden aangevraagd. Inwo-
ners kunnen daar op alsnog 
reageren. De welstandscommissie gaf al een positief 
oordeel, maar kijkt nogmaals als de vergunning is 
aangevraagd. Er is 50.000 euro van de schenking van 
500.000 gereserveerd voor het onderhoud. Dit zou 
volgens de wethouder voldoende moeten zijn voor 40 
of 50 jaar onderhoud aan de toren. Als alle procedures 
zijn doorlopen kan de Belvedère er in december staan. 
Er is wel schriftelijk bezwaar aangetekend door de 
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland. De 
stichting vindt dat het nu gekozen ontwerp niet past 
binnen de cultuurhistorie van Groenendaal.

Contractbeëindiging vuilverwerker AEB
De gemeente wist al 10 jaar dat het contract met de 
vuilverwerker AEB in Amsterdam zou eindigen op 31 
december 2022. Zich hierop voorbereiden is pas kort-
geleden gestart. Er is veel gebeurd, AEB  was een over-
heidsinstelling en ging bijna failliet. Amsterdam hield 
de centrale operationeel op de been en nu wordt het 
een private partij. Het contact met AEB is opgezegd. 
Eind juni is de datum dat er een besluit moet vallen. Nu 
kan de gemeente en met haar 5 andere gemeenten, 
een contract sluiten met een andere overheidsinstel-
lingen of de markt van de vrije sector opgaan. Door 
voor de overheid te kiezen moeten aandelen in het 
bedrijf worden gekocht. Dit wil Heemstede niet. Die 
keuze is nu gemaakt met steun van GL, HBB, D66 en 
PvdA om tot aanbesteding bij een private partij over te 
gaan. Het CDA vindt de afweging onvoldoende uitge-
werkt en wijst het collegevoorstel af. De VVD wil eerst 
duidelijkheid over het voor- of nascheiding. Dat is 
echter nu niet aan de orde. Bij een aanbesteding kan er 
later altijd nog een besluit genomen worden om voor 
– of na te scheiden.

Driehuis - Een wandeling door 
Gedenkpark Westerveld aan de Duin- 
en Kruidbergerweg 6 in Driehuis, is 
een ware ontdekkingstocht. Niet 
alleen door de (historische) monu-
menten, maar ook door de vele vogel-
soorten die in het park te vinden zijn. 
Westerveld organiseert daarom op
1 mei vanaf 9.30 uur een vogelwan-
deling door het park. Iedereen is van 
harte welkom.
Een deskundige gids en vogelkenner 
vertelt u tijdens de wandeling graag 

over de verschillende bekende en 
minder bekende vogelsoorten die 
het gedenkpark herbergt. ,,Wester-
veld heeft prachtige natuur”, vertelt 
Jaco Kuiper, medewerker van Wester-
veld én een echte natuurliefhebber. 
,,Ik sta elke dag weer versteld van 
alles wat ik in het park tegenkom. 
Hopelijk kan ik de bezoekers dat op
1 mei ook laten zien!”
Wandelt u mee? Aanmelden kan tot 
29 april via info@bc-westerveld.nl 
(naam en aantal personen).

Vogelwandeling op Westerveld

Vele vogelsoorten voelen zich thuis op Westerveld. Foto aangeleverd.
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Heemstede - Het is alweer drie jaar 
geleden dat het Vogelhospitaal een 
collecte kon houden in Heemstede. 
Vanwege coronamaatregelen lag de 
fondsenwerving van deur tot deur in 
2020 en 2021 stil.  

“Maar gelukkig mag het nu weer”, 
aldus voorzitter Nancy Bromet. “Onze 

eerste collecte dit jaar is in Heem-
stede van 24 t/m 30 april. Het is ge-
woon ouderwets schudden met de 
bus of met gebruik van QR-code. 
Geen abonnementen verkopen. Wie 
een paar uurtjes de tijd heeft, is van 
harte welkom.” 
De collectes zijn een belangrijke bron 
van inkomsten voor het hospitaal en 
zijn hard nodig om voldoende geld 
in te zamelen om ook dit jaar de regi-
onale voorziening aan de Vergierde-
weg 292 in Haarlem-Noord draai-
ende te houden. Hier worden vogels 
vanuit een brede regio, ook uit Heem-
stede en Bloemendaal, opgevangen 
en verzorgd. 

Het collecteren kan plaatsvinden in 
de eigen woonstraat, buurt of desge-
wenst op de markt of in een winkel-
straat. 

Meer informatie:
www.vogelhospitaal.nl/help-mee/
word-vrijwilliger/collectanten/.  
Aanmelden via e-mail:
n.bromet@vogelhospitaal.nl.

Vogelhospitaal zoekt collectanten in Heemstede

Alle kleine en grote beetjes helpen. 
Foto: Vogelhospitaal.

Heemstede - Op zaterdag 23 april is 
er van alles te doen in het Centrum 
van Heemstede Raadhuisstraat & Bin-
nenweg. Die dag organiseren de 
winkeliers van Heemstede winkel-
centrum Raadhuisstraat & Binnen-
weg een feest in het centrum in aan-
loop naar de komst van het Bloemen-
corso Bollenstreek. Vanaf circa 20.15 
uur rijdt een bonte stoet van prach-
tige praalwagens door onze mooie 
winkelstraat. Een uniek evenement 
waar de winkelstraat een gezellige 
en speciale dag van gaat maken.  

Programma Bloemenfestival 
Op zaterdag 23 april is er van 12.00 
– 20.00 uur in aanloop naar het Bloe-
mencorso muziek & gezelligheid 
voor jong en oud in de winkelstraat.  

Entertainment 
‘s Middags is er voor de kinderen:
• Schminken 
• Een draaimolen 
• Een springkussen

Van 17.00 - 20.30 uur zijn de volgen-
de optredens: 
• Rudolf Kreuger ter hoogte van Oos-

terlaan |
• Jabb ter hoogte van de Iepenlaan 
• Teisterband ter hoogte van Meaz 

Reyngoud mode 
• The Busquitos ter hoogte van Boek-

handel Blokker 
• Disco ter hoogte van de waterpomp 

aan de Raadhuisstraat van Heem-
stede 

• De Muggenblazers, looporkest over 
de Binnenweg. 

Van 17.00 – 19.30 uur is er De Wijn-
loop. Alle entreebewijzen zijn uitver-
kocht!  

Zoek een plekje in een van de gezel-
lige horecagelegenheden of bij een 
buitenbar en geniet van de muziek 
die overal klinkt. Want u wilt het 
bloemencorso natuurlijk niet missen! 
Vanaf 20.15 uur rijdt het Bloemen-
corso Bollenstreek vanaf het gemeen-
tehuis over de Raadhuisstraat en 
Binnenweg naar de Lanckhorstlaan.  
Parkeerverbod centrum vanaf 17 uur 
De straat wordt vanaf 17.00 uur volle-
dig afgesloten voor verkeer. In de 
winkelstraat geldt vanaf 17.00 uur 
een parkeerverbod met afsleeprege-
ling. Kom bij voorkeur lopend, op de 
�ets of met het openbaar vervoer.

Bloemenfestival vooraf aan intocht Bloemencorso: mis het niet! 

Bloemenfestival: tulpen. Foto: Bigstock

Door Joke van der Zee 

Heemstede – Wie ‘Hart’ als achter-
naam draagt zou daar voor promotie 
alle kanten mee op kunnen. Maar 
Patrick Hart, eigenaar van de gelijk-
namige �etsenzaak aan de Zand-
voortselaan, hoeft niet veel te adver-
teren: mensen uit Heemstede en 
omstreken weten zijn mooie zaak 
heel goed te vinden. Waarschijnlijk 
heeft dat alles te maken met kwaliteit 
van de �etsen die hij verkoopt en 
met de service die wordt geboden. 
Die twee zorgen ervoor dat de klant 
immers terugkomt als er een nieuwe 
�ets nodig is. Over internet heeft 
Patrick dan ook nooit zorgen gehad 
als ‘concurrent’. De �rma Hart heeft 
ook geen webshop. Patrick: “Voor 
een �ets wil je toch deskundig advies 
en vragen kunnen stellen. En dan ga 
je liever naar een winkel waar je alles 
kunt bekijken.”  

De winkel van Hart bijvoorbeeld. En 
nu zeker want onlangs heeft de �et-
senzaak een totale metamorfose 
ondergaan. Vaste klanten en relaties 
zijn zaterdag 23 april uitgenodigd 
om het glas te he�en met Patrick en 
zijn vrouw Wendy Hart, eigenaren 
van de goedlopende zaak. Het leuke 
is dat ook Patrick’s ouders erbij zijn. 

“Mijn vader, Joop, beheerde ooit een 
�etsenstalling in de Haarlemse bin-
nenstad. In 1976 startte hij de �et-
senwinkel aan de Zandvoortselaan”, 
vertelt Patrick over het familiebedrijf. 
“Ik ging er werken op m’n 16e en heb 
nooit meer iets anders gedaan!” De 
sportieve begin vijftiger voelde zich 
meteen als een vis in het water. “Een 
baan in de verkoop is leuk, je werkt 
met mensen en promoot een mooi 
product. Dus ik dacht: gelijk de prak-
tijk in, lekker werken.” Toch heeft hij 
wel zijn kinderen geadviseerd “echt 
iets te gaan leren, haha, dat is inder-
daad tegenstrijdig, maar ik ben hart-
stikke trots op hen.”  

Waar Patrick ook trots op is, is de 
nieuwe winkel. Althans: de inrichting. 
“Een speciaal bureau heeft dat voor 
ons uitgedacht en verzorgd: Presto. 
Echt álles is eruit gegaan.” De winkel 
heeft een stenen vloer gekregen en 
er zijn details van cortenstaal, zoals 
de mooie balie, en dragende palen 
bekleed met draadstaal. De indus-
triële look ook wel genoemd. Bij de 
ingang hangt een pakkende zwart-
witfoto van een wielrenner. 

Trots kan hij ook zijn op zijn zelfstan-
dige positie in �etsenwinkel-land. 
“Wij voeren alle A-merken en zijn niet 

aangesloten bij één merk of inkoop-
combinatie.” Hij geeft aan dat de 
elektrische �ets ruim de overhand 
heeft in de huidige verkoop. “70% is 
elektrisch wat we verkopen.” Wie een 
rondje door de zaak maakt ziet in een 
oogopslag dat het allang niet meer 
de �ets voor 65+ is die elektrisch is. 
Geweldig to�e brommer-�etsen en 
dikke banden �etsen zijn supercool 
en dan de bak�etsen, die ook op een 
accu rijden, ze zijn niet aan te slepen. 
Corona-tijd heeft ook meegeholpen 
aan een vlucht in de verkoop van een 
goede �ets. Maar tevens de brand-
stofprijzen en het milieubewustzijn 
of gewoon het gemak. “Je ziet dat 
mensen de tweede auto wegdoen en 
een elektrische �ets kopen. Makkelijk 
voor in de stad, geen parkeerkosten, 
en bovendien ben je natuurlijk lekker 
in beweging”, aldus Patrick die zelf in 
de weekenden in beweging is als 
voetbaltrainer bij HBC. Daarnaast 
heeft hij zijn gezin, de tuin en de 
honden… Genoeg te doen. “Aan 
stoppen denk ik nog minstens 15 jaar 
niet!” En waarom ook met zo’n bloei-
ende business en nu ook nog met 
een splinternieuwe look. 

Rijwielspecialist Hart,
Zandvoortselaan 34,
023-5283172, www.hartbikes.nl. 

Na complete metamorfose nog minstens 
15 jaar voor rijwielspecialist ‘Hart’ 

Corsokorps Bij De Konijnenberg in 2019. Foto aangeleverd door KNA.

Heemstede - Het Bloemencorso gaat 
komend weekend voor de tweede 
keer door het centrum van Heem-
stede. Het had de vierde keer kunnen 
zijn, maar de onderbreking als ge-
volg van de corona-beperkingen 
maakte dat onmogelijk. Ook veel 
verenigingen hebben echt last gehad 
van deze periode en Muziekvereni-
ging KNA uit Bennebroek en omstre-
ken is daar geen uitzondering op.
Toch is het de Bennebroekers weer 
gelukt samen met enthousiaste 
Heemsteedse verenigingsleden en 
anderen een mooi muziekkorps te 
formeren.

Diverse muzikanten van vereni-
gingen in en rond Kennemerland die 
normaliter in een zittend orkest 
spelen hebben ingeschreven voor 
het project ‘Corsokorps’ van KNA. 
Het corsokorps uit Heemstede-
Bennebroek zal als eerste muziek-
groep in de stoet door Heemstede 
naar Haarlem marcheren. Naast 
leden van KNA en leden van het Klijn 
Örkest lopen in dit projectkorps 
spelers uit diverse plaatsen tussen 
Hillegom en Heiloo mee. De slag-
werkgroep komt bijvoorbeeld hele-
maal van boven het kanaal vanuit uit 
Beverwijk en van FSH uit Heiloo.

KNA’s Corsokorps trekt door Heemstede

Hart voor �etsen én mensen: Patrick Hart. Foto: Joke van der Zee.
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Ik verzorgde de uitvaart van de moe-
der van een van onze zakelijke relaties. 
Renée was nog best jong toen zij over-
leed, 65 jaar. De uitvaart was zorgvul-
dig voorbereid en Renée had zelf al 
veel besproken met haar dochters en 
mijn collega.

De begrafenis zou plaatsvinden op Natuur-
begraafplaats Geestmerloo in Koedijk. De 
drie dochters hadden met elkaar een plekje 
uitgezocht, maar Renée had bepaald hoe zij 
in het graf wilde liggen: “Met mijn voeten 
naar de duinen.” We hadden besproken dat 
het een informele setting moest worden. Een 
afscheid met vooral veel liefde en ook een 
lach. Zeker niet te triest. 

Na een paar sprekers die al bekend waren, 
vroegen wij ook spontaan aan belangstellen-
den of zij een herinnering met ons wilden 
delen. Renée had tijdens haar leven zoveel 
liefde gegeven. Dat was duidelijk voelbaar. 

Er waren mooie verhalen over vakanties in 
Frankrijk, Franse chansons, een Deux Che-
vaux, wijn en Franse kazen. De overledene 
was zelf lerares Frans, dus de verhalen pas-
ten perfect bij de uitvaart. Het werd een bij-
zonder liefdevol afscheid.

Veel belangstellenden en vrienden hadden 
losse bloemen meegenomen om aan Renée 
mee te geven. In het voorjaarszonnetje werd 
zij door haar gezin met de rijdende baar over 
de natuurbegraafplaats begeleid. Ruim 50 
meter voordat we bij haar laatste rustplaats 
aankwamen, nodigde ik de aanwezigen uit 
om naar voren te komen. Zij aan zij vorm-
den zij een erehaag. Ik vroeg iedereen om 
de bloemen in de lucht te houden en ermee 
te zwaaien. Als Renée dan tussen hen door 
zou komen, zou ze tijdens haar laatste rit 
nog één keer de Franse bloemenvelden er-
varen. En zo geschiedde... Renée tussen de 
wuivende bloemen door. Ik zag de glimlach 
van een van de dochters. Zo moest het zijn.

Nog één keer door de bloemenvelden

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00-10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. De 
koffie staat klaar!

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp
• Dunweg.nl

Haarlem - Woonzorgcentrum Schalk-
weide bestaat 50 jaar. Sinds 1972 is er 
veel veranderd, maar het belang-
rijkste bleef: goede zorg en veel 
gezelligheid. Dinsdag 19 april maken 
de bewoners en medewerkers er 
samen een feestje van.  

Bij de o�ciële opening op 19 april 
1972 was Schalkweide het grootste 
bejaardentehuis van Haarlem en 

enorm gewild. Zeker 2000 bejaarden 
meldden zich aan voor een ‘verzor-
gingskamer’. Ze wilden allemaal 
lekker bij de centrale verwarming 
zitten terwijl hun warme maaltijd op 
tafel werd gezet en samen naar de 
toneelzaal, de gezellige ko�ekamer 
of de recreatiezaaltjes op elke etage, 
de biljartkamer of de kapel. ‘Om U is 
dit huis gebouwd’, drukte bisschop 
Zwartkruis de nieuwe bewoners in 

zijn openingsspeech op het hart. Hij 
hoopte dat het bejaardenhuis ‘een 
grazige weide’ werd, ‘waar de men-
sen blij zijn, vol vreugde en gelukkig, 
waar begrip heerst voor elkaar en 
onderlinge saamhorigheid’.  

Die wens kwam uit. Vijftig jaar later 
zijn de telefooncellen in de hal welis-
waar verdwenen, net als de eigen 
muziekzender (met aansluitingen in 
ieder appartement), maar de saam-
horigheid is in Schalkweide nog altijd 
groot.
“De gemoedelijke sfeer kenmerkt 
Schalkweide”, vertelt manager Zorg 
en dienstverlening Immy Boonstra, 
“en daar zijn we ontzettend trots op. 
Of je nu in een rolstoel zit of vergeet-
achtig bent, bij ons werkt of woont, 
iedereen doet mee. Ook de vluchte-
lingen uit Oekraïne, die nu op de 
negende etage wonen. Iedereen 
heeft hier het gevoel: dit is ons 
Schalkweide.” 

Sinds 1995 hoort Schalkweide bij Sint 
Jacob, de overkoepelende ouderen-
zorgorganisatie met zeven woon-
zorgcentra en een revalidatiekliniek 

in Haarlem en Heemstede. “De afge-
lopen decennia is het leven in Schalk-
weide ontzettend veranderd”, zegt 
Boonstra.

“De huidige bewoners hebben veel 
meer zorg nodig dan die van vijftig 
jaar geleden. Verpleeghuiszorg is nu 
de standaard. De zorg is ook meer 
persoonsgericht: we luisteren goed 
naar wat iemand wil en wat hij of zij 
belangrijk vindt. Altijd met het doel 
dat bewoners het leven kunnen 
voortzetten dat ze gewend zijn.”  

Op de jubileumdag 19 april stond de 
bewoners en medewerkers van 
Schalkweide een feestelijke dag te 
wachten. Met vrolijke versiering, 
gebak bij de ko�e en rond de lunch 
een echte food market met allerlei 
lekkers.
Als klap op de vuurpijl maakt een 
professionele fotograaf portretten 
van iedereen die dat wil. “Eigenlijk 
maken we in Schalkweide van iedere 
dag een feestje”, besluit Boonstra. 
“Maar op de jubileumdag geven we 
het extra glans.”

50 jaar woonzorgcentrum Schalkweide

Oude foto van personeel in Schalkweide.

Opening van Schalkweide in 1972. Foto’s aangeleverd door Sint Jacob.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Galina is een Oekraï-
ense moeder van drie kinderen en 
woont reeds negen jaar in Neder-
land. De oorlog die in haar thuisland 
woedt, brengt veel pijn mee en ver-
driet mee. Ze is ontzettend begaan 

met haar landgenoten. Daarom is 
Galina begonnen om zoveel mogelijk 
voor haar (gevluchte) landgenoten te 
gaan doen en hen te ondersteunen. 
Galina is contactpunt voor alle hulp-
vragen en is een actie samen met 
haar buren begonnen om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen via 

gofundme.com/f/helpen-meehelpen 
om cadeaukaarten te kopen voor de 
vrouwen van Oekraïne en hun gezin-
nen in Heemstede. Zo haalde ze 
maar liefst eventjes meer dan 3000 
euro op.  

Donderdagochtend 14 april werd 
Galina ontvangen op het raadhuis 
van de gemeente Heemstede door 
burgemeester Astrid Nienhuis. Daar 
vond voor het raadhuis de overhan-
diging plaats van de cadeaukaarten, 
die Galina bij elkaar sprokkelde voor 
de opgevangen Oekraiënse oorlogs-
vluchtelingen. Enkele opgevangen 
Oekraiënse vluchtelingen die verblij-
ven in de Pastorie, kregen voor het 
raadhuis de eerste cadeaukaarten 
overhandigd.  

Schrijnend
“De nieuwsgaring in Oekraïne is erg 
eenzijdig door de Russische propa-
ganda”, vertelt Galina.
“De waarheid die wij proberen te 
vertellen, komt niet door en wordt 
zelfs niet geloofd door platforms als 
Facebook of Instagram, dat maakt 

alles zo schrijnend. Het lijkt wel het 
boek van George Orwell: ‘1984’. Ik 
weet nog steeds niet waarom dit 
allemaal gebeurt in mijn land. De 
mannen van de gevluchte vrouwen 
moeten in de Oekraïne achterblijven, 
om hun land te verdedigen”, “Het is 
hen verboden het land te verlaten. 

Ook ik zou moeten vechten, maar ik 
kan beter zaken regelen van grote 
betekenis vanuit hier, zoals hulp-
vragen beantwoorden, acties initi-
eren, de bemiddeling van mijn 
gevluchte landgenoten en natuurlijk 
deze actie van cadeaukaarten”, aldus 
Galina.

Cadeaukaarten voor de vrouwen van Oekraïne in Heemstede

Galina (tweede van links), met daarnaast burgemeester Astrid Nienhuis.
Foto’s: Bart Jonker.

Opgevangen Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de Pastorie van Heemstede tonen 
trots hun cadeaukaart.

Heemstede - Iedere twee weken is er 
in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
in Heemstede, een gezellige crea-
tieve middag met begeleiding van 
Gaby Godijk, zo ook op donderdag 
14 en 28 april, om 14 uur. Er wordt 
steeds een andere creatieve activiteit 
aangeboden waarmee u met elkaar 
bezig kunt zijn. Kosten €3,-. Heeft u 
nog goed bruikbare spullen als knut-
selmateriaal over? Belt u wel even 
van te voren om te overleggen welke 
materialen nog nodig zijn: 023-548 
3828. 

Creatieve middag in 
de Molenwerf

De Knutselclub (5 - 10 jaar)

Heemstede - Op woensdag 11, 
18 en 25 mei van 13.30-15 uur is 
er weer de Knutselclub, voor 
jongens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar. Iedere woensdag kunnen 
kinderen kunstwerken maken 
van klei, papier, hout en stof, die 
vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. 
De Knutselclub is bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos- 
ten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze 
kaart samen doen. Vooraf aanmel-
den door een appje te sturen 
naar 06-14234580 van bege-
leider Gaby Godijk. In de meiva-
kantie is er geen knutselclub. 





Heeft u een leuk initiatief voor
Koningsdag 2023? 

Wie een leuk initiatief heeft voor Koningsdag 2023 (volgend jaar) kan zich melden bij gemeente Heem-
stede. Stuur een e-mail naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van ‘initiatief Koningsdag’

2022
Oranjekrant

Programma
Koningsdag 2022
KONINGSNACHT
Jan van Goyenstraat
Dinsdagavond, 26 april 
vanaf 18.00 uur op het 
middenterrein bij
De Groene Druif

DJ en live muziek!
DJ Cli�  Pennock, Band 
Bona� ed, groot podium, 
hapjes en drankjes en 
vooral een hoop
gezelligheid!

18.00 - 00.00 uur
DJ Cli�  Pennock
20.00 - 23.00 uur
Band Bona� ed

KONINGSDAG 
Sportparklaan e.o.
07.00 - 15.00 uur
Vrijmarkt
09.00 - 15.00 uur
Heemgames
10.00 - 14.00 uur
Pannenkoeken bakken
door Scouting groep
Graaf Bernadotte
(bij Heemgames)

Jan van Goyenstraat
07.00 - 15.00 uur
Vrijmarkt
Vanaf 12.00 uur
Optredens bij
De Groene Druif

De artiesten die deze dag 
optreden zijn:
DJ Highland en de band 
What The Funk

Iepenlaan
Vanaf 13.00 uur 
Kleinschalig buurtfeest
met live muziek verzorgd 
door Rudolf Kreuger

Afgelopen jaren 
was de viering 
van Koningsdag 
anders dan an-
ders. Door co-
rona mochten er 
weliswaar geen 
evenementen 
worden geor-
ganiseerd, maar 
dat mocht de 
pret niet druk-
ken. Verschil-
lende straten en 
wijken kleurden 
oranje en er wer-
den activiteiten 
georganiseerd 

voor de kinderen. Buurtbewoners die elkaar op 
straat ontmoeten en er samen een mooie dag van 
maken. 
Ik heb genoten van zoveel saamhorigheid.
Dit jaar mag alles weer. De komende feestelijkheden 
gaan van start op 22 april met de Koningspelen 
voor de kinderen van de bovenbouw van enkele 
basisscholen op het strand in Bloemendaal. Dit 

wordt verzorgd door Stichting Sportsupport met 
medewerking van Dans- en Balletstudio Jolein. Het 
belooft een sportieve dag te worden.
Op 26 april vieren we natuurlijk de jaarlijkse Lintjes-
regen en proosten we alvast op de verjaardag van 
Koning Willem-Alexander. 
Rond Koningsdag is er voor ieder wat wils. De festi-
viteiten beginnen met muziek op Koningsnacht op 
de Jan van Goyenstraat. Op Koningsdag zelf: een 
vrijmarkt en de Heemgames op de Sportparklaan, 
een kleedjesmarkt en muziek op de Jan van Goyen-
straat. En natuurlijk ook nog een kleinschalig feestje 
op de Iepenlaan. Een dag waarop vele dorpsgeno-
ten elkaar spontaan ontmoeten en even bijpraten. 
Ook ik kijk, net als u, ieder jaar weer uit naar de la-
chende gezichten van kinderen bij de Heemgames, 
de ‘serieuze’ onderhandelingen op de vrijmarkt, de 
akoestische muzikale optredens van kinderen op de 
vrijmarkten, de spontane ontmoetingen en wellicht 
in verschillende wijken een extra feestelijk oranjege-
voel. Gezellig om met iedereen een kop ko�  e of een 
drankje te drinken en even bij te praten. 
Ik wens u veel plezier en tot ziens in ons mooie dorp. 

Astrid Nienhuis 
De Burgemeester



Cloosterweg-Drieherenlaan

Henk Andriesenlaan

2022

VRIJMARKT
07.00 - 15.00 uur:  Sportparklaan

De Vrijmarkt vindt plaats aan de Sportparklaan/
Javalaan, tussen de Slotlaan en de Glipper Dreef. 
De Heemsteedse jeugd verkoopt spulletjes. 

Op de Vrijmarkt is het, om de overlast voor omwo-
nenden te beperken, in opdracht van de gemeen-
te Heemstede ten strengste verboden om elektro-
nisch versterkte muziek ten gehore te brengen, in 
de vergunning is door de gemeente Heemstede 
alleen toestemming verleend voor het maken van 

niet versterkte en dus alleen akoestische muziek 
gemaakt in amateur verband door kinderen.
Autobezitters, wij verzoeken u om tijdens de 
Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners 
aan de Sportparklaan en Javalaan en bij het par-
keren zo min mogelijk overlast te bezorgen. 

Informatie, betre� ende de te huren kraampjes, is 
verspreid via de lagere scholen.

HEEMGAMES
09.00 - 15.00 uur: 
Parkeerplaats voor Sportplaza

KONINGSNACHT
Ook dit jaar is het weer gezellig in de Jan van 
Goyenstraat. Geniet op dinsdagavond 26 april 
vanaf 18.00 uur van een swingend programma!

Programma
18.00 - 00.00 uur  DJ Cli�  Pennock
20.00 - 23.00 uur  Band Bona� ed

Locatie: middenterein bij De Groene Druif 

KONINGSDAG
Op Koningsdag is er weer een kleedjesmarkt tus-
sen 07.00 en 15.00 uur voor de kleintjes uit de 
buurt. Ook wordt ter hoogte van Judy`s Beuaty 

Boutique een springkussen voor kinderen
geplaatst.

Vanaf 12.00 uur kunnen ook de ouder(s)(en) on-
der het genot van een drankje en een hapje genie-
ten van gezellige optredens bij De Groene Druif. 
Een DJ speelt diverse muzieksets, afgewisseld 
met een band die tussentijds gezellige muziek 
speelt. Kortom, ook op Koningsdag is het hier 
heel gezellig!

De artiesten die deze dag optreden zijn:
12.00 - 19.00 uur    DJ Highland
14.00 - 17.30 uur    Band What The Funk

Heemgames 2022
Op Koningsdag zullen de Heemgames weer 
een spetterende dag neerzetten op de Sport-
parklaan! In samenwerking met Plexat en WIJ 
Heemstede organiseren wij een jeugdactiviteit 
die al vanaf 9.00 uur van start gaat! 

Ook dit jaar is het weer pret op de opblaaskus-
sens. En Scouting Graaf Bernadotte zorgt er-
voor dat de buiken gevuld worden met heerlijke 
pannenkoeken. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom langs!
De toegang is helemaal gratis! 

Wanneer: 27 april 2022, van 9.00 tot 15.00 uur
Locatie: Parkeerplaats voor Sportplaza

PANNENKOEKEN
10.00 - 14.00 uur: Pannenkoeken bakken door 
Scouting groep Graaf Bernadotte
(bij Heemgames)

Van Slingelandtlaan

Oranjekrant
    Jan van Goyenstraat

Fijne Koningsdag

    Iepenlaan
Dit jaar kunt u ook weer terecht op de Iepenlaan, waar vanaf 13.00 uur een kleinschalig buurtfeest 
wordt georganiseerd. Heerlijk genieten van een drankje waarbij Rudolf Kreuger voor de goede muziek 
zal zorgen.

   Sportparklaan e.o.

MET SPECIALE DANK AAN:
Alle vrijwilligers die helpen om van Koningsdag weer een groot feest te maken in 
Heemstede.
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Heemstede - Groen Groenendaal, 
niet alleen Heemsteeds trots, maar 
ook de trimlocatie, al meer dan 50 
jaar, van de trimclub E.M.W.G. (En 
Maar Weer Gewoon).

Na inspanning weer gewoon ont-
spanning. De trimclub telt zo’n 18 
leden en elke zaterdagochtend, door 
weer en wind, wordt er om acht uur 
begonnen met als startlocatie de 
parkeerplaats naast de tennisbaan. 

Klokslag 8 uur rennen de mannen 
(tot nu toe, want dames zijn ook 

welkom) het bos in op weg naar de 
vaste locatie voor het rekken en 
strekken, de warming-up. Het bos is 
lekker groen, de vogels zijn druk in 
de weer en af en toe �itst er een 
eekhoorn voorbij.

Verder een heerlijke rustige omge-
ving om de spieren goed aan te 
pakken. Met duurloopjes, afgewis-
seld met (grond)oefeningen schiet 
een uur voorbij onder leiding van 
een gediplomeerde trainer. Afslui-
tend nog een coopertest of een 
balspel.  

Het sociale aspect staat hoog in het 
vaandel bij EMWG en dus is er in dat 
uurtje, wel tijdens de oefeningen, tijd 
voor een gesprek. En is er iemand 
jarig geweest, dan is er na het trim-
uurtje een ko�etafel op de parkeer-
plaats. 

Lijkt het u wat, kom dan vrijblijvend 
op de zaterdagmorgen tegen acht 
uur naar Groenendaal op de parkeer-
plaats naast de tennisclub en doe 
lekker mee.
Wellicht wordt u een vaste deel-
nemer.

Trimclub E.M.W.G. trimt lekker door

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - HBC-
Bloemendaal, het is en blijft een 
mooi a�che. De strijd tussen twee 
clubs uit naastliggende gemeentes 
moet uitgevochten worden op het 
scherpst van de snede. In de uitwed-
strijd op 20 februari trok HBC met 2-0 
aan het langste eind. Bloemendaal 
bakte er toen, in de stromende 
regen, weinig van en HBC vond het 
bij 2-0 wel genoeg.  

Op tweede Paasdag was HBC gast-
heer en kwam Bloemendaal veel 
beter voor de dag. HBC is op alle 
fronten superieur, maar dat in doel-
punten omzetten leek vooral de 
eerste helft niet zo eenvoudig. 
Ondanks een achttal corners kwam 
het team van coach Jasper ketting 
maar niet tot scoren. Bloemendaal 
moest binnen een kwartier in de 
achterhoede twee vaste waardes 
missen. Dennis Goes en Miquel Abra-
hams verlieten met blessures het 
veld. De vervangers Daan Klaassen 
en Seb van Veen draaiden moeite-
loos mee. 
Het zat HBC niet mee, vaak onnodig 
balverlies en de spelers vonden 
elkaar niet zoals de bedoeling was. 

Arno Dijkstra kwam vaak in balbezit, 
zelden kwam er een succesvol 
vervolg. Pas in de 30ste minuut 
kwam het eerste schot van HBC 
tussen de palen van het Bloemendaal 
doel. Hoewel Bloemendaal hard 
werkte, kwamen zij nimmer tot een 
doelrijpe kans. Een doelpunt van Neil 
van Hoo� werd afgekeurd wegens 
buitenspel, een afstandsschot van 
Zeno van Ooijen passeerde het doel 
aan de verkeerde kant. De beste kans 
was voor Dijkstra die alleen voor de 
doelman de bal ver naast het doel 
mikte.  

Het tweede bedrijf was nog geen 
minuut onderweg of Bloemendaal 
zette HBC voor het eerst deze 
competitie op achterstand. Met de 
punt van de schoen raakte invaller 
Van Veen  de bal op heuphoogte en 
was het van dichtbij raak. HBC laat 
zich ook door een onverwachte 
tegenslag niet van de wijs brengen. 
Zes minuten later kwam de 
1-1 op het scorebord door een mooi 
doelpunt van Sven Wierda. Neil van 
Hoo� speelde als linksachter in de 
tweede helft heel hoog als een valse 
linksbuiten. Dat leverde voortdurend 
gevaar op voor Bloemendaal en keer 
op keer kwam hij goed langs zijn 

tegenstander. Of deze zet van coach 
Ketting de doorslag gaf is niet te 
bewijzen, maar keer op keer was het 
‘all hands on deck’ voor de 
Bloemendalers.  

Het loon na werken kwam van de 
schoen van Arno Dijkstra die fraai de 
2-1 scoorde. De uitstekend leidende 

scheidsrechter Giovanni Jaggan laste 
een drinkpauze in, omdat het op het 
kunstgras wel erg warm werd. Naar-
mate de wedstrijd teneinde liep werd 
het wat rommelig en vloeide de 
kracht uit beide teams. Coach Joon 
schoof veel mankracht naar voren in 
de hoop op de gelijkmaker. Veel 
lange ballen op spits Koen Beeren, 

maar tot veel kansen leidde dit niet. 
Twee minuten voor het eindsignaal 
maakte Zeno van Ooijen aan alle 
Bloemendaal-illusies een einde door 
de derde voor HBC achter Bloemen-
daal doelman Tinholt te werken. 
Door de 3-1 winst blijft HBC  vier aan 
kop en kan het promotie vrijwel niet 
meer ontlopen.

HBC blijft ongeslagen op 
weg naar de titel

Spannende momenten in de wedstrijd HBC-Bloemendaal. Foto: Eric van Westerloo.

Trimmen met E.M.W.G. Foto: Harry Opheikens.

Twaalfklapper voor VEW 
tegen UNO niet onbelangrijk
Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Hoofddorp - VEW liet 
zaterdag 16 april weinig heel van 
UNO uit Hoofddorp. In een zeer spor-
tief verlopen duel stak VEW er met 
kop en schouders bovenuit. Was het 
met de rust ‘pas’ 4-0 na de verplichte 
pauze denderde VEW over UNON 
heen. UNO leek geen middenveld te 
hebben en hielden de bal slechts 
seconden in bezit. Van meet af aan 
legde VEW een daadkracht aan het 
licht waaruit al snel enkele kansen 
ontstonden.  
Het duurde een paar minuten voor-
dat de 1-0 viel.  Slechts éénmaal wist 
UNO dicht bij het VEW-doel te ko-
men. De bal werd van de doellijn 
gehaald, al protesteerde UNO dat de 
bal de lijn wel was gepasseerd. Zowel 
de grensrechter als de scheidsrechter 
lieten het voorval passeren.  

Doelman Michiel van Rooijen heeft 
de hele wedstrijd lang geen schot 
hoeven te keren. De twee, drie en 
vier nul stond al snel in de boeken. 

Daarvoor had VEW nog wel een �ink 
aantal kansen nodig. Het vierde doel-
punt kwam op naam van Sven 
Beelen. De wispelturige linksbuiten 
was deze middag goed voor 5 doel-
punten. Soms lukken zijn acties 
soepel, op een ander moment loopt 
hij zich vast op de tegenstanders. Hij 
kiest zijn momenten en als hij er 
eenmaal doorheen is lijkt afmaken 
een peulenschil voor hem. Met over-
zicht plaatst hij de bal precies waar 
hij hem in het doel wil hebben.  

Hoewel de wedstrijd al gespeeld was, 
bleef VEW tot het einde strijden voor 
meer doelpunten. Doelpunten die 
aan het einde van de rit nog wel eens 
de doorslag konden geven. De eerste 
periode is al in de knip, zodat VEW in 
ieder geval terug te zien is in de 
nacompetitie. Tenzij het rechtstreeks 
promoveert. Een kampioenschap 
behoort nog altijd tot de mogelijk-
heden. Met nog acht wedstrijden te 
gaan staat VEW op de tweede plaats 
met één punt minder dan Parkstad. 
VEW heeft nog wel een wedstrijd in 

te halen dus virtueel staan ze aan 
kop.  
Ook RKAVIC doet nog mee in de titel-
strijd en staat samen met VEW op de 

tweede plaats, maar met een slechter 
doelsaldo. De twaalfklapper was dus 
niet onbelangrijk, want hiermee 
werd het doelsaldo in een klap beter 

dan dat van RKVIC. Voor het Heem-
steedse voetbal zou het mooi zijn als 
VEW het volgende seizoen een stap 
omhoog maakt. 

VEW vs. UNO. Foto’s: Eric van Westerloo.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker
  
Heemstede - Wat is Heemstede toch 
gezegend met fraaie natuurgebieden 
op loopafstand van het drukke 
centrum. Zoals de natuur rond Hage-
veld. Ineens na het industrieterrein 
kom je in een landelijke en schilder-
achtige wereld van poëtische natuur 
om de dagelijkse beslommeringen 
even te vergeten. Kijk eens goed hoe 
mooi het hier is en wandel rustig 
rond met je eigen voorjaarsmijme-
ringen. Schilder Jacob van Ruisdael 
was hier indertijd zeker door geïnspi-
reerd geraakt. Je ontdekt van alles in 
dit fraaie stukje natuur. Een meer-
koetnest, waarvan de jongen al 
zwemles krijgen van de ouders, het 
landelijke beeld van koeien op het 
weiland. De bomen met het geluid 
van de zangvogels.
En ten slotte nog het fraaie monu-
mentale gebouw van Hageveld, 
waarvan de koepel een glimp van de 
lentezon weerkaatst in dit goddelijke 
en lyrische schouwspel. Natuur en 

cultuur komen hier tesamen. En een 
mooi startpunt om richting Meer-
mond of het Oude Slot te wandelen.  
Poëzie alom die de moeite zeer 
waard is om eens doorheen te 
struinen. 
Nog even dichterlijk aangehaald:

Poëtische voorjaarsmijmeringen opdoen langs Hageveld

Heemstede

In een tuin van duin en bos 
waar men de rust is goedgezind 
waait zowaar ´n liederlijke wind 
geschiedenis en gedachten los 

Heemstede, tot heerlijkheid 
verheven 
historie alsmede eeuwigheid en 
heden 
verweven hartstochtelijk 
Heemstede 
tot een prachtig dorp om in te 
leven 

Bart Jonker
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DONDERDAG 21 APRIL
Basiscursus Koken voor mannen
Kennismakingsworkshop in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. 
V.16.30 – 18.30u. Kosten workshop: 
€25,-.
Vanaf 12 mei 6 bijeenkomsten, 
kosten cursus: €158,-.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

VRIJDAG 22 APRIL
David Vos met ‘Een Tour de Chant’. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. Toe-
gang vrij, een bijdrage gewenst 
met richtlijn 10 euro. Reserveren is 
mogelijk via penningmeester@
mosterdzaadje.nl.

Workshop ‘Zingen: vrij, moeiteloos 
en krachtig’. De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. V.10-12u. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Anastasia Kobekina en Hanna 
Shybayeva: virtuozen op cello en 
piano. Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 20.15u. Kaarten 
via: www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023 5483838. 

ZATERDAG 23 APRIL

Bloemenfestival WCH Binnenweg/
Raadhuisstraat. V.12-20u.
Met om 17u De Wijnloop en om 
20.15u. Bloemencorso.  

ZONDAG 24 APRIL
10.000 stappenwandeling. Vertrek-
punt: ingang SportPlaza, Sport-
parklaan 16 in Heemstede. Om 
10u.

Lezing ‘Oordeelt niet: wat betekent 
dat in de praktijk?’ De Kapel, Pot-
gieterweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Uw vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. 
Richtbedrag €8,- ter dekking van 
de kosten. www.dekapel-bloemen-
daal.nl. 

Het Lamy Trio. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, een bijdrage 
gewenst met richtlijn 10 euro. 
Reserveren is mogelijk via penning-
meester@mosterdzaadje.nl.

Wittgenstein Project met 19e 
eeuwse Weense Muziek.
Gemeentehuis Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. 
Om 11u. Kaarten online via:
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal 
(uitsluitend pinbetaling).

Lenteconcert Heemsteedse Kunst-
kring met The Fat Lady Opera-
groep. Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 14u. Toegang voor 
leden is vrij, voor niet-leden €10,-.

DONDERDAG 28 APRIL
Creatieve middag in de Molenwerf. 
De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
in Heemstede. Om 14u. Kosten 
€3,-.

VRIJDAG 29 APRIL
Concert duo HarpSoon. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, 
bijdrage met richtlijn 10 euro. 
reserveren via tel.nr.: 023-5378625 
of penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

De Heerlijke Heksenketel. Tuin van 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V.11-14u. Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of
tel 023 - 5483828.

ZATERDAG 30 APRIL 
Violiste Emma Roijackers en de 
pianiste Riëtte Olthof. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, 
bijdrage met richtlijn 10 euro. 
reserveren via tel.nr.: 023-5378625 
of penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. 

ZONDAG 1 MEI
Piet Paree met verhaal ‘Ze heet 
Hana’. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u.
Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 
10 euro. Reserveren via tel.nr.: 
023-5378625 of penningmeester@
mosterdzaadje.nl.

Vogelwandeling met gids op 
Westerveld, Duin- en Kruidber-
gerweg 6, Driehuis, 9.30-12.00 uur. 
Aanmelden tot 29 april via:
info@bc-westerveld.nl.

DONDERDAG 5 MEI
Vrijheidslunch Heemstede Hapt. 
Rond Plein1 Julianalaan 1 in Heem-
stede. Om12u. Aanmelden via 
info@ikziejewel.nl of bij Plein1:
023 - 528850.

T/M DINSDAG 10 MEI
Tentoonstelling 75 jaar HVHB in 
het raadhuis. Raadhuisplein 1, 
Heemstede, tijdens openings-
tijden. 

Tentoonstelling 75 jaar HVHB in 
het Pomphuis. Waterpark, Nijver-
heidsweg 5 in Heemstede. Iedere 
zaterdag en zondag tussen 11 en 
15 uur (Let op: eerste Paasdag 17 
april gesloten). 
   

WOENSDAG 11, 18 EN 25 MEI
De Knutselclub (5-10 jr.) De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x kost €22,50. Vooraf aan-
melden via whatsapp 
06-14234580.

T/M ZATERDAG 14 MEI
Tentoonstelling 75 jaar HVHB 
Bennebroek. Centraal Servicepunt 
Bennebroek. Kerklaan 6, Benne-
broek. De tentoonstelling is te 
bezichtigen tijdens de openings-
tijden van Welzijn Bloemendaal en 
de bibliotheek.

AGENDA

Door Bart Jonker 

Heemstede – In groten getale waren 
belangstellende boekenwurmen 
donderdagmiddag 14 april naar Boek-
handel Blokker uitgerukt, vanwege 
de signeersessie van schrijver Ilja 
Leonard Pfeij�er, die ook het boeken-
weekgeschenk voor de Boekenweek 
van dit jaar schreef: ‘Monterosso mon 
amour’, een novelle.  
Aanvankelijk zou de auteur, die woon-
achtig in Genua is in het Italiaanse 
Ligurië, een voordracht houden, 
maar die schoot er door de grote 
drukte helaas bij in. Geïnteresseerden 
moesten eventjes in de lange rij 
staan om een boek van de schrijver 
te laten signeren. Gelukkig was het 
aangenaam warm en zonnig die 
middag, dus goed toeven.  
Het boekenweekgeschenk van Ilja 
Leonard Pfeij�er is een ‘verhaal over 
het belang van verhalen’. Het draait 
om de hoofdpersoon Carmen, een 
getrouwde kinderloze vrouw van 
middelbare leeftijd. “Verhalen zijn 
voor haar een manier om grip te 
krijgen op het zogenaamde echte 
leven met al zijn ongeloofwaardige 
plotwendingen en in plaats van een 
waarheidsgetrouwe kopie van de 
zinloze werkelijkheid, wil ze de kun-
stige constructie van een alternatief 
dat laat zien hoe het leven met stijl 
geleefd zou kunnen worden als bete-
kenisvolle spanningsboog.” (Frag-
ment uit ‘Monterosso mon amour’.) 
Opspelende herinneringen aan een 
vakantie in Montorosso in de Cinque 
Terre, besluiten Carmen in haar 
eentje nogmaals naar Monterosso te 
doen reizen, om misschien haar 
jeugdliefde Antonio opnieuw te zien.” 
Ilja Leonard Pfeij�er (1968) won voor 
zijn roman ‘La Superba’ (de bijnaam 
van Genua: ‘De Geweldige’) de Libris 
Literatuurprijs. Zijn roman “Grand 
Hotel Europa’ werd voor de Libris 
Literatuurprijs 2019 genomineerd.

Enorme belangstelling voor schrijver Ilja 
Leonard Pfeijffer bij Boekhandel Blokker

Belangstellende Marleen Verheus (links) laat het boekenweekgeschenk signeren 
door Ilja Leonard Pfeij�er (rechts). Eigenaar Arno Koek van Boekhandel Blokker 
(midden) kijkt tevreden toe. 

Arno Koek (links) kondigt Ilja Leonard Pfeijfer aan (rechts). Foto’s: Bart 
Jonker.

Heemstede - Op vrijdag 22 april in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmina-
plein in Heemstede, spelen Anastasia 
Kobekina en Hanna Shybayeva een 
geweldig programma met onder 
andere cello-sonates van Proko�ev 
en Rachmaninov. Aanvang 20.15 uur. 
Celliste Anastasia Kobekina debu-
teerde als zesjarige als een van de 
meest veelbelovende talenten van 
haar generatie. Sinds die tijd heeft zij 
de kans gekregen om met vele gere-
nommeerde orkesten op te treden 
en heeft zij zich ontwikkeld als een 
van de grootste cellotalenten van 
deze tijd.   Anastasia wordt geroemd 
om haar grote technische kwali-
teiten, haar intense spel en commu-
nicatieve gaven. Weinig cellisten 
hebben op het podium zoveel 
schwung en charisma.  
Anastasia trad o.a. diverse keren op 
als soliste met de Russische topdiri-
gent Valerie Gergiev. Sinds haar 
debuut in 2014 als soliste tijdens de 
Cello Biënnale treedt zij regelmatig 
op in Nederland.  
Pianiste Hanna Shybayeva begon 
haar internationale carrière op el�a-
rige leeftijd en is getransformeerd 
van een ‘wonderkind’ tot de 

volwassen en boeiende muzikante 
die zij nu is. Door zowel pers als 
publiek wordt zij geprezen om haar 
muzikale en eigenzinnige interpreta-
ties en rijke kleurenpalet. Naast haar 
optredens is zij een groot liefhebber 
van kamermuziek. 
Shybayeva, geboren in Wit-Rusland 
maar zeer goed Nederlandssprekend, 

bracht samen met violiste Maria 
Milstein o.a. haar album Sounds of 
War uit. Daarvoor ontvingen zij 
louter 5-sterren recensies. In 2015 
won zij een Edison Klassiek in de 
categorie Kamermuziek.

Kaarten via: www.podiaheemstede.nl 
of via de theaterlijn 023 5483838.

Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva: 
virtuozen op cello en piano in de Oude Kerk

Celliste Anastasia Kobekina.
Foto: Julia Altukhova

Pianiste Hanna Shybayeva.
Foto: Nikolaj Lund.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Albenga – Elders in deze krant kunt 
u lezen over de schrijver Ilja Leonard 
Pfeij�er, die afgelopen donderdag 14 
april Boekhandel Blokker in Heem-
stede bezocht. De schrijver is woon-
achtig in de fraaie Italiaanse regio 
LigurIë. Het hem door geschreven 
boekenweekgeschenk ‘Monterosso 
mon amour’ is een verhaal over het 
belang van verhalen. Om maar even 
in deze sferen te blijven, is het tijd 
om een Liguurse stad met een ‘eigen 
verhaal’ nader te belichten. De histo-
rische parel Albenga, stad van de
‘100 torens’.  

Stad van de ‘100 torens’
Albenga ligt in de provincie Savona 
en is qua grootte de tweede stad en 
agglomeratie van deze provincie. De 
stad heeft circa 24.081 inwoners. De 
agglomeratie beslaat 63.000 inwo-
ners. De bijnaam voor Albenga ‘stad 
met de 100 torens’ dient u echter niet 
al te letterlijk te nemen. Laten we 
vooral daarom niet te hoog van de 
toren blazen. Hoewel de stad wordt 
gedomineerd door een groot aantal 
torens, zijn dit er bij lange niet 100. 
Ook de klokkentorens (campanili) 
van de stad worden meegerekend. 

Hoeveel torens het er dan wel zijn, 
moet deze redacteur u even schuldig 
blijven. De meeste torens werden in 
de dertiende eeuw gebouwd bij een 
adellijk huis en stonden voor aanzien 
en macht van de familie die het huis 
bewoonde. Door de eeuwen heen 
hebben veel torens bouwwijzigingen 
ondergaan of zijn ze ingestort door 
aardbevingen of verzakkingen; 
andere zijn juist in de staat gebleven 
zoals ze oorspronkelijk waren. Een 
stadswandeling wordt daarom aanbe-
volen om deze torens te ontdekken. 
De bekendste torens staan op de 
Piazza San Michele. Van verre is 
Albenga nog steeds te herkennen 
aan vooral deze torens en de type-
rende rode daken aan de horizon.  

Eerste geschiedenis
Albenga is door de eeuwen heen aan-
vankelijk een belangrijke stad ge-
weest, mede in haar vroege periode 
door haar ligging aan zee en aan de 
rivier de Centa (betekent overigens 
ook 100). De Liguriërs, die leefden als 
zelfstandig volk van de steentijd tot 
in de bronstijd, moeten deze neder-
zetting ergens in deze periode als 
dorp hebben gesticht, dat uitgroeide 
tot hun hoofdplaats. Wanneer dit 
precies was, is niet helemaal duide-

lijk. De Liguriërs waren destijds be-
rucht, omdat ze al werden ingehuurd 
door verschillende volkeren als huur-
soldaten, onder meer door de Oude 
Grieken. In de Romeinse tijd gingen 
de Liguriërs op in het Romeinse rijk 
en werd de stad een Romeins muni-
cipium (stad waar de burgers beperkt 
Romeins burgerrecht kenden en een 
zelfstandig bestuur, met uitzonde-
ring van de rechtspraak en de buiten-
landse politiek). In die tijd droeg de 
stad de naam Albingaunum. Langs 
de Centa en in de stad zijn er verschil-
lende opgravingen gedaan met res-
ten van gebouwen en thermen uit de 
Romeinse tijd. Stop �ink de spade in 
de grond langs de rivier Centa en je 
hebt kans dat je op vondsten uit de 
Romeinse periode stuit. Zo is er op 
dit moment bijvoorbeeld �ink archeo-
logisch onderzoek gaande bij de op-
graving San Clemente aan de rivier, 
alsmede in de stad zelf waar veel op-
gravingen wetenschappelijk worden 
onderzocht. Op die manier komt 
men steeds meer over de geschie-
denis van de stad te weten.  

Tijd van welvaart en verval
Tot in de dertiende eeuw, gedurende 
de middeleeuwen, kende Albenga 
een grote bloeiperiode met econo-
mische welvaart, waarvan de oudste 
torens in de stad getuigen. Dit veran-
derde toen de loop van de rivier de 
Centa, die naar het noorden 
stroomde, werd omgeleid naar het 
zuiden. Hierdoor ontstond een vlak-
te, die de ligging aan zee en de ha-
ven begroef. Albenga verloor hier-
door geleidelijk aan haar contact met 
de zee en wierp zich op de land-
bouw. Periodes van verval, verlaten-
heid en verschillende heerschappijen 
volgden elkaar op: het werd be-
stuurd door de Republiek Genua, 
bezet door de Fransen en uiteindelijk 
toegewezen in de 19de eeuw aan het 
koningshuis Di Savoia. In de 19de 
eeuw probeerden ondernemende 
burgers de landbouw te commercia-
liseren, waardoor er weer rijkdom en 
welvaart ontstond. In de twintigste 
eeuw vindt met pieken en dalen een 
aanzienlijke verstedelijking van 
Albenga plaats, waardoor de stad 
weer een belangrijke positie inneemt 
in Ligurië.  

Enkele bezienswaardigheden
Op het eerdergenoemde plein Piazza 
San Michele, in het oude stadshart 
van Albenga, bevindt zich de kathe-
draal die gewijd is aan deze patroon-
heilige. De oorspronkelijke construc-

tie van de kerk was rond 1100, maar 
werd twee keer herbouwd: in de 
tweede helft van de 12de eeuw en in 
1582. Van oorsprong een Romaanse 
kerk naar een kerk in Gotische bouw-
stijl. In 1970 vond een grondige res-
tauratie van de kathedraal plaats, 
waarbij de klokkentoren in zijn oude 
vorm uit 1390 werd herbouwd. Deze 
toren, de stadstoren en de toren van 
het Palazzo Vecchio vormen de be-
langrijkste en beroemdste torens 
voor het aangezicht van de stad. 
Door de eeuwen heen moest de 
vloer in de kerk noodzakelijkerwijs 
worden opgehoogd, vanwege roe-
rige tijverschillen van rivier de Centa.  

Tegenover de kathedraal en bij de 
stadstoren bevindt zich het Palazzo 
Vecchio, het oude stadhuis, ook voor-
zien van een toren en naast de Doop-
kapel (Il Battestero, bouw vijfde 
eeuw). Het Palazzo Vecchio was tot in 
de 19de eeuw in gebruik als stadhuis. 
Op steenworp afstand werden in de 
19de eeuw enkele woonhuizen ver-
bouwd tot het nieuwe stadhuis, met 

uitzicht op Piazza San Michele. Oor-
spronklijk stond daar een hoektoren 
waarin sinds de 17de eeuw gevange-
nissen waren gehuisvest. Deze werd 
afgebroken. Bij deze hoektoren stond 
ooit een schandpaal. 

Voor de kust van Albenga bevindt 
zich het kleine onbewoonde eiland 
Gallinara. Dit eiland is sinds 1989 als 
beschermd natuurgebied verklaard. 

Albenga culinair
Albenga is cultureel gezien best veel-
zijdig, waarin u de geschiedenis van 
de stad in al haar facetten kunt op-
snuiven. Voor de interne mens is 
Albenga tevens een culinair hoogte-
punt. De vele ristoranti en trattorie 
bieden ver�jnde culinaire hoog-
standjes uit de zeer diverse en 
authentieke Ligurische keuken aan. 
Natuurlijk de pesto, foccacia of 
bijvoorbeeld de vermaarde ‘polpo 
alla Ligure’ (octopus met aardap-
pelen). Mocht u in Ligurië zijn, dan 
moet u het zelf maar eens gaan 
ontdekken!

Albenga: Italiaanse stad van vele torens en rode daken

Albenga, historische parel.

Uitzicht op rivier de Centa met op achtergrond de torens van de stad. Vooraan de opgravingen van San Clemente.

Je proeft de middeleeuwen. Gezellige straatjes in het centrum. Doopkapel (Il Battestero, bouw vijfde eeuw).

Archeologen komen aan hun trekken in Albenga. In het midden het stadhuis van Albenga, met op de achtergrond rechts de San 
Michele kathedraal en de drie torens.
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Overveen - Bewoners kunnen nu de 
natuur een handje helpen door van 
hun tuin een stukje Nationaal Park te 
maken; een echte Duintuin. Dit is 
meer dan helmgras alleen! Een Duin-
tuin is gifvrij en er groeien planten 
die van nature in Nederland voor-
komen en passen in de omgeving 
van het Nationaal Park. Deze 
inheemse planten zijn een aanwinst 
voor insecten, vogels en andere 
dieren. Bovendien levert de Duintuin 
een positieve bijdrage aan klimaat-
adaptatie, komt het de biodiversiteit 
ten goede en draagt hij bij aan 
voldoende drink- en grondwater.
En: een Duintuin ruikt heerlijk en is 
prachtig. 

Door een Duintuin aan te leggen, 
kunnen bewoners het Nationaal Park 
bij hen in de buurt laten groeien. Ook 
ondernemers worden uitgenodigd 
om het project te omarmen en op 
hun terrein een eigen Duintuin aan 
te leggen. Gwen Pellinkhof van IVN 
Natuureducatie ziet al veel enthousi-
asme: “Bewoners rondom Nationaal 
Park willen graag iets terug doen 
voor de natuur en met dit project is 
er een win-win.  Door het maken van 
een eigen Duintuin geef je een boost 
aan de lokale inheemse natuur, goed 
voor onder andere wilde bijen en 
tegen hittestress. Daarnaast is een 
Duintuin een �jne plek om te 
vertoeven en begint recreatie al bij je 
eigen voordeur.” 

Samen inspireren en activeren
Voor het project Duintuinen in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland werkt 
het Nationaal Park samen met IVN 
Natuureducatie, gemeenten, Hoog-
heemraadschap van Rijnland, provin-
cie Noord-Holland en de terreinbe-
heerders. Samen zetten zij zich met 
dit project in om tuinen in de regio te 
vergroenen en beter aan te laten 
sluiten bij de plaatselijke natuur door 
bewoners en ondernemers te acti-
veren en inspireren.  

Direct aan de slag
Iedereen kan een Duintuin laten 
maken, je hebt er geen groene 
vingers voor nodig. Dankzij een 
checklist, helder stappenplan en 
inspirerende plantenlijst, kunnen 
bewoners direct zelf aan de slag. De 
duintuinplanten zijn vanaf heden te 
koop bij diverse tuincentra rondom 
het Park, als onderdeel van het assor-

timent ‘Wild en Inheems’. Op de web-
site www.jouwduintuin.nl kunnen 
bewoners allerlei praktische materi-
alen en handige informatie vinden 
om mee te kunnen doen. Als bewo-
ners hun Duintuin aanmelden op de 
site ontvangen ze hun eigen Duin-
tuinbordje en maken ze kans op een 
van de tuincheques. Zo kunnen ze 
hun Duintuin nog mooier maken!

Nationale Park Tuinen
Het project Duintuinen is geïnspi-
reerd op het succesvolle project 
Heuvelrugtuinen op de Utrechtse 
Heuvelrug. Ook andere Nationale 
Parken, zoals Hollandse Duinen en 
Duinen van Texel gaan aan de slag 
met Nationaal Park Tuinen. We 
hebben allemaal hetzelfde doel en 
insteek: bewoners kunnen met het 
vergroenen van hun eigen tuin met 
gifvrije en inheemse planten bijdra-
gen aan de lokale biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. 

Over Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is 
één van de 21 Nationale Parken die 
Nederland rijk is.

Het is een aantrekkelijk en gevarieerd 
natuurgebied met duinen, bossen en 
landgoederen, gelegen aan de 
Noord-Hollandse kust tussen Zand-
voort en Velsen. 

Het Nationaal Park is een samenwer-
kingsverband van de terreinbeheer-
ders Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, PWN en particuliere eige-
naren, IVN, de omliggende gemeen-
ten Zandvoort, Haarlem, Bloemen-
daal en Velsen en de provincie 
Noord-Holland.

Gezamenlijk werken alle partners in 
het park aan het voortbestaan van 
een natuurgebied van internationale 
klasse. 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland introduceert de Duintuinen

Voorbeeld van een Duintuin. Foto’s aangeleverd door Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Haarlem - Door de lange, stille 
corona- én vogelgriepperiode is het 
legertje vrijwilligers danig geslonken 
bij het Vogelhospitaal aan de Vergier-
deweg. Daarom stuurt het hospitaal 
een dringende oproep de wereld in. 
“Vanaf mei start de drukke tijd weer”, 
vertelt voorzitter Nancy Bromet. “Dan 
worden er dagelijks vele vogels 
gebracht; de ambulances rijden af en 
aan met veelal jonge vogeltjes. 
Zonder voldoende vrijwilligers gaat 
het niet lukken om al die slachto�ers 
te helpen!” 

Begeleiding  
Ervaring of een opleiding is niet 
noodzakelijk. “Wel zin om de 
mouwen op te stropen. Nieuwe-
lingen worden goed ingewerkt en 
begeleid”, vertelt beheerder Maria 
Elisa Hobbelink. De werkzaamheden 
zijn heel divers. Het omvat het afwis-

selend schoonmaken van de hokken, 
voer klaarzetten en wie het in de 
vingers heeft mag helpen met het 
voeren van jonge vogeltjes of assis-
teren bij medische handelingen. 
Beheerder Wiebe: “Of je nu de was 
doet, ruimtes schoonmaakt of 
medisch bijspringt, we doen het voor 
de vogels en het is allemaal even 
belangrijk.” Er wordt gewerkt in dag-
delen van ongeveer vier uur, zeven 
dagen per week. Er is een ochtend- 
en middagploeg. De meeste vrijwil-
ligers werken één of twee vaste dag-
delen per week. 

Meer informatie:
www.vogelhospitaal.nl/help-mee/
word-vrijwilliger/vogelverzorgster 

Of bel naar tel. (023)-525 5302 en 
vraag naar Wiebe Boomsma of Maria 
Elisa Hobbelink.

Vogelhospitaal zoekt dringend vrijwilligers

Vrijwilligers aan de slag in het Vogelhospitaal. Foto: Diana ter Braak/Vogelhospitaal.
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