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Door Joke van der Zee

Bloemendaal – Alleen de vogels 
lieten uitbundig van zich horen, 
maandagmorgen 4 mei op de Eere-
begraafplaats in de duinen bij Bloe-
mendaal aan Zee. De aanwezigen 
waren stil. Van vijf gemeenten had-
den zich burgemeesters en wethou-
ders verzameld om een krans te leg-
gen voor de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog. De ceremonie had een 
vredig maar plechtig karakter.

Van Bloemendaal, Heemstede, Zand-
voort en Velsen waren de burge-
meesters en wethouders aanwezig; 
burgemeester Wienen van Haarlem 
moest door ziekte verstek laten gaan. 
Ook namens Stichting 1940-1945 
waren er vertegenwoordigers; twee 
leden beten het spits af van de in 
totaal zes kransen die een plekje 
kregen op de begraafplaats. De strak-
blauwe hemel en de warmte van de 
lentezon zorgden voor een vredige 
sfeer maar de koude wind bracht de 
aanwezigen weer in het nu.

Naast het herdenken van de gevallen 
verzetsstrijders die zijn begraven op 
de Eerebegraafplaats, is de gedachte 
aan oorlog helaas actueler dan ooit 
met de gebeurtenissen in Oekraïne. 
Het zou inspiratie geven voor menig 
toespraak. Echter, de ochtendcere-
monie van de vijf gemeenten ken-
merkt zich juist door stilte. Geen 
toespraken. Het onderstreepte mis-
schien wel heel goed dat oorlogsge-
weld moeilijk te bevatten is in woord 
en tekst. Herdenken lukt vaak het 
beste in gedachten.

Bij de graven van gevallen verzets-
strijders uit de vertegenwoordigde 
gemeenten werd een bloemstuk 
neergelegd. ’s Avonds vond de Natio-
nale Herdenking hier plaats, met 
duizenden belangstellenden. De 
bezoekers namen deel aan de Stille 
Tocht die vanaf de watertoren aan de 
Zeeweg naar de Eerebegraafplaats 
voerde, waar om acht uur de twee 
minuten stilte in acht werden geno-
men. 

Kranslegging vijf gemeenten Zuid-Kennemerland 
voor gevallenen op Eerebegraafplaats Bloemendaal

Collegelid en burgemeester Roest. Foto’s: Joke van der Zee.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal- De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde 
boodschappentas van Albert 
Heijn. De juiste oplossing is:
‘Vrijheid is ons veel waard’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Willemien Elsman de 
gelukkige winnaar geworden 
van de goedgevulde AH-bood-
schappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaart-weg 57 te Heem-
stede. De winnaar is op de 
hoogte gebracht. Gefeliciteerd 
met uw prijs! Volgende week 
weer een nieuwe kruiswoord-
puzzel met nieuwe kansen.

Zondag
van 12.00 - 17.00 uur

Hangpetunia0.99van 1,75 voor

Zondag
open

Foto: NieuwsFoto.nl.

Aanhouding na 
vernielingen op 
station Heemstede-
Aerdenhout
Heemstede/Aerdenhout – De poli-
tie heeft in de nacht van maandag 
op dinsdag 10 mei een verdachte 
aangehouden na het aantre�en van 
meerdere vernielingen op station 
Heemstede-Aerdenhout. Een melder 
hoorde  glasgerinkel en heeft daarop 
de politie gebeld. In de directe om-
geving is een verdachte aangetro�en 
en aangehouden. 
Op het station zijn meerdere vernie-
lingen aangetro�en. Op perron één 
en twéé zijn bij elkaar ongeveer tien 
ruiten en één reclamezuil vernield. 
Glas en stenen liggen beneden op 
het �etspad en op de perrons. 
De verdachte is overgebracht naar 
het politiebureau. De rol naar de 
betrokkenheid van de verdachte 
wordt onderzocht.

Herdenking leden 40-45.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 15 mei, 10u.
Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

FIRTST CHURCH OF CHRIST
SCIENTIST

Raamsingel 46 Zw, Haarlem
Sunday service in English 11.00
Testimony meetings in English: 4th 
Wednesday of the month 8pm. Bel 
023 785 28 21 voor informatie over 
Christian Science en voor details 
van diensten in het Nederlands.
www.christiansciencehaarlem.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 15 mei, 10u.
Ds. E.A.J. Heikoop.
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 15 mei: ds. Hetty van 
Galen (Krommenie).
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?

Santpoort-Noord - Vrijdag 20 mei 
om 20 uur is het sprankelende, spraak-
makende  MirAnDa Trio te gast in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. Met Mirjam Riet-
berg op de harp, Anna Azernikova, 
zang en Dasha Beltiukova op de �uit. 

In een betoverend samengaan van 
klanken brengen ze een lente 
programma dat in het teken staat 
van de natuur. Het is een concert 
over vogels en bloemen. De muziek 
komt van Oekraïense, Tsjechische en 
Russische componisten. Hoopvolle 
klanken in de muziek van Dvorak, 
Glinka, Rachmaninov en Silvestrov. 
Broederlijk staan ze bij elkaar op het 
programma. De kunst als verbinding. 
Juist in deze moeilijke tijd is de 
kracht van levende muziek zo groot 
en belangrijk. Het is troostrijk, geeft 
ontroering en positieve emoties. 

Doe wat je het liefste doet 
Liedjes van Annie M.G. Schmidt. Te 
horen op zondag 22 mei om 15 uur 
in ‘t Mosterdzaadje. Onder de titel 
‘Doe wat je het liefste doet’ stelden 
Nien Besselink en Sjoerd Brouwer 
een veelkleurig programma samen 
uit het rijke oeuvre van Annie M.G. 
Schmidt. Van Stekelvarkentjes wiege-
lied tot De bij, van Ja Zuster Nee 
Zuster tot de tv-serie Beppie. Mooie, 
ontroerende, vrolijke en humorvolle 
liedjes. 

Telefoon: 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. 

Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 10 
euro wenselijk. (incl. ko�e/thee).

Reserveren kan ook via:
penningmeester@mosterdzaadje.nl.

Het MirAnDa trio en liedjes van Annie 
M.G. Schmidt in ‘t Mosterdzaadje

MirAnDa Trio. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Sjoerd Brouwer en Nien Besselink.

Bloemendaal - Op zondag 15 mei 
verzorgt Sabine Lichtenstein om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal een lezing met als 
thema: Een ‘liaison dangereuse’; 
Muziek, lust, liefde en politiek bij 
Thomas Mann. 
             
Thomas Manns hele werk zit vol 
muziek. Voor hem was muziek niet 
alleen een betoverende kunst, die 
verwees naar lust, liefde, dood en (a)
politiek, maar ook een noodzakelijk 
Kwaad. Een goed begrip van de bete-
kenis en de functie van muziek in 
Manns werk, en van zijn eigen muzi-
kale technieken, vormt dus een 
handleiding (of leeswijzer) tot al zijn 
romans en novelles. Sabine Lichten-
stein legt dat uit aan de hand van 
diverse fragmenten uit Thomas 

Manns werk en verduidelijkt haar 
uitleg met afbeeldingen en klin-
kende muziek.  

Dr. Sabine Lichtenstein werd geboren 
in Jeruzalem, getogen in Amsterdam 
en Antwerpen en opgeleid als musi-
coloog aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daar werkte ze bijna drie 
decennia als sta�id aan de Vakgroep 
Muziekwetenschap. Ze publiceert en 
verzorgt lezingen voor diverse gele-
genheden op vele muziekterreinen. 
Meer info op:
www.sabinelichtenstein.nl. 

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter 
dekking van de kosten.
Informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Sabine Lichtenstein: ‘Een liaison dangereuse’, 
een lezing over Thomas Mann

Bloemendaal - Op woensdag 11 mei 
van 14.00-15.00 uur trapt wethouder 
Nico Heijink de route van de GFT-
bak�ets af op de Deken Zondaglaan 
in Vogelenzang. De GFT-bak�ets trekt 
de komende maanden de wijken in 
om het scheiden van groente, fruit, 
tuinafval én etensresten nog makke-
lijker te maken voor inwoners. Zo 
kunnen inwoners een gratis gft 
keukenbakje halen en allerlei tips en 
tricks krijgen.

Wethouder Heijink: de slogan van 
deze campagne ‘maak van afval 
scheiden je twee natuur’ slaat de 
spijker op z’n kop. “Het gaat om 
gedrag veranderen en dat heeft tijd 
nodig. Door naar de mensen toe te 
gaan met deze opvallende bak�ets, 
met elkaar in gesprek te gaan en het 
makkelijker en leuker te maken door 
o.a. gft keukenbakjes uit te delen 
hoop ik dat we elkaar motiveren om 
nog beter gft te scheiden. Mijn am-
bitie is om in 2023 het percentage gft 
in het restafval van 42% in 2020 naar 
32% terug te brengen.”

Op 25 mei van 13.00-16.00 uur staat 
de GFT- bak�ets op de Schoollaan in 
Bennebroek en op 1 juni van 13.00-
16.00 in de winkelstraat in Bloemen-
daal. De overige data zijn te vinden 
op bloemendaal.nl/afval.

In Bloemendaal bestaat nog steeds 
meer dan 40% van het restafval uit 
groente, fruit , tuinafval (GFT) én 
etensresten. Dat is zonde want het is 
100% recyclebaar, de afvalverwerker 
Meerlanden maakt er o.a. compost 
en biogas van. Dat scheelt Co2 
uitstoot en geld.
Inwoners betalen immers mee aan 
het verbranden van restafval door de 
afvalsto�enhe�ng. Dus hoe minder 
restafval, hoe beter.

Mis ‘m niet: de GFT-bakfiets
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Rond de 500 inwoners 
waren aanwezig bij de jaarlijkse 
dodenherdenking bij het monument 
op de Vrijheidsdreef 4 mei jl. Twee 
jaar was dit slechts mogelijk voor een 
klein gezelschap vanwege de coro-
namaatregelen. Onder het toeziend 
oog van de erewacht van veteranen 
verliep de avond in een passende 
sfeer. Een stoet inwoners, het college, 
politiechef en gemeentepersoneel 
vertrok even voor acht uur vanaf het 
raadhuis te voet naar de Vrijheids-
dreef. Na de twee minuten stilte 
volgden een aantal toespraken. 

Burgemeester Nienhuis opende de rij 
sprekers. “We staan samen stil bij de 
slachto�ers van de Tweede Wereld-
oorlog en de militaire con�icten 
daarna. We hechten eraan samen te 
gedenken, verhalen te horen, te 
delen en door te vertellen, aan de 
jongere generaties die de oorlog niet 
hebben meegemaakt. Opdat we 
nooit vergeten welke prijs betaald is 
voor de vrijheid die we nu kennen en 
soms te vanzelfsprekend vinden. 
Laten wij oorlog voorkomen door 
een hechte gemeenschap te vormen 
ongeacht afkomst, huidskleur, 
geaardheid of beperking.” 
  
Anne ‘t Hooft leerling van de Bosch 
en Hovenschool droeg een pakkend 
gedicht Bang voor: “Het is oorlog ik 
ben bang”.  Marianne Ollarbe droeg 
vervolgens haar gedicht ‘Mijn teddy-
beer’ voor. Het gemis van mensen 
verwoordde ze in het gedicht via 

haar teddybeer.  Gastspreker was dit 
jaar de heer Ben Steinebach van het 
Platform integratie Heemstede. Na 
de Tweede Wereldoorlog nam de 
wereldgemeenschap zich voor: 
oorlog nooit meer. Na 77 jaar blijkt 
op ons continent een oorlog te 
woeden in de Oekraïne. Ook in de 
rest van de wereld zijn verschillende 
oorlogen aan de gang. Syrië en 
Jemen zijn daar voorbeelden van. Op 
4 mei herdenken wij de omgekomen 
soldaten, verzetshelden, Joden, 
Roma’s en Sinti’s. Onnoemelijk leed is 

ook aangedaan aan mensen die 
moesten vluchten voor oorlog en 
geweld. Momenteel zijn er wereld-
wijd ruim 82 miljoen ontheemden 
verdreven van huis en haard.  Het is 
hartverwarmend dat ook Heemstede 
vluchtelingen heeft opgenomen. De 
heer Steinebach ziet een tweedeling 
ontstaan tussen vluchtelingen uit de 
Oekraïne en overige vluchtelingen. 
Hij pleit voor eenzelfde behandeling 
van alle vluchtelingen. 
Burgemeester Nienhuis en gemeen-
tesecretaris Henriëtte de Vos legden 

als eerste een krans gevolgd door de 
veteranen, de scholieren en verte-
genwoordigers van de Joodse 
gemeenschap.
De overige aanwezigen kregen 
daarna de gelegenheid bloemen te 
leggen en bij het monument en bij 
het Joodse oorlogsmonument de 
gebruikelijke steentjes te leggen. 
Daarmee werd de plechtigheid afge-
sloten en keerde een iedere in 
gedachte aan de gevallenen en de 
huidig oorlog in de Oekraïne 
huiswaarts.

Grote opkomst bij dodenherdenking op 4 mei
VRIJDAG 13 MEI 

Pianist/componist Frederic 
Voorn. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 
20u. Reserveren: tel.: 023-
5378625, www.mosterdzaadje.nl 
of via penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

Cabaretier Fabian Franciscus 
‘Kleine wereld’. Theater de Luifel 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
20.15u. Kaarten en informatie: 
www.podiaheemstede.nl.

ZATERDAG 14 MEI
(Moes)tuinmarkt op KIMT. Heren-
weg 18, Heemstede, tegenover 
de Manpadslaan. (ingang Groe-
nendaalse Bos). V.11-15u.

Voordracht Erik van Muiswinkel 
over ‘De kleine prins’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Om 15u. Toegang vrij.

T/M ZATERDAG 14 MEI
Tentoonstelling 75 jaar HVHB 
Bennebroek. Centraal Service-
punt Bennebroek. Kerklaan 6, 
Bennebroek. De tentoonstelling 
is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Welzijn Bloe-
mendaal en de bibliotheek.

ZONDAG 15 MEI 
Trio Forlana. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Reserveren: tel.: 
023-5378625, www.mosterd-
zaadje.nl of via penning-
meester@mosterdzaadje.nl.

Lezing over Thomas Mann. De 
Kapel, Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Om 10.30u. Vrijwillige bij- 
drage. Informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Havenconcert Heemstede 25 
jaar SBH. Havendreef van 
Heemstede. Van 14-16 uur. 
Optreden van orkesten SBO, 
Teisterband en St. Michaël.

DINSDAG 17 MEI
Gratis inloopochtend van Senior-
Web. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.10-12u.

WOENSDAG 18 MEI
Avond Trefpunt Dementie: Bewe-
gen met plezier, wat doet dit 
voor ons brein? BinnensteBuiten 
op de begane grond van Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede.
Om 19.30u. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede op Plein 1, tel. 
023-5288510. 

DONDERDAG 19 MEI
Speuren naar jonge reeën op 
buitenplaats Leyduin. Verza-
melen bij parkeerplaats, infocen-
trum De Kakelye, Woestduinweg 
4, Vogelenzang, om 19.30u. Aan-
melden op: www.gaatumee.nl.

ZONDAG 22 MEI
Jubileum Theeconcert in de 
Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Aanvang 15u. Vrij-
willige bijdrage welkom.

ZONDAG 29 MEI
Open Dag Sixty Up Force. 
Tetterode sportcomplex, Tettero-
deweg 15, Overveen. Om 10u. 
Vrije toegang.

AGENDA
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Regio - Mantelzorgers zijn goud 
waard! Om te voorkomen dat mantel-
zorgers langdurig veel van zichzelf 
vragen en overbelast raken, is het 
verstandig dat ze af en toe op adem 
komen. Zorgaanbieders Kennemer-
hart, Zorggroep Reinalda, Sint Jacob 
en Zorgbalans bieden daarom res-
pijtzorg in de vorm van logeerzorg 
aan mensen die niet zelfstandig thuis 
kunnen blijven als de mantelzorger 
om welke reden dan ook tijdelijk niet 
beschikbaar is.  

Geplande logeerzorg 
Het overdragen van de zorg lukt 
mantelzorgers alleen als ze zeker 
weten dat het hun naaste aan niets 
ontbreekt. In Zuid-Kennemerland is 
dat goed geregeld. De logés verblij-
ven in een prettig appartement van 
Kennemerhart locatie Overspaarne, 
Sint Jacob locaties Nieuw Delftweide 
of Schalkweide, het Reinaldahuis van 
Zorggroep Reinalda of locatie Bree-
zicht van Zorgbalans.  
Daar is 24 uur per dag zorg en toe- 
zicht beschikbaar en zijn de logés 
welkom bij de activiteiten die de 
zorginstelling organiseert. Ze kunnen 
bovendien hun eigen behandelaren 

zien of bezoeken. Kortom, de mantel-
zorger kan zijn zorgtaken met een 
gerust hart tijdelijk overdragen en 
even op adem komen voor de duur 
van drie dagen tot drie weken. 

Meer informatie 
Mantelzorgers kunnen voor het 
regelen van geplande logeerzorg 
terecht bij de respijtcoaches van 

Tandem. Zij weten alles over de 
kosten, het regelen van de �nancie-
ring via Wlz en Wmo en over de 
eigen bijdrage die verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefo-
nisch bereikbaar op (023) 891 06 10 
en via e-mail:
respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk 
op via www.tandemmantelzorg.nl.

Time-out voor mantelzorgers: uitbreiding van 
logeerplekken in Zuid-Kennemerland

Mantelzorger bij senior. Foto aangeleverd door Tandem Mantelzorg.

René Thijssens ontvangt pluim uit handen van Sonja Goed. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van  Westerloo

Heemstede - De zeer actieve Werk-
groep Toegankelijkheid Heemstede 
deelde op vrijdag 6 mei een pluim uit 
aan de �rma Home Made By_Ree aan 
de Binnenweg 89. Eigenaar Jasper de 
Zwart heeft zich de afgelopen tijd 
ingespannen zijn zaak voor mensen 
met een beperking toegankelijker te 
maken.

Regelmatig bekijkt de werkgroep of 
en waar er beperkingen zijn voor 
mensen met een beperking die hen 
het veilig winkelen soms onmogelijk 
maak. Ook de gemeentelijke handha-
vers spelen hierbij een belangrijke 
rol. Tijdens een inspectie bleek dat de 
toegang tot de winkel van Jasper, 

wegens een aantal opstapjes, moei-
lijk toegankelijk was. Er was wel een 
traanplaat over de opstapjes gelegd, 
maar die is veel te schuin om mensen 
met een rolstoel, rollator of scootmo-
biel de helling te laten nemen. Jasper 
de Zwart bedacht een oplossing. Bij 
de ingang heeft hij een bel aange-
bracht. Zijn er problemen met het 
naar binnengaan, dan drukt men op 
de bel en een van de personeels-
leden helpt dan de rolstoel bezitters 
naar binnen te rijden. Simpel maar 
eenvoudig opgelost.

Voor deze hulp ontvangt Ree nu de 
pluim van de werkgroep. Sonja Goed 
van de werkgroep overhandigde de 
pluim aan René Thijssens. Jasper de 
Zwart was door omstandigheden 

niet aanwezig aldus nam René de 
honneurs waar. De komende week 
zullen de gemeentelijke handhavers 
samen met leden van de werkgroep 
campagne voeren om winkeliers en 
het winkelende publiek zich meer 
bewust te laten zijn van onnodige 
belemmeringen. De handhavers 
delen �yers uit aan bezoekers die 
hun (bak)�etsen of auto’s zo parkeren 
dat de doorgang lastig en soms 
onveilig is voor inwoners die gebruik 
maken van hulpmiddelen. Bewust-
wording van bezoekers en winkeliers 
maakt de toegankelijkheid stap voor 
stap beter. Inspanningen van winke-
liers om verbeteringen aan te 
brengen blijven niet onopgemerkt. 

Wie krijgt de volgende pluim?

Pluim voor Home Made By_Ree

Heemstede - Wat was het een feest 
voor juf Karin en alle kleuters van de 
Prinses Beatrixschool.
Na 2,5 jaar wachten kon eindelijk 
haar 40-jarig jubileum gevierd 
worden.
Juf Karin werd als verrassing meege-
nomen naar boerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude.

De kinderen hebben onder begelei-
ding van veel enthousiaste ouders de 
speurtocht ‘boerderijfratsen’ gedaan.
Als afsluiting van deze feestelijke dag 
heeft iedereen genoten van een 
heerlijke pannenkoekenluch en een 
glaasje limonade.
Het was een fantastische en onverge-
telijke dag voor juf Karin.

Feest voor juf Karin van de Prinses Beatrixschool

Juf Karin geniet van haar jubileum. Foto aangeleverd door Prinses Beatrixschool.

Heemstede – Zaterdagmiddag even 
na 13.00 uur. Er klinkt een boel ge- 
zoem, de lucht wordt zwart en slaap-
kamerramen worden door bewoners 
snel dicht gedaan. Een enorme 
zwerm met bijen trekt als een zwarte 
wolk door de Esdoornlaan en strijkt 
neer in een boom voor nummer 11. 
Tijd om de lokale imker Pim Lemmers 
te bellen.  

Voor de bijenhouder, hij had piket-
dienst voor de zwermschepdienst 
Haarlem en Omstreken, was het bijna 
een thuiswedstrijd. Hij woont drie 
minuten van de locatie vandaan en 
kwam op de �ets de situatie eerst 
even rustig bekijken. De zwerm bijen, 
volgens hem bestaande uit ruim 
8000 bijen, hing op ongeveer drie 
meter hoogte. ,,Het is weer de tijd 
voor de bijenzwermen. Het is een 
natuurlijke deling van het bijenvolk. 
Te veel bijen, in een te kleine behui-
zing. En dan ga je verhuizen”, legt hij 
uit. Omdat Pim de zwerm niet alleen 

kon weghalen, belde hij collega-
imker Jan Kroezen voor assistentie. 
Nadat de nodige materialen waren 
verzameld, knipten de imkers de 
bijenzwerm uit de boom. Om de 
bijen rustig te houden gebruikten ze 
hiervoor een plantenspuit met water. 
,,Door het water worden de vleugel-
tjes iets zwaarder”, zegt de bijen-
houder. Het weghalen van de zwerm 
deden ze overigens zonder bescher-
ming, Kroezen liep zelfs in zijn korte 
broek rond: “Vlak voor het uitzwer-
men vullen de bijen hun honing-
maag, waardoor ze minder snel 
steken.” Niet veel later kreeg de 
zwerm een nieuw ‘gastenverblijf’ 
aangeboden. Rond 21.00 uur waren 
alle bijen in de kast, waarna de 
zwerm naar de bijenstal op de Harte-
kamp werd gebracht.
Mocht u ook een zwerm bijen aan-
tre�en, ga dan niet zelf lopen stun-
ten, maar bel een lokale imker.
Meer informatie via:
www.pimlemmers.nl.  

Het is weer de tijd voor de 
zoemende bijenzwermen

Pim Lemmers (links) en Jan Kroezen (rechts) ontfermen zich over de bijenzwerm in 
de Esdoornlaan. Foto aangeleverd.





ZOMERCURSUSSEN IN 
DE PAUWEHOF
Iedere woensdagochtend van 
1 juni t/m 24 augustus) is de 
Pauwehof geopend en or-
ganiseren wij verschillende 
activiteiten. U kunt meedoen 
met de (stoel) yoga of het zomer 
bewegen. Op creatief gebied 
kunt u aquarelleren, tekenen en 
schilderen bij het Open Atelier of 
op locatie. Of samen met docent 
Lidwien Derriks korte verhalen 
en gedichten lezen bij de cursus 
‘Verhalen, gedichten en beelden’. 
Daarnaast bent u woensdagoch-
tend welkom bij onze handwer-
kochtend; we zitten bij mooi 
weer in de tuin en anders in de 
corridor.  

De speciale zomerfl yer kunt
u ophalen bij de Pauwehof of 
een van de locaties van WIJ 
Heemstede. U kunt ook kijken 
op onze website.

Alvast voor in uw agenda:
woensdag 31 augustus houden 
wij weer Open Huis van 10.00 – 
12.00 uur. 

Informatie en aanmelden: 
023 - 528 60 22 of 
pauwehof@wijheemstede.nl.

NIEUWS
HET VERHAAL VAN VERHUISCOACH MURIEL LIKET
Verhuiscoach staat woningzoekende senioren b�  met goede raad en daad
“Ik ben vorig jaar begonnen als 
verhuiscoach’, vertelt Muriel 
Liket. “De gemeente Heemste-
de heeft aan WIJ Heemstede 
gevraagd om de verhuiscoach 
te faciliteren. We zijn druk 
bezig om het bestaan van de 
verhuiscoach breder onder de 
aandacht te brengen. 
De rol van verhuiscoach is om 
te helpen bij de inschrijving bij 
Woonservice en mee te gaan 
naar bezichtigingen. Als er een 
woning is gevonden dan helpt 

de verhuiscoach bij het 
structureren van zaken rond-
om de verhuizing waaronder 
administratieve ondersteuning, 
het regelen van een verhuizer 
en het regelen van off ertes van 
bijvoorbeeld schilders. 
Een Heemsteedse inwoonster
heeft van de verhuiscoach-
service gebruik gemaakt en is er 
zeer over te spreken. “Ik was op 
zoek naar een andere woning 
en iemand tipte mij over de 
verhuiscoach”, vertelt ze. “Ik 

woonde boven op een senio-
renwoning met een trap. Dit 
ging steeds moeilijker, vanwege 
een spieraandoening en een 
versleten heup. Die trap zou me 
dan op gegeven moment de das 
omdoen. Ik kon toen verhuizen 
naar een woning met een lift.
Ik kon zelf veel doen hoor, zoals 
adreswijzingen sturen en abon-
nementen omzetten. Het ging 
mij echter om het overzicht van 
het totale plaatje, de helicop-
terview wat er allemaal bij een 

verhuizing komt kijken; er komt 
zoveel op je af. Ik ben alleen en 
dan is het heel fi jn dat een ver-
huiscoach als Muriel meekijkt, 
meedenkt en meehelpt. Ik heb 
daar geweldig veel aan gehad.”

Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor de hulp van een 
verhuiscoach? Neemt u dan 
contact op met Muriel Liket, tel. 
023 – 528 85 10 of mailen naar 
mliket@wijheemstede.nl.

Interview Bart Jonker/De Heemsteder

SENIORENNIEUWS

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

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -16.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

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

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

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

K� kt u ook eens op
www.w� heemstede.nl

AGENDA MEI
Woensdag 11 mei
19.30 uur Film
Romantisch drama (2020)

Donderdag 12 mei
14.00 uur Creatieve inloop
in de Molenwerf

Zaterdag 14 mei
NIEUW!
Dansen tussen de boeken in 
Plein1 met band Primavera

Maandag 16 mei
14.00 uur Vriendinnenclub
met themagesprek over Energie

Dinsdag 17 mei
10.00 uur vertrek bij Pauwehof
Wandeling Wilhelminaplein

Dinsdag 17 mei
10.00 uur
Open inloop Seniorweb
met themalezing Slim op pad 

Dinsdag 17 mei
14.00 uur Trefpuntlezing
Jan Steen en tijdgenoten

Woensdag 18 mei
19.15 uur Trefpunt Dementie 
Bewegen met plezier, wat doet 
dat voor ons brein? 

Woensdag 18 mei
19.30 uur Workshop 
Ontspannen mantelzorgen 
door Kirsty van de Vijver

Donderdag 19 mei
10.30 uur Film & lunch
Muzikale komedie (2008) 

Donderdag 19 mei
15.00 uur Rondleiding
Tuinen Huis te Manpad

Vrijdag 20 mei
10.00 uur Workshop
Zingen: vrij, moeiteloos en krachtig 

Vrijdag 20 mei
13.30 uur 
Workshop Gouden Verhalen 
met Eva Durlacher 

Woensdag 25 mei en 1 juni
14 - 15 uur 1e & 2e Lezing 
Collegereeks Ethiek door 
studentdocent Lette Alsemgeest

Woensdag 25 mei
19.30 uur Film
Komedie (2021)

Vrijdag 27 mei
11.00 uur Ontmoeting
De Heerlijke Heksenketel 
in de Molenwerf

Alle activiteiten zijn in de Luifel,
tenzij anders aangegeven. 

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

HEEMSTEDE HELPT 
OEKRAÏNE
Veel vrijwilligers hebben zich 
al gemeld om te helpen, dat is 
hartverwarmend! 
Als vrijwilliger kun je bij een van 
de opvanglocaties in 
Heemstede voor Oekraïense 
vluchtelingen aan de slag. 
Bij de Kerlaan 61, maar ook bij 
de nieuwe locaties kunnen we 
straks hulp gebruiken. 
O.a. om de balie te bemensen, 
een luisterend oor te bieden, 
een spelletje doen met 
kinderen, of om spullen in 
ontvangst te nemen. 
Kortom veel afwisseling! 

Je wordt ingewerkt. 
Niet alles is al bekend, dus eni-
ge fl exibiliteit is welkom. 
We zoeken mensen voor ver-
schillende tijdsblokken: 10-14 
uur, 14–18 uur en 13-17 uur. 

Wil je meehelpen als locatie 
vrijwilliger, dan horen we graag 
van je. Voor meer info:  
heemstede@wehelpen.nl of 
belt u tel. 023 - 548 38 28.

VACATURE TOP 3
mei 2021
Vr� willigers gevraagd 
in Heemstede

B� r� ders invalpool Dorcas 
Kringloopwinkel
Iedere dinsdag en donderdag 
rijden de vaste chauff eurs en 
bijrijders in de ‘Dorcasbus’ om 
meubels op te halen of gekochte 
meubels naar de nieuwe 
eigenaren te brengen. Door 
vakanties, ziekte of andere 
verplichtingen is er regelmatig 
plek voor een invalbijrijder. 
Heb je zo af en toe tijd op dinsdag 
en/of donderdag, ben je fi t en 
gezond, dan zien we je graag!

Gastvrouw/gastheer om mee 
naar het theater te gaan
Stichting Vier het Leven organi-
seert theater-, concert-, fi lm- en 
museumbezoek met begeleiding 
voor ouderen die dat niet meer 
zelfstandig kunnen, willen of 
durven ondernemen. De oude-
ren worden persoonlijk door jou 
opgehaald, tijdens de voorstelling 
begeleid en na afl oop weer thuis-
gebracht. Je hebt een warme per-
soonlijkheid en luistert oprecht 
naar een ander. Ook heb je een 
ruime auto om evt. een rollator 
mee te nemen.

Jongerenmaatje Humanitas
Heb jij elke week een paar uur 
over om die door te brengen 
met een jongere die een (tijdelijk) 
steuntje in de rug kan gebruiken? 
Als vrijwilliger bij Jongerenmaatjes 
Humanitas zet jij je in voor een 
jongere die bij jou past. Met wie 
je eens per week een paar uur 
samen komt om iets sportiefs te 
ondernemen, muziek te luisteren, 
de stad in te gaan, een spelletje 
te spelen, te kletsen of serieus 
te praten – net waar de jongere 
behoefte aan heeft.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Dan kunt u terecht in het gebouw van Plein1.  WIJ Heemstede organiseert samen met 
de Bibliotheek Heemstede het Mediacafé. Vrijwilligers beantwoorden de vragen, speciaal voor senioren in Heemstede.  Elke tweede
donderdagmiddag van de maand in het gebouw van Plein1, op de 1e etage in Plein Oranje. Het advies wordt gratis gegeven, voor de
eerstvolgende keer bent u welkom op  donderdag 12 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Vr� willigersvervoer W�  Heemstede
Voor al uw ritten kunt u gebruik maken van ons vrijwilligersvervoer. Onze enthousiaste vrijwilligers rijden u graag naar bijvoorbeeld 
het ziekenhuis, de markt, winkel, kapper, activiteit,….etc. Doordat de benzineprijs is gestegen gaat de prijs van de 10 strippenkaart 
vanaf 1 juni 2022 van € 18,00 naar € 19,00. Ook de prijs van de kilometervergoeding bij een verre rit wordt verhoogd van  
€ 0,35 naar € 0,40 per kilometer. Neem contact op met de dienstverlening voor informatie of het boeken van een rit.  Voor vervoer 
kunt u bellen met WIJ Heemstede op Plein1, op maandag t/m donderdag van 09.00- 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur, tel: 
023 – 528 85 10.  

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het vrijwilligersvervoer WIJ Heemstede.
Heeft u affi  niteit met ouderen, bent u dienstverlenend en rijdt u graag in uw eigen auto? Bent u dan de vrijwilliger die voor een dag-
deel per week of twee weken, volgens rooster ouderen wil vervoeren? Er is een onkostenvergoeding. 
Reactie en informatie WIJ Heemstede, Willie Chermin  tel. 023 - 528 85 10.









12 inderegio.nl • 11 mei 2022NIEUWS

Heemstede - Vrijdag 13 mei om 
20.15 uur speelt Cabaretier Fabian 
Franciscus zijn tweede avondvullen-
de programma ‘Kleine wereld’ (zijn 
debuut uit 2019 Vlafeest is op Net�ix 
te zien) in Theater De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Franciscus, die 
een dubbele studie Rechten en Eco-
nomie heeft afgerond, heeft in zijn 
stoornissen een onuitputtelijke bron 
van vermaak gevonden en staat in-
middels als een succesvolle cabare-
tier op het podium. 

In ‘Kleine Wereld’ stap je samen met 
Fabian in de wondere wereld van de 
psycholoogsessies.  Fabian zegt hier-
over: “Er zijn altijd al veel meer men-
sen met psychologische problemen 
geweest dan je dacht, zeker in peri-
odes waarin het extra moeizaam 
gaat, zoals tijdens de coronacrisis. 
Het is de kunst om het óók dan voor-
al �jn te vinden wie je bent, ongeacht 
wat voor bijkomende diagnoses je 
wel of niet mag hebben. Ik zie mijn 
autisme nu véél meer als een uitda-
ging dan vroeger. Gek genoeg was 
de hele wereld tijdens corona op-
eens ook verplicht autistisch. Ironisch 
genoeg sloot ik mij vroeger vrijwillig 

op in mijn eigen kleine wereldje en 
zocht het liefst met niemand contact. 
Nu noemen ze dat opeens quaran-
taine en moeten mensen dat soms 
verplicht doen.” Door deze vorm van 
psychologische comedy wordt de 
luisteraar aan het denken gezet maar 
er valt zeker ook heel veel te lachen.  
Voor deze voorstelling zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.
Voor kaarten en informatie:
www.podiaheemstede.nl.

Fabian Franciscus met ‘Kleine 
wereld’ in Theater de Luifel

Fabian Franciscus. Foto: Hans Dekker.

Heemstede - Het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede (SBH) bestaat dit 
jaar 25 jaar. Dat jubileum wordt uit- 
bundig gevierd en wat is een 
mooiere plek om dat te doen dan in 
de openlucht op de houten vlonders 
in de vernieuwde haven van Heem-
stede. Dat gaat plaatsvinden op 
zondagmiddag 15 mei van twee tot 
vier. Het moet wel droog blijven, 
want er is geen beschutting voor de 
kwetsbare instrumenten. Mocht het 
regenen dan wordt er uitgeweken 
naar de volgende zondag 22 mei.  

Drie orkesten
De twee orkesten van het SBH, het 
Symfonisch Blaasorkest (SBO) en de 
Teisterband (TB), spelen bij het Haven-
concert ieder een halfuur. Dirigent 
Leon Bosch begeleidt met zijn SBO 
een doedelzakspeler in twee gedra-
gen stukken, onze solosaxofonist 
excelleert in een van twee bewer-
kingen van oude jazznummers en in 
Paris Montmartre soleert weer een 
ander instrument. Welk? Dat laat zich 
raden. De TB speelt onder leiding van 
Míklós Fürst bekend in het gehoor 
liggende nummers van vroeger en 
nu, van pop tot jazz, van latin tot 
swing. En dat alles overgoten met 
een bigbandsausje!  Als extraatje 

tussen deze optredens in levert het 
gastgezelschap Harmonie St. Michaël 
(óók Heemsteeds!) onder leiding van 
John Brouwer zijn feestelijke bijdrage 
met onder andere enkele uitvoe-
ringen van spannende �lmmuziek. 
Kom naar de haven van Heemstede, 
met de �ets, te voet of in een bootje. 
Je kunt daar rustig ergens zitten of 
een rondje lopen onder de feestelijke 
klanken van deze orkesten en de 
toegang is geheel gratis. Het wordt 

een aangename muzikale zondag-
middag. 

Bij regen
Mocht het de 15de regenen, dan 
wordt het concert naar de 22ste 
verplaatst. 

Tijdpad optredens: 
SBO 14.00 – 14.30 uur. 
St. Michaël 14.45 – 15.15 uur. 
TB 15.30 – 16.00 uur.

25 jaar Symfonisch Blaasorkest: gezellig 
concert in de Haven van Heemstede

V.l.n.r.: dirigenten Leon Bosch en Míklós Fürst slaan met dit concert hun handen 
ineen. Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Wie zijn wij eigenlijk? Jij 
en ik, en de hele mensheid? De ge-
zondheid, harmonie en vreugde die 
we in het leven ervaren, hangt af van 
ons antwoord op deze vraag. First 
Church of Christ, Scientist in Haarlem 
biedt de mogelijkheid om meer te 
ontdekken over wie we werkelijk zijn 
via een gratis lezing door gastdocent 
Lyle Young. Lyle zal uitleggen hoe 
goddelijke liefde, God, de enige sub-
stantie, intelligentie en leven van het 
universum is; hoe de door Jezus ge-
bruikte wetten van genezing werden 
ontdekt door de oprichter van Chris-
tian Science, Mary Baker Eddy, en 
hoe iedereen deze principes in zijn 
eigen leven kan toepassen. Kom en 
hoor hoe Christian Science het ver-
loren element van genezing in het 
christendom herstelt en duizenden 
mensen heeft geholpen om van 
ziekte te genezen en de harmonie in 
hun leven en gemeenschappen te 
herstellen. Het gratis gesprek is op 22 
mei om 14.00 uur in De Drukkerij, 

Hotel ML, Klokhuisplein 9, 2011 HK 
Haarlem, (deuren open 13.30 uur, 
consumpties tot 14.00 uur).
An English version of the conversa-
tion can be heard on May 23rd, 8pm 
at the Christian Science Centre, 
Raamsingel 46 Zw, Haarlem.

Gratis lezing Christian Science: 
een beter beeld van uzelf

Lyle Young. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 14 mei 
wordt er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
weer de jaarlijkse moestuinmarkt 
gehouden van 11 tot 15 uur. Er staan 
diverse kramen; een kraam met aard-
beienplanten, dahliabollen, pioen-
rozen en een kraam met bijzondere 
zomerbollen en natuurlijk staat KIMT 
er zelf ook met een kraam met ge- 
kweekte planten, kruiden en bloe-
men. Zoals ieder jaar kunnen bezoe-
kers onder het genot van ko�e of 
thee komen smullen van diverse 
huisgemaakte taarten. KIMT is een 
bijzonder groen-, natuur- en educa-
tief project in het Groenendaalse Bos 
in Heemstede. Jaarlijks worden er 
gedurende de zomermaanden cur-
sussen moestuinieren gegeven aan 
jong en oud. KIMT is gevestigd aan 
de Herenweg 18 te Heemstede, 
tegenover de Manpadslaan. (ingang 
Groenendaalse Bos) 
(www.kominmijntuin.com of
Facebook Kom In Mijn Tuin).

(Moes)tuinmarkt op Kom In Mijn Tuin

(Moes)tuinmarkt vorig jaar. Foto: Monique Rusman.

Op de Dag van de Zorg, 12 mei, zetten wij 
graag onze medewerkers in het zonnetje.

Bedankt collega’s, voor jullie betrokken en liefdevolle aan-
dacht en inzet voor onze bewoners en revalidanten. Jullie 
bieden hun de warme zorg waar Sint Jacob voor staat.

DAG VAN 
DE ZORG
12 MEI sintjacob.nl
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Door Eric van Westerloo 

Haarlem - In een gelijk opgaande 
strijd moest HFC in de tweede helft 
afgelopen weekend toch buigen 
voor Rijnsburgse Boys. Het eerste be-
drijf verliep zonder al te veel hoogte-
punten. Sietse Brandsma was dicht 
bij een tre�er toen hij alleen voor de 
Rijnsburg doelman verscheen, maar 
zijn poging mislukte. Een kopbal van 
Jeroen Spruijt had Rijnsburg op voor-
sprong kunnen zetten, de bal vloog 
over het doel. Dat HFC het aan extra 
kracht ontbeerde was misschien te 
wijten aan het gemis van de door 
schorsingen afwezigen André Mor-
gan en Jim Hullemane en de gebles-
seerde Gerry Vlak. Vooral Morgan 
was de laatste wedstrijden belangrijk 
voor het team van coach Tamerus. 

Bij rust stond de beginstand nog 
altijd op het scorebord. Na de 
verplichte theepauze begon HFC 
sterk met direct al twee corners. 
Rijnsburg nam stap voor stap het 
heft in handen waardoor HFC-goalie 
Mitchel Michaelis redding moet 
brengen. Kort daarna moest hij zich 

gewonnen geven op een schot van 
Furhgill Zeldenrust die de verste 
hoek wist te vinden 0-1. 

Vechtpartij
Na 56 minuten en 16 seconden 
staakte arbiter Frank de Winter de 
wedstrijd. Op het terras voor het 
clubhuis ontstond een vechtpartij. 
Zover bekend waren daar geen 

supporters van HFC of Rijnsburg bij 
betrokken. Een groep neutrale 
bezoekers kreeg het met elkaar aan 
de stok. De aanleiding zou zijn de 
rivaliteit tussen aanhangers van Ajax 
en die van Feyenoord. ‘Hand in Hand 
kameraden’ werd gezongen. Dat viel 
bij de Ajax-supporters niet in goede 
aarde. Na verbale onenigheid ont-
aarde dat in een heuse vechtpartij. 

De politie kwam ter plaatse en de 
ambulancebroeders moesten een 
hechting zetten. Anderen hadden 
�kse klappen opgelopen. De aan-
wezig handhavers en ‘sterke mannen’ 
haalden de vechtersbazen uit elkaar. 
Bij HFC is er nimmer sprake van on-
regelmatigheden en ook het spel op 
het veld gaf hier geen enkele aanlei-
ding toe. De wedstrijd verliep uiterst 
sportief. 

Na twintig minuten hervatte de 
scheidsrechter het duel en werden 
de laatste 34 minuten uitgespeeld. 
HFC startte een o�ensief. Roy Castien 
liet een mogelijkheid voor HFC lig-
gen. Rijnsburg kreeg de kans op een 
tweede goal toen Zeldenrust alleen 
voor doelman Michaelis verscheen 
maar niet kon afronden. HFC zette 
meer druk op Rijnsburg en op mira-
culeuze wijze wilde de bal er maar 
niet in. In de slotminuut kreeg de 
opgekomen doelman Michaelis de 
bal net niet in het Rijnsburgse doel. 
HFC blijft de nummer twee op de 
ranglijst met 9 punten achterstand 
op koploper Katwijk. Op 28 mei treft 
HFC Katwijk in een thuiswedstrijd.

Kon. HFC laat punten liggen tegen Rijnsburgse Boys: 
wedstrijd tijdelijk gestaakt wegens vechtpartij op terras

Duel Kon. HFC vs Rijnsburgse Boys. Foto: Pim Hols

Door Bart Jonker

Heemstede – Heb je er wel eens aan 
gedacht hoe leuk en spannend brid-
gen kan zijn? Bridge is een spel van 
de hersengymnastiek, dat vooral 
concentratie, logisch denken en een 
goed geheugen vereist en waarbij de 
samenwerking tussen partners nood-
zakelijk is. Per tafel spelen vier per-
sonen met de 52 speelkaarten, waar-
van iedere speler 13 kaarten krijgt. 
HBC Bridge bestaat dit jaar 25 jaar en 
is zo’n bridgeclub waar vooral gezel-
ligheid voorop staat. Er wordt op 
woensdagavond en sinds kort ook 
op dinsdagmiddag wekelijks gezellig 
gebridged in clubhuis ‘De Toekomst’ 
aan de Cruquiusweg 39 in Heem-
stede. Hoe leuk bridge is bij HBC en 
hoe de recreatieve bridgeclub in 
1996 ontstaan is, vertellen bestuurs-
leden Anneke Assendelft, Thea 
Verdonschot en Frans Duindam.  

Begonnen als vriendenclub
“Onze bridgeclub is eigenlijk van 
begin af aan begonnen als vrienden-
club”, vertelt Anneke Assendelft. “We 
hadden oorspronkelijk een klaverjas-
club en we wilden eigenlijk gaan 
bridgen. Zodoende hebben destijds 
drie personen uit die groep HBC 
Bridge opgericht. Ik ben echt vanaf 
het begin in 1996 al bij de bridgeclub 
betrokken, Thea ook alweer zo’n 20 
jaar. Met ongeveer 40 man hebben 
we gezamenlijk bridgelessen 

gevolgd die werden gegeven door 
twee leraren. We zijn dus met een 
groep begonnen, die allemaal het 
bridgen nog moesten leren. Hart-
stikke leuk natuurlijk. Een van die 
leraren ben ik onlangs tegenge-
komen en die gaat vanwege ons 
25-jarig bestaan op vrijdag 20 mei 
een bridgeworkshop geven. Je moet 
dan wel al iets van bridge weten. 
Bridge is namelijk best een complex 
spel, maar wel heel leuk. Ook wij 
doen nog steeds vervolg- en opfris-
lessen om ons spel te verbeteren. 
Tijdens deze lessen komt dan toch 
altijd weer wat nuttigs naar boven 
dat je altijd weer kunt gebruiken. Je 
wordt door deze technieken alleen 
maar beter in bridgen en dat maakt 
het spel steeds leuker en span-
nender. Er zijn ook leden die geen 
vervolglessen doen, die zijn tevreden 
met wat ze al kunnen en dat kan 
natuurlijk ook. Niets moet en alles 
kan bij HBC Bridge, het draait vooral 
om de gezelligheid. We bridgen op 
woensdagavond, maar we hebben 
ook een groep voor de dinsdag-
middag, waar we nog wat enthousi-
aste bridgeleden kunnen gebruiken. 
Na het bridgen is het vooral gezellig 
samenzijn en napraten, onder het 
genot van een hapje en een drankje.” 

Bridge kent ongeloo�ijk veel 
mogelijkheden
“Het spel kent ongeloo�ijk veel 
mogelijkheden, net als schaken”, vult 

Frans Duindam aan. “Je kunt het zo 
ingewikkeld maken als je wilt.” 
“Inderdaad: mensen die goed kun-
nen schaken zijn doorgaans ook 
goed in bridgen en het vereist vooral 
logisch nadenken”, vervolgt Anneke. 
“Bridgen is ook tevens een goede 
geheugentrainer, je moet namelijk 
de 13 kaarten per persoon van alle 
vier de spelers onthouden om het 
spel goed te spelen. Dat is best moei-
lijk. Je moet elkaar goed vinden en 
vertellen wat voor kleuren of punten 
je hebt.” “We hebben ook een wiskun-
deleraar in onze club”, vertelt Thea 
Verdonschot. “Juist mensen die goed 
wiskundig inzicht hebben kunnen 
ook goed bridgen.“ 

25-jarig jubileum
Op vrijdag 20 mei vindt van 16 tot 19 
uur een receptie plaats voor leden en 
oud-leden en hun partners in het 
clubhuis ‘De Toekomst’ aan de Cru-
quisweg 39 in Heemstede. Belang-
stellenden voor bridgen bij HBC zijn 
dan ook welkom en er vindt dan ook 
een bridgeworkshop plaats.  Een 
25-jarig bestaan moet je toch even 
goed en feestelijk vieren. Vooraf 
aanmelden wordt echter aanbevolen 
en kan per e-mail via:
hbcbridge@ziggo.nl.

Lijkt bridgen en de gezelligheid erom-
heen jou ook wat? Kijk dan eens op 
de website:  www.hbcbridge.nl.  

Al 25 jaar HBC Bridge: gewoon leuk en bovenal gezellig

Bridgen bij HBC Bridge is gewoon gezellig. Fotograaf: Bart Jonker.

Voordracht Erik 
van Muiswinkel bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 14 mei 
houdt Erik van Muiswinkel een 
voordracht over ‘Uit de lucht 
gevallen’, Antoine de Saint-
Exupéry en het onwaarschijn-
lijke succes van ‘De kleine prins’, 
’s middags om 15.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.

De kleine prins is groot gewor-
den. Erg groot zelfs. Le petit 
prince van Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944) is het 
meest vertaalde moderne boek 
op aarde. Het wordt gelezen van 
Sint Annaparochie (De kleine 
prins) tot Johannesburg (Encose 
Inkana). Overal zijn straten en 
scholen naar de schrijver ver-
noemd, op de raarste plekken 
over de hele wereld vind je 
standbeeldjes van de kleine 
prins. Maar wie weet nog dat De 
Saint-Exupéry al in 1939, drie 
jaar vóór hij De kleine prins 
schreef, wereldberoemd was? 
Dat hij lunchte met Salvador 
Dalí, ruzie maakte met Charles 
de Gaulle en goed bevriend was 
met Charles Lindbergh? Dat in 
1936 het nieuws van zijn vermis-
sing en redding in de Sahara vier 
dagen lang voorpaginanieuws 
was? Tot in De Nieuwe Tilburgse 
Courant? Uit de lucht gevallen is 
het levensverhaal van het on-
grijpbare en ontroerende boek 
De kleine prins. Het werk is 
kundig vermomd als een zoet 
geïllustreerd, helder geschreven 
kinderboek. Maar vanaf de 
eerste bladzijden verraden zich 
frustratie, eenzaamheid, ontheem-
ding en pijn. De monsters die De 
Saint-Exupéry een leven lang 
begeleid- den en hem – ondanks 
zijn roem – tijdens zijn New 
Yorkse oorlogsballingschap 
dreigden te vermorzelen. De 
geschiedenis van dit literaire 
wonderkind wordt hier voor het 
eerst compleet uit de doeken 
gedaan. Vergezeld van foto’s en 
documenten, met onbekende 
schet-sen en tekeningen van de 
man die zijn kleine prins zelf 
illustreerde en mede daardoor 
onsterfelijk maakte. Uit de lucht 
gevallen draait om één grote 
vraag: waarom is juist dit on- 
grijpbare verhaal uit 1942 zo 
immens populair geworden in 
totaal verschillende culturen? 
Dat raadsel houdt Erik van Muis-
winkel al jaren bezig. Misschien 
lukt het hem het op te lossen.

Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/
of 023-5282472.

Erik van Muiswinkel. Foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Tijdens het 95-jarig 
bestaan van de parochie is er nog 
een tweede jubileum, dat van de 
viering van het lof. Destijds ingesteld 
door de toenmalige pastoor 
Matthieu Wagenmaker. Het contact 
met de organist Erik Jan Erades was 
het startschot voor een prachtige 
traditie. De kerk aan het Valkenbur-
gerplein gaat dat in de Maria-

meimaand vieren. Alle vijf zondagen 
is er een extra feestelijk lof. Aanvang 
18.45. Erik Jan Erades wordt als de 
vaste lof-organist/cantor dan steeds 
door een sopraan bijgestaan. Afge-
lopen zondag was dat de Kroatische 
soliste Elena Roce. Komende zondag 
- 15 mei, de vijfde zondag van Pasen 
- is het de bekende sopraan Michelle 
Mallinger. Zij zingt onder meer een 

lied van Hendrik Andriessen. Tijdens 
het lof wordt het Allerheiligst Sacra-
ment uitgesteld, de kerk is sfeervol 
verlicht en er heerst een meditatieve 
stemming. Er prachtige muziek maar 
ook stilte voor inkeer. Aanvangsttijd: 
18.45 uur. Het lof duurt ongeveer 
drie kwartier. De toegang is uiteraard 
gratis; wel is er na a�oop een deur- 
collecte.

Michelle Mallinger zingt het Lof in Hemelvaartkerk

Michelle Mallinger. Foto aangeleverd 
door OLV Hemelvaartkerk.
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Bloemendaal - De Argentijnse 
topspits Majo Granatto (27) komt 
volgend seizoen de dames van Bloe-
mendaal versterken. Daarnaast heeft 
topscoorder Demi Hilterman (24) 
bijgetekend.
De Argentijnse is een absolute 
topspeelster; ze won goud tijdens de 
ChampionsThrophy in Londen (2016) 
en zilver op de Olympische Zomer-
spelen van Tokyo (2020). In 2016 
werd zij door de FIH tot talent van 
het jaar uitgeroepen. Majo Granatto 
kwam meer dan honderd keer uit 
voor het Argentijnse nationale team 
en maakte zestig goals voor haar 
land.
Strafcornerspecialist Demi Hilterman 
heeft haar contract op ’t Kopje ver-
lengd. “Dit is het derde seizoen dat ik 
bij Bloemendaal speel en ik voel me 
hier heel erg thuis. Van het begin af 
aan ben ik hier met open armen 
ontvangen. Ik wil hier graag blijven 
spelen en stappen maken.”

Koen Hemmes, Commissie Top-
hockey Dames van Bloemendaal, is 
een blij man.”We willen met de 
dames van Bloemendaal echt stap-
pen gaan maken. Dat doen we door 
speelsters met substantiële ervaring 
op topniveau toe te voegen aan onze 
selectie en door onze eigen speel-
sters met meerjarige hoofdklasse-
ervaring te behouden. Zo krijgen we 
een mooie combinatie en goede 
balans met de relatief grote groep 

jonge en talentvolle speelsters.Het 
niveau tijdens de wedstrijden en 
zeker ook op de trainingen zal om- 
hooggaan, zodat juist ook talent uit 
eigen jeugd zich versneld verder kan 
ontwikkelen. Bloemendaal Dames 1 
heeft veel speelsters uit eigen jeugd, 
iets waar we als echte familieclub 
heel trots op zijn.”

‘We zijn heel erg blij met de komst 
van een absolute top spits als Majo 
Granatto. We missen op dit moment 
echte stootkracht voorin, iets waar 
Majo natuurlijk enorm veel kan toe- 
voegen. Dit zal niet alleen leiden tot 
meer doelpunten, maar ook meer 

strafcorners. We zijn daarom min- 
stens zo blij dat Demi Hilterman 
heeft bijgetekend. Zij is met haar 
geweldige strafcorner van enorme 
waarde voor het team. Daarbij is 
Demi vertrouwd op onze club en 
toont zij grote betrokkenheid bij 
bijvoorbeeld de jeugd, aan wie zij 
haar kennis en ervaring met de 
sleeppush overbrengt.”

‘Ook routiniers als Fee Schreuder, 
Laurien Boot en Sterre Bregman 
zullen komend seizoen weer bij Bloe-
mendaal spelen. Dat geeft rust en 
stabiliteit in de groep. We kijken uit 
naar het nieuwe seizoen.”

Argentijnse topspits Demi Hilterman 
tekent bij Dames 1 HC Bloemendaal

Mayo Grannato scoort in de halve �nale in Tokyo. Foto: Koen Suyk.

Vogelhospitaal zoekt 
collectanten in Zandvoort
Haarlem/Zandvoort - Er zijn drin-
gend vrijwilligers nodig voor de 
collecte van het Vogelhospitaal in de 
gemeente Zandvoort. De voorzie-
ning in Haarlem-Noord vangt vogels 
uit de hele regio op, dus ook uit de 
badplaats en Bentveld. Momenteel is 
er nog geen enkele collectant in het 
gebied actief. 

De collecte is van 8 t/m 14 mei 2022. 
Het is gewoon ouderwets schudden 
met de bus of met gebruik van QR-

code. Geen abonnementen verko-
pen! Wie een paar uurtjes de tijd 
heeft, is van harte welkom. Het col-
lecteren kan plaatsvinden in de eigen 
woonstraat, buurt of desgewenst op 
de markt of in een winkelstraat. 

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

Aanmelden via e-mail:
n.bromet@vogelhospitaal.nl/.

Alle kleine en grote beetjes helpen! 
Foto: Vogelhospitaal.

Overveen -  Ruim 3,5 miljoen Neder-
landers kampen met chronische pijn. 
Zo ook Eugenie de Ruiter uit Over-
veen, maar zij kwam er na 15 jaar 
eindelijk vanaf door nieuwe inzich-
ten. In haar boek ‘Verklein je pijn’, dat 
volgende week verschijnt, legt ze uit 
hoe. 

Zenuwstelsel
In haar boek ‘Verklein je pijn’ legt 
pijncoach en ervaringsdeskundige 
Eugenie uit hoe je de ontstane over-
gevoeligheid van het zenuwstelsel 
kan terugdraaien. 

Eugenie kampte ruim 15 jaar met 
aanhoudende pijn. Op een prachtige 
zondagochtend werd ze in de auto 
bij een stoplicht aangereden door 
een andere auto. De vele jaren die 
volgden stonden in het teken van 
pijn, teleurstelling en verlies. Totdat 

ze uiteindelijk in een revalidatiecen-
trum terecht kwam. Daar werd haar 
verteld dat haar klachten niet meer 
met scheurtjes in haar tussenwervel-
schijven te maken hadden.

Hersengymnastiek
Eugenie legde met hersentraining 
nieuwe paden aan in haar brein. 
Tijdens vele uren fysiotherapie werd 
ze tot haar stomme verbazing met 
geen vinger aangeraakt. Haar behan-
deling bestond alleen uit hersen-
gymnastiek. Na twee maanden ge-
beurde er iets geks: voor het eerst in 
15 jaar had ze weer een normaal 
gevoel in haar rechterhand. Vanaf dat 
moment verliep het herstel snel. 

Het boek Verklein je pijn ligt vanaf 
volgende week in de Nederlandse 
boekhandels. Behalve nieuwe in-
zichten over het verminderen van 

chronische pijn, staan er ook 50 ver-
schillende ervaringsverhalen in en 
opdrachten die helpen om meer grip 
op pijnklachten te krijgen

www.verkleinjepijn.nl.

Eugenie Ruiter schrijft boek over 
nieuwe aanpak chronische pijn

Eugenie Ruiter. Foto aangeleverd.

Bloemendaal - De familie Borski is 
van grote invloed geweest op de 
Bloemendaalse geschiedenis. 
Komend jaar staat de gemeente daar 
tijdens verschillende activiteiten bij 
stil. Als aftrap presenteert Jan Kees 
Kokke zijn historische biogra�e ‘De 
‘Borski’s’ op vrijdag 13 mei.

In de historische biogra�e ‘De Bors-
ki’s’ brengt Jan Kees Kokke de levens 
van de Borski’s, de familie Van der 
Vliet en hun nazaten in beeld. De 
Amsterdamse families Borski en Van 
der Vliet waren sterk verwant aan 
elkaar. Met hun imposante landgoe-
deren en enorme grondbezit 
heersten zij van generatie op gene-
ratie ruim anderhalve eeuw over 
Bloemendaal, Overveen, Elswout en 
Aerdenhout.

Burgemeester Elbert Roest neemt 

het eerste exemplaar van het boek in 
ontvangst: “Geen familie heeft zo 
sterk het huidige karakter van de 
gemeente Bloemendaal bepaald als 
de Borski’s en hun verwanten. 
Zonder hen hadden we nooit een 
nationaal park en de landgoederen, 
zoals die er nu liggen, gehad. Ander-
zijds is de familie niet onomstreden 
en wordt geassocieerd met het 
slavernijverleden, nepotisme en 
belastingontduiking. Het is aan ons 
om met de kennis van nu de waarde 
van deze geschiedenis te duiden en 
daar meer onderzoek naar te doen. 
Jan Kees Kokke heeft daaraan een 
waardevolle bijdrage geleverd.”

Het komende jaar wordt aandacht 
besteed aan de geschiedenis van de 
familie Borski.
Meer informatie volgt op de website 
van gemeente bloemendaal.nl.  

Borski-jaar van start met 
boekpresentatie ‘De Borski’s’

Overveen – Op zondag 15 mei om 
13 uur organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een interessante 
excursie op Landgoed Koningshof. 
Landgoed Koningshof ligt in het 
oudste gedeelte van de duinen, het 
binnenduin. In deze luwte, vier km 
van zee, heeft zich een bos ontwik-
keld. Eén van de meest opvallende 
delen van dit landgoed is het impo-
sante landhuis dat dateert uit 1900. 

Tijdens deze excursie verbinden we 
de natuur met het verleden, waarin 

ridder Jan van Brederode, schilder 
Maarten van Heemskerk en het 
bankiersgeslacht Borski passeren. 
Bent u nieuwsgierig? Dan bent u van 
harte welkom.  
Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. 

Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl.  
Informatie via: tel. 023-5411123.  
Verzamelen bij het infopaneel op de 
parkeerplaats Koningshof, Duin-
lustweg 26, Overveen.

Excursie over natuur en cultuur-
historie van Landgoed Koningshof

Landgoed Koningshof. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.

Overveen – Op zondag 15 mei om 
11 uur houdt IVN Zuid-Kennemer-
land een ontdekkingstocht voor 
kinderen (van 4 t/m 10 jaar) langs de 
Zanderijvaart op zoek naar dier-
sporen, waterbeestjes en bodemdier-
tjes. Met loupe-potjes kun je water-
beestjes en bodemdiertjes heel 
precies bekijken. 

Dit is een familie excursie dus ouders 
mogen mee. 
Reserveren/aanmelden via
www.np-zuidkennemerland.nl. 
Geen internet? Bellen kan ook di. t/m 
zo. via 023-5411123. 
Start: Middenduin Ingang Duin-
lustweg Overveen, eind van de 
parkeerplaats.

Diersporen, waterbeestjes en 
bodemdiertjes ontdekken

Groene kikker. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennmerland.




