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Gemeente Bloemendaal mag 
Oldenhove 10 jaar huren

Door Eric van Westerloo 

Bloemendaal - Op Hemelvaartsdag 
stond de competitiewedstrijd tussen 
de twee teams Rood en Wit Haarlem 
en de cricketclub Bloemendaal niet 
alleen in het teken van een plaats op 
de ranglijst. Aan het duel was tevens 
de HD cup als extraatje toegevoegd. 
De cup is ingesteld naar een idee van 
Burgemeester Peereboom Voller van 
Bloemendaal. Hij zelf, geen cricket-
speler, vond dat er een beker moest 
komen na wedstrijden tussen het 
Haarlemse Rood en Wit en de cricket-
club Bloemendaal. 

Sinds 1959 wordt er om dit kleinood 
gestreden. Om en om op het Rood 
en Wit terrein dan weer bij Bloemen-
daal. Donderdag 26 mei was het 
Bloemendaal dat gastheer voor deze 
wedstrijd mocht zijn.  

Er zit nog een verhaal vast aan de 
beker. Jarenlang was de beker spoor-
loos. Wat bleek, na verloop van tijd 
vond Beer van Muiswinkel het kost-
bare kleinood thuis op zijn zolder 
terug. Er is 31maal gespeeld, waarbij 
Rood en Wit 20 maal aan het langste 
eind trok en Bloemendaal 10 keer. Op 
donderdag wist Bloemendaal de 32e 
ontmoeting als winnaar te eindigen.  

Er is één voorwaarde aan de 
wedstrijd om de cup verbonden. 
Beide clubs moeten in het betref 

fende jaar in dezelfde klasse uit-
komen. Momenteel speelt zowel 
Rood en Wit als Bloemendaal in de 
hoofdklasse en is promotie naar de 
topklasse binnen bereik. In een groot 

aantal landen zoals India, Pakistan, 
Australië Zuid Afrika is cricket 
immens populair.
Een stadion gevuld met 100.000 
toeschouwers is geen uitzondering. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
in Nederlandse teams ook spelers uit 
die landen actief zijn, veelal expats 
die hier hun cricketcarrière willen 
voortzetten.

Cricket Bloemendaal - Rood en Wit Haarlem 
beslist in het voordeel van Bloemendaal 

De beide cricketteams. Foto’s: Eric van Westerloo.

Spannende wedstrijdmomenten tussen Rood en Wit Haarlem en Cricketclub Bloemendaal. 
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Werkdag om 
reuzenberenklauw 
te verwijderen
Haarlem - Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert regelmatig 
werkdagen in dit Haarlemse 
Poelpolderbos om de natuur-
waarde te vergroten. Het pro-
bleem is de reuzenberenklauw. 
Op verschillende plekken waar 
wordt gewerkt komt deze woe-
kerplant voor. De reuzen beren-
klauw is een hardnekkige plant, 
hij verdringt inheemse planten 
en is gevaarlijk bij aanraking. Als 
er niets gedaan wordt zal de 
plant zich steeds meer opdrin-
gen. Om de reuzenberenklauw 
weg te halen gaat IVN de strijd 
aan. Het IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert op zaterdag 4 juni 
deze werkdag samen met 
gemeente Haarlem, Spaarn-
elanden en Landschap Noord-
Holland. Reuzen bereklauw uit, 
de wortels gaan in een afval/
puinzak, het loof leggen we in 
de hoek op een composthoop. 
Om te voorkomen dat deze 
plant een plaag wordt. Verza-
melen om 8.00 uur bij de ingang 
van volkstuincomplex Poelpol-
dervreugde aan de Boerhaave-
laan/Oude Schipholweg. Neem 
eigen ko�e/thee mee. Wij zor-
gen voor gereedschap, hand-
schoenen, extra ko�e/thee en 
vlaai. We werken tot ong. 13.00 
uur. Doe stevig schoeisel aan en 
trek een lange broek aan en iets 
dat je armen bedekt. Wie zin 
heeft om mee te doen is van 
harte welkom. Ervaring is niet 
noodzakelijk. Aanmelden graag 
via:marcmargriet@hetnet.nl of 
kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

De Tuinenwedstrijd start 
weer! Doet u mee?
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 5 juni, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

FIRST 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 5 juni, 10u. Ds. D. van 
Arkel. Na de dienst is er ko�e-
drinken. 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 5 juni, 11u. Oecumenische 
Pinksterviering, Openluchttheater 
Caprera. 
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 – Tijdens de extra 
raadsvergadering op 24 mei is be-
sloten dat de gemeente voormalig 
verzorgingshuis Oldenhove in Over-

veen voor 10 jaar mag huren en de 
overeenkomst met eigenaar St Sint 
Jacob kan ondertekenen. Dat bete-
kent dat we daar op korte termijn 

gefaseerd 150 personen tijdelijk 
kunnen huisvesten. Het gaat om 
maximaal 90 statushouders, aange-
vuld met andere doelgroepen met 

een urgente huisvestingsvraag. 
Binnenkort start een participatietra-
ject met omwonenden. Voordat 
Oldenhove klaar is voor bewoning 
worden de woonunits en gemeen-
schappelijke ruimtes opgeknapt.

Participatie
De buurt wordt uitgenodigd mee te 
denken over onderwerpen waarop 
participatie mogelijk is. De onder-
werpen zijn: invulling van de buiten-
ruimte en meedenken over hoe 
Oldenhove een prettige leefomge-
ving wordt. Zowel voor de bewoners 
als voor de buurt.

Verwachte planning
Vanaf juni: Start participatietraject 
omwonenden en aanvang bouw-
werkzaamheden gebouw. Na zomer-
vakantie: Start gefaseerde inhuizing 
nieuwe bewoners.

Oplossing
Met het besluit van de gemeente-
raad om Oldenhove voor 10 jaar te 
huren komt een goede tijdelijke 
oplossing in zicht voor veel mensen 
die in afwachting zijn van woon-
ruimte in de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de 
projectpagina:
http://bloemendaal.nl/oldenhove.

Gemeente Bloemendaal mag Oldenhove 10 jaar huren

Oldenhove. Foto: Eric van Westerloo.

Bloemendaal - Maandag 13 juni 
rond 12 uur verzendt de overheid 
opnieuw het NL-Alert testbericht. Dit 
is een week later dan normaal, omdat 
het de eerste maandag van juni 
Tweede Pinksterdag is.

Met het NL-Alert testbericht, dat je 
op je mobiele telefoon ontvangt, 
ervaar je hoe het is om een NL-Alert 
bij een noodsituatie te ontvangen.
8 op de 10 Noord-Hollanders die het 
afgelopen jaar een NL-Alert test-
bericht hebben ontvangen vinden 
het belangrijk dat de overheid ieder 
half jaar zo’n bericht verzendt.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in 
opdracht van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid is uitgevoerd.
Op de eerste maandagen in juni en 
december verzendt de overheid rond 

12.00 uur een NL-Alert testbericht. In 
het bericht wordt uitgelegd dat het 
om een testbericht gaat.

Het testbericht ziet er zo uit:
“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TEST-
BERICHT. De overheid waarschuwt je 
tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je 
leest dan wat je moet doen en waar 
je meer informatie kan vinden. Kijk 
op www.nl-alert.nl

*** TEST MESSAGE Netherlands 
Government Public Warning System. 
No action required. More informa-
tion: www.nl-alert.nl/english”

Let wel op, het NL-Alert kan hard 
klinken als je oordopjes of een kop-
telefoon gebruikt.

Meer informatie op www.nl-alert.nl.

Overheid verzendt NL-Alert 
testbericht op maandag 13 juni

Handelen in noodsituaties. Foto aangeleverd door NL Alert
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KEN UW BOS

Door Leo van Os 

Nu de lente in al haar uitbundigheid zich 
volop manifesteert, halen overal in het bos 
struiken en planten hun fraaiste bruidstooi 
tevoorschijn, om die trots aan ons wandelaars 
te tonen. En zoals ieder jaar is daar veel witte 
pracht bij. 

Toonde twee weken geleden de vogelkers al royaal haar witte voorjaar-
spracht, aan de rododendronstruiken ontluiken eveneens kleurige 
bloemen; veel witte, maar paarsblauwe en roze doen ook volop mee. 

Tussen al dat fraais zien we nu en dan ook het weelderige wit van een 
bruidsjapon – en dan is een deftig uitgedoste bruidegom meestal ook in 
de buurt – vaak in statig zwart, maar soms in eigentijdse uitmonstering. 
Fotografen die zich specialiseren in bruidsfotogra�e kennen de meest 
fotogenieke plekjes in Groenendaal wel. Maar omdat ons bos er best veel 
van heeft, ontstaan daar gelukkig nooit opstoppingen. 

Wat is het voorjaar toch een optimistisch seizoen voor de natuur en wat 
mogen we ons gelukkig prijzen dit in Groenendaal van zo dichtbij opti-
maal waar te kunnen nemen. 

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

Bruidstooi in Groenendaal 

Foto: Pexels.

Heemstede – De gemeente Heem-
stede legt in de komende weken 50 
tegels met de tekst “Hier begint de 
zee, niets ingooien a.u.b.”. Het is een 
initiatief van Rotaryclub Heemstede 
in samenwerking met de wereld-
wijde stichting EndPlasticSoup om 
de vervuiling door plastic afval tegen 
te gaan.

Op de wereldwijde actiedag 4 juni 
organiseert de Rotaryclub samen 
met de gemeente Heemstede een 
speciale wandeling langs deze tegels.

De aftrap van de wandeling vindt op 
zaterdag 4 juni om 11 uur plaats voor 
het gemeentehuis. Vertegenwoordi-
gers van de gemeente en de Rotary 
geven een toelichting op het verhaal 
achter de tegels. Wandelaars kunnen 

een afvalprikker meenemen om zelf 
aan de slag te gaan met het oprui-
men van zwerfafval. Ook worden 
consumptiebonnen verstrekt die ze 
bij lokale ondernemers op de route 
in kunnen wisselen.
Halverwege de route kunnen meelo-
pende kinderen meedoen aan spel-
letjes waarmee zij een prijs kunnen 
winnen. De wandeling is ook zelf-
standig te maken.

Elke plek in Heemstede is het begin 
van de zee als het om vervuiling 
gaat. Want het afval dat op straat 
belandt, komt via putten in ons riool. 
Of het �esje, het zakje chips, de 
ko�ebeker waait in sloten, meren, 
watergangen, rivieren en andere 
wateren.
Zo komt een groot deel van het 

zwerfafval uiteindelijk terecht in 
zeeën en oceanen; de plastic soep.
Afval in water is schadelijk voor 
mens, dier en milieu. Bovendien ziet 
het er rommelig uit. Plastic afval 
zorgt voor microplastics in het water 
die eigenlijk nooit vergaan. Grotere 
stukken breken onder invloed van 
zonlicht, zuurstof en wrijving af in 
kleinere stukjes. Deze kleine stukjes 
plastic worden door vissen en andere 
dieren vaak gezien als voedsel. 
Wanneer wij deze dieren eten komt 
ook het plastic in ons lichaam.

Meer informatie op:
http://heemstededuurzaam.nl/
hierbegintdezee.

De wandeling is te vinden op http://
rotary.nl/heemstede/EndPlasticSoup. 

Heemstede in de bres voor EndPlasticSoup: 
“Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.”

Aangespoeld plastic op stranden. Foto: Bigstock.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - U leest het goed: 
beoogd wethouder. De installatie 
van een nieuw college vindt pas op 
donderdag 4 juni plaats. 
De Heemsteder sprak Anneke alvast 
over haar ambities, te stellen doelen 
en hoe zij het wethouderschap wil 
invullen. 

Zoeken naar verbinding
Anneke is een vrouw die de verbin-
ding zoekt. Niet alleen intern, maar 
vooral ook daarbuiten. De oppositie 
partijen en de inwoners kunnen 
rekenen op een luisterend en 
begripvol oor. Met het samen-
brengen van mensen en meningen 
heeft ze de nodig ervaring opge-
daan.
Veertien jaar bij de gemeente Amster-
dam was zij bestuursadviseur op 
uiteenlopende terreinen. Zo advi-
seerde zij verschillende burgemees-
ters en wethouders, onder meer op 
de samenwerking tussen de vier 
grote steden, openbare ruimte en 
groen, tunnels en ICT.

Tijdelijk was zij Public A�airs adviseur 
voor de gemeente Amsterdam in 
Den Haag. Daarna werd zij project-
manager bij Economische Zaken van 
de gemeente Amsterdam. Anneke 
ondersteunde B&W bij de voorberei-
ding van gesprekken met Kamer-
leden. 

Speerpunten
Zij wilde graag haar ervaring eens 
buiten de ambtelijke sfeer ervaren. 
De ervaring als projectmanager en 
adviseur zette zij voort als ZZP’er. 
Uit zichzelf reageerde Anneke op een 
oproep van D66 om een wethouders-
post in Heemstede in te vullen. 
Anneke die ruim zeven jaar in 
Heemstede woont, samen met haar 
man en drie kinderen (10, 8, 7 jaar). 
Zij kent inmiddels de weg in het dorp 
en daarbuiten. Lang hoefde zij dan 
ook niet na te denken toen een 
wethouderspost voor D66 actueel 
werd. Nadat ze benoemd was binnen 
D66, werd ze medeonderhandelaar 
en werkte zo mee aan het schrijven 
van het coalitieakkoord. Uiteindelijk 
vond ze in het akkoord voldoende 
punten die haar partij en zij belang-
rijk vinden. Uiteraard maakt ook zij 
zich zorgen om het klimaat. Het 
klimaat staat dan ook prominent in 
het coalitieakkoord. “Wij doen het 
voor onze kinderen en kleinkinde-
ren”, zegt Anneke. Voor haar zijn 
klimaat en de energietransitie 
belangrijke (speer) punten. 

Een ander speerpunt is het bereiken 
en ondersteunen van de jeugd. Juist 
de komende generaties zullen er in- 
novatieve oplossingen moeten ko- 
men voor die enorme klimaatopgave. 
Om de weerbaarheid van die groep 
te vergroten wil ze een nieuw jeugd-
akkoord opstellen.  Dat akkoord wil 

ze bedenken en vastleggen, samen 
met alle partners (scholen, instel-
lingen) en de jeugd zelf. 

Succesvol tandem
Anneke doet deze (jeugd)taak in het 
college samen met (beoogd) wet-
houder Sam Meerho�. Haar inzet en 
ervaring in het samenbrengen van 
mensen gekoppeld aan de onder-
wijsachtergrond van Meerho� zou 
een succesvol tandem kunnen 
worden. Hoe de jeugd te bereiken 
tussen kleuterleeftijd en 23 jaar ligt 
als uitdaging op tafel. 

Er valt weinig oppositie te verwach-
ten bij de benoeming(en) aanstaan-
de donderdag, dus mag men aan-
nemen dat Anneke Grummel wordt 
gekozen. Wat ze heeft bereikt zien 
we over vier jaar als haar termijn erop 
zit.  

Beoogd wethouder Anneke Grummel 
(D66) bevlogen om stappen te maken

Anneke Grummel. Foto aangeleverd. 

Heemstede - Roads, WIJ Heem-
stede, Kennemerhart en de Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek organiseren om de week 
een wandeling van 1 a 1,5 uur in 
Heemstede met een lokale gids. 
Deze wandelingen zijn gratis.
Zo ook op dinsdag 7 juni naar Meer-
mond, vertrek vanaf het Pomphuis 
naast de Watertoren, Nijverheidsweg 
5, Heemstede om 10 uur.
Wandelen langs de tuinen van Hage-

veld langs het seminarie een ont-
werp van Jan Stuyt, een naaste 
medewerker van Jos Cuypers die de 
Nieuwe BAVO ontwierp. Langs de 
tuinen en waterlopen ontworpen 
door Zocher onder begeleiding van 
een ervaren gids van de Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl 
of 023 - 5483828. 

Wandeling met lokale gids rond Meermond

Rond Meermond en Hageveld. Foto: Bart Jonker
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Door Bart Jonker  

Heemstede - Sinds 2006 is het Buurt-
comité NOVA (BCN) Heemstede 
actief, dat probeert de belangen te 
behartigen van de bewoners uit het 
zuidoostelijk deel van de Indische 
Buurt in Heemstede, zeg maar het 
deel tussen de Javalaan en de Ring-
vaart. Dit bewonersbelangencomité 
richt zich op een aantal thema’s, te 
weten verkeersveiligheid en parke-
ren, kindvriendelijkheid en (geluids)
overlast. 

Grenzen van overlast worden 
regelmatig opgezocht  
Erwin Mense is een van de bewoners 
die zich actief inzet in het BCN. “We 
hebben door de jaren heen wat over-
lastissues door de nabijheid van de 
sportverenigingen en Het Oude Slot 
in onze buurt”, vertelt hij. “Met bij-
voorbeeld feesten en partijen. Dat 
moet natuurlijk af en toe kunnen, 
maar we merken echter dat de 
grenzen van overlast regelmatig 
worden opgezocht.  Iedereen is er nu 
eenmaal bij gebaat waar duidelijke 
grenzen worden gesteld: tot hier en 
niet verder. Aangevraagde onthef-
�ngen en wat er wel en niet is afge-
sproken is met gemeente en betrok-
ken uitbaters, zijn te vinden op onze 
website http://bcnheemstede.nl/.

Je hebt nu eenmaal te maken met 
een dichtbevolkte Heemsteedse 
woonwijk. Zo is eigenlijk het vereni-
gen van de buurtbewoners in ons 
buurtcomité NOVA ontstaan, die over 

deze onderwerpen in gesprek is ge-
gaan met uitbaters en de gemeente. 
Niet alleen over (geluids)overlast, 
maar ook over de veiligheid in de 
wijk, zoals verkeer, parkeren en 30 
kilometerzones, om onze wijk zo 
kindvriendelijk, leefbaar en veilig 
mogelijk te houden voor de bewo-
ners. Zo kijken we bijvoorbeeld 
kritisch naar het nieuwe bestem-
mingsplan over de nieuwe �etsroute 
over de Cruquiusweg. De ervaring 
leert dat de samenwerking met de 
gemeente altijd heel prettig verloopt. 
Op deze manier wordt er altijd naar 
een bevredigende oplossing of 
compromis gezocht, die voor alle 
partijen werkt. Het is het bewijs dat 
het werk van een buurtcomité echt 
wel resultaten boekt. Zo’n platform 
waarin bewoners zich verenigen is 
prachtige vorm van functionerende 
burgerparticipatie. Uiteindelijk willen 

we allemaal hetzelfde: Heemstede zo 
mooi, leefbaar en veilig mogelijk te 
maken. Meer bewoners in andere 
wijken zouden zich net zo moeten 
organiseren en de samenwerking 
met elkaar kunnen opzoeken. Wij zijn 
er in ieder geval erg over te spreken 
en erg blij mee”, aldus Erwin.  

Interesse?
Heeft u als bewoner waar BCN actief 
is een idee voor de buurt of gaat er 
volgens u iets niet goed? U kunt dan 
BCN benaderen. U wordt tijdelijk lid 
van het buurtcomité om het geza-
menlijk voor elkaar te krijgen. Er is 
altijd plek voor meer enthousiaste-
lingen.
Mail naar:
secretaris@bcnheemstede.nl.

Meer informatie op:
http://bcnheemstede.nl/.

Buurtcomité NOVA erg te spreken over 
de samenwerking met de gemeente

De Slottuin behoort ook tot het deel waar BCN de belangen van bewoners behartigt. 
Foto: Bart Jonker.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Een werkgever die de arbeidsover-
eenkomst van een werknemer wil 
beëindigen, kan proberen met een 
werknemer een vaststellingsover-
eenkomst te sluiten. Dat is een 
overeenkomst waarin de voor-
waarden van het ontslag zijn opge-
nomen. In deze overeenkomst 
wordt bijvoorbeeld opgenomen 
per welke datum het dienstver-
band eindigt en wat er aan ontslag-
vergoeding wordt betaald.

Hieronder volgen een aantal 
belangrijke onderwerpen waar-
bij rekening moet worden gehou-
den.

Einddatum en opzegtermijn
Bij het bepalen van de einddatum 
wordt meestal de opzegtermijn in 
acht genomen, maar dit kan ook 
achterwege worden gelaten. In dat 
laatste geval dient de werknemer 
wel een compensatie te krijgen ter 
hoogte van het loon dat over de opzegtermijn zou zijn ontvangen.
De opzegtermijn wordt bepaald door de vraag hoe lang de werknemer in 
dienst is, maar ook door de vraag wat daarover is bepaald in de arbeids-
overeenkomst of eventuele cao.

Vrijstelling van werkzaamheden
De werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer wordt 
vrijgesteld van de verplichting om werk te verrichten, bijvoorbeeld vanaf 
het moment dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst heeft onder-
tekend of vanaf het moment dat de werknemer het werk heeft overge-
dragen. Soms wordt geen vrijstelling van werk afgesproken.

Eindafrekening
Bij de eindafrekening kunnen afspraken worden gemaakt over wat er nog 
betaald moet worden aan de werknemer of wat er nog moet worden 
ingehouden. Vaak wordt afgesproken dat de opgebouwde en niet opge-
nomen vakantiedagen worden uitbetaald en de vakantietoeslag. Verder 
kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld bonussen, studie- 
of opleidingskosten.

Ontslagvergoeding
Een belangrijk onderwerp is de ontslagvergoeding, waarbij vaak aanslui-
ting wordt gezocht bij de wettelijke transitievergoeding. In de praktijk 
blijkt echter dat veel wordt onderhandeld over de ontslagvergoeding, 
omdat de werkgever tijd en kosten bespaart met een snelle vaststellings-
overeenkomst. Hierdoor zal hij vaak bereid zijn de werknemer meer aan 
te bieden dan de transitievergoeding.
Bovendien is de rechtspositie van de werknemer vaak sterker dan die van 
de werkgever, bijvoorbeeld als er geen wettelijke reden is voor ontslag. 
Hierdoor is het verstandig om te onderhandelen over de ontslagvergoe-
ding.

WW-uitkering
Als een vaststellingsovereenkomst juridisch goed is opgesteld, dan be-
staat voor de werknemer de mogelijkheid om in aanmerking te komen 
voor een WW-uitkering. Of ook echt een WW-uitkering wordt uitgekeerd, 
is vaak afhankelijk van de speci�eke situatie.

Finale kwijting
Tot slot wordt in een vaststellingsovereenkomst vaak een �nale kwijting 
afgesproken. Dat betekent dat de werkgever en de werknemer afspreken 
dat zij niets meer van elkaar te vorderen zullen hebben. Dit is met name 
relevant voor de vraag of de werknemer nog claims heeft op zijn werk-
gever, bijvoorbeeld achterstallige bonussen, salarissen of andere zaken. 
Ook is dit relevant voor de vraag of een concurrentie- en/of relatiebeding 
blijft gelden.

De werknemer die te maken krijgt met ontslag en een vaststellingsover-
eenkomst doet er dus goed aan zich in een vroeg stadium juridisch te 
laten adviseren. Alleen dan kan een goede onderhandelingspositie wor-
den gecreëerd en kan een zo goed mogelijke ontslagregeling worden 
afgesproken.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Mr. Mitchel Schildwacht.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Partijen hebben 
besloten om met vier fracties een 
college en programma te vormen. 
Vier wethouders is misschien wat 
veel van het goede. Een kostbare 
zaak ook. Een wethouder extra kost 
de gemeenschap ongeveer 150.000 
euro op jaarbasis. Er waren andere 
opties mogelijk, maar het vier jaar 
lang gevoerde beleid gaf geen 
aanleiding om met de huidige 
partijen een coalitie te vormen. Al 
had dat met drie partijen wel 
gekund. Alleen de PvdA keert terug 
in het college. Grote verrassing is het 
vertrek van de huidige PvdA-
wethouder Sjaak Struij�. Na 20 jaar 
politiek actief te zijn geweest in 
Heemstede, staat hij zijn plek af aan 
Sam Meerho�. 

Het geschreven coalitieakkoord 
borduurt voort op de al ingeslagen 
weg. Omstandigheden wijzigen en 
daarmee ook de plannen met name 
alles wat met energie en klimaat te 
maken heeft krijgt meer aandacht. 
Verder is het vooral een voortzetting 
van het beleid dat de afgelopen acht 
jaar of langer is gevoerd. Nieuwe 
punt is dat er nu samen wordt toege-
werkt aan bebouwing van 20.000 m2 
van het Manpadslaangebied. D66 
ging lang voor zoveel mogelijk 
groen. Het CDA en de VVD zagen 
geen grote bezwaren tegen enige 
bebouwing. De tijd dat voormalig 
D66 wethouder Nieuwland met 30 
partijen om de tafel zat is nu achter 
de rug. 

Programma’s en plannen 
Er lopen al heel veel programma’s zo-
als het Intergraal Huisvesting Plan 
(IHP) dat wordt voortgezet. De jeugd-
zorg zal intensief worden gevolgd als 
ook de aanstaande omgevingswet 
die in Den Haag in de stijgers staat.
In 2022 wil men inzicht geven in de 
voor en nadelen van afval scheiden 
bij de bron of na-scheiden. De kosten 
moeten duidelijk worden. Een beslis-
sing valt in 2023. Er staat veel over 
klimaat, doelen voor 2050, duur-
zaamheid, isoleren, waterbeheer. Er 
komen meer energiecoaches en 
tegen 2025 driehonderd laadpalen 
voor elektrische voertuigen in 
Heemstede. 
Opvallend keuze is gemaakt dat de 
miljoenen aan ENECO gelden worden 
ingezet om de klimaat- en energie-
doelen te halen. Onderzoek naar een 
drop-o� punt buiten het winkelge-

bied voor pakketbezorging. Marke-
ring parkeerplaatsen Binnenweg. Op 
hoogbouw in Heemstede rust geen 
taboe meer. De parkeernormen 
worden waar nodig aangepast. Op 
vrijwel alle wegen na wordt er in 
Heemstede 30 km ingevoerd. Er 
komt een beslissing om de sporthal 
en zwembad te renoveren of nieuw 
te bouwen. De groep aangeduid als 
minima gaan van 120% naar 130% 
van het minimumloon. Er wordt 
meer aandacht gegeven aan alles 
wat met de jeugd te maken heeft en 
wil men komen tot een allesomvat-
tend ‘jeugdakkoord’. 

De wethouders die aantreden zijn 
alle vier nieuw in het vak. Steun van 
de ambtenaren, fractie en partijge-
noten zullen ze nodig hebben om 
iets van de opgestelde ambities waar 
te maken.

Politiek in het teken van een nieuw college

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker.
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Oegstgeest - Het komende weekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest de traditionele Pinkster-
show. Op vrijdag 3, zaterdag 4 en 
maandag 6 juni is het mogelijk de 
modellen van Antaris, Maril en 
Maxima te bekijken. Ook is het moge-
lijk om op afspraak een proefvaart te 
maken. De tenders van Maxima 
worden geleverd met Honda buiten-
boordmotoren. Deze boten onder-
scheiden zich in comfort en gebruiks-
gemak voor een zeer scherpe prijs. 
Voor wie dit seizoen nog wil varen 
heeft Poelgeest een mooie voorraad 
aangelegd. Van de Friese sloepen-
bouwer Maril liggen demonstratie-
modellen van de 6 & 7Nxt klaar. 
Beide modellen zijn uitermate popu-
lair en combineren eigentijdse lijnen 
met een klassieke en elegante vorm-
geving. Kenmerkend voor deze 
sloepen is het handige deurtje naar 

het zwemplateau en uitgebreide 
mogelijkheden om ook wat langere 
trips te maken. Naast de Maril liggen 
ook de immens populaire Antaris 
Fifty5 en Sixty6 in de showroom. Met 
deze vernieuwende modellen heeft 
Antaris zeer veel succes. De strakke 
lijnen, royale ruimte en perfecte vaar-
eigenschappen maken deze model-
len al jaren achtereen zeer populair. 
Diverse modellen van Maxima zijn 
nog direct uit voorraad leverbaar. 
Voor Antaris en Maril is het mogelijk 
nu vast een boot te bestellen voor 
het voorjaar van 2023. 
De show wordt gehouden op vrijdag 
3, zaterdag 4 en maandag 6 juni van 
11.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven 
Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1 
in Oegstgeest.

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

Pinkstershow bij Jachthaven Poelgeest

Jachthaven Poelgeest. Foto aangeleverd.

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

Door Bart Jonker 

Heemstede – De zomer kan niet 
meer stuk voor Sandra van der Grift: 
zij was de gelukkige winnares van de 
fraaie Kamado barbecue die werd 
verloot door Slagerij Van der Wer� op 
de Glipperdreef 125 in Heemstede. 
Hartstikke blij en juichend nam zij 
maandag 30 mei de prijs in ont-
vangst uit handen van Barry van 
Bakel van Slagerij Van der Wer�.  

De Kamado barbecue is maar liefst 
21 inch breed (omgerekend zo’n 
53,34 cm), dus lekker groot genoeg 
om er een gezellig barbecuefeestje 

van te maken. Sandra kan deze en 
komende zomers volop aan de bak. 
Natuurlijk met het heerlijke barbe-
cuevlees van Slagerij Van der Wer�, 
dus dat gaat helemaal goedkomen! 

De winactie begon drie weken gele-
den. Klanten van de slagerij konden 
gedurende deze drie weken hun 
kassabon, voorzien van hun naam en 
telefoonnummer in de barbecuebak 
van de Kamado barbecue depone-
ren, die daarvoor speciaal in de 
winkel was neergezet. Er werden 
maar liefst 2738 kassabonnen in de 
barbecuebak achtergelaten. De actie 
was dus een daverend succes.  

Afgelopen zaterdag 28 mei werd uit 
al deze bonnen een winnaar getrok-
ken, die in een �lmpje op de Face-
bookpagina van Slagerij Van der 
Wer� werd bekendgemaakt. Dit 
bleek dus Sandra van der Grift te zijn 
geworden, die ook persoonlijk werd 
geïnformeerd. 

“Dan denk je zomaar dat je winkans 
met zo’n actie en zoveel inzendingen 
0 is. Niet waar dus: het is nog altijd 
veel meer winkans dan bijvoorbeeld 
de grote nationale loterijen”, grapt 
Barry van Bakel. “Ik wens Sandra veel 
mooie zomers en heel veel plezier 
met haar mooie prijs toe!”

Sandra van der Grift wint fraaie Kamado 
barbecue bij Slagerij Van der Werff

Barry van Bakel (links) overhandigt de Kamado barbecue aan een juichende Sandra 
van der Grift (rechts). Foto aangeleverd door Slagerij Van der Wer�.

Heemstede - Sinds oktober 2021 
zwaait Kendrick Fiekert de scepter 
over de nieuwste vestiging van 
Daadkracht, in zijn mooi verbouwde 
ruimte aan de Zandvoortselaan 157. 
Het blijkt een �tnessbedrijf te zijn 
met de specialisatie Personal Trai-
ning. Dit houdt in dat er één op één 
met een sporter wordt gewerkt. 
Soms komt er een echtpaar of twee 
vrienden samen. Dat is overzichtelijk 
voor de trainers en krijgt eenieder 
nog altijd de volledige aandacht. Om 
dit aanbod compleet te maken, is er 
ook de mogelijkheid tot het trainen 
in kleine groepjes tot zes personen, 
zogeheten Small Group. 

Wat wil de sporter als doel 
bereiken? 
Kendrick en zijn medewerkers zijn 
allen opgeleid om op een verant-
woorde manier ervaren of begin-
nende sporters te trainen. Zo heeft 
Kendrick zelf het CIOS doorlopen 
met de specialisatie �tness, EHBO 
geschoold en fysiotherapie gestu-
deerd. Dan kom je goed beslagen ten 
ijs. Zeker als je op gezette tijden ook 
seminars van buitenlandse �tness-
trainers volgt. Iedere nieuwe sporter 
wordt eerst kort onderzocht, bloed-
druk, BMI en/of een vetmeting. 
Daarna volgt het belangrijkste: wat is 
het doel dat de sporter wil bereiken? 
Veel vrouwen, maar ook mannen 
willen afvallen. Anderen willen hun 
spieren extra kracht geven of van 
rugklachten afkomen. Een juiste 
houding wordt vanaf minuut één 
aangeleerd. Na bepaalde operaties, 

denk aan heupen, knieën en enkels, 
kan het nuttig zijn bepaalde spier-
groepen extra te trainen.  

Ook thuis volhouden 
Wat Daadkracht belangrijk vindt, is 
dat de mensen hun persoonlijke 
instelling en lichaamshouding niet 
alleen in de sportschool volhouden, 
maar ook thuis tot in lengte van 
jaren. De medewerkers adviseren ook 
over de juiste voeding. Via een app 
kunnen sporters aangeven wat zij 
zoal eten op een dag, waarna de 
personal trainer advies geeft wat 
beter wel of niet kan worden aange-
past aan de maaltijden.  

Doelen zijn er om te halen
Kendrick en zijn team staan te pope-
len om met sporters aan de slag te 
gaan. Een proe�es is altijd mogelijk 
waarna men kan besluiten of men 
verder gaat. Consequent de lessen 
volgen en het resultaat wordt snel 
merkbaar. Doelen zijn er om te halen 
en met de hulp van jouw personal 
trainer moet dat lukken.

Naast Heemstede is er ook een vesti-
ging in Overveen, Bloemendaalse-
weg 275.
Meer weten, bezoek de website
www.daadkracht.training of bel met 
06-31914849.

Personal training ‘Daadkracht’ nu ook in Heemstede

Personal training bij Daadkracht. Foto aangeleverd door Daadkracht.
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Heemstede - Op zaterdag 28 mei 
werd het eerste herenteam van 
Tennisvereniging Merlenhove (TVM) 
kampioen en promoveert automa-
tisch naar de hoofdklasse, het één na 
hoogste niveau van de KNLTB 
zaterdag herencompetitie.  

Met een 6-0 overwinning, op mede 
titelkandidaat tennisvereniging In 
den Boogaard uit Hoofddorp, werd 
het herenteam van TVM met grote 
overmacht kampioen in de eerste 
klasse. Alle zeven wedstrijden 
werden gewonnen. Van de totaal 42 
te spelen partijen werden er 39 
gewonnen en slechts drie verloren. 

Met het bereiken van de hoofdklasse 
voldoet het herenteam aan de spor-
tieve ambities van Tennisvereniging 
Merlenhove. 

“Wij beschikten gelukkig over een 
brede selectie van spelers op 3 
niveau. Als de groep bij elkaar blijft 
maken wij zeker kans in de hoofd-
klasse”, aldus een optimistische 
captain Hendrik Kroon.
Naast Kroon kon het team beschik-
ken over Kester Black, Milan Ludlage, 
Jinze de Groot, Elmer Jutte, Bas Over-
beek, Dave van Schaik, Shaun Waters, 
Marc Huinink en Lars Betten als in-
valler.   

Heren 1 van Tennisvereniging 
Merlenhove zijn kampioen

Het kampioensteam Heren 1 van TV Merelenhove viert feest. Foto aangeleverd door 
TV Merlenhove. 

Door Joke van der Zee 

Heemstede – Bij FM Healthclub vin-
den ze een �t lichaam net zo belang-
rijk als een leuke sociale band met 
elkaar. Een �t lichaam is goed voor je 
gezondheid maar leuk en gezellig 
met je medemens omgaan ook! FM 
Health weet dat al jaren en organi-
seert diverse activiteiten die mensen 
bij elkaar brengen. Zo heeft eigenaar 
Wouter Brans de �etsbollentocht in 
het leven geroepen, in het voorjaar 
�etsen langs de mooie bollenvelden. 
Ook bedacht hij ‘Piertje-tik’, een 
wandeling van Zandvoort naar 
IJmuiden over het strand. De eerst-
volgende sociale activiteit is de 
(bekende) club-barbecue op het 
terrein voor de sportschool, gelegen 
aan de Kerklaan 113 C in Heemstede 
achter interieurzaak De Zwart.  
FM Healthclub bestaat alweer 15 jaar. 
Reden genoeg voor feestelijkheden. 
De barbecue is altijd een feestje op 
zich. 

Dat deze sportschool zo in trek is bij 
alle leeftijden, heeft alles te maken 
met de leuke sfeer en de activiteiten. 
Want �tnessen doe je in je eentje; er 

is altijd een zielsverwant in de buurt 
waar je gezellig een praatje mee kunt 
maken. “Er zijn leden die al jarenlang 
goed bevriend zijn met mensen die 
zij alleen kennen vanuit de sport-
school”, weet Wouter en vervolgt: 
“het is leuk om te horen dat ze met 
elkaar optrekken. Dat zegt genoeg 
over de laagdrempeligheid die wij 

bieden. Het is ook kleinschalig, je 
kent elkaar, het persoonlijke contact 
met mensen die hier sporten was 
een van mijn wensen toen ik voor 
mezelf begon.” 

Houd de website www.fmhealthclub.
nl in de gaten voor alle nieuws en 
activiteiten.

Leuke activiteiten FM Healthclub 
brengen mensen bij elkaar

FM Healthclub. Foto aangeleverd.

Heemstede - De zomer komt eraan. 
Het moment om meer te gaan 
bewegen of te sporten zoals hard-
lopen. Hardlopen kun je doen 
wanneer je dat wilt en waar je dat 
wilt. Maar hardlopen is meer dan je 
gympen aantrekken en gaan. De 
kans dat je dan geblesseerd raakt is 
groot door je looptechniek en omdat 
je te voortvarend van start gaat. 
Tijdens de cursus Hardlopen leer je 
een goede looptechniek en wordt 
het hardlopen langzaam opge-
bouwd. Hardlopen wordt met 
wandelen afgewisseld.  

Op maandag 13 juni start deze 
cursus weer bij Lopers Company by 
Enno. Door een rustige opbouw en 

leren van de juiste looptechniek kun 
je na zes weken 20 minuten aaneen 
hardlopen en na 13 weken zelfs 40 
minuten.   
Er is nog plaats voor nieuwe cursis-
ten, dus schrijf je snel in. Alle infor-
matie hierover staat op:
www.loperscompanyheemstede.nl/
hardlopen-beginners/.

Bellen of mailen kan ook naar
0620 41 00 66 of
info@loperscompanyheemstede.nl.

Of loop binnen in de winkel van 
Lopers Company by Enno op de 
Binnenweg 35 in Heemstede. Daar 
kun je alle antwoorden op je vragen 
krijgen. 

Leer deze zomer hardlopen 
bij Lopers Company by Enno

Hardlopen voor beginners. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Scheidend wethouder 
Sjaak Struijf was gevraagd de 
speciale sportdag voor scholieren 
met een beperking te openen op 
woensdag 25 mei. Een heel bijzon-
dere sportdag, want alle 70 deelne-
mende kinderen kwamen van deVan 
Gilsenschool uit Haarlem. Hier gaan 
kinderen naar school die gehoorpro-
blemen hebben. Er was voor het 
sportpark van HBC gekozen, omdat 
de directeur van Sanidirect, de 
sponsor van dit evenement, kinderen 
bij HBC heeft voetballen. De dag 
werd mede georganiseerd door HBC 
voetbal, HBC tafeltennis, SportSup-
port, de stichting Speciale Voetbal-
dagen en dansschool Jolein.  

Er waren een zestal veldjes met ver-
schillende onderdelen uitgezet. 
Doelschieten, Hockey, Dansen, 
Basketbal en nog veel meer. In de 
sporthal onder de tribune had de 
tafeltennisclub van HBC verschil-
lende tafels bijzonder ingericht. Allen 
met een moeilijkheidsgraad. Zo 

waren er kleine ronde tafels, tafels 
waarbij de het balletje omhoog 
wordt geblazen, tafels waar er kleine 
pionnen omver gespeeld moeten 
worden. Iedere 15 minuten werd er 
gewisseld van activiteit.  

Dennis van der Snoek van SportSup-
port had de leiding en hield de orga-
nisatie strak in de hand. Voor een 
heerlijke en gezonde lunch was ge-
zorgd. De kinderen genoten met 
volle teugen en streden op het 
scherpst van de snede. Vooral de 
oudste leerlingen van de groepen 7 
en 8 gingen er fanatiek tegenaan. 
Winnaars werden niet aangewezen, 
maar iedereen kreeg een medaille. 
Een medaille waar ze naar vier uur 
inspanning alle recht op hadden. De 
vele vrijwilligers zorgden ervoor dat 
alles vlekkeloos verliep.  

Organisator Stichting Special Sport 
werkt vooral in het zuiden van het 
land. Via donaties en sponsoring 
organiseren zijn evenementen voor 
kinderen met uiteenlopende beper-
kingen. Groepen tot wel 300 kinde-
ren wordt zo een dag ontspanning 
en sportplezier aangeboden. Ook 
voor deze groep kinderen is sport 
uiterst belangrijk voor hun fysiek en 
psychisch wel bevinden.   

Stichting Special Sport verzorgt een geslaagde 
sportdag voor scholieren met een beperking

De kinderen hadden veel plezier op de sportdag.

Wethouder Sjaak Struijf (links) verklaart de spelen voor geopend. Foto’s: Eric van 
Westerloo.
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Heemstede - Woensdag 25 mei 
hebben 250 kinderen van de Bosch 
en Hovenschool meer dan 5200 euro 
opgehaald voor Stichting Vluchte-
ling. Tijdens de ‘Dikke Banden Race’ 
werd er met veel plezier rondjes 

ge�etst op een uitgezet parcours. De 
hele ochtend stond in het teken van 
de race. Hoewel het niet ging om de 
winst, werd er door alle leerlingen 
fanatiek ge�etst.  

Een week voorafgaand aan de spon-
soractie werden de leerlingen 
middels een speciale video vanuit de 
Sierra Nevada (Spanje) aangemoe-
digd door niemand minder dan 
Steven Kruijswijk, die zich daar 
momenteel met Team Jumbo-Visma 
voorbereidt op de Tour de France. 
Om voor de toeschouwers goed 
herkenbaar te zijn, ontvingen alle 
kinderen vooraf een shirt zij mochten 
‘pimpen.’ Zo zou het naast een fana-
tieke race, ook een kleurrijke sponso-
ractie worden. 

Startschot
Woensdagochtend werd om 08.30 
uur het startschot gegeven. Op een 
fantastisch aangekleed parcours 

reden alle klassen (groepen 1 t/m 8) 
om beurten hun rondjes. Aangemoe-
digd door twee fantastische spea-
kers, ouders, leerkrachten en andere 
leerlingen, gingen de groepen van 
start. 

Sponsoractie 
Met deze sponsoractie maakten leer-
lingen op een laagdrempelige en 
leuke manier kennis met de wieler-
sport. Maar belangrijker nog was de 
bewustwording van het leed dat 
leeftijdsgenoten in andere landen 
ondergaan. Door oorlog, geweld en 
onderdrukking zijn wereldwijd voor 
het eerst meer dan 100 miljoen 
mensen noodgedwongen op de 
vlucht.
Stichting Vluchteling richt zich op het 
verlenen van hulp aan vluchtelingen 
in hun eigen regio. Dat wil zeggen 
aan vluchtelingen en ontheemden –, 
die in eigen land of in een buurland 
wachten tot ze naar ‘thuis’ kunnen 

terugkeren. Door een sportief en leuk 
evenement te koppelen aan een 
goed doel, blijkt ook bij leerlingen 
deze boodschap beter te blijven 
hangen.

Een van de redenen is dat naar het 
event wordt toegeleefd en daardoor 
in de klassen de ruimte en tijd on-
staat om stil te staan bij dit onder-
werp. 

Bosch en Hovenschool met Dikke Banden Race in actie voor Stichting Vluchteling

Veel �etsplezier voor een goed doel tijdens de Dikke Banden Race’ bij de Bosch en 
Hovenschool’. Foto’s aangeleverd door de Bosch en Hovenschool.

Steven Kruijswijk

Heemstede - Scouting WABO Heem-
stede heeft tijdens haar jaarlijkse 
groepsdag een uitdagend program-
ma neergezet. Speciaal voor deze 
ene dag werd de WABO Arcade hal 
geopend. 
Alle leden waren uitgenodigd om 
een spelletje te komen spelen op de 
verschillende gameconsoles, zo 
stonden er meerdere Wii’s, konden ze 
op de tablets aan de slag en was er 
zelfs een Nes op leeftijd aanwezig 
om op te Mario Karten.  
Om te kunnen gamen moesten de 
meiden natuurlijk wel ‘schermtijd’ 
verdienen. Dit deden ze buiten aan 
de hand van o�ine games. Zo kon 
daar levensgroot Tetris gespeeld 
worden, was er een Candy Crush spel 
te spelen en kon door middel van 
een katapult er op groot formaat 
Angry Birds gespeeld worden. 
Hiermee verdiende de meiden tick-
ets, die konden ze meteen binnen 
uitgeven bij de consoles maar ook 

inzetten bij ‘hoger lager’. Want met
1 goed gokje had je opeens een 
dubbele speeltijd. 
 Het was een leuke dag waarbij 
menig lid zei dat stiekem de o�ine 

spellen buiten zelfs leuker waren dan 
de gameconsoles binnen.  
Meer informatie:
www.waboscouting.nl of op
www.facebook.com/ScoutingWABO.

Scouting WABO speelt offline tijdens groepsdag 

Groepsdag Scouting WABO. Foto aangeleverd door Scouting WABO.

Heemstede - Ieder jaar kun je in 
jouw eigen wijk in de maanden mei, 
juni en juli van lekker buiten op 
straat spelen. WIJ Heemstede organi-
seert ieder jaar de straatspeelavon-
den in veel wijken, verspreid over 
Heemstede. Gezellige avonden vol 
sport en spel. De tijd is van 18.30 – 
20.30 uur, tenzij anders aangegeven.
Binnenkort zijn de volgende 
straatspeelavonden”:
• Dinsdag 7 juni: aan de Laan van 

Insulinde;
• Vrijdag 17 juni: MICRO straatspeel-

avond van 18.30-19.30 uur tijdens 
de Avond-4-daagse;

• Dinsdag 21 juni: aan de Bernard 
Zweerslaan;

De jeugdwerker en vrijwilligers 
nemen bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee.
Maar de kinderen kunnen ook stelten 
lopen, hoepelen, elastieken, skippy-

ballen, springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. De hele buurt mag 
meedoen. En dat allemaal helemaal 
gratis! (Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)
Op deze avonden worden de betref-
fende straten vanaf 17.00 uur afge-
sloten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht. 

Straatspeelavonden: 
kom je ook spelen? 

Foto aangeleverd door WIJ Heem-
stede.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Sinds de jaren vijftig 
komen de hoogste klassen van de 
basisschool jaarlijks op het sportpark 
in Heemstede bijeen om zich een 
dag uit te leven met verschillende 
sporten.
In het verre verleden werden er 
medailles uitgereikt voor winst op 
verschillende onderdelen. Later 
volgden diploma’s als een bewijs van 
deelname.  

Op maandag 30 mei was het zover 
dat de leerlingen van de groepen 7 & 
8 rond 09.00 werden verwacht.
Leerlingen sportkunde (In Holland), 
buurtsportcoaches,  dansschool 
Jolein en de gastvrijheid binnen
het clubgebouw van de voetbal-
clubs VEW en Heemstede maakte
het tot een prima georganiseerde 
dag.  

Wethouder Sjaak Struij� mocht een 
van zijn laatste o�ciële handelingen 
verrichten door de dag te openen. 
Vanaf donderdag 4 juni is hij wet-
houder af en zal dit soort gebeurte-

nissen zeker gaan missen. Met een 
korte toespraak hield hij de kinderen 
nog net bij de les. Daarna ging het 
los. Warming up door dansschool 
Jolein, voetbal, rugby, hindernissen 
nemen, schaken en nog heel veel 
meer meer stond op het programma.  

De lunchpakketten stonden al klaar 
in het clubhuis. Een overvloed aan 
�esjes met helder water wachtend 
op dorstige kelen. Jongens en 
meisjes sportten door en met elkaar. 
Rugzak aan de kant en leef je uit op 
de een of andere sport.  

Tijdens de opening pakte donkere 
wolken zich samen boven het sport-
park. Een beetje regen mocht de pret 
niet drukken want daarna bleef het 
gelukkig helemaal droog.
Jammer dat niet alle tien de scholen, 
om verschillende redenen, konden 

deelnemen al is zeven een prima 
aantal natuurlijk. Opnieuw een �jne 
dag voor de kinderen.
Zij die volgend jaar afzwaaien naar 
de middelbare school zullen nog met 
plezier terugdenken aan de school-
sportdagen.

Schoolsportdag in Heemstede: zeven scholen, 450 kinderen

De scholieren vermaakten zich prima op de sportdag. Foto’s: Eric van Westerloo.Sjaak Struijf opent de dag.
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Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 6 juni, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

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

Horizontaal 1. traktement; 7. Frans levenslied; 12. toverheks;
13. ooievaar; 14. loterijbriefje; 15. persoonlijk voornaam-
woord; 17. sappig; 19. kerkelijke omroep (afk.); 21. familielid;
22. anticonceptiemiddel; 24. naaktloperij; 27. oude lap; 28.
bewoner van de Efteling; 30. bloeimaand; 31. projectieplaatje;
32. slaapplaats voor honden; 33. miljard (afk.); 35. vakantie
van de Tweede kamer; 37. vruchtengelei; 38. schrijfartikel; 41.
vertragingstoestel; 42. tropische vrucht; 44. vrouwtjeshond;
46. mousserende Duitse wijn; 47. heldendicht; 48. Europe-
aan; 49. echtgenoot; 50. plezier; 52. plaats in Gelderland; 54.
offertafel; 56. aanmoedingskreet; 58. plaats in Italië; 61. vier-
handig zoogdier; 62. deel van een woning; 64. Nederlandse
Aardolie Maatschappij (afk.); 65. dierenverblijf; 67. naald-
boom; 68. ophef (opstootje); 70. matig koud; 72. duivenhok;
73. boterhamsmeersel; 76. plechtige belofte; 77. operatie
kamer (afk.); 78. turfgrond; 79. klankweerkaatsing; 81. fami-
lielid; 82. vragend voornaamwoord; 83. dopheide; 84. familiel-
id; 86. apparaat; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal 1. dronkaard; 2. kosten koper (afk.); 3. kleefmiddel;
4. geestdrift; 5. ochtendjas voor dames; 6. noeste vlijt; 7.
noodsituatie; 8. agave; 9. kloosterzuster; 10. heilige (afk.); 11.
plaats in Noord-Holland; 16. Koreaans automerk; 18. jong
schaap; 20. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 21. nachtge-
waad; 23. soort verlichting; 25. melkklier; 26. evenzo (Lat.);
27. schaapkameel; 29. paal met camera; 32. dameskleding;
34. rivier in Engeland; 36. deel van een stad; 37. Tibetaans
rund; 39. boomvrucht; 40. scheepsexploitant; 42. vrouwelijk
roofdier; 43. vishaak; 45. levenskracht; 46. tennisterm; 51. niet
traag (snel); 53. streepjescode (afk.); 54. biljartterm; 55.
schoolvak; 56. deel van het lichaam; 57. bloembed; 59. Aus-
tralische struisvogel; 60. militair; 62. hondenverblijf; 63. ex-
president van Amerika; 66. licht klap; 67. aanwijzend voor-
naamwoord; 69. Pan American Airways (afk.); 71. rivier in
Utrecht; 73. doopvader; 74. werelddeel; 75 grote teug water;
78. waterdier; 80. sporenplant; 82. persoonlijk voornaam-
woord; 85. met name (afk.).
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KRUISWOORDPUZZEL

INGEZONDEN COLUMN GGD

Ik moet deze week met de deur in 
huis vallen: de mentale gezondheid 
van scholieren in GGD-regio Kenne-
merland staat onder druk. Verge-
leken met vóór de coronacrisis 
hadden najaar 2021 méér leer-
lingen psychische klachten en 
voelden minder leerlingen zich 
gelukkig. Ook is het percentage 
leerlingen gestegen dat er het afge-
lopen jaar serieus over dacht een 
einde te maken aan het leven: in de 
onderzoeken vóór de coronacrisis 
(2009 tot 2019) lag dit stabiel rond 
de 16%, najaar 2021 is het gestegen 
tot 24%. Dit en meer blijkt uit de 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 
2021.

Dit zijn schrikbarende cijfers. Wij maken ons zorgen over de verslechterde 
mentale gezondheid van jongeren. De resultaten van dit onderzoek (die 
aansluiten bij recente signalen van andere onderzoeken) roepen op tot 
het nemen van méér actie. Een investering die erop is gericht om alle 
jongeren in deze regio meer te laten bewegen en ze te leren praten over 
hun mentale problemen. Ter inspiratie hebben GGD Kennemerland en 
Museum van de Geest onlangs hun handen ineen geslagen met als doel 
om jonge mensen aan de praat te krijgen over hun (donkere) gevoelens 
via Word Up. 

Zowel regionaal als landelijk bestaan er meer verschillende interventies 
gericht op het mentale en fysieke welzijn van onze jeugd. Maar deze 
cijfers laten zien dat er nog werk aan de winkel is. Het is nu aan onder 
meer scholen en gemeenten om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk 
gedragen gaan worden en we stappen kunnen zetten. De monitor laat 
tegelijkertijd zien hoe belangrijk het is om de gezondheid van jongeren 
te blijven onderzoeken. 

De resultaten zijn essentieel bij het maken van toekomstgericht gezond-
heidsbeleid en helpen het ministerie van VWS en gemeenten om nog 
beter te bepalen waar de nadruk moet liggen op het bieden van zorg en 
ondersteuning aan jongeren. GGD Kennemerland gebruikt de resultaten 
om zowel scholen als gemeenten in de GGD-regio Kennemerland te advi-
seren over gezondheidsbeleid voor jongeren.  Dus ziet u een oproep van 
ons voorbij komen over een onderzoek? Probeer dan alstublieft waar 
mogelijk een bijdrage te leveren! We zijn er tenslotte voor u. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Onderzoek loont 

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

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De vaste klanten van 
het café is het niet ontgaan, maar 
voor de minder frequente bezoeker 
van het café De 1ste Aanleg op de 
hoek van de Raadhuisstraat /Kerk-
laan is het misschien nieuw. Eigenaar 
Kees Heger heeft na 20 jaar het café 
bestierd te hebben de zaak overge-
daan aan Leonard Baars. Hij is samen 
met de stille vennoot Geert-Jan Waar-
denburg, eigenaar van Van Schagen 
Autobedrijf, de nieuwe eigenaar van 
het zo karakteristieke café.  

“Ik wilde niet zoveel aan interieur 
veranderen”, zegt Leonard. Door wat 
kleine aanpassingen oogt het binnen 
nu wat groter. De vloer is vervangen 
door eentje van hout. Nieuwe moge-
lijkheden voor het terras met minita-
feltjes die kunnen worden vastgezet 
aan de bankjes. Bij de minste zonne-
schijn kan men daar al even lekker 
zitten voor een praatje en de reuring 
nabij het bruggetje gadeslaan.  

Ook het bier is van een ander merk. 
Werd er de laatste jaren Grolsch bier 
geschonken, is dat nu Brand bier. 
Nieuw is ook dat het bier nu uit een 
grote ondergrondse (koel) container 
komt, zodat het gezeul met de lood-
zware vaten verleden tijd is. Naast 
het Brand bier zijn er ook verschil-
lende andere bieren te verkrijgen 
zoals bijvoorbeeld A�igem. Wat ook 
is aangepast is de kaart met borrel-
hapjes. Er staan nu meer gefrituurde 
gerechtjes op de kaart.  

De eerste verdieping werd regelma-
tig verhuurd aan kleine gezelschap-
pen. Dat wil Leonard niet langer, 
want hij ziet de gasten liever integre-
ren in het café. Als zij met een groep-
je zijn kunnen ze gewoon in een 

hoek van het café samenkomen. De 
vaste bezoekers kunnen hierdoor 
altijd rekenen op een ook voor hen 
open café. Momenteel is de zaak op 
maandag nog gesloten, al gaat het 
café binnenkort zeven dagen per 
week open. Zondag open van 15.00 
uur tot 23.00 uur. Maandag t/m 
woensdag tot middernacht. 
Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft 
de zaak open tot één uur.  

De loop zit er prima in volgens Leo-
nard. “Onze klanten hebben de weg 
naar het klassieke pand weer gevon-
den.” Leonard is wel van plan zich bij 
de traditionele jaarlijkse wijntoer aan 
te sluiten. Zelf woont hij in Amster-
dam, is daar gesetteld en wil daar 
voorlopig niet weg. Onder andere 
daarom is hij dringend opzoek naar 
een bedrijfsleider die een aantal 
dagen per week de zaak wil runnen 
en vooral optreedt als gastheer voor 

de bezoekers. Kortom: de zaak be-
houdt de functie die het al sinds 
mensenheugenis heeft. Na de kleine 
aanpassingen is het nog altijd goed 
vertoeven en zijn de gasten in goede 
handen bij de ervaren horecaonder-
nemer Leonard Baars.

Het 130 jaar oude café De 1ste Aanleg 
is nog steeds verbluffend jong

Café De 1ste Aanleg is vanouds gezellig. Foto’s aangeleverd.

Café De 1ste Aanleg.
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FEESTELIJKE 
AFSLUITING PROJECT 
ACHTER DE VOORDEUR
Dit project is een initiatief van WIJ 
Heemstede (gesubsidieerd door 
ZonMW) waarbij de extra aan-
dacht voor eenzaamheid onder 
ouderen centraal staat. 

De afsluiting zal plaatsvinden in 
de Luifel met Frénk van der 
Linden als de talkshowpresenta-
tor. De slot-act wordt verzorgd 
door de Heemsteedse Singer 
Songwriter Barbera van der 
Kaay. 

De aanvang van deze gezellige 
middag is in de Luifel om
15.00 uur, inloop vanaf 
14.30 uur.

Mocht u belangstelling hebben 
om erbij te zijn dan kunt u mailen 
naar idejonge@wijheemstede.nl.

NIEUWS
HET VERHAAL VAN VRIJWILLIGER DICK TEN HAVE EN LEN ROOZEN
“Iedereen die ik in de auto heb is erg dankbaar, dus ik doe het graag”
Dick ten Have werkt sinds 2016 
met veel plezier als vrijwillig 
chauffeur bij WIJ Heemstede. 
Met zijn comfortabele auto 
brengt hij meerdere dag-
delen per week mensen die zelf 
geen vervoer hebben naar hun 
afspraak toe. 
“Ik haal de mensen thuis op en 
breng ze naar het ziekenhuis, 
de kapper of naar familie. Als 
het nodig is, bijvoorbeeld bij 
een ziekenhuisbezoek, dan blijf 
ik wachten in de wachtkamer 

totdat de mensen klaar zijn. 
‘Begeleid vervoer’ heet dat,” 
vertelt Dick. 
Veel Heemstedenaren maken 
dankbaar gebruik van deze 
service. Ook Len Roozen is 
blij dat ze het ziekenhuis kan 
bezoeken met het vrijwilligers-
vervoer. 
“Na mijn heupoperatie moest 
ik helaas afstand doen van mijn 
fiets en mijn auto. Dat ik terug 
kan vallen op het vrijwilligers-
vervoer vind ik geweldig! 

Het is heel goed merkbaar dat 
de chauffeurs vrijwilliger zijn: ze 
zijn allemaal even hartelijk en 
behulpzaam.” Dick is blij dat hij 
na zijn pensioen dit werk kan 
doen. 
“Ik heb altijd hard gewerkt 
als salesmanager dus ik ben 
niet zo’n stilzitter. En op deze 
manier spreek ik leuke mensen 
en ik kom nog eens ergens! 
Bovendien is iedereen die ik in 
de auto heb erg dankbaar, dus 
ik doe het graag.”

SENIORENNIEUWS

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

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

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

AGENDA JUNI
Woensdag 1 juni
19.00 uur Ontmoeting
De Verhalen Karavaan

Donderdag 2 juni
19.30 uur Lezing + filmpjes
Warchild door 
Jooske Hommers

Dinsdag 7 juni
10.00 uur vertrek bij 
Pomphuis
Wandeling Meermond

Woensdag 8 juni
19.30 uur Film
Drama (2020)

Donderdag 9 juni
14.00 uur Creatieve inloop 
Molenwerf met Gaby Godijk 

Maandag 13 juni
14.00 uur Vriendinnenclub
met themagesprek over 
Vertrouwen

Dinsdag 14 juni
14.00 uur Trefpuntlezing
Rome door Hillebrand de 
Lange

Donderdag 16 juni
10.30 uur Film & lunch
Romantisch drama (2020) 

Donderdag 16 juni
19.30 uur Ligconcert Let it go
Klankschalen met muziek 
van de Beatles

Dinsdag 21 juni
10.00 uur vertrek bij Plein1
Wandeling Postkantoren \
Binnenweg

Woensdag 22 juni
19.30 uur Film
Thriller/Komedie (2021)

Donderdag 23 juni
14.00 uur Creatieve inloop 
Molenwerf met Gaby Godijk 

Vrijdag 24 juni
10.00 uur Workshop
Zingen: vrij, moeiteloos en 
krachtig 

Vrijdag 24 juni
11.00 uur Ontmoeting
De Heerlijke Heksenketel 
in de Molenwerf

Donderdag 30 juni
19.30 uur Film
Drama (2020)

Alle activiteiten zijn in de Luifel,
tenzij anders aangegeven. 

Voor meer informatie over 
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.

WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, 
op te halen 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.

VERSPREIDERS 
GEZOCHT
Ieder jaar brengt WIJ Heem-
stede we een brochure uit met 
daarin alle activiteiten, cursus-
sen en diensten. Dit boekje 
wordt huis-aan-huis bezorgd in 
heel Heemstede. Hiervoor zijn 
we weer op zoek naar nieuwe 
verspreiders.
De brochure wordt verspreid in 
de week van 22 tot en met 
28 augustus.

Heb jij zin om mee te helpen 
met het rondbrengen? Je mag 
één wijk of meerdere wijken 
lopen.

Eén wijk is ongeveer 2 uur
lopen. We proberen je in de 
wijk(en) niet te ver van je huis 
in te plannen.
Per wijk krijg je een vergoeding 
van € 15,-.

Opgeven kan via de mail: 
sprins@wijheemstede.nl of bel: 
023 – 548 38 22 op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

VACATURE TOP 3
mei 2021

Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Vrijwilligers Begeleide-
Omgangs-Regeling Humanitas
Wil jij gescheiden ouders onder-
steunen bij het maken van 
afspraken? Wil jij eraan bijdragen 
dat het kind weer zijn plek vindt? 
Als vrijwilliger help je tijdelijk bij 
de omgang tussen kinderen en 
hun ouders. Jouw doel is te wer-
ken aan een positieve en 
ontspannen sfeer. 
Ter voorbereiding krijg je als vrij-
williger een training aangeboden, 
deze is op 8 en 13 juni (10-13 uur) 
en op 28 juni (10-15 uur). Interes-
se? Neem snel contact op!

Wandel jij mee met de bewoners 
op zaterdag 2 juli?
Woonzorgcentum De 
Heemhaven organiseert samen 
met de buurtbewoners een 
Wandeldag op zaterdag 2 juli om 
meer met elkaar in contact te 
komen. Langs de route worden 
diverse activiteiten en festivitei-
ten georganiseerd. Samen met 
de bewoners ontdek je de buurt 
en kun je genieten van alle leuke 
initiatieven

Winkel- en kassamedewerker 
Speelgoedbank
Stichting Speelgoedbank helpt 
kinderen die opgroeien in 
minimagezinnen aan educatief en 
creatief speelgoed. Je helpt 
klanten aan de kassa, beant-
woordt vragen, vult de kasten 
aan met nieuw binnengebracht 
speelgoed en houdt de winkel 
netjes. Heb je een paar uurtjes 
per week tijd over, vraag dan naar 
de mogelijkheden!

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 smart-
phone? Dan kunt u terecht in het 
gebouw van Plein1.  
WIJ Heemstede organiseert samen met 
de Bibliotheek Heemstede het Media-
café. Vrijwilligers beantwoorden de 
vragen, speciaal voor senioren in 
Heemstede. Het Mediacafé is 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 wel-
kom op  donderdag 9 juni van 
13.30 uur tot 15.30 uur. 

zoekt verspreiders
voor onze jaarlijkse brochure.

www.wijheemstede.nl

Heemstede Cup
De Heemstede Cup is een voetbal-
toernooitje voor 12 jaar en ouder op het 
veld bij de Vrijheidsdreef op vrijdag 3 
juni van 18.00 tot 21.00 uur.
Deelname is gratis.
Het zijn korte voetbalwedstrijden van 
7 minuten in teams van 4 spelers met 
een voetbal boarding op een klein veld.

Team Sport Service en Plexat van 
WIJ Heemstede bieden dit aan met voor 
de winnaars leuke prijsjes.. een aardig-
heidje! Kom lekker meedoen!
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Door Bart Jonker

Haarlem – Op zaterdag 7 juni om 20 
uur wordt de o�ciële aftrap gegeven 
in de Grote of St.- Bavokerk aan de 
Grote Markt in Haarlem voor de jaar-
lijkse Stadsorgelconcerten. De Stads-
orgelconcerten zijn best uniek, ener-
zijds omdat Haarlem wereldwijd 
bekend staat als orgelstad. Ander-
zijds omdat het Christian Múllerorgel 
uit 1738 in deze kerk na een restaura-
tieperiode van acht maanden weer 
voor het eerst in gebruik genomen 
wordt. Naast het Christian Müller-
orgel, bezit Haarlem nog het 
beroemde Cavaillé-orgel in de Phil-
harmonie. Beide orgels genieten een 
monumentale status en zijn wereld-
wijd een geliefde trekpleister voor 
toeristen. Op 7 juni speelt stadsorga-
nist Anton Pauw de eerste noten van 
het stuk ‘Trois Chorals’ van componist 
César Franck op het gerestaureerde 
Christian Müllerorgel.   

Grootste orgelpijpen weer aan de 
praat gekregen
“Het Christian Müllerorgel geldt als 
het indrukwekkendste orgel om te 
zien van heel Europa”, vertelt stadsor-
ganist Anton Pauw, die al vanaf zijn 
achtste jaar orgel speelt en daarop 
afstudeerde aan het conservatorium 
van Amsterdam. “Ik beschouw dit 
orgel zelf eigenlijk als het mooiste 
monument van Haarlem. In die zin - 
buiten dat we in Haarlem natuurlijk 
heel veel andere geweldige monu-
menten hebben - dat dit orgel zich in 
zijn soort onderscheidt, van alle 
andere mooie orgels in Nederland. 
Alleen al om zijn imposante uitstra-
ling. De restauratie ervan was ook 
esthetisch. Het orgel klinkt niet 
anders dan daarvoor, behalve dan 
dat de grootste pijpen van het orgel 
weer aan de praat zijn gekregen. De 
laatste restauratie van deze grote 
pijpen zal ook wel inmiddels zo’n 60 
jaar geleden zijn.”  

‘Trois Chorals’ van César Franck
Op het concert klinken alle drie de 
‘Chorals’ van componist César Franck. 

Franck werd in 1822 in Luik geboren, 
dat toen nog deel uitmaakte van het 
Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen. Het grootste deel van zijn 
leven werkte hij echter in Parijs. in 
1837 liet hij zich naturaliseren tot 
Fransman, waardoor hij zodoende als 
Frans componist wordt beschouwd.  
Hij overleed in 1890. In Heemstede is 
nog de César Francklaan naar hem 
vernoemd. “Er zijn twee redenen dat 
ik de ‘Trois Chorals’ speel”, vervolgt 
Anton Pauw. “Het is ten eerste 200 
jaar geleden dat componist César 

Franck werd geboren. De ‘Trois Cho-
rals’ zijn overigens zijn laatste wer-
ken, hij schreef ze kort voor zijn 
dood. Ten tweede speel ik dit stuk 
omdat ik in twee fragmenten die 
grote basorgelpijpen dan kan laten 
horen. Ze brengen een heel zacht 
laag geluid voort, precies wat de 
componist voorschrijft in het stuk. 
Deze grote orgelpijpen werken nu 
weer, dus ik vond dat meteen een 
leuke aanleiding. Tijdens dit stadsor-
gelconcert speel ik in afwisseling met 
het Kamerkoor Amsemble onder 
leiding van Benjamin Bakker. Het 
wordt dus echt een fraai spektakel”, 
aldus Anton Pauw.   

Iedere dinsdag en donderdag 
orgelconcerten
Na de o�ciële opening op 7 juni 
vinden deze zomer weer iedere dins-
dag en donderdag stadsorgelconcer-
ten plaats in de Grote of St.-Bavokerk, 
waar gerenommeerde organisten als 
Frank van Wijk, Vincent Thévenaz, 
Kumi Choi en Ben van Oosten hun 
opwachting maken. Eén van de hoog-
tepunten is het concert op 13 septem-
ber. Tijdens dit concert komt een ver-
loren gewaand jeugdwerk van Hen-
drik Andriessen na lange tijd weer
tot klinken: de Sonate ‘Da pacem, 
Domine’, gecomponeerd in 1913.
Meer informatie en kaartverkoop op: 
www.philharmoniehaarlem.nl/
stadsorgelconcerten.

Start Stadsorgelconcerten in orgelstad 
Haarlem met César Francks ‘Trois Chorals’  

Stadsorganist Anton Pauw achter het orgel. Foto: Bibi Veth.

Franse herdenkingspostzegel uit 1992 
met afbeelding van César Franck.
Foto: Bigstock.

Heemstede - Woensdag 8 juni gaat 
Wilma Geldof in gesprek met Anne-
ruth Wibaut over haar boek ‘Toen 
mijn vader mij maakte’, ’s ochtends 
om 10.30 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 

Schrijfster Anneruth Wibaut is 
dochter van gevestigde families. De 
Wibauten in Amsterdam en de Guilo-
nards op Waalhaven, toenmalige 
thuisbasis van de KLM. Ze groeide op 
met mooie verhalen en een familie-
geheim, een gebeurtenis waar angst-
vallig over werd gezwegen: het 
bunkerdrama.

In mei verscheen haar boek dat met 
vaart is geschreven en veel histori-
sche namen en gebeurtenissen 
bevat. Het is een oorlogsboek dat 
ook het transgenerationele trauma 
belicht en een geschiedenis bevat 
die niet stopt op 5 mei maar verder 
gaat en de levens vertelt van mensen 
die de oorlog overleefden.
In Toen mijn vader mij maakte recon-
strueert ze de vijf oorlogsjaren van 
haar ouders die elkaar kennen van 
het Amsterdams Lyceum. Wat ze 
deden in het verzet, hoe ze verraden 
werden en de oorlog overleefden. Na 
de bevrijding woekert de oorlog 
door. Het stichten van een gezin 
blijkt geen remedie tegen het 
trauma. Wat Anneruth ook doet of 
meemaakt, de oorlog is altijd erger. 
Ook als haar ouders samen voor de 
dood kiezen, haar broer veel te jong 
sterft en haar achterneef Theo van 
Gogh op straat wordt vermoord.

Wibaut heeft zich er nooit bij neerge-
legd en is het gevecht aangegaan 
met het trauma dat zich voordoet als 
een levend monster dat altijd en 
overal onverwacht tevoorschijn kan 
springen.

Anneruth Wibaut (1953), werd in 
Amsterdam pratend geboren, denkt 
in woorden, dicht om stilte en werkt 
in Haarlem als trainer, mediator en 
coach. Ze zit in de organisatie van De 
Haarlemse Dichtlijn en presenteert 
daar om de maand het Open 
Podium. 

Wilma Geldof (woonachtig in 
Haarlem) werkte jarenlang in de 
geestelijke gezondheidszorg en bij 
de Raad voor de Kinderbescherming. 
In 2001 verscheen haar eerste kinder-
boek. Sinds 2010 is ze fulltime schrijf-
ster, columniste, en docent schrijven 
bij onder andere ScriptPlus. Met haar 
YA-roman Elke dag een druppel gif 
won ze in 2015 de Thea 
Beckmanprijs. 

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

Interview met Anneruth Wibaut 
bij Boekhandel Blokker

Anneruth Wibaut. Foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Zondag 22 mei was de 
bekendmaking van de drie winnaars 
van de schrijfwedstrijd die Boek-
handel Blokker organiseerde rond 
het thema van de Boekenweek: 
‘Liefde in Heemstede – Liefde in 
Bennebroek’. De schrijfwedstrijd is 
onderdeel van de viering van het 
75-jarig bestaan van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) in 2022.

De jury bestond uit Jaap Verschoor  
(HVHB), Ramy El-Dardiry (inwoner en 
schrijver) en Louise Flick (boekhandel 
Blokker). Het mooiste verhaal of ge-
dicht werd beloond met een boeken-
bon van €150,-. De tweede prijs is 
een boekenbon van €100,-, de derde 
prijs een boekenbon van €50,-.
De winnaar van de schrijfwedstrijd is 
Flip Hammann met het verhaal 
Eerste liefde in Heemstede: zwembad 
1965. Hierin gaat hij terug naar zijn 
eerste liefde die opbloeide in de 
oude zwemvijvers bij Groenendaal. 

De tweede prijs is voor Therry Feije-
Tuijp voor haar verhaal Liefde in 
Bennebroek (over hoe zij in de 
oorlog liefdevol werd opgevangen in 
Bennebroek), en de derde prijs voor 
Frans Strunk en het verhaal Café de 
Eerste Aanleg (over een bijzondere 
ontmoeting in De eerste Aanleg).

De jury was aangenaam verrast door 
de variatie van de inzendingen.
Alle deelnemers hadden op eigen, 
persoonlijke wijze invulling gegeven 
aan het thema. De winnende ver-
halen zijn te lezen op de site van de 
historische vereniging:
www.hvhb.nl.

Winnaars schrijfwedstrijd ‘Liefde in Heemstede - 
Liefde in Bennebroek’ ontvangen hun prijs

V.l.n.r.: Flip Hammann, Therry Feije-Tuijp en Frans Strunk. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Al bijna vijf jaar wordt 
er door zo’n 300 politiek geïnteres-
seerde Heemstedenaren meege-
dacht en gediscussieerd over lokale 
politieke zaken in de Facebookgroep 
Politiek Café Heemstede. Dit virtuele 
café is een politiek onafhankelijk 
discussieplatform dat open staat 
voor alle inwoners van Heemstede. 

Afgelopen zondagmiddag ont-
moette een aantal leden elkaar in 
levende lijve tijdens een informele 
borrel in café De Eerste Aanleg. Veel 
leden kenden elkaar alleen online en 
namen de gelegenheid te baat om 

elkaar nu eens persoonlijk te ont-
moeten. Het was meteen ook een 
uitgelezen mogelijkheid om kennis 
te maken met een aantal (nieuwe) 
raadsleden en kandidaat-wethou-
ders. 

Inwoners die geïnteresseerd zijn in 
de Heemsteedse politiek en daarover 
met elkaar en met raadsleden in 
gesprek willen gaan zijn van harte 
welkom in Politiek Café Heemstede. 

Voor meer informatie:
www.facebook.com/groups/
614886025348830/.

Geslaagde borrel Politiek Café Heemstede

Geslaagde borrel Politiek Café Heemstede. Foto aangeleverd door Politiek Café 
Heemstede.
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DONDERDAG 2 JUNI 
Lezing ‘Warchild Me ‘ in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel.: 023 – 5483828.

VRIJDAG 3 JUNI 
Duetten door de tijd door Bredaas 
Saxofoonduo. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 20u. Meer informatie/kaarten 
via tel.nr. 023-5378625 of zie
www.mosterdzaadje.nl. 

Heemstede Cup op Vrijheidsdreef. 
V.18-21u. Gratis.

ZATERDAG 4 JUNI
Flamencokoor Calle Real treedt op 
in de Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 15u. Vrijwillige 
bijdrage: de richtlijn is €15,- pp.

MAANDAG 6 JUNI
Pianist Tobias Borsboom. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Meer informatie/
kaarten via tel.nr. 023-5378625 of 
zie www.mosterdzaadje.nl.

DINSDAG 7 JUNI
Straatspeelavonden. Laan van 
Insulinde. V.18.30-19.30u. Vanaf 
17u. afgesloten voor verkeer. 
Omwonenden krijgen bericht.
Wandeling met lokale gids rond 
Meermond. Vertrek vanaf het Pomp-
huis naast de Watertoren, Nijver-
heidsweg 5, Heemstede. Om 10u. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

Start Stadsorgelconcerten. Grote 
of St.-Bavokerk, Grote Markt, 
Haarlem. Om 20u.
Meer informatie en kaartverkoop 
op:
www.philharmoniehaarlem.nl/
stadsorgelconcerten. 

WOENSDAG 8 JUNI
Open repetitie Harmonie St. 
Michaël. Gemeentewerf Heem-

stede, Cruquiusweg 49, Heem-
stede. Om 19.30u. Zie ook
www.stmichael-heemstede.nl. 

Interview met Anneruth Wibaut bij 
Boekhandel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Om 10.30u. 
Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Drama�lm in de Luifel. Herenweg 
96, Heemstede. Om 19.30u. 
Aanmelden en meer informatie 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

DONDERDAG 9 JUNI
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Om 14u. Kosten: €3,-. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

DINSDAG 14 JUNI
Feestelijke afsluiting ‘Achter de 
Voordeur’ . De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 15u. Aanmelden 
via: idejonge@wijheemstede.nl. 

DONDERDAG 16 JUNI
Romantische drama�lm in de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Om 10.30u. Aanmelden en meer 
informatie via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828. 

WOENSDAG 22 JUNI 
Thriller/komedie in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden en meer infor-
matie via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828. 

DONDERDAG 30 JUNI
Drama�lm in de Luifel. Herenweg 
96, Heemstede. Om 19.30u. 
Aanmelden en meer informatie 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828.

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De toren van de Heilige Bavo is net als de kerk en pastorie 
helaas zwaar ‘verminkt’ uit de oorlog gekomen. In de toren hingen twee 
klokken, te weten ‘Bavo en Henricus, ‘respectievelijk uit 1839 en 1888. 
Deze klokken werden meegenomen uit het oude Bavokerkje aan de over-
kant van de Herenweg. In mei 1943 werden de klokken op last van de 
bezetters in beslag geno-men en uit de toren verwijderd.
In datzelfde jaar stuurde het kerkbestuur alvast een brief aan de �rma 
Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel, met het verzoek de Bavo te plaatsen op de 
lijst voor het te zijner tijd leveren van nieuwe kerkklokken.

Vrijwel het hele bedrag voor drieklokken werd na de oorlog door giften 
bijeengebracht. Op 23 mei 1948 werden er drie bronzen klokken feestelijk 
in Heemstede binnengehaald, met wapperende vlaggen.
Deze drieklokken luisteren naar de namen ‘Bavo’ (1160 kg), ‘Maria’ (600 kg) 
en ‘Chrispijn’ (50 kg).  De laatste klok 
is genoemd naar de toenmalige 
pastoor Chris van Mierlo. In deze 
klok is in het Latijn een opschrift 
aangebracht waarvan de vertaling 
luidt: “Wie met Gods klokken schiet, 
hij wint de oorlog niet.’’
Zo zijn correspondentiebrieven van 
het uitnemen van klokken aan de 
vijand over de schade. De totale 
kosten, inclusief het aanbrengen 
van een elektrische luidinstallatie, 
zijn 24.116 gulden.
23 mei1948 was de feestelijke dag 
waarop De Bavo ‘zijn stem’ 
terugkreeg.

Bronnen: St. Bavo-Wikipedia, 
Klaverblad.

De klokken van de Heilige Bavo

Heemstede - Ruim 110 jaar maakt 
muziekvereniging Harmonie St. 
Michaël deel uit van het culturele 
leven in Heemstede. Met leuke en 
uitdagende concerten probeert de 
muziekvereniging het publiek iedere 
keer te verrassen. Dat doet Harmonie 
St. Michaël met maar liefst drie orkes-
ten; de Harmonie, het Klijn Örkest en 
het opleidingsorkest (MIO). Door 
deze opzet kan de vereniging iedere 
liefhebber van blaasmuziek de 
ruimte bieden: 
• het MIO voor startende en oner-

varen muzikanten. 
• het Klijn Örkest voor gevorderde 

muzikanten en liefhebbers die 
houden van en populair repertoire. 

• voor gevorderde muzikanten, die 
van een gevarieerd programma 
houden is er het Harmonieorkest. 

Harmonie St. Michaël wil meer mu-
ziekliefhebbers betrekken bij het 
Harmonieorkest, daarom organiseert 
het op woensdag 8 juni om 19.30 uur 
een open repetitie. Locatie: Gemeen-
tewerf Heemstede, Cruquiusweg 49, 
2102 LS in Heemstede, dit is de tijde-
lijke repetitieruimte na de verhuizing 
uit de Princehof. 

Meespelen?
Ben je een liefhebber van blaasmu-
ziek, wil je dat worden of lijkt het je 

leuk om (weer) een instrument te 
gaan bespelen? Dan is dit de kans 
om daar op een ongedwongen 
manier kennis mee te maken. Je mag 
meespelen op je eigen instrument of 
alleen maar komen kijken of luis-
teren. Er is ruimte voor muzikanten 
op elk instrument en niveau. Mocht 
je niet (meer) in het bezit zijn van een 
instrument dan heeft Harmonie St. 
Michaël instrumenten in bruikleen 
als je besluit om je voor een langere 
periode aan ons orkest te verbinden. 
Graag tot ziens op woensdag 8 juni, 

inloop vanaf 19:30 uur. Geen nood 
als je toevallig deze woensdagavond 
al bezet bent. De repetitie is iedere 
woensdagavond tussen 19.45 uur en 
22.00 uur. 
Meer informatie over Harmonie St. 
Michaël is te vinden op de website, 
tevens vind je daar linkjes naar het 
Facebook en/of YouTube kanaal. 
Eventueel kun je vooraf contact 
zoeken met het secretariaat. Zie hier-
voor: www.stmichael-heemstede.nl, 
e-mail: secretariaat@stmichael-
heemstede.nl.

Kom je ook naar de open repetitie van 
Harmonie St. Michaël op 8 juni?

Het Klijn Örkest van St Michaël tijdens de Vrijheidslunch ‘Heemstede Hapt’ op 5 mei 
jl. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Het project ‘Achter de 
voordeur’ is een initiatief van WIJ 
Heemstede (gesubsidieerd door 
ZonMW) waarbij de extra aandacht 
voor eenzaamheid onder ouderen 
centraal staat.

De afsluiting zal plaatsvinden op 
dinsdag 14 juni in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede met Frénk van 
der Linden als de talkshowpresenta-
tor. De slotact wordt verzorgd door 
de Heemsteedse Singer Songwriter 

Barbera van der Kaay. De aanvang 
van deze gezellige middag is om 15 
uur, inloop vanaf 14.30 uur.
Mocht u belangstelling hebben om 
erbij te zijn dan kunt u mailen naar 
idejonge@wijheemstede.nl.

Feestelijke afsluiting ‘Achter de Voordeur’

Trefpuntlezing 
over Rome
Heemstede – Op dinsdag 14 juni is 
de Trefpuntlezing ‘Rome’ door Hille-
brand de Lange met een intro op de 
lezing de Urbs Aeterna in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede van 
13.30-15.30 uur.
Rome, de eeuwige stad. Vanaf zijn 
stichting in 753 v.Chr tot op de dag 
van vandaag heeft Rome een magi-
sche uitwerking gehad op de mens-
heid. Door alle eeuwen heen is de 
stad een centrum geweest van de 
politieke of van de religieuze macht. 
In deze lezing heeft Hillebrand er één 
periode uitgekozen: het Rome van de 
Pausen uit de 16de en de 17de eeuw. 
Kosten: €5,-. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of belt u 023 - 5483828.

Heemstede - Het afgelopen half jaar 
is Suzie Verwijmeren uit 5-VWO van 
College Hageveld, mee geweest met 
School at Sea (www.schoolatsea.
com). School at Sea is een program-
ma voor leerlingen uit de 4de en 5de 
klas van het HAVO/VWO. Leerlingen 
varen met zeilschip de Thalassa 
vanuit Nederland naar de Cariben en 
weer terug. Leerlingen leren zeilen, 
maken excursies en werken zelf-
standig aan school. De grootste 
ontwikkeling is op persoonlijk vlak. 
Als 16-jarige een half jaar van huis en 
je staande houden in een groep met 
36 andere scholieren, begeleid door 
enkele docenten en de bemanning 
van het schip, is een uitdagende en 
leerzame onderneming. 

Om mee te kunnen doen aan School 
at Sea moet veel geld bijeen worden 
gebracht. Een van de acties van Suzie 
is de verkoop van kaartjes voor de 
vertoning van de documentaire die 

zij zelf heeft gemaakt over haar avon-
tuur. De documentaire, genaamd 
Free Waves, wordt op zondag 3 juli 
om 19.30 vertoond in Tuschinski 1, 
Reguliersbreestraat 26-34 in Amster-
dam.
Kaarten zijn nog te bestellen via 
http://freewavede�lm.nl/.
De trailer van de �lm is te zien op: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uoMjVClXyis.

Documentaire Heemsteedse 
Suzie Verwijmeren in Tuschinski

Suzie Verwijmeren aan boord van de 
Thalassa. Foto aangeleverd.
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Door Bart Jonker 

Heemstede –  Buurtpreventie met 
WhatsApp, wat houdt dit eigenlijk in? 
WhatsAppbuurtpreventie is een 
vorm van controle en waakzaamheid 
op onregelmatigheden in een woon-
wijk of buurt, georganiseerd door de 
bewoners zelf. Een ultieme vorm dus 
van burgerparticipatie. Indien er ver-
dachte situaties, criminele activitei-
ten of noodsituaties plaatsvinden, 
kunnen deze gemeld worden bij de 
politie via 112 die daaropvolgend 
actie kan nemen.
Vervolgens kunnen bewoners die 
zich aangemeld hebben bij de 

WhatsAppgroep in hun wijk gewaar-
schuwd worden. Het deelnemen aan 
zo’n WhatsAppbuurtpreventiegroep 
is echter geheel vrijwillig.
Ook Heemstede en Bloemendaal 
hebben in diverse woonwijken een 
WhatsAppbuurtpreventiegroep en 
die is altijd nuttig, nu vooral ook met 
het oog op de naderende zomer-
vakantie.
Een WhatsAppbuurtpreventieapp 
kan ook gefaciliteerd worden door 
de gemeente, maar het beheer is 
ervan is in handen van vrijwilligers.

Het gehele WhatsAppbuurtpreven-
tienetwerk in Heemstede wordt 
gecoördineerd door een klein kader-
team van drie leden, te weten 
Annelie Brummer, Lusine Aykaz en 
Richard Koenders. De leden van het 
kaderteam zijn gewoonlijk ook 
beheerder van een wijkgroep. 
Annelie Brummer vertelt hoe het 
werkt en waar de WhatsAppbuurt-
preventieapp (HeemstedeApp) wel 
en niet voor bestemd is. 

Hoe meld je je aan?
De HeemstedeApp is in 2018 opge-
zet door Rembert Oldenboom”, legt 
Annelie Brummer uit. “Inmiddels is 
de HeemstedeApp uitgebreid over 
heel Heemstede.
Een buurt WhatsApp-groep wordt 
beheerd door een beheerder. Bewo-
ners van de wijk kunnen zich aan- 
melden in een buurtapp via het 

aanmeldformulier op onze website: 
www.heemstedeapp.nl/aanmelden/. 
De beheerder zorgt er dan voor dat 
je aan de betre�ende WhatsApp-
buurtgroep wordt toegevoegd. 
Bovendien kunnen we ook nog wel 
wat nieuwe beheerders gebruiken in 
bepaalde Heemsteedse woonwijken. 
Kijk wat dit beheer inhoudt en hoe je 
je daarvoor moet aanmelden op de 
website www.heemstedeapp.nl.
Op deze website vind je ook een 
kaartje met de wijkindeling, de 
wijken die rood of oranje gekleurd 
zijn hebben behoefte aan een (extra) 
beheerder.” 

SAAR-methode
“Bij de WhatsAppbuurtpreventie 
wordt de zogenaamde SAAR-
methode gehanteerd”, vervolgt 
Annelie. “SAAR staat voor Signaleer, 
Alarmeer, App en Reageer; door deze 
volgorde aan te houden doe je het 
juist. Ik kan me voorstellen dat er 
best vragen zijn over wat voor soort 
berichten je nu in zo’n WhatsApp-
groep moet plaatsen. Je moet dan 
denken aan: 
- Verdachte personen die zich 

ophouden in de wijk 
- Vermiste personen, zoals een kind 

of oudere (echter geen huisdieren, 
dit wordt gedeeld via sociale media) 

- Een diefstal of inbraak 
- Doorrijden na een aanrijding 
- Medische noodsituaties, zoals 

EHBO, reanimatie en AED etc. 

Een korte uitleg over SAAR:
- Een verdachte situatie wordt 

ontdekt (Signaleer).
- De politie wordt gebeld via 112 

(Alarmeer).
- De verdachte situatie wordt gemeld 

in de Appgroep, waarin wordt 
gemeld dat de politie verwittigd is, 
het signalement, looprichting en 
verdachte handelingen, etc. Foto’s 
van verdachten uitsluitend appen 
bij verdachte situaties, bij twijfel 
bewaren voor politie. Vervolgens 
geef je aan wat je zelf gaat doen 
(Appen).

- Degene die de verdachte situatie 
ontdekt en de lezers van het bericht 
informeert, reageert op een manier 
waar hij/zij zich het prettigst bij 
voelt (Reageer).”

WhatsAppgroep echt gebruiken 
waarvoor die bestemd is
“Gebruik de WhatsAppgroep echt 
waar die voor bestemd is: louter voor 
het melden van de hierboven 
gegeven informatie en verdachte 
situaties. Ga niet bevestigen of 
antwoord geven. Dus niet 
antwoorden met bijvoorbeeld: “Dank 
je wel” of “Bedankt”. Dit is echt niet de 
bedoeling en werkt verwarrend en 
vertragend. Wat ook belangrijk is dat 
bij welke melding dan ook je altijd 
om je eigen veiligheid denkt. Mocht 
je vragen hebben, dan kun je altijd 
de beheerders van de WhatsApp-
groep in je wijk rechtstreeks bena-
deren”, aldus Annelie Brummer. 
Meer weten?
Kijk op: www.heemstedeapp.nl.  

WhatsAppbuurtpreventie: de eigen ogen en oren van je buurt

Bord in wijk met WhatsAppbuurtpreventie. Foto: Bart Jonker. 

Annelie Brummer. Foto aangeleverd.

Heemstede – Hooggeacht publiek: het grote 
moment is weer daar, vanaf woensdag 1 juni 
begint deze krant met de traditionele en 
populaire Tuinenwedstrijd met Tuincentrum 
De Oosteinde! Dat betekent dat u vanaf dit 
moment weer de mooiste foto’s van uw tuin of 
balkon naar ons kunt inzenden. Tuincentrum 
De Oosteinde is de jury en stelt voor de 
fraaiste tuin of het mooiste balkon een 
cadeaubon van maar liefst 100 euro beschik-
baar voor de winnaar. Heeft u een tuin of 
balkon? Zijn deze zeer de moeite waard om te 
laten zijn in onze krant? Heeft u de ultieme 
groene vingers? Of heeft uw tuin/balkon een 
bijzonder ontwerp of wilt u laten zien wat er 
allemaal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel 
in het kort wat over uw tuin of balkon en mail 
dit samen met uw tuinfoto’s voorzien van 
naam, e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding 
van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot en 
met zondag 31 juli. De mooiste inzendingen 
van tuinen of balkons krijgen een ereplaatsje 
in onze krant. De winnaar wordt in augustus 
bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Heel veel succes! 

Ter inspiratie: de tuin van de redacteur
Hierbij alvast ter inspiratie en om u warm te 
doen lopen voor onze Tuinenwedstrijd de 
Italiaanse tuin van redacteur Bart Jonker, die 
uiteraard zelf niet aan de Tuinenwedstrijd 
meedoet.

De redacteur vertelt: “Klein maar �jn, maar wel 
een tuin die zowel functioneel als heerlijk is 
om even in weg te dromen, als ik niet met de 
krant bezig hoef te zijn. Ik ontvang hier 
weleens gasten voor interviews omdat het 
hier zo prettig en informeel toeven is. De 
ligging van mijn tuin ligt op het westen en is 
warm, zonnig en beschut: ideaal voor een 
mediterrane vegetatie.

Ik mis iedere dag Italië, dus daarom heb ik 
‘Klein Italië’ naar mijn tuin gehaald. Op de 
tuinpoort hangt het bordje ‘Giardino italiano’. 
Je waant je ook daadwerkelijk in Italië: zo 
groeien er een oleander, een olijfboom en heb 
ik al enige jaren citrusboompjes, te weten drie 
mandarijnbomen en een citroenboom. Een 
mandarijnboom zat vorige zomer vol bloesem 
waar hordes hommeltjes op afkwamen, nu 
barst deze boom van de mandarijnen. Op dit 
moment bloeit de citroenboom als een beze-
tene. De zoete citrusbloesem geurt op dit 
moment door de hele tuin, heerlijk. Niet zo 
gek, want de bloesem van citrusbomen wordt 
ook in de parfumindustrie gebruikt. Ook 
hierop hommels, dat betekent dat hier even-
eens veel citroenen aan gaan komen.
Ik maak van de vruchten eigen mandarino en 
limoncello. Ook staat er een blauwe bes 

(mirto) uit Sardinië. Wel moeten deze bomen 
in de winter naar binnen. Verder wordt mijn 
tuin ge�ankeerd door lavendel, een paarse 
hibiscus, een witte vlinderstruik, kamperfoelie, 
een klimhortensia, clematis en koningsvarens. 
Keramieke potten en borden maken de Zuid-
Europese ambiance verder af.”  

Je moet er wel oog en gevoel voor hebben
“De ligging van mijn tuin is ook gunstig voor 
mijn kruidentuin. In mijn kruidentuin vind je 
en groeit bijna alles: oregano, bieslook, majo-
raan, tijm, bladpeterselie, krulpeterselie, 
citroenmelisse, rozemarijn, koriander, een 
grote saliestruik en dragon. Tegen de muur 
groeit een �inke laurierstruik. Daarnaast heb ik 
tomatenplanten, aubergine- en peperplanten.
Ik kook graag, dus mijn tuin biedt alles voor 
mijn culinaire aspiraties. Het is echt kicken dat 
alles uit eigen tuin komt. De veelzijdigheid 

van de vegetatie zorgt automatisch voor veel 
biodiversiteit. Zo bezoeken heggenmussen, 
merels en mezen mijn tuin. Ook kauwen en 
eksters houden zich hierop.

Verder zijn er bijzondere insecten, bijen, hom-
mels en fraaie vlinders te zien. Er vestigen zich 
nu ieder jaar de muntvlinder en de zeldzame 
purpermot in mijn kruidentuin, een goed 
teken. Lieveheersbeestjes en sluipwespen 
houden op natuurlijke wijze bladluis van mijn 
planten weg.
Ook trof ik tot mijn volle verbazing twee jaar 
geleden de zeldzame blauwvleugelsprink-
haan aan op de lavendel. Er zijn zomers veel 
vlinders als atalanta’s, dagpauwogen, vosjes, 
distelvlinders en zelfs parelmoervlinders waar 
te nemen.
Je moet er wel oog en gevoel voor hebben”, 
aldus redacteur Bart Jonker.

De Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde begint weer: 
u doet toch ook mee?

De Italiaanse tuin van de redacteur. Foto: Bart Jonker.

Kruidentuin.
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Hillegom/Haarlem – De �lialen van Tuincentrum De Oosteinde barsten uit 
hun voegen met zomerplanten, vaste planten, struiken, kruidenplantjes, fruit-
boompjes en nog veel meer om uw zomer(tuin) helemaal naar wens te 
maken. Tuin of terras zomerklaar maken hoeft helemaal niet in de papieren te 
lopen; zelfs voor bedragen onder de tien euro kunt u al iets leuks aanscha�en. 
Groeien en bloeien gebeurt vanzelf, daar heb je alleen de zon voor nodig en 

een beetje water op zijn tijd. Loop nu 
binnen bij het �liaal in Hillegom of 
Vijfhuizen en laat je helemaal blij 
maken door de enorme diversiteit op 
bloemen- en plantengebied. Kleine 
en grote tuinen, balkons en terrassen 
tovert u om in een waar paradijs. Je 
gaat natuurlijk naar De Oosteinde 
omdat dit tuincentrum kennis en 
kunde in huis heeft én benaderbare 
medewerkers. Naast groen kun je er 
ook terecht voor barbecues, tuinmeu-
belen en alles dat buiten vertoeven 
zo gezellig maakt.  
Zandlaan 22, Hillegom en Schip-
holweg 1088, Vijfhuizen.

Een fantastische zomertuin begint bij Tuincentrum De Oosteinde
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Heemstede/Bloemendaal - Van 27 
juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Natio-
naal MS Fonds. Duizenden collecte-
vrijwilligers gaan langs de deuren of 
komen online in actie voor de strijd 
tegen MS (multiple sclerose). 
 MS is zenuwslopend Dat MS een 
enorme impact heeft op (jonge) 
levens én veel verschillende 
gezichten kent, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de campagne 
‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de 
campagne zijn Benno, Gwen, Eric, 
Najat en Wil te zien. Zij verschillen in 
leeftijd en zitten ieder in een andere 
levensfase, maar hebben één ding 
gemeen: ze hebben alle vijf MS. 
Opbrengst is hard nodig.

Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 

waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het MS Fonds onder andere in inno-
vatieve onderzoeken om betere 
behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen 
om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren. Naar verwach-
ting zullen zo’n 10.000 collectanten 
in hun buurt langs de deuren gaan. 
Daarnaast zullen vele honderden 
online gaan collecteren. 

Collectant gemist? Doneer online via 
www.nationaalmsfonds.nl of maak je 
donatie over op NL 92 INGB 000000 
5057. Wil je zelf in actie komen?
Maak dan een digitale collectebus 
aan op www.digicollect.nationaalms-
fonds.nl en begin direct met online 
collecteren.

Landelijke huis-aan-
huiscollecte Nationaal MS Fonds

Regio - Moet je nog huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of 
kindgebonden budget terugbetalen 
vanaf 2020 of later? Toeslagen helpt 
met een betalingsregeling van 24 
maanden. Hiermee kan je de te veel 
ontvangen toeslagen in maximaal 24 
maanden terugbetalen, met elke 
maand een vast bedrag.

Lukt dit niet? Vraag dan een beta-
lingsregeling aan die wel past bij 
jouw persoonlijke situatie via 
toeslagen.nl/teveelontvangen.

Door de coronacrisis heeft Toeslagen 
mensen die nog te veel ontvangen 
toeslagen moesten terugbetalen hier 
niet aan herinnerd. Nu de corona-
maatregelen voorbij zijn, vraagt 
Toeslagen mensen weer te beginnen 
met terugbetalen.

Paul Frencken, afdelingshoofd 
Toeslagen: “We hebben tijdens de 
coronacrisis geen herinnering 
gestuurd. We denken dat sommige 
mensen ook niet meer weten dat zij 
nog geld moeten terugbetalen. Of 
hoeveel. Om mensen zo goed moge-
lijk te kunnen helpen, versturen we in 

de maanden april, mei en juni brie-
ven om mensen er aan te herinneren 
dat ze nog toeslagen terug moeten 
betalen over 2020 of later.
En ongeveer vier weken na de eerste 
brief krijgen zij een betalingsvoor-
stel om de te veel ontvangen toe-
slag terug te betalen in 24 maan-
den.”

Zo werkt het terugbetalen in 24 
maanden 
Als je nog toeslag over 2020 moet 
terugbetalen, ontvang je in april, mei 
of juni een brief. Hierin staat hoeveel 
toeslag je nog terug moet betalen. 
Ongeveer vier weken later ontvang 
je een tweede brief met een beta-
lingsvoorstel. Hierin staat hoe jij het 
bedrag in 24 maanden kunt terug-
betalen.

Heb jij de brief met het betalings-
voorstel voor 24 maanden ontvan-
gen en wil je hier gebruik van 
maken? In de brief staat welk bedrag 
je dan over moet maken, voor wan- 
neer je dit moet doen, en op welk 
rekeningnummer. Maak je het totale 
bedrag liever in één keer over? Dat 
kan ook.

Heb je het bedrag voor de eerste 
maand overgemaakt? Zet dan 
meteen de volgende data waarop je 
moet betalen in je agenda, zodat je 
zeker weet dat je het bedrag elke 
maand op tijd betaalt. Of laat je bank 
het bedrag elke maand automatisch 
overmaken.

Lukt het niet om in 24 maanden 
terug te betalen?
Als je verwacht dat het je niet lukt 
om in 24 maanden terug te betalen, 
kan je een persoonlijke betalingsre-
geling aanvragen via toeslagen.nl/
teveelontvangen. Dan kijkt Toeslagen 
samen met jou hoe je het bedrag wel 
kan betalen.

Hulp nodig?
Kijk op toeslagen.nl/teveelontvangen 
of bel gratis naar de BelastingTele-
foon op 0800-0543.
Wil je liever persoonlijke hulp op een 
plek bij jou in de buurt? Vraag dan 
hulp bij een toeslagenservicepunt of 
je gemeente.

Op toeslagen.nl/teveelontvangen zie 
je welke toeslagenservicepunten er 
bij jou in de buurt zijn.

Dit moet je weten als je te veel 
ontvangen toeslagen moet terugbetalen

KORT
Veteranendag in 
Bloemendaal op
11 juni
Bloemendaal - Op zaterdag 11 
juni 2022 staat de gemeente 
Bloemendaal stil bij de inzet van 
veteranen waar ook ter wereld, 
in oorlogs- en vredesoperaties. 

De invulling van deze Vetera-
nendag valt samen met de 
Memorial March en het pro-
gramma van de Stichting Oor-
logs Historie Bloemendaal.
Eind jaren ‘40 was in de Wildhoef 
de Stormschool Bloemendaal 
gevestigd. Hieruit is later het 
Korps Commandotroepen 
ontstaan.

Om deze Bloemendaalse mili-
taire geschiedenis te eren, vindt 
op 11 juni op het Wildhoefplant-
soen de onthulling plaats van 
een monument in de vorm van 
een bankje met afbeelding.
De veteranen komen om 12.00 
uur aan bij het gemeentehuis 
voor een besloten programma. 
Vanaf 13.30 uur zijn er verschil-
lende activiteiten voor het 
gemeentehuis, waarbij publiek 
van harte welkom is. Rond 15.00 
uur start de tocht met oude 
legervoertuigen door Bloemen-
daal. 
   
Kijk voor meer informatie op: 
https://stormschoolbloemen-
daal.nl/memorial/.

Thema 
Vriendinnenclub 
over ‘vertrouwen’ 
Heemstede - Tijdens de Vrien-
dinnenclub zijn er gesprekken 
met een thema volgens de UP 
methodiek. Op maandag 13 juni 
van 14- 16 uur gaat het thema-
gesprek over ‘vertrouwen’. 

Locatie: De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede.
Als u al graag eerder met de 
deelnemers wilt kennismaken 
en nog niet op de e-maillijst 
staat, neemt u dan contact op 
met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 - 8224297 of
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart bij WIJ Heemstede 
eswart@wijheemstede.nl of
023 - 548 38 28.

Wilt u zich van tevoren aanmel-
den? Dat kan op bovenstaande 
telefoonnummers.

Foto aangeleverd door WIJ Heem-
stede.

Haarlem - Op 1 december 2019, de 
10-jarige sterfdag van Sha�y, presen-
teerde acteur/zanger Maarten 
Heijmans zijn album RAMSES met 
eigen arrangementen van zijn favo-
riete Sha�y songs. Na een première 
in een uitverkochte Amsterdamse 
Stadsschouwburg spelen Maarten 
Heijmans &  band deze zomer, twee 
en een half jaar later,  eindelijk de 
geplande RAMSES tour langs Neder-
landse zalen.  

Maarten Heijmans ontvangt in 2015 
een Gouden Kalf én een Emmy 
Award voor zijn overtuigende vertol-
king van de titelrol in de succesvolle 
TV-serie Ramses van Michiel van Erp. 
Na de opnames van de TV serie kon 
Maarten het repertoire van de legen-
darische Ramses Sha�y nog niet 
loslaten.  
Maarten: “Toen ik begin 2019 besefte 
dat het 1 december Ramses’ tienja-

rige sterfdag zou zijn wist ik: dán wil 
ik de nummers op een album uit-
brengen. En dan is het klaar. Ik ben al 
zo lang met Ramses bezig. Het album 
RAMSES voelt als de strik waarmee ik 
alles wat ik met Sha�y heb gedaan 
bij elkaar bind”. 

De verzameling songs die Maarten 
voor RAMSES heeft geselecteerd 
bevat bekende Sha�y nummers als 
Sammy, Laat me, Zing vecht, en Wij 
zullen doorgaan maar hij wilde zeker 
niet dat het een Best of met alleen 
maar meezingers zou worden. “De 
Sha�y songs die mij het meeste 
hebben geraakt behoren misschien 
wel tot zijn onbekendere werk, 
nummers als Als je niet bij me bent 
of Slaapliedje.  
Het album RAMSES werd op 1 
december 2019 gepresenteerd en 
een album tour voor voorjaar 2020 
werd aangekondigd, en afgelast. 

Ondertussen zijn voor alle concerten 
nieuwe data gevonden en spelen 
Maarten Heijmans & band RAMSES 

deze zomer live in Nederland. Meer 
informatie:
www.maartenheijmans.nl.

Maarten Heijmans & band spelen ‘Ramses’ in de Philharmonie

Maarten Heijmans. Foto: Mona van den Berg.

Regio – ‘Volmaakte onschuld’is en 
spannende thriller waarin bedrei-
gingen en burn-out door elkaar 
lopen. Schrijfster Daniëlle Disser 
kreeg het idee tijdens een vakantie 
op Ibiza. ‘Het was er gewoon ineens, 
van begin tot einde, inclusief de visu-
alisatie van het omslag en de titel 
‘Volmaakte onschuld’.  
  
In ‘Volmaakte onschuld’ zijn Mark en 
Julia gelukkig getrouwd en werken 
hard aan hun carrières. Als Mark 
promotie krijgt, verhuizen ze samen 
met hun zevenjarige dochter naar de 
andere kant van het land. Maar er is 
iemand die hen het geluk niet gunt. 
Of zijn er meerdere mensen die hun 
liefde kapot willen maken? 
Wanneer Julia burn-outverschijn-
selen krijgt, stapelen de gebeurte-
nissen zich in een rap tempo op en 

neemt hun leven een onvoorspel-
bare wending. Pas als ze ternauwer-
nood aan de dood ontsnapt, durft 
Julia de waarheid onder ogen te zien. 
Hoe ver kan iemand gaan om zijn 
doel te bereiken? En welk duister 
geheim mag nooit aan het licht 
komen? 
  
‘Volmaakte onschuld’ is de perfecte 
mix van spanning en romantiek en 
bevat thema’s als jaloezie, haat en 
afgunst. 
Deze thema’s spreken veel vrouwen 
aan, omdat ze zich er uiteraard niet in 
herkennen, maar het natuurlijk héér-
lijk vinden om erover te lezen,’ zegt 
de schrijfster. ‘Uit eigen ervaring weet 
ik helaas dat vrouwen uit jaloezie 
iemand het leven goed zuur kunnen 
maken. Vaak komt jaloezie voort uit 
onzekerheid.

Daniëlle Disser debuteert met 
de eerste burn-out thriller

Dansorgel ‘De 
Toren-mortier’ 
in Draaiorgel-
museum Haarlem
Haarlem - Tijdens het Pinkster-
weekend, op zaterdag 4, zondag 
5 en maandag 6 juni speelt één 
van de laatste reizende dansor-
gels van Nederland in het Draai-
orgelmuseum aan de Kúppers-
weg 3 in Haarlem. Het orgel, 
genaamd ‘de Torenmortier’ is de 
regelmatig te zien geweest in de 
Spiegeltent op de Tilburgse ker-
mis. In het jaar 2000 komt het 
orgel bij de huidige eigenaars, 
de Gebroeders Van Rosmalen in 
Cothen die de Torenmortier bij 
gelegenheid nog steeds op 
kermissen verhuren waar het 
voornamelijk in de Spiegeltent 
staat opgesteld

De Torenmortier is in het Draai-
orgelmuseum Haarlem te beluis-
teren op:  
• zaterdag 4 juni van 12:00 uur 

tot 23:00 uur, 
• zondag 5 juni van 12:00 uur tot 

23:00 uur. 
• maandag 6 juni van 12:00 uur 

tot 21:00 uur. 








