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Door Mirjam Goossens 

Vogelenzang – Jongeren bewust 
maken van het erfgoed in hun 
directe omgeving is het doel van het 
project ‘De Vogelenzangse Strand-
vlakte’ van initiatiefnemers Elly Lode-
wijkx en Marian van Genne.

Op vrijdag 10 juni organiseerden zij 
een gevarieerde erfgoed dag voor de 
leerlingen van groep 6 en 7 van de 
basisschool De Paradijsvogel in 
Vogelenzang en de Willinkschool in 
Bennebroek. 

Volgens de organisatie is de Vogelen-
zangse Strandvlakte de grootste en 
meest ongerepte strandvlakte in 
Noord-Holland, en vermoedelijk zelfs 
in heel Nederland.
“Het is een panoramisch landschap 
met nog de eeuwenoude ordening. 
Het cultuurlandschap is tussen de 
600 en 800 jaar oud. Daarnaast telt 
het gebied maar liefst 11 rijksmonu-
menten en een provinciaal monu-
ment en heeft het fraaie dorpsge-
zichten en een panoramisch land-
schap. De Vogelenzangse Strand- 
vlakte laat zien hoe heel Kennemer-
land er ooit uitzag.” 

Omdat juist deze strandvlakte nu 
bedreigd wordt door de plannen van 
de provincie Noord Holland om er 
een niet landschapseigen natuurge-
bied van te maken is hernieuwde 
aandacht geboden, meent de organi-
satie: “Het is ons inziens totaal on-
nodig, aangezien de extensieve 
boerderijen niet veel stikstof uitsto-
ten, zeker niet als men beseft dat 
binnen een straal van 16 km Tata 
steel (15,9 km), Schiphol (7,4 km) en 
het circuit van Zandvoort (6,5 km) 
oneindig meer uitstoot veroorzaken.” 
Het stikstofprobleem is een onder-
werp dat het nieuws voortdurend 
beheerst en van belang voor ieder-
een, niet in het minst voor de jongste 
generatie. 

De leerlingen liepen gedurende de 
dag een circuit langs monumenten in 

en om het dorp Vogelenzang en 
werden daarbij geïnformeerd over de 
geschiedenis en het belang van het 
behoud van dit erfgoed. 

Het programma omvatte onder meer 
een bezoek aan een kerk in Vogelen-
zang en aan Huis te Vogelenzang, 
een wandeling met de boswachter 
met een verhaal over het Vogelen-
zangse strandwallenlandschap en 
over de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen, een paardenworkshop, 
koeien melken bij het huis van de 
familie van der Peet en boogschie-
ten. 

De kinderen mochten zelf een heral-
disch familiewapen ontwerpen en 
een ijsje bij Pannenland kon natuur-
lijk niet ontbreken. 
De dag werd feestelijk afgesloten 
door burgemeester Roest en daarna 
ging het los met een kinderdisco.  

De wens is dat aandacht voor ons 
cultureel erfgoed in de komende 
jaren vaste plek krijgt met een meer-
daags project, ondersteund door 
lessen op school.

‘De Vogelenzangse Strandvlakte’: leerzame dag voor 
scholieren over het eeuwenoude erfgoed in hun omgeving

Enthousiasme over de Erfgoeddag. Foto’s: Felicia Heres.

Veel belangstelling en plezier voor Erfgoeddag. 
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AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Bloemendaal - 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?

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 19 juni,10u. Ds. N. Schol-
ten. 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 19 juni, 10u. Ds. K.D. 
Goverts. 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 19 juni, dr. Jan van Butse-
laar. 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

Bloemendaal - Er is de afgelopen 
weken hard gewerkt om op Park 
Vogelenzang 18 kamers geschikt te 
maken voor de tijdelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen.
Deze week komen de eerste vluchte-
lingen aan. De meesten daarvan 
werden eerst in hotels in de Haarlem-
mermeer opge-
vangen.

 De gemeente gaat hierna meteen 
verder met het inrichten van andere 
vleugels op Park Vogelenzang.
De komende maanden worden er 
nog eens 60 vluchtelingen ver
wacht. 

De Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK) heeft de opdracht gekregen 
om 3000 bedden te realiseren, die 
per gemeente worden verdeeld. Voor 
Bloemendaal betekent dit voorlopig 
129 bedden, verdeeld over de loca-
ties Landgoed Dennenheuvel en Park 
Vogelenzang. 

De gemeente is erg blij met de inzet 
van vrijwilligers. Ook Park Vogelen-
zang wordt met behulp van vrijwil-
ligers ingericht.
Zodra er hulp nodig is, neemt de 
gemeente contact op met de 
mensen die zich hiervoor aangemeld 
hebben. 

Kijk op de gemeentelijke website 
voor meer informatie over de opvang 
van Oekraïners:
www.bloemendaal.nl/Oekraïne.

Eerste Oekraïense vluchtelingen op Park Vogelenzang

Bloemendaal - Op zondag 19 juni 
verzorgt Janneke Stegeman om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal een lezing met als 
thema: ‘Maria: over overgave en 
verzet’. 
             
Janneke Stegeman vertelt: “Mijn ken-
nismaking met Maria, de moeder van 
Jezus, begon in het Catharijne-
convent in Utrecht, jaren geleden. Ik 
was daar een paar weken voordat ik 
een lezing zou houden over Maria 
naar aanleiding van de Maria-
tentoonstelling. Die werd opge-
bouwd en een geluidsartiest vroeg 
mensen Weesgegroetjes te lezen, 
�uisterend, als achtergrondgeluid.  
‘Moeder van Goden Maagd, wees 
gegroet’ bad ik. Ik had niet zoveel 
met Maria, dacht ik. Er zijn zoveel 
stereotype beelden van wat vrouwen 
wel en niet zouden moeten zijn en 
Maria is een onhaalbaar ideaalbeeld 
gaan belichamen.

Toch brandden na mijn derde Wees-
gegroet tranen in mijn ogen. Het was 
het begin van een zoektocht naar 

hoe ik me zou kunnen verbinden met 
Maria. Ik wil het over twee dingen 
hebben: haar lichaam en haar 
woorden. Wat het eerste betreft: het 
lichaam van Maria hebben. Dat is 
nadrukkelijk aanwezig: Maria wordt 
zwanger, baart een kind. Nu ik zelf 
moeder ben geworden, vraag ik me 
af hoe ze dat beleefde. Hoeveel 
zeggenschap had Maria over haar 
lichaam? 
Daarnaast: Maria is de meest afge-
beelde vrouw ter wereld. Meestal is 
het probleem bij vrouwen niet zo 
zeer dat ze niet worden afgebeeld, 
maar dat ze niet worden geciteerd. 
Waar is haar inhoud gebleven? Waar 
zijn haar woorden?” 

Dr. Janneke Stegeman is bijbelweten-
schapper en publiek theoloog. 
Belangrijke thema’s voor haar zijn 
lichamelijkheid, bevrijding, recht-
vaardigheid en de verbindingen 
tussen kolonialisme, christendom en 
racisme in Nederland. Ze schreef o.a. 
Alles moet Anders, Bevrijdingstheo-
logie voor witte Nederlanders. 
Janneke werkt als freelance theoloog 

en is programma directeur Irak en 
Koerdistan bij Mensen met een 
Missie. In 2017 was ze Theoloog des 
Vaderlands. 

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

Lezing ‘Maria: over overgave en 
verzet’ in De Kapel 

Mariabeeld in bedevaartsplaats 
Banneux in België. Foto Bart Jonker.

Haarlem - Er zijn weinig mensen die 
stil staan bij Prikkeldraad. De schrij-
ver en journalist Dick Wittenberg 
heeft er een boek over geschreven. 
Hij neemt ons mee naar het Wilde 
Westen van de V.S. waar prikkeldraad 
in 1874 is uitgevonden om dieren te 
scheiden van de oogst in het land 
ernaast. En vertelt hoe de Britten 
tijdens de Boerenoorlog opstandige 
Boeren opsloten in concentratie-
kampen door deze af te grendelen 
met prikkeldraad. 

Hij vertelt ook over de afzetting 
tussen Nederland en België tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en neemt 
ons mee naar Calais, waar vluchte-
lingen proberen Engeland te berei-
ken en prikkeldraad dit verhindert. 

Donderdag 16 juni om 20 uur, Socie-
teit Vereeniging, Zijlweg 1 in Haar-
lem. Toegang €10,-.

Aanmelden via:
www.societeitvereeniging.nl/agenda.  

Dick Wittenberg vertelt over prikkeldraad

Foto: Bart Jonker

Schijnsel van de maan: 
verlicht mijn verdriet 

bomen zagen  
stil aan 

een rust, 
een traan 

die ‘t leven liet

Ik zette mij 
op zijn takken 

van mijn verleden

en klom omhoog 

Bart Jonker

Nachtschaduw





Door Bart Jonker  

Heemstede – Zondag 19 juni is het 
weer Vaderdag. En waarmee kun je 
dan je liefste papa het meeste een 
plezier doen? Door hem mee uit 
lunchen te nemen en een heerlijk en 
culinair Vaderdag lunchmenu aan te 
bieden bij Restaurant Inheems aan 
de Zandvoortselaan 127 in Heem-
stede. Want je weet vast wel dat de 
liefde voor een man en voor je vader 
door de maag gaat.

Voor zo’n weergaloos culinair en 
gastronomisch Vaderdag lunchmenu 
van maar liefst 4 gangen kun je daar 
op zondag 19 juni tussen 12 en 14 
uur terecht, voor maar 45 euro per 
persoon. En natuurlijk eten de 
moeders en kinderen ook graag 
gezellig mee!  

Authentiek, origineel en lokaal  
Restaurant Inheems is nu echt zo’n 
uitnodigend etablissement in Heem-
stede dat garant staat voor een 
hoogstaande en heerlijke keuken. 

Authentiek, origineel en lokaal, vol 
enthousiasme gerund door het 
sympathieke echtpaar Natalja en Bas 
Pieterse, die gastvrijheid en culinair 
in hun genen hebben zitten. 

Gezellig en ver�jnd uit eten gaan
Inheems staat enerzijds het voor 
lokaal (met de nadruk op de produc-
ten), anderzijds voor ‘In Heemstede’. 
Het restaurant heeft zelfs een kleine 
tuin achter waar buiten gegeten kan 
worden. Restaurant Inheems is laag-
drempelig en toegankelijk in ieder 
opzicht. Gewoon gezellig, maar 
bovenal goed en ver�jnd eten, met 
een redelijke prijsstelling voor hoog-
staand en culinair uit eten gaan. Dat 
geldt ook voor de menukaart, die 
bestaat uit originele en mooie klas-
sieke gerechten met de Franse inslag 
en een eigen twist van chef kok Bas 
Pieterse. Gedurfd en creatief voor 
een ultieme smaaksensatie. Inheems 
serveert desgewenst ook vegetari-
sche gerechten. Het restaurant is 
eveneens open voor borrels. De 
borrelkaart bevat heerlijke ‘bites’.  

Wat kan papa als lunchmenu op 
Vaderdag verwachten? 
Op zo’n bijzondere dag als Vaderdag, 
kun je er natuurlijk op rekenen dat je 
gastvrij onthaald wordt door gast-
vrouw Natalja Pieterse en dat chef 
kok Bas Pieterse met zijn oneindige 
creativiteit en ver�jnde smaak alles 
uit de kast haalt om een prachtig 
Vaderdag lunchmenu samen te tellen 
en te bereiden. Zo worden de smaak-

papillen van vaders van het begin tot 
het einde heerlijk gestreeld met dit 
lunchmenu: 

• Gerookte runderlende met gamba, 
sesam en groene appel. 

• Bereidingen van tomaat met 
Burrata, lavas en limoen. 

• Langzaam gegaarde kalfswang met 
zoete aardappel en saus van peper 
en zwarte kno�ook. 

• Gemarineerde aardbeien met zuur-
stokken, vlierbloesem en rabarber. 

Is dat niet genieten voor vader? 

Ook fraaie wijnen
En om alles compleet te maken en 
vader volledig in de watten te leg- 
gen, beschikt Restaurant Inheems 
tevens over een fraaie wijnkaart met 
wijnen uit de gehele wereld én 
sommelier Esther Tindal, die papa 
graag een toepasselijke wijn bij de 
gerechten adviseert. Het restaurant 
ontvangt u graag voor het Vaderdag 
lunchmenu op zondag 19 juni, 
tussen 12-14 uur.  

Ook als het geen Vaderdag is kun je 
heerlijk eten bij Inheems. Natalja en 
Bas Pieterse heten u van harte 
welkom! 

Meer informatie en reserveren via: 
tel.nr.: 023-8882385. Website:
www.restaurantinheems.nl.
E-mail: info@restaurantinheems.nl. 

Openingstijden: woe/do/vrij/zat 
borrel en bites: 16-18 uur, woe/do/
vrij/zat diner: 18-21.30 uur.  
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Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

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

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Josefien (58) was een milieubewuste 
dame, die gek was op allerlei techniek. 
Zij had vaak de nieuwste gadgets. De 
beste laptop, de nieuwste smartpho-
ne, noem maar op. 
Als je problemen had met je computer 
of telefoon, dan kon je het beste even 
contact opnemen met Josefien. Zij 
kwam er altijd wel uit. 
Zij had een zeer goede functie bij een 
groot mediabedrijf en zorgde ervoor 
dat ze met haar collega’s altijd haar 
tijd vooruit was. 

Josefien was al een paar jaar ziek en zij had 
haar uitvaart al ruim van tevoren gepland. 
Ze had een plekje uitgekozen op Natuurbe-
graafplaats Geestmerloo in Koedijk en een 
mooie rouwdoek had ze ook al gevonden.

De rouwstoet moest wel een stuk rijden. 

Josefien woonde met haar gezin in Leiden 
en dat is toch best een afstand naar de be-
graafplaats. Maar dat was ‘t allemaal waard, 
had Josefien gezegd: “Een unieke plek, daar 
mag je best een stuk voor reizen.” Zelf reed 
Josefien maar al te graag auto. De rouwauto 
moest een Tesla zijn. Duurzaam en snel, had 
ze gezegd. Zelf heb ik er ook een. 

Op de dag van de uitvaart deed George, de 
zoon van Josefien, een bijzonder verzoek. 
“Mama was trots op haar Tesla en reed bij 
het stoplicht altijd iedereen eruit. 
Luid lachend trok ze op en genoot van de 
snelheid. Zou je wellicht met de rouwtesla 
bij de stoplichten ook zo snel mogelijk willen 
optrekken?” 
En tja, wat moet je dan, als je zo’n verzoek 
krijgt…? 

We waren ruim op tijd op de begraafplaats.

Snelle stoet

Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Na 55 jaar sluit kapsa-
lon Marja op 1 juli haar deuren. Jos 
en Marja Roest waren in die jaren een 
vaste plek voor een knipbeurt of een 
fraaie coi�ure, maar ook een gezel-
lige huiskamer voor hun vele, meer 
dan 1000 vaste klanten. Het contact 
met de mensen zullen ze het meest 
missen, maar beide zeventigers zijn 
ook wel toe aan meer vrije tijd. 
                                                                                                       
In 1968 vestigde het pasgetrouwde 
stel hun kapsalon aan de Valkenbur-
gerlaan 85 in Heemstede. Al snel 
kwamen er 3 dochters die allen in de 
loop der jaren de schaar te hand 
namen. Met het pensioen in zicht 
hebben Martina en Annemarie in- 
middels een andere baan gevonden 
en alleen Bianca blijft het kappersvak 

trouw. Wat er met het pand gaat 
gebeuren weet Jos niet: “Maar waar-
schijnlijk blijft het geen kapsalon, 
want het is een enorme ruimte en 
wie kan nu nog zoveel personeel in 
dienst hebben”, zegt hij.

Marja vindt het ook beter als de kap-
salon echt sluit: “Wij wonen namelijk 
hiernaast en dan kan je niet echt af-
scheid nemen.” De trouwe klanten 
zijn behoorlijk van slag sinds de 
aankondiging van de sluiting. Velen 
moeten voor het eerst op zoek naar 
een andere kapper dan Salon Marja, 
waar ze soms al generatieslang 
komen.
  
Op 28, 29 en 30 juni tussen 9.00 en 
16.00 uur is er gelegenheid om het 
team van Salon Marja nog eens de 
hand te schudden.

Kapsalon Marja sluit na 55 jaar lief en leed

Jos en Marja Roest stoppen ermee. Foto: Mirjam Goossens.

KORT
‘Kijk wij zijn in 
de Wijk’ in de 
Geleerdenwijk
Heemstede – Op zondag 26 juni 
vindt ‘Kijk wij zijn in de Wijk’  
plaats, een leuke zondag voor 
iedereen in de wijk. Van 10 -15 
uur zijn de sociaal werkers van 
WIJ Heemstede op het pleintje 
aan de Romeinlaan in de 
Geleerdenwijk.
Kom gezellig langs. Je hoeft je 
niet aan te melden, en er zijn 
geen kosten aan verbonden. Om 
10 uur start de Peuter & Kleuter-
pret. Er is van alles voor kinderen 
van 2,5 t/m 6 jaar te beleven. 
Vanaf 11 uur kun je meedoen 
met Expeditie Gluurbuur. Op 
een leuke manier samen of in je 
uppie je eigen buurt ontdekken. 
Er is zelfs een leuke prijs te 
winnen.

Om 12 uur nodigt WIJ Heem- 
stede iedereen uit voor een 
echte Potluck lunch. Een Potluck 
is een gezamenlijke maaltijd 
waarbij elke deelnemer of 
groepje deelnemers eten 
meebrengt en dit deelt met de 
andere aanwezige gasten. Lukt 
het om een tafeltje en/of stoel-
tjes mee te nemen, dan graag.
Harmonie St. Michaël verzorgt 
tijdens de lunch een prachtig 
concert. U kunt het concert 
natuurlijk ook bijwonen zonder 
aan de lunch deel te nemen.

Rond 13 uur zal de Heemsteedse 
Zeepkist GP plaatsvinden. Er zijn 
een paar leuke wagentjes waar 
mee gestreden gaat worden. 
Ook zijn er prijzen voor de 
nummers 1, 2 en 3. Aansluitend 
aan de GP kan er worden 
gespeeld met de spelletjes en 
buitenspeelmateriaal van de 
straatspelen. 
Vanaf 14.30 uur wordt afge-
sloten met een korte outdoor 
disco van een half uurtje.

Wandeling 
langs de oude 
postkantoren
Heemstede - Roads, WIJ 
Heemstede, Kennemerhart en 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek organi-
seren om de week een wande-
ling van 1 a 1,5 uur in 
Heemstede met een lokale gids. 
Deze wandelingen zijn gratis.

Wist u dat Heemstede minstens 
3 postkantoren heeft gehad? In 
deze wandeling word gelopen 
langs enkele van de oude post-
kantoren en wordt iets verteld 
over de geschiedenis van de 
postkantoren en de postbezor-
ging in Heemstede. Op dinsdag 
21 juni vindt deze wandeling 
plaats. Vertrek vanaf Plein1, Juli-
anaplein 1 Heemstede om 10 
uur.

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

Het team van Restaurant Inheems heet de vaders en hun familie van harte welkom. 
V.l.n.r.: Natalja en Bas Pieterse en sommelier Esther Tindal. Foto: Ton van Veen. 

Verwen je vader groots met het heerlijke Vaderdag 
lunchmenu van Restaurant Inheems op zondag 19 juni
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Uit onderzoek van de Kamer van 
Koophandel blijkt dat het aantal 
faillissementen de komende maan-
den naar verwachting zal stijgen. 
Zowel voor ondernemers als voor 
personeel brengt dat de nodige 
spanningen met zich mee. Wat zijn 
de rechten en plichten van werk-
nemers? En waar lopen werkgevers 
tegenaan?

Curator gaat over ontslag na 
faillissement
De curator is verantwoordelijk voor 
het op correcte wijze afwikkelen 
van het faillissement. In de meeste gevallen zal de curator op korte ter-
mijn de werknemers ontslaan. Normaal gesproken heeft de werkgever 
een ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kanton-
rechter nodig. In faillissement zijn er echter andere arbeidsrechtelijke 
regels van kracht.
Voor ontslag van personeel van een failliete onderneming heeft de cura-
tor een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Een ontslag zonder 
machtiging is vernietigbaar. Tegen een machtiging is gedurende 5 dagen 
hoger beroep mogelijk.

In plaats van de reguliere opzegtermijnen geldt in faillissement een opzeg-
termijn van maximaal zes weken, ongeacht de lengte van het dienstver-
band. Daarnaast gelden er geen opzegverboden, waardoor de curator 
ook het dienstverband van bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen.

Loondoorbetaling en achterstallig loon
Werknemers van het failliete bedrijf hebben recht op loon vanaf de 
datum van het faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Het loon 
wordt gegarandeerd doorbetaald door het UWV. Ook vorderingen uit 
achterstallig loon worden overgenomen door UWV, tot maximaal 13 
weken voorafgaand aan de datum van het ontslag.
Let op, bij een ontslag tijdens faillissement kan een werknemer géén 
aanspraak maken op ontslagvergoedingen, zoals een transitievergoe-
ding, een billijke vergoeding of een aanzegvergoeding.

Rechtspositie werknemers bij doorstart
De curator zal doorgaans onderzoeken of een failliete onderneming een 
doorstart kan maken. Dat is mogelijk als (een deel van) het bedrijf nog 
levensvatbaar is. Bij een doorstart is mogelijk sprake van een zogeheten 
overgang van onderneming. In die situatie wordt de positie van de werk-
nemer door de wet beschermd. Wat zijn de aandachtspunten voor werk-
gevers en werknemers?

Nieuw contract?
Of een werknemer na een doorstart een nieuwe arbeidsovereenkomst 
krijgt aangeboden, hangt af van de vraag of de doorstart al vóór het fail-
lissement is voorbereid. Als de doorstart is voorbereid, gaat het personeel 
met dezelfde arbeidsvoorwaarden mee over. Is de doorstart niet voorbe-
reid, dan gaan de arbeidsvoorwaarden niet automatisch mee over. De 
nieuwe werkgever kan dan een nieuw contract aanbieden. Het is niet 
altijd even transparant in welke vorm een doorstart wordt gemaakt.

Opvolgend werkgeverschap
Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een werknemer dezelfde of 
soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten voor een nieuwe werkgever. 
Dit kan, ook bij een doorstart, verschillende arbeidsrechtelijke gevolgen 
hebben. Zo speelt opvolgend werkgeverschap onder andere een rol bij 
de proeftijd, de opzegtermijn, de transitievergoeding, uitzendtermijnen, 
het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling.

De doorstartende ondernemer zal bij overname van personeel goed 
moeten onderzoeken hoe de keten van arbeidsovereenkomsten eruit 
ziet. Werknemers met een langlopend dienstverband zullen ook bij de 
doorstarter voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Tijdelijke arbeidsovereen-
komsten zullen vroeg of laat automatisch overgaan in contracten voor 
onbepaalde tijd. Werkgevers is aan te raden dit juridisch goed te laten 
onderzoeken.
Ook voor de hoogte van de transitievergoeding is het opvolgend werkge-
verschap van belang. Bij een doorstart waar personeel wordt overge-
nomen, tellen de dienstjaren van vóór het faillissement eveneens mee.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Een failliete onderneming: wat gebeurt er 
met het personeel?

Mr. Mitchel Schildwacht.

Heemstede - “Dit is mensenwerk en 
dat maakt mijn werk zo mooi”, zegt 
audicien Gerben Jansen van Hoor-
centrum JvG  aan de Jan van Goyen-
straat 7 in Heemstede.  Gerben Jan-
sen is al 26 jaar audicien en weet als 
geen ander hoe het is om slechtho-
rend te zijn.

“Ik ben zelf slechthorend en heb be-
grip voor degene die tegenover mij 
zit. Door mensen te helpen het juiste 
hoortoestel aan te meten zorg je dat 
de kwaliteit van leven verbeterd 
wordt.” Bij Hoorcentrum JvG komen 
mensen van alle leeftijden, van jong 
tot oud, met gehoorverlies. Gerben: 

“Jongere mensen gaan heel anders 
om met gehoorverlies dan ouderen. 
Daarom leveren we maatwerk.”

Neem op proef
“Het mooie van deze tijd is dat er 
heel veel mogelijk is. De ontwikke-
lingen blijven zich opvolgen. De 
moderne hoortoestellen zijn tegen-
woordig kleine apparaten die vrijwel 
onzichtbaar zijn. Met een goed hoor-
toestel hoef je eigenlijk niets meer te 
missen.

We beginnen altijd met een gratis 
hoortest en mensen krijgen het 
apparaat twee maanden op proef 
mee. Op deze manier kunnen 
mensen ondervinden of ze tevreden 
zijn met hun keuze. We maken meer-
dere afspraken en het klantcontact is 
heel intensief en voor beide kanten 
waardevol”, aldus Gerben.

Volop genieten van muziek
Hoorcentrum JvG heeft ook de per-
fecte oplossing om weer goed naar 
tv en audio te kunnen luisteren. “Alles 
weer goed kunnen horen maakt dat 
het leven op veel vlakken weer veel 
leuker. Ik speel zelf saxofoon en weet 
hoe �jn het is, ondanks dat ik slecht-
horend ben, om volop van muziek te 
kunnen genieten.” Hoorcentrum JvG 
heeft in de afgelopen 13 jaar een 
goede reputatie opgebouwd, waar 
cliënten in een prettige ambiance 
worden geholpen.”

Tel: 023 – 5 475 675.
Kijk voor meer informatie op:
www.hoorcentrumjvg.nl.

Hoorcentrum JvG: “Met een goed hoortoestel 
hoef je eigenlijk niets meer te missen”

Hoorcentrum JvG staat voor u klaar. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Zoals de Heemsteder 
afgelopen week reeds meldde, had 
het onderwerp van de veel bespro-
ken geheime vergadering van de 
gemeenteraad ten doel �itsbezorg-
diensten uit Heemstede te weren. 
Aanleiding was de voorgenomen 
vestiging van de �itsbezorger GETIR 
op de Binnenweg.  

GETIR heeft een driejarig huurcon-
tract gesloten voor het voormalige 
pand van Textielhandel Zeeman op 
de Binnenweg. Men is druk met de 
voorbereiding om binnenkort de 
deuren te openen. Het zal lastig 
worden voor de gemeente om dit 
bedrijf alsnog te weren uit Heem-
stede, omdat zij zich al hebben 
gevestigd nog voordat het voorbe-
reidingsbesluit was genomen.
Een voorbereidingsbesluit wordt 
genomen als voorloper van een te 
wijzigen bestemmingsplan en geldt 
voor één jaar. In het nu genomen 
voorbereidingsbesluit staat dat 
binnen de gehele gemeente de vesti-
ging van �itsbezorgers wordt ver-
boden.  

Er zijn desondanks toch nog wat 
gaten in de wet. Als een �itsbezorger 
een reguliere winkel opent met 
openings- en sluitingstijden en 
klanten kunnen binnenstappen om 
goederen te kopen, kan men vanuit 
het pand de �itsbezorging alsnog 
regelen. Grootgrutters als Jumbo,
AH, Plus en andere doen feitelijk 
hetzelfde, alleen is het geen �its- 

maar een normale bezorging waar er 
meer tijd tussen de bestelling en de 
bezorging is. Flitsbezorgers beloven 
binnen 10 minuten de online be- 
stelde artikelen thuis te bezorgen.  

Goede afspraken tussen de bezorg-
dienst en de gemeente kan veel 
onvrede door overlast wegnemen. 
Veel andere gemeentes worstelen 
met hetzelfde probleem en willen 
hun inwoners beschermen tegen 

overlast. Gehoorde klachten zijn veel 
op de stoep geparkeerde �etsen en 
scooter voor de deur, luide muziek, 
rondhangende bezorgers en activi-
teiten tot soms wel middernacht. 

Landelijk zijn juristen bezig om de 
omschrijving van wat wel en wat 
geen detailhandel is vast te leggen. 
Het is een van de voorbeelden waar 
de actualiteit de regelgeving heeft 
ingehaald.

Flitsbezorgdienst GETIR kan mogelijk blijven

Het pand aan de Binnenweg van Flitsbezorgdienst GETIR. Foto: Eric van Westerloo.
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Vogelenzang- Wil jij minder stress 
en meer energie? Doe mee aan de 
5-weekse Mindful Run® cursus. De 
cursus wordt gegeven door gecerti�-
ceerde Mindful Run® instructeurs in 
Leyduin.
Tijdens de cursus zul je ervaren hoe 
goed mindfulness, ademhaling en 
hardlopen samengaan. Je leert 
bewuster lopen in het ‘hier en nu’ én 
het maximale rendement uit je 
ademhaling te halen. Ervaar meer 
rust en plezier in beweging. Schrijf je 
nu in.

Start: Maandag 20 juni, 19.30 uur. 
Buitenplaats Leyduin. Kosten €95,- 
Meer info & inschrijven via:
info@resilientrunning.nl.

Doe mee aan de Mindful Run® cursus

Mindful Run® cursus. Foto aangeleverd.

Heemstede – Tijdens het NJK2022 
viel alles op zijn plaats voor de 
16-jarige �orettist Ava Emanuel van 
HollandSchermen. In de twee cate-
gorieën junioren, onder 20 jaar, en 
cadetten, onder 17 jaar, behaalde zij 
de gouden medaille. Op zaterdag 
schermde ze bij de junioren een fout-
loze pool. Daarna versloeg ze Tessa 
Koster (18) in de halve �nale en Elise 
Buttin Bik (19) in de �nale beiden 
met 15-7. Het waren klinkende over-
winningen van zeer goed ge-
schermde eliminaties. Op zondag 
waren de cadetten �oret aan de 

beurt. Ook hier was Ava te sterk voor 
haar tegenstanders. Pas in de �nale 
ontmoette zij een sterke tegen-
stander in Lotte Dammro� (15), club-
genoot van HollandSchermen. Met 
een eindstand van 15-13 won Ava 
goud en Lotte een zeer verdiende 
zilveren medaille. Ava Emanuel: 
“Eindelijk ben ik Nederlands kam-
pioen. Ik heb gepiekt op het juiste 
moment. De geweldige coaching en 
training van Siroos Feizaskari en 
Jeroen Divendal hebben zich uitbe-
taald.” 
Lotte Dammro� behaalde zeer 

bijzonder goud op degen dat niet 
haar hoofdwapen is. De Heem-
steedse vereniging HollandSchermen 
en trainer Siroos Feizaskari behaalde 
met drie gouden en een zilveren 
medaille een prachtig resultaat op 
NJK 2022.

Schermvereniging HollandSchermen 
heeft een trainingslocatie in Heem-
stede voor het gebied Kennemerland 
en Haarlemmermeer en in Alkmaar 
voor de kop van Noord-Holland.
Voor meer informatie:
www.hollandschermen.nl.

Dubbel goud voor 16-jarige Ava 
Emanuel van HollandSchermen

Podium Cadetten met Ava op 1 en Lotte op 2. Foto aangeleverd door 
HollandSchermen.

Heemstede - In 2019 was het voor 
het laatst, daarna was het een en al 
corona, dat roet in menig (sport)
evenement gooide, zo ook het 
jeugdweekend van RCH.  

Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022 
was het eindelijk weer zover om een 
ouderwets jeugdweekend te 
houden. Ruim 30 kinderen hadden 
zich aangemeld in de leeftijd van 8 
tot 14 jaar en het enthousiasme van 
de kinderen zorgde ervoor dat het 
een feestje werd. 

Zaterdagmiddag om 13 uur werd het 
startsein gegeven voor een 24 uurs 
happening met sport en spel. Als 
altijd was daar het Belgisch voetbal, 
waarbij het voetbalspelletje even 

anders gespeeld wordt dan gewoon 
voetbal. Er waren vier teams: Ajax, 
PSG, Manchester en Norwich. 

Met tussendoortjes van drinken en 
fruit werd de strijd voortgezet met 
voetpong (de bal in een cementbak 
proberen te mikken), voetvolley, 
paaltjesvoetbal, waarbij hele forten 
werden gebouwd om toch vooral te 
voorkomen dat de paaltjes (�esjes 
water) omgeschoten werden, natte 
baan glijden en een postenspel, 
waarbij een bord meel door gegeven 
moest worden op een volgend bord 
en aan het eind moest er dan 
dezelfde hoeveelheid op het bord 
liggen. Lastig bij een lichte wind. 
Na de BBQ lekker Nederland-Polen 
kijken, maar zelf voetballen genoot 

toch wel de voorkeur na een saaie 
eerste helft. Na elven was het slaap-
tijd in 1 van de kleedkamers en ja, je 
hebt dan stoere mannen, die zolang 
mogelijk wakker proberen te blijven. 

Op zondagmorgen na het ontbijt van 
half negen een warming-up om ver-
volgens per boot te vertrekken naar 
de Molenplas waar het vrij spelen/
zwemmen was. Vervolgens terug-
varen in een sleepboot met twee 
sloepen er achteraan. Nog een bal-
letje trappen en toen waren de 
ouders er weer om 13 uur om de 
kinderen op te halen na een zeer 
geslaagd maar vermoeiend weekend. 

Wie was de winnaar? Allemaal, zowel 
de kinderen als de organisatie.

Jeugdweekend RCH weer een feestje

Veel plezier op gezellig Jeugdweekend RCH. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Zondag 12 juni was het 
weer zover, het gezelligste jeugd-
toernooi van Tennisvereniging HBC, 
het Junior-Senior Toernooi 2022 
werd weer gehouden. Met bijna 90 
deelnemers was het weer een fantas-
tische dag. Het weer was top, met 
een zonnetje op het terras en op de 
banen was het prima tennisweer. Alle 
junioren met papa, mama, oma, opa, 
broer of zus, tante of oom, kwamen 
zich enthousiast aanmelden.

In de ochtend speelde de jeugd tot 
en met 10 jaar. Tennis werd afgewis-
seld met spellen op het terras, 
waaraan door jong en oud altijd veel 
plezier wordt beleefd. Ook op de 
tennisbaan vlogen de games je om 
de oren en hebben we mooie 
wedstrijden gezien.  Na a�oop van 
de wedstrijden was het weer tijd 
voor de traditionele ‘Around The 
Table’ voor de jongste jeugd. 

Begonnen werd met een grote groep 
junioren en senioren, maar al snel 
vielen de senioren af en streed alleen 
de jeugd om de beker.

Winnaars bij de jongste jeugd:
Junior Senior toernooi:
1e prijs Noelle Kinket.
2e prijs Teun van Hooijdonk.
Around The Table:
1e prijs Noelle Kinket.
2e prijs William Fonkert.
Snelheidsmeter: Tibor Vos.

In de middag was het de beurt aan 
de oudere jeugd. Wat werd er goed 
getennist en ook deze groep beleef-
de veel plezier aan alle spellen op het 

terras. En ook hier was het na de wed-
strijden tijd  voor de strijd om de 
grote wisselbeker van Around The 
Table.

Winnaars bij de oudste jeugd:
Junior/Senior toernooi:
1e prijs Hidde Gerzee
2e prijs Timo Kaptein.
Around The Table:
1e prijs Florian Rash.
2e prijs Fenna Rash.
Snelheidsmeter: Hidde Gerzee. 

Jasmijn, Annelot, Youri en Victor 
vonden het weer leuk om dit toer-
nooi voor de jeugd van TVHBC te 
organiseren.

Junior Senior Toernooi bij TV 
HBC weer groot succes

Kampioenen van het Junior/Senior toernooi. Links Hidde Gerzee met zijn vader en 
rechts Noelle Kinket met haar vader. Foto’s aangeleverd door TV HBC.

BIJSCHRIFT?
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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 20 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!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

7 86 63 47 36 51 70 27 83 15 66 73 39 58

37 74 20 84 87 29 9 71 25 44 13 17 76 45

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 13. ooievaar; 14.
geheel gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas;
19. metaal; 21. gewicht (afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. door-
gaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roof-
dier; 30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schild-
knaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige vrouw; 37.
vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefe-
naar van een stroming in de schilderkunst; 44. oosters olie-
staatje; 46. horecagelegenheid; 47. klankbekken (bel); 48.
soort bowlen; 49. rivier in Duitsland; 50. mest- of hooivork; 52.
ontstekingskoord; 54. hard gesteente; 56. kapitaalkrachtig; 58.
het journaal; 61. lokspijs; 62. metaalsoort; 64. klein dun staafje;
65. leidinggevend personeel; 67. bezit van een boer; 68.
modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale
antenne inrichting (afk.); 73. padvinder; 76. plechtige gelofte;
77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk hout; 81. fami-
lielid; 82. plaaggeest; 83. Ned. prinses; 84. lidwoord; 86. Ned.
wijsgeer en filosoof; 87. knijpbril.

Verticaal 1. valkachtige vogel; 2. ondernemingsraad (afk.); 3.
aandrijfwiel; 4. plaats in Oekraïne; 5. nietsnut; 6. Ned. politieke
partij; 7. deel van de week; 8. een ogenblik; 9. kever; 10. land-
code van Nederland; 11. ijzer aantrekkend voorwerp; 16. jon-
gensnaam; 18. masker; 20. duw of por; 21. antiek zeilschip;
23. houten spoel; 25. god van de jeugd; 26. smal en tenger; 27.
rijstgerecht; 29. mannelijk beroep; 32. periode van volwassen
worden; 34. vertragingstoestel; 36. bot in de onderarm; 37.
onderwijzeres; 39. fijne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42.
oorlogstuig (geschut); 43. schrikachtig en bang; 45. deel van
de hals; 46. gevangen verblijf; 51. priem; 53. klein slokje; 54.
weegtoestel; 55. eentonig (suf); 56. kraaiachtige vogel; 57. het
binnenste van iets; 59. verbond (liga); 60. militair; 62. volksver-
maak; 63. soldatentas; 66. deel van een boom; 67. op grote
afstand; 69. hoofddeksel; 71. rivier in Utrecht; 73. gietmal; 74.
nobel; 75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82.
Salvation Army (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

7 86 63 47 36 51 70 27 83 15 66 73 39 58

37 74 20 84 87 29 9 71 25 44 13 17 76 45

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 13. ooievaar; 14.
geheel gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas;
19. metaal; 21. gewicht (afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. door-
gaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roof-
dier; 30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schild-
knaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige vrouw; 37.
vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefe-
naar van een stroming in de schilderkunst; 44. oosters olie-
staatje; 46. horecagelegenheid; 47. klankbekken (bel); 48.
soort bowlen; 49. rivier in Duitsland; 50. mest- of hooivork; 52.
ontstekingskoord; 54. hard gesteente; 56. kapitaalkrachtig; 58.
het journaal; 61. lokspijs; 62. metaalsoort; 64. klein dun staafje;
65. leidinggevend personeel; 67. bezit van een boer; 68.
modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale
antenne inrichting (afk.); 73. padvinder; 76. plechtige gelofte;
77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk hout; 81. fami-
lielid; 82. plaaggeest; 83. Ned. prinses; 84. lidwoord; 86. Ned.
wijsgeer en filosoof; 87. knijpbril.

Verticaal 1. valkachtige vogel; 2. ondernemingsraad (afk.); 3.
aandrijfwiel; 4. plaats in Oekraïne; 5. nietsnut; 6. Ned. politieke
partij; 7. deel van de week; 8. een ogenblik; 9. kever; 10. land-
code van Nederland; 11. ijzer aantrekkend voorwerp; 16. jon-
gensnaam; 18. masker; 20. duw of por; 21. antiek zeilschip;
23. houten spoel; 25. god van de jeugd; 26. smal en tenger; 27.
rijstgerecht; 29. mannelijk beroep; 32. periode van volwassen
worden; 34. vertragingstoestel; 36. bot in de onderarm; 37.
onderwijzeres; 39. fijne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42.
oorlogstuig (geschut); 43. schrikachtig en bang; 45. deel van
de hals; 46. gevangen verblijf; 51. priem; 53. klein slokje; 54.
weegtoestel; 55. eentonig (suf); 56. kraaiachtige vogel; 57. het
binnenste van iets; 59. verbond (liga); 60. militair; 62. volksver-
maak; 63. soldatentas; 66. deel van een boom; 67. op grote
afstand; 69. hoofddeksel; 71. rivier in Utrecht; 73. gietmal; 74.
nobel; 75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82.
Salvation Army (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Voor 1 mei 1879 
moest de torenspits onder het 
leiendak gebracht worden en de 
pastorie met bijgebouwen geheel 
zijn opgeleverd. Terwijl voor 1 juli 
1879 het gehele werk gereed moest 
zijn opgeleverd, zou de aannemer 
het echter nog drie maanden 
daarna in onderhoud hebben en 
verantwoordelijk zijn voor alle gebreken en schade, welke binnen deze 
tijd aan het werk mochten voorkomen. Voor iedere dag dat bepaalde 
data werden overschreden, ‘zou de aannemer verbeuren eene boete van 
10 gulden en bovendien voor de kosten van het langer verblijf van de 
opzichter’ opdraaien.

Het kerkgebouw met de pastorie (Berkenrode) heeft veel te lijden gehad 
in de oorlog en werd zwaar beschadigd.
De tweede zware tegenslag was de brand in de sacristie in 1952.
Kerk en pastorie zijn van groot belang voor de geschiedenis van de 
rooms-katholieken in Heemstede en hebben daarom een belangrijke 
historische getuigeniswaarden. Dit is een opvallende ligging in een ruime 
setting aan een belangrijk kruispunt.

In Heemstede heeft de kerk een zeer grote stedenbouwkundige en 
beeldbepalende waarde. Architectuurhistorisch en typologisch is het 
kerkgebouw van belang omdat het een goed bewaard gebleven voor-
beeld is van een neogotische driebeukige kruiskerk. De combinatie van 
kerkgebouw, pastorie, tuin, begraafplaats, beheerderswoning en voor-
terrein geeft een geheel een grote ensemblewaarden.

Bron: o.a. St. Bavo en HVHB.

Kerk en pastorieHeemstede - Zondag 19 juni brengt 
Mo Gawdat een bezoek aan Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Hij geeft een lezing over 
zijn nieuwe boek ‘Dat stemmetje in je 
hoofd’. De lezing start 15 uur.

Iedereen heeft het, dat stemmetje in 
haar/zijn hoofd. Het onophoudelijke 
commentaar op je gedrag lijkt je 
gevoel van geluk in de weg te zitten. 
In plaats van je gedrag te veranderen 
is het dus beter om grenzen aan te 
geven waar dat stemmetje zich mee 
mag bemoeien.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Mo 
Gawdat, de voormalig topman van 

Google (X), de futurologische droom-
fabriek, onthult een deel van zijn 
‘code’ waarmee je de controle op je 
hersenen kunt terugnemen en het 
dwaalspoor van het moderne leven 
kunt omzeilen. Hij baseert zich 
daarbij op zijn kennis op het gebied 
van programmeren, neuroweten-
schappen en verschillende spirituele 
leerstellingen.

De kern van zijn geluksmodel is een 
focus op wat je wenst en waar je 
invloed op hebt. Door het verwij-
deren van onnodige ‘ruis’ komt er een 
weg vrij naar generositeit en com-
passie. Daarmee draag je niet alleen 

bij aan een betere samenleving, maar 
investeer je ook in je eigen geluk.

Mo Gawdat is serie-ondernemer, 
voormalig chief business o�cer van 
Google [X] en auteur. De logica van 
geluk (2017), zijn eerste boek, was 
een internationale bestseller. Grie-
zelig slim (2021) was zijn tweede 
boek, hierin onderzocht hij de 
impact van kunstmatige intelligentie 
op ons leven. Dat stemmetje in je 
hoofd (2022) wordt zijn derde boek.

Toegang €10,- .Reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Lezing Mo Gawdat bij Boekhandel Blokker

Heemstede - Tijdens de Literaire 
concerten kiest een schrijver teksten 
uit eigen werk en werk van collega’s. 
Acteur Sander Commandeur leest de 
teksten voor en wordt daar muzikaal 
bij begeleid. Tineke de Jong en Tinta 
von Altenstadt zetten op de viool 
een muzikaal kader, zij spelen 
stukken van Bach, Stravinsky en 
Hoagy Carmichael. 
Het literair concert, een ode aan de 
literatuur vindt plaats op zaterdag 18 

juni van 14.00-15.30 uur in de Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. De teksten zijn voor 18 
juni gekozen door schrijver Rob van 
Essen. Hij is bekend van de boeken 
‘Miniapolis’ en ‘De goede zoon. Naast 
teksten uit zijn eigen werk koos hij 
voor werk van Tobi Lakmaker en 
Roos van Rijswijk.
Toegang: €5,- leden, €7,50 niet-leden. 
Graag vooraf aanmelden via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Literair concert in de 
Bibliotheek Heemstede

Literair concert in Bibliotheek Heem-
stede. Foto aangeleverd door Biblio-
theek Zuid-Kennemerland.

Heemstede - Wandel zondagavond 
19 juni mee met een bijzondere 
schemerexcursie van Landschap 
Noord-Holland rond Buitenplaats de 
Hartenkamp.  Je zult merken dat er in 
het donker meer is te zien dan je 
denkt.
Buitenplaats De Hartenkamp was 
ooit een van de mooiste buiten-
plaatsen van het land. Vanaf het huis 

gezien, aan de overkant van de 
Herenweg, op de grens van Benne-
broek en Heemstede, ligt het gebied 
dat ‘de Overplaats’ wordt genoemd. 
Het is een interessant loofbos met 
veel reliëf en een prachtig uitzicht 
vanaf de drooghelling. Als de zon 
ondergaat wordt de stilte intens. 
De boswachter wijst je de weg en op 
de diverse natuurverschijnselen. 

Misschien hoor je het ritselen van 
een ree op zoek naar voedsel of de 
roep van een uil. Je zult merken dat 
je in het donker door de natuur 
verrast kunt worden.
De excursie duurt van 21.00 tot 22.30 
uur en begint bij het parkeerter-
reintje aan de westkant van de Prin-
senlaan nabij de Herenweg. 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Op stap in de natuur terwijl de avond valt

De Overplaats. Foto: Sabine van Keulen.
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Regio - In 2021 werden zo’n 
1.028.000 snelheidsboetes uitge-
schreven in Noord-Holland. Verkeers-
deelnemers werden het vaakst 
beboet in Haarlemmermeer, gevolgd 
door Amsterdam. Deze gemeenten 
samen waren vorig jaar zelfs goed 
voor ruim de helft van alle Noord-
Hollandse snelheidsboetes. Dit en 
meer blijkt uit een analyse van Inde-
pender op basis van data van het 
Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB).

In Haarlemmermeer werden vorig 
jaar bijna 328.000 snelheidsboetes 
uitgedeeld, wat neerkomt op 897 
prenten per dag. Ook in Amsterdam 
overschreden weggebruikers vaak de 
maximale snelheid: hier kregen vorig 
jaar ruim 220.000 verkeersdeelne-
mers een boete voor te snel rijden. 
In Enkhuizen werden juist de minste 
snelheidsboetes uitgeschreven: hier 
kregen vorig jaar maar vier verkeers-
deelnemers een boete voor te snel 
rijden. 

In Koggenland gemiddeld meest 
forse overtredingen
De gemiddelde snelheidsoverschrij-
ding van alle bekeuringen in Noord-
Holland was vorig jaar 8 km/u, al 
verschilt dit lokaal sterk. Koploper 
van Noord-Holland en zelfs heel 
Nederland is de gemeente Koggen-
land. Van alle boetes waarin de 
exacte snelheid is aangegeven, is de 
gemiddelde snelheidsoverschrijding 
hier zelfs 22,7 km/u. 

De top 5 Noord-Hollandse 
gemeenten met de hoogste gemid-
delde snelheidsoverschrijdingen is 
als volgt:
1. Koggenland:

gemiddeld 22,7 km/u te hard
2. Velsen:

gemiddeld 11,1 km/u te hard
3. Wormerland:

gemiddeld 11,1 km/u te hard
4. Beemster:

gemiddeld 10,8 km/u te hard
5. Gooise Meren en Diemen:

gemiddeld 10,6 km/u te hard

In heel ons land werden er 80.000 
boetes uitgeschreven voor mensen 
die meer dan 30 km te hard reden. 

Auto-expert Menno Dijcks: ”Een 
strafbeschikking vanwege te hard 
rijden kan grote invloed hebben op 
de autoverzekering. Je krijgt een 
strafbeschikking als je binnen en 
buiten de bebouwde kom meer dan 
30 km per uur te hard rijdt. Op de 
snelwegen ligt dat op 40 km per uur. 
Dat moet je de volgende acht jaar 
melden bij het aanvragen van een 
andere verzekering.
Als je bijvoorbeeld een andere auto 
koopt of wilt overstappen naar een 
goedkopere verzekering. Verzeke-
raars kunnen je dan weigeren omdat 
je een ‘groter moreel risico’ vormt 
voor de verzekeraar. Je kunt je dus 
minder gemakkelijk verzekeren in de 
toekomst.”

Afgelopen jaar waren er zo’n 48.000 
mensen die een strafbeschikking 
kregen voor te hard rijden. 

Dit zijn de meest actieve �itspalen 
van Noord-Holland
De meest actieve �itspalen van Noord-
Holland staan langs de N203 in Zaan-
stad. De twee �itspalen die aan beide 
kanten van de weg staan, hebben in-
dividueel ruim 20.000 keer een boete 

uitgeschreven in 2021. De top 3 
meest productieve �itspalen wordt 
verder aangevuld door de �itspaal 
aan het Hilversumse Oostereind. Hier 
overschreden vorig jaar 15.800 wegge-
bruikers de maximale snelheid.
Bron: Independer

Ruim een miljoen snelheidsboetes in Noord-Holland in 2021

Flitspaal. Foto: Bigstock.

Heemstede - Zaterdagmiddag 18 
juni signeren Charlotte Marres & Olle 
Swets hun boek ‘De buitenkeuken’, 
een �jne tip voor vaderdag en voor 
iedereen natuurlijk. ’s Middags om 
15.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 

In ‘De buitenkeuken’ trekken Char-
lotte Marres en Olle Swets met hun 
mobiele keuken Nederland en Vlaan-
deren in op zoek naar onafhankelijke 
voedselproducenten met een bijzon-
der verhaal. Buiten op het land of 
water waar hun producten vandaan 
komen, koken ze op open vuur voor 
en met boeren, vissers, wildplukkers, 
telers en herders.

Op het drooggevallen wad, waar de 
kokkelvisser zijn kokkels raapt, bij de 
aspergeteler, waar ze vers uitge-
stoken asperges eten direct naast het 
bed of mee op pad met de herders, 
waarna ze op de hei eten bereiden 
boven een driepoot.

Vuur verbindt en onder het koken 
komen de beste verhalen los. Olle en 
Charlotte schreven daarnaast ook 
alle recepten uit die ze bij de produ-
centen op het land hebben gekookt, 
steeds met een bijpassende wijntip 
en met foto’s waar je direct trek van 

krijgt. En je hoeft heus niet altijd een 
vuur te ontsteken, de recepten zijn 
evengoed geschikt voor de keuken 
thuis.

Charlottes en Olles vorige boek ‘De 
wijnboer’ stond op de longlist voor 
Het Gouden Kookboek 2020 en de 
delicious. publieksprijs. 

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

Charlotte Marres & Olle Swets 
bij Boekhandel Blokker

Cover van het boek ‘De buitenkeuken’. 
Beeld aangeleverd door Boekhandel 
Blokker.

Heemstede - Zaterdag 18 juni 
signeert Joop van Riessen zijn thriller 
‘Weerloos’, die 2 juni is verschenen. 
Het signeren vindt plaats ’s middags 
van 13.00 tot 14.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 te 
Heemstede.

Een stalker, een arts en een ex in een 
mysterieuze ontvoeringszaak. 
Verpleegkundige Evie verdwijnt na 
a�oop van haar dienst van de aard-
bodem. Als ze na een week weer 
opduikt, heeft ze geen herinneringen 
aan de dagen ervoor. Chef recherche 

Anne Kramer en haar team vermoe-
den een ontvoering, maar is het dat 
wel? Of gaat het om liefde? Wraak? 
Lust? Wie speelt hier welk spel?

In een verhitte jacht op de dader 
wordt stukje bij beetje het raadsel 
ontrafeld. ‘Weerloos’ is het span-
nende veertiende deel van de Anne 
Kramer-reeks. De delen zijn los van 
elkaar te lezen. 

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

Joop van Riessen signeert zijn 
thriller bij Boekhandel Blokker

Regio - Hoewel de hypotheekrente 
in de eerste vijf maanden van het jaar 
met bijna 2 procentpunt is gestegen, 
nam het aantal hypotheekaanvragen 
van jonge huizenkopers tot 35 jaar 
met maar liefst 17 procent toe in 
vergelijking met de laatste vijf maan-
den van 2021. Dat is een duidelijke 
kentering ten opzichte van voor-
gaande kwartalen, toen juist sprake 
was van een �inke daling van het 
aantal aanvragen in deze leeftijds-
groep, blijkt uit cijfers van De 
Hypotheker.

Nu de huizenmarkt iets lijkt af te 
koelen, wordt het voor jonge huizen-
kopers eenvoudiger om een woning 
te kopen. Zo krijgen zij niet alleen 
meer kansen in de buitengebieden - 
met Flevoland (+31 procent), Noord-
Brabant (+28 procent) en Zeeland 
(+21 procent) als uitschieters - maar 
óók in de Randstad, vooral in Zuid-
Holland (+24 procent) en Utrecht 
(+21 procent).

Ook het totale aantal hypotheekaan-
vragen voor de aankoop van een 
woning is sinds begin dit jaar geste-
gen (+9,5 procent), maar minder 
sterk dan de leeftijdscategorie tot 35 
jaar. Dat duidt er volgens De Hypo-
theker op dat de huizenmarkt lang-
zamerhand begint af te koelen. Zo 
liggen de huizenprijzen 2 procent 
lager dan eind 2021 en dat is een 
trendbreuk met de afgelopen jaren. 

Een andere oorzaak is de hypotheek-
rente die ten opzichte van januari 
met bijna twee procent is gestegen. 
Hierdoor kunnen huizenkopers 
minder lenen, maar er is óók een 
positieve kant.

Doordat starters op de huizenmarkt 
minder concurrentie ondervinden, 
zijn zij minder gedwongen ver boven 
de vraagprijs te bieden. Ook de 
gespannen arbeidsmarkt is een 
steuntje in de rug.
Jonge huizenkopers kunnen sneller 
een baan vinden, wat de vooruit-
zichten op een betaalbare woning 
eveneens vergroot.

Starterslening wint aan 
populariteit
Er zijn verschillende manieren waar-
mee starters hun kansen op de 
woningmarkt kunnen vergroten, 
zoals de jubelton die nog tot het 
einde van dit jaar geldig is. Daarnaast 
is de overdrachtsbelasting voor 
huizenkopers tot 35 jaar sinds 2021 
afgeschaft. Ook de Starterslening - 
die via Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) in meer dan driekwart van de 
gemeenten wordt aangeboden - 
draagt bij aan de sterke stijging van 
het aantal hypotheekaanvragen 
onder huizenkopers tot 35 jaar. Zo is 
in een aantal gemeenten waar deze 
lening wordt aangeboden sprake van 
een signi�cante toename van het 
aantal hypotheekaanvragen. Het 
aantal jonge huizenkopers dat een 
Starterslening afsluit, groeit snel. Zo 
was in 2021 sprake van een forse 
groei (+37 procent) ten opzichte van 
het voorgaande jaar.

“Nu de huizenmarkt iets begint af te 
koelen, ontstaan meer kansen voor 
starters. Zo is het percentage waar-
mee gemiddeld wordt overboden 
voor het eerst sinds lange tijd afge-
nomen. Toch blijft de vraag naar 
betaalbare woningen onverminderd 

groot. Het gemiddelde hypotheekbe-
drag in de leeftijdscategorie tot 35 
jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 
procent in vergelijking met dezelfde 
periode in 2021. Bij jonge huizenko-
pers bedraagt een hypotheek op dit 
moment gemiddeld 318.000 euro, 
wat betekent dat zij een �inke lening 
moeten afsluiten. Desondanks zien 
we een opvallende stijging van het 
aantal hypotheekaanvragen en dat is 
een positieve ontwikkeling”, zegt 
René Lünnemann, franchisenemer 
van De Hypotheker in Haarlem. “Het 
is echter te vroeg om te kunnen 
spreken van een opwaartse trend, 
waardoor het cruciaal blijft dat star-
ters een steuntje in de rug krijgen bij 
het kopen van een woning.

Bestaande maatregelen - zoals de 
opkoopbescherming, de verhoging 
van de overdrachtsbelasting voor 
beleggers en �nanciële steun van 
gemeenten bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning - helpen zeker, 
maar zijn niet voldoende om een 
doorbraak te bereiken. Het is dan ook 
van groot belang dat er extra moge-
lijkheden komen om in te stromen 
op de woningmarkt of de doorstro-
ming te stimuleren.”

Bron: De Hypotheker

Kentering in de markt: jonge huizenkopers 
krijgen weer voet tussen de deur

Meer jonge huizenkopers. Foto: Bigstock.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Breil sur Roya –  De zomervakantie nadert en u maakt 
misschien plannen om op reis te gaan. Of u heeft die reeds 
gemaakt. Met de chaos op luchthaven Schiphol is het wellicht 
prettiger om met de auto of trein op vakantie te gaan. Weet u 
uw vakantiebestemming nog niet? In deze rubriek ‘Op reis’ 
wordt u een beetje op weg geholpen met mooie plekjes in 
Europa. Zoals deze week het romantische en beeldschone Breil 
sur Roya, dat verborgen ligt in het achterland van de Côte d’Azur 
in het departement Alpes-Maritimes, nabij de Italiaanse grens.

Voor natuur- én cultuurliefhebber
De naam Breil heeft niets met het gelijknamige horlogemerk van 
doen, dat overigens uit Milaan komt. Als u aan de Côte d’Azur of 
de Bloemenrivièra bivakkeert, is een dagtrip langs de fraaie en 
aquablauw gekleurde rivier de Roya  (in het Italiaans ‘Roja’) en 
door haar vallei best een interessante optie. Toeren door deze 
‘gorges’ – ruige bergketens uitgesleten door de rivier – is een 
regelrechte aanrader voor de natuur- én cultuurliefhebber. Dit 
stroomgebied maakt deel uit van het natuurpark Alpes-Mari-
times. Vanuit het Italiaanse Ventimiglia, waar de Roya uitmondt 
in zee, is het handigst om de autotoer te beginnen richting Col 
de Tende, maar ook vanuit de fraaie Franse kustplaats Menton 
en de bergplaats Sospel kunt u via de bergwegen er komen. 
Vanuit Ventimiglia rijdt er tevens een treintje langs de Roya naar 
Cuneo en Turijn, dat stopt in Breil sur Roya. Houd er dan wel 
rekening mee dat de treinreis met veel tunnels gepaard gaat. 
Want u leest het goed: het stroomgebied van de Roya doorkruist 
deze twee landen, Italië en Frankrijk. De blauwgekleurde Roya is 
hier een uitermate belangrijke rivier en de opwekking van 
energie via de stuwdammen zorgt voor een groot deel van de 
elektriciteit in dit gebied. Het is met recht een levensslagader 
voor zowel de mens als voor de �ora en fauna in deze omgeving.

Korte geschiedenis
Omdat Breil sur Roya midden in een strategisch grensgebied van 
Frankrijk en Italië ligt, is het niet zo vreemd dat het door de 
eeuwen heen als een soort weerhuisje veel te duchten heeft 
gehad van wisselende overheersingen. De nederzetting bestond 
al in de pre-Romeinse tijd die bevolkt werd door een bergvolk, 
de zogenaamde Keltische-Liguren ‘Cappilattii Alpini of Montani’. 
In de Romeinse tijd maakte de plaats deel uit van Albintimilium, 
het huidige Ventimiglia. Na de val van het Romeinse rijk vonden 
invasies en overheersingen plaats door Gothen, Lombarden en 

Saracenen. In de 10de eeuw werd het bezit van de graven van 
Ventimiglia, maar in 1258 kocht de Franse Karel I van Anjou, 
Graaf van de Provence, de rechten van Breil. Na een periode van 
con�icten moest Breil zich in 1388 onderwerpen aan Savoya. In 
1631 werd Breil door een grote pestepidemie geteisterd. De 
hoog opgelegde oorlogsbelastingen van Savoya, leidden er 
mede toe dat in 1692 Breil zich aansloot bij de Franse koning 
Lodewijk XIV. Het keerde echter in 1700 terug naar Savoya, werd 
een Markizaat aan het hof van Turijn en had vervolgens te lijden 
onder de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlogen. In 1793 
werd het na de Franse revolutie weer 21 jaar Frans. Na de 
periode van de Sardijnse Restauratie, kozen de inwoners in 1860 
er formeel voor Frans te blijven. In 1940, na de oorlogsverklaring 
en inval van de Italiaanse dictator Mussolini in Breil, werden de 

inwoners even geëvacueerd naar de Franse kust. In 1943 werd 
Breil bezet door de Duitse troepen. De bezetter dwong de bewo-
ners in 1944 te evacueren naar Turijn, nadat de Geallieerden in 
1944 het nabijgelegen Sospel hadden heroverd. Hevige 
gevechten vonden er toen plaats in Breil. Na het einde van WO II 
was Breil compleet geplunderd en aanzienlijk verwoest en vond 
de wederopbouw plaats. Vanwege de moed van een aantal 
inwoners, kreeg Breil van de Franse staat het eervolle Croix de 
Guerre (Oorlogskruis) 1939-1945 met vermeilster.

Ter plekke verliefd worden
Flaneer heerlijk door de fraaie antieke straatjes en steegjes van 
Breil en proef hier de zuidelijke sfeer en haar geschiedenis. Ge-
niet ook van de fraaie natuur en de prachtige bloeiende olean-
ders en bougainville en natuurlijk van de diepblauwe rivier in de 
vallei van de Roya: een plaatje. Naast Breil sur Roya kunt u de 
schilderachtige plaatsjes Airole (IT), Saorge, La Brique, Tende (FR) 
en Limone di Piemonte  (IT) in de Roya-vallei aandoen. Liever uw 
vertier zoeken aan zee? Menton ligt redelijk nabij en is zeker uw 
(strand)bezoek waard. De Fransen steken zelf ook graag even de 
grens over om goed te gaan uiteten (en vaak voordeliger!) in de 
vele Italiaanse eetgelegenheden van onder andere Ventimiglia, 
Bordighera en Sanremo. A�jn, u zult waarschijnlijk ter plekke 
verliefd worden op deze geheel fraaie streek. De foto’s lichten al 
een tipje van de sluier op. Wat is het hier sprookjesachtig mooi! 
Heeft u er al zin in?

Volgende keer: de wijnen uit het Zwarte Woud
Geen reisplannen voor Frankrijk? Misschien wordt Duitsland wel 
uw volgende reisbestemming. Dat komt dan goed uit, want in 
een volgende a�evering van de rubriek ‘Op reis’ vertelt deze 
krant u alles over de mooie wijnen uit het Zwarte Woud en deze 
fraaie wijnstreek. Komt dat zien en proeven! Houd deze krant 
daarom goed in de gaten.

Beeldschoon Breil sur Roya, een verborgen juweeltje in Zuid-Frankrijk

Twee prachtige koningspages (Iphiclides podalirius) die zich 
te goed doen aan de nectar van de rode spoorbloem 
(centranthus ruber) aan de rotsoevers van de Roya in Breil 
sur Roya. De koningspage komt in het Middellands Zeege-
bied algemeen voor tot op 1500 meter hoogte, is echter in 
Nederland zeldzaam als trekvlinder en alleen in warmere 
streken zeer af en toe waar te nemen. De vleugels hebben 
een grote spanwijdte en de vlinder ‘zeilt’ als het ware door 
de lucht. Ook de rode spoorbloem is een typisch mediter-
rane plant. De achtergrond is het blauwe water van de Roya.

Het beeldschone Breil sur Roya, een verborgen juweeltje.





Heemstede – Marcel Koenders stuurde deze foto’s van 
zijn fraaie en bloeiende tuin in Heemstede. “De tuin 
heeft twee terrassen en veel borders vol met planten”, 
vertett hij. Dat is dus dubbel genieten! 

Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat 
kan! 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 alle-
maal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in het kort 
wat over uw eigen 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.

Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt voor de 
fraaiste tuin of het mooiste balkon een cadeaubon van 
maar liefst 100 euro beschikbaar voor de winnaar. 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!  
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LEZERSFOTO

Heemstede - “Dit is de inhoud van het nestkastje waar de koolmezen een 
nest inmaakten van hondenhaar en pluizen van tennisballen. Die ballen 
lagen vlakbij op een tafeltje en waren verzameld door de hond”, vertelt de 
inzendster van deze foto, Clara Wittop Koning.

Nestje van haar en pluizen

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
”Tuin met twee terrassen, dubbel genieten”

LEZERSFOTO

Heemstede - Ted van Dijk legde dit bloeiende plaatje vast van de wilde 
bloemen met onder meer klaprozen, bij ‘t Molentje van Groenendaal. 
“Tuinenwedstrijd: het is weliswaar niet mijn eigen tuin, maar mooi 
Heemstede”, vertelt hij erbij. Inderdaad een openbare tuin waar iedereen 
van kan genieten!

Geen eigen tuin, maar mooi Heemstede

KEN UW BOS

Door Leo van Os 

Nu de zon langzaam maar zeker zomerse 
temperaturen voor ons creëert, wordt het 
met de dag verleidelijker om even lekker 
naar zee te gaan. Op het strand kun je dan 
zalig genieten van een paar uurtjes in de zon.  

Maar zoals ieder voordeel ook z’n nadeel heeft (sorry Johan), zul je je 
eerst door het zomerverkeer moeten wurmen om de kust te bereiken.
En of je nu in de overvolle trein stapt of in de auto in de �le terecht komt, 
veel lol beleef je er niet aan. Met de �ets zal het vast vlotter gaan, maar 
dan moet je je wel een half uur in het zweet trappen om er te komen en 
maar hopen dat, als je weer op huis af gaat, je �ets er nog staat. 

Dat lekker van de zon genieten kan ook veel dichterbij huis, in wandelbos 
Groenendaal. Er staan �ink wat bankjes in het bos dusdanig opgesteld, 
dat je er ’s ochtends of ’s middags lekker in de zon zit. En als je echt wilt 
ontspannen en genieten, ga je er toch gewoon bij liggen. Je bent dan 
beslist niet de eerste. 

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

‘Groenendaal aan Zee’  

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Haarlem - IVN Zuid-Kennemerland 
houdt zondag 3 juli van 10.30-12.00 
uur een bomen- en plantenexcursie 
in de Haarlemmer Kweektuin aan de 
Kleverlaaan 9 in Haarlem (tevens 
vertrekpunt). 

Deze excursie laat u kennis maken 
met wat het IVN zoal doet aan 
natuurbeleving en educatie. Het 
thema van de excursies is bomen en 
planten in de Kweektuin, met de 
nadruk op oude bomen die nog uit 
de Leonard Springer (tuinarchitect 
1910) tijd stammen. Geschiedenis 
heden en toekomst van het Haar-
lemmer stadspark worden 
aangestipt. 

Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Belangstellenden kunnen zich in de 
Kweektuin bij de ingang melden.

Informatie: Hennie Terpstra,
terpstra.hennie@gmail.com.

Bomen- en 
plantenexcursie 
in de Haarlemmer 
Kweektuin

TUINBEDRIJF
ALLROUND
Voor al uw tuinonderhoud

€ 19,50 per uur.
Tevens aanleg + reparatie sierbestrating,

tegelwerk, plaatsen hek en raster
schuttingwerk, alles leverbaar.

Geheel vrijblijvend.

023 - 5841515
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RODI ZORG EN WELZIJN

Kom jij werken bij de SIG? 
Werken bij de SIG betekent professioneel en betrokken bijdragen aan de ontwikkeling, ontplooiing en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en/of 
autismespectrumstoornis. Je komt werken in een kleinschalige organisatie, die zich enthousiast en ambitieus ontwikkelt en waarin medewerkers respectvol omgaan met cliënten en elkaar.

Wij zoeken (assistent-)begeleiders 
voor ons nieuwe woonproject Breestraat in hartje Beverwijk
•  Vind je het leuk om samen met (ook nieuwe) collega’s 

een nieuwe woonvoorziening op te bouwen?

•  Werk je graag met cliënten van verschillende leeftijden 

(jong en senior)?

•  Kun je bewoners individueel en in groepsverband 

begeleiden? 

•  Kun je samenwerken met het eigen netwerk van cliënten?

•  Werk je graag samen in een team?

•  Heb je geen moeite met wissel- en (soms) slaapdiensten?

Stichting SIG • Tel. 0251 – 257857 • E-mail: info@sig.nu • Facebook: Stichting SIG

Bekijk ook de leuke vacatures bij onze andere 
woonprojecten en ambulante ondersteuning op:  
https://www.sig.nu/over-de-sig/werken-bij-de-sig/

 SIG Beste Werkgever gehandicaptenzorg
Stichting SIG is begin 
juni uitgeroepen tot Bes-
te Werkgever 2022 in de 
Nederlandse gehandicap-
tenzorg. De SIG haalde in 
het medewerkersonder-
zoek, dat onderzoeksbu-
reau E� ectory in de bran-
che uitvoerde de hoogste 
scores. Maar liefst 83% van 
de 425 medewerkers van 
de SIG vulde de vragen-
lijst in, wat de uitslag re-
presentatief maakt.

    De SIG biedt ondersteuning aan 
mensen met een beperking en/
of autismeverwante stoornis in 
Midden- en Zuid-Kennemer-
land. De zorg betreft alle le-
vensgebieden – ambulante on-
dersteuning aan huis, wonen, 
logeren, werk en dagbesteding 
– en wordt geboden aan cir-
ca duizend cliënten op tiental-
len locaties tussen Heemstede, 
Haarlem en Alkmaar.

Keurmerk
    Dat de SIG hoge ogen gooide 
in het medewerkersonderzoek 

werd twee maanden geleden 
al duidelijk, toen E� ectory het 
keurmerk ‘World-class Work-
place 2022’ aan een aantal 
goed scorende organisaties in 
de branche toekende. Nu mag 
de SIG zich dus de nummer één 
van beste werkgevers in de Ne-
derlandse gehandicaptenzorg 
noemen. Die eer viel de SIG ook 
al in 2018 te beurt.

Trots op de 
uitkomsten van 
het onderzoek

Cliënten centraal
Uit het onderzoeksrapport van 
E� ectory blijkt de SIG hoog te 
scoren waar het gaat om de te-
vredenheid van medewerkers 
over werken bij de SIG (rapport-
cijfer 8.1), de SIG als werkge-
ver (8.0) en de bevlogenheid 
van de organisatie (8.0). Mede-
werkers noemen als ‘trotspun-
ten’ de samenwerking met col-
lega’s, respect en het centraal 
stellen van cliënten.

Goed bezig
    De SIG is – vooral als relatief 
kleine organisatie – trots op de 
uitkomsten van het medewer-
kersonderzoek en de benoe-
ming tot Beste Werkgever in de 
gehandicaptenzorg, maar het 
is zeker geen eindpunt, aldus 
SIG-bestuurder Jan Kroft. “We 
krijgen met de uitkomsten van 
het onderzoek bevestigd dat we 
goed bezig zijn. Onze mede-

werkers werken graag bij ons. 
Die tevredenheid en betrokken-
heid moeten we vasthouden en 
inzetten voor verdere ontwik-
keling.” De uitdagingen liggen 
op het gebied van communi-
catie en dialoog. 

Gedrevenheid
    “We zijn daarom zo blij met de 

sterke gedrevenheid van onze 
medewerkers, die uit het on-
derzoek naar voren komt. Die 
gedrevenheid vormt het fun-
dament van onze organisa-
tie, waarin we ons nadrukke-
lijk samen sterk maken voor de 
ontwikkeling en het welzijn van 
onze cliënten”, aldus Kroft.

Werving nieuwe 
medewerkers
    De SIG mag het logo Beste 
Werkgever 2022 een jaar lang 
voeren. Het spreekt voor zich, 
dat deze bijzondere uitverkie-
zing een positieve impuls geeft 
aan het werven van nieuwe 
medewerkers in de huidige 
krappe arbeidsmarkt.   

■  Jan Kroft, Karina Wosimski en Astrid Reulen vlak na het uitroepen van de SIG tot Beste Werkgever in de branche. (FOTO: SIG )   
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DONDERDAG 16 JUNI
Romantische drama�lm in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
10.30u. Aanmelden en meer infor-
matie via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828. 

KlankschalenLigconcert met muziek 
van The Beatles. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. V.19.30-
21.30u. Kosten: €12,50. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel. 023 - 5483828.

VRIJDAG 17, DINSDAG 2I EN 28 JUNI
De straatspeelavonden. Vrijdag 17 
juni: MICRO straatspeelavond van 
18.30-19.30 uur tijdens de 
Avond-4-daagse;
Dinsdag 21 juni: aan de Bernard 
Zweerslaan;
Dinsdag 28 juni: aan de 
Grevelingen;
Op deze avonden worden de betref-
fende straten vanaf 17.00 uur afge-
sloten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht. 

ZATERDAG 18 JUNI
Literair concert in de Bibliotheek 
Heemstede. Julianaplein 1, Heem-
stede. V14-15.30u. Toegang: €5,- 
leden, €7,50 niet-leden. Graag 
vooraf aanmelden via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

ZONDAG 19 JUNI 
Avondexcursie rond de Hartekamp 
met boswachter. 21u. Start parkeer-
terrein Prinsenlaan. Aanmelden: 
www.gaatumee.nl.

Lezing ‘Maria: over overgave en 
verzet’ in De Kapel. Potgieterweg 4, 
Bloemendaal. Om 10.30u. Vrijwillige 
bijdrage, richtbedrag 8 euro.

Lezing Mo Gawdat bij Boekhandel 
Blokker. Binnenweg 138, Heem- 
stede. Toegang €10,- .Reserveren 
gewenst via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

DINSDAG 21 JUNI
Wandeling langs de oude postkan-
toren. Vertrek vanaf Plein1, Juliana-
plein 1 Heemstede. Om 10u. Gratis. 
Aanmelden via:

www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl 
of 023 - 5483828. 

Avondwandeling in wandelbos 
Groenendaal met IVN Zuid-Kenne-
merland, vertrek 19u. Parkeerplaats 
restaurant Groenendaal. Aanmelden 
niet nodig.

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. 

VRIJDAG 24 JUNI
Workshop ‘Zingen: vrij, moeiteloos 
en krachtig’. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12u.  Kosten: €10,-. Aanmelden 
via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

De Heerlijke Heksenketel. Tuin van 

Ontmoetingscentrum Heemstroom, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. V. 
11-14u.

ZONDAG 26 JUNI
‘Kijk wij zijn in de Wijk’ in de Geleer-
denwijk. Op het pleintje op de 
Romeinlaan. Diverse activiteieten, 
v.10-15u. Gratis. 

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.

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JULI
‘Gidsland’, stuk van Nathan Vecht 
gespeeld door de Haarlemsche 
Tooneel Club in De Luifel. Info: 
www.haarlemschetooneelclub.nl.

T/M DONDERDAG 7 JULI 
Expositie raadzaal in raadhuis 
Heemstede kunstenaar Esther 
Schnerr: aquarellen en tekeningen. 
Toegankelijk tussen 9-17u tijdens 
werkdagen.

AGENDA

KORT
Workshop ‘Zingen: 
vrij, moeiteloos en 
krachtig’
Heemstede – Op vrijdag 24 juni 
vindt van 10–12 uur de work-
shop ‘Zingen: vrij, moeiteloos en 
krachtig’  plaats o.l.v. Henriette 
Middelkoop. 
Zingen is iets wat je bij uitstek 
samen doet. In alle groepen 
waar Henriette werkt ontstaat er 
verbinding als er samen wordt 
gezongen, ook in één ochtend. 
Je begint als vreemden en na 
een paar uur, zing je met meer 
lef, heb je energie gekregen, 
voel je je blij en ga je weg alsof 
je elkaar al lang kent. Er is ruimte 
om je eigen klankkleur te 
ontdekken. Je krijgt handvatten 
om je voller en krachtiger te 
laten horen. Zangervaring is niet 
nodig. Kosten: €10,-. De work-
shop is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

De Heerlijke 
Heksenketel 
pruttelt weer
Heemstede – Op vrijdag 24 juni 
van 11-14 uur, pruttelt weer de 
Heerlijke Hekenketel in de tuin 
van Ontmoetingscentrum 
Heemstroom, Molenwerfslaan 
11 in Heemstede. Een heksen-
ketel is een eenpansgerecht en 
wordt in Oost-Europese landen 
in familieverband gebruikt. 
Meestal om een lekkere maal-
tijdsoep te bereiden.
De soep of het stoofpotje wordt 
vervolgens gezamenlijk, rondom 
de heksenketel in een kring ge-
geten.
Loopt het water je al in de 
mond, word je blij van een kook-
activiteit zoals deze en wil je 
meehelpen? Meld je dan aan via 
info@wijheemstede.nl of tel
023 - 548 38 28.
Wil je liever alleen een hapje 
mee-eten, dat kan natuurlijk 
ook. Iedereen is welkom. Er 
wordt opgeschept om 12.30 uur. 
Afhankelijk van de weercondi-
ties wordt gekookt op houtvuur 
of op een gasbrander.

Creatieve middag 
in de Molenwerf

Heemstede - Iedere twee weken 
is er bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede een gezellige crea-
tieve middag onder begeleiding 
van Gaby Godijk. Zo ook op 
donderdag 23 juni om 14 uur. Er 
wordt steeds een andere crea-
tieve activiteit aangeboden u 
bezig kunt zijn. Kosten €3,-.
Heeft u nog goed bruikbare 
spullen als knutselmateriaal 
over? Belt u wel even van te 
voren om te overleggen welke 
materialen nog nodig zijn: 
023-5483828.

Dennis Kivit. Foto aangeleverd.

Haarlem - Op maandag 13 juni nam 
presentatrice Rinske Wels het publiek 
mee aan de hand van optredens en 
verhalen van (programma)makers 
tijdens de seizoenpresentatie 2022-
2023 van de programmering van de 
Stadsschouwburg Haarlem. Sinds 
dinsdag 14 juni is de kaartverkoop 
voor deze voorstellingen van seizoen 
2022-2023 begonnen op www.
theater-haarlem.nl/programma.  

Tijdens deze seizoenpresentatie 
kwamen algemeen directeur Edwin 
van Balken en programmeurs Laura 
Marcus en Liesbeth den Boer aan het 
woord, die enthousiast een tipje van 
de nieuwe seizoenprogrammering 
oplichtten. Tevens zette Rinske 
bevlogen vrouwen in de spotlight, 
onder wie regisseur Nina Spijkers 
over haar producties bij Toneelgroep 
Oostpool en Het Nationale Theater 
en artistiek leider van Toneelgroep 
Oostpool Daria Bukvić. De avond 
werd opgeluisterd met optredens 
van onder meer Scapino Ballet 
Rotterdam, cabaretier Jan Beuving 
en operazangeres Aylin Sezer 
(Violetta in de Pocketopera La 
Traviata).  

Openluchtvoorstelling Malle 
Babbe
Heel bijzonder is Club Kenau die dit 
seizoen twee eigen producties maakt 
in de Stadsschouwburg, waarvan de 
eerste ‘Malle Babbe’ net in de 
verkoop is gegaan. Wederom een 
muzikale zomerkomedie op het 
voorplein van de Stadsschouwburg 
te zien vanaf 25 augustus. In deze 
oer-Haarlemse familievoorstelling 
brengt Club Kenau het beroemde 
schilderij van Frans Hals tot leven in 
een verhaal over de schilder zelf, zijn 
zoon en natuurlijk de hoofdpersoon 
Malle Babbe.  

Verhaal Malle Babbe 
Het verhaal voert terug naar het 
leven in de zeventiende eeuw in het 
Dolhuys. De bewoners van ‘het huis 

voor krankzinnigheid, Malle Babbe, 
Verdonck, Pekelharing, Isa, Sophie du 
Flo en Napoleon helpen Pieter Hals 
zichzelf te aanvaarden zoals hij is, 
nadat zijn vader, Frans Hals, hem naar 
het Dolhuys heeft gestuurd. De grote 
schilder schaamt zich voor zijn zoon 
en durft hem niet te bezoeken, maar 
wil graag op de hoogte blijven. Malle 
Babbe voorziet hem van informatie 
in ruil voor een portret van haar.  

Taboe psychische problemen 
luchtig onder de aandacht
Na het succes van Kenau in de afge-
lopen twee jaar, komen de makers 
terug onder de naam Club Kenau. 
Marlies Bosmans, Emma van Muis-
winkel, Bart Sietsema en Jasper van 
Hofwegen doken in de geschiedenis 
van het Dolhuys waar Malle Babbe 
bewoner was. Club Kenau wil met 
deze voorstelling het taboe dat nog 
steeds rust op psychische problemen 
op een luchtige manier onder de 
aandacht brengen. In een regie van 
Belle van Heerikhuizen komt het 

verhaal van Marlies Bosmans tot 
leven in een vrolijke voorstelling met 
een serieus kantje voor volwassenen 
en iets oudere kinderen. Heel 
Haarlem kan weer genieten van 
zwoele zomeravonden muziekthe-
ater inclusief een ensemble van saxo-
foon, piano en klarinet. 

Gratis Malle Babbe 
theaterzomerkamp
In Schalkwijk organiseert de Stads-
schouwburg samen met de Wereld-
muziekschool, net als bij Kenau, weer 
iedere zomervakantieweek een 
kosteloos kindertheaterkamp. 
Kinderen gaan aan de slag met 
toneel, dans en muziek en maken 
een eigen voorstelling, met tips van 
de acteurs. De voorstelling Malle 
Babbe zal ook in Schalkwijk eenmalig 
op locatie te zien zijn. Aanmelden 
kan via www.wereldmuziekschool.nl/
kindervreugd. 

Meer informatie en kaarten op:
www.theater-haarlem.nl/. 

Stadsschouwburg Haarlem zet nieuw theaterseizoen 
en eigen productie Malle Babbe in de spotlights

Malle Babbe. Fotograaf: Melle Meivogel.

Klankschalen Ligconcert 
met muziek van de Beatles

Heemstede – Op donderdag 16 
juni vindt er het klankschalen 
ligconcert ‘Let it be’ plaats met 
muziek van de Beatles door 
Dennis Kivit, van 19.30-21.30 
uur. Wat Dennis kan met zijn 
muziek: is je werkelijk en op-
recht raken. Soms leidt dat tot 
stilte. Dan weer tot een gesprek. 
Een moment van herkenning: 
“oh ja” en “weet je nog toen...”  
Dennis laat zich inspireren door 
grote muzikanten als The 
Beatles, spirituele schrijvers als 
Eck-hart Tolle, maar bovenal 
wordt Dennis geïnspireerd door 
mensen en ontmoetingen. 
Kortom: door het leven zelf. 
Dennis maakte al vroeg op het 
conservatorium en de klein-
kunstacademie kennis met de 
kracht van muziek, stilte, con- 
centratie en meditatie, en leerde 
met zijn stem, zijn muziek en 
stilte een innerlijke reis te creë- 
ren die je raakt en die je mee wilt 
maken. Dennis zal in dit concert 
naast liedjes van The Beatles ook 
zijn eigen Nederlandstalige 
songs vertolken. Neem zelf mat- 
jes, kussentjes en een dekentje 
mee om op gepaste afstand van 
elkaar te gaan liggen. Het klank-
schalen ligconcert is bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten: €12,50.
Aanmelden:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u:
023 - 5483828.





Haarlem - Het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest geeft op zondag 26 juni 
een concert in de Groenmarktkerk. 
De aanvang is om 14.00 uur. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom in de 
kerk op het adres Nieuwe Groen-
markt 14 in Haarlem. De toegang 
bedraagt € 12,50. 

Het orkest staat onder leiding van 
Misha Sporck, de vaste dirigent van 
het orkest. Soliste is Esther van der 
Ploeg op hobo d’amore. Het thema 
van het concert is ‘Romantiek en 
Liefde’. Toehoorders kunnen genieten 
van bekende en minder bekende 
werken zoals Romeo & Juliet van 

Tchaikovsky en een compilatie uit de 
West Side Story van Bernstein. Esther 
van der Ploeg soleert in twee delen 
van het concert voor hobo d’amore 
van Bach (BWV 1055r) en het concert 
voor hobo en strijkers van Vaughan-
Williams.

Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest 
is in 1952 opgericht. Het treedt zal 
jaren met veel enthousiasme op in 
en buiten Haarlem. Het repertoire 
bestaat uit klassieke stukken die voor 
harmonieorkest zijn bewerkt. De diri-
gent, Misha Sporck, studeerde hoorn 
en compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en aan 
het Conservatorium van Amsterdam. 
Als Erasmus student studeerde hij 
aan de Hochschule für Musik Hanns 
Eisler in Berlijn. Naast het dirigeren 
van verschillende blaasorkesten 
componeerde hij al enkele werken 
voor harmonie- en fanfareorkesten. 
Momenteel dirigeert Misha naast het 
Symfonisch Blaasorkest Haarlem de 
St. Jan’s Fanfare Zoeterwoude. De 
soliste, Esther van der ploeg, 
studeerde hobo aan het conservato-
rium in Rotterdam. In juni 2017 
behaalde zij de Master of Music aan 

de Hochschule für Musik Hanns Eisler 
in Berlijn. Ze speelt als freelancer bij 
verschillende Nederlandse orkesten 
als het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Residentie Orkest en vormt 
ook een duo met de pianiste Yukiko 
Hasegawa, met wie zij regelmatig 
concerten geeft. Uit 30 blazers 
bestaat het orkest en zij repeteren 
wekelijks op dinsdagavond in 
Schalkwijk. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom!

Dirigent Misha Sporck. Foto aangeleverd.
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Haarlem - Op vrijdag 17 juni dompe-
len 85 Haarlemse basisschoolkin-
deren zich een hele dag onder in de 
Haarlemse orgelwereld. Haarlem is 
de bekendste orgelstad ter wereld, 
niet alleen nu maar ook al lang gele-
den toen Mozart op het Müllerorgel 
in de Sint Bavokerk speelde.
De Orgeldag for Kids is de aftrap van 
het 54e Internationaal Orgelfestival 
Haarlem dat van 16 juli tot en met 30 
juli 2022 plaatsvindt.

Tijdens de Orgeldag for Kids gaan 
leerlingen uit groep 5 en 6 op orgel-
speurtocht door de binnenstad en 
leren ze meer over de tientallen 
orgels die Haarlem rijk is. De Mugjes 
doen workshops met muziek en dans 
en leren meer over orgels. Niet alleen 
hoe ze klinken, maar ook hoe ze 
werken. Daarnaast bouwen de leer-
lingen gezamenlijk, onder leiding 
van een instructeur, een werkend 
orgel met al zijn pijpen en toetsen.

De kinderen gaan op speurtocht 
langs vijf Haarlemse orgels aan de 
hand van het verhaal Mozart zoekt 
Müller, geschreven door de Haar-
lemse schrijver Bies van Ede. Dit 
verhaal, speciaal geschreven voor de 
Orgeldag for Kids, gaat over Mozart 

die aan het eind van zijn leven, zo’n 
350 jaar geleden, terugkeert naar 
Haarlem om de klank van het Müller-
orgel nog eens te horen, waar hij als 
tienjarige jongen op speelde. De 
leerlingen beginnen de speurtocht 
bij het orgel van de Philharmonie. 
Daarna doen ze verschillende orgel-
workshops in de Doopsgezinde Kerk 
(muziek), Nieuwe kerk (dans) en het 
Frans Hals Museum (zingen), tot ze 
uiteindelijk aankomen bij het Müller-
orgel in de Sint Bavokerk. 

Heel Haarlem Orgelt
Heel Haarlem Orgelt van 16 juli tot 
en met 30 juli 2022 tijdens het Inter-
nationaal Orgelfestival Haarlem 
(IOH). Vanuit de hele wereld trekken 
organisten naar dit beroemde Haar-
lemse festival om deel te nemen of 
concerten en masterclasses bij te 
wonen.
De Orgeldag for Kids op 17 juni 
aanstaande is de aftrap voor het 54e 
Internationaal Orgelfestival Haarlem 
(IOH). Het IOH vindt elke twee jaar 
plaats en de Orgeldag for Kids wordt 
jaarlijks, voor Haarlemse scholen en 
kinderen, georganiseerd.

Zie voor meer informatie:
www.orgelfestivalhaarlem.nl.

Orgeldag voor kinderen tijdens 
speciaal festival in Haarlem

Foto: Ronald Knapp.

Concert met thema ‘romantiek en liefde’

Soliste Esther van der Ploeg. Foto 
aangeleverd.

Regio-  Een hapje eten met de buren 
om ze beter te leren kennen. Sta jij 
ervoor open? Het kan deze zomer 
tijdens de Week van de Buurttafel. 

Tussen 18 tot 26 juni worden er op 
verschillende plekken in het land 
buurttafels georganiseerd, zodat 
buurtgenoten elkaar voortaan 
gemakkelijker weten te vinden voor 
de gezelligheid, informatie of hulp.

 Uit onderzoek van Nextdoor, het 
platform dat buren met elkaar 
verbindt, blijkt namelijk dat 1 op de 3 
respondenten aangeeft dat het 
contact met buren beter kan*.

Wil jij dit veranderen voor jouw 
buurt? Meld dan jouw buurttafel aan 
via: https://nextdoor.nl/buurttafel.

Samen eten verbindt
Volgens het Nextdoor-onderzoek 
blijkt dat 7 op de 10 leden vindt dat 
samen eten gezellig is en mensen 
met elkaar verbindt. Bovendien geeft 
bijna een kwart aan dat samen eten 
een goede manier kan zijn om een 
betere binding met buurtgenoten te 
krijgen (39%). In de Week van de 
Buurttafel van 18-26 juni roept Next-
door daarom buren in heel Neder-
land op om elkaar eens te ontmoeten 
aan tafel. De sterkste en leukste buur-
ten zijn tenslotte die plekken waar 
buren elkaar kennen en opzoeken 
om iets voor elkaar te krijgen.

Hoe organiseer ik een buurttafel?
De Week van de Buurttafel is een 
initiatief van buurtplatform Next-
door. De buurttafels worden door 

buren zelf georganiseerd en Next-
door ondersteunt met een toolkit die 
de organisatie makkelijker maken, 
zoals �yers en posters. Bovendien 
kan er in veel gemeentes een subsi-
die voor buurt- of wijkinitiatieven 
worden aangevraagd. En het maakt 
hiervoor niet uit of er aan jouw buurt-
tafel plek is voor 4 of 40 buren en of 
je het in een woonkamer, wijkcen-
trum of op het plein organiseert. 
Iedere buurttafel draagt bij aan een 
vriendelijke wereld, waarin iedereen 
een buurt heeft om op te bouwen.

Aanmelden voor de Week van de 
Buurttafel kan tot 17 juni via:
https://nextdoor.nl/buurttafel.

* Een onderzoek van Nextdoor uitge-
voerd in maart 2022 onder 6.850 leden.

Versterk je band met de buurt tijdens 
de Week van de Buurttafel

Gezelligheid aan de buurttafel. Foto aangeleverd.

Bedevaart naar 
Lourdes

Regio - De Lourdes-groep 
Bisdom Haarlem-Amsterdam 
verzorgt in samenwerking met 
het Huis voor de Pelgrim al 25 
jaar bedevaarten naar Lourdes. 
Van 7 t/m 12 september vindt 
wederom een reis naar Lourdes 
plaats met het vliegtuig, vanaf 
vliegveld Maastricht. De groep 
gaat bij voldoende deelname 
met een bus naar het vliegveld. 
Mensen gaan naar Lourdes om 
steun te zoeken bij Maria, om 
een kaarsje op te steken, om 
stil te zijn bij de grot van de 
verschijningen, om het geloof 
samen met anderen te beleven, 
om bezinning. Wilt u informatie 
over de Lourdesreis neem dan 
contact op met: 

Joke Hoekman, 06-42347729
of met Diaken Philip Weijers, 
06-53887641. 

Veel informatie kunt u ook 
vinden op onze website: 
www.lourdes-groep.nl. 
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Bloemendaal - Jeugdinternationals 
Maud Preyde (18) en Noa van der 
Hurk (19) spelen komend seizoen 
voor Dames 1 van Bloemendaal. 
Daarnaast zijn contracten van 
hockeyers Sterre Bregman, Fee 
Schreuder en Carmel Bosch verlengd. 
Laurine Bout (17) stapt over van MA1 
naar de selectie van het eerste 
damesteam.

Maud Preyde komt over van Gooi-
sche. Ze speelde in het Nederlands 
U16 en U18. “Ik wilde al langere tijd 
de overstap naar de hoofdklasse 
maken. Mijn stap naar Bloemendaal 
maakt dit mogelijk. Ik heb er onwijs 
veel zin in!”

Noa van der Hurk heeft haar hele 
jeugd bij Schaerweijde gespeeld, het 
afgelopen jaar in Dames 1. Ze maakte 
twee jaar deel uit van Nederlands A, 

waarmee zij ook het EK in Valencia 
speelde in de zomer van 2021. “Ik 
verwacht bij Bloemendaal een sterk, 
prestatiegericht maar ook gezellig 
team te vinden, waar ik als speler op 
verschillende vlakken kan groeien.”
Met de aansluiting van jeugdtalent 
Laurine Bout, die ook deel heeft 
uitgemaakt van de selectie van het 
Nederlands A, maar al sinds de 
Musjes op ’t Kopje speelt, komt het 
aantal speelsters uit de eigen jeugd 
uit op negen.

Eerder al meldde de club de komst 
van de Argentijnse topspits Majo 
Granatto en van Sonja Zimmermann, 
captain van het Duitse team. Straf-
cornerspecialist Demi Hilterman, 
Laurien Boot, Nine Rijna, Teuntje 
Horn, Danique Visser en Elke Boers 
hebben hun contract allemaal ver-
lengd.

Linkse meiden
Bestuurslid Tophockey Hans-Erik Tuijt 
heeft het over ‘linkse meiden’ als hij 
het heeft over de toekomst van 
dames 1.

Daarmee bedoelt hij niet de politieke 
voorkeuren van de Damus maar 
heeft hij het over de plek in de 
Hoofdklasse waar hij met het dames-
team naar kijkt: het linker rijtje. 

Coach Dave Smolenaars vult aan: “We 
hebben veel talent vanuit onze eigen 
jeugd. Door de combinatie met de 
nieuwe ervaren speelsters krijgt het 
hele elftal een enorme impuls. Het 
trainingsniveau gaat omhoog, we 
worden beter en gaan meer winnen. 
Het is mooi dat de club deze ambitie 
heeft met de dames en daar ook 
energie in steekt en ruimte aan 
geeft.”

Jeugdinternationals naar Dames 1 Bloemendaal

Mooie toekomst voor Dames 1. Foto aangeleverd.

Bloemendaal - De afgelopen raads-
periode heeft de gemeente Bloe-
mendaal ongeveer 150  integriteits-
meldingen ontvangen. In vrijwel alle 
behandelde gevallen bleek er geen 
sprake van integriteitsschending. 
Alleen in de laatste 5 rapporten die 
nu zijn verschenen. De meldingen 
waren tegen ambtenaren en (oud-) 
politiek ambtsdragers. De impact van 
een integriteitsmelding is groot. Een 
beschuldiging rond iemands integri-
teit mag niet zomaar worden ge-
daan. Een reputatie is gemakkelijk te 
beschadigen en die schade is niet 
licht te herstellen. Voor zowel de 
betrokkenen, de gemeente en de 
inwoners is het van belang duidelijk-
heid te geven hoe integriteitsmel-
dingen worden afgehandeld. En wie 
daarbij welke rol heeft.   

Bij vermoedens van integriteitsschen-
dingen gaat het om gedragingen die 
het imago van de gemeente of een 
gemeentelijke dienst (ernstig) schad-
en of aantasten. Denk aan fraude, 
corruptie, belangenverstrengeling of 
het lekken van geheime informatie 
door een politiek ambtsdrager. De 
raad heeft hiervoor een gedragscode 
vastgesteld. Als bestuurders of raads-
leden gedragsregels overschrijden 
bestaat de mogelijkheid om een inte-
griteitsmelding in te dienen. Die 
wordt behandeld aan de hand van 
een integriteitsprotocol politieke 
ambtsdragers. Dit protocol is door de 
raad vastgesteld in november 2020. 

Hierin staat zorgvuldig en transpa-
rant beschreven welke stappen 
worden gevolgd bij melding van een 
integriteitsschending.  

Onafhankelijke integriteits-
commissie  
Een integriteitsmelding tegen een 
politieke ambtsdrager kan worden 
ingediend bij de burgemeester. Deze 
stuurt de melding door naar een 
onafhankelijke integriteitscommissie. 
Deze commissie is vorig jaar door de 
raad voor het onderzoek naar de 
integriteitsmeldingen ingesteld. Het 
bestaat uit een voorzitter en vier 
leden. Zij wonen en werken niet in 
de gemeente Bloemendaal en zijn 
geselecteerd door de raad. De inte-
griteitscommissie onderzoekt de 
meldingen en trekt conclusies. De 
burgemeester heeft daar geen 
invloed op, hij bewaakt het proces.  

Rapport van bevindingen  
De commissie stelt na onderzoek een 
‘rapport van bevindingen’ op. Het 
onderzoek verloopt uiterst zorg-
vuldig, met hoor en wederhoor van 
de melder en degene tegen wie een 
melding wordt gedaan. Degene 
tegen wie de melding is gericht krijgt 
voordat het rapport naar de burge-
meester gaat nog de mogelijkheid te 
reageren. De burgemeester stelt 
vervolgens het Seniorenconvent op 
de hoogte en vraagt advies over de 
vervolgstappen. In het Seniorencon-
vent zitten de fractievoorzitters van 

alle partijen in de raad. Het rapport 
van bevindingen wordt - in navol-
ging van het advies van het Senio-
renconvent - aan de raad voorgelegd. 
Die velt een eindoordeel over de 
integriteitsmelding. De raad bepaalt 
of het rapport in de openbaarheid 
wordt besproken. In de afgelopen 

periode zijn alle rapporten van de 
commissie Integriteit in de open-
baarheid besproken en gepubliceerd 
op de website van de gemeente.  

Zorgvuldigheid prioriteit   
De commissie Integriteit is vorig jaar 
mei aangesteld en heeft tijd nodig 

gehad om haar werkproces in te 
richten. Daarna zijn alle meldingen 
op volgorde opgepakt. Gelet op de 
hoeveelheid van de meldingen is de 
behandeltermijn niet altijd gehaald. 
De commissie benadrukt dat zij prio-
riteit geeft aan een zorgvuldige en 
correcte afhandeling.

Afhandeling integriteitsmeldingen volgens vastgesteld protocol

Raadhuis Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.

Het Rode Kruis is betrokken bij veel hulpacties. Foto: aangeleverd door Het Rode Kruis.

Rode Kruis collecteweek 
Bloemendaal -  Zoals ieder jaar zullen heel veel vrijwilligers in de week van 12 – 18 juni voor het Rode Kruis in 
Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Overveen langsgaan voor een deurcollecte. De opbrengsten zijn 
volledig bestemd voor het Rode Kruis in eigen regio.

Op dit moment is het Rode Kruis vooral nodig bij de opvang van vluchtelingen. Uit Oekraïne, maar ook uit andere 
landen. Het Rode Kruis is betrokken bij diverse opvanglocaties in Haarlem (Beinneshal) en Zandvoort (Curiedex 
terrein), het informatiepunt voor net gearriveerde Oekraïense vluchtelingen in het centrum van Haarlem. 

Daarnaast is ook dit jaar het evenementenseizoen losgebarsten en zijn heel veel vrijwillige EHBO’ers te vinden op 
een van de vele evenementen in onze regio om hulp te bieden aan eenieder die dat nodig heeft. Om al deze hulp-
verlening mogelijk te maken is geld nodig.

U kunt een eigen digitale collectebus aanmaken of een eenmalige donatie doen via:
www.rodekruis.nl/kennemerland/help-mee/collecte.

Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis? Kijk op www.rodekruis.nl/kennemerland/vacatures.
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Bloemendaal - De gemeente Bloemendaal kent ongeveer 100 veteranen 
die, vooral na de Tweede Wereldoorlog, in vredestijd verschillende missie 
hebben volbracht in andere landen. Recent is de strijd in voormalig Joego-
slavië een voorbeeld, net als een detachering in het Afrikaanse Mali. 
Momenteel zijn Nederlandse militairen ingezet aan de randen van het 
NAVO-gebied. De gemeente Bloemendaal wil de oud-strijders eren en stil-
staan bij hen die tijdens de missies het leven lieten.  

In 1940 ontstond in Bloemendaal de Stormschool. Dit groeide later uit tot 
het huidige korps Commandotroepen. De veteranen van de Commando-
vereniging Noord-Holland, de Bond van Wapenbroeders afdeling Kenne-
merland, de stichting oorlogshistorie Bloemendaal en de gemeente organi-
seren deze jaarlijkse veteranendag. De commando’s lopen een mars van 20 
km door de duinen.  

Er was een ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Roest, een 
de�lé door het dorp waaraan ook oude voertuigen van Keep Them Roling 
deelnamen. In het Wildhoefplantsoen werd een krans gelegd bij het 
oorlogsmonument achter de kerk aan het kerkplein.  

Bij Van Ouds het Dorpshuys werd de dag afgesloten met een hapje een 
drankje en muziek. Veteranen haalden herinneringen op van acties waarbij 
zij betrokken waren. Afgaand op het enthousiasme van de deelnemers zal 
ook in de komende jaren dit jaarlijkse evenement zeker een vervolg krijgen.

Veteranendag Bloemendaal met uiteenlopende activiteiten




