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Heemstede - De verkiezingsuitslag 
lag in de lijn der verwachtingen. 
Partijen kruipen naar elkaar toe.
De VVD is weer de grootste partij 
geworden in de gemeenteraad.
De VVD behaalde 262 stemmen meer 
dan HBB. Toch krijgen beide 5 zetels 
in de raad. Het verlies van HBB is 
vooral aan de splitsing die zich in de 
aanloop naar de verkiezingen mani-
festeerde. Dat D66 iets zou winnen 
stond op voorhand al vast. Zij gaan 
van 3 naar 4 raadsleden in de raad. 
Ondanks het forse landelijke verlies 
handhaaft het CDA zich in Heem-
stede, net als GroenLinks. Het CDA 
behoudt haar 2 zetels en GroenLinks 
3. Een mooi resultaat behaalde de 
PvdA. Zij verdubbelt het aantal zetels 
van 1 naar 2 wat gezien de voorspel-
lingen een knap resultaat is.

Voor Eric Geels bleef zijn nieuwe 
partij Samen Sterk Heemstede steken 
op 562 stemmen, ongeveer 78 stem-
men te weinig om een zetel in te 
nemen. Bij de verdeling van de rest-
zetels kwam hij 7 stemmen tekort 
voor een zetel. 
Er werden 13.451 stemmen uitge-
bracht, 51 inwoners stemden blanco 
en 30 biljetten bleken ongeldig.
De kiesdeler lag op 640 stemmen. 

Opkomst en collegevorming 
De opkomst in Heemstede liep in de 
pas met de landelijke trend van een 
teruglopende interesse in de politiek. 
Met een opkomst van 63,35 was dit 
in Heemstede 2,3% lager dan in 
2018.

De coalitievorming zal in een week of 
wat zijn gepiept. De huidige opposi-
tiepartijen VVD, D66, CDA hebben 
vier jaar lang de huidige coalitie 
herhaaldelijk laten weten het met 
hun beleid niet eens te zijn. Het ligt 
daarom voor de hand dat de gehele 
oppositie de huidige coalitie gaat 
vervangen. De nieuwe coalitie komt 
dan uit op een meerderheid van 1 
zetel.
Er zijn andere opties mogelijk: HBB, 
D66, GL komen op een meerderheid 
van 12 zetels. D66 heeft in alle denk-
bare combinaties een sleutelrol die 
zij vast te gelde willen maken. VVD, 
D66, HBB heeft zelfs een meerder-
heid van 14 zetels. VVD, D66 en GL is 
ook een optie met een meerderheid. 

Landelijk 
Landelijk was er voldoende aanlei-
ding om alle partijen in spanning te 
laten tot de uitslag de�nitief was. De 
aanpak van corona, huizencrisis, 
klimaat en milieu en uiteraard recent 
de oorlog in de Oekraïne.
Landelijk was het alleen de SP die 
ruimtelijk toegaf verlies te hebben 
geleden. Alle overige partijen had- 
den allemaal gewonnen, althans als 
je hun voormannen en vrouwen mag 
geloven.

Het CDA levert landelijk 240 raadsze-
tels in, de VVD 147, D66 wint er 17. 
GroenLinks wint er 10,  FvD een plus 
van 48. Partij voor de Dieren + 28. 
Feit blijft dat alle lokale partijen 
samen met voorsprong de meeste 
raadszetels bezetten in het land.
Zij hebben meer zetels dan de VVD, 
CDA en PvdA samen. 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen: HBB 
verliest ink   en vdA boeken winst 

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het verschil waarmee 
SSH op eigen kracht net geen zetel 
haalde in de nieuwgekozen ge-
meenteraad, was slechts 78 stem-
men. Bij de latere verdeling van de 
restzetels was het verschil slechts 7 
zetels volgens het centraal stem-
bureau.
Voor SSH zou het dus best eens 

kunnen zijn dat het gat van 7 zetels 
gedicht zou kunnen worden. Geels 
vraagt nu een hertelling aan van 
alle stemmen zodat er onomstote-
lijk kan worden vastgesteld of de 
huidige cijfers kloppen.

Een hele klus voor de gemeente om 
alle ruim 13.000 stembiljetten voor 
een tweede maal door hun handen 
te laten gaan.

artij SSH van ric eels 
vraagt hertelling stemmen aan

Aan de Oekraïense grens
In deze krant:
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 27 maart.
Voorganger Mevr. Drs. G. van der 
Harst-de Leeuwe (Haarlem).
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 24 maart, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 27 maart, 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain. 
Donderdag 31 maart, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Reservering, mondkapjes en ander-

halve meter niet langer nodig en 
aantal bezoekers onbeperkt.
Bij binnenkomst s.v.p. wel handen 
reinigen. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream:    
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 27 maart, 10u.
Ds. G.F. Smaling. De diensten kunt u 
volgen via: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 27 maart, 10u, plechtige 
hoogmis met orgelspel, o.l.v. pater 
Tristan Perez.
Dinsdag 29 maart, 9u,

eucharistieviering.
Woensdag 30 maart, 10u, eucharis-
tieviering ‘Hart voor ouderen’.
Zondag 3 april, 10u, plechtige hoog-
mis, OLVH-koor, Nederlands, o.l.v. 
pastor Rob Verhaegh.
Het secretariaat is beperkt geopend 
op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via:
reserveringpetrakerk@gmail.com. 
Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 27 maart, 10u.

Ds. Pieter Terpstra.
De diensten zijn ook online te
volgen via YouTube en kerkomroep 
zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 27 maart, 11u.
In His Presence.
Leiding: Yvonne & Rob Elbers.
Interkerkelijk, eenieder heeft iets bij 
te dragen.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 27 maart, ds. Gerrit Frede-
rikse (Harderwijk).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of via You Tube: 
trefpuntbennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Het huidige adres Binnenweg 15 was voor de 
bouw (1987) Binnenweg 17. Al in 1901 wordt 
Binnenweg 15 vermeld in een advertentie, maar 
de eerste ondernemer staat in het Haarlems 
Dagblad van 31 december 1909: handelaar in 
rijwielen B. Heemskerk. Vervolgens wordt Binnenweg 15 pas weer genoemd 
in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 9 oktober 1935 met het faillisse-
ment van winkelier in manufacturen A. Huiskamp. 
Pas in 1970 wordt nummer 15 (samen met 17) weer eens gebruikt door 
Drive-in meubel- en keukencentrum ’t Timmerwinkeltje. In 1977 wordt 
Binnenweg 15 vermeld in een advertentie van J. Dikkeboom en M. Raps, 
kledingherstel. Hun bedrijfsnaam is Radik.  

Binnenweg 17  
Binnenweg 17 heeft een rijk ondernemersgeschiedenis. In 1901 staat 
Binnenweg 17 in advertenties. Vanaf 1909 volgen advertenties van de �rma 
H. van der Weiden op zoek naar personeel, o.a. �jnstrijksters. Gerrit C. van 
der Heiden (1861-1945) leidde de stoomblekerij en was gehuwd met Anna 
Dirken (1869-1947). Gerrit en Anna kregen twee kinderen, Anna (1906-1992) 
en Henk (1910-1986). Henk zou later het bedrijf van zijn vader overnemen. 
G.C. v.d. Weiden adverteert vanaf Binnenweg 17 vele jaren in diverse 
kranten voor personeel. Andere inwoner op nummer 17 is W. Huyg, in 1917 
biedt hij geiten aan vanaf Binnenweg 17, in 1922 biedt bloemkweker J.C. 
Huyg aardappelen aan. Ook in 1929 woont J.C. Huyg nog op nummer 17, 
aldus het toenmalige adressenboek. 
G.C. van der Weiden en later zijn zoon hebben lang de wasserij op Binnen-
weg 17. In 1936 krijgt deze de naam ‘Stoomwasscherij De IJzeren Brug’.
In 1954 stopt de wasserij.  
De Nieuwe Haarlemsche Courant van 2 juli 1948 adverteert met ‘Japon-
atelier Noordwijk’ op Binnenweg 17. Later (1950) wordt het ‘Maatatelier 
Confectie Industrie L’Argtisan’ genoemd. 
Halverwege de jaren 50 zit ’t Timmerwinkeltje van W. Schutter op nummer 
17 en die blijft er tot aan de sloop in 1987 zitten. De naam ‘Drive-In Meubel-
centrum’ (1968) wordt veelvuldig gebruikt in advertenties. 
In 1987 wordt het huidige pand gebouwd (Binnenweg 15) en de eerste 
onderneming is ‘Houtland Schutter’, later werd dat HUBO en vanaf 2007 de 
Etos. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 21 maart 2022. Toen-foto is uit de 
jaren 70 (verzameling Johan van Schie). 

Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (9)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede - Woensdag 23 maart 
komen de leerlingen van de Craye-
nester basisschool in Heemstede in 
actie voor de slachto�ers van 
Oekraïne. De leerlingen is eerder 
deze maand gevraagd om mee te 
denken over wat de school zou 
kunnen doen om ook hun steentje 
bij te dragen aan Oekraïne. Er is 
uiteindelijk unaniem gekozen om 
een sponsorloop te organiseren. 
Tijdens deze loop zullen de kinderen 
van alle groepen aan de voorzijde 
van de school rondjes rennen om de 
Crayenestersingel. Eén rondje is ca 

450 meter. Sponsoren hebben de 
keuze om een bedrag per gelopen 
rondje of een vast bedrag te spon-
soren. De opbrengst van de loop 
gaat volledig naar giro 555. De Craye-
nester heeft bij giro 555 een team 
aangemaakt en sponsoren worden 
verzocht het uiteindelijke bedrag 
rechtstreeks hier naar toe over te 
maken (www.inactievoorgiro555.nl/
team/crayenester-voor-oekraine). De 
eerste loop van de groepen 1-2 is om 
9.00 uur, de laatste van de groepen 
7-8 is om 11.30 uur. Wie wil komen 
aanmoedigen is van harte welkom. 

Leerlingen Crayenester basisschool lopen voor Oekraïne

Crayenester basisschool. Foto aangeleverd. 
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Sjaak Struijf (PvdA) 
was afgelopen raadsperiode wethou-
der voor het sociaal domein, sport, 
cultuur en onderwijs. Hoe kijkt hij 
persoonlijk terug op de afgelopen 
ambtsperiode?  

Vertekend beeld
Sjaak Struijf: “Twaalf jaar geleden ben 
ik ook wethouder geweest, dus heb 
ik goed vergelijkingsmateriaal. In de 
voorgaande periode had je toch een 
wat andere positie als wethouder 
binnen en buiten de gemeenteraad. 
Je werd voorheen veel meer betrok-
ken door de gemeenschap. Ik merk 
dat deze contacten zijn verzakelijkt. 
Dat zie ik ook in de gemeenteraad: er 
zijn hardere standpunten en ik ervaar 
dat er minder gezamenlijk gezocht 
wordt naar een oplossing om er iets 
moois van te maken. Het is natuurlijk 
een goed recht van een politicus om 
het ergens niet mee eens te zijn, 
alleen gaat de manier waarop het 
debat gevoerd wordt best weleens 
over het randje. Hiermee bedoel ik 
dat het af en toe meer lijkt op het 
afrekenen van de persoon en niet 
meer op de functionaris. Dan voel je 
als wethouder minder vrij en ge-
steund om problemen op te lossen 
en beperkt het je slagkracht. Dit zie 
je ook terug in de media, waardoor 
een vertekend beeld ontstaat. Zoals 
de Motie van Afkeuring bij de laatste 
raadsvergadering dat ging slechts 
over het proces, maar wordt dan 
weggezet als dat het om de persoon 
gaat. Die grens moeten we met zijn 
allen bewaken. Uiteindelijk dienen 

we allemaal hetzelfde doel: het beste 
voor Heemstede. Ik ben bereid mijn 
functie als wethouder in de nieuwe 
raadsperiode voort te zetten, mits er 
voldoende draagkracht is vanuit de 
nieuwe gemeenteraad. Niet op een 
smalle basis, maar echt op basis van 
breed vertrouwen. Je moet wel de 
ruimte voelen en de vrijheid krijgen 
om te kunnen opereren.” 

Best veel bereikt
“Wat betreft mijn portefeuille is en 
wordt er best veel bereikt. Heb je 
even?”, grapt Sjaak. “Om maar met de 
actualiteit te beginnen: de reden dat 
ik nu nog als wethouder zit, is omdat 
er een megaramp op ons afstevent 
door de oorlog in Oekraïne. Ik wil de 
mensen binnen en buiten onze orga-
nisatie niet in de steek laten. Als je 
ziet hoeveel er in korte tijd wordt 
opgezet dan ben ik daar met recht 
trots op. Of het nu gaat om huisves-
ting, onderwijs, inzamelingen van 
spullen, tolken, �nanciële bijstand, 
etc., vanuit alle hoeken komt er hulp 
om bij te dragen aan oplossingen. Dit 
zag je ook bij de coronacrisis, waar 
binnen no time een noodfonds in het 
leven werd geroepen. Corona heeft 
veel impact gehad op de mensen in 
onze samenleving en nog steeds. 

Zoals eenzaamheid onder jongeren 
en ouderen. Maar ook behoefte aan 
�nanciële ondersteuning voor onder-
nemers en organisaties. De zorg, het 
onderwijs en ook het verenigings-
leven moest improviseren. Daar heb 
ik veel waardering voor en ben ik blij 
dat ik hier een steentje aan bij heb 
kunnen dragen.  

Waar ik ook trots op ben is dat we er 
weer in geslaagd zijn om op alle 
onderdelen hoger te scoren bij het 
klanttevredenheidsonderzoek van 
het loket. Hier kun je terecht voor 
vragen over welzijn, zorg en werk en 
inkomen. We zijn diverse projecten 
gestart om de jeugdzorg bereikbaar 
en toegankelijk te houden en meer 
aandacht gevraagd voor pleegzorg. 
Verder vind ik het mooi dat we 
belangrijke stappen hebben gezet 
naar een inclusieve samenleving. Zo 
zijn we nu Regenbooggemeente en 
hebben we het convenant ‘Demen-
tievriendelijke Gemeente’ onderte-
kend. We kregen teruggekoppeld dat 
Heemstede als voorbeeld dient voor 
de regio. Met de Werkgroep Toegan-
kelijkheid zijn er grote stappen gezet 
voor mensen met een fysieke beper-
king. En ook projecten binnen de 
geestelijke gezondheidszorg zoals 
‘GGZ in de wijk’, dragen hier aan bij.  
Ook hebben we aandacht besteed 
aan laaggeletterdheid en mede door 
de coronacrisis ook breed ingezet op 
de digivaardigheid. Gemeentelijke 
websites hebben we leesbaarder en 
toegankelijk gemaakt. Verder is er 
een coalitie tegen eenzaamheid op-
gezet en onlangs nog de lancering 
van het nieuwe digitale platform 
‘Beleef Heemstede’. Mensen die af-
hankelijk zijn van een uitkering heb-
ben meer ruimte gekregen om mee 
te doen aan onze samenleving. Part-
time werken met een uitkering is 
gemakkelijker geworden en jonge 
werklozen worden één op één be-
geleid naar een opleiding of werk en 
lopen we vooruit op het bestrijden 
van energiearmoede. Er is ook weer 

het nodige gebeurt op het terrein 
van sport en onderwijs. Denk aan de 
Blaashal voor Alliance en de huisves-
ting voor het onderwijs en de sub-
sidie voor ventilatie in de scholen. En 
dit is nog maar een greep. Zo kan ik 
nog wel even doorgaan.  

Mensen bij elkaar gebracht
Het belangrijkste is dat al deze initia-
tieven mensen bij elkaar hebben ge-
bracht. Ze hebben ervoor gezorgd 
dat Heemstede weer een stukje 
mooier is geworden om in te wonen 
en hoe je met elkaar omgaat. Er ge-
beurt voortdurend iets moois. 
Ondanks alle kritiek moeten we 
daarom vooral blij en dankbaar zijn 
voor wat er allemaal wordt onder-
nomen”, aldus Sjaak Struijf.  

Sjaak Struijf blikt terug: “Wethouder moet breed 
vertrouwen en ruimte krijgen om te kunnen opereren” 

Wethouder Sjaak Struijf. Foto aange-
leverd door gemeente Heemstede.

Heemsteedse VVD 
voert verkennende 
gesprekken
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
is de Heemsteedse VVD als 
grootste partij begonnen met 
het voeren van verkennende 
gesprekken in Heemstede.
De lijsttrekkers zijn dit daags
na de verkiezingen overeen-
gekomen.

In deze informerende ronde 
spreken lijsttrekker John Wulfers 
en Eveline Stam steeds met twee 
afgevaardigden van alle partijen. 
Er worden verschillende moge-
lijkheden om samen te werken 
besproken en daarbij ook de 
uitdagingen op speci�eke 
thema’s. 

Van deze verkenningen worden 
met de gesprekspartners geza-
menlijke verslagen gemaakt.
De conclusies hiervan worden 
opgenomen in een openbaar 
eindverslag van deze ronde.

Heemsteedse 
Stemvergelijker 
druk bezocht
Heemstede - De website 
Heemsteedse Stemvergelijker 
(www.stemvergelijker.nl) is druk 
bezocht. Al ruim 550 inwoners 
van Heemstede gebruikten de 
website de afgelopen maand als 
kieshulp voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Uit de gegevens blijkt dat 
bezoekers vooral interesse 
hebben in het stemgedrag van 
de Heemsteedse partijen over 
een nieuwe Vomar, een vuur-
werkverbod en een onderzoek 
naar een locatie voor een open-
luchtzwembad. Maar ook de 
�etsveiligheid in het winkelge-
bied en het participatiebeleid 
werden veel onder de loep 
genomen.

De Heemsteedse stemvergelijker 
is een initiatief vanuit de Face-
bookgroep Politiek Café 
Heemstede. Dit virtuele café is 
een politiek onafhankelijk 
discussieplatform dat open staat 
voor alle inwoners van 
Heemstede.

De makers willen met de 
Heemsteedse Stemvergelijker 
kiezers een hulpmiddel te 
bieden om de deelnemende 
partijen kritisch te bevragen op 
hun visie en stemgedrag. Sluit 
dat stemgedrag in de afgelopen 
raadsperiode bijvoorbeeld aan 
op hun plannen voor de toe-
komst?
En misschien nog belangrijker: 
sluit het stemgedrag aan op de 
persoonlijke verwachtingen van 
de kiezers.

Op de website zijn ook alle 
verkiezingsprogramma’s van de 
partijen die aan de gemeente-
raadsverkiezingen in maart te 
vinden.

Kijk voor meer informatie op:
www.stemvergelijker.nl.

Door Mirjam Goossens

Heemstede - Om te stemmen voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen zijn 
tegenwoordig bijzondere plekken ter 
beschikking, wellicht om de opkomst 
op te krikken. In Arnhem kon je 
bijvoorbeeld je stem uitbrengen in 
de bajes (de voormalige koepelge-
vangenis) en in Den Haag bood het 
Kunstmuseum de gelegenheid om 
een en ander te combineren met een 
bezoek aan de schilderijen van 
Mondriaan. Zwolle trachtte de 
jongeren die voor de eerste maal 
mochten stemmen te verleiden om 
meteen enkele rondjes te karten op 
de gloednieuwe indoorkartbaan. 

Dichter bij huis ging het nog sneller 
op het circuit van Zandvoort in de 
Red Bull Lounge.

Dergelijke illustere locaties zijn er 
niet in Heemstede. Of het moet het 
station Heemstede/Aerdenhout zijn.
Bij dat stemlokaal was het afgelopen 
woensdag al vroeg druk. Om 7.30 uur 
stonden de eerste forenzen te 
wachten tot de deur open ging. 
Gauw even stemmen alvorens de 
trein te pakken naar het werk, maar 
daarna ook buurtgenoten van het 
treinstation.
De vrijwilligers zagen opvallend vaak 
kinderen die met ouders meekwa-
men en alvast een voorproe�e 

kregen van het stemrecht, een 
democratisch voorrecht in ons land. 
Het stemlokaal mikte op een op- 
komst van ca.1000 stemgerechtig-
den, iets minder dan een jaar gele- 
den bij de Tweede Kamerverkie-
zingen. Het werden er uiteindelijk 
933 waarmee zij de meest bezochte 
stemlocatie waren na het raadhuis.

Bij Plein 1 in het centrum van Heem-
stede zag men een dwars doorsnede 
van onze gemeente voorbij trekken: 
ouders die hun kinderen naar het 
kinderdagverblijf brachten, ouderen 
op weg naar de dagopvang en 
bezoekers van de bibliotheek. Twee 
medewerkers, ambtenaren van de 

gemeente, keken met extra interesse     
vooruit naar de uitslagen: “De geko-
zen kandidaten van de lijst zijn straks 
de mensen waarmee we dagelijks te 
maken hebben”, zeiden ze. De ver- 
wachting was dat de telling niet 
meer dan anderhalf uur in beslag zou 
nemen. “Met de hand tellen blijft 
toch een hele klus”, volgens een van 
hen. “Ik denk nog weleens terug aan 
de stemcomputer. Dan had je om 
21.10 uur de uitslag, bijzonder ge- 
bruiksvriendelijk, maar blijkbaar te 
fraudegevoelig.

Met een hogere opkomst dan de 
landelijke cijfers sloegen de inwoners 
van Heemstede een goed �guur.

Drukte bij stembureaus op het station en Plein1

Stemmen op Station Heemstede/Aerdenhout.Ook op Plein1 werd volop getemd. Foto’s: Mirjam Goossens.
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Door Mirjam Goossens 

Heemstede – In juli vorig jaar nam 
Je�rey Peper De Heerlijkheid over 
met het plan om het pand in februari 
naar eigen inzicht te verbouwen. 
Corona zorgde echter half december 
voor wederom een horecasluiting. 
“Dan maar meteen aan de slag”, 
dacht de nieuwe eigenaar die het 
geluk heeft dat zijn echtgenote 
Anne-Charlotte een talent heeft voor 
styling en bovendien twee rechter-
handen bezit. Het resultaat mag er 
zijn. Het fraaie terras aan de voorzijde 
is een afgebakend geheel geworden 
en de binnentuin achter het pand 
een bonus voor liefhebbers van de 
ochtendzon.

De trendy brasserie heeft een 
passende menukaart: croissants, 
yoghurt met vers fruit en home-
made granola of een compleet 
ontbijtplankje. De lunchkaart ver-
meldt naast scrambled eggs en steak 
sandwich ook een gezonde veggie 
bun. Salades en sandwiches met de 
keuze uit bruin, wit of glutenvrij 
brood zijn er in verschillende vari-
anten. Heerlijk dat er ook een portie 
dikke verse frieten met mayonaise op 
de kaart staat. 

Met borreltijd zit je goed bij Loft, 
vooral op vrijdagmiddag. Met een 
wijntje, diverse soorten bier en 
sprankelende cocktails is het dan 
lekker lang genieten tot 21.00 uur. 

Bitterballen en borrelhappen als 
oesterzwam bitterballen, gebakken 
garnalen en  crunchy chicken Katsu 
complementeren de kaart.

Daarnaast leent het ruim bemeten 
restaurant met twee zonnige 
terrassen zich prima om af te huren 
voor een feestelijke gelegenheid.
De prijs/kwaliteitsverhouding is in 
balans gehouden volgens Je�rey. 

“Wat we met Loft willen realiseren is 
een relaxte zaak waar je je thuis voelt 
en waar je lekker en voldoende kunt 
eten”, zegt hij. “Het moet goed be-
taalbaar blijven, hoewel over de 
gehele linie de prijzen iets zullen 
stijgen, onvermijdelijk in deze tijd.” 
Heeft het coronavirus nog invloed? 
“De besmettingen spelen nog altijd 
een rol, iets waar ieder bedrijf met 
personeel last van heeft. Maar we 

kijken met veel vertrouwen uit naar 
de lente die nu al lijkt aangebroken 
met betere tijden voor de horeca.” 
Heemstede heeft er een gezellig en 
hip horecapareltje bij waar het winter 
en zomer goed toeven is.

Geopend: van dinsdag – zaterdag 
van 8.30 – 17.00 (zaterdag vanaf 9.30 
– 19.00) en vrijdag tot 21.00 uur.
Adres: Raadhuisstraat 62, Heemstede.

Loft is de nieuwe hotspot voor ontbijt, lunch en borrel

Je�rey Peper van Loft. Foto: Mirjam Goossens.

Het beste gehoorapparaat voor u bij Van Der Werf Horen. Foto aangeleverd.

Heemstede – “Ik wil geen ‘zorgtoe-
stel’, ik wil gewoon het beste gehoor-
apparaat voor mij.” Dit hoort Sebas-
tiaan van der Werf, eigenaar van Van 
der Werf Horen aan de Raadhuis-
straat 65A in Heemstede vaak terug 
in zijn audicienzaak. Als onafhanke-
lijke audicien spreekt Sebastiaan 
dagelijks mensen met verschillende 
typen gehoorproblemen. “De ‘zorg-
toestellen’ vergoed door zorgverze-
keraars helpen slechts bij een deel 

van de mensen”, legt Sebastiaan uit. 
“Voor de meeste mensen met gehoor-
problemen zijn deze ‘zorgtoestellen’ 
niet genoeg. Gelukkig zijn er toe-
stellen met meer mogelijkheden: de 
‘private markt’ hoortoestellen. Deze 
zijn nieuw en geavanceerd, waardoor 
het beter kan worden afgesteld op 
uw type hoorprobleem. Mensen met 
deze toestellen zijn doorgaans beter 
geholpen met hun hooroplossing”, 
ziet Sebastiaan.

Wilt u zelf eens het verschil ervaren 
tussen de twee typen hoortoestel-
len? Of meer weten over het ver-
goedingensysteem?

Sebastiaan neemt graag de tijd om 
het u uit te leggen. Bij Van der Werf 
loopt u binnen zonder afspraak.

Bekijk het assortiment op
www.vanderwerfhoren.nl.
Of neem contact op via 023-3034317.

Ik wil geen ‘zorgtoestel’, ik wil gewoon 
het beste gehoorapparaat voor mij

Films in de Luifel
Heemstede - Regelmatig wor-
den in de theaterzaal van de 
Luifel bij WIJ Heemstede aan de 
Herenweg 96 �lms gedraaid met 
een actueel thema of onder-
werp.
Lekker dicht bij huis kunt u dan 
naar de �lm. Het programma 
voor maart is:
• Film op donderdag 24 maart, 
19.30 uur: Romantisch drama 
(2020)
• Film op woensdag 30 maart, 
19.30 uur: Drama�lm (2020)
Film op woensdag 13 april, 19.30 
uur: Romantisch drama (2020) 

Kosten voor alleen de �lm zijn
€7,- en voor �lm & lunch samen 
€13,50. Na de �lm kunt u dan 
gezellig napraten onder het 
genot van een lekkere lunch.
Vanzelfsprekend houden we ons 
aan de actuele corona maatre-
gelen, zoals 1,5 meter afstand 
houden en mondkapjes op tij-
dens lopen en in openbare 
ruimtes. Als u zit mag deze af.
De titels van de �lm kunt u op-
vragen op de receptie van de 
Luifel of vindt u in de e-mail-
versie van de WIJ Nova Nieuws-
brief.
Aanmelden voor de �lm is 
verplicht en kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 – 5483828.

Door Joke van der Zee

Heemstede – Het mocht weer! 
Genieten van een (sport)hal vol kunst 
die het bewonderen waard is én ook 
aangekocht kon worden. Vrijdag, 
zaterdag en zondag trok de Kunst-
beurs Heemstede veel publiek.
Er was ook een keur aan stands te 
bezoeken. Stilletjes mijmeren bij 
schilderkunst, je laten verrassen door 
ongewone creatieve uitingen, op 
zoek naar kunst voor aan de muur 
thuis, je laten ontroeren door beel- 
den en foto’s of sieraden passen… 
het kon allemaal.
Wat ook kon was een gesprekje 
aanknopen met de kunstenaars. Ze 
vertelden graag over het ambacht 
waar ze zo van houden. Daarnaast is 
het bijzonder om uit hun mond te 
horen wat hen drijft en zo kom je tot 
boeiende gesprekken. Als je de 
oorsprong weet van een creatie, en 
leert over de materiaalkeuze en 

vooral de bedoeling van het fraais 
dat uit hun handen komt, dan is dat 
zoveel meer dan alleen kunst 
bekijken. Over dat kijken ge- 
sproken: kunstenares Didi Overman 
heeft iets met ogen. In haar stand 
stond je oog in oog met een wand 
vol ogen. “Actueel in deze tijd, ik wil 
ermee zeggen dat we niet moeten 
wegkijken.” 

Er was op de beursvloer ook iets 
leuks voor kinderen, zij konden een 
eigen kunstwerkje maken met hulp 
van een speciale drukpers. Zaterdag 
en zondag konden bezoekers ook 
luisteren naar muziek en dichtkunst. 
Geen enkele wanklank deze achtste 
Kunstbeurs in Heemstede, misschien 
toch eentje: er was zovéél! Het was 
moeilijk kiezen… Gelukkig laten de 
meeste kunstenaars visitekaartjes of 
ansichtkaarten maken zodat bezoe-
kers wellicht later een nader kijkje 
nemen.

Alle ogen gericht op de Kunstbeurs

Rosita en Chantal, bestuursleden van de Kunstbeurs, zijn blij dat de beurs weer 
gehouden kon worden. Foto: Joke van der Zee.





8 inderegio.nl • 23 maart 2022OEKRAÏNE

Heemstede – Gemeente Heemstede 
heeft de taak gekregen Oekraïense 
vluchtelingen zo snel mogelijk op te 
vangen. Dat doet de gemeente in 
samenwerking met andere gemeen-
ten en organisaties.
De regio Kennemerland heeft de 
opdracht gekregen de komende 
weken 2000 bedden te realiseren, die 
per gemeente worden verdeeld. Voor 
Heemstede betekent dit voor de 
eerste 2 weken 100 bedden.

De gemeente heeft een aantal loca-
ties op het oog. De eerste locatie die 
in gebruik wordt genomen is Kerk-
laan 61. Voor de inrichting en opvang 
van de vluchtelingen is de gemeente 
Heemstede op zoek naar verschil-
lende spullen.

Dit varieert van grote huisraad als 
(klap)stoelen, (klap)tafels, eenper-
soonsbedden en matrassen, kastjes, 

koelkasten tot klein huisraad zoals 
beddengoed, pannen (inductie-elek-
trisch koken), kleding en speelgoed.

Heeft u spullen die u wilt doneren? 
Daar is de gemeente heel blij mee. 
Let wel dat deze spullen veilig, 
schoon en netjes ingeleverd moeten 
worden.
De gemeente Heemstede werkt voor 
de inname van de spullen samen met 
Snu�elmug & Plein1.
Er zijn hier speciale dagen en tijden 
voor ingericht.

Snu�elmug, Cruquiusweg 37 in 
Heemstede:
Van maandag tot en met zaterdag 
van 10:00 - 16:00 uur.
Voor groot en klein huisraad zoals 
bedden, (klap)stoelen, koelkasten, 
pannen, borden, bestek etc.
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede 
Elke woensdag en vrijdag van 09:00 
- 17:00 uur.
Voor beddengoed, kleding en 
speelgoed.

Heeft u vragen over het doneren van 
spullen of wilt u weten wat u alle-
maal kunt doneren stuurt u dan een 
e-mail naar:
mailto:oekraine@heemstede.nl.

Gemeente Heemstede roept inwoners 
op spullen te doneren voor Oekraïne

Raadhuis Heemstede in kleuren Oekraïne. Foto: Bart Jonker.

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo

Oekraïne -Uw verslaggever maakte 
een reis naar een van de grensposten 
tussen het door oorlog geteisterde 
Oekraïne en Polen. De reden, het op- 
halen van een familie die ten einde 
raad besloten had te vertrekken uit 
hun geboorteland.
Na een busreis van 15 uur waren zij 
aangekomen bij de grens. Binnen 
een uur de formaliteiten afgehandeld 
en lopend naar een Pools 
opvangkamp.  

Omringd door alle zorg
De beelden die wij dagelijks zien 
geven een aardige indruk van de 
situatie, maar als je er zelf kijkt is het 
toch net even anders. Ja, het ziet er 
uit als een chaos, maar er zit wel 
degelijk een lijn in het geheel. Wat 
opvalt is dat er ondanks alle ellende 
toch een redelijk ontspannen sfeer 
heerst. De duizenden ontheemden 
worden met alle zorg omringd. Uit 
alle hoeken en gaten duiken hulpver-
leners op. Politie, militairen, brand-
weerlieden en honderden vrijwilli-

gers met uiteenlopende gekleurde 
hesjes verlenen hand en span dien-
sten. Er is water in overvloed, kraam-
pjes met broodjes worst, soep, ko�e 
of thee.  

Om de paar minuten arriveert er een 
touringcar. De mensen gaan heel 
rustig in de rij staan om in te stap- 
pen. Ouderen worden vanaf hun 
tentjes, waarin ze tijdelijk verblijven, 
geholpen met hun bagage of wor- 
den fysiek ondersteund. Kinderen 
worden gedragen en zo nu en dan 

slaat een hulpverlener een arm om 
een bedroefde vrouw of kind. Karre-
tjes uit de supermarkt dienen veelal 
als transportmiddel. Is de bus vol dan 
volgt er direct een tweede, derde 
vierde tot vrijwel iedereen is vertrok-
ken. Dan is het wachten op een 
nieuwe stroom vluchtelingen die 
beetje bij beetje de grens over-
steken. Zij die met de trein verder 
reizen hoeven maar 200 meter te 
lopen naar het station. Ook buiten 
het kampgedeelte is het een komen 
en gaan van auto’s en busjes die 
familie of onbekende vluchtelingen 
komen ophalen. Veelal brengen zij 
ook hulpgoederen mee. 
De politie is uiterst vriendelijk en 
parkeren mag je overal waar je een 
plekje kunt vinden. Of het nu een 
stoep, grasveld, bushalte of de 
rijbaan is geen probleem.  

Hulp uit alle windstreken
Nummerborden uit alle windstreken 
beladen met hulpgoederen, Fransen, 

Denen, Engelse, Ierse en zelfs uit 
Spanje een volgepropt busje. 
In een tentje waar mobile telefoons 
konden worden opgeladen, tro�en 
wij onze passagiers aan. Ko�ers, 
tassen, rugzakken alles moest uiter-
aard mee in de ko�erbak richting 
Nederland. 

Onderweg zie je met enige regel-
maat konvooien met legervoertuigen 
die zich richting de grens begeven. 
De tijd van de koude oorlog is weer 
helemaal terug. 

Wij waren niet alleen onder de indruk 
van de aantallen vluchtelingen, maar 
vooral ook diep getro�en door de 
inzet en de organisatie van de Polen. 
Meer dan 2 miljoen mensen heeft 
het land intussen opgevangen en/of 
op weg geholpen naar andere EU 
landen.
Dit hartelijke volk verdient het om 
onze waardering, steun en respect te 
krijgen.

Georganiseerde chaos aan de Oekraïense/Poolse grens

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Kom in actie voor de 
Oekraïne. Aan die oproep wordt ook 
in Heemstede veelvuldig tegemoet-
gekomen. Marco Uitendaal van 
pannenkoekenrestaurant De Konij-
nenberg aarzelde niet en droeg de 
Nationale Pannenkoekendag dit jaar 
op en de dagopbrengst af aan de 
inwoners van het getro�en land. 
Vrijdag 18 maart was het een komen 
en gaan bij het bekende restaurant 
aan de Herenweg waar de Oekra-
iense vlaggen buiten wapperden. 

Velen hadden de advertentie in de 
krant gelezen en steunden met hun 
komst de actie ten behoeve van de 
vluchtelingen.  
Eigenaar Marco Uitendaal, met zijn 
team, toonde met deze actie dat hij 
het hart op de juiste plaats heeft.  
De horeca heeft het niet bepaald 
gemakkelijk gehad in de achterlig-
gende coronatijd, maar bij De Konij-
nenberg voelen ze goed aan dat 
ellende zich in verschillende grada-
ties manifesteert. De gehele dagop-
brengst van 18 maart is aan giro 555 
overgemaakt. 

Pannenkoeken eten voor Oekraïne

Het team van de Konijnenberg. Foto: Mirjam Goossens.
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OPROEP

Ik heb een vraag of iemand de lezers info kan geven over  Anthonius 
(roepnaam Anton) Geeven Geboren 1924/1945 overleden op 22 maart 
1945. Hij kwam die dag om bij het bombardement op Nijverdal 
(22-3-1945).

Anton, onderduiknaam Kees, zat bij mijn opa en oma Nijen Twilhaar 
(moederskant) ondergedoken. Tot van morgen wist ik niet beter dat hij 
Anton Geeven heette, met die naam staat tussen de 73 slachto�ers van 
dat bombardement.

Ik leg bij iedere herdenking 2 witte rozen, 1 voor Anton en 1 voor mijn 
opa Albert Schuurman die ook omkwam bij het bombardement. Ik was al 
een tijd op zoek na info over Anton Geeve, en van morgen was het raak 
tussen de overlijdensakten van Almelo, daar stond toen het ziekenhuis, 
waarschijnlijk zijn alle doden daar hen vervoerd. Toen ik de akte, bijge-
voegd, zag van een Anthonius Geeven en als getuige de naam van mijn 
opa zag staan wist ik dat de goede Anton was. Op de akte staat eerst de 
naam Anton Geeve, later veranderd in  Anthonius Geeven met woon-
plaats Heemstede en ook de naam van de moeder van Anton er opstond 
Martina Arnolda Geeven, toen woonde zij in Amsterdam. Martina was een 
dochter van Anthonie Geeven en Hendrika Maria de Rooij uit Haarlem/
Heemstede. Ik kwam ook nog een trouwakte van Martine Arnolda Geeven 
(geb. 28-5-1902) tegen ze trouwde in Amsterdam op 16 maart 1927 met 
Rink Akker uit Emmen, ze scheidden op 8-2-1937 weer. Daar de doopakte 
van Anton Geeven nog niet openbaar is, ga ik ervan uit dat hij een kind 
was van een alleenstaande moeder, ook wel een voorkind genoemd.

Ik hoop één van u mij kan helpen aan info over  Anthonius (roepnaam 
Anton) Geeven. Anton (Kees) was een held durf ik wel te stellen, er vielen 
die dag twee keer bommen op Nijverdal. Onder de mensen gingen hel-
pen na het eerste bombardement was ook Anton (Kees) die, ondanks het 
gevaar dat hij als onderduiker liep. Mijn oma en moeder waarschuwden 
hem no: “Pas op, er lopen veel Duitsers rond en als ze je pakken ben jij 
erbij!” Hij antwoordde: “Daar liggen gewonde en dode mensen, ik moet 
helpen.” Toen Anton (Kees) bezig was met het helpen van gewonden. 
lieten de vliegtuigen voor de tweede keer hun bommen vallen en die 
maakten een eind aan het leven van  Anthonius (roepnaam Anton)
Geeven, 19 jaar oud.

Albert Schuurman, reacties per e-mail naar: albert.schuurman@planet.nl.

Wie heeft er informatie over Anton Geeven?

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De huidige kruiswegstatie is een ontwerp 
van en vervaardigd door het kunstatelier van de fa J.P. 
Maas & Zn. te Haarlem. Ze zijn in de kerk geplaatst 
nadat de lambrisering klaar was (1957).
Helaas waren de prachtige geschilderde staties, die de 
vorm en afmeting van het St. Bavo schilderij hadden, te 
aangetast en niet meer te handhaven.

Deze foto heeft iets mysterieus, de zon schijnt net door 
het prachtige glas-in-lood en projecteert het op twee 
van de veertien tableaus. Haltes van Christus die zijn 
kruis draagt.

Jezus neemt het kruis op zijn schouder. De kruisweg is 
een traditioneel onderdeel ter voorbereiding op het 
christelijke paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm 
van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdens-
weg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot en met 
de begrafenis van Christus.
Jezus’ martelgang van het paleis van Pilatus naar 
Golgotha wordt de ‘kruisweg’ genoemd.
In de christelijke traditie stelt men die voor aan de hand 
van veertien staties: haltes, om even bij stil te staan, die 
meestal rond om de zijbeuken van de kerk hangen.

Toen Jezus onder het kruis viel, nam een voorbijganger, 
Simon van Cyrene  het over en droeg het verder, of al-

thans een deel daarvan te dragen in de vijfde statie. 
Jezus viel drie keer.

Bron: St. Bavo, Wikepedia, Kerkbladen.

De weg naar Pasen

Door Bart Jonker 

Heemstede – De lopers van Lopers 
Company by Enno aan de Binnenweg 
35 in Heemstede hebben er zin in! Ze 
bereidden zich afgelopen woensdag 
17 maart gedegen voor op een spec-
taculair hardloopevenement, dat op 
zondag 27 maart op het circuit van 
Zandvoort plaatsvindt: de Zandvoort 
Circuit Run. Dus nog 10 dagen te 
gaan vanaf dit trainingsmoment.  

Intervaltraining
Enno Aerts, eigenaar van hardlopers-
winkel/school Lopers Company by 
Enno, vertelt. “Voor de Zandvoort 
Circuit Run kun je je voor drie afstan-
den inschrijven: 4 km, 12 km en 16,1 
km (10 Engelse mijl). Voor al deze 
afstanden geldt dat je een heel 
goede looptechniek dient te hebben. 
Hoe minder energie je namelijk ge- 
bruikt, hoe meer arbeid je kunt ver-
richten. Daarnaast verklein je de kans 
op blessures met een juiste looptech-
niek. Daarom doen we aan een inter-
valtraining. Dat betekent dat je in 
een training verschillende tempo’s 
van hardlopen traint. Van de loop-
school gaan er 25 meedoen aan deze 
Circuit Run, verdeeld over de drie 
afstanden waarvoor je je kunt in- 
schrijven. Dat wordt één groot hard-
loopfeest. Ik ga zelf natuurlijk de 16,1 
km lopen. Je loopt met de Circuit 

Run eerst 4 km over het circuit, ver- 
volgens loop je (met 12 en 16,1 km) 
over het strand en via de duinen. Het 
circuit is best zwaar hoor, omdat het 
allemaal bochten heeft, dus dat moet 
je niet onderschatten. Pieken doen 
we daarom in de wedstrijd en niet in 
de hardlooptraining”, aldus Enno. 

Belangrijk dat je warm blijft
Ook Yvonne Bezemer geeft wat trai-
ningstips tijdens looptraining: “Met 
de lopers ga ik een warming up doen 
met rek- en strekoefeningen, waarbij 
het vooral belangrijk is dat je warm 
blijft. Het gaat om het losmaken van 

de spieren en dat doen we tijdens 
deze training voor het raadhuis van 
Heemstede. Zelf ga ik ook de 16,1 km 
lopen op de Circuit Run in Zand-
voort.” 

Loopscholing 
Edgar Leijs geeft loopscholing. 
“Loopscholing bestaat uit een aantal 
oefeningen, waarbij je basistech-
nieken traint”, legt hij uit. “Dit kan zijn 
op wendbaarheid, snelheidsniveau, 
lichtvoetigheid en kracht. Na iedere 
interval die we vandaag doen, volgt 
ook herstel. Dat is heel belangrijk.” 
Vervolgens gaat de enthousiaste 

Lopers Company by Enno trainen voor de Zandvoort Circuit Run 

De enthousiaste hardloopgroep voor de winkel van Lopers Company By Enno.

Warming-up met rek- en strekoefeningen voor het raadhuis. Foto’s Bart Jonker.  

groep op weg en loopt naar het 
Raadhuisplein, waar de rek- en strek-
oefeningen worden uitgevoerd. 

Daarna begeven de lopers zich naar 
de W. Denijslaan, waar Edgar de 
loopscholing met ze doet. Zo gaan 
de lopers goed voorbereid de start-
blokken in op 27 maart in Zandvoort! 

Meer weten?
Meer weten over de hardlooptrai-
ningen of advies?
Kijk voor alle informatie op: 
www.loperscompanyheemstede.nl. 
Bellen kan ook naar 06-20410066 of 
loop eens binnen bij Lopers 
Company by Enno op de Binnenweg 
35 in Heemstede.  

Inloopmoment Plein1 
Heemstede - Een moeilijk formulier 
om in te vullen?
Op zoek naar wat meer gezelligheid?
Iedere woensdag van 9.00 - 11.00 uur 
zitten de medewerkers van WIJ 
Heemstede op Plein1 klaar voor alle 
inwoners van Heemstede die met 
een vraag, op welk gebied dan ook, 
bij hen terecht kunnen.

Loopt u eens binnen en stel uw 
vraag. Het inloopmoment is op 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede.

Heemstede - De prijswinnaar van de kruiswoordpuzzel van vorige week 
is bekend. Weder-om vele inzenders in de race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van Albert Heijn.

De juiste oplossing is: ‘Voorjaarskriebels’. Uit de loting van juiste oplos-
singen is Gerard Doelman de gelukkige winnaar geworden van de goed-
gevulde AH-boodschappentas, af te halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te Heemstede.

De winnaar is op de hoogte gesteld. Gefeliciteerd met uw prijs! Volgende 
week weer een nieuwe kruiswoordpuzzel.

Winnaar kruiswoordpuzzel
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Heemstede - De Koninklijke Neder-
landse Algemene Schermbond selec-
teerde acht jeugdschermers voor het 
WJK 2022. Ava Emanuel is een van de 
vier vrouwelijke jeugdschermers die 
op 3 april afreizen naar Dubai en daar 
individueel en in team uitkomt op 
�oret onder 17 en onder 20 jaar.
Ava: “Het WJK is natuurlijk hét 
moment om mezelf te meten op 
internationaal niveau. Op het WJK 
2021 in Caïro behaalde ik de 11e 
plaats, waar ik heel erg blij mee was. 
Ik hoop dit jaar weer zo goed te 
kunnen schermen.”

Het voorbereidende EJK 2022 in 
Servië tussen 26 en 5 maart begon 
vlak na de Russische inval in 
Oekraïne. Bij winst zou het Neder-
landse team de Russische scherm-

sters tegen komen op de loper. Het 
Nederlandse en het Zweedse team 
besloten zich daarom terug te 
trekken van de teamdag. Italië en 
Engeland trokken zich later ook 
terug. Ava: “Het was een moeilijke 
beslissing om ons terug te trekken, 
maar de beste. Het EJK gaf mij 
gelukkig wel de kans veel individuele 
wedstrijden te doen en in het 
wedstrijdritme te komen. Het gaat nu 
om het verder opbouwen van 
uithoudingsvermogen tot aan het 
WJK.” 

Ava Emanuel schermt bij trainer 
Siroos Feizaskari van Holland-
Schermen Heemstede, trainer Jeroen 
Divendal in HollandSchermen 
Alkmaar en bij de nationale selectie 
in Amsterdam.

Schermster Ava Emanuel 
gekwalificeerd voor WJK 2022

Ava Emanuel. Foto: Paul Dekkers – NL Talentenfonds.

Bennebroek - Zaterdag 26 maart 
speelt het voetbalteam BSM Jongens 
onder 10-1 om 8.45 uur tegen Ajax-
jongens onder 10-2 bij BSM sv, Sport-
complex Rottegat, Isaac Sweerslaan 5 
in Bennebroek. Iedereen is welkom 
om te komen kijken bij deze span-
nende competitiewedstrijd en de 
voetballers van BSM JO10-1 �ink aan 
te moedigen.

De afgelopen jaren is er binnen BSM 
hard gewerkt aan het jeugdvoetbal. 
Het doel hiervan is het samenstellen 
van een sterk en aanvallend eerste 
elftal uit eigen jeugd. Stefan De Krij-
ger, jeugdcoördinator BSM legt uit: 
“Op basis van een nieuwe voetbal-
visie zijn we al twee jaar enthousiast 
bezig met de uitrol hiervan binnen 
BSM. Er wordt hard gewerkt om de 
trainingen van de jeugdelftallen naar 
een hoger niveau te brengen. We 
bieden meer structuur, uitgewerkte 
trainingsblokken, we geven aandacht 
aan de opleiding van de trainers en 
we focussen ons op de ontwikkeling 
van de individuele spelers.”

Het team BSM JO10-1 laat zien dat de 
nieuwe voetbalvisie werkt. Met veel 
inzet en voetballend vermogen 
meten de voetballers zich in de 
hoofdklasse met de gevestigde clubs 
in de omgeving en ver daarbuiten. 
Het seizoen begon al sterk met de 
winst van het HFC-toernooi, maar als 
kers op de taart komt Ajax JO10-2 op 
zaterdag 26 maart op bezoek bij 
BSM.

Voorzitter Jeugd Commissie Xander 
Frencken vult aan: “Met elkaar zijn we 
goed op weg. Door onder meer een 
samenwerking aan te gaan met AJAX 
en meer opgeleide trainers binnen 
de club te krijgen, proberen we de 
jeugd op een hoger niveau te krijgen. 
We hopen hiermee het plezier in en 
de kwaliteit van de trainingen te 
verbeteren.

Het uiteindelijke doel is om de 
spelers langer aan BSM te binden en 
het eerste elftal naar een stabiele 
derde klasse te laten doorgroeien. 
Hier gaan we met zijn allen voor!”

Ajax speelt tegen Jeugd BSM

BSM-Jeugd gaat er zaterdag voor. Foto aangeleverd door BSM.

Geconcentreerd 
spel van HBC G1 
tegen Uitgeest G2: 
9-2
Heemstede - Bij aanvang van de 
voorjaarscompetitie waren de 
verwachtingen niet hoog 
gespannen. Want twee spelers, 
waaronder de keeper, zijn 
tussentijds naar een andere 
vereniging gegaan dus nog 
maar een hele smalle selectie. In 
de praktijk blijkt het allemaal 
nog wel mee te vallen. En dat 
komt omdat het team er zich 
bewust van is dat er nog genoeg 
kwaliteit is. Tenminste: als er 
geconcentreerd gespeeld wordt. 
Een voltallige selectie meldde 
zich afgelopen zaterdag 19 
maart op het zonovergoten veld. 
In de gebruikelijke opstelling, 
want keeper Jan kon ondanks 
zijn blessure toch meedoen, 
begon HBC geconcentreerd aan 
de wedstrijd tegen Uitgeest G2. 
Die concentratie betaalde zich al 
snel uit. Debora was als spits 
dodelijk. Binnen een paar 
minuten had ze het eerste doel-
punt gemaakt. Mooier kan je 
niet beginnen. HBC had het initi-
atief en gaf dat ook niet meer uit 
handen. Aanval op aanval 
volgde. Niet met lange halen, 
maar door mooie combinaties. 
Met nog 4 doelpunten erbij was 
er weinig meer te vrezen. 
In de tweede helft ging HBC 
geconcentreerd door. In zo een 
eenzijdige wedstrijd valt dat niet 
mee, want als er te weinig 
tegenstand is komt er verslap-
ping. HBC ging echter door en 
tegen het einde van de 
wedstrijd was de stand opge-
lopen tot 9-0. Daar waren hele 
mooie doelpunten bij, maar het 
mooiste daarvan was dat vrijwel 
alle spelers een doelpunt 
maakten. Helaas bleef alleen 
spits Mathijs droog staan. Wel 
dichtbij, maar steeds net niet. De 
wedstrijd was intussen wel 
gespeeld en de concentratie was 
verdwenen. Keeper Jan had 
eigenlijk nog niets te doen 
gehad en ging zich ook met 
aanvallen bemoeien. Het lege 
doel was voor Uitgeest te 
aantrekkelijk zodat zij tegen 
konden scoren. Zo noteerde 
scheidsrechter Maurice 9-2 als 
einduitslag. Een blik op de rang-
lijst laat zien dat er nu 3 clubs 
met 10 punten bovenaan staan. 
Naast Only Friends zijn dat HBC 
en HFC. Laat dat nu net de volgen-
de wedstrijd zijn. Opperste con-
centratie is vereist.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Zondagmiddag 20 
maart was de Kon. HFC-gastheer 
voor De Tre�ers uit het verre Groes-
beek. Het was geen bijzonder schouw-
}spel om naar te kijken. Over en weer 
had dan HFC dan weer De Tre�ers de 
overhand. HFC ging furieus van start 
met als resultaat al direct een mooie 
voorzet van Vincent Volkert die net 
voor het doel langs schoot. De Tref-
fers was gewaarschuwd. Niet veel 
later werd Wessel Boer vastgehouden 
in de 16 meter en kwam zo niet tot 
afwerken. 

Er waren ook HFC-protesten wegens 
vermeend hands. De niet altijd even 
consequent leidende scheidsrechter 
Thom Winkel wuifde alle protesten 
weg. Hij wilde kennelijk de wedstrijd 
zo min mogelijk onderbreken, dus 
liet hij regelmatig wat overtredingen 
onbestraft. Op andere momenten 
�oot hij af zonder dat er iets noemens-
waardig was gebeurd.  

De Tre�ers kwamen stapje voor 
stapje in hun ritme en ook zij schie-
pen zich wat mogelijkheden. De 
HFC-verdediging kon steeds tijdig 
ingrijpen, anders was de boomlange 
doelman Mitchel Michaelis wel zo 
attent om schade te voorkomen. Met 
de beginstand op het scorebord 
gingen de beide teams de rust in. 
HFC kwam fel uit de startblokken en 
zette direct druk op De Tre�ers.  

De tweede helft was koud 4 minuten 
oud toen Jim Hulleman op links op-
stoomde om een voorzet af te leve-
ren. Sietse Brandsma stond op de 
juiste plek. Net voor zijn directe 
tegenstander kon hij de bal achter 
De Tre�ers doelman Niels Kornelis 
binnentikken. Op dat moment een 
verdiende voorsprong voor de 
Koninklijke. Er volgde nog een aantal 
mogelijkheden en kansen voor HFC. 

Waaronder een schot van Mehmet 
Yuksel dat net over het doel ver-
dween.  
De laatste 20 minuten startte De Tref-
fers een alles of niets poging. Met de 
ingebrachte aanvallende wisselspe-
lers dacht De Tre�ers coach Gest-
huizen het tij te keren. HFC moest 
alle zeilen bijzetten om de gelijk-
maker te voorkomen. Hachelijke situ-
aties deden zich voor het HFC-doel 
voor, maar tot scoren kwam De Tref-
fers niet. De oprukkende Tre�ers 
spelers lieten achterin ruimte voor 
HFC om met snelle uitvallen te 

trachten de wedstrijd veilig te stellen. 
Roy Castien was een paar maal dicht 
bij een afronding, maar net dat 
beetje geluk ontbrak.  

Na de 4 minuten extra speeltijd kon 
HFC opgelucht ademhalen, er zat 
weer een overwinning in de tas. HFC 
bezet nu de tweede plaats op de 
ranglijst achter koploper Katwijk. 
Woensdagavond 23 maart 20.00 
speelt HFC thuis een lichtwedstrijd 
tegen Excelsior Maassluis, om op 
zaterdag 26 maart op bezoek te gaan 
bij hekkensluiter GVVV.

Kon. HFC wint opnieuw en bereikt 2e plaats op de ranglijst

Kon. HFC tegen De Tre�ers. Foto’s: Pim Hols.Spelletjesmiddag bij 
’t Bremmetje
Heemstede - Iedere maand is er nu 
een spelmiddag in Café ’t Bremmetje 
aan de Raadhuisstraat 12 in Heem-
stede. Zo ook maandag 4 april van 
14-16 uur. Een initiatief tussen de 
Brem, WIJ Heemstede en de gemeen-
te. Er kan gebiljart en gerummikupt 
worden onder het genot van een 
drankje en met jaren 50-60 muziek 
op de achtergrond. Alle consumpties 
zoals ko�e met gebak kunnen zij 
bieden, ook het ouderwetse advo-
caatje met slagroom wordt hier 
nieuw leven ingeblazen. 
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Heemstede - Vrijdag 18 maart heeft 
een kleine delegatie van NVVH-Vrou-
wennetwerk een werkbezoek 
gebracht aan Gildemeester schoen-
reparatiebedrijf Hans Vos. Omdat de 
schoenmakerij een kleine werk-
ruimte heeft kon Hans Vos slechts 
maximaal 5 personen tegelijkertijd 
ontvangen.
Hans is begonnen in het bedrijf van 
zijn vader, die had een groothandel 
in producten voor alles wat met 
schoenen en schoenreparaties te 
maken had. Hij is later bij een schoen-
maker in Zwanenburg gaan werken. 
Daar heeft hij het vak geleerd en zich 
bekwaamd in de ambacht. Hij heeft 
laten zien hoe schoenen met vak-
kennis, handwerk en passie gerepa-
reerd worden. 
In zijn werkplaats staan verschillende 
machines, één dateert vanuit de 
oorlog, met Marshallhulp gekocht.

NVVH-Vrouwennetwerk bezoekt schoenmakerij

De delegatie van het NVVH-Vrouwennetwerk. Foto aangeleverd.

Heemstede - Het is niet direct de 
omgeving die je bij studenten ver-
wacht, maar Bob, Clarieke en Joëlle 
hebben het ontzettend naar hun zin 
in woonzorgcentrum Bosbeek. Ze 
wonen tussen de ouderen en midden 
in het bos. “Het is echt zó leuk.” 

Achttien jaar is hij, en eerstejaars 
student �lm- en literatuurweten-
schap in Leiden. Sinds hij in Heem-
stede op kamers woont, vertrekt hij 
vijf minuten eerder naar college. 
“Dan kan ik onderweg nog een 
praatje maken. Ik kom altijd wel 
iemand tegen en mijn medebewo-
ners willen graag even kletsen.” Bob 
van Oosterhout woont in Bosbeek, 
een woonzorgcentrum van ouderen-
zorgorganisatie Sint Jacob. Superge-
zellig, vindt hij dat. Zijn ganggenoten 
Clarieke de Vries (24, student Educa-
tion and Child Studies) en Joëlle 
Kraaijeveld (22, student geschie-
denis) zijn het daar roerend mee 
eens. “We hoeven maar langs de 
huiskamer op onze afdeling te lopen 
of je ziet de mensen zwaaien. Veel 
bewoners �euren al op door onze 
aanwezigheid, daar hoeven we niets 
voor te doen.” 

Maar niets doen is niet de bedoeling. 
Bob, Joëlle en Clarieke nemen deel 
aan een woonproject van Connect 

Generations, een organisatie die 
studenten huisvest in woonzorg-
centra door heel Nederland. Ze huren 
tegen kostprijs een kamer in Bosbeek 
en werken daar dertig uur per maand 
als vrijwilliger. In totaal zijn er negen 
woonstudenten. “Ons vrijwilligers-
werk draait om het persoonlijke 
contact met de bewoners”, vertelt 
Clarieke. “Samen een wandeling 
maken, helpen met de bood-
schappen, een spelletje doen of 
gezellig ko�edrinken. We mogen 
onze uren zelf invullen.”  

Alle deelnemers worden door 
Connect Generations uitgebreid 

gescreend voordat ze een kamer 
krijgen toegewezen. “Als je elke 
avond wilt feesten, moet je dit niet 
doen”, lacht Bob. Hij heeft, net als zijn 
huisgenoten, heel bewust voor deze 
woonvorm gekozen. “Het is ideaal als 
je woonruimte zoekt én graag iets 
goeds wil doen voor de samenle-
ving”, legt Clarieke uit. “Het mooie 
van dit project is dat je meedraait in 
het dagelijks ritme van de ouderen. 
Dat maakt het vrijwilligerswerk heel 
laagdrempelig. We krijgen er veel 
voor terug: dankbare huisgenoten 
natuurlijk, maar ook een ruime 
kamer, lage huur en een prachtig 
uitzicht!” 

Bijzondere huisgenoten bij Sint Jacob 
in het woonzorgcentrum Bosbeek

Bijzondere huisgenoten bij Sint Jacob. Foto aangeleverd door Sint Jacob.

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

Sjoelen bij de uitvaart
Jules (78) was gek op spelletjes. 
Samen met een paar kameraden 
maakte hij de dienst uit in het 
plaatselijke dorpshuis. Wilde je 
een feestje organiseren, dan kon 
je daar terecht. Ondanks dat Jules 
al meer dan 14 jaar met pensioen 
was, werkte hij bijna dagelijks in 
het dorpshuis. Na de dood van zijn 
vrouw wilde hij graag een zinvolle 
invulling van de dag en dat vond hij 
daar.

Jules was ook verantwoordelijk voor de 
Jeu de Boulesbaan en de grote kast met 
spellen. Alles moest compleet zijn en 
blijven. Daar deed hij zijn uiterste best 
voor. Van alle spellen die hij kende, was 
hij het meest verknocht aan de sjoelbak. 
Er werd soms een sjoelbak aangeboden, 
die iemand nog in een hoekje had staan, 
maar niet iedere sjoelbak voldeed aan de 

wensen van Jules. Ja, het moest wel een 
echte zijn. Gemaakt van Beukenhout, 2 
meter lang en 40 centimeter breed. Ook 
keek hij goed naar de sjoelstenen. Die 
moesten goed over het hout kunnen 
glijden. Jules won ook bijna altijd met 
sjoelen. Daarom noemde iedereen de 
sjoelbak de julesbak. Daar was hij maar 
wat trots op. 

Toen Jules overleed, kwamen de kame-
raden van het dorpshuis bijeen en een 
mooi idee ontstond: we zouden de sjoel-
bak gebruiken voor de deksel van Jules’ 
kist! 
De opbaring in het dorpshuis volgde. 
Met gesloten kist, want Jules wilde geen 
poppenkast, zei hij altijd. Iedereen her-
kende direct de sjoelbak (kist). Dit was 
nou echt typisch Jules, zeiden ze. Geen 
poppenkast, maar wel een sjoelkist, 
dacht ik…

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 re-
gelen van een uitvaart.
De koffie staat klaar!

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40

2132 BX  Hoofddorp
• Dunweg.nl

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Een werknemer heeft recht op een 
transitievergoeding als zijn dienst-
verband door de werkgever wordt 
be indigd. Het maakt hierbij niet 
uit of het een dienstverband is 
geweest voor bepaalde of onbe-
paalde tijd. En ook niet hoe lang 
het dienstverband heeft geduurd. 
Maar wanneer heeft een werk-
nemer recht op een extra vergoe-
ding bij ontslag?

Billijke vergoeding
De wet maakt het voor de werk-
nemer mogelijk om naast de transitievergoeding ook een billijke vergoe-
ding te eisen. Deze billijke vergoeding wordt aan de werknemer toege-
kend als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de 
werkgever. De billijke vergoeding kan fors lopen. In sommige gevallen 
bedraagt de billijke vergoeding zelfs een hal�aar- of een jaarsalaris.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever
Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan bijvoorbeeld sprake zijn 
als de werkgever;
- zich misdraagt (bijvoorbeeld door discriminatie of grensoverschrijdend 

gedrag);
- een valse ontslaggrond aanvoert met als doel een onwerkbare situatie 

te cre ren en langs die weg het ontslag te bewerkstelligen;
- de werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen;
- de werknemer in strijd met een wettelijk opzegverbod heeft ontslagen 

(bijvoorbeeld tijdens ziekte of zwangerschap);
- in zijn zorgplicht voor het cre ren van een veilige werkomgeving tekort 

is geschoten en de werknemer hierdoor arbeidsongeschikt is geraakt. 
Denk hierbij ook aan de situatie dat de werkgever de coronamaatre-
gelen niet in acht heeft genomen op de werkvloer;

- zijn (re-integratie)verplichtingen tijdens ziekte van de werknemer niet 
nakomt.

Vaststellingsovereenkomst
De werkgever die zijn werknemer wil ontslaan, zal dat vaak met weder-
zijds goedvinden willen doen in plaats van een procedure bij de kanton-
rechter of UWV. In dat geval zal de werkgever een vaststellingsovereen-
komst voorstellen waarin de afspraken over het ontslag zijn opgenomen, 
zoals het recht op een ontslagvergoeding. Hierbij moet dus niet alleen 
rekening worden gehouden met de transitievergoeding, maar ook met 
de extra billijke vergoeding. Verder wordt vaak opgenomen dat de werk-
gever de advocatenkosten van de werknemer zal vergoeden.
De werknemer die te maken krijgt met ontslag doet er dus goed aan zich 
in een vroeg stadium juridisch te laten adviseren. Alleen dan kan een 
goede onderhandelingspositie worden gecre erd en kan een zo goed 
mogelijke ontslagregeling worden afgesproken. En als dat niet mocht 
lukken, dan loont het om in sommige gevallen een extra billijke vergoe-
ding te eisen bij de rechter.n redelijke vergoeding voor dat gebruik kan 
worden vastgesteld.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Wanneer heeft een werknemer recht op
een extra vergoeding bij ontslag?

Mr. Mitchel Schildwacht.

Haarlem - Op zaterdag 2 april orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland een 
rondwandeling over ‘begraafpark 
Kleverlaan’, waar u kennismaakt met 

een groot aantal monumentale 
bomen, alsmede de historische 
achtergrond van de gebouwen en 
landschapsstijlen. Start: ingang Alge-
mene Begraafplaats aan de Klever-
laan te Haarlem.Tijdstip: 14:00-15:30 
uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Wandelexcursie 
monumentale bomen

Monumentale bomen. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland





Door Bart Jonker 

Heemstede – Ada Justman Jacob zet 
zich al vele jaren enthousiast in voor 
Unicef, waar ze ook vele jaren aan 
verbonden was.  Een van de manie-
ren om geld voor Unicef op te halen, 
geschiedt met een statiegeldzuil bij 
de supermarkt. Supermarktklanten 
kunnen aldaar hun statiegeldbon-
netje doneren. Een zo’n zuil staat bij 
supermarkt Spar aan Te Winkelhof in 
de Geleerdenwijk van Heemstede. Ze 
vertelt: “Op donderdag 24 maart is 
het alweer zes jaar dat deze Unicef-
zuil hier bij de Spar op het Te Winkel-
hof in Heemstede staat. Een aardige 
mijlpaal. Ik vind het zelf heel �jn dat 
deze zuil hier mag staan en ook de 

klanten maken hier graag gebruik 
van om hun statiegeldbonnen aan 
Unicef te doneren.” 

Klanten vroegen waar zuil was 
gebleven
De heer Adema, eigenaar van de 
supermarkt, vult aan: “Een keer is de 
zuil eventjes weggeweest en we 
merkten dat klanten vroegen waar 
die was gebleven. De zuil is toen snel 
weer teruggekomen.” “Bij de meeste 
winkels mag zo’n zuil maar een 
maand, hoogstens twee maanden 
staan”, vervolgt Ada. “We zijn daarom 
heel blij dat die hier al zes jaar staat. 
Dat is vrij uitzonderlijk. Eens in de 
maand kom ik dan de statiegeld-
bonnen tellen, waarvan de op-

brengst naar Unicef gaat. De op-
brengst wisselt, het is de ene maand 
meer dan de ander. Bijvoorbeeld 
rond de kerstperiode zie je dat men-
sen vaak een kerstgrati�catie hebben 
ontvangen en dan zie je dat de op-
brengst van statiegeldbonnen in de 
zuil beduidend meer is. Ook de tijd 
van feestjes en eindexamenfeestjes 
brengen veel meer statiegeld op. 
Toch kunnen we stellen dat het 
iedere maand een vrij constant be-
drag is, dat we maandelijks ophalen. 
Op deze manier worden met deze 
statiegeldzuilen eigenlijk door het 
hele land in diverse regio’s grote 
bedragen voor Unicef opgehaald. In 
een topjaar hadden we zelfs 100.000 
euro opgehaald! Gemiddeld halen 
we in deze regio gemiddeld 6000 à 
7000 euro per jaar op. Het is ook een 
relatief kleine moeite om zo’n zuil te 
plaatsen en voor de mensen een 
eenvoudige manier om zo geld te 
doneren. Je ziet meer goede doelen-
acties om met statiegeldbonnen geld 
op te halen. Je kunt dan al merken 
dat je meerdere concurrenten hebt. 
Wij waren met Unicef echter een van 
de eersten die landelijk een statie-
geldzuil introduceerden.“

OekraÏne
“Unicef is ook sinds 2013 actief in de 
jeugdhulpverlening en asielzoekers-
centra in Nederland. Tot 2013 was 
Nederland alleen fondsenwervend 
land voor Unicef. Sinds 2013 wordt er 
ook voor Nederlandse kinderen veel 
gedaan. Unicef is een van de organi-
saties die gezamenlijk met andere 
organisaties in Giro 555 actief is, op 
dit moment vooral gericht op nood-
hulp voor Oekraïne. Op 5 maart heeft 
Unicef hulpgoederen aangeleverd. In 
Oekraïne zat Unicef al op vijf vaste 
plekken.
Landelijk zijn statiegeldinzamelingen 
bij diverse supermarkten op de lange 
baan geschoven, omdat de inzame-
ling nu eerst naar Oekraïne gaat. Dit 
is trouwens vanuit diverse super-
markten gegaan, niet vanuit Unicef. 
Bijzonder is dat Unicef destijds na de 
WO II oorspronkelijk uit de Verenigde 
Natiesis ontstaan ten behoeve van 
Europese oorlogskinderen. Later 
heeft Unicef zich breder gericht op 
hulp aan kinderen wereldwijd.
En nu dus weer waar de organisatie 
oorspronkelijk voor opgericht werd, 
nl. voor hulp aan Europese oorlogs-
kinderen, in dit geval de kinderen 
van Oekraïne. Acute hulpverlening 
blijft nog steeds nodig”, aldus Ada 
Justman Jacob. 
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Heemstede - Na 2 afgelaste jaren, 
was het vrijdag 18 maart eindelijk 
weer tijd voor een trainingsweekend 
voor de turnsters van de wedstrijd-
groep bij HBC Gymnastics. Dit jaar 
weer georganiseerd in Egmond 
Binnen. Een weekend wat bedoeld is 
als teambuilding, maar ook om de 
persoonlijke trainingsdoelen te 
oefenen.
Het thema van het weekend was 
‘feest’. Alle feestdagen die in een jaar 
voorbijkomen, zijn nu in het 
weekend langsgekomen. Van ver-
jaardag tot geboorte en Valentijn, 
van Pasen, Koningsspelen naar Kerst 
en Oud en Nieuw. Bij alle spellen in 
het thema en in de feestgroepen 

konden punten verdiend worden en 
hier werd een groepswinnaar be-
loond met een medaille. Dat waren 
de Feestgangers dit jaar, bestaande 
uit: Vivianne, Miral, Olivia, Maya, 
Merle en Elin. Tijdens de turntrai-
ningen in Alkmaar konden “duimpjes” 
stickers verdiend worden voor de 
persoonlijke turnonderdelen. Hier 
werd 2 x 2 uur de turnhal voor afge-
huurd en konden de turnsters met 
doorzettingsvermogen en veel 
oefenen de stickers opplakken. Vivi-
enne had haar hele boekje vol met 
stickers en mocht als eerste een turn-
cadeautje uitkiezen. Maar na haar 
zocht iedereen een mooi cadeau uit 
ter herinnering. 

Feest bij trainingsweekend HBC Gymnastics

Turnsters van de wedstrijdgroep. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 19 maart 
was het feest in zwembad Groenen-
daal in Heemstede. Iedere zaterdag 
zwemmen de leden van de Heem-
teedse Reddingsbrigade daar en 
leren ze op een speelse manier hoe 
je jezelf en anderen in het water kan 
redden, maar vandaag hangen er 
slingers en staat de muziek er op 10. 
Vanwege het jaarlijkse zwemfeest. In 
verschillende leeftijdsklasse 
zwemmen we verschillende slagen - 
schoolslag, vrije slag, rugslag, zo snel 
als je kunt. Want al draait het zwem-
feest niet om ‘winnen’ en gaat het 
vooral om jezelf te verbeteren, er is 
wel een medaille voor de nummers 

1,2 en 3. Iedereen moedigt elkaar aan 
en ook de ouders op de tribune 
genieten. Het is af en toe echt tien-
den van seconden die het verschil 
maken. Zo is het verschil tussen de 
uiteindelijke nummer 1 en 2 op de 
25m vrije slag slechts 55 honderdste 
van een seconde (13.12 versus 13.67 
seconden). De winnaars: Magali, 
Isabella, Jelmer, Julyan, Elodie, 
Soraya, Fay, Joy, Saskia, Jarno, Sven, 
Tim, Vera, Emma, Michelle, Joost, 
Nick en Boudewijn.

Om 19.30 is het feest weer afgelopen, 
volgende week is er weer ‘gewoon’ 
zwemmen.

Eindelijk weer een zwemfeest bij de Heemsteedse Reddingsbrigade

Zwemfeest bij de Heemsteedse Reddingsbrigade. Foto aangeleverd. 

Ada Justman Jacob (links) met supermarkteigenaar de heer Adema.

Ada telt de statiegeldbonnen. Foto’s: Bart Jonker.

Statiegeldzuil t.b.v. Unicef.

Statiegeldzuil supermarkt levert al zes 
jaar aardige bijdragen op voor Unicef
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VRIJDAG 25 MAART
Heerlijke Heksenketel in de buiten-
lucht. Tuin van Ontmoetingscen-
trum Heemstroom in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V.11-14u. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl
of tel 023-5483828.

Workshop ‘Zing, het is lente’. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 10u. Kosten: 
€5,-. Van tevoren aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

ZATERDAG 26 MAART
Sax avec elan: Franse chansons 
met Philippe Elan en het Amstel 
Quartet. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein in Heemstede. Om 20.15u. 
Kaarten via: www.podia-
heemstede.nl of via de theaterlijn 
023 5483838 of op de avond van 
het concert aan de zaal.

ZONDAG 27 MAART
10.000 stappenwandeling.
Vertrekpunt: ingang SportPlaza, 
Sportparklaan 16 in Heemstede. 
Om 10u. 

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

Knutselclub (5-10 jaar).  WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. V.13,30-15u. 
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Van tevoren 
aanmelden via app op 06-14 
234580 van begeleider Gaby 
Godijk.

VRIJDAG 1 APRIL
De Wilde Stad: de natuur van 
Amsterdam in het Trefpuntcafé.  
Akonietenplein 1, Bennebroek. Om 
20.30u, zaal open om 20u. 

Flamenco: Mónica Coronado en 
gitarist Manito. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 20u. Vrije toegang, richtlijn
collecte: 10 euro. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl.

ZATERDAG 2 APRIL
Optreden Niki Jacobs en Ivo Dinke-
laar. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. Vrije 
toegang, richtlijn collecte: 10 euro. 
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl. 

ZONDAG 3 APRIL
Pianist Stevan Spalevic. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Vrije toegang, 
richtlijn collecte: 10 euro. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. 

MAANDAG 4 APRIL
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u. 

VANAF MAANDAG 4 APRIL
Start cursus Creatief leven met 
Marijke Coert en Julie Koch. De 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 – 548 38 28. Prijs €80,– (één-
malige actie), excl. cursusboek ad 
€25,–.

AGENDA

Door Bart Jonker 

Heemstede – Vrijdagmiddag 18 
maart werd het Kleinste Museum van 
Heemstede onthuld en in gebruik 
genomen. Een gezamenlijk initiatief 
van de gemeente Heemstede, de 
Haarlemse Dichtlijn en de Kunst-
beurs Heemstede. De o�ciële onthul-
ling vond plaats voor het raadhuis 
van Heemstede door Rogier Corne-
lisse en Marten Janse namens de 
Haarlemse Dichtlijn, in aanwezigheid 
van wethouder Sjaak Struijf. 

Kunstzinnige bestemming 
In de twee vitrinekastjes aan weers-
zijden van de oude hoofddeur in het 
oude raadhuis zijn het komende half-
jaar beeldende kunst en poëzie te 
zien. In zijn openingstoespraak ver-
klaarde Rogier Cornelisse dat er deze 
vrijdagmiddag weliswaar niet in het 
raadhuis werd getrouwd, maar dat er 
wel in de beide vitrinekastjes een 
huwelijk in artistieke zin plaatsvindt, 
namelijk van beeldende kunst en 
poëzie die in ‘het echt’ worden ver-
bonden. Rogier, zelf wonend tegen-
over het raadhuis, had zich erover 
verbaasd dat deze kastjes leeg 
bleven. Deze dienden vroeger om 
mededelingen, raadsbesluiten, huwe-
lijken en verordeningen kenbaar te 
maken. De idee om deze vitrine-
kastjes in te zetten voor Het Kleinste 
Museum van Heemstede (wellicht 
zelfs van Nederland) komt van de 
Haarlemse Dichtlijn. Zo worden de 
kastjes weer gebruikt en krijgen ze 
een kunstzinnige bestemming.  

Laten inspireren en in verbinding 
treden
Wethouder Sjaak Struijf vertelde een 
anekdote over de gobelin in het 
raadshuis van Heemstede, dat op 
mysterieuze wijze verdween en weer 
terugkwam (net als de Rembrandts 
Nachtwacht), weliswaar met ontbre-
kende stukjes. “Aanwijzingen die tot 
denken zetten en daar is kunst 
natuurlijk een uitstekend medium 
voor”, sprak de wethouder. “Nieuwe 
inzichten verwerven en je laten inspi-
reren: ook om met andere mensen in 
verbinding te treden. Het kleinste 
Museum van Heemstede levert daar 
een bijdrage aan.” 

Het eerste minimalistische beel-
dende kunstwerk dat die middag 
werd onthuld, komt van de hand van 
de Heemsteedse beeldend kunste-
naar Rian Peeperkorn, die helaas niet 
aanwezig kon zijn bij de onthulling. 
Geïnspireerd door de antennevorm 
met diabolo van dit kunstwerk, 
schreef de Heemsteedse dichter 
Marten Janse het toepasselijke ge-
dicht met de titel ‘Lij�ijn’, dat hij ter 
plekke voordroeg: 

Beeldende kunst en poëzie ‘in het echt’ 
verbonden in Kleinste Museum van Heemstede

Lijflijn 

Hijs de vlag 
Prik je niet aan dit spinnewiel 
Je zult lang slapen 
Deze antenne heeft een zwieper 
nodig 
De diabolo zal zingend opstijgen 
Kijk naar de balans in dit moment 
Schat de hoogte in 
De beweging is een golf 
Je zult wakker worden op zwart 
strand 
Dat smaakt het meest nieuwsgierig

Dichter Marten Janse (uiterst rechts op foto) draagt zijn gedicht voor op basis van 
het onthulde minimalistische kunstwerk door Rian Peeperkorn, in bijzijn van wet-
houder Sjaak Struijf (links) en Rogier Cornelisse (midden). Foto’s: Bart Jonker.

Na a�oop werd er een bloemetje uitgereikt.  V.l.n.r.: Rogier Cornelisse, Marten Janse 
en wethouder Sjaak Struijf. 

Rogier Cornelisse (links) onthult samen met wethouder Sjaak Struijf (rechts) het 
linkervitrinekastje met beeldende kunst.

Onthulling van het rechtervitrinekastje met het gedicht door wethouder Sjaak Struijf 
(links) en dichter Marten Janse (rechts).

Heemstede - Zaterdag 19 maart was 
de opening van de eerste van de drie 
tentoonstellingen, samengesteld 
vanuit de HVHB door Ruud Bannink 
en Theo Out, in het kader van 75 jaar 
HVHB.

Jaap Verschoor, voorzitter van de 
jubileumcommissie, deed het 
openingswoord en dankte de samen-
stellers voor deze tentoonstelling, 
dat sport en cultuur als thema heeft. 
Daarnaast zijn er nog meer activi-
teiten om het jubileumjaar de volle 
aandacht te geven.

Zo zal er een speciale HeerlijkHeden 
verschijnen in een grotere oplage 
dan gebruikelijk, er loopt tot 1 okto-
ber een fotowedstrijd en is er 14 mei 
een jubileumbijeenkomst in de Pink-

sterkerk (Informatie over dit alles is te 
volgen via de nieuwsbrief en de 
website: www.hvhb.nl.
Ruud Bannink dankte in zijn ope-
ningswoord op de tentoonstelling in 
het Pomphuis alle mensen, die mate-
riaal geschonken hebben voor deze 
tentoonstelling, waardoor er een stuk 
historie zichtbaar is over o.a. RCH 
voetbal, Flora 1953, Minerva theater, 
Bovema en de Roei & Zeil Vereniging.
Met het onthullen door Jaap van een 
vitrinekast met veel attributen over 
de Flora 1953 werd de tentoonstel-
ling de�nitief geopend.
De tentoonstelling is gratis elke 
zaterdag en zondag te bezichtigen 
tussen 11 en 15 uur tot en met 10 
mei.(Let op: eerste Paasdag 17 april 
gesloten). (Adres: Watertoren 2, 
Heemstede).

Eerste tentoonstelling HVHB geopend

Ruud Bannink dankt alle aanwezigen en met name de schenkers van alle attributen 
Foto: Harry Opheikens.
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Bennebroek -Op vrijdag 1 april 
opent het Trefpuntcafé voor de 
laatste keer in het seizoen de deur 
voor Geert Timmermans. Met zijn 
werk als stadsecoloog voor de 
gemeente Amsterdam brengt hij in 
beeld welk onverwachte natuur te 
vinden is in de bebouwde omgeving. 
Het wemelt van de halsband-
parkieten, salamanders en Chinese 
wolhandkrabben, ook in het centrum 
van de stad. De stad Amsterdam 
heeft een grote biodiversiteit, met 
een natuur die reageert en zich aan-
past aan de stedelijke ontwikkelin-
gen. Als vrijwilliger zet Geert zich in 

voor de am� bieën, reptielen en 
zoogdieren in de Noord-Holland. Hij 
organiseert veldwerk, brengt in 
beeld waar de knelpunten in de 
ecologische verbindingen zitten en 
zorgt dat de stedelijke omgeving 
natuurinclusief ontworpen wordt. Hij 
is auteur van een aantal boeken over 
de natuur en is de adviseur van de 
� lm ‘De Wilde Stad’.  
U bent van harte welkom om naar 
het verhaal van Geert Timmermans 
te komen luisteren vanaf 20.30 uur in 
het Trefpuntcafé, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Vanaf 20.00 is de deur 
open voor ko�  e en thee. 

De Wilde Stad: de natuur van 
Amsterdam in het Trefpuntcafé 

Geert Timmermans. Foto aangeleverd.

Regio – Op 8 en 11 maart was er bij 
Dierenopvang Haarlemmermeer in 
Hoofddorp een informatiebijeen-
komst georganiseerd voor humane 
hulpverleners die in hun werk te 
maken kunnen krijgen met cliënten 
in nood, waardoor hun huisdieren 
ook in nood zitten of raken. Bijvoor-
beeld door opname in een kliniek, 
een arrestatie, een huisuitzetting, 
etc., waarbij de cliënt huisdieren 
bezit, maar geen sociaal netwerk die 
de zorg over kan nemen. Doordat de 
strategische koers van de Dierenbe-
scherming steeds meer de focus op 
preventie legt kan in dergelijke 
gevallen meer gedaan worden voor 
de dieren.
De bijeenkomst bestond o.a. uit een 
uitleg over de Dierenambulance, een 
rondleiding door de opvang en een 
korte demonstratie van de training 
van een asielhond. 
Daarna werden er voorbeelden uit de 
praktijk besproken. Van de Dierenbe-
scherming waren er mensen 
aanwezig van de opvang en dieren-
ambulance maar ook coördinatoren 
dierenbuddy en maatschappelijke 
dierenhulp. Een districtsinspecteur 
van de LID en een agent van de 
dierenpolitie vertelden wanneer zij 
eventueel betrokken worden bij een 
bepaalde casus. 

Er waren deelnemers uit het hele 
werkgebied waaronder uit Heem-
stede. Men vond het heel interessant 
om te horen wat wij allemaal kunnen 
en willen doen als er dieren in de 
knel dreigen te komen. Doel van de 
bijeenkomst was dan ook om dit 
onder de aandacht te brengen. Hulp-
verleners kunnen voor informatie en 
praktische hulp aan dieren altijd via 
de website van de Dierenbescher-
ming contact opnemen:
www.dierenbescherming.nl/
helpdesk-hulpverleners. 

De opvang is hartstikke blij dat ze 
deze dagen hebben kunnen organi-
seren in een samenwerking tussen 
Stichting Dierenopvang Haarlem-
mermeer, Dierentehuis Kennemer-
land, Dierenambulance De Ronde 
Venen, Dierenambulance Noord-
Holland Zuid en ons team van Maat-
schappelijke Dierenhulp. 

Dierentehuis 
Kennemerland
Keesomstraat 5,
Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Succesvolle bijeenkomst

Foto aangeleverd.

Door Bart Jonker

Heemstede - Lezeres Marianna van 
de Wint stuurde deze fraaie foto in 
van een witte reiger aan de water-
kant van de Kadijk. Marianna, dank 
daarvoor! Witte reigers worden 
minder waargenomen en blijven 
altijd een bijzonderheid. Tijd om iets 
over reigers (Ardeïdae) te vertellen. 
In Nederland broeden 4 soorten, vijf 
andere zijn af en toe waar te nemen.

De witte reiger heet eigenlijk zilver-
reiger (Egretta) en is nu meer in 
Nederland te zien. Oorspronkelijk 
waren deze reigers zeldzaam in ons 
land in tegenstelling tot de blauwe 
reiger, die het meeste te zien is. Er 
zijn twee soorten zilverreigers: de 
kleine (Egretta garzetta) en de grote 
(Egretta alba). Zilverreigers waren in 
de eerste instantie te zien bij de 
Oostvaarderplassen, waar ze zich 
verder hebben uitgebreid in Neder-
land.  De kleine zilverreiger is ranker 
en slanker gebouwd dan de grote 

soort en heeft zich in de loop der 
jaren vanuit Zuid en Oost-Europa in 
Nederland gevestigd.  Ze zijn vooral 
in de winterperiode te zien. 

Reigers nestelen in kolonies. On- 
danks dat ze vaak aan de waterkant 
te zien zijn, nestelen ze in hoge 
bomen. De reiger kan lang onbe-
wogen op een poot staan langs de 
waterkant. Op deze manier wacht hij 
tot zijn prooi voorbijkomt, vaak vis- 
sen, kikkers of zelfs muizen. Dan slaat 
hij toe, met zijn scherpe lange snavel, 
waarmee hij zijn prooi spietst. 

Oorspronkelijk zijn reigers trekvogels, 
maar door de zachte winters de 
laatste jaren blijven veel vogels in 
Nederland hangen.
Naast de grote en kleine zilverreiger 
en de blauwe reiger, zijn in Neder-
land de purperreiger (zeldzaam, 
vooral te zien bij het Naardermeer), 
de kwak, het woudaapje, de roer-
domp, de koereiger en de ralreiger 
waar te nemen.

Ken uw waterkant: 
lezeres spot witte reiger

De zilverreiger aan de Kadijk. Foto: Marianna van de Wint, met dank!

Heemstede - Zaterdag 19 maart 
liepen Heemstedenaren van huis uit 
al het zwerfafval opruimend naar het 
centrum van Heemstede. Een groep 
vriendinnen, individuele lopers en 
gezinnen met jonge kinderen gaven 
gehoor aan de oproep om wat tijd te 
besteden aan een schoon en opge-
ruimd Heemstede. Als dank werd 
getrakteerd op een drankje en iets 
lekkers bij Loco Co� ee tijdens een 
welverdiende pauze.

Er werd een hoop zwerfaval opge-
ruimd. Dit keer werd er nog maar een 

enkel plastic � esje gevonden, omdat 
daar sinds kort statiegeld op zit. Dit 
e� ect was al duidelijk te merken. Het 
viel de opruimers op dat er in Heem-
stede veel peuken op de grond 
liggen. Veel rokers weten niet dat er 
in sigarettenpeuken microplastics 
zitten, die slecht zijn voor het milieu. 
Hierbij dan ook een oproep aan 
Heemstedenaren om de peuken in 
afvalbakken te deponeren.

Wel aan de slag met zwerfafval, maar 
geen mogelijkheid gehad om mee te 
doen? Geen zorgen! Ontvang tijdens 

openingstijden van de gemeente bij 
de receptie uw afvalgrijper. Samen 
maken we zo werk van een schoon 
en opgeruimd Heemstede.

Heemstedenaren doen mee aan 
Landelijke Opschoondag

Sigarettenpeuken opruimen.
Foto: Bigstock.

Sax avec elan: Franse 
chansons met Philippe 
Elan en het Amstel Quartet

Heemstede - De Franse chanson-
liefhebber kan zich zaterdag 26 
maart om 20.15 uur in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede verheugen op een 
concert van de chansonnier 
Philippe Elan samen met het 
saxofoon kwartet ‘Amstel Quar-
tet . Elan, geboren in Frankrijk 
woont sinds 1986 in Nederland 
en is een begrip voor iedereen 
met een passie voor het Franse 
chanson. Ooit begon hij zijn 
muzikale carrière als saxofonist 
in de plaatselijke fanfare, maar al 
snel bleek dat zijn ware passie 
het zingen was. De saxofoon 
bleef echter een rol spelen in 
zijn leven en het was dan ook 
geen toeval dat hij ja zei tegen 
een samenwerking met het Am-
stel Quartet: zij begrijpen als 
geen ander wat zingen is. De 
chansons van Brel, Aznavour en 
Piaf passen perfect bij hem. door 
de vertolking van de groten van 
het Franse chanson: Brel, Azna-
vour en Piaf. 

Het Amstel Quartet
Kameleontisch en gepassio-
neerd, zo zou je de vier saxofo-
nisten van het Amstel Quartet 
het best kunnen omschrijven. 
Want of het nu om oude muziek 
gaat of de allernieuwste klanken, 
om popmuziek, jazz, klassiek of 
wereldmuziek - als je het Amstel 
Quartet hoort spelen, vervagen 
de scheidslijnen tussen al die 
genres. Technische beperkingen 
lijken niet te bestaan en muzi-
kale grenzen zijn er vooral om te 
overschrijden.
Het kwartet wordt gevormd 
door Remco Jak - sopraansaxo-
foon, Olivier Sliepen - altsaxo-
foon, Bas Apswoude - tenorsaxo-
foon en Harry Cherrin - bariton-
saxofoon

Kaarten via: www.podia-
heemstede.nl of via de theater-
lijn 023 5483838 of op de avond 
van het concert aan de zaal.

Philippe Elan te midden van het 
Amstel Quartet. Foto: Foppe Schut.







2323 maart 2022 • inderegio.nl POLITIEK

Door Bart Jonker 

Heemstede – De inwoners van Heem-
stede konden afgelopen woensdag 
16 maart tot 21 uur op verschillende 
locaties hun politieke keuze op het 
stembiljet kenbaar maken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er kon 
al eerder op 14 en 15 maart gestemd 
worden, Woensdag kwamen echter 
de meeste kiezers in de stemlokalen 
opdagen. Heemstede kon stemmen 
op kandidaten van de volgende poli-
tieke partijen: HBB, VVD, CDA, Groen-
Links, D66, PvdA en voor het eerst in 
de lokale politieke arena deed Samen 
Sterk Heemstede (SSH) mee. 

Opkomst hoger dan landelijk
Aan de oproep van de lokale Heem-
steedse partijen om te gaan stem-
men, werd goed gehoor gegeven. 
Lag de landelijke opkomst op 50.5%, 
in Heemstede was de opkomst ho-
ger: 63,35% (in 2018 was dit 65,64%). 
Bij het raadhuis stonden mensen 
netjes in de rij te wachten om hun 
stem uit te brengen. In de Luifel 
waren zelfs twee stemlokalen onder-
gebracht. WIJ Heemstede gaf daar als 
attentie een narcis of blauw drui�e 
aan de kiezers mee. 

Ook basisschool De Ark had een stem-
bureau ingericht in de Geleerden-
wijk. Een van de mooiste stemlokalen 
van Heemstede was echter toch de 
Oude Kerk, waar onder anderen in-
woners uit de Indische Buurt terecht 
konden om hun stem uit te brengen. 

Stemlokalen goed toegankelijk
Wat vooral opviel was dat alle stem-
bureaus die de Heemsteder bezocht, 
in de buurt waren gesitueerd en 
goed toegankelijk waren voor minder-
validen. Alles was mooi ruim opge-
zet. De inspanningen van onder 
meer de Werkgroep Toegankelijkheid 
hadden duidelijk daar een stem(pel) 
op gedrukt. 

Het spannendste moment was natuur-
lijk woensdagavond na 21 uur, toen 
alle stemmen geteld werden en de 
uitslag bekend werd. Daaruit bleek 
bij welke partijen het campagne-
voeren de meeste vruchten had afge-
worpen en hoe het nieuwe lokale 
gemeentebestuur er straks uit gaat 
zien.
De verkiezingsuitslag vindt u op de 
voorpagina van deze krant.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Heemstede stemt!

Heemstede stemt! Foto’s: Bart Jonker.

Stembureau De Ark.

WIJ Heemstede gaf de kiezers een voorjaarsattentie mee bij stembureau de Luifel. De Oude Kerk, een van de fraaiste stembureaus van Heemstede.

In de rij om te stemmen in het stembureau op het raadhuis.

Ook in het stembureau van basisschool De Ark heeft men er zin in.

Heemstede - De PvdA Heemstede 
viert feest nu zeker is dat zij twee 
zetels hebben gehaald bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Romee 
Pameijer en Sam Meerho� zullen 
namens de PvdA in de raad gaan 
plaatsnemen. 

Romée Pameijer blijft de fractievoor-
zitter van de PvdA Heemstede. 
Zij was vier jaar het enige raadslid 
van de partij.
In deze periode zette zij zich vooral 
in voor kwalitatieve zorg, sociaal 
minimabeleid en �etsveiligheid. Op 
haar initiatief werd Heemstede een 
regenbooggemeente.

Romée Pameijer: “Het is heel �jn dat 
we de taken in de fractie nu kunnen 
gaan verdelen. Samen sta je nog 
sterker.” Dit merkte zij ook al in de 

campagne. “We hadden een fantas-
tisch programma, een diverse lijst en 
veel leden die ons hebben geholpen 
in de campagne. 
Dit gaf ons energie en een positieve 
uitstraling. Ik ben iedereen heel 
dankbaar voor hun inzet.” 

Door de verkiezingsuitslag voegt 
Sam Meerho� zich nu bij Romée in 
de PvdA-fractie. Sam is docent op 
een middelbare school en dat heeft 
hem gemotiveerd om de politiek in 
te gaan.

“Jongeren hebben een zware tijd 
achter de rug. In de coronatijd is het 
uitzicht op een diploma, (jeugd)zorg, 
een huis en andere zaken alleen 
maar moeilijker geworden.
Ik zie bij jongeren dat dit leidt tot 
stress over de toekomst en dat geldt 

natuurlijk ook voor vele anderen.
Ik ga mijn best doen hier in de 
gemeenteraad aandacht voor te 
vragen.” 

Op 30 maart worden de raadsleden 
geïnstalleerd. Romée hierover: “We 
zijn iedereen dankbaar die op ons 
gestemd heeft. We voerden 
campagne voor gelijke kansen, 
betaalbare en duurzame woningen, 
duurzame mobiliteit en meer veilig-
heid in het verkeer. Dat zullen ook in 
de komende raadsperiode onze 
belangrijkste thema’s zijn.” 

De PvdA wil samen met Celmo Vidal 
Queta als fractieondersteuner met 
een sterk en divers team om de 
komende jaren van Heemstede een 
nog mooiere en inclusievere 
gemeente te maken.

PvdA Heemstede viert tweede zetel in de raad

V.l.n.r.: de Heemsteedse PvdA-raadsleden Sam Meerho� en Romee Pameijer.
Foto aangeleverd door PvdA Heemstede.



Woont u in gemeente 
Heemstede, Bloemendaal, 
Haarlem of Zandvoort? Bent u 

nog niet met pensioen en wilt u (weer) 
aan de slag? Op de participatiemarkt 
zijn tal van organisaties aanwezig met 
informatie over activiteiten in de wijk, 
dagbesteding, (vrijwilligers-)werk, 
scholing, werkstages en meer. 

Ontdek de mogelijkheden 
in uw regio
U bent van harte welkom op 
woensdag 6 april 2022 van 11.00 
tot 15.00 uur in Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2, 
Haarlem). De participatiemarkt is 
gratis. Kijk voor meer informatie op 
participatiemarkthaarlem.nl. 

De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Insprekers 

kunnen zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

29 maart 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening en vaststellen agenda 

raadsvergadering 29 maart 2022
• Vragenuur raadsvergadering 

29 maart 2022
• Oordeel van de gemeenteraad 

over de rechtmatigheid van de 
verkiezingen

• Onderzoek van de geloofsbrieven 
van de gekozenen op 14, 15 en 
16 maart 2022

• Afscheid van vertrekkende 
raadsleden

30 maart 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening en mededelingen
• Beëdiging van de raadsleden die op 

14, 15 en 16 maart 2022 zijn gekozen 
in de gemeenteraad van Heemstede

• Benoemingen

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 12

Gemeentelijke 
activiteiten

25 maart 2022, 13.00 - 17.00 uur
➜ GFT-bak�ets op station 

Heemstede
De GFT bak�ets trekt de komende 
maanden de wijken in om het 
scheiden van groente, fruit, tuinafval 
én etensresten nog makkelijker te 
maken. U krijgt tips voor handig en 
slim afval scheiden en een gratis 
GFT-afvalbakje voor op uw aanrecht. 
Locatie: Station Heemstede

30 maart 2022, 19.00 - 20.30 uur
➜ Verhalenkaravaan bij Plein1
Praten over psychische kwetsbaarheid 
vinden veel mensen lastig of 
eng. Familie en betrokkenen 
kunnen daarover meepraten. 
Verhalenkaravaan is een oase van 
ontmoeting, herkenning en erkenning. 
Aanmelden via tandemmantelzorg.nl. 
Locatie: Plein1

7 april 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
ls inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij 
een speciaal maandelijks spreekuur. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

Gemeente Heemstede werkt 
samen met andere gemeenten 
en organisaties om Oekraïense 
vluchtelingen zo snel mogelijk 

op te vangen. De gemeente heeft een 
aantal opvanglocaties op het oog. De 
eerste locatie die in gebruik wordt 
genomen is Kerklaan 61. Verder wordt 
locatie de Princehof gereed gemaakt en zal 
worden uitgeweken naar woonunits. 

Ontmoeten bij Plein1
Oekraïense vluchtelingen kunnen behoefte 
hebben om met lotgenoten in contact te 
komen. Elke maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur is er bij Plein1 
daarom de mogelijkheid om samen te 
komen en elkaar te ontmoeten. Kent u 

Hulp en initiatieven Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen, laat het hen 
weten.

Meer informatie over hulpacties 
en opvang
Kijk op www.heemstede.nl/oekraine voor 
de meest actuele informatie. U kunt hier 
ook uw eigen initiatieven doorgeven.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelgeving:
➜ Verordening werkgeverscommissie 

Heemstede 2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Bloemencorso op 23 april 2022, 10.00 

tot 22.00 uur (Bestuur BIZ Heemstede 
Centrum). De Raadhuisstraat 
(tussen kruising Provincienlaan) en 
Binnenweg, Bronsteeweg (tot kruising 
Lanckhorstlaan) is op 23 april 2022 
afgesloten tussen 17.00 - 22.00 uur

➜ Jom Hasjoa herdenking op 28 april 
2022, 19.30 tot 21.30 uur (Stichting 
Joods Monument Heemstede). 
De Vrijheidsdreef tussen Van Merlenlaan 

en Burgemeester van Rappardlaan is 
op 28 april 2022 afgesloten van 19.30 - 
21.30 uur

Mededeling anterieure overeenkomst:
➜ Princenbuurt, ontwikkelaar 

Merwestreek BV voor de bouw van 15 
woningen aan de Patrijzenlaan 21-21D, 
Glipperweg 64-72 en De Nachtegaal 15
Het ontwerpbestemmingsplan 
Princenbuurt ligt tussen 24 maart en 4 
mei 2022 ter inzage

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ splitsen/verbouwen woning in 3 

appartementen, Camplaan 4
➜ plaatsen beschoeiing, Franz 

Lehárlaan 69
➜ plaatsen transformatorhuis, 

Hageveld 15
➜ vergroten gezamenlijke dakkapel, 

Havenstraat 57 en 59
➜ wijzigen entree Woonzorgcentrum 

Kennemerduin, Herenweg 126
➜ bouwen zwembad, Lombokstraat 1A

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapel, 

Asterkade 32
➜ diverse (graaf)werkzaamheden, 

Cruquiusbruggen (N201 over de 
Ringvaart)

➜ interne constructieve wijziging, 
Heemsteedse Dreef 128

Altijd op de hoogte over duurzaamheid 
Kom naar de 
participatiemarkt!

Op zoek naar tips en voorbeelden om energie 
te besparen? Abonneer u op de nieuwsbrief van 
Heemstede duurzaam en blijf op de hoogte van 

collectieve acties, subsidies en hoe je buurtgenoten het 
aanpakken. Ga naar heemstededuurzaam.nl/nieuwsbrief en 
meld u aan!

Het aantal meldingen en aangif-
ten van cybercriminaliteit steeg 
vorig jaar in Noord-Holland met 

ruim 30 procent! NH Samen Veilig roept 
slachto�ers van cybercriminaliteit op hun 
verhaal te delen om anderen te behoeden 
voor de gevolgen ervan.

Wat is cybercriminaliteit?
Criminele activiteiten op of via het 
internet. U krijgt zogenaamd een 

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Deel uw verhaal over cybercrime
WhatsAppje van een familielid die in 
geldnood zit of u klikt online op een linkje 
en plotseling is uw computer vergrendeld.

Deel uw verhaal
Bent u ook slachto�er (geweest) van 
cybercriminaliteit en wilt u uw ervaring 
(anoniem) delen? U kunt uw ervaring 
mailen naar info@nh-sv.nl. Ga naar 
hetslachto�erspreekt.nl voor meer 
informatie.




