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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De gemeenteraadsver-
kiezingen kende hoogte- en diepte-
punten en werd op de avond van 31 
maart in een goede sfeer afgesloten. 
Partijen hebben het niet eenvoudig 
gehad. Het vinden van raadsleden 
bleek nog een hele toer. Commotie 
links en rechts over het lijsttrekker-
schap of de volgorde op de kandida-
tenlijst. Het terugtreden van beoog-
de kandidaten of meerdere geïnte-
resseerden in een wethouderschap. 
Voeg daaraan toe het moeizaam 
campagne voeren wegens de gel-
dende coronamaatregelen. Door 
toedoen van vooral Den Haag is de 
interesse in de politiek landelijk �ink 
afgenomen. Heemstede stak qua 
opkomst boven het landelijke ge-
middelde uit. 

Winnaars en verliezers 
Partijen groeiden in aantallen zetels 
naar elkaar toe. Een grote winnaar is 
niet aan te wijzen, een verliezer wel 
en dat was de lokale partij HBB dat 
twee zetels moest inleveren. Deze 
twee stoelen in de raad gingen naar 
respectievelijk D66 en de PvdA. Door 
de uitslag zijn er verschillende com-
binaties mogelijk om tot een meer-
derheidscollege te komen. Dan is er 
nog de mogelijkheid om tot een 
raadsbreed akkoord te komen i.p.v. 
een collegeakkoord. In een aantal 

gemeenten werkt dat. Er is niet vast 
te stellen of de afgelopen coalitie 
goed, dan wel afgekeurd is door de 
inwoners. Waar collegepartij HBB 
twee zetels moest inleveren kreeg 
coalitiegenoot PvdA er juist een bij 
en behield GroenLinks haar drie 
zetels. 

Hertelling 
Opmerkelijk was dat voor het eerste 
in de Heemsteedse politieke geschie-
denis er een hertelling van stemmen 
heeft plaatsgevonden. SSH kwam bij 
de uitslag slechts 13 stemmen tekort 
voor een restzetel. Bij zo’n klein ver-
schil is het niet onlogisch een hertel-
ling aan te vragen. Helaas voor SSH 
leverde de hertelling 15 stemmen 
minder op: dus geen zetel naar Eric 
Geels. Opvallend was dat er verschil-
len aan het licht kwamen. Zo was er 
eerst een stem tekort en na hertel-
ling juist een te veel. GroenLinks 
kreeg de 3e restzetel en de VVD de 
4e; dat was bij de eerste telling juist 
andersom. Voor het totaal maakte 
het allemaal niets uit zodat de oor-
spronkelijke uitslag bleef zoals die 
was. 

Beëdiging 
Alle raadsleden dienen de eed of 
belofte af te leggen alvorens zij o�-
cieel hun plaats in de gemeenteraad 
kunnen innemen. Burgemeester 
Astrid Nienhuis sprak de aanstaande 

raadsleden voorafgaand toe. 
Zij wees hen, familie en vrienden op 
het feit dat raadswerk zo’n 20 uur per 
week in beslag neemt. Het dienen 
van het algemeen belang gaat soms 
ten koste van het privé-leven. Altijd 
samen eten of de hond uitlaten 
schiet er wel eens bij in. Naast het 
raadswerk zijn er ook in het weekend 
nog weleens activiteiten, waarbij een 
raadslid aanwezig is. Meer en meer 
taken worden aan de gemeentes 
toebedeeld. De samenwerking in de 
regio vergt de nodige aandacht. Er 
werden 13 nieuwe raadsleden be-
noemd die het metier nog moeten 
leren en ervaren. Nienhuis kijkt uit 
naar de samenwerking en de debat-
ten. Zij stipte de desinteresse voor de 
politiek aan met als een van de onder-
delen de integriteitskwesties. 

Raadsleden doen soms uitspraken 
tijdens een verjaardag of bij een 
vereniging. Heb je hier weet van, 
spreek met elkaar en meld eventuele 
vermeende vermoedens van een 
integriteitsschending. Nadat alle 
raadsleden waren beëdigd werd er 
gestemd voor de verschillende 
raadscommissies. Daarna kon men 
toosten op een vruchtbare samen-
werking. 

Voorkeurscoalitie VVD
Op 4 april gaf de VVD-fractie aan dat 
hun voorkeur uitgaat naar een coa-

litie VVD, D66, PvdA en CDA. Een 
werkbare meerderheid met waar-
schijnlijk twee fulltime en twee part-
time wethouders.
De vier partijen hebben mevrouw 
Marianne Heeremans, voormalig 
burgemeester van Heemstede, 
bereid gevonden om de formatiege-
sprekken te begeleiden. Er wordt 
gestreefd naar de installatie van een 
nieuw college eind mei.

Beëdiging van de nieuwe gemeenteraad:
het slot van een enerverende verkiezingstijd

De nieuwe gemeenteraad. Foto: Eric van Westerloo.

Goed horen geeft 
kleur aan je leven
Remco Jonker, 
uw audicien voor een 
onafhankelijk advies.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl

Onderdeel van Everybody Groep

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede -De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van vo-
rige week is bekend. De juiste op-
lossing is: ‘Roken het blijft een 
teer onderwerp’. Uit de loting 
van juiste oplossingen is Carola 
Roozen de winnaar geworden 
van de AH-boodschappentas, af 
te halen bij de Albert Heijnvesti-
ging aan de Blekersvaartweg 57 
te Heemstede. Gefeliciteerd!
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VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.150

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 10 april, 10u. Ds. N. 
Scholten. Alle diensten zijn online te 
volgen via: www.kerkdienstgemist.
nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 7 april, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 8 april, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 10 april, Palmzondag om 
10u, Palmpasen met optocht. 
Eucharistieviering m.m.v. In 
Between.

Voorganger Pater Tristán Pérez.
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

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Donderdag 7 april, 9u. Eucharistie-
viering, Ps. Rob Verhaegh.
Vrijdag 8 april, 9u. Eucharistie-
viering, Ps. Rob Verhaegh.
Zondag 10 april, 10u.
Eucharistieviering Palmzondag.
Het secretariaat is beperkt geopend 
op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 10 april, 10u.
Ds. P.M. van Dam.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 10 april, 10u.      
Ds. Pieter Terpstra (Palmpasen).

De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 10 april, 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Thema: Familie.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 10 april,
ds. Rien Wattel (Hoofddorp). 
Samenzang Matthëus Passion vanaf 
12u.
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

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 21 is in 1908 gebouwd, samen met 19, 
23 en 25. De eerste onderneemster was kostuum-
naaister mej. Turel, die via het Haarlems Dagblad 
van 3 juni 1911 om werk vraagt. 
In het Haarlems Dagblad van 19 juli 1912 vraagt 
H.H. Coi�eurs om een 2de bediende bij T. Turel, Binnenweg 21.  
C.J. Moes is daarna kapper. In het Haarlems Dagblad van 28 oktober 1922 
vraagt hij een nette bediende, die kan scheren en knippen. Jaarlijks staan er 
nieuwjaarswensen in de kranten. Halverwege de jaren 20 doen kapper 
M.J.A. Knippers en C.J. Moes dit beiden van Binnenweg 21. Later alleen 
M.J.A. Knippers. In 1932 wordt de kapsalon verbouwd. Knippers verhuist 
naar Binnenweg 65. 

Vervolgens waren de dames R. en D. Jonckbloedt op Binnenweg 21 geves-
tigd met hun kantoorboekhandel en R.K. Bibliotheek (de toen-foto, archief 
HVHB). 
Sigarenmagazijn A. Kramer adverteert in 1937, in 1938 is dat J.M. Kneijns-
berg vanaf Binnenweg 21, eerst als reiziger(verkoper), daarna als sigaren-
winkelier. Naast rookgerei kon men bij hem ook terecht voor kaartjes in de 
voorverkoop, zoals voor het circus op de Sportparklaan, een ijsrevue, beslis-
singswedstrijd 19 juni 1960 RCH-De Graafschap, de Snip en Snaprevue en 
voor het Minervatheater. 

In de jaren 60 is Binnenweg 21 o.a. het startadres van autorijschoolhouders 
‘De Centrale’. In 1973 biedt Kneijnsberg zijn winkelinventaris te koop aan. 
Daarna wordt het pand verbouwd tot woning (1973). 
Het Haarlems Dagblad van 30 augustus 1980 vermeldt het te koop staan 

van Binnenweg 21 voor �. 159.000,-. In 1981 wordt de woning weer ver-
bouwd tot winkel door B. Ansems en daarna is ‘Amusements Centre’ geves-
tigd in het pand. In 1985 wordt de pui aangepast, maar dan in opdracht van 
‘Atlanta Automobielcentrale’. Deze centrale wordt nog vermeld in het adres-
senboek van 1 januari 1993. 
Begin jaren 2000 is amusementshal Flamingo Casino gevestigd op Binnen-
weg 21. 
Herenmodezaak Collezionne komt vanaf 2014 op Binnenweg 21 en sinds 
2015 ‘Heemstede Parket’, maar gaat in juli van dit jaar verhuizen naar 
nummer 53.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 april 2022. 

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 (11)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het orgel in de Heilige Bavo heeft tot 1971 op de koorzolder 
achterin de kerk gestaan en is later na restauratie (1972) verplaatst naar 
beneden, op de plek van de biechtstoelen.  Het werd geplaatst in het kruis 
van de kerk, waardoor twee biechtstoelen en de heerlijkheidsbanken 
verdwenen.

Met water en zeep
In 1936 werd een begin gemaakt met het restaureren en overschilderen van 
de 14 kruiswegstaties. Ook begon men geleidelijk de binnenmuren van de 
kerk, beneden en boven en de staties schoon te maken door deze muren, 
die zeer vuil en bestoft waren, te boenen met water en zeep.
Dit had een verrassend resultaat, waardoor de oorspronkelijke polychromie 
(het gebruik van veel kleuren in de kunst, in het bijzonder van beelden en 
bouwwerken) ‘gaaf’ voor de dag kwam.
Het bleek al spoedig mogelijk op deze wijze de gehele kerk te kunnen 
schoonmaken.
Echter hoe zou men het plafond en het bovengedeelte van de kerk 
bereiken?
Gelukkig hebben enkele aannemers op verzoek van de pastoor de helft van 
de kosten van het steigerwerk voor hun rekening genomen. Na een be-
spreking met wel drie schilders deden ook deze een belangrijke tegemoet-
koming.

Er waren wel tegenvallers bij. Het gewelf van het priesterkoor, de triomf-
boog, de kruiswegstaties, het houten plafond van de gehele kerk en de 
grote zijmuren van het kruis van de kerk aan beide zijden, moesten nog na 
de schoonmaak in het geheel tweemaal worden overgeschilderd.

Bron: Archief St. Bavo

De koorzolder achter in de kerk
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als echtgenoten, geregistreerde 
partners of samenlevers uit elkaar 
gaan, kunnen problemen ontstaan 
over de vraag hoe de gemeen-
schappelijke woning moet worden 
verdeeld. De vraag kan bijvoor-
beeld ontstaan wie de woning zou 
moeten of mogen overnemen en 
voor welk bedrag.

Uitgangspunt: verdeling van de 
woning vorderen
Het wettelijke uitgangspunt is dat 
iedere echtgenoot of partner de 
verdeling van de woning kan 
vorderen bij de rechter. De wet 
bepaalt namelijk dat niemand 
verplicht is om met een ander een 
goed (de woning) te blijven 
bezitten. Als de ene partij de woning wil verdelen maar de andere partij 
niet meewerkt, dan kan de ene partij dus de verdeling vorderen bij de 
rechter. Dit kan ook als partijen er samen niet uit zijn gekomen.

Overnemende partij zal vergoeding moeten betalen aan de andere 
partij
Als de vordering tot verdeling bij de rechter wordt ingediend, dan bepaalt 
de rechter hoe en aan wie de woning zal worden toegedeeld. Als de ene 
partij aantoont dat hij/zij de woning �nancieel gezien zou kunnen over-
nemen, dan bestaat de kans dat de rechter de woning aan die partij zal 
toedelen. Helemaal als de andere partij geen interesse heeft in de 
woning. De overnemende partij zal dan doorgaans wel de woning 
moeten overnemen tegen de alsdan geldende marktwaarde, waarbij een 
eventuele overwaarde moet worden gedeeld. Dit betekent dat de over-
nemende partij een vergoeding zal moeten betalen aan andere partij. 
Over deze vergoedingen kunnen veel discussies ontstaan, maar gebleken 
is dat die vergoedingen door de huidige huizenmarkt behoorlijk hoog 
kunnen oplopen.

Verdeling door het te koop zetten van de woning op Funda
De rechter kan onder omstandigheden ook bepalen dat de woning aan 
een derde partij moet worden toegedeeld, bijvoorbeeld door het te koop 
zetten van de woning op Funda. In dat geval wordt de waarde van de 
woning bepaald door de prijs waarvoor de woning wordt verkocht. Ook 
in dat geval zal de alsdan geldende overwaarde moeten worden gedeeld 
door beide partijen.

Verdeling tegenhouden
Tot slot kan in bijzondere omstandigheden worden bewerkstelligd dat de 
verdeling voor een bepaalde termijn, soms zelfs tot drie jaren, wordt 
tegengehouden. Bijvoorbeeld, als het belang van inwonende kinderen 
dat met zich brengen.

Maak goede afspraken
Let dus goed op dat over de verdeling van de woning goede afspraken 
worden gemaakt. En als dat niet mocht lukken, zal in een procedure over 
de verdeling moeten worden gedebatteerd waarbij strategie en kennis 
over dit onderwerp van cruciaal belang zullen zijn. De praktijk leert dat 
voorafgaand advies en overleg met een advocaat het verschil kan maken.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Verdeling van de woning bij echtscheiding 
of verbreking samenleving

Mr. Mitchel Schildwacht.

Heemstede - De Boekenweek 2022 
vindt plaats van zaterdag 9 april t/m 
maandag 18 april. 
Deze 87ste Boekenweek is een ode 
aan de eerste liefde. Een eerste liefde 
overspoelt je met gevoelens en ver- 
langens die je eerder nog niet kende. 
Een nieuwe wereld vol behoeften, 
driften en onzekerheden openbaart 
zich. Om woorden te geven aan dat 
warme gevoel, aan die verwarring en 
heimwee, wenden we ons telkens 
weer tot de dichters en de schrijvers. 
De schrijver van het boekenweekge-
schenk (gratis bij aankoop van €15,- 
aan Nederlandse boeken) is Ilja 
Leonard Pfeij�er en Marieke Lucas 
Rijneveld heeft het essay geschreven 
dat te koop is voor €5,-.

Er zijn diverse activiteiten in Heem-
stede bij Boekhandel Blokker tijdens 
deze Boekenweek:

Zaterdag 9 april van 16.30-17.30 
uur: Nicci French signeren ‘De 
gunst’
Aan het begin van de Boekenweek 
zullen Nicci French een bezoek 
brengen aan de boekhandel om hun 
nieuwe boek ‘De gunst’ te signeren
De gunst is de nieuwe ijzersterke 
thriller van Nicci French. Jude is een 
succesvol arts en is gelukkig met 
haar verloofde Nat. Vanuit het niets 
duikt haar eerste liefde, Liam, op in 
het ziekenhuis waar ze werkt. Ze 
hebben elkaar niet meer gezien sinds 
hun relatie op dramatische wijze 
eindigde, jaren eerder. Liam vraagt 
haar om een bijzondere gunst: zou ze 
hem dat weekend — alsjeblieft? — 
willen ontmoeten in een cottage in 
Norfolk?

Weifelend stemt ze toe, en ze ver-
zwijgt haar tripje voor Nat. Maar Liam 
komt niet opdagen. Even later krijgt 
ze een telefoontje van de politie dat 
haar leven totaal op zijn kop zet. Ze 
probeert erachter te komen wat er 
precies is gebeurd, maar wordt daar-
door steeds verder Liams wereld 
ingezogen. Zijn familie en vrienden 
lijken allemaal iets voor haar te ver-
zwijgen. Ze moet dan ook alles op 
alles zetten om zich staande te 
houden — en het er levend van af te 
brengen.

Zondag 10 april om 15.00 uur: 
Interview met Gerbrand Bakker 
over zijn roman ‘De kapperszoon’.
Simon heeft zijn vader Cornelis nooit 
gekend. Toen diens vrouw hem 
vertelde dat ze zwanger was, pakte 
Cornelis zijn biezen en een dag later 
was hij dood. Of nou ja, iedereen 
gaat ervan uit dat hij dood is; hij 
stond tenslotte op de passagierslijst 
van het klm-vliegtuig dat in 1977 
crashte op Tenerife. Simon is net als 
zijn vader en grootvader kapper, 
maar erg gepassioneerd over dat 
knippen en scheren is hij niet. Bij 
hem is het bordje fermé vaker naar 
buiten gedraaid dan het bordje 
ouvert, want elke klant is een mens 
en mensen zuigen energie. Maar er is 
één klant met wie hij buiten de zaak 
contact heeft: de schrijver. De 
schrijver zoekt naar een onderwerp 
voor zijn volgende boek en wordt 
gegrepen door het verhaal van 
Simons vader. Aangespoord door de 
schrijver gaat Simon te rade bij zijn 
moeder en grootvader, die niet van 
plan zijn veel los te laten. Twaalf jaar 

na zijn laatste roman schrijft 
Gerbrand Bakker een fenomenale 
nieuwe roman over rouwverwerking 
en de niet te vermijden kracht van 
familiebanden.

Dinsdag 12 april van 15.15 uut tot 
16.00 uur: Youp van ‘t Hek en 
Marije Tolman signeren hun geïllus-
treerde boek ‘Een zee van tijd’ 
In februari verscheen het boek Een 
zee van tijd - handboek voor iedere 
pensionado.
Je werk zit erop. Je loopbaan is ge- 
ëindigd. Gepensioneerd dus. En dan? 
Een zee van tijd! Maar wat ga je daar-
mee doen? Youp van ’t Hek geeft u 
samen met tekenares Marije Tolman 
een vrolijk antwoord op deze moei-
lijke vraag. Een boek vol tips en wijs-
heden om het bestaan van de werk-
loze pensionado zo aangenaam 
mogelijk te maken. Ben je niet in de 
gelegenheid om te komen en je wilt 
toch een exemplaar? Laat het Boek-
handel Blokker weten.

Donderdag 14 april om 15.00 uur: 
Ilja Leonard Pfeij�er draagt voor 
en signeert het Boekenweek-
geschenk 
Monterosso mon amour door Ilja 
Leonard Pfeij�er is een verhaal over 
het belang van verhalen. En tegelij-
kertijd is het een ode aan de ano-
nieme mensen die het literaire 
bedrijf draaiend houden, zoals boek-
handelaren, bibliotheekmedewerkers 
en organisatoren van lezingen.

‘Wordt ontevredenheid tevredenheid 
als je je erbij neerlegt?’ Carmen, een 
kinderloze vrouw van iets meer dan 
middelbare leeftijd, weet dat zo net 
nog niet. Ze besluit een sprong in het 
diepe van haar verleden te wagen. 
Niets wat haar daartoe dwingt. Ze is 
de welgestelde echtgenote van een 
ex-diplomaat, drinkt zonder wroe-
ging haar middagsherry en is als lite-
ratuurliefhebster (‘ze voelt zich oud 
want ze houdt van lezen’) zeer actief 
in de plaatselijke openbare biblio-
theek. Opspelende herinneringen 
aan haar eerste vakantie aan de 
Middellandse zee met haar ouders in 
Monterosso (Cinque Terre), waar ze 
onder water haar eerste zoen kreeg, 
brengen haar ertoe in haar eentje het 
vliegtuig naar Italië te nemen voor 
een korte voorjaarsvakantie. Antonio 
heette hij. Wie weet komt ze die na al 
die jaren nog eens tegen. Wat nog 
niemand weet – behalve de verteller 
van dit verhaal – is dat ze door 
onvoorziene omstandigheden veel 
langer in Monterosso zal moeten 
blijven dan de bedoeling was. Aan de 
impasse die dit veroorzaakt, komt 
een einde wanneer ze op een 
middag kennismaakt met een 
jongetje uit het dorp.

Zaterdag 16 april om 13.00 uur: 
Wandelen met Koos Dijksterhuis
De wandeling met Koos Dijksterhuis 
vindt plaats aan het strand van 
IJmuiden naar aanleiding van zijn 
nieuwe schelpenboek: Noord-
krompen, zeeengelen en ko�eboon-
tjes’ Er is plek voor vijftien 
wandelaars. 

‘Noordkrompen, zeeengelen en 
ko�eboontjes’ van Koos Dijksterhuis 
is voor alle strandjutters, verzame-
laars en natuurvorsers. Er zijn zo’n 
honderdduizend soorten schelp-

dieren, in de meest buitenissige 
vormen en kleuren, en de noord-
kromp is de heilige graal onder de 
schelpen. Op Schiermonnikoog kom 
je deze zeldzame schelp soms tegen. 
Een noordkromp vinden is daarom 
het doel van menig strandwandelaar, 
en zeker van Koos Dijksterhuis, die 
zijn hele leven al gefascineerd is door 
schelpen. Schelpdieren zijn ervan 
kolossaal tot minuscuul, tweekleppig 
of slakvormig, en hebben bovenal 
een avontuurlijk seksleven. Veel 
schelpdieren zijn tegelijk man en 
vrouw, ze kunnen elkaar tegelijkertijd 
bevruchten. Sommige kunnen, als ze 
eenzaam zijn, zelfs zichzelf 
bevruchten. Oesters doen hun eroti-
sche imago eer aan door in een 
massale orgie tegelijkertijd klaar te 
komen. Als ze dat doen kleurt de 
Noordzee melkachtig troebel. Koos 
Dijksterhuis schrijft meeslepend over 
de schelpdierwereld waarin je het zo 
gek niet kunt verzinnen.

Voor meer informatie over alle activi-
teiten: www.boekhandelblokker.nl.
Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

87ste Boekenweek met diverse 
activiteiten bij Boekhandel Blokker

Nicci French (c) Mark Kohn.

Gerbrand Bakker. Foto: Bart Koetsier.

Ilja Leonard Pfeij�er.

Heemstede - Iedere twee weken is er 
in de Molenwerf Molenwerfslaan 11 
in Heemstede een gezellige creatieve 
middag met begeleiding van Gaby 
Godijk, zo ook op donderdag 14 april 
om 14 uur.

Er wordt steeds een andere creatieve 
activiteit aangeboden waarmee u 
bezig kunt zijn. Kosten € 3,-. Heeft u 
nog goed bruikbare spullen als knut-
selmateriaal over? Dan is Gaby daar 
heel blij mee.

Belt u wel even van tevoren om te 
overleggen welke materialen nog 
nodig zijn: 023-5483828. 

Creatieve middag in de Molenwerf
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Heemstede - Het wordt lente en 
gelukkig is het ‘s avonds langer licht 
om outdoor bezig te zijn. Wandelen, 
�etsen en hardlopen zijn meestal de 
eerste keuzes die vooral in de natuur 
gedaan worden. Ook de trainers-
groepen van Lopers Company by 
Enno gaan vanaf nu weer de natuur 
in. Het is langer licht en hardlopen 
door het bos of door de duinen kan 
daarom prima. De lopers starten 
vanaf de parkeerplaats van Buiten-
plaats Leyduin en trainen in Leyduin 
of gaan naar de Oase. 

Op vrijdag 15 april vertrek van de- 
zelfde parkeerplaats de Volle Maan 

Run. De lopers gaan vanaf Leyduin 
naar de Oase. De oranje paaltjes 
route zal in de Oase gevolgd worden. 
Dat is een mooi heuvelachtig par- 
cours. De gehele afstand is ca. 10 km. 
Iedereen kan in zijn eigen tempo 
lopen. Tussendoor zullen er stukken 
gewandeld worden. De groep is voor 
het donker terug, want de zon gaat 
deze dag rond 20:30 uur onder. 

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij 
Enno Aerts van Lopers Company by 
Enno. Dat kan via een e-mail,
info@loperscompanyheemstede.nl of 
met een Whatsappje of belletje naar 
de winkel 06-20410066.

‘Volle Maan Run’ met Lopers 
Company by Enno vanaf Leyduin

Volle Maan Run. Aangeleverd door Lopers Company by Enno. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het blijft leuk, een 
derby tussen twee naastgelegen 
dorpen. Voorafgaand aan de wed-
strijd op 3 april werd er �ink wat 
vuurwerk afgestoken rond het BSM 
veld. Over toeschouwers viel niet te 
klagen er waren rond de 200 suppor-
ters op de wedstrijd afgekomen.
Na een aanvankelijk een plaats in de 
middenmoot van de ranglijst, stoom-
de BSM de laatste wedstrijden op 
naar de koppositie in de 4e klasse D. 
Heemstede staat momenteel lager 
op de ranglijst. Winst en verliespar-
tijen wisselen zich af maar zal zich 
zeker handhaven in deze afdeling. 

Over de gehele wedstrijd gezien 
waren de ploegen redelijk tegen 
elkaar opgewassen. BSM beschikt 
over Jesper Eindhoven die het ver-
schil kan maken. Met twee doel-
punten legde hij de basis voor de 
latere overwinning. Jesper is snel en 
behendig, daarmee liet hij verdedi-
gers vaak alleen nog zijn schoen-
zolen zien. Het duurde tot de 33e 
minuut totdat hij zijn aanvalsdrift zag 
beloond met een geplaatst schot 
buiten bereik van doelman Weber. 
Lang kon BSM niet genieten van de 
voorsprong, want twee minuten later 
maakte Jelte Schoonderbeek al gelijk 
1-1. Met een hard schot van Mitchel 
Janssen kwam BSM op slag van rust 
weer op voorsprong.  

Heemstede kwam wel degelijk aan 
voetballen toe. Zeker in de eerste 
minuten van de wedstrijd kopte 
Brams Leenderts fraai tussen de 
palen doch werd de bal een pooi 
voor doelman Cas Hortensius. 

Corners en doelpogingen mislukten. 
Beide teams hanteerden veelal de 
lange bal naar voren. BSM liet zien 
beter te kunnen combineren over de 
grond. In deze afdeling gaat er het 
nodige mis, doordat de meeste 
spelers niet over de kwaliteiten 
beschikken om zuiver aan te nemen 
en te passen. Dat maakt het spel 
onverwachts daarmee wel onder-
houdend om naar te kijken. De werk-
lust en sportiviteit tekende deze 
wedstrijd.  

Na de theepauze kwam Heemstede 
wat energieker uit de startblokken. 
Net toen ze op gang kwamen viel het 
derde doelpunt voor BSN. De boom-
lange aanvoerder van BSM Jan 
Douwe Box kopt de 3-1 binnen. Tot 
slot mocht Jesper Eindhoven de 

stand naar 4-1 tillen. Opnieuw was hij 
de verdediging te snel af en kon de 
hoek kiezen die hij wilde. Er was nog 
een halfuur te spelen. Heemstede 
legde zich niet neer bij de achter-
stand en gooide het vol op de aanval. 
BSM verdedigde in alle rust al deden 
zich soms hachelijke situaties voor 
het doel van BSM voor. Sluitpost 
Hortensius zorgde ervoor dat de 
tegengoals tot een beperkt bleef. De 
4-1 overwinning betekende voor 
BSM dat zij niet alleen de ranglijst 
aanvoeren maar dat zij tevens de 
tweede periodetitel in de wacht 
slepen. Dit geeft recht op deelname 
aan de nacompetitie.

BSM gaat volgende weekend naar de 
nummer 6 Eendracht’ 82. Heemstede 
ontvangt thuis DSS.

Derby BSM - Heemstede met BSM als winnaar

BSM - Heemstede. Foto: Eric van Westerloo: 

Heemstede - Zondag 3 april had 
HBC Gymnastics een turnactiviteit 
georganiseerd voor de jongste wed-
strijdmeisjes, de FUNdamental. Van-
uit de KNGU is er een nieuw oefen-
stofsysteem gemaakt waarin het 

plezier van de turnsters voorop staat, 
er veel activiteit moet zijn en het niet 
gaat om winnen of verliezen. Het 
principe is dat kinderen laten zien 
wat zij kunnen en voor alle stapjes 
een sticker kunnen verdienen. Helaas 

waren er heel veel kinderen afwezig 
door ziekte, maar voor 11 turnsters 
was dit een hele leuke, actieve 
ochtend. Ook de eerste activiteit 
waarbij de ouders en broertjes en 
zusjes weer mochten komen kijken.  

Bij elk toestel stond er een hulp-
meisje (een turnsters uit de wedstrijd-
groep) die de oefening voordeed of 
uitlegde. En ieder groepje had een 
vaste begeleider (een moeder of 
oudere wedstrijdturnster) die in 
samenspraak met het hulpje bepaal-
de of er een sticker verdiend was. Zo 
konden de turnsters op de balk ver-
schillende afsprongen laten zien, een 
salto vanaf de minitrampoline en 
hoog zwaaien aan de rekstok. Maar 
ook krachtoefeningen aan de brug, 
handstanden en rollen achterover op 
de nieuwe aitrack konden nog even 
goed geoefend worden. En zo kon na 
iedere 10 minuten veel stickers ge-
plakt worden en gingen alle turnsters 
met een diploma vol stickers heel blij 
weer naar huis.

Gezellige FUNdamental ochtend bij HBC Gymnastics

De turnsters met hun diploma. Foto aangeleverd door HBC Gymnastics. De sportSupport Halve van Haarlem. Foto: Renata Jansen Fotogra�e.

Inschrijving voor Halve van 
Haarlem weekend is open
Haarlem - In het weekend van 24 en 
25 september staat Haarlem in het 
teken van de SportSupport Halve van 
Haarlem.
Op zaterdag 24 september zullen er 
naar verwachting zo’n 1000 deelne-
mers hun wandelschoenen aantrek-
ken om de prachtige omgeving van 
Haarlem te ontdekken. Deelnemers 
aan de SportSupport Halve van 
Haarlem Walk kunnen kiezen uit drie 
afstanden: 8 km, 12 km of 21 km. 
Start- en �nish is bij Stadsstrand de 
Oerkap.
Op zondag 25 september staat de 

Grote Markt centraal als start en 
�nishlocatie voor alle afstanden.
Het is maar liefst de 36e editie van de 
SportSupport Halve van Haarlem!
De ruim 4000 deelnemers kunnen 
kiezen uit de Endeavour 5 km, de 
Run2Day Haarlem 10 km of voor de 
prestigieuze SportSupport Halve 
Marathon. De kleine hardlopers kun-
nen kiezen uit de Hero Kabouterloop 
van 700 meter of de Hero KidsRun 
van 1400 meter.

Inschrijven en meer informatie: 
halvevanhaarlem.nl

Heemstede - Met nog 3 wedstrijden 
te gaan begint het te spannen. De 
top 3 in de competitie staat heel 
dicht bij elkaar. Daarom is het belang-
rijk om het koppie erbij te houden. In 
ieder geval zorgen dat je je eigen 
wedstrijden niet verliest en hopen 
dat de anderen punten laten liggen. 
Afgelopen zaterdag 2 april begon 

tegen RODA 23 de eindsprint. HBC 
heeft de boodschap begrepen en be-
gint goed aan de wedstrijd. Nu werd 
er wel goed gecombineerd waardoor 
er een overwicht ontstond.
Al binnen 5 minuten leek de voor-
sprong daar te zijn, maar helaas ging 
dat nog net mis. Ook daarna had 
Jeroen pech dat zijn kopbal te weinig 

kracht had en aan de verkeerde kant 
van de paal over de lijn ging. HBC 
was aanvallend zo sterk dat RODA 23 
veel corners moest weggeven. 
Jeroen en Bodiam zijn daarvoor de 
specialisten en nog voor de rust wist 
Johan uit een van die vele corners 
met zijn hoofd de bal net genoeg 
richting mee te geven voor de 0-1. In 

de wetenschap dat HBC vandaag de 
sterkere was ging de tweede helft 
van start. HBC kwam geen moment 
in gevaar.
De verdediging bleef heel alert 
spelen. Richard had overal goed het 
oog in. Trappend en koppend 
maakte hij, met zijn maten Thomas 
en Liban, elke aanval onschadelijk. 

Keeper Jan kreeg dan ook niet veel 
meer dan een afzwaaiende bal te 
verwerken. Debora had nog een hele 
mooie kans, maar haar harde kopbal 
ging net voorlangs. Helaas lukte het 
Mathijs ook vandaag niet zijn vurig 
gewenste doelpuntje te maken. Des-
ondanks werden met het minimale 
verschil toch drie winstpunten bijge-
schreven. Een van de concurrenten 
verloor, dus HBC heeft alles nog in 
eigen hand. 

HBC G1 houdt het koppie erbij en scoort 1-0 tegen Roda 23 G1
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Heemstede - De winkeliers van 
Heemstede winkelcentrum Raad-
huisstraat&Binnenweg organiseren 
een nieuw evenement: De Wijnloop. 
Op zaterdag 23 april van 17 -19 uur 
heten 22 deelnemende winkels ‘wijn-
lopers’ welkom in het centrum van 
Heemstede.  Om 19.30 uur is de wijn-
loop afgelopen. Dan kunt u een 
plekje in een van de gezellige hore-
cagelegenheden of bij een buitenbar 
in afwachting van de bonte stoet 
praalwagens van het Bloemencorso. 
Want dat wilt u natuurlijk niet mis-
sen. 

De Wijnloop 2022 – gezelligheid in 
de winkelstraat 
Het principe van De Wijnloop 
Heemstede is simpel. Wijnlopers die 
mee willen doen kopen een herken-
baar glas op www.dewijnloop.nl. De 
verkoop van de glazen is volop bezig. 
Met hun eigen duurzame, herbruik-
bare, plastic glas lopen de deelne-
mers door de winkelstraat en kunnen 
zij verschillende wijnen proeven in 
de 22 Wijnloopwinkels. Tussen 17.00 
en 19.30 uur laten de Heemsteedse 
ondernemers van de Wijnloopwin-
kels wijn proeven en serveren er een 
klein hapje bij. 
De 22 winkels die meedoen aan De 
Wijnloop liggen aan de Raadhuis-
straat, Binnenweg en op de kop van 
de Blekersvaartweg. U herkent ze aan 
de raamposter. Onder het genot van 
een lekkere wijn lopen de wijnlopers 
van winkel naar winkel in en zelf te 
kiezen volgorde. 
Tijdens De Wijnloop maken de deel-
nemers informeel en heel origineel 
kennis met onze mooie winkels en 
de bevlogen ondernemers in 
Heemstede.  

Hoe doe je mee aan De Wijnloop? 
Wijn proeven tijdens De Wijnloop? 
Op de website www.dewijnloop.nl 
koopt u glazen à € 15,95 per glas (+ € 
1,00 reserveringskosten) die u de 

hele avond gebruikt. Op de site van 
De Wijnloop Heemstede klikt u 
meteen door naar de aankoop 
website. U krijgt een voucher per 
mail toegestuurd waarmee u de 
bestelde glazen kunt ophalen. 
Het herbruikbare glas met opdruk is 
uw ‘bewijs van deelname’. Van 19 tot 
en met 22 april kunt u de bestelde 
glazen en een lijst met deelnemende 
winkels ophalen bij Gall&Gall 
Heemstede aan de Binnenweg 108.  

Tot donderdag 21 april a.s. kunt u 
glazen kopen. Wees er snel bij, het 
aantal glazen is beperkt.

Deelnemende winkels 
Deelnemende winkels aan De Wijn-
loop zijn aan de Blekersvaartweg: 
Gall&Gall Heemstede, aan de 
Binnenweg Grapedistrict, Summum 
Woman, Heemels Mode, Boekhandel 
Blokker, Home made by Ree, Nove-
cento, Waardijk Schoenen, Stefans 
Brillen, Loco Co�ee, Gall&Gall 
Heemstede Binnenweg, Eco Life, 
Boulangerie Oscar, De Gouden Ton 
en aan de Raadhuisstraat  Keurslager 
van der Geest, Kaptein Schoenen, 
Homestede Interieur, Wine Stock 
Heemstede, Chocolaterie van Dam, 
Le Grand Cru, Les Tissus Colbert en 
Van der Werf Horen. 

Bloemencorso 
Op zaterdag 23 april is er van 12.00 
– 20.00 uur in aanloop naar het Bloe-
mencorso muziek & gezelligheid 
voor jong en oud in de winkelstraat. 
Programma entertainment 
Bloemenfestival: 
‘s middags is er voor de kinderen:
• Schminken 
• Een draaimolen 
• Een springkussen 
Van 17 - 20.30 uur zijn de volgende 
optredens: 
• Rudolf Kreuger ter hoogte van Oos-

terlaan 
• Teister band ter hoogte van Meaz 

Reyngoud Mode 
• The Busquitos ter hoogte van Boek-

handel Blokker 
• Jabb ter hoogte van de Iepenlaan 
• Disco ter hoogte van de waterpomp 

aan de Raadhuisstraat van Heem-
stede 

Vanaf 20.15 uur rijdt het Bloemen-
corso Bollenstreek vanaf het ge-
meentehuis over de Raadhuisstraat 
en Binnenweg naar de Lanckhorst-
laan. De straat wordt vanaf 17.00 uur 
volledig afgesloten voor verkeer. In 
de winkelstraat geldt vanaf 17.00 uur 
een  parkeerverbod. Kom bij voor-
keur lopend, op de �ets of met het 
openbaar vervoer. 

Bloemencorso en gezellige Wijnloop 
Heemstede: doe mee en koop een glas

Gezellige Wijnloop in Winkelcentrum Heemstede. Foto: Bigstock.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het Haemstede Barger 
Mavo (HBM) aan de Koediefslaan 
heeft de primeur in Heemstede.
Op donderdag 31 maart is er bij de 
ingang van de school een tegel 
gelegd. Een steen met het opschrift 
‘Hier begint de zee’ verwijst naar al 
het vuil en vooral plastic dat in de 
zee terecht komt en dus al bij de 
bron gestopt moet worden. Een en 
ander is bedacht Anke Minnee 
(Rotary Katwijk-Noordwijk). Zij mocht 
samen met Hanneke Notenboom 
(directrice HBM) en Susanne IJsen-
brandt (Rotary Heemstede) de eerste 
tegel plaatsen. 

Het idee is overgenomen door an-
dere Rotary Clubs, zodoende liggen 
er al diverse tegels elders in het land. 

In Heemstede is dit de eerste tegel 
en die verdient navolging. Onder de 
aanwezigen burgemeester Nienhuis, 
de gouverneur van de Rotary Noord-
Holland, de heer Harald Been en 
directrice Notenboom. Zij hielden 
een korte toespraak en duiden het 
belang van onze zorg voor het 
milieu. Vooral het plastic dat rond-
zwerft en uiteindelijk in zee belandt. 
Groepen leerlingen gingen na a�oop 
van het leggen van de tegel de wijk 
in om vuil te verzamelen.

Iedere keer als je het schoolplein 
opkomt of verlaat kun je niet om de 
gekleurde tegel met opschrift heen. 
Dat moet de jeugd aan het denken 
zetten, alvorens zij (vuil) plastic 
achterlaten. Een mooi initiatief van 
de Rotary Club. Dat er maar meer 
tegels in Heemstede mogen volgen.

End Plastic Soup: eerste 
tegel ‘De zee begint hier’

V.l.n.r.: Anke Minnee, Hanneke Notenboom en Susanne IJsenbrandt plaatsen de 
eerste tegel. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede -Eerder was al besloten 
het voormalige politiebureau aan de 
Kerklaan geschikt te maken voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelin-
gen, alsmede de Princehof Glipper-
weg 57. Er komt nu een aantal loca-
ties bij waar noodwoningen worden 
geplaatst.

Inmiddels zijn er 30 woningen door 
de gemeente aangekocht. De loca-

ties waar deze woningen worden 
geplaatst zijn het parkeerterrein bij 
Sportpark Groenendaal, de parkeer-
plaats achter het Raadhuis en het 
plantsoen bij de Kohnstammlaan. 

Totaal kunnen er in de 30 noodwo-
ningen 60 vluchtelingen worden 
opgevangen. In de Princehof is plaats 
voor +/- 25 vluchtelingen. 

In het politiebureau kunnen op ter-
mijn 65 mensen een plaats krijgen. 

In totaal kunnen er dan rond de 150 
vluchtelingen worden gehuisvest. 

De raad vergaderde op 4 april met 
veel vragen. Wanneer worden waar 
woningen geplaatst, tijdsduur, �nan-
ciën en scholing. Bewoners Kohn-
stammlaan stellen voor op parkeer-
terrein te bouwen i.p.v. het plant-
soen. De wethouder gaat hiermee 
aan de slag en kijkt of dat kan.  
Heemstede loopt nu nog achter met 
de huisvesting maar halen dit met dit 

plan in. In de regio moeten er nog 
minimaal 600 extra woningen wor-
den gevonden. 
 Het rijk zal alle kosten betalen al is 
niet duidelijk of dat in de praktijk 
klopt. De 57 personen die nu privé 
zijn opgevangen tellen niet mee in 
deze plannen.

Het huidige voorstel is voor een 
periode van 6 maanden. Tussentijds 
wordt er gekeken wat te doen als het 
langer duurt. Vragen genoeg, maar 

de raad besloot zich achter de plan-
nen te scharen.
De bewoners in de omgeving van de 
voorgenomen locaties zijn door de 
gemeente per brief geïnformeerd. 
Voor de omwonenden is er op 
donderdag 7 april een bijeenkomst 
georganiseerd.
In het raadhuis is er dan tussen 20.00 
en 22.00 uur de mogelijkheid om 
vragen te stellen en met de bestuur-
ders te spreken over de nu voorge-
stelde plannen. 

Gemeente Heemstede gaat rond de 100 vluchtelingen huisvesten

Achter het Raadhuis. Foto’s: Eric van Westerloo. Sportpark. Kohnstammlaan.
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Heemstede – De brandweer is zater-
dagochtend 2 april groots uitgerukt 
na een brandmelding in een winkel 
in Heemstede. Rond tien uur kwam 
de melding binnen dat er brand zou 
woeden in een van de winkels aan de 
Raadhuisstraat. De brandweer kwam 
hierop met meerdere eenheden ter 
plaatse.
Terwijl de brandweer op onderzoek 
ging in de winkel, werd de straat 

door de politie afgesloten voor het 
overige verkeer. Al vrij snel werd de 
oorzaak gevonden. De verlichting in 
het plafond van de winkel was gaan 
smeulen. De brandweer heeft deze 
losgehaald en naar buiten gebracht.

Nadat ook een woning boden de 
winkel is gecontroleerd kon de 
brandweer weer retour en werd de 
straat weer vrijgegeven.

Brandweer rukt groots uit voor smeulende 
verlichting in winkel Raadhuisstraat

Foto: Michel van Bergen.

LEZERSPOST

Ik heb 14 mollenklemmen aange-
tro�en in de grasperken rond o.a. de 
haven van Spaarneborgh en verder 
langs het Jaagpad nog meer. Naast 
de klemmen staat plastic markering 
waarvan er al diverse zijn verdwe-
nen. Het is maar de vraag of alle 
klemmen teruggevonden kunnen 
worden. En de klemmen zijn nota-
bene, zonder waarschuwingen of 
waarschuwingsborden geplaatst in 
het losloopgebied voor honden. In diverse gemeentes is deze handels-
wijze verboden. Mogen deze klemmen wel in openbare ruimte geplaatst 
worden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen, honden, katten 
en andere kleine dieren? 

Peter Kuijf, Heemstede

Bizarre mollenklemmen

In een reactie laat de gemeente Heemstede weten dat zij deze mollen-
klemmen niet heeft geplaatst. De gemeente zorgt ervoor dat deze zo 
spoedig mogelijk worden verwijderd. Ze neemt de zaak verder in onder-
zoek om te achterhalen wie voor deze klemmen verantwoordelijk is.

Reactie van de gemeente Heemstede

Door Bart Jonker

Haarlem/Heemstede – Een span-
nende Italiaanse opera, met daarna 
heerlijk genieten van een Siciliaanse 
maaltijd in de Kloosterkeuken aan de 
Hagestraat 12 in Haarlem, wie wil dat 
nu niet? Van 9 april tot en met 1 mei 
speelt De Kleine Opera ‘Spaghetteria 
Rusticana’, die wordt opgevoerd in de 
fraaie ambiance van de kapel van het 
Sint Jacobs Godshuis, het oude pel-
grimsklooster in hartje Haarlem. De 
opera ‘Spaghetteria Rusticana’ is ge-
baseerd op de beroemde eenakter 
‘Cavalleria Rusticana’ van Pietro 
Mascagni en wordt in het Nederlands 
uitgevoerd. Tenor Milan Faas uit 
Heemstede speelt de hoofdrol van 
Turiddu. 

Milan Faas studeerde klassieke zang 
aan het conservatorium in Rotterdam 
en werkt tevens als freelancer voor 
De Nationale Opera. Deze uitvoering 
is een productie van Stichting De 
Kleine Opera. Hij vertelt: “Dit stuk van 
Mascagni was een opera die voor het 
volk geschreven was, nadat er een 
periode was geweest dat er heel veel 
opera’s geschreven werden over 
prinsen en koningen. Deze opera 
gaat echt over alledaagse dorpe-
lingen, dus in de stijl ‘verismo’.  We 
voeren dit stuk op in de kapel van de 
Kloosterkeuken. De moeder van 
Turiddu. Mamma Lucia, staat altijd in 
een pan met spaghetti te roeren, 
meteen een knipoog naar de Sicili-

aanse maaltijd die na de opera in de 
Kloosterkeuken wordt geserveerd. 

De rol van Mamma Lucia wordt 
gespeeld door Xandra Mizée en dat 
was mijn allereerste zanglerares. Zij 
was eigenlijk diegene die alles heeft 
gedaan om mij op het conservato-
rium te krijgen. Zo komen we elkaar 
in deze productie weer tegen: je 
begint met iets kleins en zo kom je 
elkaar weer tegen in een hoofdrol. In 
het stuk is de hoofdpersoon van 
Turiddu een beetje een ‘bad guy’, een 
losbandig persoon en een dronkaard. 
Hij zit in een driehoeksrelatie en 
heeft de dame  Santuzza bezwan-
gerd en probeert deze aan de kant te 
zetten door te �irten met een ander 

meisje Lola, die al een relatie heeft 
met Al�o. Santuzza probeert hem op 
zijn verantwoordelijkheid te wijzen 
en op zijn kind. Omdat Turiddu zo 
onuitstaanbaar is, probeert zijn 
moeder Mamma Lucia aan het einde 
van het stuk haar eigen zoon te 
vermoorden door hem te vergiftigen. 
Dit laatste is een leuke twist binnen 
onze regie. Het is namelijk niet hoe 
Mascagni het zelf had bedacht, maar 
wat Xandra ervan heeft gemaakt om 
er een soort Agatha Christie ‘Wie 
heeft het gedaan?’ van te maken. 
Best wel een spannend verhaal”, 
aldus Milan.
De opera is vrijwel uitverkocht.
Meer informatie via:
www.dekleineopera.nl.  

Spaghetteria Rusticana: een spannende opera 
gevolgd door een heerlijke Siciliaanse maaltijd

Milan Faas tijdens de repetitie. Foto aangeleverd. 

LEZERSFOTO

Heemstede - Jacinta Schepers 
maakte op 1 april deze para-
doxale foto van lente en winter 
ineen. “Huil nog maar even: ik zie 
dat je ontdooit: zo ben je ook 
mooi”, schreef ze erbij.

Huil nog maar even

INGEZONDEN COLUMN GGD

Afgelopen week kondigde het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een wijziging aan 
in het testbeleid rondom het coro-
navirus. Het is veruit de grootste 
wijziging sinds we gestart zijn met 
het massaal testen van inwoners 
op de aanwezigheid van het virus. 

Vanaf 11 april is een test bij de 
GGD alleen nog nodig voor kwets-
bare personen, mensen die wer-
ken met kwetsbare mensen of zij 
die geen zelftest kunnen uitvoe-
ren. 
Het is vanaf dan ook niet meer 
nodig om een positieve zelftest te 
laten bevestigen bij de GGD of om 
na vijf dagen een test te laten doen 
om uit quarantaine te mogen. Dat 
betekent niet dat wij u zullen 
weigeren als u de behoefte voelt om zich te laten testen, om welke reden 
dan ook. Onze testlocaties blijven geopend en wij staan nog altijd zeven 
dagen per week voor u klaar. 

Ondertussen vraagt ook een nieuwe groep mensen onze aandacht. Ook 
in onze regio bevinden zich inmiddels veel vluchtelingen uit Oekraïne die 
opgevangen moeten worden. Wij proberen ze waar we kunnen uiteraard 
ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door vanuit de jeugd-
gezondheidszorg spreekuren te organiseren op grote locaties en door 
samen met de brandweer pendeldiensten op te zetten naar vaccinatielo-
caties (de vaccinatiegraad tegen corona is in Oekraïne bijzonder laag).     

Daarmee keren we langzaam weer terug naar een situatie waarin corona 
ons niet meer dagelijks in zijn greep houdt en andere zaken onze aan-
dacht vragen en verdienen. We belanden weer in een nieuwe fase. 
Daarmee is niet gezegd dat we overal maar vanaf zijn, maar wel dat we 
opnieuw kunnen prioriteren. We beschermen onze kwetsbaren en doen 
dat door rekening met hen te houden en te luisteren, maar ook door onze 
eigen gezondheid te bevorderen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
we dit hoofdstuk nu echt gaan afsluiten.        

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Beschermen en bevorderen 

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

Rectificatie lezing ‘Schulden? 
Ik los het zelf wel op’

De lezing ‘Schulden? Ik los het 
zelf wel op’ door Oscar Boeder 
en Belinda Maagd op donderdag 
7 april om 19.30 in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede is 
gratis en niet 5 euro. Vooraf  
aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.





HEEFT U EEN VRAAG?
Loop eens binnen op Plein1 
Op Plein1 zitten iedere woensdag 
tussen 9.00 en 11.00 uur de 4 M’s 
voor u klaar: Mostapha, Muriel,
Margriet en Monica. U kunt u 
álles aan hen vragen:
• Wilt u naar de dokter, maar 
heeft u geen vervoer? 
• Zoekt u iemand gezellig koffie 
mee te drinken?
• Heeft u hulp nodig bij het 
invullen van uw belastingaangifte?
• Is er iemand in uw buurt die 
hulp nodig heeft, maar u weet 
niet waar u deze hulp kunt 
vinden?

De medewerkers van WIJ 
Heemstede kunnen u helpen om 
deze en al uw andere vragen te
beantwoorden. Komt u ook 
woensdag even binnenlopen op 
Plein1? Julianaplein 1, Heemstede

NIEUWS
HET VERHAAL VAN VRIJWILLIGERS ELLEN EN COBY
“We hebben het erg met elkaar getroffen dus daarom houden we het zo lang vol”.
Ellen Lantau en Coby Groot 
werken sinds 2014 als vrij-
willigersduo op de Pauwehof. 
Ze zetten om de week op 
woensdagochtend koffie voor 
de cursisten en zorgen dat in 
de zalen alle stoelen en tafels 
goed staan voor de cursussen. 

De dames zijn inmiddels 
volledig op elkaar ingespeeld.
 “De sfeer is altijd goed en heel 
ontspannen. Coby is goed in 

koffie zetten en ik zet altijd de 
koekjes klaar. Het samen-
werken gaat helemaal van-
zelf!”, vertelt Ellen enthousiast 
en Coby vult aan: “We hebben 
het erg met elkaar getroffen 
dus daarom houden we het zo 
lang vol. Onze mannen 
hebben het ook leuk met 
elkaar. We spreken daarom 
regelmatig met zijn vieren af.”

Ellen vertelt dat WIJ Heemstede

en de diaconie als dank voor 
hun inzet elk jaar een dagje uit 
organiseren: “Zo zijn we al 
eens met de hele vrijwilligers-
club naar Artis geweest en is er 
een kerstbuffet 
georganiseerd. 

We hebben met de vrijwilligers 
onder elkaar zo’n leuk contact 
dus we zouden het werk niet 
willen missen.”

SENIORENNIEUWS

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

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

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

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

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

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

AGENDA APRIL
Donderdag 7 april
13.30 uur Lezing
De Nachtwacht on Tour
in St. Jacob in de Hout

Donderdag 7 april
19.30 uur Lezing
Schulden? Ik los het zelf wel op.

Maandag 11 april
14.00 uur
Vriendinnenclub
met themagesprek over Lente

Woensdag 13 april
19.30 uur Film
Oorlogsdrama (2021)

Donderdag 14 april
10.30 uur Film & lunch
Komedie (2014)

Donderdag 14 en 28 april
14.00 uur Creatieve inloop
in de Molenwerf

Vrijdag 15 april
10.00 uur 
start cursus Gouden Boeken

Dinsdag 19 april NIEUW
10.00 uur vertrek bij Plein1
Wandeling & bezoek
Pomphuis en tentoonstelling 
75 jaar HVHB

Dinsdag 19 april
Open inloop Seniorweb
met themalezing de Cloud

Dinsdag 19 april
19.30 uur Trefpuntlezing
Zanzibar door Frank vd Berge

Dinsdag 19 april NIEUW
17.00 uur Wereldkeuken
Maaltijd in Eethuis de Luifel

Woensdag 20 april
16.30 uur Workshop 
Basis koken voor mannen

Donderdag 21 april
19.30 uur Lezing
Impact van klimaatverandering

Vrijdag 22 april
10.00 uur Workshop
Zingen: vrij, moeiteloos en krachtig

Zondag 24 april
14.00 uur Lenteconcert 
Heemsteedse Kunstkring in de 
Oude kerk

Vrijdag 29 april
11.00 uur Ontmoeting
De Heerlijke Heksenketel 
in de Molenwerf

Alle activiteiten zijn in de Luifel,
tenzij anders aangegeven. 

Voor meer informatie over
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, op 
te halen vanaf 1 februari op 
een van onze locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement!
Dat kan via 023-548 38 28 of mail 
naar info@wijheemstedede.nl.

HEEMSTEDE HELPT 
OEKRAÏNE
Veel vrijwilligers hebben zich 
al gemeld om te helpen, dat is 
hartverwarmend! 
De gemeente verwacht de 
komende tijd nog meer
locaties nodig te hebben voor 
de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Bij de Kerlaan 61, 
maar ook bij de nieuwe locaties 
kunnen we straks hulp gebruiken.

Kunt u meerdere dagen helpen
of heeft u specifieke vaardig-
heden die u af en toe in zou 
willen zetten dan kunt u contact
opnemen met het Vrijwilligerspunt.

Wij zijn ma t/m do tussen 
10.00 en 13.00 uur telefonisch 
bereikbaar op 023 - 548 38 28. 
U kunt ook mailen naar 
heemstede@wehelpen.nl. 
Geeft u als u mailt ook uw 
naam, telefoonnummer, 
beschikbaarheid en (indien van 
toepassing) specifieke vaardig-
heden door?

(Kijkt u ook in de Vacature Top 3)

VACATURE TOP 3
april 2021

Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Heemstede helpt Oekraine
Voor de ochtend (10-12 uur) 
zoeken wij mensen die meerdere
weken beschikbaar zijn om in 
de pop-up winkel te helpen. 
Je gaat o.a. de kleding sorteren 
en Oekraïense vluchtelingen 
waar nodig wegwijs 
maken in de winkel. 
Ben je af en toe beschikbaar om 
te helpen? Voor losse klussen 
werkt de gemeente 
met een intekenlijst. 
Je kunt dagelijks tussen 
10.00 en 10.15 uur op 
Kerklaan 61 intekenen op de 
actuele klussen

Vrijwilligers met groene vingers
Het voorjaar komt er weer aan! 
Wat kan een tuin er weer mooi 
uitzien als het gras is gemaaid, 
het onkruid in de borders 
geschoffeld en de boompjes 
gesnoeid zijn. Voor een aantal 
(oudere) Heemstedenaren, die 
zelf hun tuin niet meer kunnen 
bijhouden, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die zin hebben 
in een groen klusje. 
Een kopje koffie hoort daar ook bij!

Wandelmaatje
Samen erop uit, heerlijk een fris-
se neus halen, genieten van de 
natuur en het mooie weer, 
wie wil dat niet? We zijn op zoek 
naar vrijwilligers die een blokje 
om willen gaan met 
oudere mensen, zodat ze weer 
vertrouwen opbouwen met het 
wandelen.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?

spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Dan kunt u terecht in het gebouw van Plein1.  WIJ Heemstede organiseert samen met 
de Bibliotheek Heemstede het Mediacafé. Vrijwilligers beantwoorden de vragen, speciaal voor senioren in Heemstede.  Elke tweede
donderdagmiddag van de maand in het gebouw van Plein1, op de 1e etage in Plein Oranje. Het advies wordt gratis gegeven, voor de
eerstvolgende keer bent u welkom op  donderdag 14 april van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Vrijwilligersvervoer WIJ Heemstede
Voor al uw ritten kunt u gebruik maken van ons vrijwilligersvervoer. Onze enthousiaste vrijwilligers rijden u graag naar bijvoorbeeld 
het ziekenhuis, de markt, winkel, kapper, activiteit,….etc. Neem contact op met de dienstverlening voor informatie of het boeken van 
een rit.  Voor vervoer kunt u bellen met WIJ Heemstede op Plein1, op maandag t/m donderdag van 09.00- 17.00 uur en op vrijdag van 
9.00 - 13.00 uur, tel: 023 – 528 85 10.  

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het vrijwilligersvervoer WIJ Heemstede. 
Heeft u affiniteit met ouderen, bent u dienstverlenend en rijdt u graag in uw eigen auto? 
Bent u dan de vrijwilliger die voor een dagdeel per week of twee weken, volgens rooster 
ouderen wil vervoeren? Er is een onkostenvergoeding. 
Reactie en informatie WIJ Heemstede, Willie Chermin  tel. 023 - 528 85 10.
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee 

Heemstede – Na een stormachtige 
februarimaand gaf maart gelukkig 
veel zonnige dagen. Hoogste tijd om 
te kijken naar de nieuwe lente- en 
zomermode en die gelegenheid 
bood Meaz Reyngoud in Heemstede 
met de jaarlijkse voorjaarsshows, op 
29 maart. Ladyspeaker en eigena-
resse Mea Klay, zelf in een frisse, 
vrolijke ‘Gucci-groene’ out�t, vertelde 
hoe blij ze was dat het allemaal weer 
kón! Na twee jaar noodgedwongen 
pauze, web-winkelen of uit de winkel 
ophalen, kunnen we nu weer heerlijk 
genieten van een modeshow. “Zien is 
zóveel leuker…”, aldus Mea. En dat 
kon het publiek natuurlijk alleen 
maar beamen. Met goedkeurende 
ogen werden de blikvangers, de 
showitems, die vier mannequins op 
uitstekende wijze voor het voetlicht 
brachten, gevolgd. Mea omlijstte 
elke catwalk-gang met de ins en outs 
over de nieuwe items voor de lente 
en de zomer van 2022.
De modemerken Tramontana, 
Esqualo, Oui, Modstrom, G-Maxx, 
Olsen, Brax en Rosner werden alle-
maal geshowd in combinatie met de 
prachtige schoenmode van Waardijk 
schoenen. In de schoenmode maakt 
de loafer (instapschoen) een come-
back, hoewel een sneaker niet gemist 
kan worden als heerlijke sportieve 
schoen. De merken Softclox en Arche 
hebben kleurrijke voorjaarsschoen-
tjes die perfect matchen bij de mode 
en ook heerlijk lopen, volgens de 
mannequins.

Wie in het zomerseizoen leuk voor de 
dag wil komen moet eigenlijk van 
alle markten thuis zijn. Oftewel: naast 
heerlijke jurkjes, makkelijk draagbare 
broeken en een vestje voor de frisse 
avonden mag een goede regenjas 
ook niet ontbreken. We wonen nu 
eenmaal in Nederland…! Gelukkig 
vind je bij Reyngoud geweldige 
jassen, niet alleen in smaakvol blauw 
maar ook in rood en… dé tint die we 
heel veel tegenkomen: beige. 
Misschien de juiste opvolger van grijs 
is het natuurlijk ogende beige. 
Combineert ook zeer goed met de 
pastels die we zien, zoals het nieuwe 
lavendel-lila, alsook met wit. Trou-
wens: beige komt ook prima tot zijn 
recht in de safari-look. Veel vrouwen 
vinden het �jn dat deze look weer 
terug van weggeweest is. Ben je daar 
‘wat minder van’ dan gaat je voorkeur 
misschien uit naar de schattige ‘mille-
�eur’ sto�en en de pofmouwen. Ook 
die zijn een echte eyecatcher en 
nieuwe deze zomer. Ze geven je 
blouse of zomertrui echt iets extra’s. 

Het kwam al eerder aan bod: een 
zomerout�t kan niet zonder handig 
vestje of blazertje. Die laatste maakt 
ook een echte comeback. Mea: “De 
blazer van nu is soepelvallend, recht-
vallend net zoals de pakken. Voor de 
echte businesslook maar zeker ook 
op andere gelegenheden te dragen.” 
Reyngoud presenteerde ook de 
‘shasuble’! Die moet je echt hebben 
deze zomer: het is een jurk die je 
losgeknoopt ook als vestjasje kunt 
gebruiken. Hoe handig! 

Kleuren die je tegenkomt zijn fuchsia, 
olijfgroen, smaragdgroen, lichtblauw, 
wit, lichtroze en vergeet ook de leuke 
prints niet! Die je trouwens gerust bij 
elkaar kunt dragen. Niet bang zijn, 
deze zomer, om je te laten zien. In 
zachte, softe sto�en en kleuren of 
helemaal in kleurenexplosie!

Eyecatchers modeshow Meaz Reyngoud: softe 
pastels, mooie details en een explosie aan kleur

Heemstede – De Boekenweek is dit 
jaar van zaterdag 9 t/m maandag 18 
april en heeft als thema: ‘Ode aan de 
eerste liefde’. Boekhandel Blokker 
organiseert i.s.m. de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) een schrijfwedstrijd.
Het thema van de schrijfwedstrijd is: 
‘Liefde in Heemstede - Liefde in 
Bennebroek’.De schrijfwedstrijd is 
een onderdeel van de viering van de 
HVHB ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan in 2022.

Hoe doe je mee? 
Schrijf een verhaal waarin jij de liefde 
in of voor Heemstede of Bennebroek 
beschrijft. Dat kan op allerlei manie-
ren: je eerste liefde, de liefde voor 
een gebeurtenis of object, liefde op 
school, liefde op straat, enz.

De voorwaarden voor de schrijf-
wedstrijd zijn:
• Schrijf een verhaal of gedicht van 

maximaal 1000 woorden.
• Lever het aan per mail of lever het 

af in de winkel.
• Een handgeschreven tekst is helaas 

niet mogelijk.
• Voorzie de tekst van naam, adres, 

woonplaats, emailadres, telefoon-
nummer en leeftijd.

• Lever het werk uiterlijk zaterdag 14 
mei 2022 in.

Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Voor vragen: 
info@boekhandelblokker.nl 
of 023 5282472.

Prijzen
Het mooiste verhaal of gedicht wordt 

beloond met een boekenbon van
€ 50,-en de 2de prijs is een boeken-
bon van €100,-. De 3de prijs een 
boekenbon van €50,-.

Jury
De jury bestaat uit Jaap Verschoor 
(HVHB), Ramy El-Dardiry (inwoner en 
schrijver) en Louise Flick (Boekhandel 
Blokker).

De prijsuitreiking vindt plaats op 
zondag 22 mei (tijdens Lentefair in 
de winkelstraat) bij Boekhandel 
Blokker in Heemstede. 

Inleveren
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 
2101 JP Heemstede o.v.v. schrijfwed-
strijd Boekenweek – of via mail:
info@boekhandelblokker.nl.

Liefde in of voor Heemstede.

Doe mee met schrijfwedstrijd Boekenweek: 
‘Liefde in Heemstede of Bennebroek’

Heemstede – De laatste tijd zijn er 
veel meldingen van wespen- en 
hommelkoninginnen die in huis 
worden aangetro�en. Op zich niet zo 
opmerkelijk, het is immers de tijd van 
het jaar dat deze insecten een 
nieuwe kolonie starten. Maar bewo-
ners aan het Haemstedeplein ston-
den van de week wel heel vreemd te 
kijken hoe een dikke hommelkonin-
gin steeds in hun keuken bleef rond-
vliegen. Zij werd zelfs ‘zwemmend’ in 
een schaaltje met water aangetrof-
fen. Keer op keer werd zij naar buiten-

gezet. Maar ondanks alle goede 
bedoelingen en inspanningen bleef 
de hommel terugkeren. Mogelijk dat 
de koningin een geschikte plaats 
voor het maken van een nestje had 
gevonden. En die nestplaats bleek 
achter de koelkast.                                                                                                                   
De bewoners houden van dieren, 
maar waren niet zo blij met de ge-
dachten dat over een maand tien-
tallen hommels door de keuken 
zouden rondvliegen.
Via de woningbouw zochten de 
bewoners contact met de Heem-

steedse bijenexpert Pim Lemmers: ”Ik 
krijg vaker meldingen van hommel-
nesten of bijen op vreemde plekken, 
maar een nestelende hommel-
koningin achter een koelkast is voor 
mij nieuw. Jaren geleden trof ik eens 
wilde bijtjes aan in de gaatjes van 
een keukendeurtje in een woning in 
Bennebroek.” In overleg met de 
bewoners werd besloten om de 
hommelkoningin te vangen en te 
verplaatsen. Dit was aanvankelijk niet 
zo makkelijk. De koningin verstopte 
zich meerdere malen. Uiteindelijk 

werd ze in een grote pot gevangen. 
Omdat het buiten echter te koud 
was, zij zou die kou niet overleven, 
werd de hommel-koningin in een 
speciale bak warm gehouden. Na een 
paar dagen van ‘gevangenschap’ 
werd zij elders in Heemstede losge-
laten. Zoemend zocht zij het lucht-
ruim op, op zoek naar een nieuwe 
nestplaats, voor haar en voor haar 
nakomelingen. Mocht u een ver-
zwakte hommelkoningin aantre�en, 
warm haar dan in uw handpalm op 
en geef haar wat suikerwater. 

Hommelkoningin wil zich in keuken Haemstedeplein nestelen

De hommelkoningin.
Foto: Pim Lemmers.
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Bentveld - Op vrijdag 1 april is het 
nieuwe stafhuis op Scouting Label-
terrein het Naaldenveld geopend 
door burgemeesters Roest (Bloemen-
daal), Nienhuis (Heemstede) en 
Moolenburg (Zandvoort). Hiermee 
kan het nieuwe kampeerseizoen op 
Scouting Labelterrein het Naalden-
veld van start. Het nieuwe stafhuis 
bestaat dankzij de tomeloze inzet 
van 25 vrijwilligers, die met elkaar 
ruim 2500 uren vrijwillige inzet 
staken in de sloop en nieuwbouw.  

Het oude stafhuisje van ruim 60 jaar 
oud was dringend aan vervanging 
toe. De eerste plannen voor de 
nieuwbouw waren al in augustus 
2019 gereed, maar de realisatie 
bleek, mede dankzij corona, ingewik-

keld. Het verkrijgen van een sloop- 
en nieuwbouwvergunning in een 
Natura 2000 gebied kende een lang 
traject en door corona stegen de 
hout- en bouwprijzen helaas ook 
fors. 
  
Bouw 
Uiteindelijk kon op 2 oktober 2021 
de sloop van het oude stafhuisje 
beginnen en eind november was 
daar de vrachtwagen met het houten 
bouwpakket voor het nieuwe staf-
huis. Al voor de kerst was het stafhuis 
wind- en waterdicht en op 25 
februari was het gebouw klaar voor 
de eerste oplevering. Vrijdag 1 april is 
het stafhuis o�cieel geopend en kan 
het nieuwe kampeerseizoen op het 
Naaldenveld van start. 

In het nieuwe stafhuis is een aparte 
receptie te vinden, een magazijn, een 
keuken/huiskamer, sanitair en 2 
aparte slaapkamers met in totaal 6 
bedden.
Bij de o�ciële opening waren de 
beheerder van het Naaldenveld, 
Martine Ko�eman, de directeur van 
Scouting Nederland, Fedde Boersma 
en drie burgmeesters aanwezig, de 
heer Roest van Bloemendaal, 
mevrouw Nienhuis van Heemstede 
en de heer Moolenburg van Zand-
voort. Met de onthulling van het 
naambord werd het gebouw 
geopend. Vanaf nu draagt het de 
naam ‘Het Huisje’. 
  
Een speciale dag werd het ook voor 
Rob Lubbers, die voor zijn inzet als 

projectleider bij de bouw van het 
stafhuisje en het feit dat hij 30 jaar 
vrijwilliger is bij Scouting Nederland, 

een Koninklijke Onderscheiding 
kreeg uitgereikt door burgemeester 
Nienhuis van Heemstede.

Burgemeesters openen nieuw stafhuis 
Scouting Labelterrein het Naaldenveld

Het nieuwe stafhuis. Foto aangeleverd.

Heemstede/Bentveld - Vrijdag 1 
april ontving Rob Lubbers, tijdens de 
opening van het nieuwe stafgebouw 
van Scoutcentrum het Naaldenveld 
aan de Zuidlaan in Bentveld, een 
koninklijke onderscheiding uit 
handen van bur-gemeester Astrid 
Nienhuis. Lubbers werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Rob Lubbers zet zich al vanaf 1997 in 
voor de scouting. Hij was vanuit zijn 
betrokkenheid bij het bouwteam van 
de scouting onder andere verant-
woordelijk voor al het papierwerk 
voor de bouwaanvragen van het 
nieuwe multifunctionele kampstaf-
huis en voor het hele traject rond de 
bouw, van de planning tot aan de 
realisatie. Dit is slechts één van de 
zaken waarvoor Lubbers zich heeft 
ingespannen. Als kampstaf begeleidt 

hij de zomerkampen en kampeer-
weekenden op het terrein, hij maakt 
deel uit van het onderhoudsteam, 
was tien jaar lang secretaris van het 
scoutcentrum, en is de grote motor 
achter tal van activiteiten van Scout-
centrum het Naaldenveld.
Rob Lubbers wordt gewaardeerd om 
zijn enorme inzet, zijn vermogen om 
altijd mee te denken en mee te 
werken, dat hij altijd oplossingen en 
kansen ziet, en daarbij steeds posi-
tief, optimistisch en enthousiast is. 
Ook zijn rol als verbinder wordt zeer 
gewaardeerd.

Burgemeester Nienhuis mocht 
Lubbers de versierselen opspelden in 
aanwezigheid van zijn collega-
vrijwilligers en leden van de vere-
niging.

Rob Lubbers ontvangt koninklijke 
onderscheiding voor 30 jaar scoutingwerk

De onderscheiden Rob Lubbers. 
Foto aangeleverd.

Heemstede - Afgelopen woensdag 
30 maart kwamen twee vrijwilligers 
van Kom In Mijn Tuin (KIMT) een 
proe�esje geven aan de leerlingen 
van groep 5, 6 en 7 van de Crayenes-
terschool in Heemstede over het 
hebben van een moestuintje op 
KIMT.
Er werd verteld wat het verschil is 
tussen een bol en een knol met een 
powerpoint presentatie. Na a�oop 

was er een quiz en mochten de leer-
lingen vragen stellen. 
Er werd ook uitgelegd wat het heb-
ben van een moestuintje inhoudt. 
Iedere week op donderdag- of vrij-
dagmiddag van april tot september 
een eigen moestuintje van 10 bij 1 
meter onder begeleiding van vrijwil-
ligers. In de zomervakantie wordt er 
op de woensdagavond gescho�eld 
en geoogst. 

Het is natuurlijk heerlijk om buiten te 
zijn en de groenten en bloemen die 
op dit stukje groeien mogen mee 
naar huis genomen worden.  
Ook met ouders/grootouders: samen 
met je (klein)zoon- of dochter moes-
tuinieren op een generatietuin.

Meer informatie:
www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin.

Kennismakingslesje KIMT op Crayenesterschool

KIMT voor de klas op Crayenesterschool. Foto: Monique Rusman.

Heemstede - Zaterdag 9 april om 
20.15 uur, in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein Heemstede, staat de 
beroemde Mauthausen liederency-
clus van componist Mikis Theodo-
rakis centraal in een hartverwar-
mende voorstelling van zangeres 
Niki Jacobs en haar band. Theodo-
rakis heeft de teksten van de Grieks-
Joodse dichter Iakovos Kambanellis 
op muziek gezet. Teksten die gaan 
over afscheid en begrensde liefde. 
Jacobs zingt de teksten in het Jid-
disch; de taal van de Joden vóór de 
Holocaust en die gesproken zou zijn 
door de overgrote meerderheid van 
de Joden in Mauthausen, waar Kam-
banellis zelf gevangen had gezeten. 
Door prachtige traditionele Jiddische 
liederen, vertalingen van originele 
liedjes van Joodse singer-songwriters 
krijgt de avond een invulling die 

groter is dan enkel een ode aan onze 
vrijheid en eindigt de voorstelling 
uitbundig en vrolijk. Zo wordt de 
muziek voor de luisteraar ook in 
perspectief geplaatst. Niki Jacobs 
zingt al meer dan twintig jaar in het 
Jiddisch voor een groot publiek over 
de hele wereld. Zij wordt internatio-
naal gezien als een van de beste 
vertolkers van het Europese Jiddi-
sche lied.  
Samen met haar fenomenale en-
semble (Ro Krauss, altviool, Ruud 
Breuls, trompet, Emile Visser, cello, en 
Peter van Os, accordeon) brengt zij 
een muzikale reis door de tijd. Een 
voorstelling die een brug slaat tussen 
het Europa van toen en de muzie-
kliefhebber van nu.
Entree € 22,50, kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via de 
theaterlijn 023-5483838.

‘The Ballad of Mauthausen’ door 
Niki Jacobs en Band 

Niki Jacobs en Band. Foto: Milo Dinkelaar.

Heemstede - Op vrijdag 15 april om 
10 uur begint de cursus ‘Gouden 
boeken’ met Eva Durlacher in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Het zijn 9 bijeenkomsten.

Leer je eigen leven al schrijvend en 
tekenend te verbeelden. Je krijgt 
inspirerende opdrachtjes die je 
schrijf- en tekenstroom opgang 
brengen. Je leert op een lichte en 
inspirerende manier werken aan je 
levensverhaal. Je hoeft hiervoor niet 
te kunnen tekenen of schrijven, het 
gaat over de inspiratie en plezier die 
je krijgt door dingen te verwoorden 
en verbeelden die in je opgeslagen 

liggen. In de laatste bijeenkomst 
wordt geleerd om het geheel tot een 
boek te binden. Kosten: € 140,-
Meer info: 06 – 50815697. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

Cursus ‘Gouden boeken’ met Eva Durlacher
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DONDERDAG 7 APRIL
Lezing ‘Schulden? Ik los het zelf 
wel op’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 19.30u. Gratis. 
Vooraf aanmelden verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

‘Nachtwacht on tour’ voor vaste 
WIJ bezoekers/wijkbewoners Sint 
Jacob. Zuiderhoutlaan 1, Haarlem. 
Om 13.30u. Gratis. 
Vooraf aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828. 

ZATERDAG 9 APRIL
Repaircafé Vogelenzang. Dorps-
huis, Henk Lensenlaan 2, Vogelen-
zang. v.10-13u.meer info: repair-
cafevogelenzang@yahoo.com.

‘The Ballad of Mauthausen’ door 
Niki Jacobs en Band. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede. Om 
20.15u. Entree € 22,50, kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl of via de 
theaterlijn 023-5483838. 

ZONDAG 10 APRIL
Theeconcert voor Oekraïne door 
koor Slavuj in Oude Kerk. Wilhel-
minaplein, Heemstede. Om 15u. 
Vrijwillige bijdrage, volledig ten 
bate voor Oekraïne.

Samenzang Matthäus Passion bij 
PKN Het Trefpunt. Akonietenplein 
1, Bennebroek. Vanaf 11.45 uur 
inloop met ko�e, inleiding om 
12.00 uur, gevolgd door de 
‘Matthäus Passion-in-een-uur’.

Lezing ‘Corona raakt ons allemaal, 
maar hoe?’ De Kapel, Potgieterweg 
4, Bloemendaal. Om 10.30u.
Vrijwillige bijdrage. Meer infor-
matie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

MAANDAG 11 APRIL
Thema ‘Lente’ bij de Vriendinnen-
club. De Luifel, Herenweg 96  
Heemstede. V.14-16u.
Vooraf aanmelden via Corrie van 
Rijn, tel. 023 - 8224297 of
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart eswart@wijheemstede.nl, 
Tel. 023 - 5483828.

DINSDAG 12 APRIL
Parkinson Café Haarlem & Om-
streken. Wijkcentrum De Wereld, 
Laan van Berlijn 1, Haarlem. 
V.14-16u.
Toegang: €2,- p.p., incl. ko�e/thee.
Informatie via tel.: 023-5278170 of 
06-3632330.

Regenboogborrel. Loco Co�ee, 
Julianalaan 6, Heemstede. 
V.19-21u. Toegang vrij.

DONDERDAG 14 APRIL
Lezing over Godfried Bomans bij 
NVVH-Vrouwennetwerk. De Poort, 
Herenweg 88a, Heemstede.
Om 14u. Leden gratis, niet-leden 
betalen € 5,-.

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

VRIJDAG 15 APRIL
Pianiste Ellyne Wieringa en de 
celliste Jobine Siekman.’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u.
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl.

VANAF VRIJDAG 15 APRIL
Cursus ‘Gouden boeken’ met Eva 
Durlacher. 9 bijeenkomsten. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 10u. Kosten: € 140,-. Meer info: 
06 – 50815697. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

MAANDAG 18 APRIL
Stinsenplantendag op Thijsse’s Hof. 
Mollaan 4, Bloemendaal. V.11-16u.

Concert Inside Out, harp en piano. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

DINSDAG 19 APRIL
Wandeling Heemstede & bezoek 
tentoonstellingen HVHB met 
lokale gids. Met op di 5 april 
bezoek HVHB tentoonstelling 
Raadhuis en op di 19 april bezoek 
HVHB tentoonstelling in Pomphuis: 
vooraf aanmelden verplicht via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 – 5483828.
Start: Plein1, Julianaplein 1, 
Heemstede, om 10u. 

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

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

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

AGENDA

Bennebroek - De indrukwekkende 
Matthäus Passion, door Bach gecom-
poneerd, verovert ieder jaar weer 
vele harten. Luisteraars kunnen op 
zondag 10 april nu ook deelnemer 
worden door middel van het mee-
zingen van de koralen, onder leiding 
van Marcel den Dulk, dirigent en 
organist van PKN Trefpunt. Bij de 
inleiding neemt hij ons mee in de 
wondere wereld van Bachs muziek. 
Een vocaal ensemble zal deze bijeen-
komst muzikaal opluisteren met het 

openingskoor, alle 14 koralen en het 
slotkoor. Dat alles in de Nederlandse 
hertaling. Zo komt de muzikale be-
doeling van Bach optimaal tot uiting.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Plaats: PKN Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1, Bennebroek.

Vanaf 11.45 uur inloop met ko�e, 
inleiding om 12.00 uur, gevolgd door 
de ‘Matthäus Passion-in-een-uur’, het 
Lijdensevangelie, afgewisseld door 
koorzang en samenzang.

Samenzang Matthäus Passion bij 
PKN Het Trefpunt Bennebroek

Afbeelding van de Kruisweg. Foto: Bigstock.

KORT
Regenboogborrel in het 
teken van de Merengue

Heemstede – Op dinsdag 12 
april vindt van 19 -21 uur de 
maandelijks terugkerende Regen-
boogborrel plaats in Loco Co�ee 
aan de Julianalaan 6 in Heem-
stede.
Veel LHBT+’ers en belangstellen-
den hebben de weg gevonden 
naar dit gezellige evenement. 
Het wordt op 12 april weer een 
bijzondere avond. Onder het 
genot van een frisje, wijntje of 
biertje is er een korte actieve 
introductie van de Merengue. 
De Merenguemuziek en dans 
komt oorspronkelijk uit de 
Dominicaanse Republiek. Sam, 
een expert op dit gebied, zal aan 
de aanwezigen deze muziek en 
dans laten horen, zien en 
beleven. Hij demonstreert de 
dans op Afro-Latijns-Ameri-
kaanse muziek. Toegang vrij.

65% slagingskans 
bij het repaircafé 
Vogelenzang
Vogelenzang – Zaterdag 9 april 
is repaircafé Vogelenzang in het 
Dorpshuis aan de Henk Lensen-
laan 2 in Vogelenzang weer 
open van 10 tot 13 uur, waar 
men reparatiewerk kan aanbie-
den tegen een vrijwillige vergoe-
ding. Tegenwoordig wordt het 
repareren van apparatuur, huis-
houdelijke spullen, speelgoed, 
bijouterieën en kleding steeds 
belangrijker door het besef dat 
we verspilling moeten voor-
komen maar ook spulletje met 
een hoge emotionele waarde 
kunnen vaak een nieuw leven 
worden ingeblazen. Gemiddeld 
over alle repaircafés kan ca. 65% 
van de ingebrachte stukken 
weer worden hersteld.
Vaak is het volledige reparatie 
maar ook weet men de bezoeker 
regelmatig advies te geven waar 
een reserveonderdeel is te 
vinden. 
Mocht u vragen of twijfels 
hebben over een mogelijke 
reparatie? Dan kunt u bellen of 
een bericht sturen naar 
0653561413 of repaircafevoge-
lenzang@yahoo.com.

Regenboogbankje in de sneeuw 
van 1 april jl. Foto: Bart Jonker.

Reparaties in repaircafé Vogelen-
zang. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op donderdag 14 april 
om 14 uur komt Piet Paree verhalen 
vertellen bij NVVH-Vrouwennetwerk 
over Godfried Bomans. Hij zal ook 
een aantal verhalen van Bomans 
voordragen.

Het jaar 2021 was namelijk het 
Bomansjaar, want Godfried Bomans 
overleed in 1971, 50 jaar geleden in 
Bloemendaal.
Vanwege corona moest NVVH deze 
lezing opschorten. Nu lijkt het er dan 
toch echt van te komen.

Bomans was een stadsmens en nau-
welijks een natuurkenner, hetgeen 
volgens Paree ook duidelijk te 
merken is in zijn verhalen.
Piet Paree’s interesse in Bomans 
begon 20 jaar geleden. Hij deed mee 
aan een verhalenfestival en heeft 
toen ‘Anna de eendagsvlieg ‘ verteld.

Locatie: De Poort (gebouwtje naast 
de kerk), Herenweg 88a, Heemstede.
Leden gratis, niet-leden betalen € 5,-. 

Lezing over Godfried Bomans 
bij NVVH-Vrouwennetwerk

Godfried Bomans. Foto aangeleverd 
door NVVH-Vrouwennetwerk.

Heemstede - De Haarlemse Dichtlijn 
biedt ook een podium voor Heem-
steedse dichters. Op het jaarlijkse 
festival dat dit jaar na twee corona-
jaren weer plaats zal vinden op 
Hemelvaartsdag, zie je Rogier Corne-
lisse, Peter Straus, Marten Janse, e.a. 
Ook Jan de Bruin was jaren van de 
partij. Maar dementie weerhoudt 
hem van deelname.
Omdat het publiek geheim is geble-
ven dat hij in het verleden �nancieel 
heeft bijgedragen aan o.a. de aan-
schaf van vaandels voor het festival, 
eert de Haarlemse Dichtlijn hem op 
zijn verjaardag met een minipodium 
in zijn voortuin.
Er zijn voordrachten van Anneruth 
Wibaut, Rogier Cornelisse, Conny 
Veenings en Marten Janse. En ook 
Jan de Bruin zal uitgenodigd worden 

om voor te dragen. Singer/songwri-
tercombinatie Stuifzand uit Heem-
stede zal het podium muzikaal op-
luisteren.
Het is niet groot, maar het gaat wel 
over de taal die iemand verlaat als hij 
dement wordt.
Publiek is welkom. Zondag 10 april, 
Franz Lehárlaan 32 - 38, Heemstede, 
15.15 uur.

Podium voor dichter Jan de Bruin in voortuin

Jan de Bruin. Foto aangeleverd door 
Haarlemse Dichtlijn.

Heemstede - Op maandag 11 april 
van 14-16 uur is er weer de Vriendin-
nenclub, in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Het themagesprek gaat 
in kleine groepjes over Lente.

Misschien vindt u het leuk om ook 
eens te komen? Tijdens de Vriendin-
nenclub zijn er gesprekken met een 
thema volgens de UP methodiek. 
Als u al graag eerder met de deelne-

mers wilt kennismaken en nog niet 
op de e-mail lijst staat neemt u dan 
contact op met Corrie van Rijn op 
telefoonnummer 023 - 822 42 97 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart bij WIJ Heemstede
eswart@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.
Wilt u zich van tevoren aanmelden? 
Dat kan op bovenstaande telefoon-
nummers.

Thema ‘Lente’ bij de Vriendinnenclub





Meubelsto�eerderij J. Wolters 
Overveen: Bloemendaalseweg 247 A - 023 545 96 32 Leiden: Houtlaan 11 - 071 203 24 00
Alkmaar: Jan van Goyenstraat 1026 - 072 2020 92 92 Kijk op www.josephwolters.nl

GEEF UW MEUBELS EEN NIEUW LEVEN
Meubelsto�eerderij J. Wolters: vakmanschap, kwaliteit en service

Meubelstofferen voor en na

Nieuwe meubels kopen is niet altijd 
nodig. Waarom laat je ze niet eens 
onder handen nemen door een meu-
belstoffeerderij, zoals Joseph Wolters? 
Bij deze ambachtelijke meubelstof-
feerderij hebben ze alle oplossingen 
én experts in huis om jouw bankstel, 
stoel of eethoek weer als nieuw te 
maken. Ook voor reparaties aan jouw 
geliefde meubelstukken, ben je bij 
Joseph Wolters aan het juiste adres.

25 jaar vakwerk
Klinkt goed? Dat vraagt om een 
nadere kennismaking. Ambachtelijke 
Meubelstoffeerderij Joseph Wolters 
is al 25 jaar specialist in herstoffering 
van alle soorten meubels. Wolters 
gebruikt hiervoor traditionele technie-
ken en materialen zoals springveren, 
jutten, singles, paardenhaar en crin. 
Zo worden klassieke meubels zoveel 
mogelijk naar originaliteit opnieuw 
gestoffeerd. Maar ook moderne 
meubels kun je prima herstofferen. 
En leren meubels? Ook die knappen 

ze bij Wolters vakkundig op. En dat 
voor een klein prijsje. Want ook met 
polyether, koudschuim en HR-schuim 
in verschillende kwaliteiten krijgen 
jouw meubels de make-over die ze 
verdienen.

Grote voorjaarsschoonmaak
Zijn jouw meubels niet per se aan ver-
nieuwing, maar wel aan een grondige 
schoonmaakbeurt toe? Een frisse start 
van deze winter? Vraag bij meubel-
stoffeerderij Joseph Wolters dan eens 

naar een diepreinigingsbeurt. Want 
ook die verlengt de levensduur van 
jouw meubels aanzienlijk. De milieu-
vriendelijke meubelreinigingmethode 
is geschikt voor het verwijderen van 
kringen, vlekken en vuil.

Geld over voor leuke dingen
Zeg nou zelf: waarom zou je nieuwe 
meubels kopen als je dankzij Joseph 
Wolters geld overhoudt voor de 
échte leuke dingen, én meteen jaren 
extra kunt genieten van je huidige 
meubels? Joseph Wolters komt graag 
langs voor een kosteloos advies en 
vrijblijvende offerte. Uiteraard nemen 
de professionals de RIVM-regels in 
acht. Veiligheid staat voorop. 
Veel plezier met jouw 
‘nieuwe’ meubels - en de 
nog leukere dingen!
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‘Niets maakt blijer dan een snel dalend getal op de weegschaal’
REGIO – Afslanken in Haarlem, de ideale manier om af 
te vallen, is al enige tijd in Haarlem gevestigd. Yvon Buur 
vertelt enthousiast over haar eerste jaren bij het bedrijf. 
Nadat zij zelf goede resultaten boekte door dit unieke 
behandeltraject, wilde zij – naast haar werkzaamhe-
den als praktijkondersteuner/leefstijlcoach – ook als 
zelfstandige ondernemer verder met dit concept. En 
met succes!

Yvon vertelt. “Ik zie nu ruim 12 
jaar vele mensen met chroni-
sche ziektes – zoals diabetes 
mellitus, hart- en vaatziekten, 
reumatische aandoeningen, ar-
trose, fibromyalgie, lymfe-oe-
deem of herstellende van een 
(sport)blessures – die alle crash-
diëten al hebben geprobeerd, 
maar steeds weer terugvallen 
op het oude gewicht en ge-
woontes. Niet meer de ener-
gie hebben om te sporten, of 
zelfs niet kúnnen sporten.”

Ontspannen afslanken
Volgens Yvon liggen haar klan-
ten ontspannen op de behan-
deltafel, terwijl het geavanceer-
de afslankapparaat het werk 
doet. “Via ultrasound worden 
de vetcellen aangepakt en te-
gelijkertijd worden de spieren 
middels elektrostimulatie ge-
traind, zonder kans op blessu-
res. Zoals een klant al eens te-
rugkoppelde: ‘het is geen dieet, 
maar een aanpassing van mijn 
leefstijl’.”
De methode is volgens Yvon 
laagdrempelig. “Niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en 

dat laatste extra randje niet weg 
krijgen, maar ook voor hen die 
niet meer actief kunnen of wil-
len sporten. Ook helpt het bij 
cellulite en striae: de behande-
lingen trekken de huid namelijk 
mooi strak. Het apparaat doet 
het werk terwijl je ontspannen 
ligt. Zo simpel is het.’’

‘Het is geen 
dieet maar een 
aanpassing van 
mijn leefstijl’

Aantal behandelingen
Bij hoeveel behandelingen 
boek je dan succes? “Dat is 
afhankelijk van iemands uit-
eindelijke afslankdoel. Bij ons 
komen klanten van 18 tot 95 
jaar, zowel mannen als vrou-
wen. En iedereen heeft een ei-
gen doelstelling of uitdaging. 
Wij geven advies op maat en 
kijken hoe en hoe snel de klant 
zijn of haar doel wil bereiken. Dat 
maakt het werk ook zo leuk.’’ 

Aanbieding
Nieuwsgierig geworden? Ga dan 
eens vrijblijvend langs op de 
Kromhoutlaan 1D. Je kunt er uit-
sluitend terecht op afspraak. 

Meld je aan voor een intake & 
proefbehandeling. 
Normaal is de proefbehande-
ling € 89,-, maar nu tijdelijk voor 
€ 49,-. 

Profiteer nog tot 27 april 2022 
van deze speciale aanbie-
ding!

Contact
www.easyslim.nu/haarlem

06-40 90 89 92

haarlem@easyslim.nu

Kromhoutlaan 1D, 2033 WJ Haarlem

■ Ontspannen liggen terwijl het apparaat het werk doet. (FOTO: AANGELEVERD)
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Heemstede – Vorige week kon 
iedereen nog lekker van het warme 
voorjaarszonnetje genieten. Daar 
raak je al snel aan gewend. Dat maart 
nog even op de laatste dag van de 
maand met zijn staart zou roeren, 
had niemand zien aankomen. Ineens 
werd Heemstede ‘s avonds op donder-
dag 31 maart nog even bedekt onder 
een witte deken, alsof we weer terug-
geworpen werden naar de kerst-
dagen. Een straf guur windje zorgde 
ook voor koude temperaturen. 

Nauwelijks geloof je dan dat het o�-
cieel lente is. Terwijl het noorden en 
oosten van Nederland al eerder op 
de dag van 31 maart wit kleurden, 
deed de sneeuw pas hier donder-
dagávond haar intrede. Dit leverde 
wel weer wat spectaculaire winter-
plaatjes in de avond op, geschoten 
rond het Wilhelminaplein in het 
fraaie oude centrum van Heemstede. 
Alsof ze rechtstreeks uit een boek 
komen van tekenaar Anton Pieck.

De volgende ochtend op 1 april, was 
geen grap. De gevallen sneeuw had 
alles omgetoverd in een winter-
sprookje. Dit leverde overigens weder-
om majestueuze plaatjes op. De ge-
vallen sneeuw bleef in ieder geval 
niet lang blijft liggen en was in de 
avond van 1 april grotendeels ver-
dwenen. Er was maar kort wit voetje 
bij Koning Winter gehaald. Of de rest 
van april doet wat die wil, valt nog te 
bezien. Meteorologen verwachten 
nu wel een kletsnatte week met veel 
regen. Hopelijk komt het zonnetje 
weer gauw terug.

Nog even snel een wit voetje halen bij Koning Winter

Hevige sneeuwstorm op het Wilhelminaplein in Heemstede.



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.

11 april 2022, 20.00 uur
➜  Fractievergadering

12 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie 

Samenleving
• Vaststellen Beleidsregels vrijlating 

giften Participatiewet 2022
• Procesvoorstel integraal 

huisvestingsplan (IHP) basisscholen

13 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie Middelen
• Wijziging Verordening openbaar 

water Heemstede

14 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie Ruimte
• Bestemmingsplan ‘Nieuwe 

Belvedère’
• Vervolgtraject aanbesteding 

verwerking restafval

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 14

Gemeentelijke 
activiteiten

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

20 april 2022, 9.00 - 17.00 uur
➜  GFT-bak� ets
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: Weekmarkt Valkenburgerlaan

27 april 2022
➜  Koningsdag
Dit jaar wordt Koningsdag in 
Heemstede weer feestelijk gevierd. Kijk 
op heemstede.nl/koningsdag voor het 
voorlopig programma.

De gemeente Heemstede heeft op de Kerklaan 61 al een eerste groep 
vluchtelingen opgevangen. De Princehof wordt nu voorbereid en er zijn 
noodwoningen gekocht. Mogelijke locaties voor de noodwoningen zijn 
een deel van het parkeerterrein van sportpark Groenendaal, een deel 

van de parkeerplaats van het raadhuis en de parkeerplaats of het plantsoen bij de 
Kohnstammlaan in de Geleerdenwijk. 

Op donderdag 7 april 2022 organiseert de gemeente hierover 
een informatieavond van 20.15 tot 22.00 uur in het raadhuis. 
U kunt zich aanmelden voor de avond via 
www.heemstede.nl/informatieavond onder opvanglocaties 
of u kunt de QR-code scannen.

Informatiebijeenkomst Oekraïne

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

Nieuwe regelgeving:
➜ Notitie gebruik openbare ruimte 

winkelgebieden en horeca Heemstede

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Bosfair op 12 juni 2022 van 10.00 tot 

17.00 uur (Launique Agency & Events)
 De Burgemeester van Rappardlaan is op 

12 juni 2022 afgesloten tussen 07.00 - 
19.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel en vervangen 

dakkapel, Blekersvaartweg 40
➜ uitbreiden eerste verdieping, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen haagondersteunende 

constructie, Hendrik Andriessenlaan 9
➜ plaatsen kelderbak, Overboslaan 22
➜ uitbreiden woonhuis, P.C. Hooftkade 8
➜ plaatsen dakkapel, Reggelaan 8
➜ vergroten dakkapel, Schielaan 10

Aanvraag omgevingsvergunning
ingetrokken:
➜ plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 8

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, Scholtenlaan 150

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, Scholtenlaan 150

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw en dakkapel, 
 Dr. P. Cuyperslaan 8
➜ realiseren uitbouw en plaatsen 

dakkapel, Els van Roodenlaan 2
➜ plaatsen dakopbouw, Slotlaan 13
➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 27

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken
bestemmingsplan:
➜ crisis-en noodopvang, Kerklaan 61

Op 11 maart 2022 heeft de raad besloten 
het pand op Kerklaan 61 in te zetten 
voor tijdelijke crisis- en noodopvang van 
Oekraïense vluchtelingen, vooruitlopend 
op een de� nitieve keuze voor het 
gebruik van dit pand. Hierbij wordt 
uitgegaan van tijdelijk verblijf voor ten 
minste een half jaar.
Er is, gezien het grote aantal 
vluchtelingen dat in korte tijd gehuisvest 
moet worden, met spoed ruimte nodig 
voor crisis- en noodopvang. Het gebouw 
aan de Kerklaan 61 is in eigendom 
van de gemeente en het staat leeg. 

De omgevingsvergunning maakt 
het mogelijk om het gebouw aan de 
Kerklaan 61 de komende anderhalf jaar 
te gebruiken voor crisis- en noodopvang 
van vluchtelingen. De verwachting is dat 
na een half jaar duidelijkheid is over de 
de� nitieve keuze voor het gebruik van 
dit pand. Dat betekent dat over een half 
jaar wordt bepaald of de huidige crisis- 
en noodopvang moet worden verlengd 
of dat er een besluit is genomen over de 
inzet van het gebouw aan de Kerklaan 
61 voor andere doeleinden 

 Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld zienswijzen in te 
dienen betre� ende bovengenoemd 
voornemen. In dit kader liggen 
aanvraag omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit ter inzage in het 
raadhuis op het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede van donderdag 7 april 2022 
tot en met woensdag 4 mei 2022.

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Leerlingen van groep 8 van de Bosch en Hovenschool waren vorige week te gast in het 
raadhuis. Na een korte rondleiding door het raadhuis vertelde burgemeester Astrid Nienhuis 
wat over de gemeente. Er werd vervolgens een echte raadsvergadering nagespeeld.

Op zoek naar tips om 
energie te besparen? 

Op zoek naar inspiratie en ook 
aan de slag met uw woning? 
Nieuwsgierig naar hoe uw 

buurtgenoten het aanpakken? Of op de 
hoogte blijven van collectieve acties en 
subsidiemogelijkheden? Ga dan naar 
heemstededuurzaam.nl/nieuwsbrief 
en meld u aan voor de nieuwsbrief!

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg
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