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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op 7 april belegde de 
gemeente een informatieavond over 
het voornemen 30 noodwoningen te 
plaatsen op drie locaties in Heem-
stede. Een 50-tal omwonenden van 
de voorgenomen locaties bezochten 
het gemeentehuis. De locaties par-
keerterrein van het sportpark en 
achter het raadhuis gaf weinig stof 
tot discussie.  

Weerstand en alternatieven
Anders was het bij de locatie Kohn-
stammlaan. Hier had de gemeente in 
gedachte het plantsoen te gebruiken 
voor 8 huisjes met 16 bewoners. Een 
deel van de omwonenden zag dat 
niet zitten en wil de huisjes verplaat-
sen naar het naastgelegen parkeer-
terrein. Dat gaf weer weerstand bij 
de bewoners die uitkijken op de 
parkeerplaats. De politiek had haar 

zegen al gegeven, al wil men wel dat 
er gekeken wordt welke van de twee 
opties het beste is. De bewoners 
kwamen met alternatieven. Zo vond 
de heer Heres de parkeerplaats bij de 
Scholtenlaan veel beter geschikt. 
Hij vond de communicatie van de 
gemeente onder de maat. De aankon-
diging van dit project viel hem koud 
op zijn dak en draagt volgens hem 
niet bij aan de betrouwbaarheid van 
de politiek. Het parkeerterrein bij de 
Bavo-kerk werd als alternatief ge-
noemd.  

De gemeente heeft 30 noodwonin-
gen aangeschaft die binnen twee 
maanden worden geleverd. Men 
heeft haast en wil graag met de voor-
bereiding beginnen.  Andere locaties 
zijn bekeken, maar om uiteenlopen-
de redenen ongeschikt bevonden 
om het snel te realiseren. Het is de 
bedoeling de huisjes 6 maanden te 
plaatsen, eventueel verlengd tot 9 
maanden. De bewoners willen garan-
ties op schrift dat de woningen dan 
weer verdwijnen.  

Optie Manpadslaangebied
Het college zegde toe een list te ver-
zinnen om  de toezegging netjes te 
verpakken. Het staat de politiek 

(overheid) vrij om later alsnog anders 
te beslissen. De nu aangewezen gron-
den zijn allen eigendom van de ge-
meente, dat maakt het eenvoudiger 
snel door te pakken.
Aanwezig raadslid Boeder (CDA) 
belde nog tijdens de bijeenkomst 
met de ontwikkelaars van het Man-
padslaangebied. Zij zijn nimmer door 
de gemeente benaderd en zien geen 
obstakels om in het gebied ruimte te 
maken voor de noodwoningen. 
Volgens hen zijn de nutsvoorzie-
ningen al aanwezig.  

Zoektocht naar meerdere locaties
Intussen gaat het college verder met 
het zoeken naar andere/meerdere 
locaties o.a. in gesprekken met de 
eigenaren van landgoederen. Zoals 
het zich nu laat aanzien worden de 
noodwoningen van +/- 30m2 als 
volgt geplaatst. Er komen er 8 achter 
het raadhuis, 8 bij de Kohnstamm-
laan en 14 op het parkeerterrein op 
het sportpark. De bestemmings-
plannen worden aangepast. Dan 
hebben de inwoners nog een aantal 
weken hierop te reageren. Een en 
ander krijgt vast nog een vervolg, 
want ook voor reguliere statushou-
ders is dringend behoefte aan 
woonruimte.

Locatie woningen voor vluchtelingen stuit op enig verzet

Informatiebijeenkomst op het raadhuis. Foto’s: Eric van Westerloo.

Maquette met noodwoningen.
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Lezing over Willem Drees

Haarlem - Op donderdag 21 
april houdt Jelle Gaemers een 
lezing in Societeit Vereeniging 
over Willem Drees, minister-
president van 1948 tot 1958. Hij 
is hét gezicht van de naoorlogse 
wederopbouw en grondlegger 
van het stelsel van sociale wet-
geving. Hij geniet 60 jaar nadat 
hij de politiek verliet nog steeds 
grote bekendheid en populari-
teit. Donderdag 21 april, 20 uur, 
Societeit Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem. Aanmelden via www.
societeitvereeniging.nl/agenda.

Willem Drees afgebeeld op postzegel. 
Foto: Bigstock.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Witte Donderdag, 14 april, 19.30u. 
Ds. N. Scholten, viering Heilig 
avondmaal.
Goede Vrijdag, 15 april, 19.30u.
Ds. N. Scholten.
Eerste Paasdag, 17 april,
voorganger ds. N. Scholten.
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 17 april. 10.30u. 
Ds. A.J. Noord. 
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. ANTONIUSKERK
Sparrenlaan 9 Aerdenhout
Zondag 17 april, 10u. Paasviering.
Voorganger pastor B. van Oploo.
De viering is open voor iedereen.
Na a�oop ko�e.
Dit fraaie kerkje, met gedecoreerd 
houtwerk en kleurrijk glas-in-lood, 
is bijna 100 jaar oud. De kruisweg-
staties (14 kleurenlitho’s) zijn bij-
zonder mooi. Meer over de kerk is
te vinden op: Sint-Antonius van 
Paduakerk (Aerdenhout) - Wikipe-
dia. Een gebouw mag dan nog zo 
karakteristiek zijn, het zijn mensen 
die het tot leven brengen.
www.rkhaarlem.nl/kerken/
aerdenhout/

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 14 april, Witte Donder-
dag: ’s morgens géén viering.
19u. Eucharistieviering m.m.v. 
Bavokoor. Voorganger Pastor R. Ver-
haegh.
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag:
’s morgens géén viering.
15u. Kruisweg m.m.v. Dameskoor. 
Voorganger Lector.
19u. Eucharistieviering m.m.v. 
Bavo-ensemble. Voorganger Pastor 
R. Verhaegh.
Zaterdag 16 april, Paaswake, 19u. 
Eucharistieviering m.m.v. In 
Between. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh.
Zondag 17 april, 1e Paasdag, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. Bavo-
koor. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh.
Maandag 18 april, 2e Paasdag, 10u. 
Eucharistieviering cd’s of orgel? 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Reservering, mondkapjes en 
anderhalve 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
Goede Vrijdag, 15 april, 19:30u.
Ds. P. Schalk.

Zondag 17 april, 10u. Ds. P. Schalk.
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
Witte Donderdag, 14 april, 19u. 
Eucharistieviering.
Goede Vrijdag, 15 april, 15. Plech-
tige Kruisweg.
Goede Vrijdag, 15 april, 19u.
Kruisverering en plechtigheden.
Stille zaterdag, 16 april, 21u.
Plechtige Paaswake.
Paasmorgen, zondag 17 april, 10u.
Plechtige Hoogmis.
De plechtigheden en H. Missen 
worden gecelebreerd door pater 
Diego Pildain, met medewerking 
van het OLV-Hemelvaart koor.
Op 18 april, Tweede Paasdag, is er 
in onze kerk geen viering; u bent 
dan welkom in de H. Bavo voor de 
H. Mis om 10u.
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 van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Donderdag 14 april, 19.30u.
Ds. Pieter Terpstra (Witte Donder-
dag, avondmaal).
Vrijdag 15 april, 19.30u.
Ds. Pieter Terpstra (Goede Vrijdag).
Zaterdag 16 april, 22u.       
Ds. Pieter Terpstra (Stille Zaterdag).
Zondag 17 april, 10u.
Ds. Pieter Terpstra (1e Paasdag).     
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep 
zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 17 april 10u. Pasen.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Thema: Zie jij het ook?!
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Donderdag 14 april: Witte Donder-
dag,19.30u. Ds. Piet van Veelen. 
Dienst van Schrift en Tafel.
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag, 
19.30u. Dr. Gerben Heitink.
Zondag 17 april: Eerste Paasdag.
Dr. Gerben Heitink, m.m.v de 
cantorij. Timo de Vries: trompet.
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

Na de bouw in 1908 vermeldt de Nieuwe Haarlem-
se Courant van 20 november 1909 S. en C. Booms 
als bewoners in een adressenlijst van Propagan-
disten van de R.K. Propagandaclub ‘Pius X’.  
Adrianus Albertus Booms en Maria Elizabeth 
Booms-Bulters bewonen ver-volgens Binnenweg 23, ouders van 14 
kinderen, allen geboren voor 1900, waarvan de eerste in 1880. 
Een tweetal advertenties in 1916 vermeldt de aanbieding van schoon en 
vuil zand door A.A. Booms, tuinman van beroep. In 1920 wordt nog 
tulpenland aangeboden. Verdere advertenties staan er niet in de kranten, 
wel rouwadvertenties. 
In de Nieuwe Haarlemsche Courant 25 november 1912 de rouwadver-
tentie van Jacobus Arnoldus Bulters (vader van Maria), contactadres 
Binnenweg 23. In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 4 mei 1920 de 
rouwadvertentie van Adrianus Albertus Booms, 69 jaar oud.  
De adresboeken van Haarlem van 1 januari 1923 (en 1926) vermelden opper-
man Adrianus Mattheus Antonius Booms (1894-1962) op Binnenweg 23. 
Hij adverteert met stoksnijbonen. 
Op 16 augustus 1927 een rouwadvertentie van Hendrikus Antonius 
Booms (overleden in Rotterdam, 43 jaar oud (geboren in 1894), uit aller 
naam en wed. Booms-Bulters op Binnenweg 23. Moeder en weduwe 
Maria woont nog tot haar overlijden op 18 mei 1945 op Binnenweg 23. 
In 1931 is er een zilveren jubileum te vieren van pater Matthius Anthonius 
Petrus Paulus (Pater Salvator) Booms. De receptie is bij zijn broer Cornelis 
op Binnenweg 3. 
Adresboeken en kranten vermelden daarna Binnenweg 23 niet of nauwe-
lijks, behoudens in advertenties voor een werkster. 
In 1965 is er een verbouwing samen met winkel Binnenweg 25 op reke-
ning van A. Prins wonend op Binnenweg 23. Op de bouwtekening lijken 
nummer 23 en 25 intern met elkaar in verbinding te staan. 
Ook in 1985 is er verbouwing van winkel/woonhuis nummer 23, maar 
welke winkel? De toen-foto uit het NHA is uit 1983, maar daarop is geen 
winkel zichtbaar. 
In 1993 vermeldt het adressenboek La Fine Fleur bloemenstylist. Vanaf 
2000 zit restaurant Delizia op nummer 23 tot 2006, daarna Toko Asli Indo-
nesia, tegenwoordig Toko Sumatra Deli. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 11 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 (12)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede/Vogelenzang – Een 
vrachtwagen heeft op donderdag 7 
april een van de slagbomen geramd 
op de spoorwegovergang bij Ley-
duin.
Volgens getuigen reed het zwaarbe-
laden voertuig stapvoets achteruit de 

spoorwegovergang over, toen plots 
de slagbomen neergingen vanwege 
een aankomende trein.
De chau�eur ramde toen de slag-
boom, om de spoorwegovergang te 
verlaten en een botsing te voor-
komen.

Vrachtwagen ramt slagboom spoorweg-
overgang Leyduin

Foto aangeleverd.
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Door Bart Jonker 

Heemstede - Nicole Mulder was 
afgelopen vier jaar wethouder voor 
�nanciën, verkeer, vervoer en water-
staat, economie, duurzaamheid en 
milieu, waaronder ook de energie-
transitie en Schiphol en landschap en 
natuur. Daarnaast had zij ook regio-
nale samenwerking, Metropool Regio 
Amsterdam en Schiphol en bestuur-
lijke vernieuwing en participatie in 
de portefeuille. Nu de voorkeurscoa-
litie na de gemeenteraadsverkie-
zingen bekend is, stopt zij met haar 
wethouderschap. Hoe kijkt zij terug 
op haar periode als wethouder in 
Heemstede? 

Helder en doelgericht
Nicole: “Ik was voordat ik wethouder 
werd fractievoorzitter voor Groen-
Links in de Haarlemmermeer, waar ik 
ook woon en waar ik vanaf mijn 
jongste jaren ben opgegroeid. 
Tijdens mijn studie heb ik in Leiden 
gewoond, waar ik kunstgeschiedenis 
en archeologie heb gestudeerd. 
Daarna ben ik weer teruggekeerd 
naar de Haarlemmermeer. Na mijn 
studie ben ik als onderzoeker en 
manager gaan werken voor commer-
ciële adviesbureaus voor cultuurhis-
torie. Ik ben altijd al bezig geweest 
met belangenorganisaties en be-
stuurlijk werk, zoals voor de Raad van 
Toezicht van het Haarlemmermeer-
museum De Cruquius en zo rol je dan 
de politiek in. In 2010 ben ik in de 
gemeenteraad van Haarlemmermeer 
gekomen. Het mooie daarvan is dat 
je veel meer binding krijgt met alles 
wat er gebeurt in de gemeente en de 
regio, dus Heemstede was zeker 
geen onbekende gemeente voor mij. 
In 2018 werd ik als wethouder voor 
GroenLinks aangesteld in Heem-
stede. Wat ik als raadslid en als 
wethouder altijd belangrijk vind, is 
waar de werkelijke behoeften liggen 
van de mensen, waar liggen de knel-
punten en waar kun je oplossingen 
aandragen op het moment dat er 
een probleem is. Zo werkt het 
meestal intuïtief, maar ook bewust. 
De gemeentelijke overheid reguleert 
deze zaken en maakt beleid. Je moet 
daarom goed weten wat er gebeurt 
in de samenleving. Dat maakt het 
helder en doelgericht voor iedereen.“ 

Er is een vraag en daar moet een 
antwoord op komen
“Elke gemeente is weer anders qua 
cultuur, hoe men in de gemeenschap 
met elkaar omgaat en dus ook 
binnen de gemeenteraad”, vervolgt 

Nicole. “Wat ik ontzettend leuk vond 
is het directe contact als wethouder 
met de inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Dat 
informele contact was in coronatijd 
een stuk lastiger. Ik vond het daarom 
ook goed en belangrijk om zo goed 
mogelijk contact te houden tijdens 
deze zware periode met de inwoners 
en ondernemers in Heemstede. Dat 
werd gewaardeerd, merkte ik. Er 
wordt overigens veel meer macht 
aan het college van B&W toege-
schreven, dan er werkelijk is. De 
wethouder en de ambtenaren wer-
ken voor de vaagstukken die er lig-
gen voorstellen uit en leggen die ter 
besluitvorming voor aan de gemeen-
teraad. Je kunt als wethouder wel 
wat sturen en bepalen hoe de invul-
ling van zo’n voorstel wordt. Het wat 
en het waarom moet echter wel 
aansluiten op een maatschappelijke 
trend of behoefte in de samenleving. 
Dat kan op gemeentelijk of regioni-
veau of voor beide zijn. Kortgezegd: 
er is een vraag en daar moet een 
antwoord op komen.” 

Verkeer, vervoer, veiligheid 
Nicole Mulder: “Als je me vraagt waar 
ik trots op ben dan noem ik het grote 
plan voor het veiliger maken van de 
wegen binnen de bebouwde kom 
van Heemstede door de wegen te 
herinrichten en de snelheid naar 30 
km per uur te brengen. Aan dit 
project wordt de komende 5 jaar 
uitvoering gegeven. Op dit moment 
zijn we natuurlijk al druk bezig met 
het eerste pilotproject: het veiliger 
maken en herinrichten van de 
Camplaan/Van Merlenlaan/Valken-
burgerlaan en de kruising bij het 
Raadhuisplein; tegelijkertijd wordt 
ook een nieuwe inrichting voor de 
weekmarkt gerealiseerd. De over-
steek bij de Adriaan Pauwlaan/
Herenweg wordt binnenkort 
gemaakt, net als de oversteek bij de 
Sportparklaan/ Glipperdreef. Belang-
rijk vind ik hierin de samenwerking 
met de scholen, verkeersouders, 
ouders en omwonenden, met als 
resultaat dat de schoolkinderen en 
andere voetgangers daar veilig 
kunnen oversteken.

En natuurlijk de verlegging van de 
bebouwde kom-grens en snelheids-
verlaging naar 50 km/u op de 
Cruquiusweg bij de Slottuinen/
Indisch wijk. Dit wordt binnenkort 
zichtbaar en is in goed overleg met 
de provincie tot stand gekomen. Dan 
is er nog het plan voor de regionale 
aanpak van verkeer en mobiliteit, dat 

een samenwerkingsverband is tussen 
Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en 
Heemstede. Een mooie mijlpaal vind 
ik de start van het voorbereiden van 
de �ets- en voetgangerstunnel onder 
het spoor door bij Leyduin.
Oh en ik moet nog wat ‘grote jon-
gens’ benoemen: het uitbreiden van 
het �etsparkeren bij het station, dat 
wordt gerealiseerd in samenwerking 
met ProRail en waarvoor ook een 
grote subsidie is binnengehaald. De 
verbetering van de �etsroutes langs 
de Leidsevaart, die gereed zijn en de 
�etsroute langs de Cruquiusweg, 
waarvan de aanleg binnenkort 
aanvangt.  

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaam-
heid is er veel gebeurd en geld geïn-
vesteerd, los nog van de subsidies 
die we krijgen voor allerlei projecten 
op het gebied van maatregelen die 
mensen thuis al kunnen nemen op 
bijvoorbeeld het gebied van energie-
besparing. Dit geldt ook voor soort-
gelijke projecten voor bedrijven. 
Bijzonder trots ben ik ook op onze in 
het afgelopen jaar gelanceerde 
speciale website HeemstedeDuur-
zaam.nl en onze pop-up aan de 
Binnenweg. Er loopt bijvoorbeeld 
ook een prachtig pilotproject om 
zonnepanelen op het parkeerterrein 
bij sportpark Groenendaal mogelijk 
te gaan maken. ‘Zon op parkeren’ 
-participatie wordt binnenkort 
gestart en is ook een samenwerking 
met de provincie.  

Erg leuk om te doen en trots
Erg leuk om te benoemen vind ik de 
�nanciering van het project bij de 
kinderboerderij ‘t Molentje voor 
natuurbeleving en milieueducatie.
En bovenal de nieuwe haven van 
Heemstede, een voorbeeld van 
burgerparticipatie met het Havenlab, 
die nu eigenlijk grotendeels klaar is. 
Ik vind het prachtig geworden en we 
krijgen veel complimenten, ook van 
buiten onze gemeente. Eerder 
hebben we al de Van Merlehaven 
vernieuwd in samenwerking met de 
havenvereniging. En het pontje bij 
Meermond gaat weer varen. Heel blij 
ben ik ten slotte met de Bedrijven 
Investeringszone (BIZ), een samen-
werking met de ondernemers om 
ons winkelgebied van de Raadhuis-
straat en Binnenweg te versterken. Er 
is nog zoveel te benoemen waar 
Heemstede trots op kan zijn. Ach ja, 
ik merk nu echt dat de grote terug-
blik is begonnen”, aldus Nicole 
Mulder.  

Wethouder Nicole Mulder blikt terug: “Je moet goed 
weten wat er gebeurt in de Heemsteedse samenleving”

Nicole Mulder. Foto aangeleverd door 
gemeente Heemstede.

OPINIE

Door Eric van Westerloo

In de hele wereld, dus ook in Nederland is men met de grote aantallen 
Oekraïense ontheemden zeer begaan. De beelden vullen dagelijks onze 
kranten en TV-schermen. 
Alom acties voor kleding, speelgoed, slaapzakken, dekens, bedden en 
huisvesting. De Rijksoverheid doet een dringend beroep op de regio’s om 
voor adequate huisvesting te zorgen. De gemeente Heemstede doet haar 
best om een aantal van de vluchtelingen te huisvesten.  Ook in onze regio 
moeten duizenden Oekraïners worden opgevangen in leegstaande 
gebouwen of ieder ander object dat geschikt gemaakt kan worden voor 
bewoning. Kleine huisjes als noodwoning zijn ook in beeld.  

Nu doet zich het heugelijke feit voor dat er in Heemstede een ideaal stuk 
grond braak ligt en wel het Manpadslaangebied. Afgaande op de poli-
tieke verhoudingen zal daar op termijn worden gebouwd. Er gaat dus op 
een dag een spade de grond in. Wat zou het niet van realiteitszin getui-
gen als de gemeente alles in het werk stelt om op dit stuk grond een aan-
tal tijdelijke woningen te plaatsen. Gas en licht aanleggen zal geen over-
grote problemen opleveren. Voor de infrastructuur zoals de toegangsweg 
kan men vast vooruitlopen op de toekomstige bebouwing. Ja, het is een 
investering en de projectontwikkelaars zullen moeten meewerken, niet 
geschoten altijd mis.  

Het zou wel een mooi gebaar zijn, al is het misschien een druppel op een 
gloeiende plaat, het helpt. De voormalige fractievoorzitter van de VVD 
Michel Radix brak eerder een lans voor Tiny Houses in het gebied. Een 
uitgelezen moment hier eens goed naar te kijken. Zoals gebruikelijk bij 
voornemens iets te gaan doen in het gebied zullen omwonenden in actie 
komen. Omwonenden, bestuurders en de politiek zien vast wel beren op 
de weg. Stap daar eens overheen, zet de schouders eronder en ga voort-
varend te werk. De huisvesting betreft vooral moeders met kinderen en 
ouderen. Zij zullen niet voor overlast zorgen. 

Ik ben benieuwd wie van de politieke partijen deze handschoen gaat 
oppakken.

Vluchtelingenopvang Oekraïners op 
Manpadslaangebied zou mooi gebaar zijn

Open inloop 
SeniorWeb 
Heemstede - Op dinsdag 19 
april is er van 10-12 uur weer 
een open inloop van SeniorWeb, 
met themalezing om 10.00 en 
11.00 uur door Cor Vronik over 
de Cloud, in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.
Vanaf 10.30 uur kunt u vragen 
stellen betre�ende digitale 
problemen. Neem eventueel uw 
eigen smartphone, tablet of 
laptop mee. 
Hebt u vragen over uw appa-
raten, smartphone, computer 
dan kunt u die stellen na a�oop 
van de presentatie. Tot 12.00 uur 
kunt u met al uw vragen over uw 
tablet of smartphone terecht. De 
entree is gratis.

Kijkt u ook op de website van 
Seniorweb Haarlem of
www.wijheemstede.nl voor 
meer online computer informa-
tie en ondersteuning en de 
komende workshops.

Heemstede - Bridgeclub GSV is onder-
deel van de omnivereniging GSV-
Heemstede en is de grootste bridge-
vereniging in deze regio. Lijkt brid-
gen u ook wat? GSV heet u van harte 
welkom. De Bridgeclub beschikt over 
een mooie eigen bridgezaal op de 
Franz Schubertlaan 37 in Heemstede.  

Wat kunt u allemaal verwachten 
bij GSV: 
• Gezelligheid staat hoog in het 

vaandel. 
• Vrijblijvend een paar keer 

meespelen. 
• Bar met vriendelijke prijzen voor de 

drankjes en mogelijkheid voor een 

lekker hapje (bittergarnituur/kaas/
worst).  

• Aangesloten bij de NBB, uitslagen 
na a�oop direct beschikbaar, via de 
modernste Bridgemate en gebruik 
van het NBB-rekenprogramma. De 
spelregels van de NBB worden 
gehanteerd, arbitrage is altijd 
aanwezig. En nog veel meer. 

Er is nu ook bridge mogelijk op de 
dinsdagochtend van 9:30-12:30 uur.
Er kan op alle doordeweekse dagen 
in de middag en avond gebridged 
worden, behalve op vrijdagavond. 
Voor verdere informatie, kijk op: 
www.nbbclubsites.nl/club/6005. 

Voor vragen, stuur een e-mail naar: 
gsvbridge@ziggo.nl.
Of bel met de ledenadministratie van 
de bridge: Mary van der Vis, 
023-5282637 of 06-44521269.

Kom gezellig bridgen bij Bridgeclub GSV

Bridgen bij GSV. Foto aangeleverd 
door Bridgeclub GSV.
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Heemstede - Feest vooraf aan in-
tocht Bloemencorso. Op zaterdag
23 april is er van alles te doen in de 
Raadhuisstraat & Binnenweg. Die dag 
organiseren de winkeliers van Heem-
stede winkelcentrum Raadhuisstraat 
& Binnenweg een feest in het cen-
trum in aanloop naar de komst van 
het Bloemencorso Bollenstreek. 
Vanaf circa 20.15 uur rijdt een bonte 
stoet van prachtige praalwagens 
door onze mooie winkelstraat. Een 
uniek evenement waar iedereen in 
de winkelstraat natuurlijk een gezel-
lige en speciale dag van gaan maken. 

Programma Bloemenfestival 
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. 

Entertainment 
‘s Middags is er voor de kinderen: 
• Schminken 
• Een draaimolen 
• Een springkussen 

Van 17.00 - 0.30 uur zijn de volgende 
optredens: 
• Rudolf Kreuger ter hoogte van 

Oosterlaan 

• Teisterband 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 

• De Muggenblazers, looporkest over 
de Binnenweg

Van 17.00 – 19.30 uur is er De Wijn-
loop. 

Hoe doe je mee aan De Wijnloop? 
Wijn proeven tijdens De Wijnloop? 
Op de website www.dewijnloop.nl 
koopt u glazen voor €15,95 per glas 
(+ €1,00 reserveringskosten) die u 
gedurende de gehele wijnloop ge- 
bruikt. Op de site van DeWijnloop.nl/
Heemstede klikt u meteen door naar 
de aankoop website. U krijgt een 
voucher per gekocht glas in de mail 
toegestuurd waarmee u de bestelde 
glazen kunt ophalen. Het herbruik-
bare glas met opdruk is het “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 be-
perkt. 

Na de wijnloop zoekt u een plekje in 
een van onze gezellige horecagele-
genheden of bij een buitenbar en 
geniet van de muziek die overal 
klinkt. Want u wilt het bloemencorso 
natuurlijk niet missen! 

Vanaf 20.15 uur rijdt het Bloemen-
corso Bollenstreek vanaf het gemeente-
huis over de Raadhuisstraat en Binnen-
weg naar de Lanckhorstlaan. De 
straat wordt vanaf 17.00 uur volledig 
afgesloten voor verkeer. In de winkel-
straat geldt vanaf 17.00 uur een 
parkeerverbod met afsleepregeling. 
Kom bij voorkeur lopend, op de �ets 
of met het openbaar vervoer.

Bloemenfestival en De Wijnloop in Heemstede-Centrum

Wijnen ontdekken tijdens De Wijnloop. Foto: Bigstock.

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Wie te maken krijgt 
met klachten vanwege burn-out of 
verlies kan terecht bij wandelcoach 
Caroline Mathot. Zij neemt je mee in 
de natuur om samen met aandacht 
en beweging te werken aan herstel.  
“De natuur om ons heen is een waar-
devolle omgeving en draagt bij het 
gesprek luchtig te houden”, meent 
Mathot. “Het helpt om je hoofd leeg 
te maken als je lijf in beweging komt. 
Dan volgt je hoofd vanzelf.” 

Caroline Mathot (42) woont met haar 
gezin in Heemstede. Op 19-jarige 
leeftijd kreeg zij zelf te maken met 
verlies, toen haar vader overleed. 
Zoals vaak ging het dagelijks leven al 
snel weer verder en eisten studie en 
werk alle aandacht op.  
Met een drukke baan in de �nanciële 

wereld en twee kleine kinderen 
merkte ze net op tijd dat ze afkoerste 
op een burn-out. Ze nam gas terug 
en met de komst van een derde 
kindje besloot ze haar tijd en energie 
te besteden aan het vrijwilligerswerk 
bij Stichting Bretels. De stichting 
ondersteunt jonge gezinnen waar 
een ouder is overleden. Daarnaast 
startte Mathot een studie voor 
wandelcoach die ze met succes 
afrondde. Met een coachtraject van 5 
wandelingen werkt ze samen met 
haar client aan het doorbreken van 
patronen, om richting te geven aan 
de weg naar acceptatie en herstel.

De wandelcoach heeft in het natuur-
gebied van Leyduin een ideale plek 
gevonden. “Ik zoek bij voorkeur loca-
ties in de buurt.”, zegt ze. ”Leyduin is 
een overzichtelijk landgoed met 
verschillende wandelroutes en 

bankjes om even te pauzeren. Aan de 
hand van gerichte oefeningen ma-
ken we gebruik van de bomen en 
open plekken en focussen op het 
geluid van wind en vogels of juist de 
stilte.” 
Studies hebben uitgewezen dat 
lopen in de natuur een heilzame 
werking heeft op mensen. ”De 
natuur staat nooit stil”, licht ze toe.
“In het coachtraject zie je de verschil-
len in de seizoenen. Dat geeft troost 
en hoop.”  
In ons hectische bestaan ligt een 
burn-out op de loer met vaak een 
langdurige weg naar herstel. 
Wandelen kan een rol spelen in het 
helingsproces. 

Verlies dient zich aan in diverse 
vormen. Mathot: “Verlies van een 
dierbare, maar ook verlies van 
gezondheid of werk is ingrijpend, net 

als een echtscheiding.”  Caroline 
Mathot wandelt ook op andere 
natuurlocaties zoals in de Amster-

damse Waterleiding duinen en op 
het strand. Informatie:
www.wandelenmetcaroline.nl. 

Wandelen als therapie voor burn-out en verlies

Caroline Mathot. Foto: Mirjam Goossens.

Vrijheidslunch 
Heemstede Hapt

Heemstede - Namens Stichting 
IK ZIE JE WEL nodigt Ellen 
Meuwese u op donderdag 5 mei 
om 12 uur uit voor de Vrijheids-
lunch ‘Heemstede Hapt’, die 
georganiseerd wordt rond 
Plein1 Julianalaan 1 in Heem-
stede in samenwerking met de 
gemeente Heemstede. De bedoe-
ling van deze lunch is dat we op 
weg gaan naar een samenleving 
waar gezelligheid en saamhorig-
heid hoog in het vaandel staan. 
Afgelopen jaren is de stigmatise-
ring toegenomen in de maat-
schappij en dat heeft voor veel 
eenzaamheid gezorgd. Laten we 
elkaar weer vinden en een 
wereld creëren voor iedereen! 
Stuur deze uitnodiging ook naar 
iemand waar u van denkt dat 
hij/zij hier graag heen wil en 
help mee een bont pluimage 
aan mensen aan de kleurrijk 
gedekte tafels te krijgen. Het 
wordt een dag vol verrassingen. 
Bij voorbaat Ellens grote dank! 

Aanmelden: info@ikziejewel.nl
of bij Plein1: 023 - 5288510.

Heemstede – Op vrijdag 22 april 
vindt alweer voor de negende keer 
de Nationale Zaaidag plaats. In 2014 
bedacht door de Heemsteedse imker 
Pim Lemmers. Die dag zullen op 
honderden plekken in het land wor-
den gezaaid voor de (wilde) bijen, 
vlinders en andere bestuivers. 
Insecten die het door de verstening 
en het verdwijnen van natuur steeds 
lastiger krijgen om voedsel te vinden. 
De zaaidag is intussen een initiatief 
van de Bijenstichting en Stichting 
Bijenvrienden. Dit jaar komt Caroline 
van der Plas, lid van de Tweede 
Kamer, naar Heemstede om mee te 
zaaien. Eerder deden minister-presi-
dent Mark Rutte en minister Carola 
Schouten aan de zaaidag mee.
Stichting Bijenvrienden uit Heem-
stede geeft, net als voorgaande jaren, 
weer gratis bloemzaad aan scholen 
in de regio Kennemerland weg. 

“Bijvoorbeeld om je schooltuin op te 
vrolijken of een boomspiegel in te 
zaaien”, zegt Jan Kroezen van de 

Bijenvrienden. Scholen die graag 
willen mee zaaien kunnen een email 
sturen naar info@bijenvrienden.nl.

Gratis bloemzaad voor scholen Nationale Zaaidag: 
parlementariër Caroline van der Plas zaait mee

Bij op zonnebloem. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - In theorie moest de 
uitwedstrijd van afgelopen zaterdag 
9 april in en tegen Uitgeest niet al te 
moeilijk zijn. Ga maar na; beide staan 
ze tweede. De een, HBC, van boven 
en de andere, Uitgeest, van onder af 
gezien. Voeg daarbij dat de heen-
wedstrijd een ruime overwinning 
voor HBC was en dan kan met het 
nodige optimisme naar Uitgeest 
afgereisd worden. 

De naar later blijkt correct leidende 
scheidsrechter �uit voor de eerste 
keer en HBC trekt direct ten aanval. 
Door de as, dit keer bestaand uit 
Thomas en Johan, wordt het spel 
verdeeld naar de zijkanten of direct 
naar spits Debora. Het duurt echter 
20 minuten voor de eerste goal valt. 
De tweede volgt niet lang daarna. 
Beide keren is Johan de schutter. De 
rust breekt aan met een 0-2 voor-

sprong. Niets aan de hand zou je dan 
denken. 

De praktijk is nog wel eens weerbar-
stiger. HBC is de controle over 
wedstrijd kwijt. Natuurlijk zijn er 
excuses, maar die klinken altijd veel 
luider als het niet goed gaat. Dat is 
nu niet anders. De organisatie is weg. 
Ieder voor zich probeert er nog iets 
aan te veranderen, maar dat lukt toch 
over het algemeen beter als je dat als 
team doet. Iedereen deelt in de 
malaise. Zelfs keeper Jan is het even 
kwijt. Het eerste doelpunt is nog een 
beetje pech, de tweede leek houd-
baar. En zo is met 2-2 het gelijke spel 
een feit. 

Daarmee is een reële kans op de 
eerste plaats een theoretische 
geworden. Afhankelijk zijn van de 
andere is vervelend, maar wie weet!

Uitgeest G2 – HBC G1 2-2:
in theorie niet al te moeilijk
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Op zaterdag 9 april is 
de honkbalcompetitie in Nederland 
van start gegaan. Honkbal is een 
zomersport maar daar viel rond 14.00 
uur even niet veel van te merken. Een 
aardig regenbuitje was de ouverture 
van de openingswedstrijd. Het klein 
orkest uit Heemstede zorgde voor 
aanvang van de wedstrijd al voor een 

swingende gezelligheid rond het 
veld. 
Klokslag twee uur betraden de gladi-
atoren het veld. De tegenstander van 
de dag was het Amsterdamse Pio-
neers, een gerenommeerde club die 
al jaren meedraait op het hoogste 
niveau. Voor RCH Pinguïns was het 
een hernieuwde kennismaking met 
de hoogste honkbalklasse, nadat zij 
vorig seizoen zijn gepromoveerd.  

Wethouder Sjaak Struijf werd door 
voorzitter Fokke Dijkstra uitgenodigd 
om de eerste bal te werpen en daar-
mee het startsein te geven voor de 
competitie start.

De wethouder deed dat met verve 
als een volleerd pitcher wiep hij de 
bal precies over de thuisplaat. RCH 
Pinguïns kon beginnen aan hun 
eerste wedstrijd. Helaas bleek Pio-
neers te sterk, zodat het debuut in de 
hoofdklasse met verlies werd afge-
sloten 3-23 in het voordeel van Pio-
neers.

De competitie is lang met meestal 
twee wedstrijden in het weekend. 
RCH Pinguïns zal zich moeten hand-
haven op dit hoogste niveau. De 
vereniging heeft er het volste ver- 
trouwen in dat ze dit gaat lukken. 
Vrijwel ieder weekend (zaterdag of 
zondag) speelt het eerste wel een 
thuiswedstrijd en is het de moeite 
waard om eens vanaf het terras of de 
tribune vaak spannende wedstrijden 
te volgen.

Wethouder Struijf werpt eerste bal bij 
start honkbalcompetitie RCH Pinguïns

Wethouder Sjaak Struijf werpt de eerste bal. Foto’s: Eric van Westerloo.

RCH Pinguïns komen het veld op. 

Heemstede– Nieuw onderzoek van 
Ipsos laat zien dat een derde van de 
wereldbevolking door de coronapan-

demie is aangekomen. Voor Neder-
land ligt deze verhouding gunstiger: 
een op de vier mensen.

Het goede nieuws is dat je met wat 
verantwoorder eten en wat regel-
matiger en intensiever bewegen 

deze extra kilo’s binnen enkele 
weken weer kwijt bent. Met als bij-
komend voordeel dat je je ook �tter, 
sterker en beter in je lijf voelt. 
  
Steeds meer mensen 
“Steeds meer mensen onderkennen 
het belang van sport en gezonde 
voeding voor hun betere vitaliteit’, 
aldus eigenaresse Liselot van de 
Langerijt van Fit4lady aan de Raad-
huisstraat 53a in Heemstede.
‘En dat kan met snel resultaat, op een 
voor iedere vrouw werkbare manier. 
Door twee keer per week een half 
uur intensiever te trainen en iedere 
dag een half uur normaal te bewe-
gen, krijg je meer conditie en kracht 
en voel je dat je de dingen van de 
dag veel beter aan kunt. Zeker als je 
daarbij je eetpatroon kunt aanpas-
sen.” 
  
Volledige training voor het beste 
resultaat 
Liselot: “Als je alleen krachttraining 
doet of alleen conditietraining bereik 
je dat e�ect pas na veel langere tijd. 

Daarom geven wij in een half uur een 
combinatie van conditie en kracht-
training. Dat doen we na een intake, 
waarin we samen met jou je ideale 
programma samenstellen. Dan leer je 
ook het onder persoonlijke begelei-
ding trainen in een kleine groep 
waarderen. Je traint individueel, 
maar je voelt je niet alleen.” 
  
Gratis proe�essen 
“Een andere eigenschap van onze 
club is dat we je laten ervaren hoe 
leuk het is voordat we je een lidmaat-
schap aanbieden. Iedereen kan zich 
aanmelden voor een gratis proe�es. 
We nemen contact met je op om een 
afspraak te maken, leren je het trai-
ningscircuit en hoe je hiervan opti-
maal pro�teert. Zo kun je zelf ervaren 
hoe het trainingscircuit je ligt en 
maak je en passant kennis met de 
sfeer in de club. En word je lid, dan 
krijg je een gratis strandtas zo lang 
de voorraad strekt.” 
Meer informatie:
e-mail: heemstede@�t4lady.nl,
telefoon: 06- 36443148.

Nú sporten bij Fit4lady geeft al na zes weken een summer body 

Met 2 x 30 minuten trainen per week bij Fit4lady al resultaat na zes weken: slanker, sterker en…meer zin in de zomer!
Foto aangeleverd door Fit4lady.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede -Voorafgaand aan het 
duel Heemstede-DSS op zondag 10 
april had de thuisclub er weinig
vendutie in om potten te zullen 
breken. De selectie kampte maar 
liefst met 7 ontbrekende basisspe-
lers. Door blessures en vakanties was 
de selectie �ink uitgedund. 

Heemstede is een kleine vereniging, 
waardoor zo’n aderlating aan selec-
tiespelers amper valt op te vangen. 
Zij die wel aan-traden legde veel 
energie in de wedstrijd, maar konden 
een �ink verlies niet ontlopen.  

De 0-7 uitslag was ge�atteerd. 
Heemstede bood echt wel tegen-
stand, maar het ontbrak diverse 
malen gewoon aan geluk. Gelegen-
heidsdoelman Dani Weber weerde 
zich goed, maar kon een hand vol 
onmogelijke doelpunten niet 
voorkomen.
Twee doelpunten vielen door eigen 
toedoen van Heemstede spe- lers. 
Andere goals vielen door gerom-mel 
vlak voor de doellijn. Heemstede 
kreeg ballen slecht uit de verdedi-
ging weg waardoor er mogelijk-
heden kwamen voor DSS. Opvallend 
was dat de rommelige situaties zich 
steeds voordeden na hoekschoppen.  

De meest opvallende speler aan de 
kant van DSS was Sam van Vliet.
Deze razendsnelle linkerspits was 
niet te houden en leverde veel voor-
zetten af waar doelpunten uit voort-
kwamen en scoorde zelf ook nog de 
nummer 5.

Een penalty kon er ook nog wel bij 
voor Heemstede. De arbiter gaf de 
Heemsteedse doelman een gele 
kaart waar rood ook mogelijk was 
gewest. Beide teams speelden zeer 
sportief door de weinig overtre-
dingen liep het spel vlot.  

Na het ingecalculeerde verlies was er 
louter plezier in het clubhuis en op 
het terras. De 120 toeschouwers 
hadden toch een heerlijke zonnige 
middag beleefd langs de lijn.

Na a�oop werd Ed Verhelst door 
voorzitter Jos Hagen benoemd tot 
erelid van de vereniging. Tevens werd 
stilgestaan bij de contractverlenging 
van coach Eugene Goudmijn die ook 
de komende twee jaar voor de groep 
zal staan.
Heemstede in goede doen zal deze 
competitie nog wel betere wed-
strijden a�everen en meedraaien in 
de middenmoot van de vierde klasse. 
Het bleef nog lang gezellig in en 
rond het clubhuis.

Ondanks verlies zit de stemming 
bij HFC Heemstede er altijd in

Ed Verhelst benoemd tot erelid van HFC Heemstede. Foto: Eric van Westerloo.
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ERVAAR HET GEMAK 

VAN PROFESSIONEEL INTERIEURADVIES
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MET ONZE PRACHTIGE INSPIRERENDE COLLECTIES RAAM- EN WANDBEKLEDING, VLOEREN EN VERF.

BINNENKORT: 
Nieuwe Home Stories bij REE

Showpanelen worden voorzien van een nieuw behang en verf-
kleur, bijpassende gordijnsto�en en karpetten zijn besteld en de 
meubels worden binnenkort weer omringd door schitterende 
nieuwe woonaccessoires. Barn, Park en Loft: elke woonstijl vertelt 
weer een eigen verhaal. 

Barn is geïnspireerd op de perfectie van de imperfectie. Landelijk 
in een moderne, eigentijdse setting. Gra�sche motieven en het 

gebruik van aardse kleuren vind je terug in het behang en 
gordijnsto�en met een natuurlijke uitstraling. 
Park heeft een luxueuze uitstraling door het gebruik van rijke en 
glanzende materialen.

Een combinatie van donkerblauw of diepgroen met subtiele 
details in helder goud of warm brons. Deze woonstijl is speels 
door de combinatie van oude klassieke met moderne materialen. 
Sprankelend.

Loft kenmerkt zich als minimalisme op een elegante manier. 
Jong, fris, eigentijds met een vrouwelijke touch door pastel-

kleuren en zachte materialen. 
Vriendelijk en toch heel eenvoudig met soms een prachtig lijnen-
spel. Puur en zuiver. 

De Interior Designers bij REE zijn druk bezig deze drie woonstijlen 
geheel voorjaarssfeer te presenteren in de winkel.
Stap gerust eens binnen op de Binnenweg 89 en laat je inspireren! 
www.homemadeby-ree.nl.    

De frisse voorjaarsbries waait weer door Home Made 
By_ REE. Het enthousiaste team van REE is druk bezig 
de inspirerende interieursettings in de prachtige 
woonwinkel te veranderen naar de nieuwe Home 
Stories 18 en 19. 
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HEY
Heemstedenaar,
Heb je af en toe tijd en ben je geïnteresseerd in het helpen van 
andere Heemstedenaren in het verduurzamen van hun woning?

Van infrarood opnames maken, bij mensen thuis over verduur-
zamen praten, communiceren, coördineren, werven, organiseren 
van webinars en bijeenkomsten, tot het meedenken met ons 
collectief.

DOE MEE! Werk met onder meer Taetske, Pjotr, Rocus, Dick en 
Hanneke aan een duurzaam en energiek Heemstede! 
Meld je aan via info@heemsteedsduurzamer.nl.

Heemsteeds Duurzamer | heemsteedsduurzamer.nl | info@heemsteedsduurzamer.nl

De Heemsteedse energiecoaches zijn 
getrainde vrijwilligers, die onafhankelijk en 
deskundig advies geven om thuis energie te 
besparen. Momenteel zijn er 10 coaches 
actief, die klaar staan om iedere Heemstede-
naar bij te staan met raad en daad als het 
gaat om het verduurzamen van je huis. 
Energiecoach en bestuurslid van 
HeemSteedsDuurzamer, Rocus Brasz licht toe: 
“Je hoeft echt niet een technische achter-
grond te hebben, het gaat erom mensen in 
positie te brengen zodat ze zelf de nodige 
maatregelen kunnen nemen. Als je maar 
gedreven bent om mensen net dat zetje te 
geven dat ze nodig hebben. De training die 
we bieden is volledig en geeft je genoeg 
handvaten om aan de slag te gaan. En we 
helpen elkaar als coaches met regelmatige 

intervisie sessies en kennisdeling onderling. 
Leuk is ook dat je er zelf wat van kan leren. 
Want alleen samen kunnen we werk maken 
van een betere toekomst.”  

Twijfelt u of u geschikt bent als energie-
coach? Kom dan eens langs bij onze tijdelijke 
Pop-up locatie aan de Binnenweg 93 (voor-
malige Rabobank) op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 1.000 tot 12.00 uur. De aanwe-
zige energiecoaches gaan graag met u in 
gesprek. En, als u dat nog niet heeft gedaan, 
vraag meteen een energiecoachgesprek aan. 
Dan ervaart u het zelf. Neem een kijkje op 
https://www.heemsteedsduurzamer.nl/huis-
verduurzamen/. Natuurlijk ook voor iedereen 
die geen energiecoach wil worden, maar wel 
met vragen zit! 

Energiecoaches gezocht! 
Helpt u mee met 
Heemstede verduurzamen? 

Heemstede - Het is voor iedereen belangrijk geworden: bijdragen aan het 
tegengaan van klimaatverandering en je energierekening zo laag mogelijk 
houden. Het begint bij het verduurzamen van je huis. In Heemstede zoeken we 
daarom mensen die het leuk vinden om buren en dorpsgenoten te helpen bij 
deze boeiende puzzel. Door de enorme vraag naar coachgesprekken en infrarood 
scans komen we op dit moment handen tekort.  Heeft u tijd, laat het HeemSteeds-
Duurzamer weten. Wij geven u een opleiding en u komt terecht in de leukste en 
meest duurzame organisatie van Heemstede: coöperatie 
HeemSteedsDuurzamer. 

Geels Meubelen beide 
paasdagen geopend

IJmuiden - Geels Meubelen is een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar actief is in 
het centrum van IJmuiden, op de Lange Nieuwstraat 182-188. Dit jaar is Geels 
beide paasdagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

U kunt bij Geels rekenen op een deskundig 
advies, Paul en Soraya Geels denken graag 
met u mee.
Paul: ,,Wij voeren bekende, betaalbare en 
betrouwbare merken zoals UrbanSofa, 
Richmond Interiors, SEVN, By-Boo, Eleonora 
en MaxFurn.’’

Paul en Soraya zijn constant bezig met leuke 
nieuwe items te vinden. Zij bezoeken de 
internationale meubelbeurzen in Brussel, 
Keulen en Parijs, zodat zij gelijk instappen in 
de laatste trend.

Paul: ,,Een groot deel van ons assortiment is 
snel leverbaar. Op deze paasdagen is het een 
uitgesproken gelegenheid om u eens rustig 

te inspireren en te genieten van de laatste 
meubeltrends. Al onze meubels worden 
gratis en netjes bij u thuis bezorgd.’’
Geels Meubelen staat bekend om de uitste-
kende service. 

Urban Sofa
De fraai ingerichte zaak heeft alle laatste 
modellen van UrbanSofa. Wellicht heeft u de 
nieuwste folder van UrbanSofa ontvangen 
vorige week? Er zijn weer volop lounge-
banken, sofa’s, fauteuils, eetkamerstoelen en 
houten Acasia eetkamertafels.

Volg Geels Meubelen op Instagram en Face-
book voor meer ideeën en overige informatie. 
Kom snel langs!

Paul en Soraya Geels heten u graag welkom tijdens de paasdagen. Foto: Jeroen van Duijn

Foto: De Energiecoaches. Foto: Bart Jonker





Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
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en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
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maken: gas wordt maar duur-
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je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
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bride verwarmen. 
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het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
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nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
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Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
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deelde lades die een 
voortdurende trend 
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De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
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naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
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Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Televisie
De slimme televisie kennen we al een tijdje. 
Je sluit het apparaat aan op het internet en 
daarmee breidt je het aantal mogelijkheden 
enorm uit. Waar je voorheen was aange-
wezen op de pakketten die door je televisie-
provider geleverd worden, kun je nu op je 
televisie het wereldwijde web verkennen en 
alle content gewoon online bekijken. Ook je 
eigen fotoalbums tover je moeiteloos op het 
televisiescherm. Je kunt zelfs een soort 
jukebox van je televisie maken door vanaf je 
mobiele telefoon � lmpjes naar de televisie te 
sturen en ze daar te presenteren aan je 
huisgenoten.

Verlichting
Slimme verlichting hebben we ook al een 
tijdje. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van 
een controlepaneel op je telefoon het licht 
thuis aan of uit doen. Zo vergeet je dus nooit 
meer een lamp. Op deze manier kun je ook 
als je niet thuis bent ’s avonds het licht 
aandoen, om inbrekers af te schrikken. Maar 
ook als je gewoon thuis bent, is het handig 
om de verlichting te kunnen bedienen met je 
telefoon.

Koelkast
Kom jij ook wel eens in de supermarkt tot het 
besef dat je vergeten bent om voor vertrek 
even de koelkast te inspecteren? Met een 

slimme koelkast behoort dat probleem tot 
het verleden. Je logt gewoon even in op je 
koelkast om een overzicht op te vragen van 
de voorraad aldaar. Een slimme koelkast 
geeft je bovendien een seintje als producten 
over de houdbaarheidsdatum dreigen te 
geraken. 
Daarmee voorkom je dat iets bederft en ga je 
dus verspilling tegen. De nieuwste koel-
kasten hebben een touchscreen, waarop je 
berichten kunt versturen, maar waar je ook 
het beeld van je televisie kunt ontvangen. Zo 
hoef je tijdens het koken niets van je favo-
riete programma te missen.

Oven
Ook de oven is er tegenwoordig in een 
slimme variant. Voorheen moest je eerst naar 
de keuken om de oven in de voorverwarm-
stand te zetten. Daarna was het wachten op 
de bekende pieptoon en vervolgens kon je 
het gerecht erin schuiven. 
Tegenwoordig blijf je gewoon op de bank 
zitten, want de voorverwarmstand activeer je 
met je telefoon. 
Een speciale app houdt je vanaf dat moment 
op de hoogte over de resterende 
bereidingstijd.

Foutje
Dat het niet altijd helemaal goed gaat met al 
die slimme apparaten, bleek onlangs bij een 

software-update van AEG. Een aantal combi-
magnetrons van dit merk ontvingen een 
automatische update, maar die had tot 
gevolg dat de magnetron er opeens de 
functie van een stoomoven bij leek te 
hebben. 
Het vervelende was echter vooral dat de 
magnetronfunctie volledig verdwenen was. 
Gebruikers kregen foutcode F606 te zien en 
in sommige gevallen zelfs F254. Met name 

dat laatste was vreemd, want die code duidt 
op een defecte camera. 
De betre� ende combimagnetron heeft hele-
maal geen camera! Het terugzetten van de 
fabrieksinstellingen bleek geen soelaas te 
bieden en tot overmaat van ramp kon het 
apparaat na de storing ook geen verbinding 
meer maken met het draadloze netwerk, 
zodat een handmatige softwarecorrectie 
noodzakelijk was. Oeps!

Een huis vol slimme apparaten
Veertig jaar geleden stond in menig huishouden nog een zwartwittelevisie. Voor 
de jeugd van nu is dat niet meer voor te stellen. Ongetwijfeld zullen de mensen 
over veertig jaar gebruik maken van talloze technologische snu� es waarvan wij 
nu nog geen weet hebben. Zo schrijdt de techniek voort en worden voortdurend 
nieuwe producten op de markt gebracht. Het is vandaag de dag al heel goed 
mogelijk om je huis vol slimme apparaten te zetten. Hiermee worden apparaten 
bedoeld die aangesloten zijn op het internet en zelfstandig allerlei taken kunnen 
uitvoeren.

Morgana Heemstede
Raadhuisstraat 15
023 547 04 64
www.morgana.nl/heemstede Goed en gezond slapen

Elke
zondag
open!

Ontdek jouw SLAAP-DNA®

Wil jij ook uitgerust wakker worden?
Dat kan met een bed dat past bij jou. Doe onze gratis slaaptest en ontdek in 

slechts 8 minuten wat 10 jaar goed en gezond slapen voor jou kan betekenen.

Al 35 jaar is Morgana jouw specialist in goed & gezond slapen. Om dat 
te vieren profi teer je tijdens de slaaptestweken van jubileumvoordeel

op diverse slaapcomfort-upgrades.

Hoe werkt het?
• Doe de gratis slaaptest in de winkel

• Ontdek jouw SLAAP-DNA®

• Profi teer van de slaapcomfort-upgrades

Upgrade jouw slaapcomfort

Meer weten?

Naar Actie

Maak afspraak

of

35
JAAR

Boxspring Verdal (vlak)
Ondersteuningsniveau 2/5 (SZ2100). 
Afmeting 180x200 cm. Inclusief pocket-
veermatrassen en koudschuim topper.

van 4430,- voor

3322,50



Plattegrond op schaal
Wanneer je van plan bent om je slaapkamer 
opnieuw te gaan inrichten, maak dan eerst een 
plattegrond op schaal. Gebruik hiervoor twee 
vellen papier. Op het ene vel teken je de slaap-
kamer, op het andere de meubels. Vervolgens 
knip je die meubels uit, zodat je ze op de plat-
tegrond kunt leggen. Dit stelt je in staat om 
verschillende opstellingen te bekijken, zonder 
dat je daadwerkelijk met de meubels hoef te 
schuiven.

Planken boven je hoofd
De ruimte aan de wand boven het hoofdeinde 
van je bed is een loze ruimte. Je kunt er geen 
meubels plaatsen, maar planken ophangen kan 
natuurlijk wel! Op die planken kun je bijvoor-
beeld boeken kwijt, maar je kunt er ook een 
plantje neerzetten of gewoon wat snuisterijen. 
Zo benut je de ruimte in de slaapkamer 
optimaal.

Schuine wand
Soms hebben slaapkamers een schuine wand. 
Dit speelt met name wanneer de zolderruimte is 
omgebouwd tot slaapkamer. Zo’n schuine wand 
is niet handig bij het inrichten, want je kunt er 
geen meubels kwijt. Het bed kan echter prima 
aan zo’n wand staan. Door het hoofdeind van je 
bed aan de schuine wand te plaatsen, zorg je 
ervoor dat je de ruimte toch nog zo optimaal 
mogelijk benut.

Kledingrek
Niet voldoende ruimte voor een garderobekast? 
Met een eenvoudig kledingrek kun je vaak al 
een heel eind komen. Het is dan wel zaak om 
ervoor te zorgen dat het geheel netjes oogt. 
Eventueel kun je ervoor kiezen om een gordijn 
in je kamer te hangen, waar het kledingrek 
achter verdwijnt.

Hoogslaper
Niet voldoende ruimte voor een groot bed en 
een �inke garderobekast? Overweeg dan eens 
om te kiezen voor een hoogslaper. Wanneer je 
een tweepersoons hoogslaper plaatst, heb je 
daaronder voldoende ruimte om een inloopkast 
te maken voor al je kleding. Een andere optie is 
om een bed te kiezen met veel opbergruimte 
eronder. Die kastjes kun je gebruiken om de 
kledingstukken van het andere seizoen in te 
bewaren. Daardoor hoeft je garderobekast niet 
zo groot te zijn.

Kast rond het bed
Nog een mooie manier om ruimte te winnen: 
een kast rond het bed. We bedoelen dan een 
wandkast die rond het hoofdeind van je bed 
wordt gebouwd. Links en rechts een hoge kast 
en daartussen, dus boven het hoofdeinde, 
alleen kastjes die vanaf het plafond tot halver-
wege lopen, met daaronder voldoende ruimte 
om comfortabel in en uit je bed te kunnen 
stappen.

Handige tips voor het 
inrichten van de slaapkamer

We brengen gemiddeld een derde van ons hele leven door in de slaapkamer. 
Het is de ruimte waar we ons lichaam rust geven en opladen voor de volgende 
dag. Daarom is het belangrijk dat onze slaapkamer een rustgevende uitstraling 
heeft. Hoe minder je erin zet, hoe beter het eigenlijk is. Bovendien is lang niet 
elke slaapkamer even ruim bemeten. Een bed en een kast voor je kleding zijn 
de meest essentiële zaken. Wat je er verder nog aan toevoegt, bepaal je uiteraard 
geheel zelf. Er zijn diverse mogelijkheden om er echt iets moois van te maken.

Anegang 8, Haarlem 
Vlaamseweg 1, Haarlem 

www.deka-tuin.nl

De bloemetjes 
buiten zetten

1e en 2e 
paasdag open van 10.00 tot 

17.00 uur

vaste planten
potmaat 17 cm 
per stuk 5.95 

2 voor 

10.-
pot stockholm
vanaf d24 t/m d37 cm
vanaf 14.95

25% korting

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

Voor al uw stoffeerwerk
Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
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Oproep:
getuigen gezocht

Heemstede - Op dinsdag 29 
maart is een race�etser aan-
gereden door een Mercedes-
taxi. 

Dit is gebeurd op het �etspad 
langs de Herenweg in Noorde-
lijke richting, ter hoogte van de 
Hugo de Grootlaan.

Door deze aanrijding heeft het 
slachto�er ernstig lichamelijk 
letsel opgelopen. 

Indien u getuige bent geweest 
van dit ongeval wordt verzocht 
contact op te nemen via e-mail 
feploem@gmail.com of met de 
politie te Hoofddorp op 
0900-8844. 

Heemstede - Heemstede is de enige 
gemeente in Nederland met een 
Jacob de Witstraat. Elders is geen 
enkele straat naar deze 18de-eeuwse 
schilder genoemd, die toch een 
omvangrijk oeuvre op zijn werk heeft 
staan. 

Jacob de Wit (1695-1754) behoorde 
tot de bestbetaalde plafond- en 
historieschilders van de 18de eeuw. 
Een kunstenaar wiens werk al bij 
leven werd vervalst. Wiens naam zelfs 
uitgroeide tot merknaam, waardoor 
zijn schilderingen in grijs als ‘Witjes’ 
bekendstaan. Ook Heemstede kent 
‘Witjes’, bijvoorbeeld op Huis te 
Manpad en Bosbeek. 

Maar naast deze bedrieglijk echt 
lijkende marmerschilderingen, is het 
oeuvre van de kunstenaar meer dan 
dat. Stichting Jacob de Wit organi-
seert daarom van 29 maart t/m 30 
april 2022 de expositie ‘Jacob de Wit, 
Op zoek naar een vergeten meester-
schilder’ in de Amstelkerk, Amstel-
veld 10 in Amsterdam. Hier maak je 

kennis met het leven en werk van 
deze illusionist van de Lage Landen. 
Verschillende wandelroutes leiden 
vervolgens langs plekken in Amster-
dam waar zijn werk nog altijd te zien 
is. 

Populair bij vele opdrachtgevers 
Jacob de Wit schilderde voor stads- 
en kerkbesturen, maar ook voor de 
koopmansadel in de Hollandse 
steden. Zijn opdrachtgevers kwamen 
van Antwerpen tot Lissabon en van 
Londen tot Kassel. Hij schilderde voor 
hen vele zaal-, deur-, schoorsteen- en 
plafondstukken voor hun grachten-
huizen, raadhuizen, kerken, buiten-
plaatsen, kastelen en paleizen. In 
Amsterdam alleen al maakte hij voor 
zestig grachtenhuizen verschillende 
schilderijensembles.  

In de 19de en 20ste eeuw zijn vele 
oorspronkelijke interieurs met wer-
ken van Jacob ontmanteld en via de 
kunsthandel verkocht. De kopers - 
kunstverzamelaars, rijke industriëlen 
en adellijke families in Nederland, 

Europa en Amerika - hebben zijn 
werken in hun (buiten)huizen
herplaatst. Zo ook kwam Huis te
Manpad aan zijn Jacob de Wit-
plafond. 

De expositie in Amsterdam is een 
eerste kennismaking, zeker voor de 
bewoners van de enige Jacob de 
Witstraat in Nederland.

Expositie over schilder Jacob de Wit in Amsterdam, 
een kunstenaar die ook in Heemstede werkte

Zelfportret Jacob de Wit, ca 1740, 
collectie OLHOS. Foto aangeleverd:
Mr Stichting J. de Wit.

Heemstede – Jom Hasjoa, de dag 
der vernietiging, is de Joodse gedenk-
dag voor de 6 miljoen slachto�ers 
van de Sjoa, tevens de dag waarop 
het getto van Warschau werd ver-
nietigd.

Stichting joods Monument Heem-
stede nodigt de nabestaanden van 
de slachto�ers van de Sjoa alsmede 
alle andere betrokkenen en belang-
stellenden uit om aan de herdenking 
deel te nemen.

De herdenking vindt plaats op don-
derdagavond 28 april a.s. van 20:00 
uur – 21:00 uur bij het Joods monu-
ment aan de Vrijheidsdreef in Heem-
stede.
Let op: dus niet zoals gebruikelijk op 

de ingaande avond van Jom Hasjoa 
op 27 april vanwege Koningsdag 
maar op de uitgaande avond van 
Jom Hasjoa op 28 april.

Programma:
– aansteken herdenkingskaars;
– oplezen van de namen van de 162 

Heemsteedse slachto�ers alsmede 
gelegenheid tot het noemen van 
andere namen van slachto�ers;

– gebeden door rabbijn Shmuel 
Spiero;

– 1 minuut stilte;
– gelegenheid tot het leggen van 

een steentje op het monument.

Er is geen zitgelegenheid dus indien 
gewenst gelieve een eigen (klap)
stoel mee te nemen.

Jom Hasjoa herdenking op
28 april aan Vrijheidsdreef

Jom Hasjoa herdenking in 2021. Foto: Bart Jonker.

Heemstede/IJmuiden - Zaterdag 16 
april kun je meedoen aan een wan-
deling met natuurschrijver Koos 
Dijksterhuis aan het strand van 
IJmuiden.
De aanleiding is zijn boek over 
schelpen ‘Noordkrompen, zeeen-
gelen en ko�eboontjes’.  Zoek mee 
naar honderdduizenden soorten 
schelpdieren, scheermessen, kokkels 
en al het andere moois dat onze 
kustlandschap te bieden heeft. Er is 
plek voor twintig 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 er van 
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 bevruch-
ten. Oesters doen hun erotische 
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 schelp-
dierwereld waarin je het zo gek niet 
kunt verzinnen.
Koos Dijksterhuis studeerde biologie 
en sociologie in Groningen. Hij heeft 
een dagelijkse column over natuur in 
Trouw, is columnist van Bionieuws en 
Vroege Vogels, geeft vrolijke lezingen 
en schrijft vormvaste verzen op rijm. 
Eerder publiceerde hij onder meer de 
boeken Een Groenlander in Afrika, 
Winnen van de Bierkaai, Akkervogels, 

De kiekendieven van het Oldambt, 
Jong&Wild, De spreeuw en Eiland-
gevoel. 

Aanvang: 11.00 uur (deze is volge-
boekt). Er is nog wel plek om 15.00 
uur. Toegang: € 10,-.
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Wandeling met natuurschrijver Koos Dijksterhuis 
aan het strand in IJmuiden

Koos Dijksterhuis. Foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Vaktherapeuten heb-
ben dinsdag 12 april de petitie ‘Con-
tracteer vaktherapie voor jeugdhulp 
in Zuid-Kennemerland en IJmond’ 
aangeboden aan de Heemsteedse 
wethouder Struijf van Sociaal 
Domein. Vaktherapeuten doen het 
verzoek doen om vrijgevestigde 
vaktherapie op te nemen in de ge-
contracteerde jeugdhulp. Dinsdag-
avond 12 april werd de petitie ook 
aan de commissie Samenleving van 
Heemstede toegelicht. Sinds de in-
gang van de Jeugdwet in 2015 heeft 
gemeente Heemstede niet ingekocht 
en ook niet vergoed op PGB voor 
kinderen en jongeren met een indi-
catie voor jeugdhulp. In de nieuwe 
inkoop jeugdhulp per 2023 worden 

de vrijgevestigde vaktherapeuten 
weer niet ingekocht. Dit is een gemis 
voor de kinderen en jongeren die 
nog te weinig woorden hebben om 
te vertellen wat er aan de hand is of 
die niet over hun problemen kunnen 
of willen praten. De petitie hiervoor 
is 650 keer is ondertekend, om ook 
voor deze groep jeugdigen passende 
hulp in te kopen. In februari is deze 
petitie al in de gemeente Haarlem 
ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat 
de gemeente Haarlem een pilot is ge-
start. Het verzoek aan de gemeente 
Heemstede is om bij deze pilot aan te 
sluiten. Deze petitie zal de komende 
weken ook aan de andere vijf ge-
meenten in deze jeugdhulpregio 
worden aangeboden.

Vaktherapeuten jeugdhulp bieden petitie aan 

Aanbieding petitie vaktherapeuten aan wethouder Sjaak Struijf. Foto aangeleverd.

Heemstede -Op donderdag  21 april 
om 19.30 uur de lezing en game: De 
impact van klimaatverandering door 
Peter Wiers en Susanne IJsenbrandt 
i.s.m. de Rotary Club Heemstede. 17 
Sustainable Development Goals 
(SDGs), klimaatverandering, energie-
transitie, plastic soep, ontbossing etc. 
Duurzame ontwikkeling, het lijkt 

geen begin en geen eind te hebben. 
En toch kunnen we dit heel concreet 
maken en voor iedereen toeganke-
lijk. Peter geeft op een heldere en 
humorvolle wijze inzicht in de impact 
van emissies en het e�ect op de 
klimaatverandering. Aan de hand 
van een duurzame impact game laat 
Susanne je op interactieve wijze 
ontdekken wat jouw voetafdruk is en 
hoe jij een verschil kunt gaan maken. 
Let op: neem je mobiele telefoon 
mee (voor de game) .
De lezing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede en 
nu met een gereduceerd tarief voor 
€5,-. Leden van Rotary Club Heem-
stede houden in 2022 een aantal 
lezingen vanuit hun expertisegebied 
voor geïnteresseerden. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Lezing en game: ‘De impact van klimaatverandering’
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Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 18 april, 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53
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Horizontaal 1. conditietraining; 7. telwoord; 12. uitvinder van
de saxofoon; 13. fraaie witte bloem; 14. dierenverblijf; 15. gro-
te kledingmaat (afk.); 17. plaats in Italië; 19. land in Azië; 21.
voetbalclub uit Alkmaar; 22. Trans Europa Express (afk.); 24.
rampspoed (pech); 27. Nederlandse omroep; 28. toespraak;
30. ogenblik; 31. Nederlandse rivier; 32. reinigingsdoek; 33.
eikenschors; 35. plaats in België; 37. vorm van Boedhisme; 38.
balsport; 41. vochtig; 42. jaargetijde; 44. glad (gelijk); 46. spijs-
kaart; 47. balsport te paard; 48. zangstem; 49. huiduitwas; 50.
melkklier; 52. opgeworpen heuvel; 54. goederenverkeer
(zaken); 56. hazenslaap; 58. vastklinken; 61. nachtroofvogel;
62. gereedschap; 64. sprekende vogel; 65. binnenste van bot-
ten; 67. renloop bij honkbal; 68. gymnastiektoestel; 70. gebak-
je met slagroom; 72. dierenmond; 73. iemand die met valken
jaagt; 76. vangwerktuig; 77. zeer jong kind; 78. vijlgereed-
schap; 79. dagroofvogel; 81. middelbaar onderwijs (afk.); 82.
gevangenverblijf; 83. jenever; 84. grappenmaker; 86. lekkernij;
87. iemand waarderen (ontzag).

Verticaal 1. van oorsprong een Amerikaanse dans; 2. techni-
sche school (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. uitrit (Engels); 5.
een diploma behalen; 6. door koorts verward praten; 7. water-
sport; 8. rooktabak; 9. duizend kilo; 10. persoonlijk voornaam-
woord; 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. smalle
tak van een waterloop; 18. tennisterm; 20. recht stuk vaarwa-
ter; 21. tijdperk; 23. lusthof; 25. geestdrif; 26. ontuchtige vrouw;
27. graafschap in Engeland; 29. niet weelderig; 32. zeer ner-
veus persoon; 34. vochtig koud; 36. de hoogste waarde; 37.
gretig verlangen; 39. verwoestende virusziekte; 40. schermwa-
pen; 42. Europese hoofdstad; 43. verdieping; 45. voertuig; 46.
insect; 51. magertjes (teer); 53. borstbeen; 54. plaats in Duits-
land; 55. humeurig mens; 56. militair voertuig; 57. het middel-
punt; 59. jongensnaam; 60. biljartterm; 62. dienstbode; 63. vis-
etende vogel; 66. eikenschors; 67. snel (haastig) 69. steen; 71.
rivier in Utrecht; 73. dagroofvogel; 74. zwemvogel; 75. zuur-
achtig; 78. raad voor economische aangelegenheden (afk.);
80. vlug; 83. centraal beheer (afk.); 85. muzieknoot.
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KRUISWOORDPUZZEL

Door Joke van der Zee 

Aerdenhout – Een taart met verschil-
lende lagen wordt op dinsdag-
morgen 5 april binnengebracht bij 
de Aerdenhout apotheek aan de 
Zandvoortselaan . Niet omdat er 
iemand jarig is, nee, José van Schaik 
gaat na een dienstverband van 20 
jaar met pensioen! Na al die jaren is 
ze voor velen in de omgeving hét 
gezicht van de apotheek geworden. 
Met een zorgzaam en hulpvaardig 
karakter wordt José ook wel ‘de 
moeder van de apotheek’ genoemd. 
Haar laatste werkdag staat in het 
teken van afscheid nemen van haar 
collega’s en de cliënten, alle reden 
voor een feestje!   
En dat was het: op 5 april was het 
‘Josés dag’, zo gaven haar collega’s 
aan. De collegialiteit binnen de 
apotheek was goed voelbaar. De 
taart werd gebakken door collega 
Corinne en later die ochtend was er 
een heus cabaret-optreden van 
‘Zuster Secretia’ vertaald door collega 
Peter De gespeelde non van Klooster 
Alverna was bij de collega’s te rade 
gegaan naar de roddel en achterklap 

over José. Zonder succes want het 
zwartboek bleef leeg, hoe kon het 
ook anders wanneer je zo geliefd 
bent. Hoewel Zuster Secretia eigen-
lijk haar naam eer aan deed, vond 
José het optreden ‘geweldig’ en werd 
er hartelijk gelachen. Ook werd ze 
die ochtend  door collega Sandra 
met alle egards en veel lof toege-
sproken. “Hoe hectisch het soms ook 
was, José bleef altijd professioneel en 
wist met zorg en medeleven ieder op 
zijn gemak te stellen, maar ook van 
de nodige (en vaak nog ietsje meer) 
uitleg te voorzien. “De cliënten lopen 
echt met je weg.”

Enigszins beduusd liet José dit alles 
als middelpunt van deze dag over 
zich heen komen. Bijzonder verguld 
was zij met het afscheidsboek waarin 
collega’s en oud-collega’s van jaren 
terug een lief stukje hadden 
geschreven. De apotheek was voor 
deze dag omgetoverd tot feestelijke 
ruimte met lekkernijen voor ieder die 
José kwam bedanken. Ook van 
cliënten kreeg José niets anders dan 
aardige woorden, mooie toekomst-
wensen en cadeaus.

Feestelijk afscheid nemen en door-
werken, dat was wel wat José 
aanvankelijk deed die 5e april, maar 
dat konden de collega’s toch niet 
goed vinden: zij namen het werk 
over, want deze dag was het ‘José’s 
dag’.

Het werk en de collegialiteit zal zij 
vast gaan missen. Twintig jaar 
geleden startte ze, na een carrière als 
diëtiste in het Antoni van Leeuwen-
hoekziekenhuis en later de Mari-
astichting, in de Aerdenhout 
apotheek als apothekersassistente. 
“Het zorgen voor anderen, dat is wie 
ik bén”, zegt ze. Naast de zorg voor de 
cliënten haalde José er veel voldoe-
ning uit om die zorg en aandacht ook 
aan haar collega’s te geven. Verjaar-
dagen of een afscheid van een 
collega werden altijd een feest. “Ik 
was vaak degene die voor jubila-
rissen de speeches of liedjes schreef 
en de cadeautjes regelde, en dat 
vond ik altijd erg leuk om te doen.” 
José is sowieso erg positief van aard. 
“Ik heb meerdere hobby’s .” Het is 
misschien moeilijk voorstelbaar dat 
de elegante Heemsteedse graag in 

de aarde wroet maar dat is toch echt 
een van haar bezigheden. “Bij de 
KIMT ben ik één van de vrijwilligers 
die kinderen begeleid bij het moes-
tuinieren. Het is geweldig om de 
verwondering van de kinderen te 

zien wanneer er uit een klein zaadje 
een prachtige groente ontwikkeld 
waar ze soep mee kunnen maken.” 
Een ding is zeker: Deze bezige bij 
kijkt uit naar alles wat er nog op haar 
pad gaat komen!

Afscheid José van Schaik bij Aerdenhout Apotheek: 
“Het zorgen voor anderen, dat is wie ik bén”

José van Schaik. Foto: Joke van der Zee.

Heemstede – Twee personen zijn 
aangehouden op donderdagavond
7 april na een achtervolging vanuit 
Bloemendaal. Rond 22.25 uur kreeg 
de politie een melding van een ver-
dachte situatie aan de Essenlaan in 
Bloemendaal.

Als agenten ter plaatse komen gaan 
twee personen er te voet vandoor. Er 
ontstaat een achtervolging te voet, 
waarna de twee personen in een 
auto stappen en er vandoor gaan. 
De inzittenden vluchten per auto, 

waarop een achtervolging ontstaat. 
De achtervolging gaat via Haarlem 
naar Heemstede. De snelheid loopt 
dan op tot ruim boven de 100 km/u. 
Op de Leidsevaartweg verliest de 
bestuurder de nacht over het stuur 
en belandt in een ondiep slootje.
De twee inzittenden zijn direct aange-
houden. 

Brandweer en een tweetal ambulan-
ces komen ter plaatse omdat sprake 
is van een waterongeval. Met een 
politiehond wordt gezocht naar een 

eventuele derde inzittende. Deze 
wordt niet aangetro�en. 
Na de aanhouding zijn de twee jonge-
mannen aan het ambulanceperso-
neel overgedragen. Zij zijn naar ver-
schillende ziekenhuizen gebracht. De 
auto is door een berger uit de sloot 
getakeld. Het voertuig is naar het 
hoofdbureau in Haarlem overge-
bracht.
Waarom de twee er vandoor gingen, 
is nog onbekend. Agenten hebben 
later in de nacht nog onderzoek 
gedaan op de Essenlaan.

Twee aanhoudingen na achtervolging

Foto: NieuwsFoto.nl.
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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. 

Open inloop SeniorWeb. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12u. Gratis.

Trefpuntlezing ‘Zanzibar, beleve-
nissen op een kruidnagel eiland’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede Om 13.30u. Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl, of belt u 
023 – 5483828.

DONDERDAG 21 APRIL
Basiscursus Koken voor mannen
Kennismakingsworkshop in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. 
V.16.30 – 18.30u. Kosten workshop: 
€25,-.
Vanaf 12 mei 6 bijeenkomsten, 
kosten cursus: €158,-.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

VRIJDAG 22 APRIL
David Vos met ‘Een Tour de Chant’. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. Toe-
gang vrij, een bijdrage gewenst 
met richtlijn 10 euro. Reserveren is 
mogelijk via penningmeester@
mosterdzaadje.nl.

ZONDAG 24 APRIL
10.000 stappenwandeling. Vertrek-
punt: ingang SportPlaza, Sport-
parklaan 16 in Heemstede. Om 
10u. 

Het Lamy Trio. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, een bijdrage 
gewenst met richtlijn 10 euro. 
Reserveren is mogelijk via penning-
meester@mosterdzaadje.nl.

DONDERDAG 5 MEI
Vrijheidslunch Heemstede Hapt. 
Rond Plein1 Julianalaan 1 in Heem-
stede. Om12u. Aanmelden via 
info@ikziejewel.nl of bij Plein1:
023 - 528850.

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 bezich-
tigen tijdens de openingstijden 
van Welzijn Bloemendaal en de 
bibliotheek.

AGENDA

Heemstede - Op zondag Palmpasen 
opende in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk een kleine paasex-
positie. Meest in het oog springende 
voorwerp is een passiekruis. Het 
toont de gekruisigde  Christus. Mét 
een ‘verhaal’, want de zogeheten 
lijdenswerktuigen zijn erop te zien. 
Naast Hem de berouwvolle moorde-
naar Dismas en de verstokte moorde-
naar Gesmas. Dismas aan Zijn rech-
terzijde heeft het gelaat naar Christus 
toegewend. Onder het kruis staat 
Zijn bedroefde Moeder, rechts van 
Haar een van de andere Maria’s en 
links de geliefde leerling Johannes. 
De lijdenswerktuigen – voorwerpen 
die bij de kruisiging een rol speelden 
- zijn uitgebeeld. Zoals de ladder, 
parallel daaraan de geselpaal en 
kruislings de speer waarmee 
Longinus de zijde doorboorde. Maar 
ook de stengel waarop de in azijn 
gedrenkte spons zat. De derde stok 
zou kunnen verwijzen naar de riet-
stokken waarmee de geseling werd 
voltrokken. Aan de voeten van Maria 

de drie dobbelstenen, een schaal 
met twee vissen en vijf broden en 
een hart. Op de kruisarm de nijptang, 
hamer en spijkermand. Ook een kan, 
misschien wel die voor de bittere 
wijn die men hem te drinken wilde 
geven, en het haantje dat kraaide 
toen Petrus voor de derde maal 
Christus verloochende. De kruisarm 
was het horizontale deel van het 
kruis dat de veroordeelde daadwer-
kelijk droeg op zijn zware laatste 
tocht. Voor de Romeinen was de 
kruisdood overigens de wreedste en 
meest vernederende vorm van 
doodstraf.

Opmerkelijk is ten slotte de wijzer-
plaat aan de bovenzijde te midden 
van zon, maan en ster. De rechter 
wijzer duidt het moment van sterven 
van Christus, om drie uur in de 
middag, het negende uur vanaf zons-
opgang. De linker wijzer geeft het 
moment van kruisiging aan, negen 
uur in de ochtend, het derde uur. De 
onderste wijzer zou dan het moment 

van veroordeling aangeven, tussen 
06.00 en 07.00. Al met al een bijzon-
der voorbeeld van een uitnodiging 
tot privé-devotie.

Kleine paasexpositie in de OLV Hemelvaartkerk

Het passiekruis. Foto aangeleverd 
door OLV Hemelvaartkerk.

Overveen - Op zondag 24 april 
komen de liefhebbers van Weense 
muziek aan hun trekken. Dan treedt 
het Wittgenstein Project op in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 in Overveen. 
Ze spelen werken van Johann Strauss 
jr., Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Schmidt en Johann Schrammel. 

De Nederlandse pianist Folke Nauta 
verloor het gebruik van zijn rechter-
hand door een lokale neurologische 
storing. In Paul Wittgenstein, de 
Weense pianist die zijn rechterarm 
verloor in de Eerste Wereldoorlog, 
herkent hij een illustere voorganger. 
Wittgenstein vroeg bekende compo-
nisten werken te schrijven voor piano 
linkerhand. Dat leverde schitterende 
kamermuziek op die je terugvoert 
naar het negentiende-eeuwse 
Wenen. Folke Nauta vormde een 
ensemble van vijf volleerde solisten 
om die muziek uit te voeren. Dat 
betekende de start van het Wittgen-
stein project. Naast Folke Nauta 
(piano) bestaat het ensemble uit Lars 
Wouters van den Oudenweijer 
(klarinet), Janneke van Prooijen 

(viool), Elisabeth Smalt (altviool) en 
Michiel Weidner (cello). 

Het concert start om 11.00 uur (zaal 
open 10.30 uur). Kaarten zijn online 
te koop via www.muzenforum.nl en 
op de dag van het concert aan de 
zaal (uitsluitend pinbetaling). Een 
kaart kost voor €24,-. Jongeren tot 26 
jaar betalen €12,-.  

Stichting Muzenforum organiseert 
ieder jaar van september t/m april 
acht zondagochtendconcerten.  
Diversiteit in het aanbod staat 
voorop: van solisten tot ensembles 
en zowel instrumentaal als vocaal. 

Op de website (www.muzenforum.
nl) vindt u meer informatie over het 
concert.

Wittgenstein Project met 19e-eeuwse 
Weense Muziek in Overveen

Wittgenstein Project. Foto: Copyright Ronald Knapp.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Twee jaar na de eerstesteenlegging in 1878, 
wordt de kerk geconsacreerd en de eerste H. Mis opgedragen.
Op het hoofdaltaar worden de relikwieën van H.H. Martelaren 
Marius en Margarita neergelegd. Deze kwamen waarschijnlijk 
uit het Kerkje aan de overkant op het terrein van Berkenrode.
Ook relikwieën zijn in de Heilige Bavo, deze St. Bavo heeft er 
ook één, waarvan de inhoud onbekend is.
Het kan iets van St. Bavo zelf zijn of van een heilig persoon: het 
blijft mysterieus.
Een tegel met vijf kruizen: geen gewoon kruis, uitgehouwen en 
met goud of zilver belegd.

Adriaan Pauw was de man die de protestantse Oude Kerk liet 
bouwen op de fundering van het katholieke Mariakapel. In 
1623 liet hij het kapelletje afbreken. De Oude Kerk staat nog 
steeds op het Wilhelminaplein.

In die tijd werd de protestantse kerk heersend. 
Het calvinisme beheerst voor lange tijd het open-
bare leven.
In 1633 vragen Heemsteedse katholieken aan het 
Haarlems Kapitteler of er een bisschop of eigen 
priester te midden van hen woont.
Een bewijs dat er nog een belangrijke katholieke 
gemeenschap bestond. Onder meer door een 
gebrek aan priesters kon niet aan het verzoek 
worden voldaan.
Vanwege de migratie uit Limburg en Noord-
Brabant- (seizoenwerkers en werksters in de 
linnenblekerijen) heeft Heemstede altijd een 
grote katholieke meerderheid gekend.
De priesters moeten na het verbod van uitoefe-
ning van hun godsdienst, eind 16e eeuw/begin 
17e eeuw hun werk bij nacht en ontij uitoefenen 
in een huisvertrek of schuur. Men noemde deze 
tijd ook ‘schuilkerkentijd.’

Bron: St. Bavo

Relikwieën Heilige Bavo
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Heemstede - Afgelopen vrijdag-
middag 8 april zijn de kindertuinen 
en generatietuinen weer van start 
gegaan op Kom In Mijn Tuin (KIMT). 

Leerlingen van groep 5 van de Spar-
renbosschool uit Bennebroek heb-
ben het spits afgebeten op de 
kindertuinen. Daarna kwam de 
volgende groep: generatietuinen, 
ouders en grootouders met hun 
(klein)kind kregen uitleg wat je alle-
maal kan verwachten gedurende het 
(moes)tuinseizoen op KIMT. Vervol-

gens werd er gescho�eld, mest ge- 
strooid en werden de aardappels 
gepoot en de uien geplant. Het tuin-
gereedschap werd weer schoonge-
maakt en alle deelnemers, jong en 
oud, gingen tevreden naar huis. Een 
leerzame middag.

Kom In Mijn tuin is gevestigd aan de 
Herenweg 18 te Heemstede, ingang 
Groenendaalse Bos, tegenover het 
Manpad. 
(www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin).

Eerste les bij Kom In Mijn Tuin 

KIMT van start gegaan. Foto: Monique Rusman.

KEN UW BOS

Door Trudy Vink en
Leo van Os  

Japanners praten over ‘het 
geheim voor beter slapen, 
minder stress en een 
gezond, gelukkig leven’! En 
dat allemaal zonder medi-
catie. Gewoon door regel-
matig in het bos te wande-
len. Gratis dus! Het heet Shinrin-yoku op z’n Japans, 
‘bosbaden’ op z’n Nederlands. 

Maar je krijgt het niet helemaal voor niks. Je moet je 
tijdens de wandeling helemaal overgeven aan de erva-
ringen die je in het bos kan opdoen. Mobiele telefoon 
uit, echt helemaal uit dus, zodat je je voor 100% kan 
concentreren op de bosomgeving; ook de stappen-
teller blijft thuis. Maak de wandeling ’t liefst alleen, 
zodat je niet door gezellig kletsen wordt afgeleid.  

Haast je vooral niet, wandel rustig, adem langzaam in 

en uit en sta nu en dan even stil om je gewaar te 
worden van wat er om je heen aan geuren en geluiden 
te beleven valt. Ruik de bladeren en de bosgrond. Je 
voelt de temperatuur, de wind; luister naar alle vogel-
geluiden om je heen. Voel de boomschors, bekijk de 
bloemknop. Ga ook rustig even zitten als je voelt dat je 
dat �jn vindt. Snuif de lucht bewust op en adem diep. 
Laat je gedachten als wolken voorbijtrekken. 

Om er optimaal pro�jt van je hebben moet je de 
boswandeling wel regelmatig maken en die duurt ook 
tenminste een vol uur, liever nog twee. Maar wat krijg 
je er niet allemaal voor terug? De Japanners beloven je 
een lagere bloeddruk, een rustigere hartslag, een beter 
hartritme; een vergroot concentratievermogen, een 
betere nachtrust en, last but not least, een hoger libido. 
Gratis!  

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

Bosbaden in Groenendaal 
Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – De 
snoekenfamilie (Esocidae) is wereld-
wijd niet zo ruim vertegenwoordigd 
als de families van baars- en karper-
achtigen. In onze Nederlandse wa-
teren komt slechts een soort snoek 
voor, de Esox lucius. Niet te verwar-
ren met de snoekbaars (Stizostedion 
lucioperca), die tot de baarzenfamilie 
behoort. De snoek is een echte zoet-
watervis, maar wil ook nog weleens 
in brak water worden aangetro�en. 
Eigenlijk is ieder type water goed 
genoeg voor de snoek, zolang het 
maar niet te veel stroomt en het 
water een niet te hoge zuurgraad 
heeft of zuurstofarm is. Ook water-
planten spelen een grote rol in het 
leefgebied van de snoek.

Vervaarlijke kaken
De snoek is gemakkelijk te herken-
nen aan de torpedoachtige bouw en 
de vooruitstekende onderkaak. Het is 
een echte roofvis. De kaken bevatten 
rijen puntige en scherpe tanden, 
waarvan de voorste tanden rechtop-
staand zijn om de prooi te pakken en 
de achterste iets achterwaarts zijn 
gebogen. Zo kan een gevangen 
prooi namelijk niet meer ontsnap-
pen. Deze kaken zien er vervaarlijk 
uit. De snoek is onze grootste roofvis, 
op de meerval na. Mannetjes kunnen 
een lengte van circa 1 meter berei-
ken, de wij�es worden doorgaans 
groter en kunnen 1,50 meter worden. 
Een mannetjessnoek wordt gemid-
deld 10-15 jaar oud, terwijl een wij�e 
maar liefst 30 jaar oud kan worden.

Ecologisch gezond
De snoek ligt vaak geduldig op de 
loer tussen de waterplanten, totdat 

een geschikte prooi voorbijkomt. In 
een snelle beweging slaat de snoek 
toe. Het menu bestaat uit vissen, 
kikkers, kleine en jonge watervogels 
en waterratten. Ook komt kanniba-
lisme onder snoeken voor en jagen 
ze op hun kleinere soortgenoten. Dit 
gebeurt helaas regelmatig, door de 
afname van waterplanten de laatste 
jaren, waardoor kleinere snoeken 
zich niet meer kunnen verschuilen 
voor grotere exemplaren. Hierdoor 
wordt de snoekstand bedreigd. 
Snoeken zijn juist erg nuttig, omdat 
ze vaak zieke of zwakke exemplaren 
pakken. Zo houden zij onze wateren 
ecologisch gezond.

Paaitijd
De paaitijd van de snoek begint 
reeds vroeg in het voorjaar en 
geschiedt in vrij ondiep water. 
Snoeken worden dan zelfs aange-
tro�en in ondergelopen weilanden. 
Daar zijn de mannetjes het eerst te 
zien, de wij�es arriveren vaak later. 
De mannetjes blijven langer op de 

paaiplek dan de wij�es. De eieren 
worden vrij afgezet in het water, die 
blijven kleven aan waterplanten. 
Deze eitjes komen na 10-15 dagen 
uit. De larven hebben nog geen bek 
en blijven aan de waterplanten 
hechten, totdat de dooierzak is 
opgeteerd en hun bek is gevormd. 
Ze voeden zich eerst met plankton, 
maar als ze ongeveer 12 mm lang 
zijn, gaan ze over op kleine vissen, 
voornamelijk voorntjes. Een snoek is 
na een jaar al 20 cm groot.

Sportvis
De snoek geldt als belangrijke vis 
voor de sportvisserij en wordt 
daarom gekweekt en uitgezet om de 
snoekstand op peil te houden. Van 1 
april tot en met eind mei mag er 
echter niet op snoek gevist worden. 
Is de snoek kleiner dan 45 cm, dan 
dient deze onmiddellijk teruggezet 
te worden. In België geldt sinds 2014 
een wettelijk meeneemverbod van 
de snoek, om de populatie op peil te 
houden.

Ken uw waterkant: de snoek, een nuttige roofvis

De nuttige snoek (Esox lucius) Foto: Bigstock.

Heemstede - Ga mee op donderdag 
28 april van 11-12.30 uur met gidsen 
van Landschap Noord-Holland op 
donderdagmorgen 28 april op histo-
risch Park Overplaats met eeuwen-
oude, eerbiedwaardige bomen en 
een fraaie vijver. De grote charme 
van Overplaats is het tamelijk heuvel-
achtige en sfeervolle bos met zijn 
grote bomen, waaronder nog enkele 
exoten uit de tijd van Cli�ord.

Stinsenplanten (die er op deze dag 
waarschijnlijk nog zullen zijn) groei-
en vooral op oude landgoederen, 
buitenplaatsen en in kloostertuinen 
waar ze soms al in de achttiende 
eeuw zijn aangeplant. Zo ook op 
Overplaats. Dit gebied was oorspron-
kelijk de ‘Overtuin’ van buitenplaats 
De Hartekamp. In het voorjaar valt 
hier volop te genieten van bloeiende 
stinsenplanten. Carl Linnaeus heeft 

in deze omgeving zijn sporen nage-
laten. Deze wereldberoemde plan-
tenkenner werkte in de 18e eeuw 
een tijdje op een buitenplaats bij 
Bennebroek. Hij was daar in dienst 
bij de schatrijke Amsterdamse ban-
kier George Cli�ord.

Tijdens de wandeling een zoektocht 
naar de sporen die Linnaeus op de 
Overplaats en omgeving heeft nage-
laten. Soorten als blauwe drui�es, 
winterakonieten, sneeuwroem en 
sciilla’s groeien hier volop. Ook een 
kijkje bij de nieuwe theekoepel die in 
2013 volledig is opgetrokken uit 
gerecyclede IJsselsteentjes.

Verzamelen bij Glipperweg 4c - 2104 
AK, Heemstede (grens Bennebroek); 
tegenover parkeerterrein Linnaeus-
hof. 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Voorjaarswandeling op Park Overplaats

Theekoepel op Overplaats. Foto aangeleverd door Landschap Noord-Holland.





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.

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

Afwijkende openingstijden
Goede vrijdag (15 april) 8.30 - 13.00 uur
Pasen (17 en 18 april) gesloten

Andere dienstregeling Meerlanden
Rondom Pasen is er een andere dienstregeling van Meerlanden. 
Via de app van Meerlanden bent u altijd op de hoogte van inzameldagen 
en de vervangende dagen waarop zij uw afval ophalen. 
Ga naar meerlanden.nl/app en download de app.

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 15

Gemeentelijke 
activiteiten

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 
programma.

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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ avondvierdaagse Haarlem en omgeving 

op 14 juni tot en met 17 juni 2022, van 
18:00 - 21:00 uur
De Vrijheidsdreef is op 17 juni 2022 
afgesloten tussen 17.00 en 21.00 
uur en de Sportparklaan tussen de 
Glipper Dreef en de Meer en Boslaan is 
afgesloten tussen 16.30 en 22.00 uur

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
➜ brandveilig gebruik kinderopvang Les 

Petits, Cruquiusweg 39A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136
➜ gedeeltelijk verhogen kap van pand, 

Raadhuisstraat 31A

➜ plaatsen scoortersafe, Valkenburgerlaan 57
➜ renoveren en verplaatsen tuinhuis, Van 

Merlenlaan 38
➜ plaatsen dakopbouw, Von Brucken 

Focklaan 25

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ innemen standplaats verkooppunt 

kerstbomen (jaarlijks van 1 tot 23 
december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat

➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 
maken poort, Reggelaan 14 en 
Dinkellaan 20

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan:
➜ innemen standplaats verkooppunt 

kerstbomen (jaarlijks van 1 tot 23 
december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat, 
reactietermijn 2 weken

➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 
maken poort, Reggelaan 14 en

Dinkellaan 20, reactietermijn 2 weken

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen �etsoverkapping, Burg. van 

Lennepweg 10
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31
➜ plaatsen haagondersteunende constructie, 

Hendrik Andriessenlaan 9
➜ plaatsen tijdelijke noodlokalen op parkeer-

plaats van eigen terrein, Hageveld 15
➜ plaatsen extra installatie kanalen op dak, 

Hageveld 15
➜ vergroten dakkapel, Schielaan 10
➜ plaatsen scoortersafe, Valkenburgerlaan 57

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gratis concert van het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede voor 
Oekraïners en vrijwilligers 

Gratis tweedehandskleding voor 
Oekraïense vluchtelingen

Vrijwilligers en medewerkers 
van de gemeente hebben bij 
opvanglocatie de Kerklaan een 
pop-up shop geopend voor 

Oekraïense vluchtelingen. Hier kunnen 
zij gratis tweedehandskleding uitzoeken. 
De shop is bedoeld voor Oekraïnse 
vluchtelingen in Heemstede. Zij kunnen 
hier terecht voor dames-, heren- en 
kinderkleding, schoenen en speelgoed. 
We vinden het mooi om te zien dat de 
solidariteit met Oekraïne zo groot is in 
Heemstede.

Vertel het verder!
Zodat alle Oekraïense vluchtelingen in 
onze gemeente weten dat de pop-up shop 
bestaat! Wilt u ook helpen in de shop? 

Zaterdag 23 april a.s., aanvang 15:00 uur 

Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede en de gemeente Heemstede nodigen alle 
Oekraïense vluchtelingen in Heemstede, hun gastgezinnen en alle vrijwilligers uit 
voor een gratis concert in de Pinksterkerk. Een muzikaal hart onder de riem voor 
de vluchtelingen en een concert van dank voor iedereen die zich voor hen inzet. 

Meld u aan via heemstede@wehelpen.nl of 
(023) 548 38 28.

Openingstijden shop
Van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. De shop ligt aan 
de achterkant van het voormalige 
politiebureau, ingang Brabantlaan.

Drukte bij RegioRijder
RegioRijder wil alle reizigers 
graag op tijd vervoeren. Door 
de vele ritten en het tekort 

aan chau�eurs is dat nu moeilijker. 
Wij vragen u daarom het volgende:
• Reserveer uw rit meer dan vier uur 

van tevoren. U kunt online reserveren 
via de website regiorijder.nl. 
Of telefonisch via 0900 - 9343 
(dagelijks van 05.00 - 00.30 uur). 

• Maak met RegioRijder geen ritten 
langer dan 25 kilometer. Voor ritten 
van meer dan 25 kilometer kunt u 
met Valys reizen. Neem daarvoor 
contact met Valys via valys.nl of 
0900 - 9630. 

• Reis zoveel mogelijk buiten de 
drukke tijden. De drukste tijden 
zijn tussen 7.30 - 9.30 uur en tussen 
14.00 - 16.00 uur.

Vragen? Neem contact op met 
RegioRijder op via 088 - 6000 984.

De Kwakelbrug 
gaat dicht

Vanaf dinsdag 26 april worden 
�etsers en voetgangers 
omgeleid. De Kwakelbrug moet 

onderhouden en omgebouwd worden in 
verband met meer scheepvaart richting 
de haven. De ombouw van de brugdelen 
duurt tot in oktober.
Ga voor actuele informatie over 
wegwerkzaamheden in Heemstede naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.
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