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Door Bart Jonker 

Heemstede – Wat was het gezellig in 
de winkelstraten Binnenweg/Raad-
huisstraat afgelopen zaterdag 23 
april, waar de ondernemers van WCH 
een gezellig lentefeestje in petto 
hadden voor de inwoners. Want het 
kon eindelijk weer: zo’n evenement 
organiseren na twee jaar beper-
kingen door het coronavirus. Een 
Bloemenfestival en een Wijnloop in 
aanloop van het Bloemencorso 
(elders in deze krant) trok een groot 
belangstellend publiek in Heem-
stede. En op de gezichten was duide-
lijk af te lezen dat Heemstede het 
naar zijn zin had, waarbij de weer-
goden het deze dag ook goed met 
iedereen voorhadden. 

Brede glimlach
Overdag was er veel pret georgani-
seerd  door de ondernemers van het 
winkelcentrum voor de kleinste 
inwoners onder ons. Rijen ouders 
met hun kids stonden met een brede 
glimlach op hun gezicht bij de draai-
molen, springkussens en er werd 
volop geschminkt. Of je nu als leeuw, 

draak of vlinder op je gezicht ge-
schminkt wilde worden: het kon alle-
maal. De kids hadden er veel schik in 
deze dag.  

Welbeproefd recept
Om 17 uur begon in het winkelcen-
trum De Wijnloop. Een daverend 
succes, want alle beschikbare glazen 
voor deze Wijnloop waren helemaal 
uitverkocht. En dat was te merken: 
het wijnproeven, de gastvrijheid, de 
ongedwongen gezelligheid en een 
hapje met een praatje bleken alle-
maal een welbeproefd recept voor 
Heemstede. Het concept waar het 
winkelcentrum in Heemstede zo 
beroemd om is. In de winkelstraten 
konden bij verschillende winkels die 
meededen wijnen geproefd worden, 
geserveerd met een hapje. De onder-
nemers hadden alles uit de kast ge-
toverd om de mensen in de watten 
te leggen. Ook burgemeester Astrid 
Nienhuis nipte gezellig een glaasje 
mee en proefde een hapje bij de 
slagerij van Janine en Peter van der 
Geest. De sfeer zat er gewoon goed 
in. Daarnaast werd deze ambiance 
muzikaal ge�ankeerd door bandjes 

en een disco. Zo luisterde Rudolf 
Krueger bij de Oosterlaan de sfeer 
muzikaal op, stond een groot 
podium ter hoogte van Boekhandel 
Blokker waar The Busquitos een spet-
terend optreden verzorgden, speelde 
de band Jabb bij de Iepenlaan, de 
Teisterband ter hoogte van Meaz 
Reyngoud en stond bij Chocolaterie/
IJssalon Van Dam een DJ heerlijke 
dansmuziek te draaien. Lopend door 
de winkelstraat zorgde harmonie
De Muggenblazers voor een extra 
vrolijke (borrel)noot. Ook de Heem-
steedse horecagelegenheden maak-
ten het extra gezellig, waardoor de 
terrassen overvol zaten.
Na de Wijnloop deed het feestelijke 
Bloemencorso door de winkelstraten 
nog als toetje een extra duit in het 
zakje. De inwoners die de Heem-
steder sprak waren zeer te spreken 
over dit evenement, een mooie 
opsteker voor WCH. Kortom: laat 
brood, bloemen en wijn uw vrienden 
zijn, dit evenement is zeker voor 
herhaling vatbaar: bis bis en 
chapeau!
Elders in deze krant nog meer foto’s 
van deze dag. 

Proost! Bloemenfestival en gezellige Wijnloop in 
Winkelcentrum Heemstede een doorslaand succes

Ongedwongen gezelligheid in Winkelcentrum Heemstede. Foto’s: Bart Jonker.

Wandelingen met 
een lokale gids
Heemstede - Roads, WIJ Heem-
stede, Kennemerhart en de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek organiseren 
om de week een wandeling van 
1 a 1,5 uur in Heemstede met 
een lokale gids.
Deze keer met het thema ‘Blee-
kers’. op dinsdag 3 mei, vertrek 
vanaf WIJ Heemstede de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 
10.00 uur.

Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. Ook jonge muzikanten in WCH.

Wandel met gids over  
buitenplaats Leyduin
Vogelenzang - Deze voorjaarswan-
deltocht van Landschap Noord-
Holland voert je langs de verschil-
lende planten die groeien en bloeien 
op Buitenplaats Leyduin, gelegen 
tussen Heemstede en Bloemendaal.
Buitenplaats Leyduin, met z’n 
eeuwenoude bomen en gebouwen, 
is een schitterend gebied om te 
wandelen. Het is ook de uitgelezen 
plek om verschillende planten te 
zien. De wandeling begint bij het 
Ju�ershuis / Gasterij Leyduin, 2e 
Leijweg 7A in Vogelenzang, op 
zaterdag 7 mei  van 10:30 tot 12:00 
uur.  Ongeveer 7 minuten lopen 
vanaf parkeerterrein Leyduin.
Zin om mee te gaan?
Aanmelden op www.gaatumee.nl.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 1 mei, 10u.
Diensten te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 te Heemstede
Zondag 1 mei, 10.30u.
Ds. J. Brusewitz.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 28 april, 9u.
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 29 april, 9u.
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 1 mei, 10u.
Eucharistieviering. Instrumentaal. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.

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

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 1 mei, 10u.
Ds. S.J. Verwijs.
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
Woensdag 27 april, 10u. Konings-
dag, viering voor oudere parochi-
anen en allen die daarbij kunnen 
zijn.
Woensdag 27 april, van 11.30-

12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding.
Zondag 1 mei, 3e zondag na Pasen, 
10u. Eucharistieviering, Nederlands, 
pater Diego Pildain.
Zondagavond 1 mei, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Dinsdag 3 mei, 9u. Eucharistie-
viering.
Woensdag 4 mei, 10u. Nationale 
Dodenherdenking, viering voor 
oudere parochianen en allen die 
daarbij kunnen zijn.
Woensdag 4 mei, van 11.30-12.30 u. 
Uitstelling van het Allerheiligste en 
mogelijkheid tot stille aanbidding.
Het secretariaat is beperkt geopend 
op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 1 mei 10u.
Spreekster mevr. J. Rothuizen.

Juiste plaats, juiste moment!
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 1 mei, 10u.
Ds. Pieter Terpstra.
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag: 1 mei: ds. Ruud van der 
Weg (Uithoorn).
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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Door Joke van der Zee 

Heemstede/Bloemendaal aan Zee
– Wie vrijdagochtend in de buurt van 
het anders zo rustige strand van 
Bloemendaal was – omstreeks negen 
uur in de ochtend – kon er niet om-
heen: 1200 vrolijke kinderstemmen. 
Al van verre waren de actieve basis-
schoolkinde-ren te zien en te horen. 
Ze waren op het strand vanwege de 
Koningsspelen 2022, die gelukkig 
konden doorgaan. Corona deed geen 
roet meer in het eten maar zeker ook 
waren de weergoden de kids en 
organisatoren goed gezind. De iet-
wat koele wind kreeg bijval van een 
warm zonnetje. Wethouders Struijf 
en De Roy van Zuidewijn (resp. van 
Heemstede en Bloemendaal) waren 
gevraagd de ‘Spelen’ om negen uur 
te openen. Een te gekke warming-up 
in de vorm van een Koningsdans 
volgde. Hierna kon het sportieve 
evenement pas echt losbarsten. 
Groepen 5 t/m 8 waren aanwezig, 
afkomstig van 10 basisscholen uit 
Heemstede en Bloemendaal. Alle 
kinderen waren in teams ingedeeld 
en demonstreerden telkens een an-
dere tak van sport: dance, touwtrek-
ken, jeu-de-boules en natuurlijk 
beachvolleybal waar het strand zich 
uitermate goed voor leent. De kids 
zullen persoonlijke voorkeuren en 
talenten voor bepaalde sporten heb-
ben maar dat lieten zij niet merken. 
Ze deden lekker mee. 
Leuk te zien was dat bij bijvoorbeeld 
het onderdeel dance (met medewer-
king van Dansschool Jolein uit Heem-
stede) jongens zich net zo enthou-
siast lieten gaan als de meiden, 
terwijl de ‘mannen’ misschien liever 
op het voetbal- of hockeyveld staan. 
Maar misschien ook juist wel niet! De 
tijd van aannames is voorbij… En het 
gaf ook niet; de sportieve ochtend 
was er om kennis te maken met 
diverse sporten, gewoon lekker te 
bewegen, een beetje gek te doen en 
ook om alvast de verjaardag van 
Koning Willem-Alexander te vieren.  
 De organisatie was in handen van 
SportSupport Kennemerland.  
Een klein deel van de Koningsspelen 
Kennemerland, voor zo’n 200 kinde-
ren, werd gehouden bij het Kenne-
mer Lyceum. 

Stemming zit er goed in tijdens de Koningsspelen

Heerlijk weer tijdens de Koningsspelen. Foto’s: Joke van der Zee.

Warming-up.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 27 werd in 1907 
gebouw, samen met 29 en 31. Als 
eerste ondernemer op 27 was 
‘Manufacturen-Magazijn De Zon’ 
van C.J. van Keulen van Tienen 
gevestigd. In 1915 was deze zaak 
van C. de Besten. 

In 1920 adverteert fruithandelaar H.F.A. Kievit vanaf Binnenweg 
27: ‘handwagen te koop’. Vanaf maart 1923 (Nieuwe Haarlem-
sche Courant) neemt G.J. Rooijakkers de fruithandel van Kievit 
over. De naam wordt afwisselend geschreven met Rooyakkers 
of Rooijakkers. 
Roos Rooijakkers vertelt: “Dat was mijn opa Gerardus Johannes, 
vader van mijn vader en Rooijakkers met puntjes, een ‘y’ was 
denk ik deftiger. Na mijn opa heeft mijn oom Fred de zaak 
(Binnenweg 146) nog een paar jaar gehad, mijn vader Nico had 
toen inmiddels al een paar jaar een tuinwinkel op de 
Zandvoortselaan.” 
De heer Rooyakkers adverteerde bijna maandelijks en met zeer 
positieve teksten over zijn fruit en groente in de Nieuwe Haar-
lemsche Courant en de Eerste Heemsteedsche Courant met af 
en toe een personeelsadvertentie. In 1927 adverteerde hij met 
‘Het Fruithuis van Heemstede’, maar soms ook met ‘Eerste 

Heemsteedsche Groenten- en Fruithandel’. Sinaasappelen 
waren toen 6, 7, 8 of 10 cent. Prachtige aardbeien voor 45 cent 
per pond. 
In 1937 startte Lou Pronk met een elektrische luxe brood- en 
banketbakkerij op 27. De fruithandel is verhuisd naar 
Binnenweg 146. Daarnaast was er ook ‘Pronk’s automatiek’. Ook 
had hij thuisbezorging. 
Eind jaren 30 heeft J.A.M. Sieverding de banketbakkerij overge-
nomen. Hij adverteerde veel, maar merendeel om personeel of 
iemand in de huishouding. 

In 1948 wordt er geadverteerd met Binnenweg 27-31 met o.a. 
een ijsbu�et. 
In 1953 werd de banketbakkerij als ‘Huize Binnenweg’ door 
J.A.F  Vredebregt voortgezet. In 1956 nog een brandje in de 
automatiek. In het artikeltje wordt vreemd genoeg gesproken 
over de heer V. Guus Captijn en op Facebook wordt verteld dat 
de patat 25 cent was, met mayonaise 35 cent.  
Alex Miezenbeek (van Alexanderhoevekaas Heemstede) 
vertelt: “Vanaf 1995 tot en met 2014 was mijn zaak op nummer 
27 gevestigd, daarvoor was het van Corrie v.d. Maas, vanaf 
1982 ongeveer.”  Na 2016 Boulangerie Oscar. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 24 april 2022. De toen-
foto is uit de jaren 70 (verzameling Johan van Schie). 

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

Binnenweg toen en nu (14)

Heemstede – De niet-actief-
bewaakte-overweg (NABO) Leyduin, 
ook wel bekend als Laantje van 
Leyduin, wordt eind 2023 door 
ProRail opgeheven.

Op dinsdag 19 april tekenden ProRail 
en de gemeente Heemstede een 
intentieovereenkomst om de veilig-
heid van deze overweg te verbe-
teren.

Belangrijke verbinding
Samen met ProRail onderzoekt de 
gemeente een alternatief, gedacht 
wordt aan een onderdoorgang door 
middel van een tunnel. “De huidige 
onbewaakte spoorwegovergang is 
een belangrijke verbinding voor 
inwoners van Heemstede naar 
achterliggend recreatief natuurge-
bied”, aldus wethouder Nicole 
Mulder. “Daarnaast vinden we het 
belangrijk de route van oost naar 
west naar de kust voor langzaam 
verkeer te behouden. Ophe�en van 
deze overgang is daarom niet 
wenselijk.”

Het ministerie heeft ProRail de 
opdracht gegeven eind 2023 alle 
onbewaakte spoorwegovergangen 
te sluiten of aan te passen naar een 
beveiligde overweg. Het steeds 
drukker wordende spoorwegnet met 
hoge treinsnelheden en stillere 
treinen kan bij onbewaakte over-
gangen zorgen voor onveilige 
situaties.
Gebruikers van de spoorwegover-
gang worden gevraagd een enquête 
in te vullen over de spoorwegover-
gang Leyduin. In deze vragenlijst 
kunnen zij ook ideeën achterlaten.

Meer informatie op: 
www.heemstede.nl/leyduin.

Heemstede en ProRail ondertekenen intentie-
overeenkomst aanpak spoorwegovergang Leyduin

ProRail regiodirecteur Harro Homan en wethouder Nicole Mulder houden de 
getekende intentieovereenkomst omhoog bij het Laantje van Leyduin.
Foto aangeleverd door de gemeente Heemstede.

IJmuiden - Kom naar de publieksdag 
Forteiland IJmuiden op zondag 1 
mei. Het fort bij IJmuiden heeft een 
zeer bewogen geschiedenis en is 
gebouwd tussen 1881 en 1888 met 
drie verdiepingen, 72 zalen en 
kamers en een grotendeels onder-
gronds gangenstelsel van 585 meter 
is het gebouw het grootste fort van 
de ‘’Stelling van Amsterdam’’. Uitge-
rust met vijf zware kanonnen in de 
pantsergalerij aan de zeezijde en 
twee kanonnen in een koepel aan de 
landzijde was het destijds een gewel-
dige bewaker voor onze hoofdstad. 
Maar nog geen veertig jaar later 
werden de 40 ton zware mastodon-
ten afgekeurd en in 1943 door de 
Duitse bezetter in stukken afgevoerd 
naar de smeltovens van de staalfa-
briek. Tot 1963 werd het fort nog ge-
bruikt en bewaakt, maar als vesting-
werk opgeheven en verlaten. In 
december 1996, toen de Stelling van 
Amsterdam op de UNESCO werd 
geplaatst, werd begonnen om het 
verloederde fort te restaureren. 
Langzaam maar zeker kreeg het fort 
en de omgeving zijn vroegere allure 
weer terug. Het is nu een tijdloos 
ondergronds monument dat zijn 

geheimzinnige karakter heeft 
behouden.  
De overtocht naar het Forteiland 
duurt ongeveer 5 minuten en word 
verzorgd met de ‘Koningin Emma’, 
een zeewaardig passagierschip met 
een vaste ligplaats aan de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Overige publieks-
dagen zijn op de volgende zon- en 
woensdagen: 
• Zondagen: 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 
4 september, 2 oktober, 6 november  
• Woensdagen: 13 en 20 juli, 10 en 17 
augustus 

Na de overtocht wordt u aan de 
steiger op het eiland ontvangen door 
gidsen van de vereniging Forteiland 
IJmuiden. Men kan in de Koepelzaal 
van het fort of op het aangrenzende 
buitenterras genieten van een 
drankje. Mindervaliden moeten er 
rekening mee houden dat het fort 
niet overal makkelijk begaanbaar is.  

Toegangskaarten voor overtocht en 
rondleiding kosten €14,50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via internet:
www.ijmuidenserondvaart.nl of
telefonisch: 0255-511676.

Publieksdag Forteiland IJmuiden

Kom naar de publieksdag Forteiland IJmuiden. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De heer Bids heeft de 
gemeente Heemstede een half 
miljoen euro geschonken om op de 
plaats van de eerder gesloopte oude 
Belvedère een nieuwe neer te zetten. 
Helaas heeft hij, een maand voor zijn 
103e verjaardag, de realisatie niet 
meer mogen meemaken. Twee 
weken terug verdween de kracht uit 
zijn lichaam wat uiteindelijk heeft 
geleid tot zijn overlijden.
De heer Bids had warme herinne-
ringen aan de oude Belvedère waar 

hij dagelijks met zijn zuster, zittend 
op een bankje, naar keek. Voor het 
overlijden van zijn zuster spraken zij 
af dat hij zou trachten de herbouw 
mogelijk te maken via een schenking 
aan de gemeente. Het lag niet in zijn 
bedoeling met naam en toenaam in 
de publiciteit te komen. Doordat de 
gemeente het niet voortvarend 
oppakte werd zijn naam uiteindelijk 
toch bekend. Zonder er enige  rucht-
baarheid aan te geven zette de heer 
Bids zich ook in voor andere doelen. 
Het proces om tot een nieuwe Belve-
dère te komen heeft nogal wat 

voeten in de aarde gehad en de rol 
van de gemeente verdiende geen 
schoonheidsprijs. Het gebouw had er 
allang kunnen staan, maar proce-
dures en ook corona leverde vertra-
gingen op. Met als resultaat dat de 
heer Bids de ingebruikname helaas 
niet meer kan meemaken.

De heer Bids had zijn naasten juist 
aangegeven nog zeker een paar jaar 
te willen blijven leven. Een markante 
man die tot op het laatst van zijn 
leven helder van geest bleef is niet 
meer.

Schenker nieuwe Belvedère in Groenendaal overleden
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Door Bart Jonker

Heemstede – Afgelopen vier jaar 
was Annelies van der Have (HBB) 
wethouder voor volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing, de omgevingswet, 
duurzaamheid en afval, groen in de 
wijk, bestuurlijke vernieuwing en 
participatie. Hoe heeft zij haar ambts-
periode ervaren? 

Divers en inhoudelijk
Annelies: “Voordat ik wethouder 
werd ben ik 12 jaar raadslid geweest 
voor HBB. Daarnaast heb ik ooit voor 
een werving- en selectiebureau voor 
juridisch personeel gewerkt. Ik vind 
politiek heel interessant, het is zo 
divers en inhoudelijk in al haar 
facetten. Je kunt alle onderwerpen 
raken en die zijn heel tastbaar. Je 
doet hiermee iets terug voor de 
gemeenschap. Al deze facetten vind 
ik erg aantrekkelijk. Je weet in deze 
functie wat er nodig is om zaken te 
realiseren. Niets gaat automatisch: er 
draait een heel systeem mee op de 
achtergrond. Zo ben ik eigenlijk de 
politiek ingerold. Mijn man heeft 
inmiddels een eigen bedrijf, waar-
door ook de invulling van zijn werk 
� exibeler werd. Zodoende kon ik het 
wethouderschap met ons gezin goed 
combineren. Natuurlijk had ik, zoals 
vele ouders, ook weleens een kind 

dat belde midden in een afdelings-
overleg, maar dat hoort er allemaal 
bij”, vertelt Annelies lachend. “En het 
is daarom ook � jn en praktisch dat je 
werkt op locatie dichtbij, in je eigen 
woongemeente Heemstede. Dat 
maakt het allemaal best � exibel.” 

Nabijheid en samenwerking met 
inwoners
“Het leukste van het wethouder-
schap vond ik toch de samenwerking 
en betrokkenheid met de inwoners. 
Zoals bijvoorbeeld het afvalproject in 
de wijk Merlenhoven en nu laatst ook 
de totstandkoming van het vlinder-
plantsoen in de Laan van Insulinde. 
Projecten waar inwoners zelf hun 
steentje aan bijdragen en interactief 
over meedenken: echte burgerparti-
cipatie. Samen tot iets komen, dat is 
natuurlijk geweldig. Vooral het con-
tact aan de voorkant is zo belangrijk: 
je hebt een bepaalde nabijheid met 
de inwoners op deze manier. Dat is 
voor mij een van de belangrijkste 
redenen geweest om voor het wet-
houderschap te kiezen. Zo wordt 
bestuur toegankelijk en benaderbaar 
en dat wil ik graag. Bij bestuur be-
hoort nu eenmaal nabijheid bij de 
inwoners. Gedurende de coronape-
riode heb ik dat stukje erg gemist. 
Het werd toen echt besturen op 
afstand, dat maakt het wat minder 
leuk. Gegeven de situatie van corona 

dat het even zo moest, denk ik dat 
we dat met zijn allen toch goed 
hebben ingevuld. Zolang je maar 
met elkaar onderkent dat de situatie 
niet gelukkig is. Ook als zaken even 
wat minder lopen, ontken dat dan 
niet. Kom er gewoon voor uit, we zijn 
allemaal maar mensen. Het wordt 
dan ook juist gewaardeerd en geres-
pecteerd als je dit ruiterlijk  toegeeft.” 

Voortdurend afwegingen maken
“Ik ben ook trots op het woningplan 
Princenbuurt dat er straks komt. Dat 
heeft bijna 20 jaar geduurd, dus ik 
ben blij dat die stap gemaakt is en de 
ondertekening heeft plaatsge-
vonden. De Vomar vond ik echt een 
lastig dossier. Met vele inwoners was 
ik niet blij met de komst, maar op 
gegeven moment kun je niet anders 
meer dan te accepteren dat die er 
gewoon komt om te voorkomen dat 
je in een ongewisse situatie verzeild 
raakt. We hadden genoeg argu-
menten waarom we dit niet wilden, 
maar uiteindelijk raakten we op een 
punt dat dit een hoop gemeenschaps-
geld ging kosten. Met als risico dat 
deze Vomar dan alsnog gebouwd 
zou worden. Daar moet je dan op dat 
moment voortdurend afwegingen 
van voors en tegens in maken en 
kijken wat je er nog het beste uit 
kunt slepen voor de gemeenschap. 
Dat blijft altijd moeilijk. 

Ik ben tevens trots op wat er met 
man en macht opgezet is om hulp 
voor Oekraïnse vluchtelingen te reali-
seren. Er is door iedereen zo hard 
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen: 
chapeau. Nu mijn wethouderschap 
a� oopt, ga ik me weer ten volle 
inzetten als gemeenteraadslid. Zo 
blijf ik nog altijd nauw betrokken bij 
de inwoners van Heemstede en de 
Heemsteedse projecten”, aldus Anne-
lies van der Have. 

Wethouder Annelies van der Have blikt terug:
“Je doet iets terug voor de gemeenschap”

Annelies van der Have. Foto aange-
leverd door de gemeente Heemstede.

Gratis inloopochtend 
van SeniorWeb Haarlem
Bennebroek - Op maandag 2 
mei van 10.00-12.00 uur is er een 
gratis inloopochtend bij locatie 
Zuid van Welzijn Bloemendaal 
op de Kerklaan 6, Bennebroek 
van SeniorWeb. Aanmelden is 
niet nodig. Van 10.00 tot 10.30 
uur de presentatie ‘Slim op pad 
met handige apps’. 

Wandelend of � etsend, met 
behulp van je mobiele telefoon 
zijn leuke routes uit te zetten 
Daarvoor zijn handige apps 
beschikbaar, zoals die van de 
Fietsersbond. Ludo Korteman, 
vertelt hierover. 

Deze inloopochtend begint met 
deze presentatie. Vanaf 10.30 
uur kunnen vrijwilligers van 
SeniorWeb Haarlem u helpen 
met vragen over laptop, tablet, 
iPad, smartphone of iPhone.  

WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Een korte raadsvergadering met dito 
agenda. 

OV door Heemstede 
Op 21 april kwam de gemeenteraad bijeen voor hun 
maandelijkse vergadering. 
Duinker (HBB) vroeg aandacht voor het openbaar 
vervoer. De frequentie van buslijnen in de regio kon 
wel eens worden teruggebracht naar minder ritten. Op 
1 januari 2023 vervalt de Rijksbijdrage voor het OV na 
een periode van coronasteun. Door meer thuiswerken 
neemt het reizigersaanbod af. De provincie stelt 1x per 
jaar de concessie en dienstregeling vast. In onze 
provincie zijn dat Connexxion en Arriva. Zij doen een 
voorstel aan de provincie dat meestal wordt gevolgd. 
Buslijn 340 naar Schiphol rijdt nu 8 x per uur. Dan kon 
wel eens worden teruggebracht naar 6 x per uur. De 
gemeente krijgt de planning te zien en kan op en 
aanmerkingen aandragen. Of deze worden ingewilligd 
ligt bij de provincie. 

Belvedère 
Het goedkeuren van het bestemmingsplan van de 
Belvedère leidde tot enige discussie. Boeder (CDA) 

wilde meer duidelijkheid over 
de bouwbegroting. Hij merkte 
op dat dit het laatste moment 
was voor de raad om hun taak 
als toezichthouder. Wethouder Van der Have had 
eerder in een interview aangegeven dat de voorberei-
dingskosten 150.000 euro zouden bedragen. Actueel 
bleek dit 70.000 te zijn. De bouw gaat naar verwachting 
350.000 kosten en 50.000 blijft gereserveerd voor 
onderhoud de komende decennia. De Wit (CDA) wees 
op de forse stijging van de materiaalkosten. Uitgangs-
punt blijft dat de gemeente � nancieel niets bijdraagt. 
Duinker (HBB) wilde zich beperken tot het raadsstuk 
waarin alleen toestemming wordt gevraagd voor de 
wijziging bestemmingsplan. Mocht e.e.a. later boven 
de begroting uitkomen, dan ontstaat er een nieuwe 
situatie en is die pas dan aan de orde. 
Van der Have is door de raad op pad gestuurd om het 
plan binnen de schenking van 500.000 euro te reali-
seren. Lukt dit niet, dan kijkt ze eerst naar mogelijke 
bezuinigingen of versobering. Boeder ging uiteindelijk 
akkoord, mits de bouw binnen het half miljoen blijft. 
Alle partijen stemde voor het aanpassen van het 
bestemmingsplan.
Intussen bereikte ons het bericht dat de gulle schenker 
de heer Bids op 22 april is overleden. 

als toezichthouder. Wethouder Van der Have had 

Door Bart Jonker

Heemstede - Ook bij Boekhandel 
Blokker was een teken- en voorlees-
feestje afgelopen zaterdag: daar 
waren Wietske Blokker en illustrator 
Thé Tjong Khing te gast. Terwijl 

Wietske Blokker voorlas uit boek ‘Flip 
en het vliegende paard’, tekende de 
inmiddels 88-jarige illustrator Thé 
Tjong King op zijn gemak een illus-
tratie in het boek voor belangstel-
lenden: zijn ‘eigen’ en originele hand-
tekening. Hoe mooi is dat!

Thé Tjong Khing signeert... met tekening

Thé Tjong Khing toont een van zijn geïllustreerde ‘handtekeningen’. Foto: Bart Jonker.

Wietske Blokker draagt voor.

LEZERSFOTO

Heemstede - Marianne Wever 
maakte afgelopen donderdag 
deze fraaie foto. 
“De prachtig roze gekleurde 
prunusbomen langs de Esdoorn-
kade verliezen langzaamaan hun 
bloesem”, vertelt ze erbij. 

“Een deel van de bloesem is 
blijkbaar in de Blekersvaart neer-
gedwarreld en vormde deze 
grote roze ‘watervlek’.”

Roze watervlek
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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 2 mei, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

1 36 14 61 21 83 87 23 66 53 47 24

3 59 50 29 43 48 32 18 69 52

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. ruzie maken (matten); 7. echtgenoot; 12. afge-
mat; 13. onze planeet; 14. familielid; 15. ribidium (scheik. afk.);
17. bloembeginsel; 19. gebogen; 21. wettelijke aansprakelijk-
heid (afk.); 22. nuchter iemand die rijdt; 24. glazen bak voor
reptielen; 27. wiel(tand); 28. karakter; 30. schuw dier; 31.
bouwland; 32. zachte veertjes; 33. rivier in Utrecht; 35. retour;
37. vertragingsmiddel; 38. werpschrijf; 41. kostuum; 42. last-
dier; 44. geestdrift; 46. smal sportvaartuigje; 47. toegankelijk;
48. bezorgen (brengen); 49. drinkgelegenheid; 50. reclame-
verlichting; 52. Frans modehuis; 54. inkijken (snappen); 56.
niet vast; 58. Europese taal; 61. deel van etmaal; 62. beslis-
sende derde rit bij wielrennen; 64. binnenvaartschip; 65. intel-
ligent; 67. Chinese vermicelli; 68. oude naam voor FC Den
Haag; 70. proef (toetsing); 72. oude lap; 73. knuffelbeest; 76.
vangwerktuig; 77. klein kind; 78. hardop; 79. brievensnoer; 81.
familielid; 82. idioot; 83. Amerikaanse goudmunt; 84. voorma-
lig schooltype (afk.); 86. voorspoed; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. windsel of zwachtel; 2. lengtemaat (afk.); 3. die-
renverblijf; 4. kampeerverblijf; 5. plezier achteraf; 6. zangstuk
uit een opera; 7. hoofdstad van China; 8. zuivelproduct; 9. jon-
gensnaam; 10. maanstand (afk.); 11. onopgeloste kwestie
(puzzel); 16. reuzenslang; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort;
20. plotselinge trek of haal; 21. schudkorf; 23. gat in een ves-
tingmuur; 25. strook; 26. een van de zintuigen; 27. Europese
hoofdstad; 29. periode van tien jaar; 32. aanhanger van de
vrije gedachte; 34. lichtrode zeevis; 36. schoonmaakgerei
(spinnenjager); 37. god van de zee; 39. houtsoort; 40. ont-
vangstkamer; 42. viskorf met deksel; 43. overal gelijk en
egaal; 45. Nederlandse norm (afk.); 46. klein paardje; 51.
roem; 53. familielid; 54. informeel huiselijk feestje; 55. wind-
richting; 56. verdriet; 57. morsdoekje; 59. plaats in Duitsland;
60. plaats in Limburg; 62. een gebed opzeggen; 63. mannen
van adel; 66. haarkrul; 67. bloeimaand; 69. uitroep van schrik;
71. zoon van Noach; 73. balletrokje; 74. ontspanningsoefe-
ning; 75. niet gekookt; 78. loterijbriefje; 80. Stichting Leefplan
Ontwikkeling (afk.); 82. zuster (afk.); 85. onderofficier (afk.)

KRUISWOORDPUZZEL
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Heemstede/Bloemendaal - Met 
Koningsdag in het vooruitzicht, vindt 
ook weer een van de grootste vrij-
markten van het jaar plaats. Het mo-
ment waarop miljoenen ongebruikte 
apparaten en lampen een tweede 
leven krijgen door middel van ver-
koop. En een uitgelezen moment om 
de inwoners van Nederland met een 
landelijke Wecycle campagne aan te 
sporen om onverkochte apparaten 
met een stekker of batterij of lampen 
te recyclen. Met de boodschap deze 
in te leveren bij de gemeentelijke 
milieustraat is de cirkel rond en wor-
den belangrijke grondsto�en be-
houden en het milieu ontlast. 

Miljoenen ongebruikte apparaten 
en lampen liggen te versto�en
Algemeen directeur van Stichting 
OPEN, de organisatie achter Wecycle, 
Jan Vlak: “De jaarlijkse vrijmarkten 
zijn een geweldig initiatief. Niet 
alleen als het gaat om van spullen af 
te komen, ook als het gaat om het 
milieu.

We hebben met z’n allen in Neder-
land namelijk miljoenen apparaten 
en lampen ongebruikt in kas-
ten, op zolder en in kamers liggen. 
Door deze te verkopen of te recyclen 
en het hergebruik ervan te stimu-
leren, wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan een beter milieu en 
behoud van grondsto�en. Zo wordt 
onze nationale feestdag ook een echt 
circulair feestje.” 

Kinderen betrekken bij het belang 
van recyclen
Op Koningsdag zien we veel kinde-
ren op de vrijmarkten oude spullen 
verkopen. Het verkopen hiervan is 
voor veel kinderen een leuke activi-
teit die ook nog wat extra’s voor ze 
oplevert. Dit maakt de jaarlijkse vrij-
markt een uitgelezen moment om 
onze kleine burgers bij het campag-
ne initiatief van Wecycle te betrek-
ken. Voor ouders is dit de gelegen-
heid bij uitstek om hun kinderen het 
belang van hergebruik en recycling 
uit te leggen. Niet alleen de ouders 

spelen een belangrijke rol bij de 
bewustwording, ook de bijna 1.700 
Wecycle partnerscholen spelen een 
rol. Zij zijn voorafgaand aan Konings-
dag uitgenodigd om via een leuke 
winactie aandacht aan deze cam-
pagne te besteden.
Meer informatie is te vinden op:
kids.wecycle.nl. 

Meedoen ruimt op én is duurzaam
In de campagne van Wecycle wordt 
geadviseerd voorafgaand aan Konings-
dag het hele huis af te zoeken naar 
ongebruikte apparaten en lampen. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld oude 
mobiele telefoons, audioapparatuur, 
tablets, computers, elektrisch speel-
goed, afstandsbedieningen, blue-
tooth speakers, bureaulampen etce-
tera. Deze kunnen dan verkocht 
worden op de Koningsdag vrijmarkt. 
Onverkochte apparaten en lampen 
kunnen daarna ingeleverd worden 
bij een van de 13.000 Wecylcle-inle-
verpunten (zie: https://inleverpunten.
stichting-open.org/).

Recyclekansen voor ongebruikte apparaten via 
vrijmarkten op Koningsdag

Beeld aangeleverd door Wecycle.

LENTEFOTO

Heemstede - Leo Zwarter uit Heemstede had wel een hele bijzondere 
bezoeker in zijn tuin, deze fraaie goudfazant. Hij nam deze snel op de foto 
en stuurde die naar de redactie.

Een goudfazant in de tuin

Heemstede - De Werkgroep Toegan-
kelijkheid Heemstede houdt op 4 
mei (9.30 – 12.00 uur) haar maande-
lijkse inloopspreekuur op Plein1. U 
kunt zonder afspraak langskomen 
om te vertellen over knelpunten in 
Heemstede voor mensen met een 
beperking.

De werkgroep hoort graag waar (en 
hoe) de toegankelijkheid in Heems-
tede te verbeteren valt, zodat men-
sen met een handicap niet steeds 
obstakels ervaren; op straat, in ge-
bouwen en online. De werkgroep 
verzamelt die knelpunten, bespreekt 
ze met de gemeente, denkt mee over 

mogelijke oplossingen en draagt 
daar, indien mogelijk, ook aan bij. Zo 
wordt Heemstede steeds toeganke-
lijker voor iedereen.

Zo dacht de werkgroep met de ge-
meente mee over de toegankelijk-
heid van de stemlokalen. Dat heeft 
ertoe geleid, dat afgelopen maart 
meer stemlokalen beter toegankelijk 
waren voor mensen met een visuele 
of motorische handicap.

Inwoners kunnen knelpunten en tips 
natuurlijk ook mailen naar:
contact@werkgroeptoegankelijk-
heidheemstede.nl.

Spreekuur Werkgroep Toegankelijkheid





 info@ikziejewel.nl www.ikziejewel.nl 

NOG NIET OPGEGEVEN? DOEN! 
Dat kan bij Plein1 of op info@ikziejewel.nl 

Meer informatie: www.ikziejewel.nl

Ben jij er ook bij? Ja toch!Ben jij er ook bij? Ja toch!
Kom op tijd naar

de VRIJHEIDSLUNCH op 5 MEI 2022

HEEMSTEDE HAPT
van 12.00 - 15.00 uur

rond Plein1 te Heemstede
Kom met z’n allen! Laat niemand thuis!

Deelname is gratis, iedere gift is welkom

www.ikziejewel.nl 

HET IS BIJNA ZO VER!
Om 12.00 uur gaat op het Julianaplein in Heemstede de Vrij-
heidslunch HEEMSTEDE HAPT van start, met een welkomst-
woord door onze burgemeester Astrid Nienhuis, gevolgd 
door een praatje van Ellen Meuwese, de initiatiefneemster 
van dit evenement.

Stichting IK ZIE JE WEL nodigt iedereen uit voor de Vrij-
heidslunch HEEMSTEDE HAPT, die georganiseerd wordt in 
samenwerking met de gemeente Heemstede. De bedoeling 
van deze lunch is dat we op weg gaan naar een samenleving 
waar gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel 
staan. Afgelopen jaren is de stigmatisering toegenomen in 
de maatschappij en dat heeft voor veel eenzaamheid en 
uitsluiting gezorgd. 

We willen terug naar de gezellige dorpssfeer waarin ieder-
een zich thuis voelt. Dik, dun, sterk, zwak, groot, klein, rijk, 
arm … het maakt niet uit. Uiteindelijk hebben we elkaar 
allemaal nodig.

Veel vrijwilligers en winkeliers denken volop mee met de 
organisatoren en helpen met de voorbereiding van deze 
bijzondere dag. De tafels worden al vroeg klaargezet, kleur-

rijk gedekt met een vrolijk servies en opgesierd. Er wordt 
voor eten en drinken gezorgd. Daarnaast zijn er kramen met 
aangeboden lekkernijen, vertier voor de kinderen en veel 
muziek.
Er zijn geen kosten verbonden aan de lunch. Wel zou het 
leuk zijn als ook de mensen, die slecht ter been zijn of om 
wat voor reden dan ook teruggetrokken leven, worden mee-
genomen.
Het wordt een dag vol verrassingen in de buitenlucht. Laten 
we hopen dat de weergoden alle deelnemers gunstig ge-
zind zijn!

Er is een kraam van IK ZIE JE WEL waar producten voor klein 
prijzen te koop worden aangeboden om de stichting te 
steunen. Met de opbrengst gaat er in de toekomst meer 
actie ondernomen worden tegen de verdeeldheid in de 
maatschappij. Er zijn nu eenmaal mensen in onze gemeen-
schap, die veel pech hebben in het leven en daar zeker zelf 
niet om gevraagd hebben. Hoe makkelijk is het om vanuit 
een gezonde luxe positie een etiket op iemands voorhoofd 
te plakken? Voor degenen die daardoor nagewezen en bui-
tengesloten worden, blijft er dan enkel schaamte over. Dat 
moet veranderen!

Laten we elkaar weer vinden
en een wereld creëren voor
iedereen! 



 info@ikziejewel.nl www.ikziejewel.nl 

NOG NIET OPGEGEVEN? DOEN! 
Dat kan bij Plein1 of op info@ikziejewel.nl 

Meer informatie: www.ikziejewel.nl

Ben jij er ook bij? Ja toch!Ben jij er ook bij? Ja toch!
Kom op tijd naar

de VRIJHEIDSLUNCH op 5 MEI 2022

HEEMSTEDE HAPT
van 12.00 - 15.00 uur

rond Plein1 te Heemstede
Kom met z’n allen! Laat niemand thuis!

Deelname is gratis, iedere gift is welkom

www.ikziejewel.nl 

HET IS BIJNA ZO VER!
Om 12.00 uur gaat op het Julianaplein in Heemstede de Vrij-
heidslunch HEEMSTEDE HAPT van start, met een welkomst-
woord door onze burgemeester Astrid Nienhuis, gevolgd 
door een praatje van Ellen Meuwese, de initiatiefneemster 
van dit evenement.

Stichting IK ZIE JE WEL nodigt iedereen uit voor de Vrij-
heidslunch HEEMSTEDE HAPT, die georganiseerd wordt in 
samenwerking met de gemeente Heemstede. De bedoeling 
van deze lunch is dat we op weg gaan naar een samenleving 
waar gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel 
staan. Afgelopen jaren is de stigmatisering toegenomen in 
de maatschappij en dat heeft voor veel eenzaamheid en 
uitsluiting gezorgd. 

We willen terug naar de gezellige dorpssfeer waarin ieder-
een zich thuis voelt. Dik, dun, sterk, zwak, groot, klein, rijk, 
arm … het maakt niet uit. Uiteindelijk hebben we elkaar 
allemaal nodig.

Veel vrijwilligers en winkeliers denken volop mee met de 
organisatoren en helpen met de voorbereiding van deze 
bijzondere dag. De tafels worden al vroeg klaargezet, kleur-

rijk gedekt met een vrolijk servies en opgesierd. Er wordt 
voor eten en drinken gezorgd. Daarnaast zijn er kramen met 
aangeboden lekkernijen, vertier voor de kinderen en veel 
muziek.
Er zijn geen kosten verbonden aan de lunch. Wel zou het 
leuk zijn als ook de mensen, die slecht ter been zijn of om 
wat voor reden dan ook teruggetrokken leven, worden mee-
genomen.
Het wordt een dag vol verrassingen in de buitenlucht. Laten 
we hopen dat de weergoden alle deelnemers gunstig ge-
zind zijn!

Er is een kraam van IK ZIE JE WEL waar producten voor klein 
prijzen te koop worden aangeboden om de stichting te 
steunen. Met de opbrengst gaat er in de toekomst meer 
actie ondernomen worden tegen de verdeeldheid in de 
maatschappij. Er zijn nu eenmaal mensen in onze gemeen-
schap, die veel pech hebben in het leven en daar zeker zelf 
niet om gevraagd hebben. Hoe makkelijk is het om vanuit 
een gezonde luxe positie een etiket op iemands voorhoofd 
te plakken? Voor degenen die daardoor nagewezen en bui-
tengesloten worden, blijft er dan enkel schaamte over. Dat 
moet veranderen!

Laten we elkaar weer vinden
en een wereld creëren voor
iedereen! 
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Winkelcentrum Heemstede viert goed feest met bloemen en wijn
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede - De ondernemers 
van winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat zetten zaterdag 
23 april eens goed de bloeme-
tjes buiten. Overdag vond het 
vrolijke Bloemenfestival plaats 
met schminken voor kinderen, 
een draaimolen en een spring-
kussen. In de namiddag vond de 
gezellige Wijnloop plaats met 
optredens en hapjes. De gehele 
dag was een daverend succes 
om op te proosten!
Heemstede genoot met volle 
teugen en houdt wel degelijk 
van een goed glas wijn.
En als kers op de taart kwam het 
Bloemencorso door de winkel-
straat, die zijn 75-jarig bestaan 
vierde.
Lees de fotoreportage van het 
Bloemencorso door collega Eric 
van Westerloo elders in deze 
krant.
Wat een topdag, chapeau voor 
de organisatie!
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo

Bennebroek/Heemstede - Na twee jaar corona-afwezigheid 
was de stoet praalwagens eindelijk weer te bewonderen. Veel 
tijd en energie is gestoken in de opbouw van de prachtige 
taferelen. Eerst door Bennebroek en met een vertraging van 
bijna één uur kwam de stoet in Heemstede aan. Tussen de 
praalwagens verschillende muziekkorpsen die hun stukken 
aan het publiek lieten horen. Van heinde en verre waren 
toeristen naar dit bijzondere evenement gekomen.
O.a. mensen uit India, Japan, België en Duitsland bevonden 
zich onder de bezoekers. De tocht voerde voor de tweede keer 
in Heemstede via de winkelstraten Raadhuisstraat/ Binnenweg. 
Als wij verschoond blijven van pandemieën zal ook het vol-
gend jaar het corso weer te bewonderen zijn.

Feestelijk Bloemencorso trekt door Bennebroek en Heemstede
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Door Eric van Westerloo 

Bennebroek - BSM leverde afge-
lopen zondag een van de slechtste 
wedstrijden af dit seizoen. Vrijwel 
niets lukte bij de Bennebroekers. Als 
�er koploper in de 4e klasse ver-
wacht je, inzet en bouwen aan een 
overwicht. Niets van dat alles, de 
ploeg hing als los zand aan elkaar.  

Heel veel ballen werden rechtstreeks 
in de voeten van tegenstander Rood-
Wit Zaanstad geschoven. De toeschou-
wers die genoten van het zonnetje 
dachten dat het tij wel zou keren, 
maar dat gebeurde 90 minuten lang 

niet. Het team van Rood-Wit bestaat 
volledig uit Turkse Nederlanders. 
Voor velen van hen geldt momenteel 
de Ramadan, dus eten en drinken is 
er na zonsopkomst niet bij. Vaak zijn 
dergelijke teams tijdens de Ramadan 
sneller vermoeid. Daar was zondag-
middag weinig van te merken. De 
spelers wilden werken en gingen 
voor iedere bal.  

Het middenveld werkte als een trek-
harmonica dan weer mee in de 
aanval, dan weer helemaal terug 
voor de achterste lijn. Met deze inzet 
was het niet vreemd dat de 0-1 al na 
een stief kwartiertje achter BSM-

doelman Cas Hortensius lag. Tot op 
het laatste kwartier na Hortensius 
was niets anders te doen dan vier-
maal moeten vissen. Hoewel ook 
Rood-Wit zich weinig kansen schiep 
was voor de pauze de 0-2 al een feit. 

Uit een vrije trap op de rand van de 
16 meter deed BSM iets terug. Jim 
Pijpers krulde de bal met uiterste 
precisie in de rechterbovenhoek. Je 
verwacht een getergd BSM na de 
pauze. Dat viel tegen, het spel bleef 
ondermaats. Mats Jansen had de ge-
lijkmaker op zijn schoen. Alleen voor 
doelman Kamil Kaya schoot hij over.  
Er vielen over en weer wat gele 
kaarten maar onsportief werd het 
zeker niet. In de 62e minuut maakte 
Oguzhan Turkmen het derde doel-
punt voor Rood-Wit. BSM leek nu de 
ernst van de situatie te bese�en en 
gooide het meer op de aanval. Na 
eerste de onderkant van de lat te 
hebben geraakt maakte Tom Horten-
sius de tweede voor BSM.  De tijd 
ontbrak BSM om de stand alsnog een 
ander aanzien te geven.  
In de allerlaatste minuut van de extra 
tijd bouwde Rood -Wit Zaanstad de 
score nog uit met een vierde doel-
punt. BSM miste twee ervaren basis-
spelers, maar het team moet sterk 
genoeg zijn om dat op te vangen. 
BSM blijft koploper al had men 
zondag kunnen uitlopen, omdat ook 
naaste concurrent RCZ verloor.

BSM verzaakt tegen Rood-Wit Zaanstad 2-4

BSM vs. Rood-Wit Zaanstad. Foto’s: Eric van Westerloo

Door Leo Holdorp

Heemstede - De competitie is zo 
goed als gespeeld. Het wordt lastig, 
maar er is nog een kleine kans om er 
extra glans aan te geven. Het verschil 
tussen nummer 1 en 2 is met 4 pun-
ten in theorie nog te overbruggen. 
De ultieme opdracht voor deze top-
per is dan ook: winnen. 
Only Friends kwam afgelopen zater-
dag 23 april met maar liefst 13 spe-
lers naar Heemstede. HBC moet het 
met slechts 8 doen. Desondanks 
weet HBC zich aardig te weren. Het 
moet gezegd dat Only Friends het 
betere van het spel heeft en ook veel 
gevaarlijker is voor het doel. Keeper 
Jan heeft zijn handen, en voeten, vol 
met alle schoten op doel. Dan toch 
de nul houden is knap. Door wat 

pijntjes van verschillende spelers 
komt het gemis aan wissels extra aan 
het licht. Waar Only Friends steeds 
opnieuw verse krachten binnen het 
veld bracht piepte en kraakte HBC in 
alle voegen.  

Met de 0-0 ruststand gingen de 
teams verder. Opvallend was het 
sterke spel van Mathijs. Hij was zeer 
actief en probeerde als spits al direct 
‘hoge druk te zetten’ zoals dat heet. 
Hij was zelfs heel dichtbij het winnen-
de doelpunt, maar helaas. Overigens 
lukte dat niemand waardoor bij het 
laatste �uitsignaal alles wat Only 
Friends was in juichen uitbarstte. 
Kampioen, en daar doe je het voor. 
HBC was dichtbij, maar de laatste 
kans kon helaas niet verzilverd 
worden. 

De laatste kans, HBC G1 – Only 
Friends G4: 0-0

Heemstede - Op woensdag 4 mei is 
er een echt voetbalfestival voor 
kinderen van 6 t/m 13 jaar (leden en 
niet-leden) bij VEW op Sportparklaan 
10, Heemstede. Op deze dag kun je 
allerlei leuke voetbalspelletjes doen 
en natuur-
lijk ook ‘gewoon’ voetballen.
Kosten: Geen.
Aanmelden is nodig. Je ouders 
dienen hiervoor een mail sturen met 

je naam, leeftijd en hun telefoon-
nummer naar:
jeugdvoorzitter@vewheemstede.nl 
(of via de coach van je team als je al 
bij VEW voetbalt).
Kijk voor meer informatie over VEW 
op vewheemstede.nl.

Let op! Er is een maximum aantal 
deelnemers aan deze dag, wees er 
dus snel bij.

Voetbalfestival bij VEW

Oranjefestival RCH. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Voetbalplezier staat 
iedere keer voorop bij een Open Dag 
van RCH, dit keer onder de noemer 
Oranjefestival. Ongeveer 30 kinderen 
hadden gereageerd op de uitnodi-
ging van RCH om, onder leiding van 
een RCH-jeugdtrainer (met assis-
tenten), leuke voetbaldingen doen 
op woensdag 20 april. 

Met en zonder bal waren er wat spel-
letjes uitgezet en als eerste hoort 
daar natuurlijk wel de warming-up 
bij. Slalommen, springen, sprinten, 
het hoort er allemaal bij om de spie-
ren klaar te maken voor er balcontact 
is. 
Tuurlijk, partijtje is leuk, maar om een 
goede partij voetbal te kunnen 
spelen zijn er toch wel wat balvaar-
digheden nodig. Dribbelen, bal aan 
de voet, slalom, goed kunnen 
trappen, het is allemaal niet even 
gemakkelijk. Een bal goed kunnen 
raken voor een pass of om een doel-

punt te maken is best nog wel een 
dingetje. 
Aan de hand van de baloefeningen 
wordt dat bijgebracht. Daarbij heeft 
het ene kind sneller dat gevoel dan 
een ander, maar het idee dat je 
voetbal leuk vindt om te doen geeft 
al een extra stimulans om het voet-
balspelletje te leren. 

Dan is zo’n Open Dag bij RCH een 
uitstekende mogelijkheid om dat te 
doen. Nog mooier is het feit dat RCH 
dat nog drie woensdagen gaat doen. 
Zet dus in de agenda: woensdag 27 
april (Koningsdag) en de woens-
dagen 11 en 18 mei. De trainer start 
om 14.00 uur en dan is het 1,5 uur 
niet alleen lol maken, maar ook nog 
eens lekker voetballen. Ben je tussen 
6 en 10 jaar, meisje of jongen “Kom 
meedoen!!” 

En ja, er wordt geëindigd met een 
partijtje.

Oranjefestival RCH smaakt naar meer
BIJSCHRIFT

Heemstede - Namens Stichting IK 
ZIE JE WEL nodigt Ellen Meuwese u 
uit voor de Vrijheidslunch HEEM-
STEDE HAPT, die georganiseerd 
wordt in samenwerking met de ge-
meente Heemstede op 5 mei op het 
Julianplein om 12 uur. De bedoeling 
van deze lunch is dat we op weg 
gaan naar een samenleving waar 
gezelligheid en saamhorigheid hoog 
in het vaandel staan. Afgelopen jaren 
is de stigmatisering toegenomen in 
de maatschappij 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 Ellen’s 
grote dank! WIJ Heemstede is op 
zoek naar vrijwilligers die willen mee 
helpen om deze eerste Heemsteedse 
Vrijheidslunch op 5 mei tot een groot 
succes te maken! Voor het opzetten 
van de tafels zoekt WIJ in de ochtend 
4 mensen die van aanpakken weten.
Verder komen we graag in contact 
met vrijwilligers die willen helpen 
met het dekken van de tafels, het 
serveren, het afruimen en afwassen 
(vaatwasser) na a�oop. Natuurlijk is 
iedereen ook uitgenodigd om mee te 
eten! Reacties graag naar Ellen op 
eswart@wijheemstede.nl, nadere info 
06-40304598. Opgeven om mee te 
eten kan via info@ikziejewel.nl of bij 
Plein1: 023 - 528 85 10. 

Kom naar de Vrijheidslunch Heemstede Hapt
Spelletjesmiddag bij
’t Bremmetje 

Heemstede  - Op maandag 2 
mei van 14–16 uur is er weer een 
Spelletjesmiddag bij ’t Brem-
metje op Raadhuisstraat 12, 
Heemstede Iedere maand is er 
nu een spelmiddag in Café ’t 
Bremmetje. Een initiatief tussen 
de Brem, WIJ Heemstede en de 
gemeente. Er kan gebiljart en 
gerummikupt worden onder het 
genot van een drankje en met 
jaren 50-60 muziek op de achter-
grond. Alle consumpties zoals 
ko�e met gebak kunnen zij bie-
den, maar ook het ouderwetse 
advocaatje met slagroom wordt 
hier nieuw leven ingeblazen. 
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DONDERDAG 28 APRIL
Creatieve middag in de Molenwerf. 
De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
in Heemstede. Om 14u. Kosten 
€3,-.

VRIJDAG 29 APRIL
Concert duo HarpSoon. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, 
bijdrage met richtlijn 10 euro. 
reserveren via tel.nr.: 023-5378625 
of penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

De Heerlijke Heksenketel. Tuin van 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V.11-14u. Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of
tel 023 - 5483828.

Toneelgroep Het Volk met ‘De 
Bezoeking’. Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.  Om 
20.15u. Informatie en kaarten via 
www.podiaheemstee.nl.

ZATERDAG 30 APRIL 
Violiste Emma Roijackers en de 
pianiste Riëtte Olthof. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u.
Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 
10 euro. 
reserveren via tel.nr.: 023-5378625 
of penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. 

ZONDAG 1 MEI
Piet Paree met verhaal ‘Ze heet 
Hana’. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u.
Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 
10 euro.
Reserveren via tel.nr.: 023-5378625 
of penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

Vogelwandeling met gids op 
Westerveld, Duin- en Kruidber-
gerweg 6, Driehuis, 9.30-12.00 uur. 
Aanmelden tot 29 april via:
info@bc-westerveld.nl.

MAANDAG 2 MEI 
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-6u. 

DINSDAG 3 MEI
Wandelingen met een lokale gids. 
Start: De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 10u. Aanmelden 
kan via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

DONDERDAG 5 MEI
Vrijheidslunch Heemstede Hapt. 
Julianaplein, Heemstede.
Om 12u. 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). 
   

WOENSDAG 11, 18 EN 25 MEI
De Knutselclub (5-10 jr.) De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x kost €22,50.
Vooraf aanmelden via whatsapp 
06-14234580.

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

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - St. Jean Baptiste de la Salle, was een Franse rooms-katho-
lieke heiligverklaarde geestelijke (1651-1719). Dankbaar in herinnering 
van de Broeders van de Christelijk scholen voor het katholieke onder-
wijs in Heemstede.

La Salle stamde uit een juristenfamilie, maar werd in 1667 kanunnik aan 
de kathedraal van Reims. Vanaf 1670 studeerde hij in Parijs theologie.
In 1678 werd hij tot priester gewijd, hij richtte in 1679 een armenschool 
op. In 1680 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Hij gaf zijn 
kanunnikpost in 1683 op en in 1684 stichtte hij de congregatie van de 
Broeders van de Christelijke scholen die zich zouden toeleggen op 
onderwijs aan de armen. De geestelijke orde noemde zich de Fratres 
Scholarum Christianor , of afgekort F S C.
La Salle heeft zich als leraar en innovator op pedagogisch gebied zijn 
hele leven in gezet voor geestelijke ontwikkeling van de armen. Een 
van zijn vernieuwingen was dat het Franse taal van het onderwijs niet 
langer in het Latijns werd gedaan.

In 1888 werd Jean Baptiste de la Salle zalig verklaard. Paus Leo XII verklaarde hem in 1900 heilig. Paus Pius XII 
benoemde hem in 1950 tot de beschermheilige van leraren en patroon van alle opvoeders. Zijn feestdag is op 7 
april.

Bron: St. Bavo-Wikipedia.

Beelden Patroonheiligen St. Bavo

Door Eric van Westerloo  

Heemstede - Woensdagmorgen 20 
april verzamelden de deelnemers 
zich op de parkeerplaats van de 
Kohnstammlaan voor een dagje uit 
met De Zonnebloem. Veel deelne-
mers zijn afhankelijk van de thuis-
zorg, dus het was een hele toer om 
op tijd klaar te staan. Tegen een uur 
of negen konden de meereizenden 
en hun begeleiders de bus in. Dat 
kost enige tijd, omdat het instappen 
niet voor eenieder even gemakkelijk 
gaat. Met hulp van de chau�eur en 
wilskracht van de deelnemers bleek 
het achteraf toch best snel gedaan, 
zodat de bus tegen halftien kon 
vertrekken. De rit ging naar het 
Openlucht Museum in Arnhem. Deel-
nemers kwamen uit Heemstede en 
van de zusterafdeling Bennebroek. 
Samen met deelnemers van Vierhet-
leven Heemstede was de luxe Muse-
umplusbus vrijwel volledig bezet. 

Alle deelnemers maken gebruik van 
een rolstoel of rollator dus vergt het 
in het museum ook wat meer tijd om 
alles in het park eens rustig te 
bekijken. Na de ko�e werden de 
deelnemers tot de lunch door een 
gids door het prachtige museum 
geleid. Na een heerlijke lunch kon 
men verder het park in. Zo kon men 
verder het park verkennen. Een ritje 
door het park met de parktram 
maakt het verkennen gemakkelijk.

Elke plaatselijke afdeling van de 
Vereniging De Zonnebloem organi-
seert jaarlijks een aantal uitstapjes. In 
dit geval werd het uitje echter aange-
boden en georganiseerd door de 
stichting Museumplusbus, De Zonne-
bloem organiseerde de lunch. Tegen 
vijf uur was het gezelschap moe 
maar voldaan weer terug in 
Heemstede.  
Binnenkort gaat Zonnebloem Heem-
stede op bezoek in De Keukenhof.   

Iedereen vanaf 18 jaar met een licha-
melijke beperking kan zich gratis 
inschrijven bij De Zonnebloem. Op 
die manier komen mensen wat vaker 
uit huis en dankzij de vele toege-
wijde vrijwilligers is het mogelijk 
deze tripjes te maken. Niet op de 
laatste plaats komt het bezoekwerk. 
Vrijwilligers brengen de deelnemers 
regelmatig een bezoek. Dit als de 
deelnemer heeft aangegeven daar 
prijs op te stellen. De �nanciën 
ontvangt men vooral via donateurs 
en de jaarlijkse loterij, waardoor dit 
dankbare werk mogelijk blijft. 
Mocht u meer informatie willen over 
de organisatie en het werk dat zij 
belangeloos verrichten kijk op:
www.zonnebloem.nl.

Vrijwilligers zijn van harte welkom. 
Wilt u loten kopen om de organisatie 
te ondersteunen koop deze dan via 
de pagina voor Heemstede op www.
zonnebloem.nl//loten/p/a03075.  

Een heerlijk dagje weg met Nationale 
Vereniging De Zonnebloem

Een gezellig dagje uit per bus met De Zonnebloem. Foto: Eric van Westerloo. 

Heemstede – Een zelfontwikkeld 
genre: literair volkstoneel. ‘De Bezoe-
king is een nieuwe toneeltekst 
geschreven door Minke Kruijver en 
Steef de Jong. Van deze ‘afscheids-
voorstelling’ is ander soort productie 
gemaakt wat in de buurt komt van 
muziektheater. Toneelgroep Het Volk 
speelt deze voorstelling op vrijdag-
avond 29 april om 20.15 uur in 
Theater de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede.   
                                                                             
De Bezoeking speelt zich af in een 
sanatorium waar twee bejaarde 
mannen, de patiënten Roest en 
Harderwijk, hun laatste dagen slijten. 
Beiden zijn zwak en levensmoe. Zij 
worden alleen bezocht door de 
moeder van Harderwijk en de uit 
Nagorno Karabach afkomstige 
schoonmaakster.  Naarmate hun 
gesprekken vorderen, worden de 
herinneringen aan de muziekwereld 
waarin zij beiden werkten,   
De acteurs Wigbolt Kruijver en Bert 
Bunschoten zijn tegen de 70 jaar,  
oud maar hun acteer-enthousiasme 
is onveranderd groot. De bezoeking 

is dan wel aangekondigd als hun 
laatste reisvoorstelling maar 
Bunschoten en Kruijver kunnen nog 
geen de�nitief afscheid nemen. Geen 
lange tournees meer, maar kortlo-
pende nieuwe producties sluit het 
duo niet uit.  

Informatie en kaarten via:
www.podiaheemstee.nl. 

Afscheidsvoorstelling ‘De Bezoeking’ van 
toneelgroep Het Volk in Theater de Luifel

Toneelgroep Het Volk. Foto: Jan Heijer.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – De afgelopen maand 
stond bij basisschool De Evenaar in 
het teken van een schoolproject ‘De 
Evenaar warmt op!’, met aandacht 
voor klimaatverandering in ruime zin. 
Want klimaatverandering heeft niet 
enkel gevolgen voor de mens, maar 
tevens voor de natuur, onze omge-
ving en de dieren. Op donderdag 21 
april gaf de Heem-steedse imker Pim 
Lemmers een gastles aan groep 3. 
De drukbezette imker was verlaat, 
want zodra er een calamiteit met 
bijen is, rukt hij uit om het probleem 
op te lossen. Deze middag was er 
een bijenzwerm neergestreken in 
een schoorsteen. De 6-jarigen van De 
Evenaar waren evenwel goed voor-
bereid op zijn komst met het bekij-
ken van een informatie�lmpje en er 
was druk geknutseld om wc-rollen 
om te toveren tot een slinger bijen. 
Juf Tineke Zwiersen verzamelde in-
tussen alle prangende vragen van de 
kinderen om aan de imker voor te 
leggen. Veel tijd had Lemmers niet 
nodig om de aandacht te krijgen van 
de 24 leerlingen.  

De koningin is de baas 
Allereerst liet hij een foto zien van de 
bijna jarige Koning Willem Alexander. 
De kinderen hadden even moeite 
hem te herkennen zonder baard, 
maar wisten meteen te vertellen dat 
hij de baas is van Nederland.  
Bij bijen is dat anders, volgens imker 
Pim, daar maakt de bijenkoningin de 
dienst uit. Zij is te herkennen aan een 
gekleurde stip die de imker 
aanbrengt. Er zijn vijf verschillende 
kleuren die verwijzen naar haar leef-
tijd, want de koningin kan maximaal 
vijf jaar oud worden. De gewone 

bijen kunnen overigens maar 1 
maand oud worden, maar hebben 
tijdens hun korte leventje belangrijke 
taken. Zij vliegen van bloem naar 
bloem en gaan eens per jaar met de 
imker ‘op vakantie’ naar een boom-
gaard met peren waar ze via de 
bloesem zorgen voor de perenoogst. 
Zo komen wij ook aan de appel- en 
aardbeienoogst. 

Wesp, bij of hommel 
De mannetjesbijen doen overigens 
maar bijster weinig, constateert 
Lemmers: “Ze knu�elen enkel met de 
koningin, zodat ze eitjes legt.” 
Om een bijenkolonie te mobiliseren 
hoeft de imker slechts de koningin te 
vinden, dan volgt de rest. Pim: “Dat is 
heel simpel, want een bij ruikt feil-
loos waar de koningin is”, vertelt Pim. 
“Ze ruiken namelijk zevenmaal beter 

dan een herdershond en die ruikt 
enkele honderden malen beter dan 
een mens.” 
Dat wespen, hommels en bijen 
kunnen zoemen en soms steken 
weten alle kinderen wel, maar wat is 
nu eigenlijk het verschil tussen deze 
vliegende insecten? Pim vertelt dat 
er wel 360 soorten wilde bijen 
bestaan in Nederland. De wesp is een 
echte gladjanus, want hij heeft een 
gladde angel en kan wel tot 5 keer 
steken voordat zijn gif op is, maar 
ook de wesp is nuttig omdat hij 
ongewenste muggen en vliegen 
opruimt.  
 De kinderen van groep 3 van de 
Evenaar hebben in korte tijd veel 
opgestoken van het leven van de 
wilde bijen en een vijftal 6-jarigen 
mocht daarna op de foto met ‘onze’ 
bijenkoning Pim Lemmers.

Bijenkoning Pim geeft gastles aan 
groep 3 van basisschool De Evenaar

Op de foto samen met bijenkoning Pim Lemmers. Foto: Mirjam Goossens.

KEN UW BOS

Door Ems Post-van Zon 

“Mag je in het bos na zonsonder-
gang?”
“Met hoeveel honden mag ik in het 
bos lopen?”
“Ik zie veel honden loslopen in het 
bos. Mag dat wel?” (In het noordelijke deel wel, in het zuidelijke 
deel beslist niet!)
“Bij wie kan ik een verloren voorwerp melden?”
“Waarom liggen er zoveel stammen in het bos?”
“Zijn er wandelroutes uitgezet in het bos?” 
Een greep uit de vele vragen die de Vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal met regelmaat in haar mailbox vindt. 
Duidelijke vragen, waarop een duidelijk antwoord te geven is. 

Maar er zijn ook lastigere vraagjes bij. 
“Mag ik met mijn koor in het bos een �lm opnemen?”
“Kunnen wij ergens in het bos naar het toilet?”
“Het lijkt wel een hondentoilet! Er is toch een opruimplicht?”
“Ik zoek woonruimte. Kent u de eigenaar van het poorthuis?”
“Is het mogelijk een herdenkingsboom in het bos te planten?”
“Wij willen een reünie van ons hondenras in uw bos organi-
seren. Mag dat?”
“De hekken gaan zo moeilijk open. Kunt u daar wat aan doen?”
“Ik heb een zonnebril gevonden in het bos. Waar kan ik hem 
afgeven?” “Enzovoort.” 

Ons bestuurslid Ellen Zwarter probeert al deze vragen zo snel 
en volledig mogelijk te beantwoorden. Uit de reacties van de 
vragenstellers blijkt dat die daar meestal erg tevreden mee zijn. 

Onder andere de vraag: “Zijn er wandelroutes uitgezet in het 
bos?” laat zich makkelijk beantwoorden door naar onze 

website  info@wandelbosgroenendaal.nl  te verwijzen. U vindt 
er ook relevante verwijzingen naar de informatie op de 
gemeentelijke website, bijvoorbeeld over de voortgang van de 
bouw van de Belvedère; de regels voor uw hond(en) in het 
Wandelbos. Ook vindt u op onze site de columns die de 
Vrienden Wandelbos Groenendaal eerder in de Heemsteder 
publiceerden en een plattegrond van de wandelroutes.  

Daar zijn er inmiddels heel wat van. De rode (4,2 km) en de 
gele (1,5 km) wandelroutes, de cultuur-historische, aange-
geven met witte paaltjes, de honden-aangelijnd-welkom route 
met de blauwe paaltjes en de buitenplaatsenwandeling, 
aangegeven met groen/gele schildjes op paaltjes; zelfs de 
Manpadroute en de �etsknooppuntenroute doorkruisen Groe-
nendaal, maar alleen over de Sparrenlaan en de Burgemeester 
Van Rappardlaan.  

De witte paaltjesroute voert ook over de begraafplaats, een 
oase van stilte en schoonheid. De aula heeft boven de ingang 

onlangs zijn gerestaureerde art deo glas-in-lood raam terug-
gekregen (oorspronkelijke ontwerp atelier De Vonk). En als u er 
toch bent, loop dan even langs de onlangs gerestaureerde 
grafkapel van de familie Van Vollenhoven. Op de website van 
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek vindt u een 
�lm over de minutieus uitgevoerde restauratie (https://hvhb.
nl/grafkapel-van-vollenhoven-de-tempel.van-de-herfstlaan/). 
Hulde voor de gemeente Heemstede. 

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

Even ’n vraagje...

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het zal menigeen 
ontgaan zijn, maar op 22 april was 
het niet alleen in Nederland, maar 
ook elders in de wereld Zaaidag. In 
Heemstede alweer voor het negende 
jaar op rij. Georganiseerd door de 
Bijenstichting en de Stichting Bijen-
vrienden. De bijen en de voor hen zo 
broodnodige bloemen staan centraal 
in de door ‘bijengoeroe’ Pim 
Lemmers bedachte Zaaidag. De 
bedoeling is om de aandacht te 
vestigen op een goede leefomgeving 
voor deze zo belangrijke bijen. De 
diertjes zorgen voor de bestuiving 
van allerhande gewassen waaronder 
fruitbomen. De bijen zelf dienen 
voedsel te krijgen en dat ze halen 
vooral uit bloemen.  

De verstedelijking en daarmee ver-
stening van ons land kan eenvoudig 
worden gekeerd door veel meer 

bloemen te planten. De actie steen-
breek, waar tegels in tuinen worden 
vervangen door natuur helpt daarbij. 
Boomspiegels in de straten kunnen 
worden beplant. Boeren helpen mee 
door aan de randen van hun land 
ruimte te laten voor bloemen. Pim 
Lemmers, de lopende encyclopedie 
waar het bijen betreft, kan boeiend 
vertellen over de kleine diertjes. Hij 
had Caroline van der Plas, kamerlid 
voor de partij BBB, uitgenodigd in 
Heemstede om een perceel op de 
Hartekamp in te zaaien. Zij deed dat 
samen met burgemeester Astrid 
Nienhuis. Pim heeft o.a. in het Cats-
huis en het Tweede Kamergebouw 
bijenkorven geplaatst. Op het dak 
van het Heemsteedse gemeentehuis 
staat al sinds jaar en dag een onder-
komen voor de bijen. Het gezaaide 
perceel zal binnenkort in volle bloei 
staan. De bijen op de Hartekamp 
kunnen zich weldra tegoed doen aan 
hun bloemen maaltijd.

Parlementariër Caroline van der Plas 
aanwezig op de Nationale Zaaidag

V.l.n.r.: Pim Lemmers, Caroline van der Plas, Jan Kroezen van de Bijenvrienden en 
burgemeester Astrid Nienhuis.  Foto: Eric van Westerloo. 



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.

28 april 2022, 10.00 uur
➜ Welstandscommissie

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Koningsdag 2022 op 27 april 2022, van 

12.00 tot 22.00 uur (Catersensation). 
Op het trottoir voor Binnenweg 108 en 
110. De Julianalaan tussen Binnenweg 
en Julianalaan is op 27 april afgesloten 
tussen 12.00 en 22.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erfafscheiding, Binnenweg 192
➜ realiseren kantoorruimte, Camplaan 4
➜ aanleggen uitweg/inrit, Herenweg 197
➜ uitbreiden woonhuis met uitbouw en 

kelder, Jan van Gilselaan 2
➜ plaatsen Luchtbehandelingskast 

Basisschool de Icarus, Kerklaan 90
➜ nieuwbouw detailhandel en 8 

appartementen, Kerklaan 113
➜ kappen 3 bomen, Van Merlenlaan 26

Buiten behandeling gesteld:
➜ uitbreiden eerste verdieping, 

Azalealaan 6

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Aanleg glasvezel door Glaspoort
Het bedrijf Glaspoort, een 
samenwerking tussen KPN 
en ABP, begint in mei met de 
laatste fase van de aanleg van 

glasvezel in Heemstede. De aanleg van 

maandag t/m vrijdag, 10.00-12.00 uur
➜ Ontmoetingsmoment 

Oekraïense vluchtelingen
Dagelijkse moment voor Oekraïense 
vluchtelingen om elkaar te ontmoeten. 
Alle Oekraïners zijn van harte welkom. 
Locatie: Plein 1 (Julianaplein 1).

4 mei 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. Meer informatie op 
meerwaarde.nl. Locatie: Pleinzaal, 
raadhuis Heemstede.

4 mei 2022, 9.30-12.00 uur
➜ Spreekuur toegankelijker 

Heemstede
De Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede houdt haar maandelijkse 
inloopspreekuur op Plein1. U kunt 
zonder afspraak langskomen om 
te vertellen over knelpunten in 
Heemstede voor mensen met een 
beperking.

6 mei 2022, 13.00-17.00 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. 
Deze week staat de �ets bij de AH-
supermarkt Blekersvaartweg.

➜ vervangen kozijnen winkelpand, 
Binnenweg 27

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapellen, 

Amaryllislaan 12 en 14
➜ bouwen �etsenschuur, Dinkellaan 13
➜ interne constructieve wijzigingen, 

Eikenlaan 29
➜ vergroten dakkapel, Jan van den 

Bergstraat 48
➜ vervangen erfafscheiding (haag), 

Lanckhorstlaan 59
➜ bouwen zwembad, Lombokstraat 1A
➜ kappen 2 bomen, Van Merlenlaan 23

Spoorwegovergang 
Leyduin gaat sluiten 

De onbewaakte 
spoorwegovergang Leyduin 
wordt eind 2023 door ProRail 
opgeheven. Deze overweg is de 

verbinding tussen het bewoonde gebied 
van Heemstede en het Landgoed Leyduin 
met wandelgebied. Samen met ProRail 
onderzoekt de gemeente een alternatief. 
Gedacht wordt aan een onderdoorgang 
door middel van een tunnel.

Geef uw mening over de 
spoorwegovergang
Laat ons weten wat de spoorwegovergang 
Leyduin voor u betekent en hoe u 
deze gebruikt. Dat kan door een online 
vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 
5 minuten van uw tijd. U kunt in deze 
vragenlijst ook ideeën achterlaten. Ga 
hiervoor naar heemstede.nl/leyduin of 
scan de QR-code.

glasvezel vindt plaats in de Rivierenwijk, 
Geleerdenwijk, Crayenestersingel en 
omgeving, Koediefslaan en omgeving, 
Vogelpark en Stationsomgeving. 

Alle betrokken bewoners hebben 
hierover een brief van Glaspoort 
ontvangen. Ze kunnen zelf toestemming 
geven voor een aansluiting in huis/
graafwerk op eigen erf. Om de gang van 
zaken toe te lichten, houdt Glaspoort 
op 3 mei van 17.30 tot 18.30 uur een 
webinar over het werk. Ga hiervoor naar 
kpnnetwerk.nl/glasvezelupdate.

Vragen?
Kijk op glaspoort.nl/klantenservice of bel 
met (088) 660 15 50. Ga voor vragen over 
de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte naar heemstede.nl/melden of 
bel naar 14 023.

Altijd op de hoogte over alles wat speelt 
rondom de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente?

Gemeente Heemstede houdt 
u via een speciale Oekraïne 
nieuwsbrief, de website en 
social media op de hoogte 

van alles wat speelt rondom de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in de 
gemeente. Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief Oekraïne. U ontvangt dan 
het laatste nieuws over (mogelijke) opvanglocaties, activiteiten, initiatieven en wat u 
zelf kunt doen. Ga hiervoor naar heemstede.nl/oekraine en klik op ‘Ik wil helpen’.

O�ciële bekendmakingen




