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Door Eric van Westerloo 

Heemstede – “Het heeft Zijne Majes-
teit behaagd”, is de slotzin die 
burgermoeder Astrid Nienhuis 
uitsprak bij ieder van de drie geluk-
kigen die een Koninklijke onderschei-
ding mochten ontvangen. 
Marijke Mous kreeg de versierselen 
behorend bij de Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Marijke is zeker 
geen onbekende in Heemstede. In de 
jaren 90 was zij wethouder met haar 
aandachtsgebied o.a. sociale zaken, 
kunst en cultuur. Zij verdedigde haar 
portefeuille krachtig en deskundig. 
Ook als raadslid liet zij zien bevlogen 
te zijn iets voor Heemstede te willen 
betekenen. Zij stond aan de basis van 
het huidige WIJ Heemstede. Dat in 
die tijd nog het Oude Posthuis 
heette. Zij is zich altijd blijven 
inspannen voor maatschappelijke 
organisaties o.a. via Stichting 
Gezondheidszorg Spaarneland, 
Expertisecentrum Euthanasie en de 
Bavo Stichting. Marijke kon 
verbinden met warmte en interesse 

voor haar medemens. 
Harry Opheikens een inwoner die 
velen van naam kennen, maar zijn 
gezicht roept vooralsnog geen 
herkenning op. Zijn leven stond en 
staat nog steeds in het teken van vrij-
willigerswerk. Voor de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
beheert hij de website, schrijft hij 
artikelen en maakt hij vele foto’s 
waarbij Heemstede centraal staat. In 
deze krant treft men wekelijks een 
artikel aan van zijn hand in de rubriek 
‘Onbekend Heemstede’ waar hij de 
geschiedenis van panden in 
Heemstede beschrijft. Als vrijwilliger 
bij FC Zandvoort Noord (zaalvoetbal) 
was hij actief en stelde hij het jubile-
umboek samen. Tegenwoordig is hij 
vooral te vinden bij voetbalvereni-
ging RCH. Daar was hij trainer, elftal-
leider samensteller van de jubileum-
tentoonstelling. Harry is de RCH-huis-
fotograaf en legt alles vast wat zich 
binnen de club afspeelt. Ook het 
clubblad stelt hij samen en zorgt 
voor de verspreiding. Hij ontving de 
versierselen die horen bij het Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau 
Willemien Ruijgrok kreeg eenzelfde 
onderscheiding voor een leven lang 
vrijwilligerswerk. Een schier oneindig 
aantal functies bekleedde zij de afge-
lopen decennia. Professioneel en als 
vrijwilliger zette zij zich in voor de 
gelijke behandeling en kansen voor 
iedereen. Als stafmedewerker bij het 
COC droeg zij bij aan de ‘ Wet Alge-
mene Gelijke Behandeling’. Het 
onderwerp strekte zich zelfs uit tot 
andere landen in Europa. In vele 
andere rollen was Willemien 
betrokken bij uiteenlopende maat-
schappelijke organisaties. Zij organi-
seerde mede de Gay Games tot aan 
het samenbrengen van 45 Haarlemse 
kerken om zo de inzet voor vluchte-
lingen gezamenlijk vorm te geven. 
Zij is betrokken bij ‘Hotel de Koepel’ 
de Stichting Jansje van Goor en 
Haarlem Mozaïek. Haar strategisch 
inzicht wordt geroemd alsmede haar 
grote betrokkenheid en niet a�a-
tende inzet. Dit alles altijd ten gunste 
van anderen. 

De drie gedecoreerden, v.l.n.r.: Harry Opheikens, burgemeester Astrid Nienhuis, Willemien Ruijgrok en Marijke Mous. 
Foto’s: Eric van Westerloo

Koninklijke onderscheidingen
voor drie Heemsteedse inwoners

Willemien Ruijgrok krijgt haar 
onderscheiding opgespeld.

 Marijke Mous krijgt haar 
onderscheiding opgespeld

Harry Opheikens krijgt zijn 
onderscheiding opgespeld.

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

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

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Gemeente Heemstede
Bekijk het programma van de 
herdenking op 4 mei verderop in 
deze krant of scan de QR-code.

Heemstede – Een oudere �etser is 
zondagmiddag 1 mei gewond 
geraakt bij een aanrijding op de 
Glipper Dreef in Heemstede. Rond 
13.30 uur ging het mis. Meerdere 
ambulances en een traumahelikopter 
zijn opgeroepen omdat de situatie op 
voorhand als ernstig werd ingeschat. 
De �etser is tijdens het oversteken in 
botsing gekomen met de personen-

auto. De auto liep schade op aan het 
rechterraam en de koplamp. De 
Glipper Dreef richting Bennebroek 
was afgesloten vanwege sporenon-
derzoek. Voor het sporenonderzoek 
was de �ets van het slachto�er al 
meegenomen. Deze is later opge-
haald door agenten ten behoeve van 
het ongeluk. Na het sporenonderzoek 
is de weg weer vrijgegeven.

Foto: NieuwsFoto.nl

Fietser raakt gewond op Glipper Dreef

Wij zijn met op zoek naar algemene 

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie: 
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2 inderegio.nl • 4 mei 2022NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.150

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Heemstede - In 1897 is er al sprake van een 
Binnenweg 29 in het Haarlemsch Advertentieblad 
van 14 april, waar mej. V.d. Ham om naaimeisjes 
vraagt voor o.a. het maken van sluiers.  De huidige 
Binnenweg 29 is echter gebouwd in 1907, samen 
met de nummers 27 en 31. In 1981 zijn de panden nog verbouwd met o.a. 
een verdieping erop.  De eerste bewoners van nummer 29 was de familie 
van Karel Lambertus Comfurius, kantoorbediende van beroep. Tussen de 
ondernemingen (27 en 31) in werd nummer 29 gebruikt als bewoning en de 
familie Comfurius woonde er tot zeker 1944. De heer Comfurius overleed op 
26 februari 1944. In 1918 hadden ze al hun zoon Ferdinand Comfurius op 
22-jarige leeftijd verloren. In huis woonde ook apothekers assistente mej. 
M.M. Ronge. Hierna woonde bakker Sieverding op Binnenweg 29, naast zijn 
zaak op nummer 27. Diverse advertenties vanaf nummer 29 volgen voor 
een hulp in de huishouding voor zijn gezin van 6 kinderen. 
In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 20 februari 1962 een bijzonder 
krantenstukje. Het betreft een jaaroverzicht van verkeersongevallen in 1961 
in Heemstede en daarin werd ook Binnenweg 29 genoemd. Daar waren 
maar liefst 23 ongevallen gebeurd. De aard van de ongevallen werd niet 
vermeld.  Vanaf de jaren 60 woonde bakker Johannes Arnoldus Fredericus 
Vredenbregt op nummer 29 tot aan zijn overlijden op 21 april 1980 overleed 
op 66-jarige leeftijd. Het is pas in 1992/1993 toen de eerste onderneming 
op Binnenweg 29 gevestigd werd: Lindessa Mode. Vanaf 2007 kwam 
‘Kapsalon Personality by Antonio’ op nummer 29, sinds 2,5 jaar is het 
Kapsalon Personality. Op nummer 29a wordt nog Moustache Barber and 
Co�ee vermeld. De nu-foto van Harry Opheikens is van 30 april 2022. De 
toen-foto uit de jaren 70 komt uit de verzameling van Johan van Schie. Toen 
nog duidelijk een woning. Links op de foto is Binnenweg 27. 

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 (15) 

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Diensten te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk. 
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 5 mei om 9u, Eucharis-
tieviering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. Vrijdag 6 mei om 9u, 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. Zondag 8 mei 
om 10u,  Eucharistieviering. Voor-
ganger Pater Tristan Perez. 
Donderdag 12 mei om 9u, Eucha-
ristieviering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159. https://
kerkdienstgemist.nl/stations/2528. 
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 8 mei 2022, 4e zondag van 
Pasen, Roepingenzondag, 10u, 
Eucharistieviering, Latijn, pastor 
Rob Verhaegh, na a�oop ko�e-
drinken in de ontmoetingsruimte. 
Zondagavond 8 mei, 18.45u, 
plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel
Doordeweekse vieringen: Dinsdag 
10 mei, om 09u, Eucharistieviering. 

Woensdag 11 mei, om 10u, viering 
voor oudere parochianen en allen 
die daarbij kunnen zijn. Woensdag 
11 mei, van 11.30-12.30u, uitstel-
ling 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 8 mei 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Thema: het gaat wel eens fout in 
de familie
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 8 mei, 10u. Mw. Jody van 
der Velde (Haarlem). De diensten 
zijn ook online te volgen via 
YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 8 mei, ds. Jody van der 
Velde (Haarlem). Gezamenlijke 
dienst in de Oude Kerk Heemstede. 
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek. 
www.pkntrefpunt.nl.

we Harry daarom graag even in het 
zonnetje en hebben we hem ook in 
de bloemen gezet. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd en zwaar 
verdiend! 

Harry Opheikens in het zonnetje en in 
de bloemetjes gezet.
Foto: Bart Jonker. 

Van harte 
proficiat arr  

p eikens  

rrestatieteam ou t erwar e 
man aan op c el elaan
Heemstede – Een verwarde man is 
donderdagmiddag 28 april aange-
houden in een woning aan de Schel-
delaan. Even voor 13.00 uur is de 
politie gealarmeerd. Daarop is de 
omgeving afgezet en een arrestatie-
team uit Amsterdam ter plaatse 
gekomen. Rond 15.00 uur is heeft het 
arrestatieteam de voordeur 

verbroken en de woning betreden. 
De man is aangehouden en geblin-
doekt afgevoerd. Voor deze persoon 
zal passende zorg worden geboden. 
De woordvoerder van de politie 
bevestigt dat het gaat ”om een 
persoon met onbegrepen gedrag”. 
Na de aanhouding is de omgeving 
vrijgegeven.

Foto: NieuwsFoto.nl

Door Bart Jonker 

Heemstede - Van harte pro�ciat met 
je Koninklijke onderscheiding Harry! 
Harry Opheikens ontving dinsdag 26 
april een Koninklijke onderscheiding 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
op het raadhuis van Heemstede. Hij 
verzorgt reeds jaar en dag de rubriek 
‘Onbekend Heemstede’ in onze 
krant. Namens het team en de 
directie van de Heemsteder zetten 

TUINBEDRIJF
ALLROUND
Voor al uw tuinonderhoud

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

tegelwerk, plaatsen hek en raster
schuttingwerk, alles leverbaar.

Geheel vrijblijvend.

023 - 5841515

Geen krant? 
0251-674433
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Joke van der Zee

Heemstede – “De toekomst is aan de 
huidige generatie die de taak heeft 
om het bedrijf te laten doorgroeien 
naar het 200-jarige jubileum.” Deze 
zin staat in het voorwoord van het 
mooie boekje ‘Van groene erwt tot 
tropische vis’, dat in 1997 speciaal 
vanwege het 175-jarig bestaan van 
de �rma Heems verscheen. U leest 
het goed: het betekent dus dat de 
onderneming dit jaar 200 jaar 
bestaat. Het doel zoals beschreven 
staat in het genoemde jubileum-
boekje is gehaald. Daar is terecht 
ruchtbaarheid aan gegeven en wel in 
de vorm van een prachtige feestelijke 
middag, die afgelopen zondag 1 mei 
plaatsvond. Uiteraard op het terrein 
van de huidige locatie: Havenstraat 
49, die tenslotte alle ruimte biedt 
voor een feestelijke toost met 
klanten en relaties. Deze locatie is de 
kers op de taart van twee eeuwen 
ondernemen. Bijzonder is niet alleen 
de oprichting, ontwikkeling en 
uiteindelijke resultaat van Heems 
maar meer nog de manieren waarop 
de zaakvoerders zich hebben 
gehandhaafd in al die jaren die bij 
tijd en wijle enorme uitdagingen en 
inspanningen hebben gekost voor 
de familie. Want: Heems is al die tijd 
een echt familiebedrijf gebleven. 
Vandaag de dag staan zelfs de zesde 
en zevende generatie aan het roer. 

Jos en zijn zonen Onno en Reijn zijn 
die zesde en zevende generatie van 
nu en zij hadden (o)pa Piet Heems als 
grote voorbeeld. Ooit begon de 
winkel die nu groot en bekend is in 
dierenbenodigdheden in de voor-
kamer van een Haarlems huis in de 
Achterstraat met de verkoop van 
erwten. Het was Marijtje Steevoorde 
die in 1822 trouwde met Pieter 
Heems die de eerste schreden op het 
ondernemers-pad zette. Een hele 
geschiedenis volgde met hoogte- en 
dieptepunten, waaronder natuurlijk 
de crisis in de beginjaren van de 
vorige eeuw en niet te vergeten de 
Tweede Wereldoorlog. Altijd hebben 

de mannen (en vrouwen!) van Heems 
ervoor gezorgd op de tijdsgeest in te 
spelen. Dat was niet altijd gemakke-
lijk maar bracht brood op de plank 
voor henzelf en medewerkers. Vanuit 
Haarlem, waar sinds 1822 handel 
werd gedreven met schepen als 
transport en vooral graan in de 
eerste tijd als product, werd uiteinde-
lijk voor Heemstede gekozen. De 
pakhuizen en winkel aan de Antho-
niestraat moesten plaatsmaken voor 
een nieuwe brug over het Spaarne. 
De verhuizing werd in gang gezet en 
ook een van de meest gewaardeerde 
‘collega’s’ werd verhuisd: de 
bedrijfskat. Die zorgde ervoor dat het 
aantal muizen tussen de producten 
sterk werd gereduceerd.
Over de mooie historie kan veel 
worden verteld maar de huidige 
generatie van Heems staat juist hele-
maal in het ‘nu’ met een jonge Onno 
(34) die in de zaak is gekomen. Hij 
vertelt enthousiast over de rol die 
Heems speelt: een uitgebreide 
dierenspeciaalzaak die heel veel 
vaste klanten heeft in en ver buiten 
Heemstede. “We zijn echt dankbaar 
dat zoveel mensen ons weten te 
vinden, de deskundigheid en eerlijk-
heid van onze medewerkers roemen 
en dat onze mensen graag bij ons 
blijven werken. Dat was ook altijd al 
de kracht van onze voorgangers. We 
zijn ook zeer service-gericht en 
vinden altijd weer iets nieuws zoals 
het YouTube-kanaal dat we hebben, 
speciaal gericht op aquariastiek. We 
bestaan een tijd maar we kijken altijd 
vooruit.” Het is niet alleen de zakelijk-
heid en winst die voor Heems inte-
ressant zijn. Dat blijkt uit de woorden 
van Onno: “Opa’s en oma’s komen 
hier met hun kleinkinderen naar de 
dieren kijken. Dat is zo ontzettend 
leuk…”, beaamt ook vader Jos die net 
als zijn vader altijd op de winkelvloer 
te vinden is. “Als betrokken onder-
nemer moet je niet achter een deur 
gaan zitten.” 

Heems sinds 1822, Havenstraat 49, 
Heemstede, 023-5284079, 
www.heems.nl.

‘Heems sinds 1822’ viert 
200-jarig bestaan

Door Bart Jonker 

Heemstede – In een intieme setting 
vond afgelopen donderdagavond 28 
april de Jom Hasjoa-herdenking 
plaats bij het Boek van de namen op 
de Vrijheidsdreef in Heemstede, in 
aanwezigheid van burgemeester 
Astrid Nienhuis, gemeenteraadslid 
Vanessa Storm van ‘s Gravesande-
Penn en rabbijn Shmuel Spiero. Op 
Jom Hasjoa, de dag van de Sjoa 
(Hebreeuws voor catastrofe), 
herdenkt de Joodse gemeenschap 
over de gehele wereld de moord op 
zes miljoen Europese Joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de 
vernietiging van het getto van 
Warschau. In 1943 vond de vernieti-

ging van dit getto plaats, naar aanlei-
ding van een grote opstand tegen de 
nazi’s, een van de grootste massale 
opstanden tegen de wreedheden van 
de Duitse bezetter. De plechtige 
herdenkingsceremonie werd ingeleid 
door Harald van Perlstein, namens 
Stichting Joods Monument 
Heemstede, die in 2012 werd opge-
richt. Daarna werden door de burge-
meester, raadslid Vanessa Storm en 
andere aanwezigen steeds een aantal 
namen hardop opgelezen van de 
Heemsteedse Joodse oorlogsslacht-
o�ers, die vermeld zijn op het monu-
ment het Boek van de Namen. Er was 
tevens gelegenheid voor de aanwe-
zigen om de namen uit te spreken 
van de Joodse slachto�ers uit hun 

Jom Hasjoa-herdenking: “Nog 
dagelijks leven wij in onzekere tijden” 

eigen kring of naaste familie. “Het 
Israëlische parlement, de Knesset 
heeft in 1953 deze dag van de Sjoa in 
het leven geroepen”, legt Harald van 
Perlstein uit in zijn toespraak. “De 
Knesset wilde ervoor zorgen dat de 
Joden niet alleen als slachto�er 
werden gezien, maar wilde tevens 
het respect tonen voor degenen die 
zich hebben verzet tegen het 
nazisme en voor het redden van 
mensenlevens. De heldhaftigheid 
herinneren in een tijd van afschuw. 
Dat is ook de nadrukkelijke wens van 
de Knesset geweest.” 
“Nog geen vrede teruggekeerd in 
onze wereld” Vervolgens werden de 
namen van de Heemsteedse Joodse 
slachto�ers voorgelezen en de 
herdenkingskaars ontstoken. Rabbijn 
Spiero nam daarna het woord. Hij 
vertelde over het breken van een glas 
een Joods gebruik bij feestelijkheden. 
“Zodoende breken wij een glas om 
aan te geven dat geen hoogtepunt in 
ons leven op feestdagen onopge-
merkt voorbijgaat, zonder dat wij 
treuren, omdat er nog geen vrede is 
teruggekeerd in onze wereld”, vertelt 
hij. “Nog dagelijks leven wij in de 
onzekere tijden. In onze tijd hebben 
wij de donkere wolken van de holo-
caust, die onze generaties nog dage-
lijks bezighouden.” De rabbijn sprak 
na zijn toespraak een gebed uit en las 
een psalm voor in het Hebreeuws. 
Daarna werd er een minuut stilte in 
acht genomen.  
Tot slot was er gelegenheid om een 
steentje bij het monument te leggen, 
een Joods gebruik om de slachto�ers 
te herdenken. 

Fotobijschriften: Burgemeester Nienhuis leest de namen op van de Heemsteedse 
Joodse oorlogsslachto�ers. Foto: Bart Jonker

75 jaar HVHB centraal in 
jubileumnummer HeerlijkHeden 

De Appelkamer aan de Koediefslaan in 1977. Er was een sloopvergunning 
aangevraagd, maar mede door de HVHB werd het pand behouden en werd 
het een gemeentelijk monument. Afb. Noord-Hollands Archief

Bloembollenvelden van de Gebr. Rot tegenover de Bavo, begin jaren vijftig. 
Je kijkt met de Leidsevaart in de rug richting Herenweg. Links van de Bavo
 zie je Huize Postlust en schuin daartegenover de Henricus ulo. Foto coll. Arie Rot

Door Harry Opheikens

Heemstede - De Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek (HVHB) 

bestaat 75 jaar en dat wordt gevierd! 
Met bijeenkomsten, tentoonstellingen 
en wedstrijden, maar ook met een 
dubbeldikke jubileumversie van het 

tijdschrift HeerlijkHeden.   Dit nummer 
gaat helemaal over de laatste 75 jaar. 
Over de geschiedenis van de vereni-
ging en de betekenis van de HVHB 
voor het behoud van monumenten en 
het karakter van Heemstede en 
Bennebroek. Maar zeker ook over alles 
wat er in die periode in de beide 
dorpen veranderd is. Bloembollen-
velden maakten in de jaren zestig en 
zeventig plaats voor huizen. Ook de 
pittoreske Zandvaart achter de Raad-
huisstraat werd gedempt om er �ats 
en huizen te kunnen bouwen. De 
woningnood was immers groot. 
Ouderen verhuisden naar grootscha-
lige bejaardenhuizen die overal 
gebouwd werden.  Bennebroek was 
75 jaar geleden echt nog een klein 
dorp waarin de inwoners veel meer op 
elkaar aangewezen waren dan nu. Het 
verenigingsleven bloeide, de tram en 
daarna de bus vormden de belang-
rijke verbinding met Haarlem en 
Leiden. In Heemstede werden de 
zwemvijvers aan de Glipper Dreef 
gedempt en werd het buitenbad 
Groenendaal aan de Sportparklaan 
gebouwd. Wat een plezier werd daar 
gemaakt, net als in wandelbos Groe-
nendaal en het Bennebroekbos. Nu 
komen talloze busjes onze pakjes aan 
huis a�everen, vroeger kwamen alle 
leveranciers aan de deur. De foto’s zijn 
een feest van herkenning. Met mooie 
verhalen en heel veel foto’s schetst dit 
nummer een beeld van Heemstede en 
Bennebroek in met name de jaren 
vijftig, zestig en zeventig.  Ook vindt u 
in dit nummer informatie over alles 
wat er rond het jubileum georgani-
seerd wordt. Een editie om te 
bewaren en ook later nog eens door 
te bladeren.  
Volg de HVHB ook via de website 
www.hvhb.nl, de eigen Facebookpa-
gina en de nieuwsbrief (daar kunt u 
zich gratis voor inschrijven).





Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Heemstede - Moest Koningsdag op 
27 april nog beginnen, in de Jan van 
Goyenstraat voor café De Groene 
Druif en restaurant Cheval Blanc was 
het feestgedruis voor Koningsnacht 
op 26 april al in volle gang en vloog 
het dak eraf. De muzikale omlijsting 
was in handen van de virtuoze DJ 
Cli� Pennock en de coverband Bona-
�ed speelde heerlijke stevige 
nummertjes. Het publiek ging met 
deze heerlijke muziek volledig uit zijn 
dak. Het swingde de pan uit, er was 
een lekkere groove, het was superge-
zellig en lekker druk. De stemming 
was opperbest en zat er gewoon 
goed in. Iedereen had zo gesnakt 
naar zo’n feestje sinds de coronaperi-
kelen. Met z’n allen gingen we lekker 
los, heerlijk! Een oranjetopper weer, 
deze Koningsavond/nacht in ons 
Heemstede. Het enige minpuntje 
was dat na het feest helaas midden 

in de nacht de politie op de 
Heemsteedse Dreef te pas moest 
komen. Daar bleef een groep van 
jongeren hangen, die de kruising van 
de Heemsteedse Dreef met de Jan 
van Goyenstraat blokkeerden. De 
politie heeft toen moeten ingrijpen. 
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Vorstelijk gezellige Koningsnacht 
in Jan van Goyenstraat

De vrijmarkt is terug van weggeweest
Tekst en foto’s: Mirjam Goossens 

Heemstede – Na twee jaren zonder 
Koningsdag vrijmarkt ging Heemstede 
op 27 april weer los aan de Sport-
parklaan. Blije gezichten en de 
opluchting elkaar weer in alle vrijheid 
te kunnen ontmoeten was iedereen 
aan te zien. Echte kraampjes vol met 
speelgoed, �etsjes en huisraad van 
zolder blijken toch veel gezelliger dan 
een virtuele kleedjesmarkt en Markt-
plaats. Zoals bij een vrijmarkt hoort 
waren de prijsjes laag en de blije 
kindergezichtjes onbetaalbaar. Naast 
de levendige handel deden ook jeug-
dige muzikanten hun best op de 
dwars�uit en de viool, was er taart 
gebakken voor het goede doel en 
vielen er prijzen te winnen bij het 
sjoelen en eendjes opvissen. Alleen 
een oranjezonnetje ontbrak. Kinderen 
leefden zich uit op de diverse spring-
kussens, terwijl ouders de belangrijke 
taak toebedeeld kregen om alles in 
goede banen te leiden. Zoals een 
vader verzuchtte: “Deze voetbalpoef 
heb ik net opgeblazen en nu moet ik 
hem weer leeg laten lopen voor de 
nieuwe eigenaar.” Die was er overigens 
verguld mee. Koningsmarkt 2022 was 
weer een zorgeloze georganiseerde 
chaos, net als vroeger.

Tekst en foto’s: Joke van der Zee 

Bennebroek – Ook Gemeente Bloe-
mendaal liet Koningsdag 2022 niet 
zomaar voorbijgaan. Zo was er in 
Bennebroek, op de bekende 
Geitenwei, een spelspektakel voor 
kinderen. In de vroege ochtenduren 
kon de jeugd, die graag een 

hengeltje uitgooit, zijn lol op tijdens 
het vistoernooi. Koud was het wel 
maar droog, dus wie goed aange-
kleed was beleefde een spannend en 
sportief toernooi. De Oranjemarkt 
begon daarna, gevolgd door de o�-
ciële opening van deze gezellige dag 
door burgemeester Roest.  
Hierna werd de Geitenwei pas echt 

Koningsdag Bennebroek waar 
walhalla voor de jeugd

het domein van vele kinderen die 
zich konden uitleven in allerlei 
spellen. Van spijkerbroekhangen tot 
tonnetje knuppelen of je omhoog 
laten takelen boven een veilig lucht-
kussen. Dan het touwtrekken dat 
altijd spannend en goed is om je 
krachten te meten én dat samen met 
een team te doen.  Er werd gelachen, 
gesport, gegild van plezier en af en 
toe moesten de jongens en meiden 
uiteraard bijkomen met een drankje 
en lekkere snack. Uit de boxen klonk 
de hele tijd muziek en er was een 
band (Sure Crip). De middag werd 
afgesloten met de beats van DJ Je� 
en DJ Flex. Dansen mocht natuurlijk! 
Net als alles: we móchten weer na 
twee jaar en dat merkte je goed deze 
middag. De vrolijkheid spatte van de 
locatie af en zeker ook van de 
gezichtjes die je tegenkwam. Een 
mooie dag, georganiseerd door 
Oranje Comité Bennebroek in samen-
werking met een keur aan Benne-
broekse sponsoren.  
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Twee jaar hebben we er 
op moeten wachten. Corona hield ons 
thuis en het zo zorgvuldig opge-
spaarde speelgoed en andere snuiste-
rijen bleven op zolder liggen. Nu op 
27 april 2022 kon de zolder eindelijke 
worden leeggehaald om al vroeg in de 
ochtend een plaatsje te zoeken. 
Gelukkig werkte het weer een beetje 
mee en viel de dag tenminste niet in 
het regenwater, al was het nog wel 
wat aan de koude kant. Heerlijk om te 
zien hoe de kinderen zich ontpopten 
als ervaren verkopers of je te laten 
zien als volleerd muzikant. Tegen een 
uur of halfelf was kon je in de Jan van 
Goyenstraat over de hoofden lopen: 
zo druk was het in de winkelstraat. 
Links en rechts was er ook iets voor de 
inwendige mens zoals zelfgebakken 
cupcakes of professioneel belegde 
broodjes. Vrolijke gezichten bij de vele 
spotgoedkope gedane aankopen. De 
een is er vanaf de ander heeft het juist 

graag in huis. De kinderen waren de 
grote winnaars. Eindelijk dus weer 
eens een kleedjesmarkt op 
Koningsdag en zo hoort het ook.

Wat is Koningsdag zonder
gezellige kleedjesmarkt?

Frisse, maar droge Koningsdag in Heemstede
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede - Het weer was wat fris, 
maar het was gelukkig wel droog, 
zodat de activiteiten op Koningsdag 
probleemloos doorgang konden 
vinden. Naast de vrijmarkt op de 
Sportparklaan, werden er buiten bij 
SportPlaza Groenendaal de Heem-
games van Plexat gehouden, met 
springkussen, voetbal en andere 
activiteiten voor de jeugd. Hier was 
enthousiast gehoor aan gegeven, 
gezien de grote opkomst. Bij de 
ingang waren leden van Scouting-
groep Bernadotte lustig pannen-
koeken aan het bakken, die gretig 
aftrek vonden. De sfeer zat er goed 
in. Elders in het dorp op de Iepenlaan 
werd gezellig muziek gemaakt waar 
ook belangstellende bezoekers naar 
toe trokken. 

“Wel jammer dat er niets op het 
Wilhelminaplein was”
“Het is gezellig, maar toch wel heel 
jammer dat er niets op het Wilhelmi-
naplein was”, hoorde de Heemsteder 
regelmatig terug van de Konings-
daggangers in Heemstede.” Het 
programma kwam wat uitgedund 
over, volgens velen. Na de beper-
kingen door coronaperiode is de 
behoefte dus duidelijk voor een 
extra feestelijke Koningsdag 
aanwezig. Zeker in vergelijking met 
vroeger tijden: toen er nog kermis 
was op het Wilhelminaplein, touw-
trekken op de Vrijheidsdreef, een 
wielerronde door Groenendaal, etc. 
Veel hangt natuurlijk ook af van vrij-
willigers en sponsors die dat willen 
oppakken. Wie weet wat er volgend
jaar van de grond komt!

Heemstede – Een grote groep 
jongeren is dinsdagnacht 26 april-
door de politie van de Heemsteedse 
Dreef geveegd. Na een feest in de Jan 
van Goyenstraat bleef de groep van 
tientallen jongeren hangen. Daarbij 
blokkeerden zijn de kruising van de 
Heemsteedse Dreef met de Jan van 
Goyenstraat. De groep liet zich niet 
wegsturen, waarop de weg is afge-
sloten door de politie. Een honden-
geleider is ter plaatse gekomen. 
Agenten hebben op linie de weg 
leeggeveegd en de jongeren naar 
huis gestuurd. Daarbij moest de drei-
ging van de bla�ende politiehond 
aan te pas komen om de tieners huis-
waarts te bewegen. Na ongeveer 45 
minuten was de weg weer vrij en 
iedereen verwijderd van de Dreef en 
de Jan van Goyenstraat. Er zijn geen 
aanhoudingen verricht. 

Foto’s: NieuwsFoto.nl / Chris Soellaart

Politie veegt Heemsteedse 
Dreef leeg na Koningsnacht
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Een verhuurder kan te maken krijgen met een 
huurder die niet op tijd of in het geheel niet tot 
betaling van de verschuldigde huurprijs over-
gaat. In dat geval kan de verhuurder een contrac-
tuele boete vorderen, veelal opgenomen in de 
toepasselijke Algemene Bepalingen van de ROZ. 
Hierbij kunnen echter problemen ontstaan als de 
verhuurder niet rechtsgeldig de verschuldigd-
heid van de boete heeft aangezegd en gevor-
derd.

In een zaak waarin wij een huurder hebben bijge-
staan, speelde deze problematiek. De verhuurder 
in deze zaak maakte pas na jaren aanspraak op 
de verschuldigdheid van contractuele boetes van 
in totaal € 17.000,–, omdat onze cliënte niet tijdig 
de maandelijkse huur zou hebben betaald. Daar-
naast zou volgens de verhuurder sprake zijn van 
een huurachterstand die ook nog de ontbinding 
van de huurovereenkomst zou rechtvaardigen.

Onze cliënte heeft aangevoerd dat zij de contrac-
tuele boetes niet zou zijn verschuldigd, omdat 
de verhuurder de boete niet rechtsgeldig heeft 
gevorderd en de functie van het boetebeding 
heeft miskend. Het boetebeding heeft namelijk 
een waarschuwingsfunctie.

Zo verbindt het boetebeding de verschuldigd-
heid van het boetebedrag in beginsel aan de en-
kele overschrijding van de betalingstermijn. Dit 
betekent dat het boetebeding een aansporing 
is aan de huurder om tijdig de huur te betalen. 

Die functie kan het 
boetebeding echter 
alleen vervullen 
indien de huurder 
zich ervan bewust is 
dat hij een boete ver-
beurt als hij dus niet 
tijdig heeft betaald. 
Dat is het geval als 
zo spoedig mogelijk 
nadat de boete ver-
schuldigd is gewor-
den, een beroep op 
de verschuldigdheid 
wordt gedaan. De huurder realiseert zich dan 
wat de gevolgen zijn van niet-tijdige betaling en 
wordt gestimuleerd zijn betalingsbedrag in die 
zin aan te passen dat hij de huurtermijnen wel 
tijdig gaat betalen.

De verhuurder in deze zaak heeft pas jaren 
later een beroep gedaan op het boetebeding, 
waardoor hij de waarschuwingsfunctie van het 
boetebeding dus heeft miskend. Hierdoor heeft 
de verhuurder onze cliënte de mogelijkheid ont-
nomen om haar betalingsgedrag aan te passen. 
De kantonrechter heeft hierdoor de gevorderde 
boetes van € 17.000,– afgewezen en ook het 
verzoek van de verhuurder tot ontbinding van de 
huurovereenkomst.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Let op voor de 
contractuele boete bij 
het niet tijdig betalen 
van de huur

Regio - Wil jij van autorijden je 
beroep maken? Vind jij het leuk om 
leerlingen met de nodige aandacht 
van A naar B te brengen? En zou je 
willen werken bij een professionele 
organisatie in personenvervoer? Dan 
ben jij de collega die Munckhof 
zoekt. Binnen deze rol breng je 
kinderen op structurele basis naar 
school of de dagbesteding, en breng 
je ze ook weer naar huis. Je bent 
daarbij het gezicht van Munckhof 

naar de klant toe. In je handelen staat 
veiligheid van jezelf, je klanten en 
medeweggebruikers voorop! De 
werktijden zijn veelal in de vroege 
ochtenduren en middaguren. Om 
beroepsmatig personen te vervoeren 
heb je een chau�eurskaart taxi 
nodig. Heb je deze niet, dan 
vergoedt Munckhof de opleiding ter 
waarde van 1200 euro. Kijk voor meer 
informatie op http://werkenbij.
munckhof.nl en solliciteer direct!

Munckhof zoekt chauffeurs 
voor leerlingenvervoer

Munckhof is op zoek naar chau�eurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s. 
Foto: aangeleverd

Heemstede/Bloemendaal – Voor 
veel mensen stijgen de energie-
kosten sterk. Inwoners uit 
Heemstede en Bloemendaal met een 
laag inkomen kunnen daarom een 
energietoeslag krijgen. De energie-
toeslag bedraagt eenmalig €800,-. 
Gemeenten mogen zelf weten hoe ze 
de regeling uitvoeren. Heemstede en 
Bloemendaal kiezen voor een 
ruimere doelgroep dan de landelijke 
richtlijn.

Richtlijn laag inkomen
De toeslag is bedoeld voor huishou-
dens met een inkomen tot 130 
procent van de bijstandsnorm. Voor 
alleenstaanden/alleenstaande 
ouders is dit €1.348,-. en voor 
gehuwden/samenwonenden is dit 
€1.926,-. Vanaf de AOW-leeftijd mag 
het inkomen iets hoger zijn: voor 
alleenstaanden € 1.498,_ en voor 
samenwonenden/gehuwden 
€2.029,-. Het gaat om netto bedragen 
per maand. Eventueel vakantiegeld 
wordt niet meegerekend.

Aanvragen energietoeslag
Huishoudens die de energietoeslag 
nog niet automatisch hebben 
ontvangen kunnen de energietoe-
slag vanaf nu aanvragen via http://
www.iasz.nl/energietoeslag. Hier 
staan ook de voorwaarden. Inwoners 
die in maart al een voorschot hebben 
ontvangen, hoeven niet nog een 
aanvraag te doen. Het restant van de 
toeslag wordt voor deze doelgroep 
in juli automatisch overgemaakt.

Bereken uw recht
Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag 
inkomen. Bijvoorbeeld voor een 
computer en �ets voor kinderen, of 
voor sportkosten. Mensen kunnen 
anoniem hun rechten berekenen op 
http://www.iasz.nl/berekenuwrecht.

Hulp bij geldzorgen
Blijf niet zitten met kleine of grote 
geldzorgen. Inwoners kunnen hulp 
krijgen. Kijk op http://www.iasz.nl/
geldzorgen.

Heemstede en Bloemendaal 
kiezen voor ruime doelgroep 
energietoeslag

Energietoeslag. Foto: Bart Jonker.

Regio - De Velsense Odd Fellows zijn 
weer helemaal terug na ruim twee 
jaren coronacrisis. Half februari van 
dit jaar zijn ze weer begonnen met 
hun fysieke bijeenkomsten en sociale 
activiteiten, gericht op de samenle-
ving. Helaas stagneerde gedurende 
deze nare corona-periode de leden-
aanwas. Daarom starten ze dit voor-
jaar met een oproep aan alle bewo-
ners niet alleen in de IJmond, maar 
ook in geheel Zuid-Kennemerland, 
om belangstel-ling te tonen voor 
datgene waar zij voor staan. Kortom, 
om de vereniging zo nodig te komen 
versterken. Odd Fellows, mannen en 

vrouwen, houden er een positieve 
levenshouding op na die perspectief 
biedt op een betere toekomst en 
wereld. Secretaris Ben Wellink: “Wij 
menen en hopen ons steentje 
hieraan te kunnen bijdragen. Ons 
streven is erop gericht dat we niet 
alleen werken aan onszelf, maar ook 
aan de samenleving, te beginnen in 
onze eigen naaste omgeving. 
Kortom, wij staan voor vertrouwen, 
verdieping en verbinding. Dat het bij 
ons niet alleen bij mooie woorden 
blijft, mag blijken uit de daadwerke-
lijk hulp die wij al jarenlang bieden 
aan instellingen en personen in de 

Velsense Odd Fellows weer
helemaal terug na coronacrisis

IJmond, die daar behoefte aan 
hebben. Dat laatste zien wij als een 
sociale opdracht.’’ De IJmondloge 
(voor mannen) en de Duinroosloge 
(voor vrouwen) werken in deze 
samen om zich in te zetten voor 
bovenvermelde doelstellingen. Beide 
loges maken deel uit van de wereld-
wijde en onafhankelijke organisatie 
van Odd Fellows. De Velsense Odd 
Fellows, met hun verenigingsge-
bouw gevestigd aan de Stationsweg 
95 in Velsen-Zuid, willen onderdak 
bieden aan eenieder die nieuws-
gierig en leergierig is, die eigen 
inbreng heeft en die kan luisteren 
naar en wil leren van een goed 
gesprek. Echter ook eenieder, die van 
een gezellige en vertrouwelijke sfeer 
houdt. Via regelmatige bijeenkom-
sten onderhouden zij fysiek contact. 
Wanneer u belangstelling heeft voor 
bijv. een geheel vrijblijvende kennis-
making met de IJmondloge 
(mannen) of de Duinroosloge 
(vrouwen), neem dan s.v.p. contact 
op met het secretariaat van onderge-
noemde loges: IJmondloge: 
40ijmond@oddfellows.nl / Duinroos-
loge: 29duinroos@oddfellows.nl. Wilt 
u meer weten? Neem dan alvast een 
kijkje te nemen op de website: www.
oddfellows-velsen.nl. Bijzonderheid: 
De IJmondloge viert op 5 oktober 
haar 100-jarig bestaan. Belangstel-
lenden kunnen te zijner tijd gratis 
aanspraak maken op de ‘100 Jaar 
Geschiedenis van de IJmondloge’ (in 
PDF), waarbij u kennis kunt nemen 
van de historie van de eerste 
Velsense Odd Fellows vanaf 1922.

Gebouw Odd Fellows. Foto aangeleverd door Odd Fellows.
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KRUISWOORDPUZZEL
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13.
water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15. dameskledingstuk; 17.
beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carriè-
remaker; 24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai;
28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjesschaap; 32.
dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. manne-
tjes bij ; 38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me
niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen);
47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelpro-
duct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54. muurpleister; 56.
huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oor-
heelkunde (afk.); 62. door ondiep water lopen; 64. hoofddek-
sel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een
verstandelijke beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militai-
re rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwars-
mast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86.
rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United Kingdom (afk.); 3.
open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer); 6. fiets
(Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszo-
de; 9. voorzetsel; 10. berkelium (scheik. afk.); 11. land in het
Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel;
20. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dieren-
huid; 25. hooivork; 26. windzijde van een schip; 27. karakter;
29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34.
werkschuw; 36. blad voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte
tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42.
spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid;
46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van de mond; 54.
brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57.
tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie;
62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en
zwaar; 69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk;
74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78. raad van
arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muziek-
noot.
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36 70 13 16 40 69 37 39 65 31 83 86

6 50 87 29 62 27 9 58 75

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13.
water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15. dameskledingstuk; 17.
beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carriè-
remaker; 24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai;
28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjesschaap; 32.
dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. manne-
tjes bij ; 38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me
niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen);
47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelpro-
duct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54. muurpleister; 56.
huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oor-
heelkunde (afk.); 62. door ondiep water lopen; 64. hoofddek-
sel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een
verstandelijke beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militai-
re rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwars-
mast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86.
rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United Kingdom (afk.); 3.
open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer); 6. fiets
(Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszo-
de; 9. voorzetsel; 10. berkelium (scheik. afk.); 11. land in het
Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel;
20. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dieren-
huid; 25. hooivork; 26. windzijde van een schip; 27. karakter;
29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34.
werkschuw; 36. blad voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte
tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42.
spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid;
46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van de mond; 54.
brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57.
tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie;
62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en
zwaar; 69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk;
74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78. raad van
arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muziek-
noot.

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 9 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!

Er is helaas iets misgegaan met de druk van de kruiswoordpuzzel in de krant van woensdag 26 april. De nummertjes waren niet te zien, waarvoor onze excuses. 
Deze week daarom geen winnaar. Er is besloten deze week een nieuwe puzzel te plaatsen. Nogmaals excuses voor het ondervonden ongemak.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - LLinks in de zijbeuk tussen de twee biechtstoelen staat het 
het beeld van de St. Bavo, Patroonheilige van de kerk en parochie. De 
beelden in de St. Bavo zijn gepolychromeerde beelden van gips. Een aantal 
andere objecten is van brons en gebakken aardewerk. Gieten in gips is een 
minder bewerkelijke en goedkopere methode. Een model van klei wordt 
voorzien van een gipsen mal. Wanneer het model eenvoudig van vorm is, 
kan men volstaan met een mal die uit twee helften wordt gemaakt. Op het 
model wordt eerst een dunne laag vloeibaar gips aangebracht. Deze eerste 
gipslaag heeft een kleur als signaalfunctie. Daarna gaat men met witte 
vloeibare gips verder, zodat op den duur een dikke gipslaag ontstaat. 
Wanneer het gips goed is uitgehard wordt de klei uit de mal verwijderd. De 
mal is nu hol van binnen, de binnenwand van deze holte wordt met water-
glas ingesmeerd, waarna, men er vloeibaar gips ingiet. De waterglaslaag 
voorkomt hechting aan de mal. De mal wordt handmatig heen en weer 
bewogen terwijl het gips uithardt. Langzaam maar zeker ontstaat in de 
holte van de mal een harde wand van gips, eenmaal uitgehard kan het 
‘beeldhouwen’ beginnen. De mal wordt aan de buitenzijde weggehakt, de 
beeldhouwer let er bij het haken voortdurend of de kleurlaag al geraakt 
wordt, dan is de binnenvorm namelijk snel bereikt. De gekleurde gips laag 
wordt voorzichtig weggehakt en uiteindelijk blijft een gipsmodel over. Er 
zijn verschillende methodes om het gips op brons te laten lijken, één 
daarvan is het bewerken met bruine schoensmeer.

Bron: St. Bavo 
Wikipedia.

Beeld van de Patroonheilige St. Bavo
Heemstede - Het Buurtcomité NOVA 
(BCN) behartigt de belangen van de 
bewoners uit het zuidoostelijk deel 
van de Indische Buurt in de 
gemeente Heemstede, grofweg het 
deel tussen de Javalaan en de Ring-
vaart. Hiervoor staat zij in structureel 
contact met de gemeente 
Heemstede. De samenwerking met 
de gemeente is in de laatste jaren 
geïntensiveerd, met name rondom 
de realisatie van de woonwijk ‘Slot-
tuin’. BCN heeft zich daarnaast 
ingezet voor het behoud van het 
groene karakter van de wijk, het 
tegengaan van overlast en het verbe-
teren van de verkeersveiligheid. Om 
het contact met de wijk te versterken 

heeft zij daarnaast een website 
gelanceerd (www.bcnheemstede.nl) 
waarmee zij buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden periodiek 
informeert over relevante onder-
werpen in de wijk. 

Aanpassing structuur
Nu de ‘Slottuin’ is opgeleverd heeft 
BCN besloten om haar structuur aan 
te passen. Waar zij eerst met een 
vaste kern van vrijwilligers werkte, 
gaat BCN nu werken op basis van 
themadossiers. BCN richt zich op drie 
thema’s: Verkeersveiligheid & 
Parkeren, Kindvriendelijkheid en 
Overlast. Aan de hand van deze 
thema’s blijft zij in gesprek met de 

Het Buurtcomité NOVA, waar 
staat zij voor? 

gemeente en ondernemers en 
verenigingen in haar directe werkter-
rein. Onderwerpen die niet vallen 
binnen deze thema’s worden niet 
langer door BCN behandeld. Ieder 
themadossier wordt getrokken door 
één of meer buurtbewoners, op basis 
van een tijdelijke betrokkenheid bij 
dat onderwerp. Om de communi-
catie te vereenvoudigen zal de voor-
zitter van BCN (dhr. Erwin Mense) in 
principe optreden als gespreks-
partner. Na vele jaren intensieve 
betrokkenheid verlaat dhr. Han van 
Assema het Buurtcomité. BCN is hem 
bijzonder dankbaar k voor al het 
werk dat hij in de afgelopen jaren 
heeft verzet voor de buurt; Mocht u 
vragen hebben naar aanleiding van 
bovenstaande dan kunt u contact 
opnemenvia secretaris@
bcnheemstede.nl. 

Heemstede – Op woensdag 18 mei 
houdt Trefpunt Dementie op in de 
ruimte van BinnensteBuiten op de 
begane grond van Plein1, Julianaplein 
1 in Heemstede de avond ‘Bewegen 
met plezier, wat doet dit voor ons 
brein?’ Vanaf 19.15 bent u welkom 
voor de ko�e, het programma start 
om 19.30 uur. Gastvrouw deze avond 
is Marijke Bakker, medewerker van 
een Ontmoetingscentrum van de 
Oppeppers van Kennemerhart in 
Heemstede en beweegdocent voor 
Ouderen. Spreker is Dennis Boer, Geri-
atriefysiotherapeut MSc. 

Verder komt aan bod deze avond
Wat doet bewegen voor ons brein, 
hoe kan bewegen ons helpen zo lang 
mogelijk prettig te leven en hoe 
kunnen we er plezier aan beleven? 
met elkaar? Vooral ook in de thuissi-
tuatie, ook als je de sport die je altijd 
deed niet meer kunt beoefenen? En 
hoe kan je het aanpakken als je 
partner door een haperend brein niet 
meer in beweging wil of kan komen? 
Wat kan demantelzorger hierin bete-
kenen en hoe kunnen beiden pro�jt 
hebben van een positieve benade-
ring? Vijftig tips om te blijven 

Avond Trefpunt Dementie: 
Bewegen met plezier, wat doet 
dit voor ons brein? 

Doe mee met de kruiswoordpuzzel en win een heerlijke prijs

bewegen bij dementie. Zelf ervaren 
wat het resultaat van bewegen is, 
(fabel of waarheid). Om 21 uur wordt 
het programma afgesloten en is er 
de mogelijkheid tot napraten. 

Aanmelden: bij WIJ Heemstede op 
Plein 1, tel. 023 - 5288510. U kunt 
natuurlijk ook langskomen bij het 
kantoor van WIJ Heemstede op 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede 
(op de 1e verdieping). Wilt u graag 
komen maar kunt u uw partner niet 
alleen thuislaten? Dan kunt u contact 
opnemen met Tandem tel 023 - 
8910610. De Trefpunt bijeenkomsten 
zijn er voor mensen met dementie, 
hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook hulpverleners en 
andere belangstellenden zijn van 
harte welkom. 
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Voor de aftrap van de 
voetbalwedstrijd HBC- Pancratius 
werd er een minuut stilgestaan bij 
het overlijden van een clubman in 
hart en nieren Juul van der Veldt. 
Maar liefst 1600 wedstrijden �oot hij 
als scheidsrechter en was hij organi-
sator van de HBC-jeugdweekenden 
en organisator carnaval bij de Harte-
kamp. HBC speelde met rouw-
banden. Tegenstander Pancratius 
bleek een lastig te nemen horde 
afgelopen zondag. De ploeg van 
Danny Hijzelendoorn had zich goed 

geprepareerd op deze wedstrijd. Bij 
vlagen had Pancratius de overhand 
en gaf uitstekend partij tegen de 
koploper. Dat het bij HBC wat minder 
soepel liep dan in andere 
wedstrijden, lag misschien aan een 
viertal vaste basisspelers die wegens 
blessures verstek moesten laten 
gaan. Zo werd in de verdediging 
Shady Shehata en aanvaller Bryan 
Wilderom gemist. Op de bank heeft 
coach Jasper Ketting nog wel het een 
en ander zitten die de ontstane vaca-
tures kunnen invullen. Zeker de 
eerste 45 minuten had Pancratius het 
betere van het spel. HBC-goalie Bram 

HBC pakt na een moeizame wedstrijd 
de 18e overwinning in dit seizoen

Verhagen moest regelmatig hande-
lend optreden. Zijn collega aan de 
overkant Stijn Morsch had vrijwel 
niets te doen. De beste kansen waren 
ook voor Pancratius. Voor hen begon 
de ellende met het onnodig oplopen 
van een gele kaart wegens herhaal-
delijk praten tegen de scheidsrechter 
door Dave Hertog. De spits is niet 
makkelijk te bespelen. Hij schermt de 
bal goed af en indien nodig is hij, 
ondanks zijn gewicht, snel. De rust 
ging in bij een 0-0 stand. Na de pauze 
bij een 2-1 stand voor HBC vond 
Hartog het nodig om na een �inke 
trap op de enkel van doelman 
Verhagen bij hem verhaal te gaan 
halen. “Ik zie je nog wel na de 
wedstrijd”, was een van zijn trits aan 
opmerkingen. De goed leidende 
scheidsrechter Frank Meeuwenoord 
stond er met zijn neus bovenop. Een 
tweede gele kaart voor Hartog, dus 
rood. Intussen was HBC beter gaan 
spelen, meer in balbezit en met de 
mouwen wat verder opgestroopt. 
Neil van Hoo� brak in de 53eminuut 
de ban door de 1-0 binnen te 
schieten. Kort daarvoor werd Hartog 
vanaf de middenlijn achtervolgd in 
zijn directe route naar het HBC-doel. 
Jesse Assendelft stopte hem onregle-
mentair waarvoor hij geel kreeg. 
Toeschouwers en Pancratius dachten 
aan rood. Meeuwenoord legde na 
a�oop uit dat er nog een HBC-speler 
op afstand liep en dat de weg naar 
het doel nog lang was, dus geel. 
Voor zijn wegsturen maakte, daar is 
ie weer, Hartog nog wel de gelijk-
maker 1-1. Pancratius bleef kansen 
houden. Invaller van Eijk had de 
beste kans, maar vergat de bal simpel 
in te tikken. Na prima werk van 
opnieuw Van Hoo� kon Arno Dijkstra 
HBC in veilige haven brengen. De 
gifbeker voor Pancratius was nog 
niet leeg. Niels Vahlkamp ontving 
ook een tweede gele kaart en ook hij 
kon vertrekken. Met negen man was 
er geen houden meer aan voor 
Pancratius. In blessuretijd ontfutselde 
Van Hoof de doelman de bal. Hij 
schonk de kans aan Sven Wierda 3-1. 
Nog geen minuut later was het 
opnieuw goudhaantje Van Hoof die 
nu a�egde op Wierda en zo de eind-
stand bepaalde op 4-1. 

Hartog maakt de gelijkmaker. foto 2: Doelman Verhagen brengt redding. 
Foto’s: Eric van Westerloo

De beide ploegen houden een minuut stilte n.a.v. het overlijden van Juul 
van der Veldt.

Haarlem - De kaartverkoop voor de 
concerten in seizoen 2022-2023 in de 
Philharmonie is gestart. Op 25 april jl. 
lichtten algemeen directeur Edwin 
van Balken en de programmeurs Lies-
beth den Boer en Laura Marcus het 
programma toe tijdens de seizoens-
presentatie. Violiste en Artist in Resi-
dence, Simone Lamsma, Bart Schnee-
mann, artistiek leider van het Neder-
lands Blazers Ensemble en 
gitaarvirtuoos Mart Hillen gaven 
inhoudelijk en muzikaal een vooruit-
blik op wat er komen gaat.

Het nieuwe seizoen
Het seizoen biedt op dit moment al 
meer dan 100 concerten. Voor lief-
hebbers van klassiek en hedendaagse 
muziek zijn de vertrouwde klassieke 
series als Meesters aan het Klavier, 
Tapasconcerten en de Strijkkwar-
tetten terug van weggeweest én met 
korting te bestellen. Het Nederlands 
Philharmonisch Orkest komt maar 
liefst vijf keer langs in Haarlem. Met 
Club Phil biedt de Philharmonie een 
mooie en avontuurlijke avond heden-
daagse klassieke muziek. Simone 
Lamsma is Artist in Residence en 
tijdens De 48 uur van Poulenc & Satie 

hoor je een weekend lang muziek 
van deze twee componisten. Het 
komende seizoen is veel ruimte voor 
popmuziek met Nederlandse 
artiesten waaronder LAKSHMI, 
Blaudzun, Ilse DeLange, HAEVN en 
Waylon. Ook internationale popar-
tiesten weten in toenemende mate 
hun weg naar de Philharmonie te 
vinden, zoals Madeleine Peyroux en 
Peter Frampton. De tweede editie 
van het Alles is Nu Festival zal plaats-
vinden op 16 en 17 december, dat 
samen met het Patronaat wordt geor-
ganiseerd. Met andere Haarlemse 
culturele instellingen wordt op 20 en 
21 januari het nieuwe festival BORING 
gelanceerd; ‘A Vibrant Music, Art and 
Theater festival’. “We pakken aanko-
mend seizoen weer als vanouds �ink 
uit met een waanzinnig mooi 
programma. Naast het vertrouwde 
klassiek nu met nog meer nationale 
en internationale popmuziek. Houd 
onze website in de gaten, want er 
komen steeds weer nieuwe 
concerten bij”,  aldus Edwin van 
Balken, algemeen directeur Philhar-
monie Haarlem. Meer informatie en 
kaartverkoop op: 
www.philharmoniehaarlem.nl.

Seizoenspresentatie Philharmonie 
Haarlem: bomvol muziek

Mart Hillen gaf een fenomenale show tijdens de seizoenspresentatie 
Foto: Peter van Heun.  

Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Wat kun je doen in je 
vrije tijd? Die vraag stellen jongeren 
zichzelf voortdurend. Het antwoord 
is nog niet zo simpel, want vaak 
komen ze uit bij steeds dezelfde acti-
viteiten. Hagevelder Diederick de 
Gier behoort tot de doelgroep en zit 
tevens voor zijn eindexamen VWO. 
Uit interesse begon hij te werken aan 
een activiteiten app en maakte het 
project tot onderwerp van zijn infor-
matica pro�elwerkstuk. Het resultaat, 
de 2Do4U app (‘to do for you’), is een 
gepersonaliseerde en gebruiksvrien-
delijke activiteitenzoeker voor 
middelbare scholieren en studenten. 
Het pro�elwerkstuk heeft Diederick 
op woensdag 13 april de derde prijs 
opgeleverd van de 3i Awards voor 
het beste informatica pro�elwerk-
stuk. Het unieke aan deze app is dat 
de gebruiker diverse persoonlijke 
voorkeuren kan aangeven door 
�lters aan te klikken waaraan een 
activiteit moet voldoen. Zo kan je 
kiezen voor een activiteit die indoor 

of in de buitenlucht plaatsvindt, 
actief of passief is, online of o�ine en 
voor welk moment van de dag of de 
avond. Tevens kun je bepalen 
hoeveel geld je eraan wilt besteden. 
Alle aangeklikte voorkeuren worden 
gecombineerd en vervolgens 
presenteert de app meerdere activi-
teiten uit een grote database die 
Diederick hiervoor heeft opgezet. De 
app is nu al een succes bij zijn 
vrienden en Diederick kan niet 
wachten om hem op de markt te 
brengen. Vooralsnog moet de 
Heemsteedse scholier eerst zijn VWO 
examen halen. Ondanks het pittige 
studiepakket, naast de reguliere 
vakken voor het pro�el Natuur en 
Techniek volgt hij Frans, Nederlands 
en Informatica, maakt hij zich weinig 
zorgen over de uitslag en kan hij zich 
richten op het volgende doel, de 
studie Business Information Techno-
logy (een combinatie van Bedrijfs-
kunde en Informatica) aan de Techni-
sche Universiteit Twente. Tijdens zijn 
studie wil Diederick verder werken 
aan allerlei uitbreidingsmogelijk-

Hagevelder in de prijzen voor 
informatica profielwerkstuk

heden voor de app. Voor het zover is 
gaat Diedrick na zijn eindexamen 
met zijn vrienden een weekje op 
vakantie. In de tweede helft van juni 
wordt hij18 jaar en kan hij de app in 
de Google Play Store lanceren. De 
activiteitenapp 2Do4U is derhalve 
binnenkort gratis te downloaden. 
Voor zichzelf ziet de ondernemende 
scholier een toekomst in de informa-
tica, eerst in dienst bij een bedrijf, 
maar het uiteindelijke doel is een 
eigen onderneming te starten. Het 
begin is er al met deze gerichte acti-
viteitenapp voor jonge mensen. 

Diederick de Gier.
Foto: Mirjam Goossens

Heemstede - Goed ademhalen is 
belangrijk. Je gaat je door een goede 
ademhaling gezonder en �tter 
voelen, je krijgt een betere conditie, 
je energie, concentratie en mentale 
focus verbeteren en je presteert 
daardoor beter tijdens het sporten. 
Wat een goede ademhaling al niet 
kan opleveren. Vorig jaar gaf Marion 
Meesters op verzoek van Lopers 
Company by Enno met veel succes 
de clinic Zuurstofwinst. Omdat goed 
ademhalen tijdens het hardlopen 
belangrijk is en vanwege het vorige 
succes geeft Marion Meesters de 
clinic nogmaals. Dat gebeurt op 
vrijdag 13 mei om 19 uur. Verza-
melen op de parkeerplaats van 
Buitenplaats Leyduin aan het 
Manpadslaan in Vogelenzang.  
Marion heeft zich in de ademhaling 
verdiept en is gecerti�ceerd als 
Ogygen Advantage-instructeur. Ze 
zal beginnen met een presentatie 
over ademhaling. Deze wordt afge-
sloten met een zelftest die je kool-
zuurtolerantie bepaalt. Vervolgens 
ga je op aanwijzing van Marion 
ademhalingsoefeningen doen. De 
clinic wordt afgesloten met een korte 
duurloop, waarin je het geleerde in 
de praktijk kan brengen. Wil je 

meedoen aan de Clinic Zuurstof-
winst? Het aantal plaatsen is beperkt. 
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar info@loperscompany-
heemstede.nl of in de winkel aan de 
Binnenweg 35 of het formulier in te 
vullen dat je kan vinden op de site 
https://www.loperscompany-
heemstede.nl/clinic-zuurstofwinst/.

Clinic Zuurstofwinst verbetert 
je hardloopprestaties

Goed ademhalen is belangrijk voor je 
hardloopprestaties. Foto: Ton Hofstra.





Heemstede - Dinsdag 10 mei is er 
weer van 19-21 uur een Regenboog-
borrel in Heemstede bij Loco Co�ee 
aan de Julianalaan 6 in Heemstede.
Op de laatste Regenboogborrel kon 
je kennismaken met de Merengue 
dance. Menigeen werd vrolijk van 
het leren van de eerste basispassen 
op Latin music met Sam als instruc-
teur. Iedere keer wordt voor de 
Regenboogborrel een korte act als 
entertainment gezocht. Op de 
komende Regenboogborrel van 10 
mei komt het idee en de uitwerking 
van deze act uit onze eigen enthousi-
aste Regenboogborrelgasten. Zij 

organiseren een karaokeavond. 
Iedereen is welkom, toegang vrij. 
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DONDERDAG 5 MEI
- Vrijheidslunch Heemstede 

Hapt. Julianaplein, 
Heemstede. Om 12u. 
Aanmelden via: info@ikzie-
jewel.nl of bij Plein1, 
023-528850.

ZONDAG 8 MEI
- Lezing ‘77 jaar Bevrijding, 

maar niet voor iedereen’. De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Om 10.30u.Vrijwil-
lige bijdrage. www.dekapel-
bloemendaal.nl. 

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, 
Nijverheidsweg 5 in 
Heemstede. Iedere zaterdag 
en zondag tussen 11 en 15 uur 
(Let op: eerste Paasdag 17 
april gesloten). 

DINSDAG 10 MEI
- Regenboogborrel. Loco 

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

WOENSDAG 11, 18 EN 25 MEI
- De Knutselclub (5-10 jr.) De 

Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heem-stede. V.13.30-15u. 
Kosten: €5,- per keer of 5x kost 
€22,50. Vooraf aanmelden via 
whatsapp 06-14234580.

VRIJDAG 13 MEI 
- Pianist/componist Frederic 

Voorn. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 20u. Reserveren: tel.: 
023-5378625, www.mosterd-
zaadje.nl of via penning-
meester@mosterdzaadje.nl.  

T/M ZATERDAG 14 MEI
- Tentoonstelling 75 jaar HVHB 

Bennebroek. Centraal Service-
punt Bennebroek. Kerklaan 6, Benne-
broek. De tentoonstelling is te 
bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Welzijn 
Bloemendaal en de 
bibliotheek.

ZONDAG 15 MEI 
- Trio Forlana. ’t Mosterdzaadje, 

Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Reserveren: tel.: 
023-5378625, www.mosterd-
zaadje.nl of via penning-
meester@mosterdzaadje.nl.

WOENSDAG 18 MEI
- Avond Trefpunt Dementie: 

Bewegen met plezier, wat 
doet dit voor ons brein? 
BinnensteBuiten op de 
begane grond van Plein1, Juli-
anaplein 1, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede op Plein 1, tel. 
023-5288510. 

DO 19 MEI
- Speuren naar jonge reeën op 

buitenplaats Leyduin. Verza-
melen bij parkeerplaats, info-
centrum De Kakelye, Woest-
duinweg 4, Vogelenzang, om 
19.30u. Aanmelden op 
www.gaatumee.nl.

AGENDA

 Door Bart Jonker 

Vogelenzang  - Wat een verrassing 
tijdens een wandeling op Leyduin 
afgelopen zondag. Op het wandelpad 
baande zich met moeite een wijn-
gaardslak (Helix pomatio) door het 
droge zand. Opmerkelijk: want de 
wijngaardslak is een vrij zeldzame 
verschijning in Nederland. 

De wijngaardslak is een familielid van 
de tuinslakken, staat op de Rode lijst 
van Nederlandse weekdieren en op 
de Europese Habitatrichtlijn en is 
daarmee o�cieel een beschermde 
soort. Dood of verdelg ze daarom 
niet en laat ze vooral met rust. Net als 
bij de vlinders, vindt er in Nederland  
jaarlijks een telling van het aantal 
waargenomen wijngaardslakken 
plaats.

Verschil met segrijnslak
De wijngaardslak wordt snel verward 
met een andere huisjesslak, namelijk 
de segrijnslak (Cornu aspersum). In 
tegenstelling tot de wijngaardslak, 
die van nature op kalkrijke gronden 
voorkomt in Zuid-Limburg, komt de 
segrijnslak algemeen voor in onze 
tuinen. De leefgebieden zijn dus 
anders. De wijngaardslak geeft de 
voorkeur aan warmere gebieden en 
komt bijvoorbeeld in Frankrijk veel-
vuldiger in wijngaarden met kalkrijke 
bodems voor, waaraan het dier 
tevens zijn naam dankt. Daar wordt 
hij ook gekweekt als delicatesse voor 
het klassieke Franse gerecht ‘escar-
gots’. Bovendien is de wijngaardslak 
groter, gemiddeld 5 cm, terwijl de 
lengte van een segrijnslak maximaal 
4 cm is. De wijngaardslak is ook onze 
grootste huisjesslak op het land. De 
schelp telt 5 windingen. Als je erop 

gaat letten zijn er duidelijke uiterlijke 
verschillen tussen de wijngaardslak 
en de segrijnslak op te merken. Het 
lichaam van de wijngaardslak is licht 
grijsbruin met een soort ruitenpa-
troon, zoals op de foto te zien is. Het 
lichaam van de segrijnslak is vaak 
donkergrijs van kleur. Bovendien gaat 
de schelp van de segrijnslak met een 
donkere vlekkentekening gepaard, 
terwijl de schelp van de wijngaard-
slak egaler van kleur is in een brui-
nige tint.

Waarom komt het dier dan op 
Leyduin voor?
Zoals hierboven genoemd, komt de 
wijngaardslak van nature voor in 
Zuid-Limburg op kalkrijke gronden, 
in warmere streken. Omdat de wijn-
gaardslak sinds eeuwen bekend is als 
een exclusieve delicatesse en als 
enige landslak geschikt is voor 
menselijke consumptie, zijn de dieren 
door menselijk handelen uitgezet op 
landgoederen met duingrond in onze 
omgeving, onder meer op Leyduin en 
Elswout. Ze hebben zich daar in 
kleine geïsoleerde populaties verme-
nigvuldigd en worden slechts af en 
toe waargenomen. Dus het is best 
bijzonder als u er eentje ziet.

Wist u dit?
Huisjesslakken eten vooral algen, 
plantenresten en eitjes van naakt-
slakken op. Het zijn opruimers en 
daarom zijn ze nuttig. Naaktslakken 
daarentegen zijn vraatzuchtige 
dieren en schadelijk voor de 
gewassen, die kapot gevreten 
worden, tot wanhoop van vele 
kwekers en tuinders. Naast met of 
zonder schelp, schuilt daarin het 
grote verschil tussen een naakt- en 
een huisjesslak.

Wijngaardslak op Leyduin: een 
zeldzame en bijzondere verschijning

 Wijngaardslak op Leyduin. Foto: Bart Jonker

Pianist Frederic Voorn en Trio 
Forlana in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist/
componist Frederic Voorn presen-
teert op vrijdag 13 mei om 20 uur 
zijn nieuwe CD ‘Savitri’ in ’t Mosterd-
zaadje op de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. De titel verwijst naar 
een oud religieus en �loso�sch 
verhaal uit India. Het gaat over de 
liefde die de dood overwint. Frederic 
Voorn liet zich door dit epos inspi-
reren en componeerde er een piano-
cyclus op waarvan de titels ontleend 
zijn aan de inhoud van het verhalend 
gedicht. Hij legt hier een prachtige 
verbinding met tekst en muziek. De 
opnames van de cd zijn in ‘t Mosterd-
zaadje gemaakt. Vervolgens worden 
twee nieuwe werken voor klarinet en 
piano uitgevoerd.  Panorama van de 
Deense klarinettist en componist 
Jens Vraa en Alice Comes to Town 
van Frederic Voorn. Samen gaan ze 
een concerttour geven door Dene-
marken en Nederland.  

Twee vioolzussen in Trio 
Op zondag 15 mei om 15 uur is Trio 
Forlana te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Dit trio wordt gevormd door drie 
befaamde musici: het zijn de zusjes 

Anita en Inge Jongerman, die hun 
leven lang al samen vioolspelen en 
de pianiste Mariken Zandvliet. Ze 
hebben een prachtig programma in 
petto met werken van Händel, 
Sjostakovitsj, Telemann en een piano 
solo stuk. Mariken Zandvliet is een 
muzikale duizendpoot. Zij is behalve 
concertpianiste ook verbonden aan 
het Conservatorium van Amsterdam 
en Utrecht.  Anita Jongerman is 
oprichter en concertmeester van het 
Nationaal Symfonisch Kamerorkest 
en is verbonden aan het Noord 
Nederlands Orkest. Inge is producent 
bij het Holland Festival, werkt in Het 
Ballet Orkest en het NedPho. Tevens 
schrijft zij artikelen in diverse 
muziekbladen. Over het te spelen 
programma zullen ze het publiek 
gaan vertellen. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage 
met een richtlijn van 10 euro is 
wenselijk. (incl. ko�e en thee) 
Tel.: 023-5378625. Meer informatie 
op: www.mosterdzaadje.nl (reser-
veren is ook mogelijk via website of 
via de e-mail:
penningmeester@mosterdzaadje.nl.  

Anita Jongerman
Frederic Voorn. Foto’s aangeleverd 
door ‘t Mosterdzaadje

Heemstede - Dit jaar viert de paro-
chie OLV Hemelvaart aan het Valken-
burgerplein in Heemstede haar 
95-jarige bestaan. Maar er is daar een 
tweede jubileum: het lof. Vijfen-
twintig jaar geleden zocht de toen-
malige pastoor Matthieu Wagen-
maker contact met organist Erik Jan 
Erades. Een prachtige traditie startte. 
De kerk aan het Valkenburgerplein 
gaat dat in de Maria-meimaand 
vieren. Alle vijf zondagen is er een 
extra feestelijk lof. Aanvang 18.45 uur. 

Erik Jan Erades wordt als de vaste lof-
organist/cantor dan steeds door een 
sopraan bijgestaan. Afgelopen 
zondag was dat de Letse soliste Una 
Cintiņa. Komende zondag - 8 mei - is 
het de Kroatische sopraan Elena Roce. 
Later in de maand treden ook nog 

Stephanie Oostenburg en Michelle 
Mallinger (twee keer) op. Tijdens het 
lof wordt het Allerheiligst Sacrament 
uitgesteld, de kerk is sfeervol verlicht 
en er heerst een meditatieve stem-
ming. Er prachtige muziek maar ook 
stilte. Tijd voor inkeer. De Hemelvaart-
kerk schrijft deze maand geschie-
denis. Aanvangsttijd: 18.45uur Het lof 
duurt ongeveer drie kwartier. De 
toegang is uiteraard gratis; wel is er 
na a�oop een deurcollecte. 
Programma voor zondag: Panis ange-
licus – César Franck (1822-1890); 
Pange lingua  (GvL 838); Psalm 100 � 
(GvL blz. 169); Ave Maria – Louis 
Vierne (1870-1937); Magni�cat; 
Regina Coeli  (GvL 841); Ave verum – 
Louis Vierne; Slotlied: Wij groeten u, o 
Koningin (GvL 555); Postludium: 
Sortie en Fa – César Franck.

Parochie OLV Hemelvaartkerk 
viert 25 jaar Lof

OLV Hemelvaartkerk. Foto aangeleverd door OLV Hemelvaartkerk.

Karaoke bij Regenboogborrel

Karaoke. Foto: Bart Jonker
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Aalsmeerderbrug - 14 mei is een 
gedenkwaardige dag. Die dag is het 
82 jaar geleden dan Rotterdam is 
gebombardeerd, wat de capitulatie 
van Nederland tot gevolg had, 
gevolgd door 5 jaar leven onder 
Duitse bezetting.
Die datum vond het museum bij 
uitstek geschikt om iets speciaals te 
organiseren.

De eerste activiteit vindt ’s morgens 
plaats. Om 11:00 uur onthult Mw. 
Schuurmans, burgemeester van 
Haarlemmermeer een herdenkings-
plaquette van SF16, het schijnvlieg-
veld dat de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog hadden gebouwd op 
de locatie waar nu een tomatenkwe-
kerij staat, op de hoek van de Benne-
broekerweg met de 
Aalsmeerderweg.

Daarna ligt de focus op de Meivlie-
gers op onze museum locatie in het 
Fort bij Aalsmeer, bij Rijsenhout. 

Aldaar begint de middag met de 
opening van de middag door onze 
voorzitter, Peter de Raaf, waarop Mw. 
Schuurmans om 12:15 uur ook hier 
de aftrap voor de middag geeft.

Om 12.45 uur vliegt de Fokker Four 
laag over het Fort bij Aalsmeer en 
over de locatie waar de plaquette is 
geplaatst, als eerbetoon aan alle 
slachto�ers en helden van de 
Tweede Wereldoorlog.

De documentairemaker Hans vos 
vertelt over zijn contacten en erva-
ringen met de mei vliegers, die ons 
land in de meidagen met verve 
hebben verdedigd. Vervolgens 
vertelt Marc Smeulers, kleinzoon van 
de zus van Anthony Fokker, om 13:30 
uur over de persoon ’Fokker’, een 
bevlogen luchtvaart pionier die veel 
van de vliegtuigen die in de 
meidagen van 1940 hebben 
gevlogen, aan de LVA heeft geleverd.

CRASH 40-45 heeft weer iets 
moois georganiseerd

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

GRATIS KABAAL

5/6

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Zeeweg 189-191 | 1971 HB IJmuiden

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.HEEMSTEDER.NL/KABALEN-OPGEVEN

Telefoon:

Als laatste houdt Peter om 15:00 uur 
een lezing over het bombardement 
op Rotterdam op 14 mei. Dat is en 
zeer boeiend en indringend verhaal 
dat al op menig luisteraar indruk 
heeft gemaakt.

Openingstijden
De toegang tot het CRASH museum 
bedraagt € 7,50 voor volwassenen en 
kinderen van 12 jaar en ouder, € 4,00 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Kinderen jonger dan 6 jaar, dona-
teurs en veteranen hebben gratis 
toegang.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is gevestigd in het 
fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 
460, 1436 BM te Aalsmeerderbrug bij 
Rijsenhout. Het museum is geopend 
op zaterdag en iedere 2e zondag van 
de maand van 10.30 tot 16.30 uur.
Als u reserveert bent u zeker van 
toegang tot het museum. Reserveren 
kan via de website op www.
crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.

Foto’s aangeleverd

Haarlem - Op woensdag 11 mei om 
20.00 uur vindt de Jurjen Beumer 
Lezing ‘Veerkracht in onrustige tijden’ 
plaats in de Groenmarktkerk. Burge-
meester van Haarlem Jos Wienen 
verzorgt de lezing en de Haarlemse 
zangeres Mylou Frencken zorgt voor 
de muzikale omlijsting.

Jurjen Beumer (1947 – 2013) was 
pastor-directeur én oprichter van 
Stem in de Stad, de Haarlemse stich-
ting die zich inzet voor Haarlemmers 
die het moeilijk hebben en omkijkt 
naar kwetsbare mensen die in nood 
zijn. Jurjen was zeer maatschappelijk 
betrokken bij de mensen aan de 
rafelranden van de stad. De vaak 
schrijnende verhalen die hij hoorde, 
waren de basis voor zijn preken en 
voor de vele boeken die hij schreef. 
Het ging altijd over engagement, 
over ‘solidariteit die bodem vindt in 
de intimiteit met God’, zoals hij het 
omschreef. Jurjen wilde Stem in de 
Stad, met als basis het christelijk 
oecumenische denken, een plek 
maken waar alle gelovigen maar ook 
niet gelovigen zich thuis voelen. 

Waar met oog voor elkaar, onderling 
respect, gelijkwaardigheid en gebor-
genheid gewerkt wordt aan een 
goed leven voor ieder mens. Jurjen 
Beumer was tevens predikant van de 
PGH. Burgemeester Jos Wienen licht 
in deze lezing het thema veerkracht 
toe vanuit zijn persoonlijke ervaring 
als (bedreigde) burgemeester, maar 
bekijkt het ook vanuit een breder 
perspectief; over hoe hij veerkracht 
vindt in zijn leven en in de Haarlemse 
samenleving. Burgemeester Wienen: 
“Jurjen Beumer was een bijzondere 
denker en doener in Haarlem. Zijn 
werken en geloven betekende iets 
voor mensen en zette ook aan het 
denken. Ik wil graag stilstaan bij 
maatschappelijke opgaven voor deze 
tijd zoals ik die als burgemeester 
beleef. Of het nu gaat om leven met 
(be)dreigingen, hulp voor mensen in 
de knel, vluchtelingen of mensen 
met psychische problemen, de 
worsteling van de samenleving met 
bedreigingen als corona of klimaat-
verandering, problemen zijn er 
genoeg. Wat kan daarbij inspireren, 
waar halen we veerkracht vandaan?”

Haarlemse burgemeester 
spreekt over ‘veerkracht in 
onrustige tijden’

 Foto: Jurjen Beumer. Aangeleverd  door Stem in de Stad.

Regio  – Bijna de helft van de Neder-
landers (47%) vindt dat er op dit 
moment te veel streamingdiensten 
zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Prijs-
vergelijken.nl onder ruim 1.100 
respondenten. Met de komst van 
HBO Max en Viaplay in Nederland is 
het aanbod snel gegroeid en hier zal 
het niet bij blijven.

Zoveel geeft Nederland uit
21 procent van de respondenten 

geeft minder dan vijf euro uit aan 
streamingdiensten per maand. Voor 
de beeldvorming: het goedkoopste 
abonnement bij Net�ix kost tegen-
woordig €7,99. Het grootste gedeelte 
(29%) geeft tussen de elf en zestien 
euro per maand uit aan 
streamingplatformen. 
Er is ook een kleine groep (6%) die 
meer dan 21 euro per maand 
uitgeeft aan videodiensten. “Een 
verklaring voor het relatief lage 

47% Nederlanders vindt dat er 
te veel streamingdiensten zijn

Foto: Te veel steamingsdiensten. Foto: Prijsvergelijken.nl.

bedrag dat mensen gemiddeld voor 
een streamingdienst betalen, zou 
kunnen zijn dat mensen hun strea-
mingdiensten delen met familie of 
vrienden, en hierbij ook de kosten 
verdelen. Het is ook mogelijk dat 
mensen onderschatten hoeveel ze 
uitgeven aan deze diensten. Speciaal 
daarvoor hebben we een tool 
ontwikkeld die uitrekent hoeveel 
mensen precies kwijt zijn aan hun 
streamingdiensten”, vervolgt Van 
Steenbergen.

Net�ix is de meest populaire strea-
mingdienst. 80 procent van de 
respondenten heeft een abonne-
ment. Videoland staat met 23 
procent op de tweede plek. Disney+ 
en Viaplay volgen met 18 procent. De 
minst populaire dienst is op dit 
moment Apple TV. Slechts vier 
procent van de respondenten heeft 
een abonnement.

Alle leeftijdsgroepen streamen
De meeste mensen zijn abonnee van 
twee of drie streamingdiensten. 
Mannen hierbij net iets meer dan 
vrouwen. 45 procent van de mannen 
betaalt maandelijks voor twee of drie 
platformen. Bij vrouwen is dit 40 
procent. Als er wordt gekeken naar 
leeftijd dan zijn de 25 tot 35-jarigen 
het meest fanatiek. 27 procent in die 
leeftijdsgroep heeft drie of vier abon-
nementen op videoplatformen.

Geef Geef Geef 
mij tijd.ij tijd.ij tijd.ij tijd.ij tijd.
Geef 

ij tijd.
Geef Geef 

ij tijd.
Geef Geef 

ij tijd.
Geef Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer





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.

10 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Ontwerpbegroting 2023-2025 

Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen

• Zienswijze begroting 2023 GR 
Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten RMC Regio Zuid-
Kennemerland en IJmond 

• Regionale corona impact monitor, 
editie maart 2022

• Ontwikkelingen sociaal domein 
inclusief Spaarne Werkt

11 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Wegsleepverordening Heemstede 

2022
• Wijziging tarieven precariobelasting 

tot 1 oktober 2022
• Jaarverslag klachten Heemstede 

2021 en vaststelling nieuwe 
Handleiding

12 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Fietsverbinding Cruquiusweg, 

voorlopige vaststelling plan
• Van den Eijndekade, de�nitief 

ontwerp

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

Ter inzage:
➜ Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe 

Belvedère. Dit bestemmingsplan 
regelt de (her)bouw van de 
uitkijktoren genaamd Belvedère in het 
Groenendaalse bos in Heemstede. Bekijk 
het bestemmingsplan tussen 5 mei en 
15 juni 2022 via ruimtelijkeplannen.nl 
met plannummer 
NL.IMRO.0397.BpBelvedere-0201

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ brandveilig gebruik buitenschoolse 

opvang, Blekersvaartweg 3
➜ interne constructieve wijziging en 

plaatsen dakkapel, Borneostraat 33
➜ plaatsen dakkapel en verplaatsen trap, 

Bosboom Toussaintlaan 16
➜ vervangen pontje bij Meermond, 

Cruquiushaven
➜ vergroten dakkapel, 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Aanvragen energietoeslag
Inwoners van Heemstede met 
een laag inkomen kunnen 
een energietoeslag van € 800 
krijgen. Huishoudens die de 

energietoeslag nog niet automatisch 
hebben ontvangen kunnen de 
energietoeslag aanvragen via 
iasz.nl/energietoeslag. Hier staan ook de 
voorwaarden. Inwoners die in maart al een 
voorschot hebben ontvangen, hoeven 
niets te doen. Het restant van de toeslag 
wordt in juli automatisch overgemaakt.

Gemeentelijke 
activiteiten

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: Plein1 (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. U kunt zonder 
afspraak langskomen om te vertellen 
over knelpunten in Heemstede voor 
mensen met een beperking. 
Locatie: Plein1 (Julianaplein 1).

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.

Overlijden de heer Bids
Wij ontvingen het droevige bericht dat 
de heer Bids overleden is. De heer Bids 
is voor velen een bekende, aangezien 
hij zich met volle overgave heeft ingezet 
voor de realisatie van een nieuwe 
Belvedère in Wandelbos Groenendaal. 
Tot op het laatst was hij inhoudelijk 
betrokken bij het ontwerp en de 
materialisering van ‘De Wandeling’. 
We zijn blij met zijn bemoedigende 
woorden van begin 2022 waarin dhr. 
Bids de nieuwe Belvedère omschrijft 
als toekomstig ‘’rustpunt in een 
prachtige bosomgeving’’. De gemeente 
Heemstede is dhr. Bids en zijn zus zeer 
erkentelijk voor hun nalatenschap.

Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag inkomen. 
Bijvoorbeeld voor een computer en 
�ets voor kinderen of voor sportkosten. 
Bereken anoniem uw recht op 
iasz.nl/berekenuwrecht.

Hulp bij geldzorgen
Blijf niet zitten met kleine of grote 
geldzorgen. Inwoners kunnen hulp krijgen. 
Kijk op iasz.nl/geldzorgen of bel naar de 
gemeente via 14 023.

Herdenking 4 mei 
Op 4 mei herdenken we de 
slachto�ers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevallenen 

in oorlogssituaties en vredesmissies. ’s 
Avonds is er een stille tocht vanaf het 
raadhuis naar de herdenkingsplek aan de 
Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en 
het Joods Monument. Hier volgt een korte 
ceremonie. Burgemeester Astrid Nienhuis 
nodigt u uit deel te nemen aan de stille 
tocht. 

Programma
19.00 uur: ontvangst in raadhuis
19.40 uur: tocht naar de herdenkingsplechtigheid op de Vrijheidsdreef
20.00 uur: 2 minuten stilte, Wilhelmus en toespraak burgemeester
20.10 uur: voordracht gedichten door Anne ’t Hooft en Marianne Ollarbe
20:12 uur: toespraak Ben Steinebach (Platform Integratie Heemstede)
20:21 uur: kransleggingen bij Vrijheidsbeeld en leggen van steentje bij het 

monument Boek van de Namen

Aansluitend kunnen aanwezigen bloemen en een steentje leggen bij de monumenten.
Ga voor meer informatie naar heemstede.nl/actueel.

Heemsteedse Dreef 153
➜ plaatsen geluidswerende erfafscheiding, 

Heemsteedse Dreef 274
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38
➜ plaatsen �etsoverkapping, 

Schielaan 8 en 10
➜ vergroten dakkapel, Spoorzichtlaan 24

Recti�catie aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 8 

appartementen, Kerklaan 113B. Eerder 
is een aanvraag gepubliceerd met een 
verkeerd adres

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen beschoeiing, Franz Lehárlaan 69
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38

Verleende omgevingsvergunning:
➜ realiseren natuurlijke zwemvijver, 

Hageveld 1
➜ plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 3




