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Door Mirjam Goossens

Heemstede – De Vrijheidslunch 
‘Heemstede hapt’ op 5 mei rond Plein 
1 werd druk bezocht. Veel inwoners 
hadden erover gelezen in de lokale 
media en ook de boodschap meege-
kregen van initiatiefneemster Ellen 
Meuwese met haar stichting IK ZIE JE 
WEL: “Kom met z’n allen en laat 
niemand thuis!” 

Een langgekoesterde wens van 
Meuwese ging in vervulling met deze 
gezamenlijke lunch voor iedereen. 
Met medewerking van WIJ Heem-
stede en de gemeente Heemstede 
was het deze Bevrijdingsdag zover. 
Lange tafels om aan te schuiven 

verrezen aan de afgezette Juliana-
laan en de vele vrijwilligers voor-
zagen de deelnemers belangeloos 
van een complete lunch inclusief 
ko�e, thee en frisdrank. Onder hen 
burgemeester Astrid Nienhuis die het 
initiatief van harte ondersteunde.

Neem iemand mee                                                                               
Het thema ‘Iemand meenemen’ werd 
goed opgepakt. Onder de deelne-
mers enkele buurtgenoten. De ene 
buurvrouw had de ander overge-
haald om mee te gaan. Hoewel bei-
den vol in het leven staan, waren ze 
toch afzonderlijk van elkaar niet ge-
komen. “Zoiets doe ik echt niet 
alleen”, werd vaker gehoord. Ook de 
vraag wat Bevrijdingsdag tegen-
woordig nog betekent kwam ter 
sprake. Een moeder vertelde dat haar 
zoon op hetzelfde moment met 
vrienden de bevrijdingspop in 
Haarlem bezocht. Zij had bij hem 
nog even gecheckt wat hij nu eigen-
lijk vierde. “Gelukkig wist hij het wel”, 

lachte ze. Een andere ouder consta-
teerde verontrust dat onder jongeren 
de berichtgeving over de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust nog 
weleens wordt afgedaan als nep-
nieuws. ”Je kan het bijna niet gelo-
ven, maar die onzin gaat rond op de 
sociale media.” Een deelneemster 
vond het weer hoopvol dat zoveel 
jongeren aanwezig waren bij de 
Dodenherdenking op de Dam. 
“Blijven herdenken en de vrijheid 
koesteren, juist nu de oorlog in Oost-
Europa zo actueel is.” Zij pleit voor 
een jaarlijks bezoek van alle scho-
lieren aan het Anne Frankhuis of de 
Erebegraafplaats. “Waarom wel naar 
de Efteling en niet naar een plek die 
zo’n belangrijk symbool is van 
waarom we nu vrij kunnen leven.”
    
De vrijheid vieren                                                                                            
Ooit was Bevrijdingsdag ieder jaar 
een vrije dag. Een tafel verderop 
herinnerde Anne zich dat dit werd 
veranderd in eens per 5 jaar. “Het zal 

in de jaren ‘60 geweest zijn dat wij als 
HBS-meisjes uit protest een span-
doek maakten: ‘Om de vrijheid te 
vieren, worden wij gevangengezet’, 
stond erop. Anne is sinds 1988 vrij-
willigster bij het Corrie ten Boom 
Museum, de plek aan de Haarlemse 
Barteljorisstraat die in de Tweede 
Wereldoorlog een schuilplaats bood 
aan Joden en verzetsstrijders. De 
familie ten Boom zette uit overtui-
ging hun horlogewinkel, tevens woon-
huis, ter beschikking aan hen en 
moest het op dochter Corrie na met 
de dood bekopen. Haar boek en later 
de ver�lming ‘The Hiding Place’ ging 
de wereld over. Het museum is nog 
steeds gratis te bezoeken en naast de 
vele internationale bezoekers ontvan-
gen zij iedere maandag schoolklas-
sen. “Met eigen ogen zien waar ze 
zich schuilhielden, de smalle trappen 
beklimmen en het verhaal horen, 
maakt veel indruk”, vertelde ze.

Er werd veel gelachen en ook werden 
waardevolle gesprekken gevoerd 
tussen inwoners van Heemstede 
onder het genot van een heerlijke 
lunch. Volgend jaar graag weer. Een 
fotoreportage met de impressie van 
deze Vrijheidslunch vindt u elders in 
deze krant.

Inwoners omarmen Vrijheidslunch ‘Heemstede Hapt’
Volop enthousiasme voor Heemstede Hapt. Foto: met dank aan Dirk Teeuwen.

Heemstede - Woensdag 18 mei 
geeft Frederike Mewe (woonachtig in 
Haarlem) een lezing over haar boek 
‘Goed zoals je bent’, ’s ochtends om 
10.30 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Frederike Mewe is psycholoog en 
coach, en heeft een eigen praktijk in 
Haarlem. 

Over het boek:
Onze maatschappij dwingt ons 
streng te zijn voor onszelf, veel ballen 
tegelijkertijd in de lucht te houden 
en alles perfect te doen. Hierdoor 
denken we vaak in negatieve termen 
over onszelf. Mentale problemen 
zoals depressie en burn-out houden 
sterk verband met een negatief zelf-
beeld. In ‘Goed zoals je bent’ toont 
Frederike Mewe welke psychologi-
sche processen hierachter schuil-
gaan. Mewe combineert theorie met 
herkenbare voorbeelden, praktische 
adviezen en schuwt het niet persoo-
nlijk te worden. Toegang vrij. Reser-
veren via: info@boekhandelblokker.
nl en/of 023-5282472.

Lezing Frederike Mewe 
bij Boekhandel Blokker

Activiteiten
WIJ Heemstede
Heemstede - De komende data 
zijn er volgende activiteiten 
door WIJ Heemstede. Uitge-
breide informatie en locaties via 
www.wijheemstede.nl of via 
telnr. 023 - 5483828. 
• Straatspeelavonden van 10 mei 

t/m 12 juli van 18.30-20.30 uur. 
• Creatieve middag in de Molen-

werf. Donderdag 12 mei om 
14.00 uur. 

• Koken voor mannen – basis 6 
bijeenkomsten vanaf 12 mei. 

• Dansen tussen de boeken op 
zaterdag 14 mei van 14.00 - 
17.00 uur. 

• Vriendinnenclub, maandag 16 
mei van 14.00 – 16.00 uur. 

• Wandelen met een lokale gids, 
Wilhelminaplein, dinsdag 17 
mei, 10 uur. 

• Trefpuntlezing ‘Dwaasheid, de 
geschilderde kluchten van Jan 
Steen en zijn tijdgenoten’ door 
Michiel Kersten, dinsdag 17 mei 
om 14.00 uur.  

• Workshop ‘Ontspannen 
(mantel)zorgen door Kirsty van 
de Vijver’, woensdag 18 mei om 
19.30 uur.

Zondag
van 12.00 - 17.00 uur

Hangpetunia0.99van 1,75 voor

Zondag
open
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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
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Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
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Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie
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Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 15 mei, 10u.
Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16, Heemstede
Zondag 15 mei 10.30u.
Ds. Alex Noord
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 12 mei, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 13 mei, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 15 mei, 10u. 
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Pastor A. Dekker. 
Donderdag 19 mei, 9u.

Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. 
Vrijdag 20 mei, 9u Eucharistie-
viering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh.
Zondag 22 mei, 10u.
Eucharistieviering Eerste Heilige 
Communie. 
Voorgangers Pater D. Pildain en 
pastor A. Dekker.
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

FIRTST CHURCH OF CHRIST
SCIENTIST

Raamsingel 46 Zw, Haarlem
Sunday service in English 11.00
Testimony meetings in English:
4th Wednesday of the month 8pm.
Bel 023 785 28 21 voor informatie 
over Christian Science en voor 
details van diensten in het Neder-
lands.
www.christiansciencehaarlem.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 15 mei, 10u. Ds. E.A.J. 
Heikoop. 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 15 mei 10u. Eucharistievie-
ring. ‘s Avonds 18.45u. Plechtig Lof.
Woensdag  18 mei 10u. 
Eucharistieviering.  
Woensdag 18 mei van 11.30- 
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste 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 15 mei, 10u.

Thema: Gebed voor werkers in de 
wereld.
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 15 mei, 10u.
Ds. Matthias Smalbrugge 
(Aerdenhout).
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 15 mei: ds. Hetty van Galen 
(Krommenie).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Samen met 27 en 29 is Binnenweg 31 het laatste 
adres in het bouwplan van 1907. In 1981 zijn de 
panden nog verbouwd naar de huidige staat.  De 
eerste onderneming verkocht rookgerei, want in 
mei 1912 werd er door de �rma ‘Kramer & Meij-
boom’ een sigarenmaker gevraagd.  
Het sigarenmagazijn van Augustinus Kramer adverteerde niet, maar Kramer 
werd wel veelvuldig genoemd bij ‘gevonden voorwerpen’, een vaste rubriek 
in de dagbladen. Vreemde voorwerpen soms, een enkele sportschoen, 
kinderspeelgoed, een bankbiljet, een slabbetje, enz.. 
Op 19 oktober 1929 zijn Augustinus Kramer en Petronella Vos 25 jaar 
getrouwd, dat maken de kinderen in de krant bekend. Petronella is slechts 
52 jaar oud geworden, ze overleed op 19 juli 1932. 
In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 21 augustus 1934 een bijzondere 
advertentie waarin Lourentius Petrus Franciscus Kramer (zoon van A. 
Kramer) om 5 bevolkte bijenkorven vraagt. Hij nam ook de sigarenwinkel 
over (adresboek Heemstede 1 januari 1942). Vader Augustinus overleed 6 
juli 1945. 
Door een interne verbouwing in de winkel is de zaak een tijdje gesloten 
geweest en werd in september 1945 heropend met excuses aan de klanten 
(Nieuwe Haarlemsche Courant 29 september 1945). Daarnaast had Kramer 
het agentschap van de Nieuwe Haarlemsche Courant (adresboek Heem-
stede 1 januari 1948). 
In 1948 was er een ontwerp voor een ijssalon voor dhr. Sieverding op 
Binnenweg 31. Volgens Librariana (H.Krol)  
Deze zou op 15 december 1951 geopend zijn. Toen was L.P.F. Kramer er ook 
nog gevestigd. 
Volgens de Nieuwe Haarlemsche Courant van 8 mei 1952 stond de automa-
tiek-ijsbedrijf te koop en is overgenomen door J.A.F. Vredenbregt: automa-
tiek-banketbakkerij ‘Huize Binnenweg’.  
De toen-foto uit de jaren 70 komt uit de verzameling van Johan van Schie. 
Op het raam rechts staat ‘Automatiek’. 
In het Haarlems Dagblad van 25 mei 1974 staat een advertentie van ‘NV 
Handelmij Het Zuiden’ (Eindhoven) dat het winkelpand Binnenweg 31 
verkocht gaat worden.  

Diverse ondernemingen volgden: slagerij ‘la Boucherie’ (jaren 90), antiek-
zaak Canterbury Antiques,(gesloten in 2012),  
Döner Eethuis (geopend in 2014), Sushi Traiteur (sinds begin 2021). 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 08 mei 2022.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en 
opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (16)

Heemstede - Op dinsdag 17 mei van 
10 -12 uur is er een gratis inloop-
ochtend van SeniorWeb bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Aanmelden is niet 
nodig.

Van 10 tot 10.30 uur is de presentatie 
‘Slim op pad met uw smartphone’.  
Wandelend of �etsend, met behulp 
van uw mobiele telefoon zijn leuke 
routes uit te zetten.
U vindt ook waar u onderweg lekker 

kunt lunchen en wat u voor interes-
sants tegenkomt. Daarvoor zijn 
handige apps beschikbaar, bijvoor-
beeld van de Fietsersbond.

Ludo Korteman, vrijwilliger van Seni-
orWeb Haarlem, kan u vertellen wat 
de mogelijkheden zijn.

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

Gratis inloopochtend van SeniorWeb

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede- De prijswinnaar van de 
kruiswoordpuzzel van vorige week is 
bekend. Er waren weer vele inzen-
ders in de race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn. De juiste oplossing is: 
‘Vrijheid is ons veel waard’. Uit de 
loting van juiste oplossingen is Wille-
mien Elsman de gelukkige winnaar 
geworden van de goedgevulde 
AH-boodschappentas, af te halen bij 
de Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaart-weg 57 te Heemstede. 
De win-naar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw prijs! 
Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel met nieuwe 
kansen.

Rectificatie
Wegens omstandigheden zijn in 
de krant van 4 mei storende fou-
ten opgetreden. Bij het artikel 
lintjesregen zijn de foto’s van de 
dames Mous en Ruijgrok verwis-
seld. Bij het voetbalverslag HBC 
Pancratius is de tweede foto niet 
afgedrukt. Onze excuses voor 
het ondervonden ongemak. 

De redactie.
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Rond de 500 inwoners 
waren aanwezig bij de jaarlijkse 
dodenherdenking bij het monument 
op de Vrijheidsdreef 4 mei jl. Twee 
jaar was dit slechts mogelijk voor een 
klein gezelschap vanwege de coro-
namaatregelen. Onder het toeziend 
oog van de erewacht van veteranen 
verliep de avond in een passende 
sfeer. Een stoet inwoners, het college, 
politiechef en gemeentepersoneel 
vertrok even voor acht uur vanaf het 
raadhuis te voet naar de Vrijheids-
dreef. Na de twee minuten stilte 
volgden een aantal toespraken. 

Burgemeester Nienhuis opende de rij 
sprekers. “We staan samen stil bij de 
slachto�ers van de Tweede Wereld-
oorlog en de militaire con�icten 
daarna. We hechten eraan samen te 
gedenken, verhalen te horen, te 
delen en door te vertellen, aan de 
jongere generaties die de oorlog niet 
hebben meegemaakt. Opdat we 
nooit vergeten welke prijs betaald is 
voor de vrijheid die we nu kennen en 
soms te vanzelfsprekend vinden. 
Laten wij oorlog voorkomen door 
een hechte gemeenschap te vormen 
ongeacht afkomst, huidskleur, 
geaardheid of beperking.” 
  
Anne ‘t Hooft leerling van de Bosch 
en Hovenschool droeg een pakkend 
gedicht Bang voor: “Het is oorlog ik 
ben bang”.  Marianne Ollarbe droeg 
vervolgens haar gedicht ‘Mijn teddy-
beer’ voor. Het gemis van mensen 
verwoordde ze in het gedicht via 

haar teddybeer.  Gastspreker was dit 
jaar de heer Ben Steinebach van het 
Platform integratie Heemstede. Na 
de Tweede Wereldoorlog nam de 
wereldgemeenschap zich voor: 
oorlog nooit meer. Na 77 jaar blijkt 
op ons continent een oorlog te 
woeden in de Oekraïne. Ook in de 
rest van de wereld zijn verschillende 
oorlogen aan de gang. Syrië en 
Jemen zijn daar voorbeelden van. Op 
4 mei herdenken wij de omgekomen 
soldaten, verzetshelden, Joden, 
Roma’s en Sinti’s. Onnoemelijk leed is 

ook aangedaan aan mensen die 
moesten vluchten voor oorlog en 
geweld. Momenteel zijn er wereld-
wijd ruim 82 miljoen ontheemden 
verdreven van huis en haard.  Het is 
hartverwarmend dat ook Heemstede 
vluchtelingen heeft opgenomen. De 
heer Steinebach ziet een tweedeling 
ontstaan tussen vluchtelingen uit de 
Oekraïne en overige vluchtelingen. 
Hij pleit voor eenzelfde behandeling 
van alle vluchtelingen. 
Burgemeester Nienhuis en gemeen-
tesecretaris Henriëtte de Vos legden 

als eerste een krans gevolgd door de 
veteranen, de scholieren en verte-
genwoordigers van de Joodse 
gemeenschap.
De overige aanwezigen kregen 
daarna de gelegenheid bloemen te 
leggen en bij het monument en bij 
het Joodse oorlogsmonument de 
gebruikelijke steentjes te leggen. 
Daarmee werd de plechtigheid afge-
sloten en keerde een iedere in 
gedachte aan de gevallenen en de 
huidig oorlog in de Oekraïne 
huiswaarts.

Grote opkomst bij dodenherdenking op 4 mei
VRIJDAG 13 MEI 

Pianist/componist Frederic 
Voorn. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 
20u. Reserveren: tel.: 023-
5378625, www.mosterdzaadje.nl 
of via penningmeester@mosterd-
zaadje.nl.

Cabaretier Fabian Franciscus 
‘Kleine wereld’. Theater de Luifel 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
20.15u. Kaarten en informatie: 
www.podiaheemstede.nl.

ZATERDAG 14 MEI
(Moes)tuinmarkt op KIMT. Heren-
weg 18, Heemstede, tegenover 
de Manpadslaan. (ingang Groe-
nendaalse Bos). V.11-15u.

Voordracht Erik van Muiswinkel 
over ‘De kleine prins’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Om 15u. Toegang vrij.

T/M ZATERDAG 14 MEI
Tentoonstelling 75 jaar HVHB 
Bennebroek. Centraal Service-
punt Bennebroek. Kerklaan 6, 
Bennebroek. De tentoonstelling 
is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Welzijn Bloe-
mendaal 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.

Lezing over Thomas Mann. De 
Kapel, Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Om 10.30u. Vrijwillige bij- 
drage. Informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Havenconcert Heemstede 25 
jaar SBH. Havendreef van 
Heemstede. Van 14-16 uur. 
Optreden van orkesten SBO, 
Teisterband en St. Michaël.

DINSDAG 17 MEI
Gratis inloopochtend van Senior-
Web. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.10-12u.

WOENSDAG 18 MEI
Avond Trefpunt Dementie: Bewe-
gen met plezier, wat doet dit 
voor ons brein? BinnensteBuiten 
op de begane grond van Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede.
Om 19.30u. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede op Plein 1, tel. 
023-5288510. 

DONDERDAG 19 MEI
Speuren naar jonge reeën op 
buitenplaats Leyduin. Verza-
melen bij parkeerplaats, infocen-
trum De Kakelye, Woestduinweg 
4, Vogelenzang, om 19.30u. Aan-
melden op: www.gaatumee.nl.

ZONDAG 22 MEI
Jubileum Theeconcert in de 
Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Aanvang 15u. Vrij-
willige bijdrage welkom.

ZONDAG 29 MEI
Open Dag Sixty Up Force. 
Tetterode sportcomplex, Tettero-
deweg 15, Overveen. Om 10u. 
Vrije toegang.

AGENDA
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Regio - Mantelzorgers zijn goud 
waard! Om te voorkomen dat mantel-
zorgers langdurig veel van zichzelf 
vragen en overbelast raken, is het 
verstandig dat ze af en toe op adem 
komen. Zorgaanbieders Kennemer-
hart, Zorggroep Reinalda, Sint Jacob 
en Zorgbalans bieden daarom res-
pijtzorg in de vorm van logeerzorg 
aan mensen die niet zelfstandig thuis 
kunnen blijven als de mantelzorger 
om welke reden dan ook tijdelijk niet 
beschikbaar is.  

Geplande logeerzorg 
Het overdragen van de zorg lukt 
mantelzorgers alleen als ze zeker 
weten dat het hun naaste aan niets 
ontbreekt. In Zuid-Kennemerland is 
dat goed geregeld. De logés verblij-
ven in een prettig appartement van 
Kennemerhart locatie Overspaarne, 
Sint Jacob locaties Nieuw Delftweide 
of Schalkweide, het Reinaldahuis van 
Zorggroep Reinalda of locatie Bree-
zicht van Zorgbalans.  
Daar is 24 uur per dag zorg en toe- 
zicht beschikbaar en zijn de logés 
welkom bij de activiteiten die de 
zorginstelling organiseert. Ze kunnen 
bovendien hun eigen behandelaren 

zien of bezoeken. Kortom, de mantel-
zorger kan zijn zorgtaken met een 
gerust hart tijdelijk overdragen en 
even op adem komen voor de duur 
van drie dagen tot drie weken. 

Meer informatie 
Mantelzorgers kunnen voor het 
regelen van geplande logeerzorg 
terecht bij de respijtcoaches van 

Tandem. Zij weten alles over de 
kosten, het regelen van de �nancie-
ring via Wlz en Wmo en over de 
eigen bijdrage die verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefo-
nisch bereikbaar op (023) 891 06 10 
en via e-mail:
respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk 
op via www.tandemmantelzorg.nl.

Time-out voor mantelzorgers: uitbreiding van 
logeerplekken in Zuid-Kennemerland

Mantelzorger bij senior. Foto aangeleverd door Tandem Mantelzorg.

René Thijssens ontvangt pluim uit handen van Sonja Goed. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van  Westerloo

Heemstede - De zeer actieve Werk-
groep Toegankelijkheid Heemstede 
deelde op vrijdag 6 mei een pluim uit 
aan de �rma Home Made By_Ree aan 
de Binnenweg 89. Eigenaar Jasper de 
Zwart heeft zich de afgelopen tijd 
ingespannen zijn zaak voor mensen 
met een beperking toegankelijker te 
maken.

Regelmatig bekijkt de werkgroep of 
en waar er beperkingen zijn voor 
mensen met een beperking die hen 
het veilig winkelen soms onmogelijk 
maak. Ook de gemeentelijke handha-
vers spelen hierbij een belangrijke 
rol. Tijdens een inspectie bleek dat de 
toegang tot de winkel van Jasper, 

wegens een aantal opstapjes, moei-
lijk toegankelijk was. Er was wel een 
traanplaat over de opstapjes gelegd, 
maar die is veel te schuin om mensen 
met een rolstoel, rollator of scootmo-
biel de helling te laten nemen. Jasper 
de Zwart bedacht een oplossing. Bij 
de ingang heeft hij een bel aange-
bracht. Zijn er problemen met het 
naar binnengaan, dan drukt men op 
de bel en een van de personeels-
leden helpt dan de rolstoel bezitters 
naar binnen te rijden. Simpel maar 
eenvoudig opgelost.

Voor deze hulp ontvangt Ree nu de 
pluim van de werkgroep. Sonja Goed 
van de werkgroep overhandigde de 
pluim aan René Thijssens. Jasper de 
Zwart was door omstandigheden 

niet aanwezig aldus nam René de 
honneurs waar. De komende week 
zullen de gemeentelijke handhavers 
samen met leden van de werkgroep 
campagne voeren om winkeliers en 
het winkelende publiek zich meer 
bewust te laten zijn van onnodige 
belemmeringen. De handhavers 
delen �yers uit aan bezoekers die 
hun (bak)�etsen of auto’s zo parkeren 
dat de doorgang lastig en soms 
onveilig is voor inwoners die gebruik 
maken van hulpmiddelen. Bewust-
wording van bezoekers en winkeliers 
maakt de toegankelijkheid stap voor 
stap beter. Inspanningen van winke-
liers om verbeteringen aan te 
brengen blijven niet onopgemerkt. 

Wie krijgt de volgende pluim?

Pluim voor Home Made By_Ree

Heemstede - Wat was het een feest 
voor juf Karin en alle kleuters van de 
Prinses Beatrixschool.
Na 2,5 jaar wachten kon eindelijk 
haar 40-jarig jubileum gevierd 
worden.
Juf Karin werd als verrassing meege-
nomen naar boerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude.

De kinderen hebben onder begelei-
ding van veel enthousiaste ouders de 
speurtocht ‘boerderijfratsen’ gedaan.
Als afsluiting van deze feestelijke dag 
heeft iedereen genoten van een 
heerlijke pannenkoekenluch en een 
glaasje limonade.
Het was een fantastische en onverge-
telijke dag voor juf Karin.

Feest voor juf Karin van de Prinses Beatrixschool

Juf Karin geniet van haar jubileum. Foto aangeleverd door Prinses Beatrixschool.

Heemstede – Zaterdagmiddag even 
na 13.00 uur. Er klinkt een boel ge- 
zoem, de lucht wordt zwart en slaap-
kamerramen worden door bewoners 
snel dicht gedaan. Een enorme 
zwerm met bijen trekt als een zwarte 
wolk door de Esdoornlaan en strijkt 
neer in een boom voor nummer 11. 
Tijd om de lokale imker Pim Lemmers 
te bellen.  

Voor de bijenhouder, hij had piket-
dienst voor de zwermschepdienst 
Haarlem en Omstreken, was het bijna 
een thuiswedstrijd. Hij woont drie 
minuten van de locatie vandaan en 
kwam op de �ets de situatie eerst 
even rustig bekijken. De zwerm bijen, 
volgens hem bestaande uit ruim 
8000 bijen, hing op ongeveer drie 
meter hoogte. ,,Het is weer de tijd 
voor de bijenzwermen. Het is een 
natuurlijke deling van het bijenvolk. 
Te veel bijen, in een te kleine behui-
zing. En dan ga je verhuizen”, legt hij 
uit. Omdat Pim de zwerm niet alleen 

kon weghalen, belde hij collega-
imker Jan Kroezen voor assistentie. 
Nadat de nodige materialen waren 
verzameld, knipten de imkers de 
bijenzwerm uit de boom. Om de 
bijen rustig te houden gebruikten ze 
hiervoor een plantenspuit met water. 
,,Door het water worden de vleugel-
tjes iets zwaarder”, zegt de bijen-
houder. Het weghalen van de zwerm 
deden ze overigens zonder bescher-
ming, Kroezen liep zelfs in zijn korte 
broek rond: “Vlak voor het uitzwer-
men vullen de bijen hun honing-
maag, waardoor ze minder snel 
steken.” Niet veel later kreeg de 
zwerm een nieuw ‘gastenverblijf’ 
aangeboden. Rond 21.00 uur waren 
alle bijen in de kast, waarna de 
zwerm naar de bijenstal op de Harte-
kamp werd gebracht.
Mocht u ook een zwerm bijen aan-
tre�en, ga dan niet zelf lopen stun-
ten, maar bel een lokale imker.
Meer informatie via:
www.pimlemmers.nl.  

Het is weer de tijd voor de 
zoemende bijenzwermen

Pim Lemmers (links) en Jan Kroezen (rechts) ontfermen zich over de bijenzwerm in 
de Esdoornlaan. Foto aangeleverd.





ZOMERCURSUSSEN IN 
DE PAUWEHOF
Iedere woensdagochtend van 
1 juni t/m 24 augustus) is de 
Pauwehof geopend en or-
ganiseren wij verschillende 
activiteiten. U kunt meedoen 
met de (stoel) yoga of het zomer 
bewegen. Op creatief gebied 
kunt u aquarelleren, tekenen en 
schilderen bij het Open Atelier of 
op locatie. Of samen met docent 
Lidwien Derriks korte verhalen 
en gedichten lezen bij de cursus 
‘Verhalen, gedichten en beelden’. 
Daarnaast bent u woensdagoch-
tend welkom bij onze handwer-
kochtend; we zitten bij mooi 
weer in de tuin en anders in de 
corridor.  

De speciale zomerfl yer kunt
u ophalen bij de Pauwehof of 
een van de locaties van WIJ 
Heemstede. U kunt ook kijken 
op onze website.

Alvast voor in uw agenda:
woensdag 31 augustus houden 
wij weer Open Huis van 10.00 – 
12.00 uur. 

Informatie en aanmelden: 
023 - 528 60 22 of 
pauwehof@wijheemstede.nl.

NIEUWS
HET VERHAAL VAN VERHUISCOACH MURIEL LIKET
Verhuiscoach staat woningzoekende senioren b�  met goede raad en daad
“Ik ben vorig jaar begonnen als 
verhuiscoach’, vertelt Muriel 
Liket. “De gemeente Heemste-
de heeft aan WIJ Heemstede 
gevraagd om de verhuiscoach 
te faciliteren. We zijn druk 
bezig om het bestaan van de 
verhuiscoach breder onder de 
aandacht te brengen. 
De rol van verhuiscoach is om 
te helpen bij de inschrijving bij 
Woonservice en mee te gaan 
naar bezichtigingen. Als er een 
woning is gevonden dan helpt 

de verhuiscoach bij het 
structureren van zaken rond-
om de verhuizing waaronder 
administratieve ondersteuning, 
het regelen van een verhuizer 
en het regelen van off ertes van 
bijvoorbeeld schilders. 
Een Heemsteedse inwoonster
heeft van de verhuiscoach-
service gebruik gemaakt en is er 
zeer over te spreken. “Ik was op 
zoek naar een andere woning 
en iemand tipte mij over de 
verhuiscoach”, vertelt ze. “Ik 

woonde boven op een senio-
renwoning met een trap. Dit 
ging steeds moeilijker, vanwege 
een spieraandoening en een 
versleten heup. Die trap zou me 
dan op gegeven moment de das 
omdoen. Ik kon toen verhuizen 
naar een woning met een lift.
Ik kon zelf veel doen hoor, zoals 
adreswijzingen sturen en abon-
nementen omzetten. Het ging 
mij echter om het overzicht van 
het totale plaatje, de helicop-
terview wat er allemaal bij een 

verhuizing komt kijken; er komt 
zoveel op je af. Ik ben alleen en 
dan is het heel fi jn dat een ver-
huiscoach als Muriel meekijkt, 
meedenkt en meehelpt. Ik heb 
daar geweldig veel aan gehad.”

Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor de hulp van een 
verhuiscoach? Neemt u dan 
contact op met Muriel Liket, tel. 
023 – 528 85 10 of mailen naar 
mliket@wijheemstede.nl.

Interview Bart Jonker/De Heemsteder

SENIORENNIEUWS

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

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

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

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

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

K� kt u ook eens op
www.w� heemstede.nl

AGENDA MEI
Woensdag 11 mei
19.30 uur Film
Romantisch drama (2020)

Donderdag 12 mei
14.00 uur Creatieve inloop
in de Molenwerf

Zaterdag 14 mei
NIEUW!
Dansen tussen de boeken in 
Plein1 met band Primavera

Maandag 16 mei
14.00 uur Vriendinnenclub
met themagesprek over Energie

Dinsdag 17 mei
10.00 uur vertrek bij Pauwehof
Wandeling Wilhelminaplein

Dinsdag 17 mei
10.00 uur
Open inloop Seniorweb
met themalezing Slim op pad 

Dinsdag 17 mei
14.00 uur Trefpuntlezing
Jan Steen en tijdgenoten

Woensdag 18 mei
19.15 uur Trefpunt Dementie 
Bewegen met plezier, wat doet 
dat voor ons brein? 

Woensdag 18 mei
19.30 uur Workshop 
Ontspannen mantelzorgen 
door Kirsty van de Vijver

Donderdag 19 mei
10.30 uur Film & lunch
Muzikale komedie (2008) 

Donderdag 19 mei
15.00 uur Rondleiding
Tuinen Huis te Manpad

Vrijdag 20 mei
10.00 uur Workshop
Zingen: vrij, moeiteloos en krachtig 

Vrijdag 20 mei
13.30 uur 
Workshop Gouden Verhalen 
met Eva Durlacher 

Woensdag 25 mei en 1 juni
14 - 15 uur 1e & 2e Lezing 
Collegereeks Ethiek door 
studentdocent Lette Alsemgeest

Woensdag 25 mei
19.30 uur Film
Komedie (2021)

Vrijdag 27 mei
11.00 uur Ontmoeting
De Heerlijke Heksenketel 
in de Molenwerf

Alle activiteiten zijn in de Luifel,
tenzij anders aangegeven. 

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

HEEMSTEDE HELPT 
OEKRAÏNE
Veel vrijwilligers hebben zich 
al gemeld om te helpen, dat is 
hartverwarmend! 
Als vrijwilliger kun je bij een van 
de opvanglocaties in 
Heemstede voor Oekraïense 
vluchtelingen aan de slag. 
Bij de Kerlaan 61, maar ook bij 
de nieuwe locaties kunnen we 
straks hulp gebruiken. 
O.a. om de balie te bemensen, 
een luisterend oor te bieden, 
een spelletje doen met 
kinderen, of om spullen in 
ontvangst te nemen. 
Kortom veel afwisseling! 

Je wordt ingewerkt. 
Niet alles is al bekend, dus eni-
ge fl exibiliteit is welkom. 
We zoeken mensen voor ver-
schillende tijdsblokken: 10-14 
uur, 14–18 uur en 13-17 uur. 

Wil je meehelpen als locatie 
vrijwilliger, dan horen we graag 
van je. Voor meer info:  
heemstede@wehelpen.nl of 
belt u tel. 023 - 548 38 28.

VACATURE TOP 3
mei 2021
Vr� willigers gevraagd 
in Heemstede

B� r� ders invalpool Dorcas 
Kringloopwinkel
Iedere dinsdag en donderdag 
rijden de vaste chauff eurs en 
bijrijders in de ‘Dorcasbus’ om 
meubels op te halen of gekochte 
meubels naar de nieuwe 
eigenaren te brengen. Door 
vakanties, ziekte of andere 
verplichtingen is er regelmatig 
plek voor een invalbijrijder. 
Heb je zo af en toe tijd op dinsdag 
en/of donderdag, ben je fi t en 
gezond, dan zien we je graag!

Gastvrouw/gastheer om mee 
naar het theater te gaan
Stichting Vier het Leven organi-
seert theater-, concert-, fi lm- en 
museumbezoek met begeleiding 
voor ouderen die dat niet meer 
zelfstandig kunnen, willen of 
durven ondernemen. De oude-
ren worden persoonlijk door jou 
opgehaald, tijdens de voorstelling 
begeleid en na afl oop weer thuis-
gebracht. Je hebt een warme per-
soonlijkheid en luistert oprecht 
naar een ander. Ook heb je een 
ruime auto om evt. een rollator 
mee te nemen.

Jongerenmaatje Humanitas
Heb jij elke week een paar uur 
over om die door te brengen 
met een jongere die een (tijdelijk) 
steuntje in de rug kan gebruiken? 
Als vrijwilliger bij Jongerenmaatjes 
Humanitas zet jij je in voor een 
jongere die bij jou past. Met wie 
je eens per week een paar uur 
samen komt om iets sportiefs te 
ondernemen, muziek te luisteren, 
de stad in te gaan, een spelletje 
te spelen, te kletsen of serieus 
te praten – net waar de jongere 
behoefte aan heeft.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Dan kunt u terecht in het gebouw van Plein1.  WIJ Heemstede organiseert samen met 
de Bibliotheek Heemstede het Mediacafé. Vrijwilligers beantwoorden de vragen, speciaal voor senioren in Heemstede.  Elke tweede
donderdagmiddag van de maand in het gebouw van Plein1, op de 1e etage in Plein Oranje. Het advies wordt gratis gegeven, voor de
eerstvolgende keer bent u welkom op  donderdag 12 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Vr� willigersvervoer W�  Heemstede
Voor al uw ritten kunt u gebruik maken van ons vrijwilligersvervoer. Onze enthousiaste vrijwilligers rijden u graag naar bijvoorbeeld 
het ziekenhuis, de markt, winkel, kapper, activiteit,….etc. Doordat de benzineprijs is gestegen gaat de prijs van de 10 strippenkaart 
vanaf 1 juni 2022 van € 18,00 naar € 19,00. Ook de prijs van de kilometervergoeding bij een verre rit wordt verhoogd van  
€ 0,35 naar € 0,40 per kilometer. Neem contact op met de dienstverlening voor informatie of het boeken van een rit.  Voor vervoer 
kunt u bellen met WIJ Heemstede op Plein1, op maandag t/m donderdag van 09.00- 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur, tel: 
023 – 528 85 10.  

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het vrijwilligersvervoer WIJ Heemstede.
Heeft u affi  niteit met ouderen, bent u dienstverlenend en rijdt u graag in uw eigen auto? Bent u dan de vrijwilliger die voor een dag-
deel per week of twee weken, volgens rooster ouderen wil vervoeren? Er is een onkostenvergoeding. 
Reactie en informatie WIJ Heemstede, Willie Chermin  tel. 023 - 528 85 10.
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Heemstede - Vrijdag 13 mei om 
20.15 uur speelt Cabaretier Fabian 
Franciscus zijn tweede avondvullen-
de programma ‘Kleine wereld’ (zijn 
debuut uit 2019 Vlafeest is op Net�ix 
te zien) in Theater De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Franciscus, die 
een dubbele studie Rechten en Eco-
nomie heeft afgerond, heeft in zijn 
stoornissen een onuitputtelijke bron 
van vermaak gevonden en staat in-
middels als een succesvolle cabare-
tier op het podium. 

In ‘Kleine Wereld’ stap je samen met 
Fabian in de wondere wereld van de 
psycholoogsessies.  Fabian zegt hier-
over: “Er zijn altijd al veel meer men-
sen met psychologische problemen 
geweest dan je dacht, zeker in peri-
odes waarin het extra moeizaam 
gaat, zoals tijdens de coronacrisis. 
Het is de kunst om het óók dan voor-
al �jn te vinden wie je bent, ongeacht 
wat voor bijkomende diagnoses je 
wel of niet mag hebben. Ik zie mijn 
autisme nu véél meer als een uitda-
ging dan vroeger. Gek genoeg was 
de hele wereld tijdens corona op-
eens ook verplicht autistisch. Ironisch 
genoeg sloot ik mij vroeger vrijwillig 

op in mijn eigen kleine wereldje en 
zocht het liefst met niemand contact. 
Nu noemen ze dat opeens quaran-
taine en moeten mensen dat soms 
verplicht doen.” Door deze vorm van 
psychologische comedy wordt de 
luisteraar aan het denken gezet maar 
er valt zeker ook heel veel te lachen.  
Voor deze voorstelling zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.
Voor kaarten en informatie:
www.podiaheemstede.nl.

Fabian Franciscus met ‘Kleine 
wereld’ in Theater de Luifel

Fabian Franciscus. Foto: Hans Dekker.

Heemstede - Het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede (SBH) bestaat dit 
jaar 25 jaar. Dat jubileum wordt uit- 
bundig gevierd en wat is een 
mooiere plek om dat te doen dan in 
de openlucht op de houten vlonders 
in de vernieuwde haven van Heem-
stede. Dat gaat plaatsvinden op 
zondagmiddag 15 mei van twee tot 
vier. Het moet wel droog blijven, 
want er is geen beschutting voor de 
kwetsbare instrumenten. Mocht het 
regenen dan wordt er uitgeweken 
naar de volgende zondag 22 mei.  

Drie orkesten
De twee orkesten van het SBH, het 
Symfonisch Blaasorkest (SBO) en de 
Teisterband (TB), spelen bij het Haven-
concert ieder een halfuur. Dirigent 
Leon Bosch begeleidt met zijn SBO 
een doedelzakspeler in twee gedra-
gen stukken, onze solosaxofonist 
excelleert in een van twee bewer-
kingen van oude jazznummers en in 
Paris Montmartre soleert weer een 
ander instrument. Welk? Dat laat zich 
raden. De TB speelt onder leiding van 
Míklós Fürst bekend in het gehoor 
liggende nummers van vroeger en 
nu, van pop tot jazz, van latin tot 
swing. En dat alles overgoten met 
een bigbandsausje!  Als extraatje 

tussen deze optredens in levert het 
gastgezelschap Harmonie St. Michaël 
(óók Heemsteeds!) onder leiding van 
John Brouwer zijn feestelijke bijdrage 
met onder andere enkele uitvoe-
ringen van spannende �lmmuziek. 
Kom naar de haven van Heemstede, 
met de �ets, te voet of in een bootje. 
Je kunt daar rustig ergens zitten of 
een rondje lopen onder de feestelijke 
klanken van deze orkesten en de 
toegang is geheel gratis. Het wordt 

een aangename muzikale zondag-
middag. 

Bij regen
Mocht het de 15de regenen, dan 
wordt het concert naar de 22ste 
verplaatst. 

Tijdpad optredens: 
SBO 14.00 – 14.30 uur. 
St. Michaël 14.45 – 15.15 uur. 
TB 15.30 – 16.00 uur.

25 jaar Symfonisch Blaasorkest: gezellig 
concert in de Haven van Heemstede

V.l.n.r.: dirigenten Leon Bosch en Míklós Fürst slaan met dit concert hun handen 
ineen. Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Wie zijn wij eigenlijk? Jij 
en ik, en de hele mensheid? De ge-
zondheid, harmonie en vreugde die 
we in het leven ervaren, hangt af van 
ons antwoord op deze vraag. First 
Church of Christ, Scientist in Haarlem 
biedt de mogelijkheid om meer te 
ontdekken over wie we werkelijk zijn 
via een gratis lezing door gastdocent 
Lyle Young. Lyle zal uitleggen hoe 
goddelijke liefde, God, de enige sub-
stantie, intelligentie en leven van het 
universum is; hoe de door Jezus ge-
bruikte wetten van genezing werden 
ontdekt door de oprichter van Chris-
tian Science, Mary Baker Eddy, en 
hoe iedereen deze principes in zijn 
eigen leven kan toepassen. Kom en 
hoor hoe Christian Science het ver-
loren element van genezing in het 
christendom herstelt en duizenden 
mensen heeft geholpen om van 
ziekte te genezen en de harmonie in 
hun leven en gemeenschappen te 
herstellen. Het gratis gesprek is op 22 
mei om 14.00 uur in De Drukkerij, 

Hotel ML, Klokhuisplein 9, 2011 HK 
Haarlem, (deuren open 13.30 uur, 
consumpties tot 14.00 uur).
An English version of the conversa-
tion can be heard on May 23rd, 8pm 
at the Christian Science Centre, 
Raamsingel 46 Zw, Haarlem.

Gratis lezing Christian Science: 
een beter beeld van uzelf

Lyle Young. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 14 mei 
wordt er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
weer de jaarlijkse moestuinmarkt 
gehouden van 11 tot 15 uur. Er staan 
diverse kramen; een kraam met aard-
beienplanten, dahliabollen, pioen-
rozen en een kraam met bijzondere 
zomerbollen en natuurlijk staat KIMT 
er zelf ook met een kraam met ge- 
kweekte planten, kruiden en bloe-
men. Zoals ieder jaar kunnen bezoe-
kers onder het genot van ko�e of 
thee komen smullen van diverse 
huisgemaakte taarten. KIMT is een 
bijzonder groen-, natuur- en educa-
tief project in het Groenendaalse Bos 
in Heemstede. Jaarlijks worden er 
gedurende de zomermaanden cur-
sussen moestuinieren gegeven aan 
jong en oud. KIMT is gevestigd aan 
de Herenweg 18 te Heemstede, 
tegenover de Manpadslaan. (ingang 
Groenendaalse Bos) 
(www.kominmijntuin.com of
Facebook Kom In Mijn Tuin).

(Moes)tuinmarkt op Kom In Mijn Tuin

(Moes)tuinmarkt vorig jaar. Foto: Monique Rusman.

Op de Dag van de Zorg, 12 mei, zetten wij 
graag onze medewerkers in het zonnetje.

Bedankt collega’s, voor jullie betrokken en liefdevolle aan-
dacht en inzet voor onze bewoners en revalidanten. Jullie 
bieden hun de warme zorg waar Sint Jacob voor staat.

DAG VAN 
DE ZORG
12 MEI sintjacob.nl





14 inderegio.nl • 11 mei 2022NIEUWS

Door Eric van Westerloo 

Haarlem - In een gelijk opgaande 
strijd moest HFC in de tweede helft 
afgelopen weekend toch buigen 
voor Rijnsburgse Boys. Het eerste be-
drijf verliep zonder al te veel hoogte-
punten. Sietse Brandsma was dicht 
bij een tre�er toen hij alleen voor de 
Rijnsburg doelman verscheen, maar 
zijn poging mislukte. Een kopbal van 
Jeroen Spruijt had Rijnsburg op voor-
sprong kunnen zetten, de bal vloog 
over het doel. Dat HFC het aan extra 
kracht ontbeerde was misschien te 
wijten aan het gemis van de door 
schorsingen afwezigen André Mor-
gan en Jim Hullemane en de gebles-
seerde Gerry Vlak. Vooral Morgan 
was de laatste wedstrijden belangrijk 
voor het team van coach Tamerus. 

Bij rust stond de beginstand nog 
altijd op het scorebord. Na de 
verplichte theepauze begon HFC 
sterk met direct al twee corners. 
Rijnsburg nam stap voor stap het 
heft in handen waardoor HFC-goalie 
Mitchel Michaelis redding moet 
brengen. Kort daarna moest hij zich 

gewonnen geven op een schot van 
Furhgill Zeldenrust die de verste 
hoek wist te vinden 0-1. 

Vechtpartij
Na 56 minuten en 16 seconden 
staakte arbiter Frank de Winter de 
wedstrijd. Op het terras voor het 
clubhuis ontstond een vechtpartij. 
Zover bekend waren daar geen 

supporters van HFC of Rijnsburg bij 
betrokken. Een groep neutrale 
bezoekers kreeg het met elkaar aan 
de stok. De aanleiding zou zijn de 
rivaliteit tussen aanhangers van Ajax 
en die van Feyenoord. ‘Hand in Hand 
kameraden’ werd gezongen. Dat viel 
bij de Ajax-supporters niet in goede 
aarde. Na verbale onenigheid ont-
aarde dat in een heuse vechtpartij. 

De politie kwam ter plaatse en de 
ambulancebroeders moesten een 
hechting zetten. Anderen hadden 
�kse klappen opgelopen. De aan-
wezig handhavers en ‘sterke mannen’ 
haalden de vechtersbazen uit elkaar. 
Bij HFC is er nimmer sprake van on-
regelmatigheden en ook het spel op 
het veld gaf hier geen enkele aanlei-
ding toe. De wedstrijd verliep uiterst 
sportief. 

Na twintig minuten hervatte de 
scheidsrechter het duel en werden 
de laatste 34 minuten uitgespeeld. 
HFC startte een o�ensief. Roy Castien 
liet een mogelijkheid voor HFC lig-
gen. Rijnsburg kreeg de kans op een 
tweede goal toen Zeldenrust alleen 
voor doelman Michaelis verscheen 
maar niet kon afronden. HFC zette 
meer druk op Rijnsburg en op mira-
culeuze wijze wilde de bal er maar 
niet in. In de slotminuut kreeg de 
opgekomen doelman Michaelis de 
bal net niet in het Rijnsburgse doel. 
HFC blijft de nummer twee op de 
ranglijst met 9 punten achterstand 
op koploper Katwijk. Op 28 mei treft 
HFC Katwijk in een thuiswedstrijd.

Kon. HFC laat punten liggen tegen Rijnsburgse Boys: 
wedstrijd tijdelijk gestaakt wegens vechtpartij op terras

Duel Kon. HFC vs Rijnsburgse Boys. Foto: Pim Hols

Door Bart Jonker

Heemstede – Heb je er wel eens aan 
gedacht hoe leuk en spannend brid-
gen kan zijn? Bridge is een spel van 
de hersengymnastiek, dat vooral 
concentratie, logisch denken en een 
goed geheugen vereist en waarbij de 
samenwerking tussen partners nood-
zakelijk is. Per tafel spelen vier per-
sonen met de 52 speelkaarten, waar-
van iedere speler 13 kaarten krijgt. 
HBC Bridge bestaat dit jaar 25 jaar en 
is zo’n bridgeclub waar vooral gezel-
ligheid voorop staat. Er wordt op 
woensdagavond en sinds kort ook 
op dinsdagmiddag wekelijks gezellig 
gebridged in clubhuis ‘De Toekomst’ 
aan de Cruquiusweg 39 in Heem-
stede. Hoe leuk bridge is bij HBC en 
hoe de recreatieve bridgeclub in 
1996 ontstaan is, vertellen bestuurs-
leden Anneke Assendelft, Thea 
Verdonschot en Frans Duindam.  

Begonnen als vriendenclub
“Onze bridgeclub is eigenlijk van 
begin af aan begonnen als vrienden-
club”, vertelt Anneke Assendelft. “We 
hadden oorspronkelijk een klaverjas-
club en we wilden eigenlijk gaan 
bridgen. Zodoende hebben destijds 
drie personen uit die groep HBC 
Bridge opgericht. Ik ben echt vanaf 
het begin in 1996 al bij de bridgeclub 
betrokken, Thea ook alweer zo’n 20 
jaar. Met ongeveer 40 man hebben 
we gezamenlijk bridgelessen 

gevolgd die werden gegeven door 
twee leraren. We zijn dus met een 
groep begonnen, die allemaal het 
bridgen nog moesten leren. Hart-
stikke leuk natuurlijk. Een van die 
leraren ben ik onlangs tegenge-
komen en die gaat vanwege ons 
25-jarig bestaan op vrijdag 20 mei 
een bridgeworkshop geven. Je moet 
dan wel al iets van bridge weten. 
Bridge is namelijk best een complex 
spel, maar wel heel leuk. Ook wij 
doen nog steeds vervolg- en opfris-
lessen om ons spel te verbeteren. 
Tijdens deze lessen komt dan toch 
altijd weer wat nuttigs naar boven 
dat je altijd weer kunt gebruiken. Je 
wordt door deze technieken alleen 
maar beter in bridgen en dat maakt 
het spel steeds leuker en span-
nender. Er zijn ook leden die geen 
vervolglessen doen, die zijn tevreden 
met wat ze al kunnen en dat kan 
natuurlijk ook. Niets moet en alles 
kan bij HBC Bridge, het draait vooral 
om de gezelligheid. We bridgen op 
woensdagavond, maar we hebben 
ook een groep voor de dinsdag-
middag, waar we nog wat enthousi-
aste bridgeleden kunnen gebruiken. 
Na het bridgen is het vooral gezellig 
samenzijn en napraten, onder het 
genot van een hapje en een drankje.” 

Bridge kent ongeloo�ijk veel 
mogelijkheden
“Het spel kent ongeloo�ijk veel 
mogelijkheden, net als schaken”, vult 

Frans Duindam aan. “Je kunt het zo 
ingewikkeld maken als je wilt.” 
“Inderdaad: mensen die goed kun-
nen schaken zijn doorgaans ook 
goed in bridgen en het vereist vooral 
logisch nadenken”, vervolgt Anneke. 
“Bridgen is ook tevens een goede 
geheugentrainer, je moet namelijk 
de 13 kaarten per persoon van alle 
vier de spelers onthouden om het 
spel goed te spelen. Dat is best moei-
lijk. Je moet elkaar goed vinden en 
vertellen wat voor kleuren of punten 
je hebt.” “We hebben ook een wiskun-
deleraar in onze club”, vertelt Thea 
Verdonschot. “Juist mensen die goed 
wiskundig inzicht hebben kunnen 
ook goed bridgen.“ 

25-jarig jubileum
Op vrijdag 20 mei vindt van 16 tot 19 
uur een receptie plaats voor leden en 
oud-leden en hun partners in het 
clubhuis ‘De Toekomst’ aan de Cru-
quisweg 39 in Heemstede. Belang-
stellenden voor bridgen bij HBC zijn 
dan ook welkom en er vindt dan ook 
een bridgeworkshop plaats.  Een 
25-jarig bestaan moet je toch even 
goed en feestelijk vieren. Vooraf 
aanmelden wordt echter aanbevolen 
en kan per e-mail via:
hbcbridge@ziggo.nl.

Lijkt bridgen en de gezelligheid erom-
heen jou ook wat? Kijk dan eens op 
de website:  www.hbcbridge.nl.  

Al 25 jaar HBC Bridge: gewoon leuk en bovenal gezellig

Bridgen bij HBC Bridge is gewoon gezellig. Fotograaf: Bart Jonker.

Voordracht Erik 
van Muiswinkel bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 14 mei 
houdt Erik van Muiswinkel een 
voordracht over ‘Uit de lucht 
gevallen’, Antoine de Saint-
Exupéry en het onwaarschijn-
lijke succes van ‘De kleine prins’, 
’s middags om 15.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.

De kleine prins is groot gewor-
den. Erg groot zelfs. Le petit 
prince van Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944) is het 
meest vertaalde moderne boek 
op aarde. Het wordt gelezen van 
Sint Annaparochie (De kleine 
prins) tot Johannesburg (Encose 
Inkana). Overal zijn straten en 
scholen naar de schrijver ver-
noemd, op de raarste plekken 
over de hele wereld vind je 
standbeeldjes van de kleine 
prins. Maar wie weet nog dat De 
Saint-Exupéry al in 1939, drie 
jaar vóór hij De kleine prins 
schreef, wereldberoemd was? 
Dat hij lunchte met Salvador 
Dalí, ruzie maakte met Charles 
de Gaulle en goed bevriend was 
met Charles Lindbergh? Dat in 
1936 het nieuws van zijn vermis-
sing en redding in de Sahara vier 
dagen lang voorpaginanieuws 
was? Tot in De Nieuwe Tilburgse 
Courant? Uit de lucht gevallen is 
het levensverhaal van het on-
grijpbare en ontroerende boek 
De kleine prins. Het werk is 
kundig vermomd als een zoet 
geïllustreerd, helder geschreven 
kinderboek. Maar vanaf de 
eerste bladzijden verraden zich 
frustratie, eenzaamheid, ontheem-
ding en pijn. De monsters die De 
Saint-Exupéry een leven lang 
begeleid- den en hem – ondanks 
zijn roem – tijdens zijn New 
Yorkse oorlogsballingschap 
dreigden te vermorzelen. De 
geschiedenis van dit literaire 
wonderkind wordt hier voor het 
eerst compleet uit de doeken 
gedaan. Vergezeld van foto’s en 
documenten, met onbekende 
schet-sen en tekeningen van de 
man die zijn kleine prins zelf 
illustreerde en mede daardoor 
onsterfelijk maakte. Uit de lucht 
gevallen draait om één grote 
vraag: waarom is juist dit on- 
grijpbare verhaal uit 1942 zo 
immens populair geworden in 
totaal verschillende culturen? 
Dat raadsel houdt Erik van Muis-
winkel al jaren bezig. Misschien 
lukt het hem het op te lossen.

Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/
of 023-5282472.

Erik van Muiswinkel. Foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Tijdens het 95-jarig 
bestaan van de parochie is er nog 
een tweede jubileum, dat van de 
viering van het lof. Destijds ingesteld 
door de toenmalige pastoor 
Matthieu Wagenmaker. Het contact 
met de organist Erik Jan Erades was 
het startschot voor een prachtige 
traditie. De kerk aan het Valkenbur-
gerplein gaat dat in de Maria-

meimaand vieren. Alle vijf zondagen 
is er een extra feestelijk lof. Aanvang 
18.45. Erik Jan Erades wordt als de 
vaste lof-organist/cantor dan steeds 
door een sopraan bijgestaan. Afge-
lopen zondag was dat de Kroatische 
soliste Elena Roce. Komende zondag 
- 15 mei, de vijfde zondag van Pasen 
- is het de bekende sopraan Michelle 
Mallinger. Zij zingt onder meer een 

lied van Hendrik Andriessen. Tijdens 
het lof wordt het Allerheiligst Sacra-
ment uitgesteld, de kerk is sfeervol 
verlicht en er heerst een meditatieve 
stemming. Er prachtige muziek maar 
ook stilte voor inkeer. Aanvangsttijd: 
18.45 uur. Het lof duurt ongeveer 
drie kwartier. De toegang is uiteraard 
gratis; wel is er na a�oop een deur- 
collecte.

Michelle Mallinger zingt het Lof in Hemelvaartkerk

Michelle Mallinger. Foto aangeleverd 
door OLV Hemelvaartkerk.





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

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

11 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

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 19

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

Vastgesteld:
➜ beleidsregels eenmalige energietoeslag 

2022 Heemstede

Verlenen evenementenvergunning:
➜ dikke-banden-race voor leerlingen van 

de Bosch en Hovenschool. Op woensdag 
25 mei 2022 tussen 8.00 en 12.00 uur 
is de Caspar Fagellaan, tussen Adriaan 
Pauwlaan en de Johan de Wittlaan, 
hiervoor afgesloten

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen voor- en linkerzijgevel en 

interne constructieve aanpassingen, 
Herenweg 54

➜ wijzigen van bekleding zijgevel, Jacob 
van Campenstraat 51

➜ uitbreiden bestaande bedrijfs-/ 
horecaruimte met twee bovenwoningen 
en wijzigen gevels, Valkenburgerlaan 60 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gratis recycling verpakkingen voor scholen, 
bedrijven, winkels en verenigingen 

Informatieavond over verduurzaming 
appartementen binnen een VvE

Het afvalfonds heeft een inschrij�oket geopend voor scholen, bedrijven en 
verenigingen om hun plastic en drinkkarton (PD) en glas kosteloos te laten ophalen. 
Er geldt een minimum van 240 liter gescheiden afval per week. Inschrijven kan tot 
18 mei 2022 via afvalgoedgeregeld.nl of kijk op heemstededuurzaam.nl/circulair

Gemeentelijke 
activiteiten

2 juni 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: Tuinzaal, 
raadhuis Heemstede

3 juni 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. 
Locatie: Winkelcentrum Jan van 
Goyenstraat

en Camplaan 51
➜ kappen van 1 boom, Van Merlenlaan 4B
➜ plaatsen scootersafe, Eikenlaan 38
➜ plaatsen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Valkenburgerplein 23

Aanvragen omgevingsvergunning voor 
het in afwijking van de bestemming 
verkeer plaatsen van noodwoningen ten 
behoeve van crisis- en noodopvang voor 
een periode van 9 maanden:
➜ parkeerterrein Sportparklaan ter hoogte 

van nr. 18
➜ parkeerterrein Kohnstammlaan 

tegenover nr. 22-32

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ vergroten gezamenlijke dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Havenstraat 57 en 59

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een transformatorhuis, 

Hageveld 15
➜ kappen van 1 boom, Van Merlenlaan 4B
➜ kappen van 3 bomen, Van Merlenlaan 26
➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 

maken van een poort, Reggelaan 14 en 
Dinkellaan 20 

Woont u in een appartementencomplex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede met verduurzaming. 
Op donderdag 19 en dinsdag 24 mei geeft VvE-Belang een informatieavond.

Informatieavond 1: Verduurzamen, tips en valkuilen
Donderdag 19 mei, 19.30 uur, Burgerzaal raadhuis Heemstede

Informatieavond 2: Zonnepanelen op VvE-daken
Dinsdag 24 mei, 19.30 uur, Gemeentewerf Heemstede, Cruquiusweg 49

Geïnteresseerd? Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via vvebelang.nl/events/heemstede.

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.

Ruim baan op de stoep
In de week van 9 tot en met 
14 mei voert de Werkgroep 
Toegankelijkheid Heemstede 
(WTH) samen met team 

Handhaving haar campagne ‘Ruim baan 
op de stoep’ uit. Deze week letten ze op 
ontoegankelijke situaties op de stoep en 
delen ze �yers uit om mensen bewust te 
maken van obstakels. 

Lees meer op de website van WTH: 
werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl. 
Samen maken wij Heemstede 
toegankelijk!

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg




