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Heemstede – Wie jarig is geeft een 
dorpsfeestje. Dat was niet tegen dove-
mansoren gezegd in Heemstede en 
gebeurde zondag op 15 mei onder 
grote belangstelling. Het leek wel 
ons eigen Monaco aan de Heem-
steedse Haven, waar in een zonnige 
ambiance met veel reuring het jubi-
leumconcert gespeeld werd door het 
Symfonisch Blaas Orkest Heemstede 
(SBH), die zijn 25-jarig bestaan op 
deze manier uitbundig vierde. Het 
SBH bestaat uit twee orkesten, te 
weten het Symfonisch Blaas Orkest 
(SBO) en de Teisterband. Niet alleen 
SBH speelde, maar speciaal voor deze 
gelegenheid blies collega Harmonie 
St. Michaël ook graag een gezellig 
muzieknootje mee. En dat met die 
heerlijke zomerse temperaturen, die 
rechtstreeks leken te zijn meege-
vlogen uit de Côte d’Azur. Het was 
goed toeven zo in de vernieuwde 
Haven van Heemstede, die nu even-
tjes muzikaal gedoopt werd. Van zo-
wel de kant als op de liggende boot-
jes in de haven. Bewoners aan de 
haven konden tevens genieten van 
de concertklanken vanaf hun eigen 
balkon en zaten luxueus eerste rij.

Allerhande muziek
Allerhande muziek kwam voorbij, 
waarvan het in groten getale geko-
men Heemsteedse publiek met volle 
teugen genoot. “Gezellig zo’n concert 
in de buitenlucht, met je dorspge-
noten zo onder elkaar”, klonk het 
regelmatig.

SBO blies de eerste noten uit onder 
leiding van dirigent Ali Groen, die 
Leon Bosch verving. De gezellige 
stemming zat er al meteen goed in, 
met ondermeer een heuse doedel-
zakspeler, die wat Schotse akkoorden 
toevoegde en een solosaxofonist, die 
wat jazzy nootjes tentoonspreidde. 
Ook een stuk waardoor je je even in 
het Parijse Montmartre waande, 
kwam voorbij.
Laat beroemde �lmmuziek maar aan 

Harmonie St. Michaël over: dirigent 
John Brouwer wist met het orkest de 
muzikale pareltjes van het witte doek 
weer eens te vereeuwigen. Tot grote 
vreugde van het enthousiaste pu-
bliek.
Vervolgens de Teisterband onder 
leiding van dirigent Míklós Fürst, die 
met een tijdmachine met de Bigband 
door allerlei muziekstromingen ging. 
Voor ieder wat wils, er kwam van 
alles voorbij: pop, jazz, latin. Heerlijke 

muziek voor een feestje. Zo werd 
Heemstede weer eens even vanmid-
dag goed muzikaal en feestelijk op 
de kaart gezet. Wat een goede sfeer: 
dat Heemstede in staat is een gezel-
lig feestje te bouwen en barst van 
muzikaal talent behoeft geen be-
toog. Ook burgemeester Astrid Nien-
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Zonnig jubileumconcert SBH in Haven van Heemstede: 
“Gezellig zo met vele dorpsgenoten onder elkaar”

De Haven van Heemstede werd opgeluisterd met gezellige muziek.
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Coalitie-onderhandelingen in volle gang

Heemstede - Onder begeleiding van formateur Marianne Heeremans (voormalig burgemeester van Heemstede) 
zijn de partijen begin april gestart met de coalitieonderhandelingen voor een nieuw college dat bestaat uit VVD, 
D66, CDA en PvdA. Inmiddels is het proces ruim gevorderd. Op dit moment worden de voorstellen/wensen nader 
beoordeeld en doorberekend om te kijken wat de ambtelijke en �nanciële gevolgen kunnen zijn. Er is gestart met 
het schrijven van een coalitieakkoord-op-hoofdlijnen. Deze vorm is gekozen om ruimte te laten voor alle partijen 
om hun nadere inbreng te leveren. De verwachting is dat eind mei/begin juni het nieuwe college wordt 
geïnstalleerd.

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

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

huis en wethouder Sjaak Struijf meng-
den zich onder de dorpsgenoten en 
genoten van dit heerliijke en super-
gezellige muziekspektakel aan de 
waterkant.
Om 16 uur was het concert ten einde. 
Volgend jaar weer: same place, same 
time?
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 22 mei, 10u. Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

FIRST 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

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 19 mei, 9u. Eucharistie-

viering. Voorganger Pastor R. Ver-
haegh. 
Vrijdag 20 mei, 9u. Eucharistievie-
ring. Voorganger Pastor R. Ver-
haegh.
Zondag 22 mei, 10u. Eucharistie-
viering 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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 22 mei, 10u.
Mmv de Cantorij, afscheidsdienst 
Cantrix W. Bakker.
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 22 mei, 10u. Ds. M. Gehrels.
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 22 mei, 6e zondag van 
Pasen, Roepingenzondag, 10u. 
Eucharistieviering, pastor Rob 
Verhaegh.
Zondagavond 22 mei, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel, en Michelle 
Mallinger, sopraan.
Het secretariaat is beperkt geopend 
op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 22 mei, 18.30u.
Thema: hemel en aarde raken 
elkaar.
17.30 uur een gezamenlijke 
maaltijd. 
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 22 mei, ds. Rien Wattel 
(Hoofddorp).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 33 is als woon/winkelpand in 1908 
gebouwd in opdracht van Cornelis Draijer (1872-
1933). Een fragment uit de bouwtekening van 1908 
en uit een foto (jaren 70, Johan van Schie) is de 
toen-foto. 
Draijer start een kruidenierswinkel, ‘De kleine Toko’. Hij handelde in kolo-
niale waren, maar ook in kruidenierswaren, galanterieën (voorwerpen van 
weelde) en huishoudelijke artikelen. 
Tevens was zijn zaak een adres voor verdeling van voedsel van de Gemeen-
telijke Centrale Keuken (1917/1918). 
Op 18 oktober 1933 overlijdt Cornelis (61 jaar oud). Na zijn overlijden is het 
een tijdje ‘stil’ op Binnenweg 33.  
In ‘De Eerste Heemsteedsche Courant’ van 3 november 1938 wordt een net-
te jongen gevraagd voor ‘Kemp’s Vischhandel’, aanmelden bij weduwe Maria 
Draijer-Bergmans op Binnenweg 33. De ‘Vischhal’ was er tot eind jaren 30.  
Maria Draijer Bergmans woonde in 1940 nog steeds op Binnenweg 33, ze 
overleed op 22 januari 1941. 
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 vermeld (2de hands) 
meubelhandel van C.A. Polak op Binnenweg 33. Het adresboek van 1948 
noemt antiquair W. Polak op Binnenweg 33. 
In juli 1952 verhuist ‘IJzerhandel Fa. J. de Carpentier’ van Camplaan 38 naar 
Binnenweg 33, eigenaar M. Th. Hessels. 
Het woonhuis Binnenweg 33 wordt in mei 1955 te koop aangeboden voor
� 19.000,-. In december van hetzelfde jaar wordt op Binnenweg 33 L.D. 
Bruneel in de Nieuwe Haarlemsche Courant genoemd voor zijn 40-jarig 
jubileum op 2 januari 1956 bij de dienst Openbare Werken in Heemstede.   
De ‘IJzerhandel fa. J. de Carpentier’ wordt in 1965 overgenomen door A.M. 
van Zuylen. In 1979 nog een �inke uitbreiding van het pand. Eind jaren 80 
verhuisde Van Zuylen naar Binnenweg 30 en sinds 2008 zit de �rma op 
Cruquiusweg 37-B. 
Op Binnenweg 33 was begin jaren 90 ‘Trinqles Young Hair Club 
BV’gevestigd. ‘A.M. van Zuylen‘ woonde toen nog op nummer 33a. 
De huidige ondernemers zijn ‘Hairstudio Trinqles’, ‘Beauté Des Dunes’, ‘Moon 
Nails’ en ‘La Lopez Palace’. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 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 (17)

Vogelenzang - Aan de Deken Zondag-
laan voor de COOP in Vogelenzang 
vindt op zaterdag 21 mei een Lente-
fair plaats. Deze fair wordt gehouden 
van 10.00 tot 17.00 uur. Er zullen 
diverse kramen staan met de meest 
uiteenlopende artikelen, zoals kle-
ding, sieraden, creatieve cadeaus, 
geschenken van hout, laser snijwerk, 
kaarsenhouders en lampen, auto-
tjes en beelden. Ook kan de inwen-
dige mens versterkt worden met 
onder andere versgebakken olie-
bollen. De organisatie hoopt op veel 
gezelligheid en mooi weer.
Voor informatie kan men terecht bij 
info@ac-media.nl.

Zaterdag Lentefair in Vogelenzang

Tijd voor een Lentefair in deze bloeiende meimaand. Foto: Bart Jonker.

De Heerlijke Heksen-
ketel pruttelt weer
Heemstede- Op vrijdag 27 mei van 
11-14 uur pruttelt weer in de tuin van 
Ontmoetingscentrum Heemstroom, 
Molenwerfslaan 11 in Heemstede 
een heksenketel. Een heksenketel is 
een eenpansgerecht en wordt in 
Oost-Europese landen in familiever-
band gebruikt. Loopt het water je al 
in de mond, word je blij van een 
kookactiviteit zoals deze en wil je 
meehelpen? Meld je dan aan via 
info@wijheemstede.nl of tel 023 - 
5483828. Wil je alleen een hapje 
mee-eten, dat kan ook. Er wordt om 
12.30 uur opgeschept. Afhankelijk 
van de weercondities wordt gekookt 
op houtvuur of op een gasbrander. 

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Door Joke van der Zee 

Heemstede –“Bij ons kun je dubbel 
veilig trainen”, zegt Wouter Brans, 
doelend op een nieuwe loot aan de 
stam van de gezellige �tnessclub aan 
de Kerklaan. Want naast (veilig) 
werken aan je lichamelijke conditie 
kun je hier sinds kort ook een trai-
ning reanimeren volgen. Een korte 
cursus waarin je leert hoe je met 
behulp van het AED-apparaat het 
leven van iemand met een hartstil-
stand kunt redden. “Al meer dan 80 
van onze leden hebben deze erken-
de cursus van de Nederlandse Reani-
matie Raad bij ons gedaan. Dat ge-
beurt in groepjes van zes personen 
met een goede uitleg over het AED-
apparaat en er wordt geoefend met 

elk zijn eigen reanimatiepop. De les 
duurt twee uur en de opfriscursussen 
die van tijd tot tijd volgen, een uur.”  
Wouter is naast �tnesstrainer reani-
matie-instructeur geworden. “Ik wil-
de dat altijd al doen. In oktober werd 
ik benaderd door Peppino Roest die 
ik kende van mijn BHV (bedrijfshulp-
verlening) cursussen om reanimatie-
trainingen te verzorgen. Verstand 
van het (sport)lichaam is namelijk 
een goede basis om deze trainingen 
in praktijk te brengen. Na mijn oplei-
ding en stage geef ik nu cursussen. 
Overigens niet alleen voor leden van 
FM Healthclub maar ook aan ande-
ren. Laatst meldde zich een groepje 
buren voor de training. Slim, want zo 
zijn er altijd buurtgenoten die het 
AED-apparaat kunnen bedienen en 

weten hoe ze moeten reanimeren. 
Ook mensen van sportverenigingen 
kunnen zich aanmelden of particu-
lieren.” De campagne heet niet voor 
niets: Veilig wonen, werken en spor-
ten. De cursus wordt veelal vergoed 
door de zorgverzekeraar en vindt bij 
FM Healthclub plaats op dinsdag-
morgen en donderdagavond. 

FM Healthclub pro�leert zich telkens 
als zeer actieve club, waar je kunt 
�tnessen op een laagdrempelige 
maar verstandige wijze; zo is er altijd 
begeleiding en een fysiotherapeut 
inpandig. Daarnaast is het sociale 
aspect heel belangrijk.
Informeer via 023-5478171 of
info@fmhealthclub.nl.
Kerklaan 113c, Heemstede.  

FM Healthclub biedt cursus AED-reanimeren aan: 
veilig wonen, werken en sporten

Bij FM Healthclub kun je nu ook reanimatietrainingen volgen. V.l.n.r.: Daisy en 
eigenaar Wouter Brans. Foto: Bart Jonker .

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het hele seizoen heeft 
HBC laten zien dat zij en alleen zij 
recht hebben op het kampioenschap 
en promotie naar de 1e klasse. Coach 
Jasper Ketting heeft van een getalen-
teerd stel voetballers een hechte 
voetbalmachine geconstrueerd. 
Vanaf dag één reeg zijn team de 
overwinningen aaneen.  

Zonder ook maar één nederlaag kon 
afgelopen zondag 15 mei het kampi-
oenschap worden gevierd. Hoewel er 
nog drie wedstrijden te spelen zijn, is 
het team door niemand meer in te 
halen. Het HBC-bestuur onder leiding 
van Rob Roomeijer (t/m 2021) en Piet 
Soomer (heden) en hun medebe-
stuurders hebben een paar jaar terug 

een lijn uitgezet waarbij het de 
bedoeling was om niveaus hoger te 
gaan spelen. Met eigen spelers en 
spelers met een HBC-verleden is een 
selectie ontstaan van voetballers die 
een hechte groep vormen. In 2018 
werd de 4e klasse verlaten om nu de 
1e klasse te bereiken. 
Op zondag dubbel feest: Arno Dijk-
stra en Shady Shehata werden gehul-
digd voor 100 duels in de HBC-hoofd-
macht. 
    
Voordat de KNVB de oorkonde en de 
medailles kon uitreiken, moest er 
nog wel even gewonnen worden van 
ASC uit Oegstgeest. Hoewel er vooraf 
geen spanning te bespeuren was bij 
staf en spelers, weet je het maar 
nooit. Een o�day kan altijd roet in het 
eten gooien. Als er al een last op de 

schouders rustte, was die na een 
minuut of 5 weg omdat HBC toen al 
op een 1-0 voorsprong kwam. Nog 
voor de rust stond de 2-0 al op het 
scorebord door een afstandsschot 
van Shady Shehata waar de doelman 
van ASC zich danig op verkeek. Een 
schot van Neil van Hoo� rolde over 
de lat het veld weer in. Miraculeus, 
maar geen doelpunt. ASC had weinig 

in te brengen en schiep zich de hele 
90 minuten amper doelrijpe kansen. 
Jeroen de Bruijn maakte even na rust 
de 3-0. Toen was de wedstrijd 
gespeeld. Jasper Ketting bracht alle 
wisselspelers in het veld, zodat zij 
ook nog een bijdrage konden leve-
ren aan het duel der kampioenen.
In minuut 88 werd het nog 4-0 door 
een schitterende omhaal van Jeroen 

de Bruijn. Een omhaal zoals je ze 
zelden ziet. 
Precies na 90 minuten klonk het 
laatste �uitsignaal. De medailles in 
ontvangst nemen en het feest kon 
losbarsten. De champagne vloeide 
rijkelijk. Supporters, familie en 
vrienden op het veld, muziek voluit 
en de sfeer was daar tot in de kleine 
uurtjes.

HBC viert kampioenschap en promotie naar de 1e klasse

Kampioensploeg HBC. Foto’s: Eric van Westerloo.

Arno Dijkstra en Shady Shehata voor 100 wedstrijden HBC 1. 

Heemstede - De afgelopen weken 
hebben VVD, D66, CDA en de PvdA 
intensief gesproken over de vorming 
van een college. Hierin kwam ook de 
mogelijke wethouder van de PvdA 
aan de orde. De PvdA heeft altijd 
aangegeven dat zij over meerdere 
geschikte kandidaten beschikt. Uit- 
eindelijk is de keuze gevallen om 
Sam Meerho� als wethouder naar 
voren te schuiven. Romée Pameijer 
(fractievoorzitter): “Het is een enorme 
luxe om uit twee geschikte wethouder-
kandidaten te kunnen kiezen. Tegelij-
kertijd is het ook een lastig dilemma. 
Kies je voor bewezen ervaring met 
veel draagvlak of voor nieuw elan en 

de toekomst? Ook omdat Sjaak Struijf 
bereid is om zijn kennis en ervaring 
met Sam te delen en te zorgen voor 
een warme overdracht is de keuze 
gevallen op Sam.” In reactie laat Sjaak 
Struijf weten dat hij zich heel goed 
kan vinden in deze keuze. “Het is 
verstandig, mede gezien de samen-
stelling en de kandidaat wethouders 
van de overige partijen, om met een 
heel fris team te starten. Dit biedt 
ruimte om de grote uitdagingen 
waar we als gemeente voor staan 
met nieuw elan het hoofd te bieden. 
Ik ben overtuigd dat Sam de juiste 
keuze is, gezien zijn kunde en per- 
soonlijkheid.” Sam is met zijn 33 jaar 

een jonge, ambitieuze kandidaat. Hij 
neemt zijn ervaring als docent, actief 
PvdA-lid en socioloog met zich mee. 
Sam: “Het is een grote eer dat de 
fractie en het bestuur van PvdA nu 
haar vertrouwen in me uitspreekt. 
Het is ook een kans om mijn politieke 
idealen in de praktijk te gaan bren-
gen. Zijn hart ligt bij de jeugd, het 
onderwijs en bij gelijke kansen. Als 
de collegeonderhandelingen positief 
worden afgesloten, betekent dit 
uiteraard dat het resultaat aan de 
leden ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd. Ook betekent dit dat 
Celmo Vidal Queta de plaats van Sam 
zal innemen in de gemeenteraad.

Sam Meerhoff kandidaat wethouder PvdA Heemstede

Sam Meerho�. Foto aangeleverd door PvdA Heemstede.
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Heemstede - Net zoals in de Eredi-
visie is voor de laatste wedstrijd 
gespeeld wordt de spanning ervan 
af. De posities zijn al bekend en 
verschuivingen zijn er niet meer. Dat 
was het ook zaterdag voor HBC G1 
en de laatste wedstrijd kon zonder 
spanning vooraf gespeeld worden. 

DIOS G1 staat in het zonnige 
Heemstede aan de aftrap en de 
wedstrijd begint. Waar de heen 
wedstrijd in een gelijkspel eindigde 
ging de strijd nu ook gelijk op. Het 
middenveld van DIOS was sterker, 
maar de verdediging van HBC kon 
dat allemaal goed weerstaan. Met 
name Richard speelde, als centrale 
man, een sterke wedstrijd. Voor de 
afwisselend als spits spelende 
Mathijs en Debora zat het allemaal 
weer een beetje tegen. Ze werden 
weinig aangespeeld en als dat wel 
het geval was wisten ze er geen goed 
vervolg aan te geven. Pogingen van 
Jeroen, twee keer vlak voorlangs, 
leverde geen doelpunten op en 

Johan had pech dat een vlammend 
schot knap door de keeper gered 
werd. Die pech werd versterkt toen 
DIOS vlak daarna wel doeltre�end 
was. 

Met de opmerking dat HBC wel vaker 
van een achterstand teruggekomen 
was kon de tweede helft beginnen. 
Het gebrek aan wissels liet zich ook 
nu weer zien. Mede door het warme 
weer zakte het energieniveau naar 
een te laag peil. DIOS bepaalde het 
spel en HBC deed wel zijn best, maar 
werd nooit meer gevaarlijk. Helaas 
wist DIOS nog een keer te scoren, 
maar veel deed het er niet meer toe.  

Dat was het voor dit seizoen. De 
grote vraag is hoe het er nu voor 
voor staat of dat het nu ook was voor 
het G-voetbal bij HBC? Er is namelijk 
dringend behoefte aan nieuwe 
spelers. Als dames/heren met een 
beperking zouden weten wat ze 
missen, dan zouden ze zich wel 
aanmelden. Wie weet.

Dat was het: HBC G1 – DIOS G1 0-2

Heemstede - Op zaterdag 14 mei 
mochten de jongste meisjes van de 
wedstrijdgroep eindelijk ook een 
keer in een echte sporthal turnen in 
Beverwijk. Vanaf dit seizoen is het 
hele wedstrijdsysteem door de turn-
bond gewijzigd, waardoor de jongste 
turnsters niet meer deelnemen aan 
wedstrijden. Het doel van deze 
FUNdamental is om veel te bewegen, 
een plezierige ervaring mee te geven 
en tegelijk te turnen met turnsters 
van andere verenigingen. Ouders 
mochten komen kijken en er was ook 
jury bij aanwezig die een oordeel 
hierover gaf. Niet zoals bij echte 
wedstrijden in de vorm van cijfers, 
maar met kleur stickers. De turnsters 
kregen per onderdeel dat zij lieten 
zien een bronzen, zilveren of gouden 
sticker. Er deden 44 deelneemsters 
mee van 6 verschillende vereni-
gingen, waarbij HBC Gymnastics met 
3 turnsters ook aan deelnam. Vivi-
anne, Naomi en Lara turnden op de 
brug, de vloer, de balk en de sprong. 
Per toestel konden zij meerdere 
onderdelen laten zien, zoals een salto 
op een verhoogd vlak, de arabier �ik-
�ak op de vloer en de radslag op de 
balk. Bij de brug waren er allemaal 

krachtoefeningen, die erg zwaar 
waren voor de meiden. Het was een 
erg geslaagde ochtend waarna zij 
naar huis gingen met een mooi 
diploma gevuld met stickers.

FUNdamentals 
met HBC 
Gymnastics

De drie turnsters Vivianne, Naomi en 
Lara. Foto: aangeleverd door HBC 
Gymnastics.

Heemstede - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 mei wordt de landelijke 
roeiwedstrijd Spaarne Lenterace 
gehouden, georganiseerd door de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
‘Het Spaarne’. Deze voorjaarsklas-
sieker heeft een schitterend parcours 
van 4,5 km voor volwassenen en 2 
km voor junioren.   
Traditiegetrouw leveren de deelne-
mende Spaarneleden een taart in als 
inschrijfgeld, waardoor er een heer-
lijk taartenbu�et is. 
De buurt rond de Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ aan 

het Marisplein, tegen de grens met 
Haarlem, zullen die dagen volstaan 
met botenwagens. Ook het vaarge-
bied van de ringvaart vanaf de 
Bennebroekerbrug tot het Spaarne 
voorbij de Crayenestervaart zal per 
dag twee keer twee uur afgesloten 
zijn voor bootverkeer. De precieze 
tijden staan op www.hetspaarne.nl/
stremming. 
Voor meer informatie/locaties zie: 
www.lenterace.nl en
www.hetspaarne.nl of volg Lenterace 
op Facebook:
facebook.com/lenterace.

Komend weekend roeiklassieker 
Spaarne Lenterace bij ‘Het Spaarne’ 

Spaarne Lenterace 2018. Foto: aangeleverd door Kon. Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’.

KORT
Sportdag bij HBC 
voor leerlingen van 
de Van Gilseschool
Heemstede -Woensdag 25 mei 
2022 wordt bij HBC een speciale 
sportdag gehouden voor het 
speciaal onderwijs. In samen-
werking met de Stichting 
Speciale Voetbaldagen, Voor 
zeventig leerlingen van de Van 
Gilseschool uit Haarlem wordt er 
een sportieve dag  aangeboden, 
die plaatsvindt van 10-14 uur. Er 
zullen vijf sporten worden 
aangeboden, te weten tafel-
tennis, dansen, basketbal, 
hockey en voetbal.

Het evenement vinst plaats op 
HBC Sportpark, Cruquiusweg 39 
in Heem-stede. Deelname aan 
dit evenement is helaas 
vanwege organisatorische 
redenen deze keer alleen voor-
behouden aan de leerlingen van 
de Van Gilseschool.

Collegereeks 
‘Ethiek: een 
zoektocht naar 
goed handelen’

Heemstede/Haarlem - Stichting 
Oud Geleerd Jong Gedaan 
presenteert een collegereeks 
ethiek: een zoektocht naar goed 
handelen, toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden. Deze reeks 
bestaat uit vier opzichzelf-
staande colleges die worden 
gegeven door door studentdo-
cente Lette Alsemgeest.  De 
reeks colleges vinden vinden op 
25 mei en 1 juni in de Luifel, 
plaats, theaterzaal 1, Herenweg 
96 in Heemstede.
Op 8 en 15 juni vinden colleges 
plaats in de Doelenzaal van 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
Haarlem, Gasthuisstraat 32 in 
Haarlem.
Tijdstip: 14.00 - 15.00 uur. 
De prijs per college is €5,- in de 
zaal en € 2,50 online.
Aanmelden via WIJ Heemstede: 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

Heemstede - WIJ Heemstede organi-
seert ieder jaar de straatspeel-
avonden in veel wijken, verspreid 
over Heemstede, van mei tot en met 
12 juli. Gezellige avonden vol sport 
en spel. De tijd is van 18.30 – 20.30 
uur, tenzij anders is aangegeven.
Of je nu 4 of 81+ jaar bent, er is voor 
iedereen wel wat te doen. In de 
maand mei zijn de volgende straat-
speelavonden gepland:
Donderdag 19 mei: op het Rhodo-
dendronplein; dinsdag 24 mei: aan 

de Molenlaan en op dinsdag 31 mei 
aan de Floradreef. 
De jeugdwerker en vrijwilligers 
nemen bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee.
De hele buurt mag meedoen. En dat 
allemaal helemaal gratis. (Zorgt u wel 
zelf voor begeleiding voor uw kleine 
kinderen?)
Op deze avonden worden de betref-
fende straten vanaf 17 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht.

De straatspeelavonden komen er weer aan!

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

wil
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Heemstede - Het is inmiddels al 
bijna twee jaar geleden dat de muzi-
kanten van Senioren Big Band Kenne-
merland op een mooie september-
avond de Groenendaalse tuin vulden 
met de vreugdevolle klanken van 
jazz- & swingmuziek uit vervlogen 
jaren.
Destijds zat iedereen - de muzi-
kanten incluis - keurig op anderhalve 
meter afstand. Het kostte de gasten 
oprecht moeite om op de stoelen te 
blijven zitten; menigeen wilde niets 
liever dan spontaan een dansje 
draaien.

Zondag 22 mei is daar de kans voor: 
SBBK komt graag terug om het feest 
nog uitbundiger over te doen. Deze 
keer zonder RIVM-restricties dus 
zoals George Dale ‘The Fox’ Williams 
in 1960 al adviseerde: put on your 
dancing shoes!

Geniet van het viergangenmenu vol 
smaken van de lente en tussen de 
gangen door speelt de bigband 
heerlijke klassiekers als Summertime, 
Fly me to the Moon, Somewhere over 
the Rainbow en Blueberry Hill maar 
ook het wellicht minder bekende 
maar wonderschone L’il Darlin van 
Neil Hefti. SBBK-voorzitter en trom-
bonist Ben van Rooijen blikt alvast 
vooruit op het weerzien bij Groenen-
daal:

We hebben de vorige keer zelf ook 
enorm genoten van het optreden. De 
entourage van Landgoed Groenen-
daal past prachtig bij een bigband en 
het was een genoegen om voor het 
Groenendaalse publiek te spelen.  
Ons doel is namelijk om in een 
muziekwereld vol dance, hiphop en 
digitale geluiden de ‘good old swing’ 
uit de vergetelheid te halen. We 
merken tijdens onze optredens dat 
de muziek bij onze generatie wordt 
omarmd vanwege de herkenbaar-
heid. Maar we zien ook dat de 
jongere garde er vrolijk van- en 
vooral nieuwsgierig naar wordt.”

Qua nostalgie zit het sowieso goed 
op Groenendaal; muziek heeft in het 
verleden regelmatig onderdeel 
uitgemaakt van gezellige zondagen 
dus op dat vlak herleven de oude 
tijden: Happy days are here again! 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. Land-
goed Groenendaal, Groenendaal 3, 
Heemstede.

Informatie en reserveren via telnr.: 
(0)23 528 1555, e-mailadres:
info@landgoedgroenendaal.nl.

Meer informatie op:
www.landgoedgroenendaal.nl.  

Kom naar de Smaak & Swing: de tweede 
editie bij Landgoed Groenendaal

Landgoed Groenendaal in de fraaie meimaand. Foto: Bart Jonker.

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Er nam een garagehouder contact met 
ons op. Zijn gezondheid verslechterde 
en hij wilde met ons in gesprek. Hij 
was al meer dan 30 jaar ondernemer in 
zijn geboortedorp en iedereen kende 
hem. Velen deden zaken met zijn be-
drijf, dat een heel goede reputatie had. 
Als hij een feest gaf of jubileum vierde, 
dan werd dat altijd groots aangepakt. 
Zo ook zijn uitvaart. “Ik ken zo veel 
mensen, ik denk niet dat ze allemaal in 
de kerk passen” zei hij.

De kerk waar de rouwdienst gehouden zou 
worden, was inderdaad veel te klein voor 
het aantal genodigden. We regelden daar-
om een groot scherm bij de nabijgelegen 
uitbater, zodat mensen ook daar de dienst 
konden volgen.
De familie vroeg of wij ook alle correspon-
dentie wilden verzorgen: het maken van de 
rouwkaarten en de advertenties in verschil-
lende bladen. De situatie verslechterde ech-

ter zo snel, dat de familie geen tijd had om 
de adressen tijdig te leveren. Maar dat was 
geen probleem. We zijn gewend om op het 
laatste moment te schakelen.
De garagehouder overleed en tijdens het 
gesprek met zijn gezin, kreeg ik de lijst met 
adressen. Het was een uitdraai van de de-
biteurenadministratie en een aanvulling van 
persoonlijke adressen van de familie. Bij 
Dunweg controleerden we voor het druk-
ken van de rouwkaarten, eerst de tekst op 
de kaart zorgvuldig. Er mocht immers niets 
fout gaan. Het waren maar liefst 1487 kaar-
ten! Dat hadden we nog nooit meegemaakt. 
Adresseren, vouwen, insteken, de postze-
gels... Uiteindelijk was alles klaar, wat een 
klus. 
Jaren later spraken wij de familie: “Weet je, 
Van der Pijl, wat we vergeten waren? De 
klanten die altijd contant betaalden, ston-
den niet op de debiteurenlijst!” Gelukkig 
konden wij hierom lachen, dat we dáár nou 
niet aan gedacht hadden.

De garagehouder

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Voor veel werknemers is de lease-
auto erg belangrijk, omdat deze 
ook privé wordt gebruikt. Maar is 
een leaseauto in alle gevallen een 
arbeidsvoorwaarde waar je als 
werkgever niet aan mag tornen? 
Mag de werkgever de leaseauto 
tijdens ziekte innemen?

Arbeidsvoorwaarde
Uit de rechtspraak volgt dat het 
gebruik van een leaseauto een 
arbeidsvoorwaarde is. En ook dat 
de werknemer moet worden 
gecompenseerd als de werkgever 
de leaseauto wil innemen. De 
werkgever moet dan een alterna-
tief bieden, zodat de gevolgen van 
de intrekking zo beperkt mogelijk 
blijven voor de werknemer. Bijvoor-
beeld een �nanciële vergoeding.

Beperkingen mogelijk
Aan het gebruik van de leaseauto kunnen echter beperkingen worden 
gesteld als in een mobiliteitsregeling (neergelegd in bijvoorbeeld het 
bedrijfsreglement, de personeelsgids of de leaseovereenkomst) expliciet 
een intrekkingsmogelijkheid is opgenomen op grond waarvan de werk-
gever de leaseauto na een bepaalde periode kan innemen (bijvoorbeeld 
bij ziekte). Voorwaarde is wel dat de werknemer daarmee heeft inge-
stemd. In dat geval mag de werkgever de leaseauto innemen zonder dat 
daar enige compensatie voor de werknemer tegenover hoeft te staan.

Rechtspraak
Dit blijkt ook uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waarin is 
geoordeeld dat het privégebruik van een leaseauto niet onder het recht 
op loon bij ziekte valt. In die zaak had de werkgever een mobiliteitsrege-
ling, waarin expliciet was opgenomen dat de werkgever de leaseauto 
mocht innemen. Het gerechtshof heeft hierdoor geoordeeld dat de werk-
nemer na het verlies van het privégebruik van die leaseauto geen 
aanspraak kon maken op een vergoeding of compensatie voor dat verlies.

Conclusie
Gelet op de geldende rechtspraak is het voor de werkgever dus 
verstandig om in een mobiliteitsregeling afspraken te maken over de 
mogelijkheden tot inname van de leaseauto. Bijvoorbeeld als de werk-
nemer (langdurig) ziek is of als de werknemer een zakelijke kilometer-eis 
niet meer haalt doordat hij thuiswerkt in plaats van op de bedrijfsvesti-
ging. Het is dan ook belangrijk dat wordt opgenomen dat de werknemer 
geen recht heeft op compensatie. Indien dit alles niet wordt geregeld, 
dan bestaat een grote kans op discussie met de werknemer omdat deze 
er dan beter voor lijkt te staan.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400

Mag de werkgever de leaseauto tijdens 
ziekte van de werknemer innemen?

Mr. Mitchel Schildwacht.

Decoratieve aubergineplant (Solanum 
melongena). Foto: Bart Jonker. 

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Bijzon-
der is die zeker de aubergine (Sola-
num melongena). Hoewel de auber-
gine vaak met de Mediterrane keu-
ken wordt geassocieerd, is de vrucht 
oorspronkelijk uit Myanmar. De Ara-
bieren introduceerden in de 13de 
eeuw de aubergine voor het eerst in 
Europa, in Spanje. Daarna werd de 
vrucht verder verspreid. De bekend-
ste aubergine is met de vruchten in 
de paarse auberginekleur, maar er 
bestaan ook witte, rode en groene 
varianten. De vruchten van de witte 
variant lijken op grote eieren. Daar 
komt de Engelse benaming 
‘eggplant’ ook vandaan. 

Rauw giftig
De aubergine behoort net als de 
tomaat, de aardappel en de paprika 
tot de nachtschadefamilie (Solana-
ceae), een plantenfamilie van wel 95 
geslachten en 2300 soorten wereld-
wijd. De meeste planten die tot deze 
familie behoren zijn giftig. De auber-
gine is natuurlijk wel eetbaar, maar 
niet rauw. Veel nachtschadevruchten 
bevatten de stof solanine, een gifstof 
die maag- en darmklachten veroor-
zaakt. Ook de aubergine.

Daarom mag je ook nooit tomaten 
eten die nog groen zijn. De auber-
gine dient derhalve altijd bereid en 
verhit te worden voor consumptie, zo 
verdwijnt de giftige concentratie 
solanine. 

Tegen winderigheid
Aubergine stond in de vroegste 
eeuwen al bekend als de vrucht die 
hielp tegen winderigheid. In tegen-
stelling tot veel andere vruchten en 
groenten, bevat de aubergine 
nauwelijks vitamines en mineralen.

Toch is de aubergine veelzijdig te 
bereiden. De licht bittere smaak, 
bevindt zich nabij de schil. De auber-
gine is onbereid vrij �auw van smaak. 
In de keuken wordt de aubergine 
dan vaak gekruid. De structuur van 
het vruchtvlees van de aubergine is 
hier zeer geschikt voor en neemt als 
een spons kruiden makkelijk op bij 
het bakken. Gebruik niet te veel olie 
bij het bereiden, want dan wordt het 
vruchtvlees te vet en te zompig. Een 
klassiek Grieks gerecht met auber-
gine is de ovenschotel moussaka. In 
Italië wordt ook wel vegetarische 
lasagna van aubergine in tomaten-
saus gemaakt, maar ook worden 
aubergineplakken met kruiden 

gegrild of gegratineerd met Parme-
zaanse kaas. Aubergines behoeven 
niet geschild te worden, de schil 
geeft namelijk de meeste smaak.  De 
structuur van het vruchtvlees van de 
aubergine is ook een goede vlees-
vervanger, waarmee je veel kunt 
variëren. 

Bij enkele tuincentra is de aubergine-
plant verkrijgbaar. De plant is een-
jarig en kan niet tegen de kou en 
houdt van zon. Regelmatig water 
geven. Bij voorkeur de plant in een 
kas of binnen houden. Na de ijshei-
ligen kan de plant op een beschutte 
plek in een warme zonnige tuin of op 
balkon staan. Uit de fraaie paarse 
bloemen groeien de vruchten, een 
decoratief gezicht. Let wel: naakt-
slakken kunnen buiten zich tegoed 
doen aan uw aubergineplant.  

Ken uw tuin: de decoratieve aubergineplant
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Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 23 mei, 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

48 5 50 35 63 28 44 83 1 13 86 39 87

43 20 63 46 18 57 75 14 72 49 59 22 71

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12.
kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans
bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwars-
mast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand;
28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht;
37. bewegingsorgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen;
41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenver-
blijf; 46. deel van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien;
49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52.
pleister (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet;
58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier;
64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. café-
buffet; 68. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naald-
boom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland;
78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.);
82. waadvogel; 83. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een
voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3.
muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7.
meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olie-
lamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16.
windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet
geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond
(fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of werkvertrek; 37. bezit
van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. fris-
drank; 43. verdieping; 45. vrouw van Jacob; 46. pan voor roer-
bakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rot-
terdam; 55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57.
hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huivering-
wekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeien-
maag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis;
73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling;
78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.);
85. bekende Nederlandse motorrace.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12.
kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans
bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwars-
mast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand;
28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht;
37. bewegingsorgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen;
41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenver-
blijf; 46. deel van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien;
49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52.
pleister (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet;
58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier;
64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. café-
buffet; 68. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naald-
boom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland;
78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.);
82. waadvogel; 83. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een
voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3.
muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7.
meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olie-
lamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16.
windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet
geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond
(fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of werkvertrek; 37. bezit
van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. fris-
drank; 43. verdieping; 45. vrouw van Jacob; 46. pan voor roer-
bakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rot-
terdam; 55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57.
hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huivering-
wekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeien-
maag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis;
73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling;
78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.);
85. bekende Nederlandse motorrace.

KRUISWOORDPUZZEL

WEETJES UIT DE HEEMSTEEDSE POLITIEK

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Wat houdt de Heemsteedse politiek 
bezig? Hieronder een overzicht.  

Asfalt Dreef 
Het onderhoud aan de Dreef wordt naar voren gehaald. 
Het stuk Cesar Francklaan tot de grens Haarlem is aan 
beide zijden in mindere staat. Als de boel toch op de 
schop moet, kiest het college ervoor om dan maar de 
hele Dreef vanaf de Johan Wagenaarlaan tot de ge-
meente grens met Haarlem aan te pakken. 
Er zal geld bij moeten, omdat de reservering door het 
eerder uit te voeren ontoereikend is. Totaal zou er 6,3 
miljoen nodig zijn waarvan een deel al is gereserveerd. 

Precario 
De horeca is tot oktober 2022 vrijgesteld van het be-
talen van precariobelasting voor terrassen. Inkomsten 
derving voor de gemeente € 12.000,- 

Botenverhuur haven 
De gemeente spreekt met geïnteresseerden die boten 
willen verhuren in de haven. Er is plek voor 8 elektrisch 
aangedreven boten. Per boot geldt een nader te onder-
handelde prijs per jaar, doch minimaal 870 euro voor 
boten langer dan 7,5 meter.   Het seizoen stopt in 
oktober e.e.a. moet nog uit onderhandeld worden. 

Dark store 
Vragen zijn gesteld m.b.t. de vestiging van een Dark 
Store winkel/magazijn in het voormalige pand van 
Zeeman textiel. Raadsleden hebben bedenkingen qua 
overlast, uitstraling van het pand, veiligheid en opstel-

ling � etsen en scooters. Een 
ondernemer wil de etalage 
beschikbaar stellen aan lokale 
kunstenaars om hun collectie 
te tonen. Mogelijk kan de aan en afvoer ook via de 
achterzijde aan de Blekersvaartweg de Binnenweg ont-
lasten. Ook het college is er niet blij mee, maar volgens 
het bestemmingsplan mag het. Wel gaat het college 
onderzoeken of en op welke wijze het juridisch moge-
lijk de vestiging van een Dark store te weigeren. 

Parkeren ventweg Cruquiusweg 
Inspreker Eric Geels bepleitte extra parkeerplaatsen
tussen de bomen langs de ventweg. Volgens wethou-
der Van der Have ligt dat niet eenvoudig. Er zouden vijf 
parkeervakken bij kunnen komen, maar er is hoogte-
verschil tussen de Cruquiusweg en de ventweg. Ook de 
boomwortels moeten gespaard blijven. Aan beide 
zijden moet 70 cm ruimte blijven om in en uit te stap-
pen. Misschien een of twee extra plekken achter het 
Esso benzinestation, al is dat stuk grond niet van de 
gemeente, maar van de pomphouder. Tevens klonk een 
roep om eenrichtingsverkeer op de ventweg. Voorlopig 
blijft het plan overeind en later kan men eenvoudig 
met borden er een één richtingsweg van maken. 

Flitspalen 
De VVD had � itspalen of iets dergelijke willen hebben 
op 30 km-wegen. Hiervoor is geen rechtsgrond aan-
wezig. De wet kent dat niet en ook het OM gaat hierin 
niet mee. De handhaving is lastig. Boa’s mogen geen 
rijdende voertuigen bekeuren en de politie heeft wel 
andere zaken op te lossen. Misschien dat er in de toe-
komst nieuwe mogelijkheden zijn. 

te tonen. Mogelijk kan de aan en afvoer ook via de 

Heemstede – Na 45 jaar houdt de 
Apollo tennishal, gevestigd in het 
pand van P. Nelis en Zoon’s Flower-
bulbs aan de Herenweg 37 in Heem-
stede op te bestaan. In een brief aan 
de huurders van de tennisbanen laat 
de eigenaar weten dat er twee 
redenen hieraan ten grondslag 
liggen.
De eerste reden is de bezettings-
graad van de Apollo Tennishal de 
afgelopen jaren: vooral ‘s middags is 
deze zeer matig. Ten tweede is de 
combinatie tussen de verhuur van de 
tennisbanen en de werkzaamheden 
als bloembollenbedrijf. “De seizoe-
nen overlappen elkaar steeds meer 
en het tennis is daardoor de bloem-
bollenhandel steeds meer in de weg 
gaan zitten”, aldus de eigenaar. 

Niet meer haalbaar
De eigenaar verklaart dat bij de 
opening van de tennishal de combi-

natie met de bloembollen nog ideaal 
was: “Toen kon er ook vanaf de eerste 
week van oktober worden getennist. 
Sinds een paar jaar ging de hal vanaf 
de eerste week van november open, 
maar we zien dat dat ook steeds 
lastiger wordt. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het verlaten van de 
opening in november niet positief is 
voor de bezettingsgraad, maar als 
dat dan ook al problematisch wordt 
kom je op een punt dat exploitatie 
van de tennishal niet meer haalbaar 
is. Wij zien ons dan ook genood-
zaakt om te stoppen met de tennis-
hal, hoe moeilijk ook”, aldus de 
eigenaar. 

De eigenaar van de Apollo tennishal 
wil iedereen bedanken voor al de 
jaren dat er gebruik is gemaakt van 
de hal en hopen dat de tennissers in 
andere tennishallen in de buurt een 
plaats weten te bemachtigen.  

Apollo tennishal in Heemstede 
houdt na 45 jaar op te bestaan

Apollo tennishal is verleden tijd. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Op 22 februari 2018 
heeft de gemeenteraad besloten de 
bebouwde komgrens op de Cruqui-
usweg 192 meter in zuidoostelijke 
richting te verplaatsen. Daarmee 
komt de komgrens ter hoogte van de 
nieuwbouw Slottuin. Met de ver-
plaatsing van het kombord op 12 
mei is de nieuwe grens een feit. 

Met het verplaatsen van de kom-
grens is het mogelijk geworden de 
Cruquiusweg van 80 km/uur naar 50 
km/uur om te vormen. “Het is een 
lang gekoesterde wens. Er is hard aan 
gewerkt om de snelheid op deze plek 
te verlagen om zo de verkeersveilig-
heid en de leefbaarheid te vergroten”, 
aldus wethouder Mulder.

Nieuwe komgrens Cruquiusweg: 
van 80 naar 50 km per uur

Het verplaatste kombord.
Foto aangeleverd door gemeente 
Heemstede.













Door Joke van der Zee 

Heemstede – In een volle Pinkster-
kerk, met het zonlicht prachtig 
beschenen op het raam mozaïek, 
hield Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek (HVHB) afgelopen 
zaterdagmiddag haar jubileumbij-
eenkomst. De jubilaris is 75 jaar 
geworden en dat mocht (ook letter-
lijk gelukkig) worden gevierd! 
Daartoe trakteerde de vereniging 
haar gasten op versnaperingen als 
petit-fours en mooie wijnen (van Paul 
Brantjes) maar tevens op muziek, 
boeiende sprekers en als verrassing 
de oeuvreprijs voor Hans Krol.  

De gezellige klanken van de Teister-
band, die onder de statige kastanje 
voor de kerk speelde, verwelkomden 

de bezoekers. Het was een opmaat 
voor een sfeervolle bijeenkomst. 
Historie en geschiedenis worden 
steeds populairder. Ook lokale 
verenigingen dragen een niet onbe-
langrijk steentje bij. De jarige HVHB 
mag zich verheugen in een reputatie 
waar veel respect voor is, zo lieten de 
sprekers van de middag weten. 

Onder hen Elbert Roest, burgemees-
ter van Bloemendaal die ook namens 
Astrid Nienhuis sprak, aanwezig in de 
zaal. “Ik ben van ons twee de histo-
ricus…” Roest roemde de verant-
woordelijke taken die de HVHB op 
zich neemt met enige activisme om 
erfgoed in ere te behouden en ruim-
telijke ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Ook het fraaie magazine 
‘Heerlijkheden’ kreeg een pluim.  

De HVHB zag in maart 1947 het 
levenslicht. Het is maar goed, bracht 
voorzitter Wim Gohres naar voren, 
dat het jubileum in mei plaatsvindt, 
zonder pandemie-restricties. Ook de 
coronatijd zal in de geschiedenis-
boeken worden opgenomen, net als 
de Spaanse Griep die ruim 100 jaar 
geleden ook in Heemstede rond-
waarde en waar Heerlijkheden een 
eeuw later aandacht aan zou schen-
ken. De 1300 leden die de vereniging 
een warm hart toedragen lezen 
mooie verhalen in het magazine 
maar zien ook in de kranten dat deze 
groep zich sterk maakt voor zaken 
die in het hier en nu spelen. 
Gebouwen van betekenis redden van 
sloop en waar mogelijk het karakter 
behouden bij wederopbouw. HVHB 
is hierin een goede adviseur richting 
de gemeente. “We moeten samen 
goed bewaken wat we hebben in 
Heemstede en niet in tegenstel-
lingen denken”, vatte Gohres de 
taken samen, aanstippend dat een 
dialoog meer oplevert dan de hak-
ken in het zand zetten als behoud 
van het verleden spanningen op-
levert.

Namens ‘Stadsherstel’, die sinds 1956 
vergane glorie in Amsterdam van 
verval redt door via reconstructie en 
wederopbouw vaak verrassend 
mooie resultaten te boeken, liet 
Michiel van der Burght van zich 
horen. Stadsherstel heeft in Heem-
stede en Bennebroek een aantal 

objecten nieuw – en vooral blijvend 
– leven ingeblazen zoals het Wapen 
van Heemstede (waar appartemen-
ten in zijn gerealiseerd) en de Pink-
sterkerk. Het oude postkantoor is 
daar nog niet bij. Wel was er een tip: 
“Een monumentenstatus zou meer 
bescherming waarborgen.” 

Op dit moment wordt de voormalige 
kunsthandel aan het Wilhelminaplein 
onder handen genomen. “Ooit een 
17e-eeuwse boerderij, later tapperij 
en bakkerij. Er komen appartemen-
ten in en een winkelruimte. Stadsher-
stel probeert alle bouwprojecten 
tevens te verduurzamen. Ook de 
oude rectorswoning ‘Duinlust’ in 
Bennebroek krijgt een volledige 
opknapbeurt. Er komen negen 
woningen voor jongeren met een 
beperking. De Jozefkerk even verder-
op wil Stadsherstel ook graag aan-
pakken. Echter, het Bisdom Haarlem 
(eigenaar), doet moeilijk over de 

prijs, aldus Van der Burght. Voordat 
de zaal zich kon laven aan de hapjes 
en de wijn waren er interessante 
woorden van Dorine van Hoogs-
traten die namens ‘Mooi Noord-
Holland’ ieder op het hart drukte hoe 
belangrijk erfgoed eigenlijk is. “Het is 
de identiteit van waar je leeft en 
woont. Het heeft betekenis en een 
verhaal. En, erfgoed moet van de 
samenleving zijn. Historische vereni-
gingen zijn ambassadeurs van erf-
goed.” Een zo’n ambassadeur is histo-
ricus Hans Krol, die namens de 
vereniging een oeuvreprijs in ont-
vangst mocht nemen. Een sculptuur, 
ontworpen door Rosita van Winger-
den, als lof voor zijn vele boeken Krol 
over de geschiedenis van Heemstede 
schreef. 

HVHB presenteert later dit jaar een 
cultureel historische wandeling, 
samen met Vrienden van het wandel-
bos Groenendaal. 
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Hans Krol (rechts) krijgt de Oeuvreprijs HVHB overhandigd door voorzitter Wim 
Gohres (links). Foto: Joke van der Zee.

De Teisterband. Foto: Harry Opheikens.

Jarige HVHB trakteert op boeiende 
sprekers, gezellig samenzijn en wijn

Heemstede – Diverse activiteiten op 
zaterdag 21 en zondag 22 mei bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. 

Iven Cudogham
Op zaterdag 21 mei komt Iven 
Cudogham voorlezen uit ‘Anansi de 
spin, een koekje van eigen deeg’, ‘s 
ochtends om 10.30 uur. ‘Anansi de 
spin - een koekje van eigen deeg’ is 
alweer het derde deel in de serie 
mooie prentenboeken over de 
slimme spin Anansi. De prenten-
boeken zijn gebaseerd op de klas-
sieke verhalen uit West-Afrika, Suri-
name en de Caraïben, die inmiddels 
over de hele wereld bekend zijn. Met 
de Anansi-boeken nemen Iven 

Cudogham en Moldybyrd Studio de 
geliefde fabels over de spin Anansi 
als uitgangspunt en maken er een 
modern, kleurrijk feestje van. 

Mariken Heitman, winnaar van de 
Libris Literatuur Prijs 2022
Zaterdag 21 mei brengt Mariken 
Heitman, de winnaar van de Libris 
Literatuur Prijs 2022, een bezoek aan 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede, ‘s middags om 13.00 
uur. Ze zal kort worden geïnterviewd 
en daarna signeert Heitman haar 
bekroonde boek “Wormmaan’.
‘Wormmaan’ van Mariken Heitman 
gaat over Elke die na tegenslag op 
haar werk met een vergeten 
erwtenras naar een Waddeneiland 
vertrekt. Ze wil de erwt, een twee-
slachtig ras dat zich nauwelijks heeft 
laten sturen, terugbrengen naar zijn 
wilde kern. Elke realiseert zich dat zij 
gewassen vormt zoals de maat-
schappij háár probeert te vormen. 
Moet deze mens veranderen of de 
groep – of misschien hun gezamen-
lijke wereldbeeld? Langzaam wordt 
duidelijk hoe de mens altijd op zoek 
is naar oorsprong, identiteit en bete-
kenis. ‘Wormmaan’ is een ontroe-
rende zoektocht inwaarts waarin 
dwergolifanten, erwten en de 
wording van een mens samen-
komen.

Roxane van Iperen
Zaterdagmiddag 21 mei om 15.30 
uur zal Roxane van Iperen worden 
geïnterviewd door uitgever Jasper 
Henderson over haar boek ‘Eigen 
welzijn eerst’.Nederland heeft lang 

een zelfbeeld van openheid en tole-
rantie gehad. Dat beeld kwam voort 
uit het naoorlogse optimisme van de 
middenklasse, die geloofde in kansen-
gelijkheid, ongeacht afkomst of 
achternaam, en het belang van 
goede publieke voorzieningen. Het 
geloof in vooruitgang is de afge-
lopen jaren afgebrokkeld en heeft 
onder invloed van de politiek plaats-
gemaakt voor een sterke hang naar 
zelfbehoud, met extreme sentimen-
ten tot gevolg. In ‘Eigen welzijn eerst’ 
laat Roxane van Iperen op prikke-
lende wijze zien hoe dit heeft kun-
nen gebeuren en spreekt ze de hoop 
uit dat de middenklasse opnieuw de 
vooruitgangsgedachte omarmt.

Nick Draaijer
Zondagmiddag 22 mei houdt Nick 
Draaijer om 12.30 uur een lezing over 
‘De geheime portretten van Mon-
driaan’. 
Nick Draaijer was al vanaf zijn kinder-
tijd in de ban van het prachtige 
portret boven de bank van zijn 
grootouders. Toen hij oud genoeg 
was, werd hij deelgenoot gemaakt 
van hun familiegeheim: dat portret, 
van zijn betovergrootmoeder, was 
geschilderd door niemand minder 
dan Piet Mondriaan. In 2018 werd het 
verkocht en toegankelijk voor het 
publiek, een moment dat Draaijers 
fascinatie opnieuw aanwakkerde en 
een zoektocht inluidde naar de 
geschiedenis van het doek.

Voor alle activiteiten: toegang vrij. 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472. 

Iven Cudogham, Mariken Heitman, Roxane van 
Iperen en Nick Draaijer bij Boekhandel Blokker

Mariken Heitman. Foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Afgelopen zaterdag 
was het een gezellige bijeenkomst 
van Stichting Woonproject Heem-
stede bij Van Maanen met bewoners, 
ouders, en begeleiding van de SIG. 
Het prachtige gebouw naast de 
watertoren staat er alweer 5 jaar. 

Uiteraard was ook de bescherm-
vrouwe van het woonproject onze 
burgermoeder mevrouw Nienhuis 
aanwezig, die gezellig bij de bewo-
ners aan het tafeltje ging zitten.  

Eigenlijk was dit het tweede lustrum 
van Stichting Woonproject 
Heemstede die in 2012 is opgericht, 
maar omdat het pand pas in 2017 is 

opgeleverd is het voor de bewoners 
het eerste lustrum. 

Na de korte toespraakjes van de 
SWH-bestuursvoorzitter David 
Walstra, de bestuurder van de SIG 
Jan Kroft en een mooi gedicht van 
een van de ouders Carla Fehres ,werd 
de lustrumtaart aangesneden voor 
de bewoners en was er voor alle 
andere genodigden een feestelijk 
lustrumgebakje. 

Bijzonder was ook de aanwezigheid 
van onze oud begeleidster Wendy 
geheel links op de foto, die het 
woonproject nog steeds een warm 
hart toedraagt. 

Woonproject Heemstede viert 
feestelijk eerste lustrum

Lustrumfeestje Stichting Woonproject Heemstede.  Foto aangeleverd.
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DONDERDAG 19 MEI
Speuren naar jonge reeën op 
buitenplaats Leyduin. Verzamelen 
bij parkeerplaats, infocentrum De 
Kakelye, Woestduinweg 4, Vogelen-
zang, om 19.30u. Aanmelden op: 
www.gaatumee.nl.

Rondleiding door tuinen Huis te 
Manpad. Ingang Herenweg 7-11, 
Heemstede. V.15-16.30u. Kosten: 
€7,-.

VRIJDAG 20 MEI
Workshop Gouden verhalen met 
Eva Durlacher. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 13.30u. Meer inhoudelijke info: 
06 – 28 78 15 39. Kosten: €20,- inclu-
sief materiaal. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

Workshop zingen met Henriette 
Middelkoop. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 

V.10-12u. Kosten: €10,-. Aanmelden 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828. 

Maartje & Kine spelen ‘Speelbeesten 
II’. Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u.
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl

ZATERDAG 21 MEI
Lentefair Vogelenzang. Deken 
Zondaglaan, Vogelenzang.  
V.10-17u.

Repaircafé Vogelenzang. Dorpshuis, 
Henk Lensenlaan 2, Vogelenzang. 
v.10-13u. Vragen via:
repaircafevogelenzang@yahoo.com 
of tel.nr 0653561413.

ZATERDAG 21 EN 22 MEI
Diverse activiteiten bij Boekhandel 
Blokker. (Zie elders in deze krant). 
Binnenweg 138, Heemstede. Gratis 
toegang.

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

Lentefair in WCH. Winkelstraat 
Binnenweg/Raadhuisstraat. 
V.11-17u.

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

VRIJDAG 27 MEI
Concert Liene Maderna-Stradina.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord. Om 20u. Kaarten via 
tel.nr. 023-5378625 of via www.
mosterdzaadje.nl. Richtlijn 10 euro. 

De Heerlijke Heksenketel. Tuin van 
Ontmoetingscentrum Heemstroom, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 

V.11-14u. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of 
tel 023 – 5483828. 

ZONDAG 29 MEI
Open Dag Sixty Up Force. Tette-
rode sportcomplex, Tetterodeweg 
15, Overveen. Om 10u. Vrije toe-
gang.

Vivezza Trio.’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Kaarten via tel.nr. 023-5378625 of 
via www.mosterdzaadje.nl.
Richtlijn 10 euro. 

10.000 stappenwandeling. Vanaf 
Sportplaza, Sportparklaan 16, Heem-
stede. Om 10u. 

Inspirerende inzichten tijdens spi-
rituele vaartocht op het Spaarne. 
Locatie: woonboot Jaagpad 53, 
Haarlem. V.14-16.30u. Kosten €45,- 
p.p. Aanmelden via e-mail:
jan.oostenbrink@gmail.com.
Informatie: 06- 50815697.

AGENDA

Heemstede - Zondag 22 mei is er om 
15 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede een 
Jubileumconcert. 

De Theeconcerten vieren dit jaar het 
succes van de afgelopen 25 jaar. 
Reden voor een feestelijk concert. 
Piet Hulsbos, orgel, Nienke Oosten-
rijk, sopraan, Marijke van Kooten, 
viool en Brigit de Klerk, blok�uit 
brengen met elkaar en solerend 
muziek van Schútz, Handel, Bach en 
Teleman  en anderen ten gehore. De 
opstelling wordt gewijzigd, zodat 
iedereen goed zicht heeft op het 
muziekpodium bij het orgel.  
Na a�oop is er in de Pauwehof een 

feestelijk samenzijn met een glaasje 
bubbels en een hapje. 
Uw bijdrage is zeer welkom, hiervan 

worden de kosten voldaan en wat er 
overblijft is voor het Restauratiefonds 
van de Oude kerk.

Jubileum 
Theeconcert in 
de Oude Kerk

Uitvoerende musici Jubileum Theeconcert. Beeld aangeleverd.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede -  Links voorin de kerk 
bevindt zich de Dagkapel  (vroeger 
de Heilige Hartkapel).Daarom staat 
bij de ingang van de kapel een 
Heilig Hartbeeld. Het beeld is 
vervaardigd d0or de kunstenaar C. 
Manetti uit Rome. Het kunstwerk 
komt dus uit de eeuwige stad.

Het Heilig Hartbeeld is een ‘stand-
beeld’ gewijd aan het Heilig Hart 
van Jezus.
Van de devotie, volksvroomheid 
genoemd, is het geheel van katho-
liek en orthodoxe gebruiken náást 
de sacramenten. Van het Heilig Hart 
is al sprake in de 13 eeuw, rond de 
19e naar de 20 eeuw werd de Heilig 
Hart nieuw leven in geblazen.
De verering van Jezus Christus krijgt 
vorm vanuit liefde en barmhartig-
heid, die worden gesymboliseerd 
door Jezus’ hart. In deze periode 
werden onder andere diverse 
katholieke kerken gebouwd gewijd 
aan het Heilig Hart, zoals de Sacré 
Coeur in Parijs, met het mozaïek 
Christus in Majesteit, en de Heilige 
Hartkerken in Oss en Breda.

Er werden veel Heilige Hartbeelden  geplaatst in en rond de kerken of 
paterskerk in Eindhoven staat zelfs een Heilig Hartbeeld op de kerktoren.
Kleine versies vonden net als andere Heiligenbeelden, hun weg naar 
huizen van de pastorianen.

Beeldhouwers die verantwoordelijk waren voor beelden in de openbare 
ruimte in Nederland  zijnonder anderen Alois De Beule,  Jan Custer, 
August  Falise en Leo Jungblut. Veel Heilige Hartbeelden hebben de 
status van Rijksmonument.

Een passage uit het Evangelie, volgens Johannes, waar Jezus’ zijde door 
een lans doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in 
deze mystieke vroomheid een grote rol. 
Daarbij is het hart van de Gekruisigde doorboord, het hart van Jezus 
wordt in de kunst gewoonlijk afgebeeld als een geopende borstkas met 
daarin een bloedrood hart met een vlam.
Het hart staat voor de persoon van Christus’ leven en lijden, terwijl de 
vlam de liefde en barmhartigheid representeert.
Het materiaalgebruik wisselde sterk, er zijn beelden gemaakt van brons, 
kalksteen en gietijzer. Dit Heilig Hartbeeld is van marmer.

Bron: H. Bavo, Wikipedia, Klaverblad.

Heilig Hartbeeld

Varen over het fraaie Spaarne is geeft uitstekende inspirerende inzichten.
Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Waar kun je mooier op 
zoek naar antwoorden op levens-
vragen, dan in de rust van de natuur? 
Laat de wind je hoofd leeg maken. 
Laat je ‘innerlijk kompas’ je koers 
bepalen. Neem het roer in eigen 
handen.  

Je wordt uitgenodigd op zondag-
middag 29 mei van 14-16.30 uur om 
al varend inspiratie op te doen onder 
begeleiding van Jan Oostenbrink, 
auteur en uitgever van ‘Innerlijke 
Bereidheid’, de autobiogra�e van 
‘Bewustwording & Verandering’.  
Om 14.00 uur wordt gestart met een 
korte inleiding. Daarna is het tijd om 
aan boord van de comfortabele en 
stille elektrische sloep ‘Aquavolta’ te 
gaan. De vaartocht duurt ca. 1¾ uur. 
Na a�oop ko�e/thee, wat lekkers en 
napraten. Locatie: woonboot Jaag-
pad 53, Haarlem. Aantal deelnemers: 
min. 6 en max. 10 p. Kosten €45,- p.p. 

Aanmelden via e-mail jan.oosten-
brink@gmail.com. Informatie: tele-
foon 06 50 81 56 97. Na aanmelding 

ontvangt u een bevestiging van deel-
name plus de betalingsgegevens en 
een routebeschrijving.  

Deze vaartocht is tevens een mooie 
kennismaking met de werkwijze van 
de wekelijkse ‘Gespreksgroep 

‘Bewustwording’ op de woensdag-
avond. Start: 21 sept. 2022. Tijd 19.30 
– 21.00 uur. Kosten: losse avond 
€15,-; blok van 6 avonden €60,-. 
Plaats: Waddenstraat 471 in Haarlem-
Zuid. Aanmelden en informatie: zie 
hierboven. 

Inspirerende inzichten tijdens een 
spirituele vaartocht op het Spaarne

Repaircafé in Vogelenzang

Vogelenzang - Repaircafé Vogelen-
zang is op zaterdag 21 mei weer 
geopend. U kunt daar terecht voor 
reparaties aan huishoudelijke 
producten zoals stofzuigers, ko�e-
zetters, speelgoed, audioapparatuur, 
kleine �etsreparaties et cetera. Ook 
voor kleine kledingreparaties en voor 
bijouterieën kunt u terecht. In ge-
middeld 65% van de gevallen is 
volledige reparatie mogelijk, soms is 
advies voldoende maar het kan ook 
zijn dat er onderdelen besteld 
moeten worden. Helaas zijn er altijd 
producten waar niets meer voor 
gedaan kan worden, maar dan weet 
u in elk geval zeker dat iets niet ten 
onrechte wordt afgeschreven. Er 
wordt een eerlijk vrijwillige bijdrage 
gevraagd, óók als na de nodige 
inspanning reparatie niet mogelijk 
blijkt.
Het repaircafé vindt plaats van 10-13 
uur in het Dorpshuis in Vogelenzang 
aan de Henk Lensenlaan 2, bij de sport-
velden. 
Vragen via repaircafevogelenzang@
yahoo.com of tel.nr 0653561413. 
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Door Bart Jonker

Heemstede – Zaterdag 14 mei was 
het Nationale Molendag, de dag dat 
de molens in Nederland de deuren 
voor het publiek openzetten. Dat 
gold ook voor ons fraaie Rijksmonu-
ment ‘t Molentje, de enige molen 
met twee stellingen in Nederland. Zo 
kun je via de diverse luiken boven in 
de stellingen de molen verlaten als 
hij draaide. ’t Molentje was voor deze 
gelegenheid ook fraai opgetuigd met 
vlaggen en wimpels. 

In 1767 kocht de Schotse bankier 

John Hope het complete Landgoed 
Groenendaal, dat hij inrichtte in de 
Engelse landschapsstijl. In 1780 liet 
hij deze molen met vijzel bouwen, 
ten behoeve van de watervoorzie-
ning in de vijvers. Er werd echter te 
weinig wind te vangen om hierin 
volledig productief te zijn. Er werd 
daarom aan de overkant van de 
molen een stoomgemaaltje neer-
gezet om deze taak over te nemen. 
Het stoomgemaaltje werd in 1842 
afgebroken.

Belangrijkste renovaties
In 1913 werd de gemeente 

Heemstede eigenaar van het Land-
goed Groenendaal. ‘t Molentje werd 
daardoor weer regelmatig opge-
knapt. In 1989 onderging ’t Molentje 
een algehele restauratie, waarna het 
beheer van de molen werd overge-
nomen door Stichting Molens Zuid-
Kennemerland (SMZK). In 1997 werd 
de vijzel opnieuw aangebracht. Er 
vonden twee jaar geleden grote 
restauratiewerkzaamheden plaats, 
waarbij op de molen zelf in de kap 
het bouwjaar en het jaar van de 
laatste restauratie in een rood 
schildje zijn aangebracht, te weten 
1780-2020.

’t Molentje in Groenendaal even open voor 
publiek op Nationale Molendag 14 mei

’t Molentje in Groenendaal op Nationale Molendag. Foto: Bart Jonker.

Bijeenkomst ‘In His 
Presence’ bij Nehemia

Heemstede - Zondag 22 mei is 
er een bijeenkomst van stilte en 
meditatie In His Presence.
Bij evangelische gemeente 
Nehemia in de aula van de HBM, 
Koediefslaan 73 Heemstede. 
Om 17.30 uur een maaltijd en 
gesprek met elkaar. Aan het eind 
van de maaltijd vieren we het 
Avondmaal zoals Jezus dat deed 
met zijn vrienden aan de tafel. 
Vanaf ongeveer 18.30 uur wordt 
geluisterd naar muziek o.l.v. 
Henri Schipper en (gast)muzi-
kanten/zangers. Deze In His 
Presence bijeenkomst heeft als 
thema, hemel en aarde raken 
elkaar. Het verlangen naar die 
aanraking voor geest, ziel en 
lichaam. Je bent van welkom om 
mee te doen in alles of rustig te 
luisteren.  
Opgave voor de maaltijd via de 
website www.rafael-nehemia.nl.

Muzikale lezing bij NVVH-
Vrouwennetwerk

Heemstede - Op dinsdag 24 mei 
vindt vanaf 13.30 uur een muzi-
kale lezing plaats door Dorinde 
Smit-Duyzentkunst bij NVVH-
Vrouwennetwerk, Herenweg 88a 
te Heemstede. Zij geeft een 
presentatie met muziek. Voor de 
pauze vertelt zij over de familie 
Strauss en laat muziek horen van 
deze beroemde componisten. 
Na de pauze presenteert zij 
‘Verrassend Klassiek’. Toegang: 
leden: gratis, niet-leden: €2,50. 
Wilt u meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging, 
neem dan contact op: 
023-5477486 of kijk op
www.nvvh.nl. 

Films in de Luifel

Heemstede – Er draaien regel-
matig �lms in de grote zaal bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.  Op 
donderdag 19 mei: Muzikale 
komedie (2008) om 10.30 uur & 
lunch na a�oop �lm. Woensdag 
25 mei een komedie (2021) om 
19.30 uur. Graag aanmelden via: 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Heemstede -Afgelopen zondag is 
Titus Brandsma door de paus heilig-
verklaard. In kerken is daar aandacht 
aan besteed. In de Heemsteedse 
Hemelvaartkerk op een wel heel 
bijzondere manier. Oud-koordirigent 
en organist Aat Broersen compo-
neerde speciaal voor die heiligverkla-
ring een Titus Brandsma-lied. Dit 
werd door het parochiekoor onder 
leiding van Olof Vugs prachtig 
gezongen. Maar er is meer! Hetzelfde 
lied werd die dag ook in de Kerk der 
Friezen in Rome en in de kathedralen 
van Haarlem en Den Bosch 
gezongen! Een bijzonder stukje 
muziekgeschiedenis! Aanstaande 
zondag is er verder weer een jubi-
leum-lof in de kerk aan het Valken-
burgerplein. De sopraan Michelle 
Mallinger is daar dan weer de soliste. 
Organist Erik Jan Eradus begeleidt 
haar op het orgel. De van oorsprong 
Amerikaanse Michelle zingt onder 
meer het Ave Marie van Antonín 

Dvořák. Tijdens het lof is de kerk 
sfeervol verlicht en er heerst een 
meditatieve stemming. Er prachtige 
muziek maar ook stilte voor inkeer. 
Aanvangsttijd: 18.45. Het lof duurt 
ongeveer drie kwartier. De toegang 
is uiteraard gratis; wel is er na a�oop 
een deurcollecte.

OLV Hemelvaartkerk schrijft muziekgeschiedenis

Aat Broersen. Foto aangeleverd.

LEZERSPOST

8 jaar geleden is er in overleg met de gemeente en vrijwilligers een mooie 
mozaïekbank gemaakt en neer gezet bij Sportplaza Groenendaal. Elk jaar 
ging er wel een steentje vanaf en is er met regelmaat met wat werkgroep-
leden het herstel gerealiseerd. 

En nu komen we bij de mozaïekbank en wat zien we tot onze grote schrik: 
heel veel steentjes eraf.  

Ik hoor heel diverse geluiden hoe dat komt, (groot)ouders vertellen me, 
kinderen vinden de steentjes zo leuk, die gaan mee in de jaszak. Mijn 
vriendin die de hond uit laat, steunt me: “Vandaag heb ik de skaters van 
de bank gejaagd.” Voor de hockeygroep is het verzamelpunt bij de bank, 
waar je met je stick wacht op de anderen (het is dan leuk om met de 
achterkant van je stick te timmeren op het glasmozaïek, lukt het om er 
breuk in te krijgen?) Een �etser plaatste zijn �ets met trappers tegen de 
bank. Heel begrijpelijk allemaal. Ik ben niet boos, wel geraakt van binnen 
en ook de 60 vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze bank te 
maken. Er is dus behoefte aan timmeren, pulken, steentjes hebben, ook 
een vorm van creatief bezig zijn. Bij kinderen, tieners en misschien ook 
volwassenen?  

Ik ben benieuwd naar uw reactie. Immers het werken met handen, hoofd 
en hart moet ook een plek hebben in het leven. Mijn oproep is, tijd voor 
ambacht, kunst en creativiteit. Wat denkt u? Maar nu, wat is wijsheid met 
de mozaïekbank? Gaan we de schouders er onder zetten en maken we de 
bank weer tot een geheel? Mijn voorstel hierin is, mist er een steentje, 
loop naar de kassa van het zwembad, haal een reparatietasje met steen-
tjes en lijm en �x het meteen met uw kind en/of tiener. 

We kunnen ook de hele bank leeghalen van steentjes (hier zijn ook wat 
handjes nodig) en we verven de bank antraciet. Is momenteel echt de 
modekleur. 

Plan 3: oproep tot uw decoratie-techniek/idee. We halen steentjes weg, 
we verven een basiskleur en met hulp van bv jongeren en gra�ty deco-
reren we de bank. 

Stuur mij dan een mail, dan plannen we een werkoverleg!
amsybrandy@gmail.com. 

Annemarie Sybrandy, Heemstede

Oproep: wat doen we met de mozaïekbank?

Heemstede - In mei 2021 zond NPO3 
de documentaire ‘Maartje en Kine 
buigen niet’ uit, over het schrijfpro-
ces van ‘Speelbeesten II’. Het resultaat 
hiervan is te bewonderen in Theater 
De Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede, op vrijdag 20 mei, om 20.15 
uur. 
     
Net toen Maartje & Kine op het punt 
stonden om de wereld te veroveren 
met een nieuwe theatershow, brak 
corona uit en ging er een streep door 
120 voorstellingen. Midden in de 
lockdown, namen ze het besluit om 
met een krakkemikkig bestelbusje 
vol instrumenten naar Kines thuis-
land Noorwegen te rijden. ‘Speel-
beesten II’is het resultaat van de vele 
belevenissen van het duo in de 
Noorse wildernis. Onderweg leerden 

ze onder andere de joik, het traditio-
nele gezang van de inheems Noorse 
Sámi en de kulokke, een oeroude 
zangtechniek om koeien te lokken in 
de bergen. Eenmaal op de eindbe-
stemming, de berghut van Kine’s 
ouders, en bij temperaturen van min 
35 zijn de twee multi-instrumenta-
listen (drums, viool, piano, accordeon 
en nog veel meer) op zoek gegaan 
naar muzikale verdieping. 
In de sneeuwwitte betoverende 
omgeving schreven Maartje de Boer 
& Kine Handlykken ook over onder-
werpen die niet eerder zo persoonlijk 
waren. De ontbrekende kinderwens, 
stukgelopen relaties en beginnende 
dementie bij een van de ouders 
komen terug in ‘Speelbeesten II’.  
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Maartje & Kine spelen muzikaal 
avontuur ‘Speelbeesten II’ 

Maartje & Kine. Fotograaf: Anne Reitsma.

Heemstede -Op donderdag 19 mei 
van 15.00 - 16.30 uur is er een rond-
leiding door de tuinen van Huis te 
Manpad in Heemstede. De tuin staat 
vol in bloei en is een lust voor oog en 
neus.
Het huis is zelf helaas niet te 
bezoeken, maar aan de hand van een 

uitgebreid fotoboek krijgt u toch een 
goede indruk van het interieur. 
Kosten: €7,-. Vooraf te voldoen via 
www.wijheemstede.nl of bij de 
receptie in De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, of betalen bij de ingang 
van Huis te Manpad, maar dan 
contant.

Rondleiding door tuinen Huis te Manpad



Door Bart Jonker 

Heemstede – Op woensdag 11 mei 
zaaide wethouder Annelies van der 
Have bloemen op een schoonge-
maakte talud in Park Meermond. Op 
dit talud is de agressieve Japanse 
duizendknoop (Reynoutria japonica) 
grondig verwijderd, die daar volop 
woekerde.  

Behoorlijke klus
De gemeente Heemstede werkte 
samen met ‘Natuurlijke Zaken’ om op 
ecologisch verantwoorde manier af 
te komen van deze Japanse duizend-
knoop. Dat gebeurt door een proces 
van ‘inpakken in plastic’, koken en 
elektrocuteren. Daarnaast hebben 
vele vrijwilligers zich met man en 
macht ingezet om deze intensieve 
klus te klaren.
Jelke Bethlehem van de Groenploeg 
Landschap Noord-Holland legt uit: 
“Een enorm bewerkelijk project: echt 
een behoorlijke klus. Het was hier op 
deze talud een grote belt van woeke-
rende Japanse duizendknoop. Zo’n 
twee maanden geleden zijn we 
begonnen. Een proces waar eerst de 
besmette grond met kranen verwij-
derd werd en waarna de schone 
grond eraf gehaald werd. Over de 
besmette grond is een speciale folie 
gegaan, zodat de Japanse duizend-
knoop geen kans meer krijgt te 
wortelen. Daarover is een diepe laag 
schone aarde gestort waarop een 
bloemmengsel gezaaid is. Zo krijgt 

biodiversiteit weer een kans. Het is 
nu twee weken geleden dat dit alle-
maal is afgerond.” 

Meld en verwijder grondig de 
Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een 
hardnekkig woekerende invasieve 
exoot, die snel wortelt, zich rap 
voortplant en andere inheemse 
planten verdringt. Bovendien veroor-
zaakt die aanzienlijke schade aan 
funderingen, wegen en rioleringen. 
De wortels van de Japanse duizend-
knoop boren zich letterlijk een weg 
door beton en asfalt heen. In zijn 
oorspronkelijke thuisland Japan doet 
de plant zelfs rotsen splijten, die 

afbrokkelen. Eenmaal gevestigd, is 
de plant nauwelijks weg te krijgen. 
Hij komt overal in Nederland voor en 
vormt een aanzienlijke bedreiging. 
Ooit werd deze plant als borderplant 
verkocht in tuincentra, zonder dat de 
exacte gevaren bekend waren. Met 
alle gevolgen van dien. Daar is men 
snel van teruggekomen: deze plant 
wilt u absoluut niet in uw tuin 
hebben. Het is dus zaak en belangrijk 
om de Japanse duizendknoop te 
herkennen (zie bijgaande foto) en te 
bestrijden. De gemeente Heemstede 
roept daarom inwoners op om de 
plant in eigen tuin grondig te verwij-
deren en – wanneer zij deze exoot op 
openbare plekken tegenkomen- dit 
aan de gemeente te melden via 
https://www.heemstede.nl/
meedenken-en-meedoen/melding-
doen. Hoe de Japanse duizendknoop 
te herkennen en bestrijden? Kijk hier-
voor op https://www.nvwa.nl/onder-
werpen/japanse-duizendknoop. 

Nooit in de groenbak, maar 
afvoeren!
Doe de verwijderde Japanse 
duizendknoop nooit in de groenbak, 
maar voer het maaisel af naar een 
gecerti� ceerd compostbedrijf. Kijk 
hiervoor op: https://bvor.nl/inva-
sieve-exoten/. Maak de maaimachine 
na iedere keer maaien zorgvuldig en 
grondig schoon, zodat er nooit 
resten van de plant achterblijven. 
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KEN UW BOS

Door Ems Post

Als student kwam ik er vaak, in de wasserette. 
Een warme, sterk naar zeep ruikende plek 
waar de wasmachine, door een grote munt in 
werking gesteld, mijn kleding schoonwaste.

Vanmorgen had ik ineens een associatie. Mijn hersenen combineerden 
een heerlijke geur met een oude herinnering. De geur kwam van een 
witte wand vogelkersbloemen net achter de Lindenkom in Wandelbos 
Groenendaal. Verrast bleef ik staan. Deze bloesem had ik nog nooit zo 
bewust ervaren. Zo gaaf, zo prachtig. Nog helemaal vers, de bloesem-
trossen nog niet aan het uitvallen als sneeuw. Een struik in bruidstooi.
De geur was net zo heerlijk als de bloesem mooi was.

Het hoort bij de lente. Natuurlijk. Maar toch is het een troostrijke ge-
dachte je te realiseren dat wat mensen elkaar en de natuur ook aandoen, 
de natuur altijd vergevingsgezind zal zijn, altijd zijn beste beentje voor zal 
zetten. Dat werd duidelijk gemaakt door die volle levenslustige lekker 
ruikende bloesem. 

Ik had hem niet alleen ontdekt. Ook 
hommels, bijen en andere honing-
liefhebbers vlogen af en aan om 
niets van deze buitenkans te mis-
sen. Over een poosje is het resul-
taat hiervan op uw beschuit te
smeren. De kinderboerderij in het 
Wandelbos verkoopt heerlijke honing onder andere verzameld in Groe-
nendaal door de bijen die wonen in de kasten op de kinderboerderij.
Een heerlijke aanrader, kan ik je melden.

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

De geur van vogelkers

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een heerlijk zonnige 
meidag op Kom In Mijn Tuin (KIMT), 
waar zaterdag 14 mei tot 15 uur een 
gezellige (moes)tuinmarkt plaats-
vond.

Er was van alles te vinden aan fraaie 
plantjes, bloemen, kruiden en groen-
ten, waarbij de vrijwilligers van Kom 
In Mijn Tuin iedereen graag adviseer-
den met raad en daad. Er was veel 
belangstelling en publiek voor de 
markt, die druk bezocht werd. Het 
was ook prachtig weer.

Om de gezelligheid compleet te 
maken was er ook gedacht aan de 
inwendige mens, met onder meer 
eigen gebakken taarten, ko�  e en 
thee. In het Groenendaalse Bos 
werden veel mensen met hun aan-
koop van KIMT gespot, zelfs met 
wagentjes vol.

KIMT is gevestigd aan de Herenweg 
18 te Heemstede tegenover de Man-
padslaan (ingang Groenendaalse 
Bos).
Meer informatie over KIMT op
www.kominmijntuin.com of op
Facebook Kom In Mijn Tuin.

Veel belangstelling voor (moes)tuinmarkt op Kom In Mijn Tuin

Gezellige (moes)tuinmarkt op KIMT. Foto’s: Bart Jonker.
Wagentjes vol met aankopen werden 
gespot.

Talud Park Meermond weer vrij van 
Japanse duizendknoop: meld deze plant 

Jelke Bethlehem van de Groenploeg Landschap Noord-Holland (links) zaait samen 
met wethouder Annelies van der Have (rechts) bloemzaden op het talud waar tot 
voor kort de Japanse duizendknoop volop woekerde.

Zo ziet de hardnekkige Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica) eruit.
Foto’s: Bart Jonker.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Er was behoorlijk wat 
publiek gekomen naar Boekhandel 
Blokker afgelopen zaterdag 14 mei, 
waar Erik van Muiswinkel een boekje 
opendeed over het meesterwerkje 
‘De kleine prins’ en het leven van de 
Franse schrijver Antoine de Saint-
Exupéry. Deze boeiende ontdek-
kingsreis die Eric van Muiswinkel 
maakte is opgetekend in zijn pas 
uitgekomen boek ‘Uit de lucht 
gevallen’. Op de heerlijke manier 
zoals alleen Erik van Muiswinkel kan 
vertolken, zodat je op het puntje van 
je stoel gefascineerd blijft luisteren.

Want wie heeft niet ‘De kleine prins’ 
oftewel ‘Le petit prince’ gelezen? Al 
was het voor de literatuurlijst voor 
het vak Frans. Geschreven als kinder-
boek, of toch een boek met een vol-
wassen boodschap, die veel mensen 
juist nog steeds aanspreekt? Dubbel-
zinnig, symbolisch en �loso�sch? 
Daarnaast verzorgde De Saint-
Exupéry zijn eigen illustraties. Op het 
eerste oog kinderlijk eenvoudig, 
maar ook  daarin schuilt vaak een 
betekenis. Erik van Muiswinkel kan 
zich met recht een deskundige 
‘kleine prinsiaan’ of ‘Exupérist’ 
noemen.
De laatste vijf jaar heeft Erik van 
Muiswinkel zijn hart en ziel 
geworpen op dit project met zijn 
eigen onderzoek. Daarnaast wist hij 
in zijn verzamelwoede een indruk-
wekkende collectie van het boekje 
‘De kleine prins’ in allerlei verschil-
lende talen’ op te bouwen, die hij 
zelfs in het Fries en Litouws in de kast 
heeft staan. En hij is nog steeds op 

zoek. Kers op de taart was dat hij van 
de uitgever de kans kreeg om het 
boekje opnieuw in het Nederlands te 
vertalen. Aangepast aan het Neder-
lands van nu, want de laatste Neder-
landse vertaling door Laetitia de 
Beaufort-van Hamel is uit 1951.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944) was piloot van beroep in de 
vroegste periode van de luchtvaart, 
die qua ontwikkeling sinds de eerste 
vlucht van de gebroeders Wright in 
1903 een grote vlucht nam. Letterlijk 
en �guurlijk een turbulent bestaan. 
Erik van Muiswinkel sprak erover dat 
Antoine de Saint-Exupéry negen 
levens had, want de vliegtuigjes van 
het eerste uur stortten af en toe neer. 
Hij wist zelfs te landen met kogels 
doorzeefde toestellen in de oorlog. 
Wonder boven wonder overleefde de 
piloot dus telkenmale.  Antoine de 
Saint-Exupéry was in zijn tijd een 
wereldberoemd persoon, die 
vanwege zijn beroep wereldkundig 
was. Dit komt ook tot uiting in zijn 
werk. Zijn luchtvaartleven komt 
tevens voorbij in een ander bekend 
werk ‘Vol de nuit’ (Nachtvlucht), dat 
uitkwam in 1930. Hij nam dienst als 
oorlogspiloot tijdens de Tweede 
Wereldoorlog voor Frankrijk. In 1944 
kwam Antoine de Saint-Exupéry om 
het leven bij een crash in zee, 
hoogstwaarschijnlijk door een 
menselijke fout en omdat hij het vrij 
nieuwe en moderne toestel voor die 
tijd, een Lockheed P-38 Lightning, 
nog onvoldoende beheerste. Hij 
werd 44 jaar. Later werd zijn armband 
in zee teruggevonden. De lucht-
haven van Lyon, zijn geboorteplaats, 
draagt zijn naam.

Prinsheerlijke voordracht 
door Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel houdt zijn voordracht bij Boekhandel Blokker. Foto: Bart Jonker.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op zaterdag 14 mei 
verrichtte burgemeester Astrid Nien-
huis samen met presentator Gaston 
Starreveld de feestelijke opening van 
een splinternieuwe garage aan de 
Industrieweg 6 nabij de Haven. Super 
gemotiveerd en enthousiast zijn Nick 
Bleekemolen en zijn partner Chantal 
Verhoog. In vijf maanden tijd ver-
bouwden zij eigenhandig het pand 
tot wat het ooit was, een garagebe-
drijf. Onder het verlaagde plafond 
ontdekten ze het originele houten 
plafond. Via een groot raam, dat is 
teruggezet, heb je vanaf de receptie 
zicht op de showroom. 

Wat gaat er allemaal gebeuren in het 
pand? In principe staat de werkplaats 
open voor alle merken en type auto’s. 
Nick, die stamt uit de bekende race-
familie Bleekemolen, heeft zich als 
monteur gespecialiseerd in de 
merken BWM en Mini. Als monteur 
bij garagebedrijven in Alkmaar en 
Hillegom bekwaamde hij zich in het 
vak. In de BMW-fabriek nabij 
München stak hij zijn licht op als 
mede in Rijswijk bij de mobiele werk-
tuigen opleiding. Nick heeft zich niet 
alleen alles van de krachtbron eigen 
gemaakt, maar ook de carrosserie en 
wat daarbij komt kijken kent hij als 
zijn broekzak. 

Je moet veel liefde voor auto’s 
hebben om als hobby te luisteren 
naar passerende auto’s en dan 
denken he!  Dit of dat is niet in orde. 
Tot hij de overstap maakte naar een 
eerste eigen Bleekemolen vestiging 
werkte hij in Hillegom bij Jonkheer & 
Bakker waar BMW-bezitters van 
heinde en verre speciaal voor een 
diagnose en onderhoud naar 
Hillegom kwamen. Hij kon na acht 

jaar het bedrijf overnemen. De eige-
naar van het pand verkocht het, er 
moeten woningen komen. Een uitge-
lezen moment om de stap naar 
Heemstede te wagen. Klanten uit 
Hillegom blijven Nick trouw. Zijn 
partner Chantal Verhoog deelt de 
passie voor auto’s en is binnen het 
bedrijf de spin in het web. Afspraken, 
klanten ontvangen, de administratie 
bijhouden en heel bijzonder momen-
teel kan men zich via haar inschrijven 
op een reis naar de F1 van Monaco. 
De race is te volgen vanaf een schip 
dat precies naast de baan ligt 
afgemeerd. 

De showroom puilt uit van bijzon-
dere auto’s. Niet alleen BMW’s maar 

ook fraaie Porsches en andere exclu-
sieve wagens. Op de vraag of hij 
BMW-garage Van Poelgeest (op een 
steenworp afstand) niet in de weg zit 
kwam een verrassend antwoord: “Wij 
gaan juist dingen samendoen, ik 
maak gebruik van onderdelen in hun 
magazijn. Ik heb lol in het optimaal 
laten rijden van oudere BMW’s iets 
waar een dealer niet direct op is 
gericht.” Leuke bijkomstigheid is dat 
Bleekemolen auto’s ook beschikbaar 
is voor kleine reparaties aan schepen 
die de haven aandoen. Het leveren 
van brandstof of olie is mogelijk. Een 
langjarig huurcontract is een 
garantie voor Nick en Chantal om 
nog tot in lengte van jaren hun klan-
tenbestand verder uit te bouwen.

Heemstede nieuw garagebedrijf rijker

V.l.n.r.: Gaston Starreveld, Nicks zoontje, Nick Bleekemolen en burgemeester Astrid 
Nienhuis bij de o�ciële opening. Foto: Bart Jonker.

INGEZONDEN COLUMN GGD

Ongeveer anderhalf jaar geleden stond ik bij de ingang van de XL-locatie 
bij Schiphol om een journalist van NH Nieuws – en daarmee jullie – welkom 
te heten op de grootschalige teststraat. Deze week zag ik hem weer op 
dezelfde plek, maar dan voor het tegenovergestelde. De deuren van het 
indrukwekkende gebouw zijn op woensdag voor altijd gesloten. Een 
bijzonder moment waarbij er onder de medewerkers uiteraard veel emotie 
naar boven kwam. 

Wat mij altijd direct opviel was dat de sfeer op de locatie altijd uitstekend 
was. Op de piek werkte er ruim 270 mensen per dag  om jullie allemaal te 
kunnen testen en vaccineren. Bij elkaar opgeteld zijn er in totaal bijna een 
miljoen prikken gezet of testen uitgevoerd. Jong en oud hebben er samen 
de schouders onder gezet, dag in dag uit. Het is �jn dat de locatie kan 
sluiten (al komt dat in eerste instantie doordat de huur a�iep en er geen 
behoefte meer lijkt aan een locatie om zo grootschalig te kunnen werken. 
Maar om dit gemotiveerde team daar voor het laatst samen te zien, doet 
toch een beetje pijn. 
  
Ondertussen lijken we ons geen zorgen te maken. We gaan op reis, 
bezoeken weer festivals, zitten op terras en gaan bij elkaar op visite. Heel 
begrijpelijk als je elkaar al zo lang niet ontspannen hebt kunnen ontmoeten 
en de muren ook op je af kwamen. Tegelijkertijd zien we dat ook de het 
houden van afstand, het tre�en van hygiënemaatregelen en dergelijke niet meer de norm is. Winkelwagentjes 
worden niet meer ontsmet en als je iedereen swingend op de Coolsingel ziet bij het behalen van de Conference 
Finale door Feyenoord bekruipt je toch een angstig gevoel dat mensen denken dat het coronavirus verleden tijd is. 
Zo wordt er ook over gepraat. Niets is minder waar zo laten ons de voorbeelden in China en Zuid Afrika zien. En als 
we het ventilatievraagstuk op scholen niet op korte termijn hebben opgelost, mogen we ons hart vasthouden.

Ik wil u daarmee geen angst aanpraten. Geniet van het leven, maar laten we ons bewust zijn van het feit dat het 
coronavirus nog steeds rondwaart en er nog steeds belang is kwetsbare mensen te beschermen en de zorgconti-
nuïteit te waarborgen. Het zou toch jammer zijn als bepaalde zorg niet kan worden verleend omdat de zieken-
huizen weer volstromen met covid-19 patiënten. We kunnen het voor zijn, dus ons – beter we er ook voorstaan – 
ons te houden aan de basisregels. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

De laatste dag  

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

Aerdenhout - Een opzittende van 
een motorscooter is woensdagnacht 
11 mei aangehouden na een achter-
volging vanuit Zandvoort. Een twee-
de opzittende is ontkomen. Het voer-
tuig reed richting Zandvoort toen 
agenten achter de tweewieler kwa-
men te rijden. Zij wilden de bestuur-
der controleren, maar op de Zand-
voortselaan ter hoogte van Nieuw 
Unicum nam de bestuurder de 
rotonde helemaal en keerde om. 
Hierop ontstond een achtervolging 
omdat de bestuurder het stopteken 
van de politie negeerde. Hij ging er 
met snelheid vandoor. Bij de Van 
Lennepweg zetten de opzittenden 
hun helmen af en gooien deze weg. 

Deze zijn later teruggevonden. De 
motorscooter rijdt door naar Golfclub 
Mariënweide op de Boekenroode-
weg. De bestuurder en bijrijder ko-
men ten val en zetten het op een 
lopen. Een verdachte kon vrijwel 
direct worden aangehouden. De 
politie heeft met een helikopter van-
uit de lucht en een surveillancehond 
vanaf de grond gezocht. De tweede 
verdachte is niet meer aangetro�en. 
De motorscooter is in beslag geno-
men en weggesleept door een ber-
ger. De kentekenplaat bleek vals te 
zijn. Bij de aangehouden verdachte 
zijn meerdere verboden goederen 
aangetro�en.
Bron: NieuwsFoto.nl

Aanhouding na achtervolging



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.

19 mei 2022, 19.30 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

23 mei 2022, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

24 mei 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Ontwerpbegroting 2023-2025 

Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen

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

• Wegsleepverordening 
Heemstede 2022

• Wijziging tarieven precariobelasting 
tot 1 oktober 2022

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 20

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

Verwijdering �etswrakken:
➜ diverse locaties. De eigenaren van deze 

�etsen krijgen tot en met 1 juni 2022 
de gelegenheid hun �ets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de 
�ets weer in rijtechnische staat verkeert.

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Lentefair op 22 mei 2022, 11.00 tot 

17.00 uur (Bestuur BIZ Heemstede 
Centrum). Raadhuisstraat (tussen kruising 
Provincienlaan) en Binnenweg (tussen 
kruising Koediefslaan Bronsteeweg) is op 
22 mei 2022 afgesloten tussen 06.00 en 
19.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel en realiseren 

aanbouw, Bosboom Toussaintlaan 16 
(vergunningvrij)

➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 1
➜ nieuwbouw appartementencomplex (4 

appartementen), Herenweg 75
➜ verhogen nok van uitbouw, 

Lorentzlaan 41

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Wat deed de coronatijd met jongeren?

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

De coronapandemie heeft 
impact gehad op iedereen. 
Ook voor jongvolwassenen 
(16-25 jaar) heeft deze periode 

fysieke en mentale gevolgen. De GGD 
brengt daarom de impact van corona op 
de gezondheid, leefstijl en het welzijn van 
jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door 
middel van een landelijk online onderzoek; 
de Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022.

Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022
Jongvolwassenen (16-25 jaar) hebben 
tot en met half juli 2022 de kans om de 
online vragenlijst in te vullen. Er komen 
verschillende onderwerpen aan bod, 
waaronder verschillende onderwerpen 
aan bod, waaronder gezondheid 
en welzijn, leefstijl, corona, sociale 

Gemeentelijke 
activiteiten

19 mei 2022, 19.30 uur
➜ Informatieavond verduur-

zamen appartementen: 
tips en valkuilen

Woont u in een appartementen-
complex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede 
met verduurzaming. Aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede 
Locatie: Burgerzaal, raadhuis

24 mei 2022, 19.30 uur
➜ Informatieavond verduur-

zamen appartementen: 
zonnepanelen op 
VvE-daken

Woont u in een appartementen-
complex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede 
met verduurzaming. Aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede 
Locatie: Gemeentewerf, 
Cruquiusweg 49

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

omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. 
Deelnemers die meer willen weten over 
hun gezondheid of vragen hebben, 
worden aan het eind van de vragenlijst 
doorverwezen naar websites met goede 
en betrouwbare informatie.

Bent of kent u een jongvolwassene?
Doe mee met het onderzoek of wijs 
anderen op dit onderzoek. Vul de 
vragenlijst in op pandemening.nl.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Bernard 

Zweerslaan 14
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136

Verleende omgevingsvergunning:
➜ verplaatsen trap, Bosboom 

Toussaintlaan 16
➜ voor het in afwijking van het 

bestemmingsplan innemen van een 
standplaats voor een verkooppunt voor 
kerstbomen (jaarlijks van 1 december tot 
23 december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat

➜ wijzigen bekleding zijgevel, Jacob van 
Campenstraat 51

➜ verhogen nok van uitbouw, 
Lorentzlaan 41

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, 

Meld de Japanse 
Duizendknoop 

De Japanse duizendknoop 
is een woekerplant en 
veroorzaakt veel schade. 
Zijn wortels gaan dwars 

door beton, muren en straten 
en ze verdringen de inheemse 
plantensoorten. De plant is moeilijk te 
bestrijden. Daarom hebben we uw hulp 
hard nodig! Ziet u deze plant, meld het 
dan via heemstede.nl/melden.

Hoe herkent u de Japanse 
Duizendknoop?
De stengels lijken op bamboe: ze zijn 
hol van binnen en zijn groen met 
roodachtige vlekjes. De plant heeft 
grote hartvormige bladeren en in 
augustus en september bloeien de 
crèmewitte bloemen.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Afwijkende openingstijden
Hemelvaart (donderdag 26 mei): 
gesloten

initiatieven en wat u zelf kunt doen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/oekraine.




