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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Een ontzettend mooi 
gebaar van Rederij Haerlem om een 
13-tal in Heemstede wonende vluch-
telingen uit het geteisterde Oekraïne 
een rondvaart aan te bieden.
Ruim voor de geplande vertrektijd 
stonden de dames en één heer al te 
wachten op de kade van de nieuw 
ingerichte haven, afgelopen donder-
dag 19 mei. 

Rederij eigenaar Nico Tienpont en 
zijn echtgenote Liping Zhao hadden 
het voortre�elijk geregeld. Er was 
ruim proviand ingeslagen om de drie 
uur durende reis helemaal compleet 
te maken. Van aardbeien tot bitter-
ballen van chocomel tot bier en wijn 
kwamen uit de pantry.  

Om klokslag vijf uur kon Kapitein 
Nico de salonboot ‘Heerlijckheid’ 
behendig uit de haven wegvaren. De 
tocht voer over het Spaarne richting 
Spaarndam, waar kort werd aange-
legd voor een bezoekje aan het 
standbeeld van de ‘Held van Haarlem’ 
Hansje Brinker.
Hij voorkwam een overstroming door 
zijn vinger een nacht lang in de dijk 
te steken toen de dijk op doorbreken 
stond.
Althans dat is het �ctieve verhaal dat 
in 1865 werd geschreven door Mary 
Mapes Dodge. De gasten aan boord 
keken hun ogen uit. Wat is Haarlem 
een mooie stad en bijzonder om het 
te zien vanaf het water.  

De meeste gasten aan boord kenden 
elkaar niet. Zo ontstond er tijdens de 
rondvaart een warme kennismaking 
met lotgenoten. Er was een tolk aan 
boord die waar nodig voor vertaling 

kon zorgen. Nico Tienpont heeft het 
schip na eigen ontwerp in 2014 laten 
bouwen. Het ademt de sfeer uit van 
een salonboot uit de vorige eeuw. 
Het achterdek kan open, dus met 
mooi weer zit men heerlijk buiten in 
de zon. Er is plaats voor 12 personen, 
zodat er voldoende bewegings-
ruimte overblijft. Van alle kanten 
hebben de passagiers zicht op de 
omgeving.  

Geheel belangeloos had Nico zijn 
schip ter beschikking gesteld om de 
vluchtelingen eens wat a�eiding te 
bezorgen. Aan de reacties af te 
meten is hij daar volledig in ge-
slaagd.

Terug in de Haven van Heemstede 
riepen de vluchtelingen in koor: 
“Heel hartelijk dank “. Na twee moei-
lijke coronajaren, vaart de salonboot 

weer regelmatig uit. Mocht u inte-
resse hebben in een tocht door 
Haarlem, Zaanse Schans, Amsterdam 
of een andere mooie route kijk op de 
website www.rederijhaerlem.nl of 
neem contact op via 06-53137837.

Er is van alles mogelijk: High Tea, 
wijnproeverij aan boord, bedrijfs-
uitjes, ko�etour of gewoon iets 
vieren met familie of vrienden.

Rederij Haerlem bezorgt vluchtelingen supermiddag

De Oekraïense vluchtelingen genieten van de heerlijke vaartocht aangeboden door Rederij Haerlem. Foto’s: Eric van Westerloo.

Even een fotomomentje in de haven met de Oekraïense vluchtelingen. 
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Donderdag 26 mei, Hemelvaarts-
dag, 10u. Ds. J. Nijboer (Benne-
broek).
Zondag 29 mei, 10u. Drs. G. van der 
Harst - de Leeuwe (Haarlem).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 26 mei, Hemelvaarts-
dag, 10u. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Vrijdag 27 mei, 9u. Eucharistie-
viering. Voorganger Pastor R. Ver-
haegh.
Zondag 29 mei ,10u. Eucharistie-
viering. Voorganger Pastor R. Ver-
haegh.
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

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

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Donderdag 26 mei, Hemelvaarts-
dag, 10u. Ds. J.G. Bakhuis.
Zondag 29 mei, 10u. Dr. H.A. Post.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 30 mei, 10u. 
Voorganger ds. Aart Mak. 
Oude Kerk, Wilhelminaplein.
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Donderdag 26 mei, 10u.
Eucharistieviering, Hemelvaart van 
de Heer Hoogfeest, pater Diego 
Pildain.
Zondag 29 mei, 7e zondag van 
Pasen, Wereld Communicatiedag, 
10u, Eucharistieviering, pater Diego 
Pildain.
Zondagavond 29 mei, 18.45u. 

plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel, en soliste: 
Stephanie Oostenbrug.
Het secretariaat is beperkt geopend 
op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 29 mei, 10u.
Thema: wat betekent Jezus 
hemelvaart.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Donderdag 26 mei, Hemels-
vaartdag, ds. Janneke Nijboer.       
Gezamenlijke dienst in de Advents-
kerk in Aerdenhout.
Zondag 29 mei, ds. Gonja van ‘t 
Kruis (Alphen a/d Rijn). 
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 35 is samen gebouwd met de nummers 
37 en 39 in 1909 en 35 was vooral woonhuis.   
De eerste bewoner is C. Kapiteijn Jr. In een adver-
tentie in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 18 
maart 1916 wordt er een bode gevraagd door het 
ziekenfonds ‘Helpt Elkander’, afd. Haarlem, brieven aan secretaris C. Kapi-
teijn Jr. op Binnenweg 35. 
Het Haarlems Dagblad van 1 april 1921 vermeldt een gevonden voorwerp 
op Binnenweg 35. De vinder is Dirk (Theodorus) Tesselaar en is incasseerder 
van beroep, aldus het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923.  
Bij de familie Tesselaar zijn regelmatig gevonden voorwerpen op te halen 
gezien de vermeldingen in de kranten:  
gewicht (1923), babypop (1925), tabaksdoos (oktober 1925), hamer (1930), 
bankbiljet (1931), kerkboekje (1934), knipmes (1935), ceintuur (1938).  
Op 21 augustus 1925 overleed Alida Geertruida Tesselaar-De Kok, de eerste 
vrouw van Dirk Tesselaar, slechts 35 jaar oud. Dirk blijft op Binnenweg 35 
wonen tot zijn overlijden in 1935 (geboren in 1873). 
Brandsto�enhandel ‘De Spaarnestad’ gebruikte Binnenweg 35 als bestelhuis 
voor kolen begin jaren 30 
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 vermeldt weduwe Maria 
Tesselaar-Kraakman (derde vrouw Dirk) op Binnenweg 35,  
Banketbakker G.J.A. Tesselaar wordt op Binnenweg 35 genoemd in het 
adressenboek van 1 januari 1948. Weduwe Tesselaar-Kwaakman woont er 
ook nog steeds en dat tot zeker eind jaren 60. In 1970 is zij overleden. 
Het Haarlems Dagblad van 8 mei 1971 vermeldt dat Binnenweg 35 te koop 
staat. 
In 1975 woont A.A.H. Gorrisheim op Binnenweg 35, maar in datzelfde jaar is 

er ook een verbouwing in het pand voor een polikliniek voor kleine huis-
dieren. De dierenartsen Nederstigt en Van der Hoeven openen deze kliniek 
op 22 september 1975.  
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1993 vermeldt dierenarts Mw. 
J.H.J. van der Hoeven op Binnenweg 35. 
In 2002 is een verbouwing van Binnenweg 35 tot winkel/woonhuis in 
opdracht van J.M. Olijerhoek. Eerst ‘Newport Blue’, later ‘Blue Bay Men’s 
Womenswear’. 
Op 4 november 2017 werd ‘Lopers Company’ geopend.  
De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 mei 2022. De toen-foto is jaren 70 
(archief Johan van Schie). 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en 
opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (18)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede - Zondag 29 mei vindt in 
de OLV Hemelvaartkerk aan het 
Valkenburgerplein in Heemstede het 
vijfde jubileumlof van mei plaats. 
Hierbij staat de parochie in bewon-
dering stil bij het feit dat Erik Jan 
Eradus al 25 jaar het lof als cantor-
organist begeleid.

Een befaamd organist inmiddels. Hij 
kreeg zijn eerste muzikale vorming 
aan de Koorschool St-Bavo in 
Haarlem. Daarnaast zijn eerste piano-
lessen van Adam Waasdorp. Hij 
studeerde orgel aan het Conservato-
rium van Amsterdam bij Jacques van 
Oortmerssen en Jean Boyer. Verder 
volgde hij masterclasses Spaanse en 
Italiaanse muziek.
Sinds 1997 is hij cantor-organist in de 
Heemsteedse Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaartkerk. Vanaf 2018 is hij 
verder onder meer titulair-organist 
van de St. Josephkerk in Haarlem, de 
6e organist van de kerk sinds 1856. 
Erik Jan verzorgt per jaar zo´n 500 
kerkelijke vieringen als cantor-orga-
nist-dirigent. Ook speelt hij jaarlijks 
vele concerten in binnen- en 
buitenland.
Voor zijn verdienste voor de Franse 
muziek ontving Erik Jan op 14 juni 
2014 een zilveren medaille van de 
Société Academique d’Education et 
d´Encouragement Arts-Sciences-
Lettres in Parijs.

Deze 7e zondag van Pasen is de 
sopraan Stephanie Oostenbrug de 
soliste. Zij zingt onder meer: Ave 
Maria; Pange lingua; Psalm 97 I; Ave 
Maris Stella; Magni�cat; Regina Coeli. 

OLV Hemelvaartkerk eert Erik Jan Eradus bij vijfde jubileumlof

Erik Jan Eradus. Foto aangeleverd door 
OLV Hemelvaartkerk.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar van de 
kruiswoordpuzzel van vorige week is 
bekend. Er waren weer vele inzen-
ders in de race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn.

De juiste oplossing is: ‘Vriendschap is 
een warme deken’. Uit de loting van 
juiste oplossingen is Brigitte Kuijken-
Maste de gelukkige winnares ge-
worden van de goedgevulde AH-
boodschappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede. De win-
nares is op de hoogte gebracht. 
Gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel met nieuwe 
kansen.
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Het team van restaurant Inheems heet u van harte welkom: v.l.n.r.: Natalja en Bas Pieterse en sommelier Esther Tindal.
Foto: Ton van Veen.

Door Bart Jonker

Heemstede – Heemstede en omge-
ving is sinds een paar weken een 
nieuw restaurant rijker aan de Zand-
voortselaan 127 in Heemstede: 
‘Restaurant Inheems’. Dit uitnodi-
gende etablissement is nu echt zo’n 
restaurant waar je helemaal blij van 
wordt. Authentiek, origineel en 
lokaal, vol bevlogenheid gerund 
door het sympathieke echtpaar 
Natalja en Bas Pieterse, die gastvrij-
heid en culinair in hun genen heb-
ben zitten en een groot scala aan 
horecaervaring bezitten. 

Laagdrempelig
Dit gevoel van bevlogenheid maakt 
al direct meester van je zodra je 
restaurant Inheems binnengaat. 
Stijlvol en elegant ingericht, een 
keurige en verfrissende ambiance 
waar je je direct thuis voelt. Inge-
nieus bedacht door Natalja Pieterse 
zelf. Ook over de naam ‘Inheems’ 
heeft het jonge stel goed nagedacht. 
Die verwijst naar het gehele concept 
met een dubbele betekenis. Enerzijds 
staat het voor lokaal (met de nadruk 
op de producten), anderzijds voor ‘In 
Heemstede’. Het restaurant heeft 
zelfs een kleine tuin achter waar 
buiten gegeten kan worden. Restau-
rant Inheems is niet ‘over the top’, 
maar laagdrempelig en toegankelijk 

in ieder opzicht. Een redelijke prijs-
stelling voor hoogstaand en culinair 
uit eten gaan. Dat geldt ook voor de 
menukaart, die bestaat uit originele 
en mooie klassieke gerechten met de 
Franse inslag en een eigen twist van 
chef Bas Pieterse. Gedurfd en creatief 
voor een ultieme smaaksensatie.
Je kunt kiezen uit diverse menucon-
cepten (3, 4, of 5-gangen) of à-la-
carte. Altijd vers bereid met produc-
ten die waar mogelijk worden afge-
nomen van lokale leveranciers. En 
wat voor gerechten: wat te denken 
van bijvoorbeeld een klassieker als 
steak tartaar met mosterd, croutons 
en eidooier? Of geroosterde paling 
met rode biet, waterkers en mieriks-
wortel? Een culinair hoogstandje als 
gebraden zeeduivel met hazelnoot-
boter? Of runderbavette met pom-
mes dauphine? Inheems serveert 
desgewenst ook vegetarische ge-
rechten. Het restaurant is ook open 
voor lunch en borrels. De borrelkaart 
bevat heerlijke ‘bites’.   

Sommelier aanwezig
Geen wonder dat deze gerechten bij 
restaurant Inheems hoge ogen gaan 
scoren, want Bas Pieterse is een chef 
kok met een indrukwekkend cv. Hij 
was laatstelijk chef kok bij het gere-
nommeerde restaurant ‘De Jonge 
Dikkert’ in Amstelveen en verwierf 
zijn culinaire passie tevens in het 

Amstel Hotel en bij restaurant ‘De 
Bokkedoorns’ in Overveen. Geen 
kleine jongens dus. Zijn echtgenote 
Natalja weet waar ze over praat als 
het gaat over een vriendelijke ont-
haal en gasten in de watten leggen, 
want zij geniet hierin al een jaren-
lange ervaring. En om alles compleet 
te maken, beschikt restaurant In-
heems tevens over een fraaie wijn-
kaart met wijnen uit de gehele 
wereld én sommelier Esther Tindal, 
die klanten graag een toepasselijke 
wijn bij het gekozen gerecht advi-
seert. Uit eten bij Inheems is dus in 
ieder opzicht een waar genot.  
Ten slotte gunt chef kok Bas Pieters 
de redacteur trots een blik in de 
moderne keuken, waar de heerlijke 
geuren van verse kruiden je beto-
veren en de mooie gerechten een 
weldaad voor je smaakpapillen zijn. 
Je krijgt spontaan trek. Heemstede 
en omgeving is weer een mooi 
restaurant rijker! 

Meer informatie en reserveren via: 
tel.nr.: 023-8882385. 
Website: www.restaurantinheems.nl/. 
E-mail:
mailto:info@restaurantinheems.nl.

Openingstijden: woe/do/vrij lunch: 
12- 14 uur, woe/do/vrij/zat borrel en 
bites: 16-18 uur, woe/do/vrij/zat 
diner: 18-21.30 uur.

Restaurant Inheems: een gastvrije en culinaire 
ambiance waar je helemaal blij van wordt

Door Bart Jonker 

Heemstede – De Vrijheidslunch 
‘Heemstede Hapt’ van afgelopen 5 
mei kan onomwonden een succes 
worden genoemd. Initiatiefneemster 
Ellen Meuwese van stichting IK ZIE JE 
WEL kijkt er zeer tevreden op terug. 
“Alle ingrediënten voor dit succes-
volle evenement waren volop aan-
wezig”, vertelt ze blij. “We hadden 
schitterend weer, een prachtig plek 
rond Plein1, een enthousiaste burge-
meester Astrid Nienhuis, een top-
team van organisatoren koks en vele 
vrijwilligers en heel veel blije men-

sen. En dan vooral de spontane 
medewerking voor ‘Heemstede Hapt’ 
door vele sponsors, zoals: Albert 
Heijn, Hema, Marqt, Van Maanen, 
Broodje Bram, Kom In Mijn Tuin, Van 
Abswoude, Fruitstekend, Hangjas, 
Harmonie St. Michaël, De Goochelfa-
briek en Roads. Ik wil van deze gele-
genheid gebruik maken om iedereen 
die dit geweldige evenement heeft 
mogelijk gemaakt tot dit grote suc-
ces bij dezen heel hartelijk bedan-
ken”, aldus een dolgelukkige Ellen 
Meuwese.

Meer informatie: wwww.ikziejewel.nl.

Dankwoord voor het geslaagde 
recept van ‘Heemstede Hapt’

‘Heemstede hapt’ op 5 mei jl. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Jooske Hommes zet 
zich al 11 jaar in als voorlichter voor 
War Child en komt graag vertellen 
over wat War Child doet voor kinde-
ren, die uit een oorlog komen en hoe 
belangrijk die hulp is voor hun toe-
komst. War Child gelooft in de veer-
kracht van kinderen. Jooske legt uit 
hoe de organisatie dit aanpakt met 
o.a. sport, spel en muziek. Want een 
oorlog kan wel gestopt zijn, maar 

(onverwerkte) oorlogstrauma’s wor-
den vaak doorgegeven van generatie 
op generatie.
Deze lezing is bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 2 juni om 19.30 uur en 
is i.s.m. Rotary Club Heemstede. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel.: 023 – 5483828. 

Lezing ‘Warchild Me’ in de Luifel

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

Zorg jij voor deze 
grootste grapjas

van de klas?

Zorg jij voor dit 
jongste zusje uit 
een gezin van 8?

Zorg jij voor dit 
populairste meisje 

van de school?

Zie jij mensen zoals ze nu zijn 
maar ook zoals ze ooit waren? 
Dan is werken bij Sint Jacob 
iets voor jou! Want goed voor 
iemand zorgen begint met 
iemand goed kennen.

Collega’s gezocht:
• Verzorgende IG
• Helpende plus
• Helpende Zorg & Welzijn

(flex en vast)

+ Vakantiekrachten

www.sintjacob.nl 
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Heemstede – De gemeente Heem-
stede heeft besloten het voormalig 
postkantoor aan de Binnenweg 160 
aan te wijzen als gemeentelijk monu-
ment. Het gebouw (waar nu Rivièra 
Maison in is gehuisvest) is van monu-
mentale waarde. Als gemeentelijk 
monument heeft het gebouw een 
beschermde status om het voor de 
toekomst te behouden. Dat betekent 
dat een eigenaar niet zomaar het 
gebouw mag afbreken, verstoren of 
wijzigen. Voor het restaureren van 
een gemeentelijk monument kan de 
eigenaar in aanmerking komen voor 
een subsidie.

Drie erfgoedinstellingen hebben in 
oktober 2021 de monumentenstatus 
aangevraagd. Na een positief advies 
van de erfgoedcommissie sprak het 
college van burgemeester en wet-
houders in januari het voornemen uit 
het vroegere postkantoor aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. 
Na de periode van het indienen van 
zienswijzen heeft het college de 

belangen afgewogen en besloten 
het gebouw aan te wijzen als 
gemeentelijk monument.

Gemeente Heemstede wijst voormalig postkantoor 
op de Binnenweg aan als gemeentelijk monument

Het voormalig postkantoor aan de Binnenweg. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - De Groenendaalse 
BosBar. Uit nood geboren tijdens de 
eerste lockdown in maart 2020 en in 
de afgelopen twee jaar uitgegroeid 
tot een ware hotspot in het Groenen-
daalse wandelbos. Een ontmoetings-
plek waar de anderhalvemetermaat-
regel geen enkele invloed had op 
een gevoel van saamhorigheid. De 
bestemming van menig gelegen-
heidswandelaar die behalve een 
frisse neus ook een doel wilde 
hebben. In de vorm van ko�e, 
warme chocolademelk, glühwein, ijs 
van Pierre, broodjes, huisgemaakte 
kreeftenbisque, appeltaart en zelfs 
Franse crèpes en Luikse wafels. 

Het succes van de BosBar legt een 
duidelijke behoefte van de 
Heemsteedse bevolking bloot. 
Daarom wil de eigenaar van Land-
goed Groenendaal, Hein Uitendaal, 
niets liever dan de BosBar een 
permanente plek geven. Onder de 
rook van het monumentale koetshuis 
ligt een stukje grond dat dit doel 
perfect zou kunnen dienen. Helaas 
heeft de gemeente andere zaken op 
de agenda staan en is er na twee jaar 
nog altijd geen beslissing gevallen 
omtrent het wel of niet inrichten van 
een permanente BosBar.

Uitendaal vertelt: ‘In het restaurant 
herleven pré-corona tijden. Dat bete-

kent dat het voorterras - daar waar 
de BosBar nu opgesteld staat - weer 
als vanouds toebehoort aan de 
gasten in de Van Lennep- en 
Vermeerzaal, zeker als het mooi weer 
is. Het betekent ook dat wij onze 
BosBargasten met enige regelmaat 
moeten teleurstellen. Dat begint 
inmiddels aan alle kanten te wringen. 
De bar is komende week bijvoor-
beeld vaker gesloten dan geopend 
en daarom hebben we met pijn in 
ons hart besloten om de BosBar per 
zondag 5 juni aanstaande de�nitief 
te sluiten. Het is oprecht spijtig dat 
we niet de kans krijgen om dit gezel-

lige en toegankelijke concept op een 
andere plek te continueren. Want al 
met al hebben we veel trouwe 
BosBarbezoekers die al die maanden 
het verschil voor Groenendaal 
maakten. Gasten die we dankbaar 
zijn voor hun veelal dagelijkse 
support. Ook voor hen is het jammer 
dat het doek noodgedwongen valt 
nu we er volop van kunnen genieten.’   

Zaterdag 4 juni is de laatste dag dat 
de BosBar geopend is. Vanaf 09.30 
kunt u voor de laatste keer terecht 
voor ko�e en een heerlijke brownie 
of blondie.

Groenendaalse BosBar bij Landgoed 
Groenendaal gaat definitief sluiten

BosBar sluit de deuren. Foto aangeleverd.

IJmuiden- Levenslust APK is een 
maatschappelijk initiatief met aan-
dacht voor de mens na verlies. 
Mogen we jou zondag 29 mei 
verwelkomen? 
Zondag 29 mei vindt van 13.30-16.30 
uur voor de tweede keer de Kaas- en 
wijnproeverij plaats.
Locatie: Cheesebar L’Amuse, Dokweg 
21, IJmuiden. Inloop vanaf 13 uur. 

De partijen die hieraan bijdragen, 
zodat alles tegen kostprijs kan plaats-
vinden zijn: L’Amuse Fromagerie uit 

IJmuiden, Chez Château, exclusieve 
wijnimport uit Velserbroek,  Rouw-
doula BV en Team Patty Duijn 

Niemand hoeft zondag alleen te zijn. 
Kom je ook? Als je van kaas en wijn 
houdt mag je dit gezellige en lekkere 
evenement niet missen.
Meer info of kaarten bestellen kan 
via www.rouwdoula.nl/agenda. 
Vragen? Bel met Marcel Kuhlmann 
06-52462630 
Er is beperkt plek, dus stel jouw deel-
name veilig.

Kaas- en wijnproeverij bij 
Levenslust APK 

Kaas- en wijnproeverij.
Foto aangeleverd.

Heemstede Cup op 
Vrijheidsdreef
Heemstede -De Heemstede Cup is 
een voetbaltoernooitje voor 12 jaar 
en ouder op het veld bij de Vrijheids-
dreef op vrijdag 3 juni van 18 tot 21 
uur. Deelname is gratis.
Het zijn korte voetbalwedstrijden 
van 7 minuten in teams van 4 spelers 
met een voetbal boarding op een 
klein veld. Team Sport Service en 
Plexat WIJ Heemstede bieden dit aan 
met voor de winnaars leuke prijsjes. 
Kom lekker meedoen. Je hoeft je niet 
op te geven. 

Opnieuw stijging aantal 
discriminatieklachten

Regio - Op 24 mei jl. verschenen 
de landelijke rapportages over 
gemelde discriminatie in 2021. 

Opnieuw is er een stijging te 
zien. Bij de Anti Discriminatie 
Voorzieningen (ADV’s) zijn 444 
incidenten gemeld, die zich 
hebben voorgedaan in Noord-
Holland. Het betreft een toe-
name van 19%.

Als we kijken naar het aantal 
inwoners uit Noord-Holland dat 
discriminatie heeft ervaren, waar 
dan ook in Nederland, dan is er 
ook een �inke stijging: van 512 
in 2020 naar 621 klachten in 
2021.
Het landelijk beeld is dat bij de 
ADV’s in Nederland in totaal 
6.922 discriminatieklachten zijn 
binnengekomen; een stijging 
van 26% ten opzichte van 2020. 

Bij de politie in eenheid Noord-
Holland is er sprake van een 
daling van 15%; dit in tegenstel-
ling tot de landelijke politiecij-
fers. Die zijn met 7% gestegen. 

Veel van de klachten bij de 
ADV’s gingen over de corona-
maatregelen, vooral het 
verplichte dragen van een 
mondkapje en het moeten 
tonen van een coronatoegangs-
bewijs. Ongevaccineerden of 
weigeraars van een QR-code 
voelden zich buitengesloten. 
De meeste klachten echter 
gingen over discriminatie op 
grond van herkomst en huids-
kleur (168); dit is elk jaar het 
geval. 
Een andere veelgenoemde 
grond was handicap of chroni-
sche ziekte (68).  

Bij de politie kwamen relatief 
veel meldingen over vijandig-
heid of geweld tegen homosek-
suele mannen. Maar ook bij de 
politie gaan de meeste zaken 
over herkomst of huidskleur. 

Ondanks de stijging van de 
cijfers, staat vast dat discrimi-
natie veel vaker wordt ervaren. 
Het blijft van belang via de 
meldingen weten wat er speelt 
opdat het fenomeen discrimi-
natie aangepakt kan worden.   

Bron: Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland en Art.1 Bureau 
Discriminatiezaken Noord-
Holland Noord
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Super Picknick 
in Speelbos 
Meermond
Heemstede - Speelbos Meer-
mond aan de Cruquiusweg 49 
achter de gemeentewerf, is echt 
een leuke plek, met een natuur-
speeltuin voor kinderen, waar ze 
lekker kunnen sjouwen met 
stokken, hutten bou-
wen en van de kabelbaan af 
roetsjen. Op deze plek is jaarlijks 
de Super Picknick, die vrijdag 27 
mei van 12-16 uur plaatsvindt. 
Neem je vader, moe-
der, opa, oma, buren, vriendjes 
en vriendinnen mee! Plexat, 
jeugdwerk van WIJ Heemstede, 
zorgt voor vol-
doen-de limonade en water, 
voor spelletjes waar iedereen 
aan mee kan doen en spelmate-
riaal en natuurlijk leuke prijzen 
voor de spelletjes. Neem zelf een 
goed gevulde picknickmand, 
een kleedje, je beste humeur en 
veel gezelligheid mee. Iedereen 
is welkom. Kom je op de �ets? Er 
is een kleine parkeerplaats waar 
je gratis kunt parkeren.
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Regio – Iedereen verdient een club. 
Een plek waar je elkaar ontmoet, 
elkaar sterker maakt en helemaal 
jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt 
de coöperatieve Rabobank al jaren 
verenigingen door heel Nederland. 
Vanaf maandag 16 mei kunnen clubs 
door heel Nederland zich weer in-
schrijven om mee te doen aan de 
stemcampagne. Dit kan tot en met 
14 juni. Daarna krijgen Rabobank-
leden de kans om te stemmen op 
hun favoriete club. Vorig jaar deden 
ruim 600 verenigingen in deze regio 
mee.

Rabobank in jouw buurt wil een 
bijdrage leveren aan een duurzame 
en leefbare metropoolregio Amster-
dam. Een gezond verenigingsleven is 
hier een belangrijk onderdeel van. 
Daarom ondersteunt Rabobank clubs 
met kennis, netwerk en geld. Dit 
doen ze in samenwerking met het 
NOC*NSF, LKCA en verschillende 
bonden.
De bank investeert een deel van het 
coöperatief dividend, een fonds om 
de regio te versterken, in de maat-

schappelijke doelen van vereni-
gingen. Bijvoorbeeld het ver-
duurzamen van het clubhuis, inves-
teren in vervoer om kinderen te kun-
nen halen en brengen of het werven 
van extra vrijwilligers. Zo helpen ze 
samen om het verenigingsleven van 
Nederland gezond en toegankelijk te 
houden.

Vergeet je club niet aan te melden
Verenigingen kunnen zich tussen 16 
mei en 14 juni aanmelden via:
rabo-clubsupport.nl.

Vanaf 5 september kunnen Rabo-
bankleden stemmen op hun favo-
riete club in de metropoolregio 
Amsterdam.

Doet jouw club mee aan de stemcampagne 
van de Rabobank? Schrijf je snel in!

Schrijf ook jouw club in. Foto aangeleverd door Rabobank.

Regio - Wanneer u te maken krijgt 
met een overlijden, komt er veel op u 
af. Ineke Smit Uitvaartverzorging 
staat dag en nacht voor u klaar. Zij 
helpen u bij het vertalen uw wensen 
naar een persoonlijk afscheid waarbij 
zorg, rust en tijd voor afscheid cen-
traal staan. Ruime ervaring, oprechte 
aandacht en betrokkenheid zijn sleu-
telwoorden. Ineke Smit Uitvaartver-
zorging is dichtbij, maar altijd op 
gepaste afstand. 

Ineke Smit Uitvaartverzorging kunt u 
24 uur per dag bereiken op 
06-54661799.
Er worden geen dure avond- en 
weekendtarieven en geen toeslagen 
op producten gerekend. 

Afscheidskamers
Ineke Smit Uitvaartverzorging 
beschikt over zes 24-uurs afscheids-
kamers, ingericht in een warme en 
huiselijke sfeer. Hier kunt u, met een 

eigen sleutel, 24 uur per dag terecht 
om in deze laatste dagen samen te 
zijn en afscheid te nemen van uw 
dierbare. 

Vragen rondom uw uitvaart?
Heeft u vragen over uw eigen 
uitvaart, de kosten hiervan of over 
uw uitvaartpolissen? Maak dan een 
kosteloze en vrijblijvende afspraak.    

Open dag
Zaterdag 25 juni a.s. organiseert 
Ineke Smit Uitvaartverzorging van 
11:00 tot 14:00 uur een open dag in 
de Oosterkerk, Zomerkade 165 te 
Haarlem. Het team is aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden en u 
kunt een kijkje nemen in onze 
24-uurs afscheidskamers. Ook zijn 
verschillende leveranciers aanwezig 
die u graag laten zien wat er allemaal 
mogelijk is rond een uitvaart. 
U bent van harte welkom: de ko�e 
staat klaar.

Ineke Smit Uitvaartverzorging, 
dichtbij op gepaste afstand

Groepsfoto Ineke Smit Uitvaartverzorging. Foto aangeleverd.

Regio - Sinds negen maanden orga-
niseert Astrid als vrijwilliger creatieve 
activiteiten voor bewoners van het 
woonzorgcentrum Meerhoeve in 
Haarlem, onderdeel van oudesren-
zorgorganisatie Sint Jacob. 
Haar schoonmoeder woont in Meer-
hoeve en tijdens haar regelmatige 
bezoekjes zag ze dat er veel verschil-
lende activiteiten voor de bewoners 
werden georganiseerd. Zelf is ze een 
echte ‘crea bea’ die bruist van de 
ideeën. Toen ze een schilderactiviteit 
begeleidde, bleek dit een groot 
succes. Dit wilde ze wel vaker doen 
voor de bewoners.  

Astrid is vrijwilliger op de afdeling 
met bewoners met dementie. Met 
haar creatieve activiteiten zorgt ze 
voornamelijk voor gezelligheid en 
extra aandacht voor de bewoners. 
Het resultaat van een middag knut-
selen is een leuke bijkomstigheid 
daaraan. 

Als vrijwilliger heeft Astrid de vrijheid 
om zelf de activiteiten te bedenken 
aan de hand van thema’s zoals de 
seizoenen en feestdagen. In de lente 

heeft ze, samen met de bewoners, 
een weide gemaakt met lammetjes 
en mandjes met paaseieren. Mooie, 
�eurige decoratie voor op de afde-
ling. Bewoners genieten daarvan. 
“Soms is een glimlach van een 
bewoner genoeg. Dan ga ik met een 
voldaan gevoel naar huis”, vertelt 
Astrid vol enthousiasme. 

Tover jij ook graag een glimlach op 
de gezichten van onze cliënten en 
revalidanten met jouw luisterende 
oor of helpende hand? Vrijwilligers-
werk bij Sint Jacob kan op veel 
verschillende manieren. Kijk op sint-
jacob.nl voor onze vacatures. Meer 
info? Mail naar jacobactief@sintjacob.
nl of bel 023 892 29 00.

Vrijwilligerswerk bij Sint Jacob is dankbaar werk

Paaseieren beschilderen met de bewoners in het Woonzorgcentrum.
Foto aangeleverd.

Epe - Kom genieten op bungalow-
park De Rietberg aan de Jagtlustweg 
13 in Epe midden op de Veluwe. Het 
park is omringd door bos en heide, 
dé perfecte plek voor liefhebbers van 
rust en ruimte. 

Bungalowpark De Rietberg beschikt 
over 20 stenen bungalows en twee 
chalets. De huizen liggen verspreid 
over het bungalowpark en zijn 
geschikt voor 2 tot 12 personen en 
natuurlijk van alle moderne comfort 
voorzien. Ook staan de bungalows 
en chalets op grote kavels midden in 
de natuur waardoor u als gast veel 
privacy heeft. U kunt genieten van 
vogels, eekhoorns en soms zelfs 
herten die het park passeren. 

De Veluwe ontdekken
Het park De Rietberg ligt aan de rand 
van het gezellige dorp Epe. Op de 
Veluwe valt nog zoveel te ontdekken. 
De natuur is hier eindeloos: bossen, 
heidevelden en recreatiegebieden 

als het Veluwemeer. Staat u vroeg op, 
dan heeft u kans om oog in oog te 
staan met groot wild. Uitstapjes naar 
Paleis ’t Loo, de Apenheul of Burgers 
Zoo? Of liever een dagje winkelen? 
Steden als Apeldoorn, Deventer en 
Zwolle zijn dichtbij. Bungalowpark 
De Rietberg is dé perfecte uitvals-
basis om de Veluwe te verkennen. 

“Kleinschalig, knus, keurig verzorgd 
en midden in de natuur gelegen 
park”.  “De bungalows staan mooi 
ruim opgezet en er is dus rust en veel 
privacy voor iedereen”, zijn enkele 
reacties van enthousiaste bezoekers 
die u al voor gingen.
Nieuwsgierig geworden? U bent van 
harte welkom. 

Meer informatie:
Tel.: 0578-612615/ 06-51492373/
06-29165930.
E-mail: info@derietberg.nl.
Website: www.derietberg.nl.

Genieten op hartje Veluwe bij bungalowpark De Rietberg in Epe

Het fraaie bungalowpark De Rietberg. 
Foto’s: aangeleverd.

Collegereeks 
Ethiek gaat niet 
door
Heemstede – Vorige week 
berichtte deze krant over de 
Collegereeks Ethiek, die vanaf
25 mei van start zou gaan,
georganiseerd door WIJ Heem-
stede.

Wij Heemstede laat weten dat 
deze collegereeks Ethiek gean-
nuleerd is. 

De Verhalen Karavaan
Heemstede - De Verhalen Karavaan 
vindt iedere laatste woensdag van de 
oneven maand van 19.00 – 20.30 uur 
plaats in Plein1, Julianaplein1 in 
Heemstede. Zo ook woensdag 1 juni 
(alleen deze keer) en op 27 juli, 28 
september en 30 november. Van 
19-20.30 uur. Tijdens de bijeenkom-
sten staat één verhaal centraal en 
ontmoet je anderen waarmee je 
verhalen kunt delen.  

Eén op de vijf Nederlanders heeft 
een psychische kwetsbaarheid. Veel 
van hen krijgen hulp van hun omge-
ving. Het is moeilijk om over psychi-
sche problemen te praten. Het is nog 
een groot taboe. Familie en betrok-
kenen staan er hierdoor vaak alleen 
voor.
Kom ook op verhaal bij Verhalenkara-
vaan. Iedereen die betrokken is bij 
iemand met psychische klachten is 
van harte uitgenodigd. Ook een 
vriend, vriendin, buurman of buur-
vrouw is welkom. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. 

Aanmelden via e-mail:
info@tandemmantelzorg.nl of
telefonisch: 023 - 8910610.
De verhalenkaravaan is een initiatief 
van: Prezens, RIBW K/AM, Roads, 
Stichting IK ZIE JE WEL en Tandem.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Vanaf nu kan iedereen 
de maquette van het nieuwe ont-
werp van de Belvedère ‘De Wande-
ling’ bewonderen in de hal van het 
raadhuis in Heemstede. Vrijdag 20 
mei werd deze maquette o�cieel 
onthuld door wethouder Annelies 
van der Have en Albertine Verwey, 
nabestaande van de schenkers de 
heer en mevrouw Bids.  

“Een heuglijke dag: dankzij de gulle 
schenking van de heer Bids gaat nu 
een langgekoesterde wens in vervul-
ling”, verklaarde wethouder Annelies 
van der Have in haar welkomst-
woord. “Daar komen we nu heel 
dichtbij: we gaan de volgende fase 
in. Het bestemmingsplan is nu vast-
gesteld en we hebben het de�nitieve 
ontwerp dat verder uitgewerkt kan 
worden in het bouwplan.”

Warme, liefdevolle en dankbare 
man
Het is verdrietig en betreurens-
waardig dat de heer Bids enkele 
weken geleden is overleden en het 
helaas niet meer mee kan maken, hij 
zou anders 19 mei 103 jaar zijn 
geworden. Het ontwerp van de 
nieuwe Belvedère had aanvankelijk 
nog wel wat voeten in aarde, maar 
uiteindelijk is alles toch in weder-
zijdse overeenstemming rechtge-
trokken. Namens hem nam Albertine 
Verwey het woord. “We hebben op 
zijn 103de verjaardag ter nagedach-
tenis nog even bij hem stilgestaan”, 
vertelt ze. “Met de onthulling van 
deze maquette gaan we zien wat er 
uit het gezamenlijke gedachtegoed 
van hem en zijn zuster is voortge-
vloeid. Ik heb het voorrecht gehad 
om de heer Bids een lange tijd te 
mogen leren kennen. Iedereen zou 
kunnen bevestigen dat hij uniek was 
en een zeer scherpe geest had. Ik heb 
hem ook leren kennen als een 
warme, liefdevolle en dankbare man. 

Hij en zijn zuster waren hun tijd ver 
vooruit. De belevenis dat ze zelf 
vroeger op een bankje in wandelbos 
Groenendaal urenlang konden 
genieten, daar kon de heer Bids zo 
mooi over vertellen. Deze belevenis 
van een nieuwe Belvedère wilde hij 
met zijn zuster nalaten voor de 
nieuwe generatie, want ze hadden 
zelf geen kinderen. Daarom deze 
gulle gift om oude luister in het 
huidige bos te herstellen. Enige tijd 
geleden, toen ik het met hem over 
de maquette had, gaf hij als tweede 
langgekoesterde wens aan dat hij de 
mensen wel wilde bedanken die zich 
zo voor dit project hebben ingezet. 
‘Dat komt allemaal wel goed’, 
beloofde ik hem. Vandaar dat ik 
enkele mensen met een cadeautje 
namens de heer Bids bedank. Het is 
ontzettend �jn dat het nu mogelijk is 
om zijn wens te realiseren. Meneer 

Bids was in volle overtuiging dat het 
allemaal wel goed ging komen. 
Namens hem wil ik ook graag de 
gemeente hiervoor bedanken”, aldus 
Albertine Verwey.

Wethouder Annelies van der Have 
kreeg als eerste een cadeautje over-
handigd. Albertine Verwey licht toe: 
“Omdat meneer Bids zo mooi kon 
vertellen, krijgt u van mij het boekje 
‘Dank je wel’ van Toon Tellegen en 
een goede �es wijn.” 
Verder werden er cadeautjes over-
handigd aan de overige betrokkenen 
van het project Belvedère, zoals: de 
heer Molenkamp, de heer Schoone-
beek en de ontwerpster van ‘De 
Wandeling’, mevrouw Guitton. 
Vervolgens werd de maquette van 
Belvedère ‘De Wandeling’ onthuld en 
werd er geproost met een glaasje 
bubbels.

Onthulling maquette nieuwe Belvedère: “Oude 
luister in het huidige Groenendaalse bos herstellen”

V.l.n.r.: de heer Molenkamp, wethouder Annelies van der Have en Albertine Verwey onthullen de maquette van ‘De wandeling’,
de nieuw te bouwen Belvedère.

De maquette van ‘De wandeling’.
Foto’s: Bart Jonker.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De actieve oudercom-
missie van de Nicolaas Beetsschool 
had in en rond de school op 20 mei 
een festival georganiseerd. Niet 
alleen voor de kinderen van de 
school maar ook hun ouders, broers 
en zusjes. Vooral op het terrein rond 
de school had men alle mogelijke 
activiteiten ingericht zoals een klim-
toren, springkussens, sel�es maken 
of zich laten schminken. Een gooche-
laar liep rond en de kinderen konden 
Polaroid-foto’s maken.  

De inwendige mens was zeker niet 
vergeten. De popcorn vond gretig 
aftrek net als de patatjes, pasta of 
po�ertjes. De ouders konden zich 
laven aan de bar met bier en wijn. 
Een ijscoman had over klandizie niet 
te klagen. De kinderen renden van 
hot naar her. Er was zoveel te doen 
dat je moest opletten alle attracties 
aan het einde van de middag alle-
maal had bekeken. Soms ontstonden 
er rijtjes wachtenden, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Heuse 
wegwijzers maakten het zoeken naar 
een volgende attractie een lekker 

hapje of drankje wel heel gemakke-
lijk. 
De oudercommissie en de kinderen 
kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagde middag. Een iets blauwere 
hemel had leuk geweest, maar dat 
heeft de organisatie natuurlijk niet in 
de hand. De temperatuur was precies 

goed om niet oververhit te raken bij 
de inspanningen die de attracties 
vergden. Het is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Festival Nicolaas Beetsschool trekt veel bekijks

Vrolijk festival met activiteiten op Nicolaas Beetsschool. Foto: Eric van Westerloo.

Vanaf 1 juli 
rookmelders 
wettelijk verplicht 
Heemstede/Bloemendaal - 
Vanaf 1 juli is het wettelijk ver-
plicht dat er op elke verdieping 
in huis een rookmelder hangt. 
Vandaag start de landelijke
rookmeldercampagne. Met de 
slogan ‘Check – Koop – Plak’ 
roept Brandweer Nederland 
bewoners op om minimaal één 
werkende rookmelder op te 
hangen op elke verdieping in 
huis. 

“De rookmelders van nu hebben 
vaak een plakker op de achter-
kant. Het maakt wonen absoluut 
een stuk veiliger”, verzekert 
Carolien Angevaren namens 
Brandweer Nederland. “Je kunt 
makkelijk het plaatsingsadvies 
checken op de website http://
www.rookmelders.nl. Binnen 
een paar minuten weet je dan 
precies hoeveel jij er nodig hebt 
in jouw thuissituatie. Rookmel-
ders zijn er vanaf ongeveer 16 
euro. Die kosten zijn te overzien 
als je bedenkt dat veel rookmel-
ders 10 jaar meegaan zonder dat 
je batterijen hoeft te vervangen.”

Meer tijd om te vluchten
Nog steeds zijn er mensen die 
denken dat ze wel wakker 
worden van rook. Angevaren: 
“Als jij slaapt, slaapt je neus ook. 
Een rookmelder maakt je wél 
wakker en daarom is ‘ie zo 
belangrijk. Je houdt meer kost-
bare tijd over om jezelf in veilig-
heid te brengen.” De brandweer 
ervaart dagelijks het belang van 
goed werkende rookmelders in 
woningen. “De meeste slachtof-
fers vallen door het inademen 
van rook. Met het eenvoudig 
ophangen van rookmelders kun 
je veel ellende voorkomen.”

Handhaving en verzekering
Of gemeenten en verzekeraars 
in de toekomst de rookmelder-
verplichting handhaven, is aan 
hen. “Belangrijk is dat je rook-
melders écht ophangt voor 
jezelf en voor iedereen die je lief 
is”, benadrukt Carolien Ange-
varen. “Ik ben blij dat de rook-
melderplicht van kracht is per 1 
juli. Een rookmelder detecteert 
rook en waarschuwt je heel snel. 
Zo heb je meer tijd om veilig 
buiten te komen bij brand, kun 
je eerder de brandweer bellen 
en is de kans op het beperken 
van de schade groter. Rookmel-
ders redden levens.”

Rookmelders redden levens.
Foto: Bigstock.









14 inderegio.nl • 25 mei 2022SPORT

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het clubhuis van HBC 
voetbal De Toekomst bood afge-
lopen vrijdag 20 mei gastvrijheid aan 
de HBC Bridgeclub. De leden waren 
al eerder een dagje wezen varen in 
Amsterdam, met muziek en dans 
door de grachten. Dat op zich was al 

een heel festijn. Niet alle 80 leden 
konden mee, dus werd er een recep-
tie georganiseerd waar alle leden en 
relaties elkaar konden tre�en.  
Ook enige oud-leden waren aan-
wezig. In een mooi versierd clubhuis 
haalden de leden de vriendschap-
pen, die de afgelopen 25 zijn ont-
staan, nog eens aan. Een deel van de 
oudere leden vindt het bezwaarlijk 
om nog op de woensdagavonden de 
straat op te gaan. Voor hen is de dins-
dagmiddag ingeruimd, zodat ook zij 
hun geliefde sport kunnen bedrijven. 
Wie je ook sprak iedereen nam het 
woord gezelligheid in de mond. 
Natuurlijk winnen is altijd leuk, maar 
gewoon samen een aantal uren 
doorbrengen met tussen de spelen 
door een praatje is iets waar de leden 

naar uitkijken. Tegen het einde van 
de receptie sprak bestuurslid Karin 
Smit nog wat aardige woorden, 
vooral richting de vier personen die 
tekenden voor de organisatie van de 
boottocht en deze receptie. Zij 
mochten een bloemenstruik in 
ontvangst nemen. Zij Anneke, Thea, 
Trudy en Frans hadden zich binnen 
de club al langer verdienstelijk 
gemaakt. Karin memoreerde nog 
maar eens dat de spelers zelf de 
dagen/avonden maken en zorgen 
voor de warme sfeer. “Het is een 
lustrum jaar (25) en dat hebben we 
toch maar bereikt”, sprak Karin.

Ook interesse in de bridgesport bij 
HBC bridge? Neem contact op via 
hbcbridge@ziggo.nl.

Ongedwongen receptie bij 25-jarig jubileum van HBC Bridgeclub

De bestuursleden van HBC Bridge krijgen voor hun inspanningen een bloemetje 
uitgereikt. Foto’s: Eric van Westerloo.

Spannende momenten tijdens de Lenterace. Foto’s: Eric van Westerloo.

De vlag van HBC Bridge. 

Heemstede– In vrijwel alle dage-
lijkse levensmiddelen zit suiker. In 
allerlei vormen en hoeveelheden. 
Steeds meer mensen krijgen zo te 
veel suiker naar binnen, lopen zelfs 
diabetes op, lopen meer risico op 
hart- en vaatziekten, en creëren
ongemerkt zelfs een ‘suiker-versla-
ving’. Daarom bedacht de �tnessclub 
voor vrouwen, Fit4lady, de Suiker 
Challenge: in drie weken met tips 
naar een suikervrijer leven en 
minstens 2 keer per week verant-
woord sporten. Met als resultaat 
minder vermoeidheid en een slanker, 
�tter lijf. 
  
Suikers in allerlei gedaanten 
Als je ingrediënten op verpakkingen 
leest, duizelt het je. Er is een keur aan 
alternatieve namen voor suiker. Heb 
je bijvoorbeeld al eens gehoord van 
agavenectar, ahornsiroop, bieten-
stroop, cassonade, dadelstroop, 
dextrose? Allemaal andere namen, 
maar het is 100% suiker.  
Suiker is een koolhydraat, die voor-
komt dat je lijf vet verbrandt wan-
neer je hier te veel van binnenkrijgt. 
Daarom lees je op etiketten het beste 
het aantal koolhydraten en daarvan 
het aantal gram suikers. In de meeste 
gevallen schrik je. Zo zit in de vanil-
leyoghurt van Arla zo’n 23 klontjes 
aan suiker. En 1 blikje cola per dag 
vergroot je risico op diabetes met 
20%. Aldus het Nederlands Diabetes 
Fonds. Maar er zijn gelukkig veel 
meer alternatieven dan je denkt. 

Suiker Challenge 
“In 3 weken leren wij hoe je suiker 
kunt vervangen”, vertelt eigenaresse 
Patty van Alebeek van Fit4lady in 
Haarlem. “Door middel van een spel-
kaart kun je 21 dagen punten win-
nen voor iedere keer dat je suiker 
vervangt en in beweging komt. Zo 
kun je 30 punten per dag scoren.” 

Liselot van de Langerijt, eigenaresse 
van Fit4lady in Heemstede vult aan: 
“Daar coachen we je bij. Je hoeft het 
niet alleen te doen. In ons sportcir-

cuit train je in een half uur per keer 
zowel je kracht als je conditie. Je 
ontvangt tips voor je eet- en leefpa-
troon. Zo kunnen we bijna garan-
deren dat je onze uitdaging haalt. En 
dat je ook nog eens afvalt en sterker 
en �tter wordt. Dat is lekker voordat 
de zomer begint. Bovendien krijg je 
van ons een leuke verrassing.” 

Aanmelden kan met een e-mail naar 
de clubs. Haarlem via:
haarlem@�t4lady.nl en Heemstede 
via heemstede@�t4lady.nl.

Suiker is een ‘killer’, maar er zijn alternatieven

In 21 dagen naar een suikervrijer leven en verantwoord trainen bij Fit4lady maken je 
slanker, �tter en sterker. Beeld aangeleverd door Fit4lady.

Heemstede/Amsterdam - Op zater-
dag 21 mei vonden de regiokam-
pioenschappen in Amsterdam plaats. 
De beste meisjes van rayon Kenne-
merland, waar HBC Gymnastics 
onder valt, streden tegen de beste 
meisjes van andere rayons in Noord-
Holland. Op deze dag turnden de 
meisjes in niveau 6 tegen elkaar. 

Voor HBC Gymnastics mochten hier 2 
turnsters aan deelnemen: Mayila en 
Dorien. Ze begonnen op de brug; het 
favoriete toestel van Mayila. Helaas 
belandden haar voeten niet op de 
ligger bij de ondersprong, waardoor 
ze een tegenvallende score kreeg 
van een 11.25. Maar hierna bij de 
balk turnden ze allebei een hele 

strakke oefening, met een maximale 
uitgangswaarde van een 5.10. Dorien 
kreeg heel weinig aftrek en met een 
14.00 de hoogste score van alle turn-
sters. Bij de vloer kwam Mayila iets 
buiten de lijnen, waardoor ze aftrek 
kreeg, en Dorien hield haar hand-
stand en spagaat net te kort aan, 
voor de bonus punten, maar een 
hele mooie score van 13.00 punten 
volgde. Hierna van Dorien nog een 
mooie salto en overslag tot stand op 
het verhoogde vlak met een 14.575 
als score. Een welverdiende 1ste 
plaats voor Dorien op het podium. 

Zaterdag 18 juni vinden de regio-
kampioenschappen voor niveau 5 en 
de oudere meisjes plaats.

Dorien van HBC Gymnastics 1ste 
op regiokampioenschappen

V.l.n.r.: Dorien en Mayila. Foto aange-
leverd door HBC Gymnastics.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Voor de 41e keer 
organiseerde de Heemsteedse 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne afgelopen weekend 
van 21 en 22 mei de Lenterace. Net 
als zoveel andere evenementen 
kon ook dit evenement de laatste 
twee jaar geen doorgang vinden 
wegens corona. Met de niet a�a-
tende inzet van 250 vrijwilligers 
werden de schouders onder deze 
41e editie gezet. De allereerste 
lenterace werd gehouden in 1978. 

Er hadden zich maar liefst 268 
ploegen ingeschreven, waaronder 
31 ploegen van de organiserende 
vereniging Het Spaarne. Meer dan 
1200 roeiers in verschillende 
klassen en leeftijden hadden zich 
in het roeitenue gehesen. Vanaf de 
brug over de Ringvaart bij Benne-
broek moesten de roeiers een 5 km 
lang parcours a�eggen tot aan de 
�nish voor het botenhuis van Het 
Spaarne. Om de 15 seconden 
startten er twee boten, de tijd 
werd vastgelegd bij aankomst en 
zo kwamen winnaars vanzelf 
bovendrijven. 

Het is een �inke opgaaf dit evene-
ment jaarlijks te organiseren. In 
oktober worden de eerste stappen 
gezet met het aanvragen van de 
vergunningen.

Het deel waar de wedstrijd wordt 
gevaren is op zaterdag en zondag 
2x twee blokken van 2 uur, geslo-
ten voor beroeps- en pleziervaart. 
Duizenden boten en bootjes langs 
de route in de jachthavens en zij-
wateren kregen een brief aan hun 
boot afgeleverd met daarin de 
aankondiging van deze wedstrijd 
op 21 en 22 mei en de afsluiting. 

Al vroeg in de morgen werden 
boeien in het water gelegd en 
lijnen gespannen. Alle roeivereni-
gingen in Nederland ontvingen 
een uitnodiging. Uit het hele land 
meldden zich verenigingen die 
graag hun krachten wilden meten 
met andere roeiers.
Zelfs uit Maastricht was een 
contingent boten naar Heemstede 
gekomen. 

De organisatie kan met trots terug-
kijken op dit geslaagde evene-
ment. Op naar de volgende lente.

Spaarne Lenterace opnieuw 
een groots roeisucces
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Heemstede - Hebt u zin in een gezel-
lige middag met vrolijke muziek 
waarbij u alvast in vakantiestemming 
komt en zich kunt wanen in de 
Spaanse binnenlanden van Andalu-
sië, kom dan luisteren op zaterdag
4 juni 15 uur naar het �amencokoor 
Calle Real in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Dit concert moest 
in november jl. worden uitgesteld 
vanwege corona en wordt nu alsnog 
uitgevoerd.  
De stichting Vrienden van de Oude 
Kerk Heemstede organiseert dit 
bene�etconcert. De baten van dit 
concert komen ten goede aan de 
viering van het 400-jarig bestaan van 
de Oude kerk in 2025. 

Calle Real is een Amsterdams �amen-
cokoor dat gespecialiseerd is in de 
muziek uit het westen van Andalusië. 
Het optreden van Calle Real is als een 
muzikale reis langs de dorpen en 
steden van Andalusië: feestelijk en 
verrassend, ruig en meeslepend.
Voor de vrijwillige bijdrage is de 
richtlijn €15,- pp (meer mag natuur-
lijk altijd). U kunt zich aanmelden 
door uw bijdrage over te maken op 
rekeningnummer: NL 81 ABNA 
0563240563 ten name van Stichting 
Vrienden Oude Kerk te Heemstede 
o.v.v. concert Calle Real. U kunt ook 
aan de zaal betalen (pinnen of 
contant), maar meld u dan aan bij:
secretaris@oudekerkheemstede.nl.

Flamencokoor Calle Real treedt 
op in de Oude Kerk Heemstede  

Flamencokoor Calle Real. Foto aangeleverd door Sticting Vrienden van de Oude Kerk 
Heemstede.  

Door Bart Jonker

Heemstede – ‘Speelbeesten II’ heet 
de ‘winterse’ voorstelling die het 
muzikale en komische duo Maartje 
en Kine afgelopen vrijdagavond 20 
mei in Theater de Luifel aan het 
publiek in Heemstede voorschotelde. 
Vaste theaterbezoekers van Maartje 
en Kine weten inmiddels dat het met 
zo’n voorstelling wel goed zit qua 
humor en virtuoze muzikaliteit. En 
dat was ook vrijdag wederom het 
geval: een succesvolle receptuur.  

Maartje en Kines ‘Hyttebok’
Dat Noorwegen de locatie van de 
voorstelling ging worden, bleef niet 
lang geheim. De theaterbezoekers 
ontvingen voor aanvang van de 
voorstelling namelijk als presentje 
Maartje en Kines ‘Hyttebok’, oftewel 
het huttenboek. Hilarisch gevuld en 
voorzien van onder andere Noorse 
breipatronen, een kruiswoordpuzzel, 
Noors voor beginners en een recept 
voor Noorse wafels. 

Door naar het Noorderlicht
De coronaperiode met diens 
gevolgen vormde de basis van de 
voorstelling ‘Speelbeesten II’. Net als 
bij andere artiesten ging een aantal 
geplande voorstellingen van Maartje 
en Kine daardoor in deze periode 
ook op de schop. Dan maar nieuw 
materiaal gaan schrijven, maar niet in 
Nederland. Zij vertrokken met een 
Ford Transitbusje naar het hoge 
noorden van Noorwegen, het land 
waar de roots van Kine Handlykken 
liggen.
Gedurende deze voorstelling volgt 
het publiek de inspirerende reis van 
Maartje en Kine op weg naar het 

Noorderlicht. Verblijvend in een 
blokhut, schrijven en componeren ze 
daar hun nieuwe materiaal, terwijl 
Nederland zich op dat moment in 
een lockdown bevindt. Het publiek 
maakt op humoristische wijze kennis 
met alles wat Maartje en Kine 
onderweg in Noorwegen beleven en 
krijgen een indruk van Noorwegen 
en de gebruiken, maar dan op de 
welbekende Maartje en Kine-toer. 
Ook �lms en fraaie winterse beelden 
van het duo in het land �ankeren de 
voorstelling op een videoscherm. 

Alles komt voorbij: coronakilo’s en 
hoe ze hun vastgelopen bevroren 
Ford Transit weer aan de praat 
kregen door ‘joiks’ te zingen, de tradi-
tionele muziek van het nomadenvolk 
de Sami dat in het noorden van 
Noorwegen leeft. Het Midzomer-
feest: waardoor een zekere Wim uit 
het publiek door Kine’s wilde Noorse 

rituelen bijna genderloos door het 
leven dreigt te gaan en het vissers-
dorpje Tengel�orden, dat claimt dat 
de Noorse popgroep A-ha van hen 
de compositie heeft gejat voor de 
hitsingle ‘Take On Me’. Of het wraak-
lied van hun voormalige belich-
tingsman, die overliep naar Tineke 
Schouten. Een ontvoering van Kine 
door aliëns bij het Noorderlicht en als 
toegift die ene hoge noot die ieder 
jaar moet lukken bij het kerstlied. 

Kortom: Maartje & Kine maakten er 
weer een absurde muzikale en 
humoristische interactieve boel van, 
die zelfs de meest bevroren ijspegel 
in Heemstede deed ontdooien. De 
vele lachsalvo’s in dit winterse tafe-
reel waren hartverwarmend, zonder 
dat de show ondersneeuwde. Een 
geprogrammeerde voorstelling van 
Podia Heemstede die geenszins rare 
of medium was, maar well done. 

Recensie: Maartje & Kine gaan door naar het 
Noorderlicht met lach- en sneeuwbuien

Maartje en Kine tijdens de voorstelling ‘Speelbeesten II’. Foto: Bart Jonker.

Door Joke van der Zee

Heemstede – Gewoonlijk is de stem-
ming op een begraafplaats verre van 
feestelijk. Maar afgelopen woensdag 
18 mei, mocht het wel.
De heropening van de monumentale 
grafkapel van de familie Van Vollen-
hoven was een klein feestje waard, 
vond wethouder Annelies van der 
Have. 
Samen met alle betrokkenen van de 
restauratie van het provinciaal monu-
ment werd stilgestaan bij de bijzon-
derheid van dit graf.

Marc de Bruijn (Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek) gaf 
aan dat je dit soort ‘tempeltjes’ 
nauwelijks ziet in ons land. Het 
Romeinsachtige kapelletje neemt 
dan ook een belangrijke plek in op 
de algemene begraafplaats aan de 
Herfstlaan.
Het was een van de eerste bouw-
werken op het kerkhof en het was 
Maurits van Vollenhoven die het liet 
realiseren. Als telg uit een rijk 
geslacht (bierbrouwers) kwam zijn 
grafkist erin en dat van zijn echtge-
note, de derde kist is van zijn vader.

De feestelijke heropening van de 
kapel kreeg extra glans door de 
aanwezigheid van Van Vollenhoven 
bier.

Wethouder Van der Have: “Restauratie 
grafkapel feestje op plek van bezinning”

Betrokkenen bij de restauratie van de grafkapel kijken onder een heerlijk zonnetje 
toe. Even later mochten ze een speciaal biertje van Vollenhoven bier proeven. 
Foto: Joke van der Zee.

IJmuiden - Zondag 5 juni is de 
maandelijkse publieksdag op het 
Forteiland in IJmuiden. Het fort bij 
IJmuiden heeft een zeer bewogen 
geschiedenis en is gebouwd tussen 
1881 en 1888 met drie verdiepingen, 
72 zalen en kamers en een groten-
deels ondergronds gangenstelsel van 
585 meter. Het is het grootste fort 
van de Stelling van Amsterdam. 
Uitgerust met vijf zware kanonnen in 
de pantsergalerij aan de zeezijde en 
twee kanonnen in een koepel aan de 
landzijde was het destijds een gewel-
dige bewaker voor onze hoofdstad. 

Maar nog geen veertig jaar later 
werden de 40 ton zware masto-
donten afgekeurd en in 1943 door de 
Duitse bezetter in stukken afgevoerd 
naar de smeltovens van de staalfa-
briek. Tot 1963 werd het fort nog 
gebruikt en bewaakt, maar als 
vestingwerk opgeheven en verlaten. 
In december 1996, toen de Stelling 
van Amsterdam op de UNESCO 
Erfgoedlijst werd geplaatst, werd 
begonnen om het verloederde fort te 
restaureren. Langzaam maar zeker 
kreeg het fort en de omgeving zijn 
vroegere allure weer terug. Het is nu 

een tijdloos ondergronds monument 
dat zijn geheimzinnige karakter heeft 
behouden.

Overtocht
De overtocht naar het Forteiland 
duurt ongeveer 5 minuten en wordt 
verzorgd met de Koningin Emma, 
een zeewaardig passagierschip met 
een vaste ligplaats aan de Kop van de 
Haven in IJmuiden (Sluisplein nr. 78).  
Overige publieksdagen zijn op de 
zondagen: 3 juli, 7 augustus, 4 
september, 2 oktober en 6 november 
en de woensdagen 13 en 20 juli en 
10 en 17 augustus. Na de overtocht 
wordt u aan de steiger op het eiland 
ontvangen door gidsen van de 
vereniging Forteiland IJmuiden. Men 
kan in de Koepelzaal van het fort of 
op het aangrenzende buitenterras 
genieten van een drankje. Minderva-
liden moeten er rekening mee 
houden dat het fort niet overal 
makkelijk begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht en 
rondleiding kosten € 14.50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via internet:
www.ijmuidenserondvaart.nl
of telefonisch: 0255-511676.

Publieksdag Forteiland IJmuiden

De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd met de Koningin Emma.
Foto: aangeleverd.
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KERAMISCHE TEGELS: DUURZAME KEUZE
Keramische tegels zijn een duurzame keuze als
vloer in de woonkamer en op de wand en vloer
in de badkamer of toilet. Keramische tegels
bestaan bijna geheel uit (gerecyclede)
natuurlijke materialen. De productie van
keramische tegels is efficiënt waardoor er zo min
mogelijk co2 vrijkomt. Daarnaast kunnen
keramische tegels gerecycled worden wanneer
deze uit de woning verwijderd worden. Hierdoor
zijn minder natuurlijke materialen nodig.

Keramische tegels van goede kwaliteit kunnen wel 20 of 30 jaar lang
gebruikt worden, zelfs langer is mogelijk. Doordat keramische tegels een
lange levensduur hebben, wordt de impact op het milieu minimaal.
Daarnaast compenseren wij van de merken Imola, La Faenza en Leonardo
Ceramica de co2 die vrijkomt bij de productie van de tegels. Bij deze
fabrikanten is de co2 uitstoot ongeveer 7,6 kg co2 per m2 tegels. Beenhakker
Tegels compenseert deze uitstoot door het planten van bomen. Zo wordt de
grootste milieu impact van tegels gecompenseerd en worden tegels nog
meer een duurzame keuze.

CO2 GECOMPENSEERDE KERAMISCHE TEGELS

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €33,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €31,50 per m2

La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2
Ermes Xyla 20x80, houtlook visgraattegels, €29,95 per m2

Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl

Voorraadaanbiedingen

Beenhakker Tegels werkt zo 
duurzaam mogelijk
IJmuiden - Beenhakker Tegels impor-
teert tegels rechtstreeks uit Italië en 
Spanje. Voor Beenhakker is het be-
langrijk om zo duurzaam mogelijk te 
werken. De tegelhandel werkt daar-
om zoveel mogelijk met fabrikanten 
die bekend staan om de duurzaam-
heid. Omdat tegels van natuurlijke 
materialen geproduceerd worden, 
zijn tegels een duurzaam project. 

Daarnaast gaan tegels een lange peri-
ode mee, waardoor de milieu-impact 
geminimaliseerd wordt. 
Tegels kunnen ook nog eens gerecy-
cled worden. Het bedrijf transpor-
teert de tegels vanuit Italië groten-
deels per spoor. Daarnaast brengt 
Beenhaker Tegels met hun eigen 
transport de tegels bij de klant, waar-
bij de co2 wordt gecompenseerd. Zo 
probeert het bedrijf de milieu-impact 

van het transport van tegels mini-
maal te houden. 

Daarnaast probeert het bedrijf zelf 
ook zo duurzaam mogelijk te werken. 
De showroom en het magazijn aan de 
Dokweg 36 in IJmuiden worden met 
LED verlicht, waardoor het stroom-
verbruik minimaal is. De stroom die 
wel wordt verbruikt is milieuvriende-
lijk, omdat deze van windstroom af-
komstig is. Daarnaast wordt het gas-
verbruik van Beenhakker Tegels co2 
gecompenseerd en gebruiken zij zelfs 
biogas. Ook probeert de tegelhandel 
de hoeveelheid restafval te minima-
liseren door zoveel mogelijk afval te 
scheiden. Door al deze maatregelen 
probeert Beenhakker Tegels het ko-
pen van tegels zo duurzaam mogelijk 
te maken. Meer informatie op: ht-
tps://www.beenhakkertegels.nl/.

25% minder klimaatimpact 
mogelijk door consument
Voor het eerst is uitgerekend wat 
circulair kiezen kan doen voor het 
klimaat. Nieuw onderzoek van Milieu 
Centraal toont aan dat consumenten 
met circulaire keuzes hun klimaatim-
pact met meer dan 25% kunnen ver-
minderen. Bijvoorbeeld door vaker 
te kiezen voor delen en lenen, repa-
reren, tweedehands of refurbished 
producten.

Milieu Centraal deed in opdracht van 
het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL) onderzoek naar de impact 
van vijftien producten – van bank en 
bed tot wasmachine en telefoon – op 
het milieu en klimaat. Onderzoekers 
berekenden de impact van deze pro-
ducten bij gewoon gebruik tijdens 
productie, gebruik en afdanken. Deze 
cijfers vergeleken onderzoekers met 
circulaire keuzes zoals tweedehands 
kopen, reparatie of recycling. Consu-
menten bleken nog veel winst te kun-
nen boeken.  
Aniek Ivens, strategisch onderzoeker 
Milieu Centraal: ,,Dit rapport laat zien 
dat kiezen voor circulair makkelijker 
is als je weet waar de grootste im-
pact zit.’’ 
Op dit moment is onze economie 
vooral een lineaire economie waarin 
bedrijven onnodig veel nieuwe spul-
len maken en consumenten die ko-
pen. In deze economie zijn er iedere 
keer grondsto� en nodig en is er veel 

afval. Een circulaire Nederlandse 
economie is het doel in 2050. In deze 
situatie worden minder nieuwe spul-
len gekocht en dus geproduceerd, 
gebruikt iedereen bestaande goede-
ren langer en beter en is delen popu-
lairder dan wat nieuws kopen.

Om duidelijk te maken wat in een 
circulaire economie de beste keuzes 
zijn, is de R-ladder bedacht. Een lad-
der waarbij refuse, rethink en reduce 
het hoogste scoren en recycle de on-
derste trede is. Het onderzoek toont 
voor veel verschillende gebruiksvoor-
werpen en diensten aan dat hoger op 
de ladder inderdaad zorgt voor aan-
zienlijke besparingen in klimaat- en 
milieu-impact.

Je kunt op de rekening van je ener-
gieleverancier precies zien hoeveel 
energie je verbruikt hebt. Dat zegt 
echter nog niets over het verbruik 
per apparaat. Door een energieme-
ter aan te schaff en, kun je heel ge-
detailleerd vaststellen welke appa-
raten in huis het hoogste verbruik 
hebben. Met die informatie kun je 
afwegen om bepaalde apparaten 
te vervangen door nieuwe, zuinige 
alternatieven.

Je hoeft natuurlijk niet voor elk appa-
raat een aparte energiemeter aan te 
scha� en. Als je het gebruik van een 
apparaat enige dagen monitort, heb 

je voldoende informatie vergaard om 
conclusies te kunnen trekken. Noteer 
het verbruik en sluit de energiemeter 
op het volgende apparaat aan. Zo’n 
meter plaats je namelijk tussen het 
apparaat en de wandcontactdoos. 
Sommige apparaten gebruiken ook 
elektriciteit wanneer ze niet in ge-
bruik zijn. Ze staan dan vaak in de 
stand-by-stand en eigenlijk is dat let-
terlijk verspilde energie. Je kunt die 
appraten helemaal uitschakelen door 
de stekker uit het contact te trekken 
of er een bespaarstekker tussen te 
zetten. Een bespaarstekker gebruikt 
ook energie, maar veel minder dan 
het apparaat dat je erop aansluit.

Meet het energieverbruik 
per apparaat

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

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

Super Picknick in Speelbos Meer-
mond. Cruquiusweg 49 achter de 
gemeentewerf, Heemstede. 
V.12-16u.

ZATERDAG 28 MEI
Interview Hans Goedkoop. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15.30u. Vrije 
toegang.  

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.

Lezing over �losoof  Ficino en de 
synchroniciteit van het zien. De 
Kapel, Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Om 10.30u. Vrijwillige bij-

drage. Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

DINSDAG 31 MEI
Straatspeelavonden. Floradreef. 
V.18.30-19.30u. Vanaf 17u. afge-
sloten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht. 

WOENSDAG 1 JUNI
De Verhalen Karavaan op Plein1. 
Julianaplein 1, Heemstede. V.19-
20.30u. Gratis. Aanmelden via 
e-mail: info@tandemmantelzorg.nl 
of telefonisch: 023 - 8910610.

DONDERDAG 2 JUNI 
Lezing ‘Warchild Me ‘ in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel.: 023 – 5483828.

VRIJDAG 3 JUNI 
Duetten door de tijd door Bredaas 
Saxofoonduo. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 20u. Meer informatie/kaarten 
via tel.nr. 023-5378625 of zie
www.mosterdzaadje.nl. 

Heemstede Cup op Vrijheidsdreef. 
V.18-21u. Gratis.

ZATERDAG 4 JUNI
Flamencokoor Calle Real treedt op 
in de Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 15u. Vrijwillige 
bijdrage: de richtlijn is €15,- pp.

MAANDAG 6 JUNI
Pianist Tobias Borsboom. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Meer informatie/
kaarten via tel.nr. 023-5378625 of 
zie www.mosterdzaadje.nl.

DINSDAG 7 JUNI
Straatspeelavonden. Laan van 
Insulinde. V.18.30-19.30u. Vanaf 
17u. afgesloten voor verkeer. 
Omwonenden krijgen bericht.

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het Bavobeeld boven 
de hoofdingang was te zeer aange-
tast door de tand des tijds en moest 
om die reden worden verwijderd.
Ter gelegenheid van het 120-jarig 
bestaan van de Bavo Kerk wordt in 
2000 een nieuw Bavobeeld vervaar-
digd en geplaatst.
Met spanning werd vervolgens 
uitgekeken naar het nieuwe beeld 
van St. Bavo, dat de lege plaats 
inneemt op de console boven de 
hoofdingang van de kerk.
De woensdag voor het Bavofeest 
konden de parochianen voor het 
eerst dit beeld bewonderen. Het is 
ontworpen door zuster Van der Lee 
van Congregatie van de  Zusters 
Augustinessen van St. Monica. 
Zuster van der Lee heeft de nadruk vooral willen leggen op het religieuze 
aspect.
Opvallend is de milde menselijke uitstraling van Bavo, die als patroon de 
St. Bavo draagt en in heel zijn gestalte en Gods vrede tot uitdrukking 
brengt.
De parochie was zuster Marie-José van der Lee wzeer erkentelijk. Zij heeft 
op een hoge leeftijd afscheid mogen nemen van de Parochie, Heilige St. 
Bavo-Berkenrode.

Bronnen: St. Bavo en Wikipedia.

Heemstede - Zaterdagmiddag 28 
mei is er een interview met Hans 
Goedkoop door Arno Koek over zijn 
boek ‘Vaderskind, de oorlog van 
Renate Rubinstein’, ’s middags om 
15.30 uur. 

‘Vaderskind’ van Hans Goedkoop 
ontrafelt de geschiedenis van een 
immigrantenmeisje met een joodse 
vader. Tomeloos slim en onheilspel-
lend gevoelig. Angstig zonder dat ze 
weet waarvoor. Haar wordt niet veel 
verteld over de wereld, kinderjaren 
horen onbezorgd te zijn, maar gaan-
deweg dwingt ze zichzelf te leren 
kijken. Ook naar wat geen mens wil 
zien. Met zeldzame precisie en nabij-
heid tekent ‘Vaderskind’ een meisje 

dat in een verwoestende tijd het 
fundament legt van een schrijver-
schap.
Als eerste columnist van Nederland, 
nooit overtro�en, schreef Renate 
Rubinstein over alles wat de tijd haar 
aandroeg, van het zelfbedrog der 
ideologieën tot de zang van de 
wielewaal. 

Hans Goedkoop (1963), voorheen 
presentator van Andere tijden, De 
Gouden Eeuw en De IJzeren Eeuw, 
biograaf en schrijver, publiceerde ‘De 
laatste man’, over zijn grootvader en 
het verlies van Nederlands-Indië. Hij 
schreef het voorwoord bij ‘Twijfel 
trainen’ en ‘Mijn betere ik van Renate 
Rubinstein’.  

Vrije toegang. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472. 

Interview met Hans Goedkoop 
bij Boekhandel Blokker 

Hans Goedkoop. Foto: Marieke van der 
Velden. 

Door Joke van der Zee

Heemstede - Organist Piet Hulsbos 
en zijn muzikale gasten mochten zich 
zondagmiddag verheugen in een 
grote belangstelling voor het Thee-
concert in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein.

Meer dan 100 gasten luisterden naar 
de gevoelige en frisse klanken van 
blok�uit, viool en sopraan, respectie-
velijk gebracht door Brigit de Klerk, 
Marijke van Kooten en Nienke 
Oostenrijk. De begeleiding op het 
kerkorgel was in handen van 
Hulsbos. Gekozen werd voor een 
programma met composities uit de 
17e en 18e eeuw. Een keuze van fees-
telijke stukken maar bij tijd en wijle 
ook ietwat zwaarmoedig (in mineur) 
van aard, zoals de Triosonate van 
Telemann. “Maar… zijn eigenlijk niet 
de allermooiste stukken uit de 
muziekgeschiedenis in mineur 
geschreven?” Aldus was in het 
programmaboekje voor dit concert 
geschreven, en daar is geen woord 
aan gelogen. Een verscholen traan 
doordat je in vervoering raakt kan 
even zo makkelijk worden ge-
volgd door een grote glimlach van 
verrukking. Dan kun je spreken van 
een divers programma en dit hadden 

de organisatoren van het jubileum-
concert voor ogen gehad.
Naast Telemann waren er stukken 
van J.S. Bach, Italiaanse componisten 
Frescobaldi en Corelli, Gounod, Frau-
enholtz en Schütz. Uitgevoerd door 
de musici in solo, als combinatie of 
als kwartet, zoals het afsluitende 
Singet dem Herren ein neues Lied 
(Schütz) dat het publiek kippenvel 
gaf, zo mooi en vol was het 
samenspel. 

De theeconcerten worden nu al 25 
jaar gehouden en zijn ooit begonnen 
als zondagmiddag-activiteit, door de 
PKN-gemeente in het leven geroe-
pen. De kerk, die ’s ochtends ruimte 
aan de dienst bood, kon nu ook in de 
middag haar deuren openen voor 
muziekliefhebbers, heus niet bestaan-
de uit alleen kerkpubliek. De kwart 
eeuw is volgemaakt en aan de drukte 
deze zondagmiddag te zien kan er 
zeker weer een kwart eeuw bij.  

Ruim 100 bezoekers voor jubileum Theeconcert

Brigit de Klerk, Marijke van Kooten en Nienke Oostenrijk. Op het kerkorgel Piet 
Hulsbos. Foto: Joke van der Zee.

SLUIZENROUTE
Varen langs de in aanbouw
zijnde zoutwaterkering en de
nieuwe zeesluis.

woensdag 8 juni 11.00 tot 13.00 uur
zondag 19 juni 11.00 tot 13.00 uur
zondag 26 juni 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 2 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 9 juli 11.00 tot 13.00 uur

De vaartocht begint met het schutten door één van de sluizen. Daarna varen
langs de nieuwe zeesluis. Vervolgens langs de Noordersluis een stukje het 
spuikanaal in waar de zout/zoetwaterkering wordt aangelegd. De tocht gaat 
verder langs de reservedeur van de Noordersluis, weer terug door één van de 
schutsluizen naar de afmeerplek. Met uitleg tijdens de vaart.

Prijs:  € 21,50 p.p. Pinnen kan aan boord!                         
  (reserveren is gewenst)

Beleven doe je op het water.

IJMUIDENSE RONDVAART MAATSCHAPPIJ

Tickets via: www.ijmuidenserondvaart.nl
Of telefonisch reserveren: 0255 - 511 676

SLUIZENROUTE
DE BOUW VAN DE GROOTSTE
ZEESLUIS TER WERELD BEKIJKEN

DAT KAN OP...

donderdag 2 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 18 en 25 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 8 en 22 aug 11.00 tot 13.00 uur
dinsdag 8 aug 11.00 tot 13.00 uur

De vaartocht begint met het schutten door één van de sluizen.
Daarna varen naar de in aanbouw zijnde zeesluis, waarbij langs het 
werk wordt gevaren. Vervolgens langs de Noordersluis een stukje 
het spuikanaal in waar de zout/zoetwaterkering wordt aangelegd. 
De tocht gaat verder langs de reservedeur van de Noordersluis, 
weer terug langs de nieuwe zeesluis/middensluis door één van de
schutsluizen naar de afmeerplek. Met uitleg tijdens de vaart.

 Prijs:  € 19,50 p.p.                       Duur:  1,5 tot 2 uur

Beleven doe je op het water.

IJMUIDENSE RONDVAART MAATSCHAPPIJ

Tickets via: www.ijmuidenserondvaart.nl
Of telefonisch reserveren: 0255 - 511 676

SLUIZENROUTE
DE BOUW VAN DE GROOTSTE
ZEESLUIS TER WERELD BEKIJKEN

DAT KAN OP...

donderdag 2 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 18 en 25 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 8 en 22 aug 11.00 tot 13.00 uur
dinsdag 8 aug 11.00 tot 13.00 uur

De vaartocht begint met het schutten door één van de sluizen.
Daarna varen naar de in aanbouw zijnde zeesluis, waarbij langs het 
werk wordt gevaren. Vervolgens langs de Noordersluis een stukje 
het spuikanaal in waar de zout/zoetwaterkering wordt aangelegd. 
De tocht gaat verder langs de reservedeur van de Noordersluis, 
weer terug langs de nieuwe zeesluis/middensluis door één van de
schutsluizen naar de afmeerplek. Met uitleg tijdens de vaart.

 Prijs:  € 19,50 p.p.                       Duur:  1,5 tot 2 uur

Beleven doe je op het water.

IJMUIDENSE RONDVAART MAATSCHAPPIJ

Tickets via: www.ijmuidenserondvaart.nl
Of telefonisch reserveren: 0255 - 511 676
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Santpoort-Noord - Bert Haan, 
sopraan- en altsaxofoon en Laetitia 
Hage, alt- en bartonsaxofoon vormen 
samen het Bredaas Saxofoonduo en 
zij komen op vrijdag 3 juni om 20 uur 
in ‘t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord met het 
programma ‘Duetten door de tijd’.  
Muziek van Telemann, Michans, 
Bozza, Glass, Ad de Jong, Kapustin, 
Heiniche en Conesson. Een mooie 
mix van muziek uit de barok tot en 
het hedendaags. In 2017 opgericht 
en vanaf die tijd een veelgevraagd en 
gehoord duo in Nederland en daar 
buiten. Laat je verrassen door twee 
fantastische musici en het prachtig 
samen klinken van de saxofoons! 

Pianist Tobias Borsboom  
Het laatste concert van dit concert-
seizoen is op tweede Pinksterdag, 
maandag 6 juni om 15 uur. Aan de 
vleugel zit de meesterpianist Tobias 
Borsboom, bekend als de pianist met 
een juweel van een toucher, die zich 
geheel gaat wijden aan de muziek 
van Franz Schubert. Op het 
programma staan de Hongaarse 
Melodie, 6 Moment Musicaux, en de 
Wanderer Fantasie. ‘Tijdens zijn leven 
was Schuberts muziek het best be-
waarde geheim van Wenen, het mid-
delpunt van een �loso�sche en 
kunstzinnige vriendengroep. Sinds 
de herontdekking door onder meer 

Schumann blijft de wereld zich ver-
bazen over hetgeen dit jonge Ween-
se genie zoal heeft voortgebracht. 
Het is nu 225 jaar geleden dat Schu-
bert geboren werd en de verwonde-
ring is alleen maar gegroeid ‘, aldus 
Tobias Borsboom. Meer informatie/
kaarten via tel.nr. 023-5378625 of zie:
www.mosterdzaadje.nl. 
Toegang vrij, richtlijn 10 euro incl. 
ko�e/thee. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open.

Laatste concertronde in ’t Mosterdzaadje met 
duetten voor saxofoons en Schubert

Pianist Tobias Borsboom. Foto’s 
aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Bredaas Saxofoonduo.

Haarlem - Hemelvaartsdag en 
poëzie van de Haarlemse Dichtlijn 
vormen een begrip in het centrum 
van Haarlem. Toch kon het poëziefes-
tival de afgelopen twee jaar niet 
plaatsvinden. Dit jaar gelukkig weer 
wel. Spoed je deze donderdag naar 
Huis Hodshon, Spaarne 17 in Haar-
lem, waar vanaf 12.00 uur elk heel 
uur een podium met een elftal dich-
ters is te bewonderen. 
“De historische binnenstad van 
Haarlem vormt het decor van ons 
festival,” zegt Marten Janse, voorzitter 
van de organisatie, “dus dat wilden 
we graag behouden. Vereniging 
Hendrick de Keyser, beheerder van 
monumenten in Amsterdam en 
Haarlem, heeft hierbij geholpen.
Ons podium staat in het stadspaleis 
dat Keetje Hodshon in 1785 liet 
bouwen, in de aula die uitkijkt over 
het Spaarne met zicht op De Waag. 
Daarnaast roepen we ons publiek op 
om ook Museumhuis Barnaart, 
Nieuwe Gracht 7, te bezoeken, met 
stijlkamers in de meest luxe grandeur 
van twee eeuwen geleden.”
De deelnemende dichters aan het 
festival ontvingen zelfs een vrij-
kaartje. 
En dat is niet het enige wat de deel-

nemers krijgen. Een extra mooi 
vormgegeven festivalbundel hoort 
daar ook bij. Lizeanne Voorhout 
zorgde daarvoor met een krachtig 
beeld van een hart dat ook een 
wapen is, gemaakt door beeldend 
kunstenaar Ben Imho�. Daarin is het 
thema van dit jaar zichtbaar: de 
wapenspreuk van Haarlem ‘moed 
heeft het geweld overwonnen’. “En 
dat mag ook gelezen worden als het 
overwinnen van corona, maar 
gedichten daarover hebben we 
geweigerd,” grapt de voorzitter. 
Voor bezoekers is het festival gratis. 
De festivalbundel is ter plekke te 

koop voor 10 euro, de opbrengst 
komt ten goede aan het festival van 
volgend jaar. Meer informatie is te 
vinden op de website van de organi-
satie www.haarlemsedichtlijn.nl 

Onder de deelnemers ook 
Heemsteedse dichters en grote en 
kleine namen, zoals Jan Kal, Ali Serik 
en Anneruth Wibaut, omdat de orga-
nisatie niet selecteert maar iedereen 
die poëzie schrijft een podium wil 
bieden. Dat maakt het festival laag-
drempelig en ook interessant voor 
publiek dat misschien wat minder 
ervaren is in het lezen van poëzie.

Voordrachten Haarlemse Dichtlijn op Hemelsvaartdag

Erelid Jan Kal draagt voor bij Koops (2019). Foto: Marjon van der Vegt.

Haarlem - Binnenkort is het honderd 
jaar geleden dat de architect Ir J.B. 
van Loghem Tuinwijk Zuid in 
Haarlem bouwde. Ter gelegenheid 
van dit jubileum verschijnt bij de 
Nieuwe Tuinwijkpers de monogra�e 
‘J.B. van Loghem, architect van een 
optimistische generatie’. Dit stan-
daardwerk is gebaseerd op het nooit 
als handelseditie verschenen proef-
schrift van Rudolphine Eggink uit 
1998 en door de auteur volledig 
bijgewerkt tot de huidige dag, inclu-
sief nieuwe inzichten, ontdekkingen 
en extra voorzien van nieuwe foto’s. 
Het boek verscheen 22 mei, tijdens 
de opening van de gelijknamige 
tentoonstelling in het ABC Architec-
tuur Centrum in Haarlem. 

Over de architect Van Loghem is nog 
steeds weinig bekend. 
Zijn bijzondere werk is voor een 
groot deel is te vinden op slechts 
twee plekken: het Noord-Hollandse 
Haarlem en het Siberische Kemerovo.
Hij had a�atende pleidooien voor 
betere woonomstandigheden. Van 
Loghem liet zien dat comfortabel 
wonen ook mogelijk is in huizen die 
voor zeer kleine budgetten kunnen 
worden neergezet.

 Meteen al aan het begin van zijn 
carrière ontmoette Van Loghem zijn 
grote voorbeeld Berlage en wist dat 
de toekomst aan het socialisme was. 
In 1926 trok hij de uiterste conse-
quentie en vertrok naar de jonge 
Sovjetstaat om mee te helpen de 
idealen te verwezenlijken.

Maar na de dood van Lenin viel de 
belangrijkste steun voor de idealisten 
uit het buitenland weg en Stalin 
maakte ze het steeds moeilijker. 
Gedesillusioneerd keerde ook Van 
Loghem terug naar Nederland en 
vestigde zich in Rotterdam.  

Maar zijn communistische sympa-
thieën deden zijn verdere loopbaan 
geen goed. Desondanks zag hij kans 
via zijn artikelen en lezingen één van 
de voormannen van het Nieuwe 
Bouwen te worden.  

Het boek is gebonden met stofom-
slag, heeft een omvang van 400 pagi-
na’s en de verkoopprijs bedraagt € 55,-  
Het is verkrijgbaar bij het ABC en via 
de website van de uitgever https://
erfgoedhanvanloghem.nl/, alsmede 
via de lokale boekhandels in Haarlem 
en omgeving.

Verschijning boek ‘J.B. van Loghem, 
architect van een optimistische generatie’

Architectuur van Van Loghem in Haarlem. Foto: H.P. Föllmi.

Beroepschau�eurs die gekeurd 
moeten worden om te mogen blijven 
rijden kunnen direct online een 
keuring boeken: www.voor-keur.nl. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de auto-
mobilisten (75+) die het rijbewijs 
willen verlengen, of andere medische 
keuringen.  U kunt bij VoorKeur 
meteen terecht en u hoeft niet te 
wachten.  
Op 2 en 16 juni wordt er weer gekeurd 
op Locatie Heemstede (de praktijk 
Heemstede) en 9 juni en 14 juli op 
Locatie Haarlem (Trias). Deze locaties 
hebben elke maand keurdata beschik-
baar. Keuringen gaan alleen op 
afspraak. Online te boeken www.voor-
keur.nl of telefonisch 085 0607065.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 70,00. Het tarief 

voor een senioren B/E (75+) keuring is 
€ 50,00. Houd zelf de einddatum van 
uw rijbewijs in de gaten en start 4 
maanden voor deze datum. Voordat u 
een afspraak maakt koopt u eerst een 
Gezondheidsverklaring bij het CBR. 
Aangeraden wordt dit digitaal te 
kopen met behulp van uw DigiD met 
SMS code op mijn.cbr.nl. Op deze loca-
ties wordt uiteraard gebruik gemaakt 
van het digitale platform Zorgdomein.  

Rijbewijskeuringen locatie 
Heemstede & Haarlem

Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen van onder 
andere senioren en beroepschauffeurs

(Advertorial)

www.voor-keur.nl
info@voor-keur.nl
Tel. 085-0607065





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.

26 mei 2022, 20.00 uur
➜  Welstandscommissie

2 juni 2022, 20.00 uur
➜  Gemeenteraad
• Opening
• Afscheid wethouders
• Presentatie en bespreking 

coalitieakkoord 2022-2026 VVD D66 
CDA PvdA

• Benoemen commissie 
geloofsbrieven en onderzoek van de 
geloofsbrieven van de wethouders

• Benoemen en beëdiging 
wethouders

• Onderzoek van de geloofsbrieven 
raadsleden 

• Beëdiging raadsleden 
• Belofte fractieassistenten 
• Sluiting en felicitaties

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 21

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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ schoolfeest op 8 juli 2022, Crayenester 

Basisschool
➜ familiekermis van 1 tot en met 6 juni 

2022, parkeerterrein aan de linkerzijde 
van Sportcomplex Groenendaal 
Sportparklaan 16

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Postlaan 20
➜ repareren van scheuren en vervangen 

van de voegen, Raadhuisplein 3
➜ plaatsen dakopbouw, 

Schouwbroekerstraat 9
➜ kappen van 2 bomen, 
 Van Merlenlaan 38

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen van een woonark, 

Cruquiushaven 20
➜ uitbreiden eerste verdieping woonhuis, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen dakkapel, 
 Valkenburgerplein 23

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Hier begint de zee. Ook in Heemstede 
In Heemstede worden 50 
tegels geplaatst met de tekst 
“Hier begint de zee”. Dit is een 
initiatief van de Rotaryclub 

Heemstede in samenwerking met de 
wereldwijde stichting EndPlasticSoup. Elke 
plek in Heemstede is het begin van de zee 
als het om vervuiling gaat. Want het afval 
dat op straat belandt, komt via putten in 
ons riool. Op de wereldwijde actiedag 4 
juni organiseert de Rotaryclub samen met 
gemeente Heemstede een wandeling 
langs alle tegels.

Wandel mee!
De gezamenlijke start op 4 juni is om 11.00 
uur vanaf het gemeentehuis. Wandelaars 
krijgen bonnen waarmee ze bij lokale 
ondernemers ko�  e en iets lekkers kunnen 
krijgen. Halverwege de route kunnen 
meelopende kinderen meedoen aan 

Gemeentelijke 
activiteiten

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

spelletjes waarmee zij een prijs kunnen 
winnen. De wandeling is ook zelfstandig te 
maken.

Ga voor meer informatie naar 
rotary.nl/heemstede. 

Zwemverbod Haven van Heemstede
Het warme weer is in aantocht. Veel 
inwoners zoeken dan verkoeling bij 
het water. Om te voorkomen dat er 
ongelukken gebeuren is het verboden 
om in de haven van Heemstede te 
zwemmen. Wij raden ouders aan om dit 
aan hun kinderen te vertellen omdat 
kinderen vaak het gevaar niet zien. 
Overtreders riskeren een boete.

Verkeerstellingen in 
Heemstede 

Afgelopen weken hebben we 
verkeerstellingen uitgevoerd 
op de Johan Wagenaarlaan en 
César Francklaan. De tellingen 

zijn onderdeel van het gemeentelijke 
wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als 
doel de verkeersveiligheid te verbeteren 
op een groot aantal wegen in Heemstede. 
Voor beide wegen is het de bedoeling 
tot een inrichting te komen waar een 
maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Eind mei/begin juni 2022 start de eerste 
fase van het participatietraject met 
aanwonenden en andere betrokkenen. 
Lees meer op 
heemstede.nl/cfrancklaan30km of 
heemstede.nl/jwagenaarlaan30km.

Afwijkende openingstijden
Het gemeentehuis en overige 
gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
•   Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
•   Maandag 6 juni (tweede pinksterdag)

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ uitbreiden eerste verdieping woonhuis, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 179

Verleende omgevingsvergunning:
➜ het in afwijking van het 

bestemmingsplan tijdelijk gebruik 
maken van een deel van het plantsoen 
als parkeerterrein, een wachtruimte 
voor vrachtwagens gedurende de 
bouw van een nieuwe supermarkt 
Vomar en een uitweg (maximaal 2 jaar), 
Julianaplein

➜ voor het in afwijking van de 
bestemming ‘kantoor’ het perceel 
gebruiken voor crisis-en noodopvang 
(periode anderhalf jaar), Kerklaan 61

➜ renoveren en verplaatsen tuinhuis, 
 Van Merlenlaan 38

Juni, juli en augustus 
weer wekelijkse 
inzameling van GFT-e 
afval in Heemstede

Gft-afval scheiden wordt 
steeds makkelijker. Kijk op de 
afvalkalender.meerlanden.nl 
wanneer er bij u ingezameld 

wordt en/of download de Meerlanden-
app. Met het instellen van een herinnering 
ontvangen inwoners via de telefoon 
een melding wanneer welke container 
ingezameld wordt. De afvalkalender 
kan ook bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis worden opgehaald.

Op 3 juni staat de gft-bak� ets van 
13.00 - 17.00 uur in het winkelcentrum 
Jan van Goyenstraat. U ontvangt allerlei 
tips en tricks over afvalscheiden en een 
gratis gft-afvalbakje. Vragen over de 
inzameling? Stuur een mail naar 
pi@meerlanden.nl of bel 0297-381717.




