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Nog een onthulling: 
de Heemsteder nu 
ook in Bloemendaal
Bloemendaal - Ja, u ziet het 
goed. Voor u ligt de eerste Bloe-
mendaaleditie van de Heem-
steder, de lokale krant voor 
Heemstede en omgeving. 
Voortaan brengt de Heemsteder 
ook inwoners van de gemeente 
Bloemendaal (dus ook Aerden-
hout, Bennebroek, Vogelenzang 
en Overveen) met deze Bloe-
mendaaleditie op de hoogte van 
al het lokale nieuws.

De Bloemendaaleditie van de 
Heemsteder wordt in tegenstel-
ling tot Heemstede niet huis-
aan-huis verspreid, maar is per 
1 september vooralsnog verkrijg- 
baar op diverse afzetpunten 
binnen Bloemendaal zoals een 
aantal winkels, de Bibliotheek in 
Bloemendaal en Bennebroek, 
Albert Heijn en het Dorpshuis in 
Vogelenzang. In de loop der tijd 
volgen meer afzetpunten, waar-
over wij u zullen informeren.
Kijk voor de exacte afzetpunten 
elders in deze krant. 

Team van de Heemsteder

Door Bart Jonker

Bloemendaal – Menig breipen tikte 
geduldig voor het bijzondere wand-
kleed ‘Wollewei’, dat lustig door de 
Blije Breisters van Welzijn Bloemen-
daal werd vervaardigd in het kader 
van het Godfried Bomansjaar 2020-
2021 in Bloemendaal. Afgelopen 
vrijdag werd het kleed in aanwezig-
heid van burgemeester Elbert Roest 
in de Bibliotheek van Bloemendaal 
officieel onthuld. Een fraai voorbeeld 
van noeste en liefdevolle arbeid

Godfried Bomansjaar
Aanstaande 22 december is het 
precies 50 jaar geleden dat Godfried 
Bomans overleed. Godfried Bomans 
is vooral bekend als schrijver, maar 
velen kennen hem van de televisie, 
de radio, het schaken, zijn avonturen 
die hij beleefde of van de talrijke ver-
enigingen waarvan hij lid was. Een 
veelzijdig man dus. Hij heeft in Bloe-
mendaal gewoond en om hem te 
eren en zijn werk voor het voetlicht 

te brengen, is het jaar 2020/2021 in 
Bloemendaal uitgeroepen tot het 
jaar van Godfried Bomans. Daar-uit 
ontstaan verschillende initiatie-ven 
en activiteiten, mede opgepakt door 
verschillende partijen, onder andere 
de gemeente Bloemendaal, Welzijn 
Bloemendaal, Stichting TijdSparen, 
het Godfried Bomans Genootschap 
en Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bijzondere band
“De bibliotheek is het huis van de 
literatuur en daarom hebben we ook 
een bijzondere band met Godfried 
Bomans”, vertelt Roxane van Acker, 
directeur van Bibliotheek Zuid-
Kennemerland. “We koesteren litera-
tuur, poëzie en prachtige schrijvers, 
waarvan er veel uit Kennemerland 
komen. Als kind genoot ik al van de 
boeken van Bomans als ‘Pa 
Pinkelman’ en ‘Tante Pollewop’. Ook 
‘Erik of Het klein insectenboek’ is een 
werk van Bomans dat in mijn herin-
nering zit gegrift, waar ‘Wollewei’ in 
ter sprake komt.”

Insectenland
Fred Berendse van het Godfried 
Bomans Genootschap: “Erik of Het 
klein insectenboek is een van 
Bomans bekendste werken en is 
geschreven in 1940, maar werd pas 
in 1941 uitgegeven. De titel Erik 
schrijf je met een ‘k’ en ‘Het’ insecten-
boek met een hoofdletter, omdat dit 
de ondertitel van het boek is. 

Bomans schreef dit boek voorname-
lijk in Nijmegen, waar hij student 
psychologie was. In die tijd moest 
Bomans oppassen op de villa van 
een rijke weduwe, waar hij het boek 
begon te schrijven. De hoofdpersoon 
in het boek is Erik Pinksterblom, die 
droomt dat hij in insectenland 
terechtkomt, waar hij veel levens-
lessen ervaart. Het insectenland 
bevond zich in het schilderij 
‘Wollewei’, dat zich in Eriks slaap-
kamer hangt. Erik komt op miracu-
leuze wijze in Wollewei terecht, waar 
hij allemaal avonturen beleeft”, aldus 
Fred Berendse.

“Hier staat een blije burgemeester: 
zo mooi dat veel partijen bij dit 
thema bij elkaar komen, verbinding 
zoeken en samen mooie initiatieven 
ontplooien”, vertelt burgemeester 
Elbert Roest trots, alvorens hij het 
wandkleed onthult samen met 
mevrouw Christine van Schaik, een 
van de Blije Breisters.
Op initiatief van directeur van Welzijn 
Bloemendaal Johan van Buren en 
Jorrien Klomp, werd er een jaar aan 
het kleed gewerkt door Blije Breisters 
Christine van Schaik, Nelleke Bettink 
en Jeanne Oosten. Ook door Marga 
Dekker, die tijdens de vervaardiging 
van het kleed is overleden. Een foto 
van haar was daarom bij de onthul-
ling in een lijstje geplaatst op het 
wandkleed. Zo was zij er toch ‘bij’. 
Namens haar was echtgenoot Remi 
Vogelsang aanwezig.

Het wandkleed ‘Wollewei’ is thans 
voor het publiek te bezichtigen in de 
Bibliotheek van Bloemendaal aan de 
Korte Kleverlaan 9.

Feestelijke onthulling Bomans wandkleed
‘Wollewei’ in Bibliotheek van Bloemendaal

De zojuist onthulde ‘Wollewei’ door Christine van Schaik (links) en burgemeester Elbert Roest (rechts). Foto: Bart Jonker.

In deze krant 
de sportspecial!
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede – Wat een huzarenstukje was deze Jaarmarkt in 
Heemstede weer afgelopen zondag 29 augustus, met hart en 
ziel georganiseerd door de Heemsteedse ondernemers in BIZ 
en medeorganisator LOCO Concepts. Dat deze markt een 
regelrecht schot in de roos was, is wel duidelijk op de foto’s te 
zien. Te veel om op te noemen, we laten enkele highlights de 
revue passeren.

Zo deelden de Historische Vereniging Heemstede Benne-
broek (HVHB) en Kom In Mijn Tuin (KIMT) een gezamenlijke 
kraam. Bij de HVHB kon je terecht voor informatie en het 
programma over de komende Open Monumenten Dagen, 
die op 11 en 12 september plaatsvinden. Ook KIMT was in zijn 
nopjes. “Voor ons was dit een geslaagde jaarmarkt qua PR. 
We hebben bijna alle producten verkocht!”, aldus een dol-
enthousiaste Mik van der Bor. Dansstudio Jolein zorgde bij de kraam voor wat dansdemonstra-
ties en die trokken veel publiek. ‘Shop till you Drop’ bij diverse kramen: onder meer lederwaren 
bij Kaptein en Waardijk schoenen, mooie kleding bij De Lord Mode, Reyngoud en Van Uffelen, 
boeken bij Arno Koek van Boekhandel Blokker en sportschoenen en loopinformatie door Lopers 
Company By Enno. Proeven was ook een geliefd onderdeel op de markt.

Diverse wijnhandelaren en slijters lieten graag iets uit hun 
assortiment proeven. Zoals bij de kraam van Gall&Gall van 
Hilde Slagter en Marcel Lambeck die graag een glaasje likeur 
Heemsteeds Genoegen inschonken voor de voorbijgangers, 
waarbij het mooie etiket van de fles werd geïllustreerd door 
Eric J. Coolen. De Nieuwe Lente had een mooie kraam met 
het aanbod rond vitaliteit en gezondheid. Een draaimolen en 
springkussen voor de kids, die het ontzettend naar hun zin 
hadden. Bij Home Made By REE konden de kids met dartpijl-
tjes de verfballonnen stukgooien en zo hun eigen kunststuk 
creëren. Eigenaar Jasper de Zwart had hiervoor speciaal zijn 
kleurige testbeeldkostuum aangetrokken.
Daarnaast veel kramen met leuke hebbendingejes, antiek of 
curiosa. Ook muziekklanken weerklonken in de winkelstraten: 
gitaar, pianomuziek en disco, er zat wel iets bij voor ieders 
gading.

En ten slotte verzorgden terrassen en kraampjes van diverse horecaetablissementen goed voor 
de inwendige mens en wens. Onderweg kwamen we Willem van Dam en Rogier Heijn van de 
BIZ en winkeliersvereniging tegen die met een grote glimlach al deze gezelligheid gadesloegen. 
Deze Jaarmarkt bewees maar weer eens temeer dat Heemstede echt een geweldig winkelcen-
trum heeft. Wat een feest! Volgend jaar weer? 

Zo gezellig was de Heemsteedse Jaarmarkt! 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. bezit van
een boer; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap; 15.
rivier in Italië; 17. zuivelproduct; 19. zwarte lekkernij; 21. lid-
woord;  22. Ierse vrijheidsbeweging; 24. medisch specialist; 27.
deel van een huis; 28. afstammeling; 30. keukenmeester; 31.
Internationaal Olympisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan;
33. heidemeertje; 35. grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38.
ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44.
hoofd van een moskee: 46. beker op voetstuk; 47. werelddeel;
48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. videofilm-
pje; 52. dikke wortel; 54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijk-
mes voor zalf; 61. eikenschors;  62. plaats in Friesland; 64.
bloeiwijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het
IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Limburg; 73. lang en
mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix
(afk.); 78. Indonesisch eiland; 79. slaginstrument; 81. familielid;
82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel
van etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal  1. grootste planeet; 2. naamloze vennootschap (afk.);
3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk vermogen; 6.
Europese hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor var-
kens; 9. vierhandig dier; 10. maanstand (afk.); 11. kleine race-
wagen; 16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal oplei-
dingscentrum (afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd;
25. christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuingereed-
schap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse
aardolie maatschappij (afk.); 36. zangvogeltje; 37. gong; 39.
Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen;
43. verdieping; 45. omhulsel voor papieren; 46. flauw keelge-
luid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag;
55. metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. open-
baar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa; 62. de oudste
(nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de
Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voertuig; 71. anekdote (bak); 73.
deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledings-
tuk; 78. uitroep van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal com-
puter (afk.); 85. dwarsmast.

Deze puzzel wordt u aange-
boden 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 
6 september 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!
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Door Eric Westerloo 
 
Heemstede/Bloemendaal - Water 
diep in de aarde biedt mogelijk-
heden warm water te gebruiken bij 
het verwarmen van huizen en 
bedrijfspanden. Energie Beheer 
Nederland (EBN) doet, in opdracht 
van de overheid, onderzoek naar 
waar in ons land er gebruik gemaakt 
kan worden van aardwarmte. Nu 
start er een project dat loopt van 
Waterland via Amsterdam naar 
Haarlem en ook Heemstede en Bloe-
mendaal worden aangedaan.   
 
Boren door aardlaag
Een mobiele boorinstallatie boort tot 
ongeveer 40 meter diepte. Op de 
bodem worden seismische ladingen 
geplaatst. Na ontsteking geven deze 

trillingen weer waarna tot een grote 
diepte kan worden vastgesteld hoe 
en welke aardlagen er lopen.

Dit kan in de omgeving van een 
boorgat lichte trillingen veroorzaken 
dat geen schade toebrengt aan de 
omgeving. Indien men bij particu-
lieren, grondbezitters of bedrijven wil 
boren, zal men eerst toestemming 
vragen. Omdat er om de 60 meter 
wordt geboord kan dit weleens het 
geval zijn. Mocht er enigerlei schade 
ontstaan wordt deze hersteld of 
vergoed.  
 
Warm water uit de diepte
Indien er geschikte locaties uit het 
onderzoek komen, kan men vanaf 
+/- 1.500 à 4.000 meter diepte warm 
water oppompen. 

Hoe dieper het water wordt gevon-
den, hoe warmer het is. Het water 
kan worden gebruikt voor de verwar-
ming van panden. Nadat het water 
de warmte heeft afgegeven, gaat het 
retour de bodem in om daar weer op 
te warmen. Het is daarmee een her- 
nieuwbare warmtebron dat 80% 
minder CO2 belasting geeft dan 
aardgas.

Het is nog niet precies bekend wan- 
neer men met het werk in Heem- 
stede en Bloemendaal gaat begin- 
nen. Bewoners en bedrijven rond het 
onderzoektracé ontvangen vooraf 
een brief van EBN met alle relevante 
gegevens. Voor Heemstede en Bloe-
mendaal zou het mooi zijn als wij op 
termijn aardwarmte kunnen ge- 
bruiken.

Onderzoek naar aardwarmte in 
Heemstede en Bloemendaal

Aardwarmte, een interessante energiebron. Foto: Bigstock.

Heemstede -  Het HBM (Haemstede-
Barger mavo)  is het schooljaar 
enthousiast gestart met een intro-
ductieweek voor alle leerlingen.  
HBM telt maar liefst 101 nieuwe 
brugklasleerlingen verdeeld over vier 
klassen. De leerlingen tonen dit jaar 
vooral veel belangstelling voor de 
businessklas en de sportklas. 
Voor alle leerlingen van klas 1 t/m 4 
stond de eerste week in het teken 
van de introductieweek. 
Doel van de introductieweek is dat 
de leerlingen hun mentoren en klas-
genoten (beter) leren kennen. Elk 
leerjaar doet dat op eigen wijze. Wat 
wel hetzelfde is, is dat alle klassen 
een les krijgen die in het teken staat 
van het anti-pest protocol en de op 
de school geldende normen en 
waarden. 

Een greep uit de vele activiteiten, die 
tijdens de introductieweek werden 
georganiseerd: de brugklassers 
gingen onder andere bowlen, tram-
polinespringen en barbecueën op 
het schoolplein. De tweedeklassers 
gingen trampolinespringen, bowlen 
en naar de film; de klassen 3 en 4 
kozen voor paintballen en pannen-
koeken eten. Daarnaast is klas 4 
meteen gestart met het profielwerk-
stuk. De leerlingen bedenken een 
onderwerp en werken dat uit aan de 
hand van hoofd- en deelvragen. De 
school verwacht dat er mooie profiel-
werkstukken worden afgeleverd. 
Deze week is de eerste ‘normale’ 
schoolweek weer begonnen. Na de 
bintroductieweek hebben leerlingen, 
docenten en ondersteunend perso-
neel er in ieder geval veel zin in.

HBM start nieuw schooljaar met 
een bruisende introductieweek 

Pannenkoeken eten in Introductieweek HBM. Foto aangeleverd door HBM.
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Heemstede - De provincie Noord-
Holland draagt een deel van de 
Cruquiusweg over aan de gemeente 
Heemstede. Afgelopen vrijdag 27 
augustus hebben gedeputeerde 
Jeroen Olthof van de provincie 
Noord-Holland en wethouder Nicole 
Mulder van de gemeente Heemstede 
hiertoe een overeenkomst onderte-
kend. Het gaat om het wegdeel bij 
de nieuwe woonwijk Slottuin. Met de 
overdracht van de weg kan de maxi-
mumsnelheid hier van 80km naar 
50km per uur. Dit komt de leefbaar-
heid in de nieuwe woonwijk ten 
goede.
 
De gemeenteraad had eerder al de 
bebouwde komgrens verlegd naar 
de plek waar, komend vanuit de 
Haarlemmermeer, de woonwijk Slot-
tuin begint. Door de overdracht van 
het wegvak van provinciaal naar 

gemeentelijk beheer kan de snelheid 
van 50 km per uur nu ook vanaf die 
grens worden ingevoerd. De 
gemeente wordt verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van 
dit weggedeelte. De weg zal worden 
ingericht op de nieuwe maximum-
snelheid van 50km. Een inrichting die 
past bij het snelheidsregime op een 
weg, is ook een belangrijk uitgangs-
punt van het wegcategoriseringsplan 
waaraan de gemeente momenteel 
werkt. Bovendien is dat ook een ver- 
eiste voor de handhaving. Er komen 
dan ook niet alleen nieuwe verkeers-
borden, maar ook andere aanpas-
singen, zoals bomen in de midden-
berm en aan de oostzijde van de 
weg, lichtmasten worden verplaatst 
en de berm wordt aangepast.
 
Veiligheid en leefbaarheid
Wethouder Nicole Mulder is 

verheugd dat de weg nu een lagere 
maximumsnelheid kan krijgen en 
een inrichting die bij de functie past. 
“We hebben ons hier lange tijd voor 
ingezet. In de eerste plaats is dit 
natuurlijk goed nieuws voor de 
bewoners langs en in de buurt van 
de weg. Door Heemstede lopen 
drukke verkeersaders en het is goed 
dat op die zogenoemde gebiedsont-
sluitingswegen, waar ook mensen 
aan wonen, niet harder dan 50km 
mag worden gereden. Dat is goed 
voor de veiligheid en leefbaarheid. 
Voor de overige wegen en straten 
willen we naar een maximumsnel-
heid van 30km per uur. Dit wordt 
geregeld in het wegcategoriserings-
plan. Een verder uitgewerkt voorstel, 
mede op basis van inbreng van de 
inwoners van Heemstede, wordt in 
het najaar aan de gemeenteraad 
voorgelegd.”

Provincie draagt deel Cruquiusweg 
over aan gemeente Heemstede

V.l.n.r.: wethouder Nicole Mulder en Gedeputeerde Jeroen Olthof. Foto aangeleverd door gemeente Heemstede.

Regio -Vorige week (19 t/m 25 
augustus) zijn er 7.377 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 1.708 eerste prikken (23%) 
en 5.669 tweede prikken (77%). Er 
zijn deze week 6.813 vaccinaties 
minder gezet dan de week ervoor.
 
Besmettingen en testen
In de week van 19 t/m 25 augustus 
waren er in Kennemerland 616 
nieuwe besmettingen (112 per 
100.000 inwoners).
Dit zijn er iets meer dan de week 
ervoor (17%).
In die week (19 t/m 25 augustus) zijn 
er 5.670 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 469 meer 
dan die week ervoor (5.201).

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol.
Een mobiele testbus staat ten slotte 
in wisselende gemeenten. 

 Testen van personeel tijdens 
Grand Prix in Zandvoort
Van 1-4 september krijgen de mede-
werkers van circuit Zandvoort de 
gelegenheid zich te laten testen door 
de GGD. Hiervoor stelt de GGD een 
tijdelijke teststraat op van 8 straten 
waar ongeveer 750 medewerkers per 
dag getest kunnen worden. Dit 
betreft medewerkers van het circuit 
en geen toeschouwers. De toeschou-
wers moeten zich laten testen voor 
toegang en daar hun bewijs van 
ontvangen via de CoronaCheckApp 
om toegang te krijgen tot het circuit 
(dit is niet georganiseerd door de 
GGD. De teststraat voor de medewer-
kers wel, in samenwerking met het 
Streeklab. Deze testmogelijkheid is 
alleen voor medewerkers zonder 
klachten die niet immuun zijn, zodat 
zij zich elke 24 uur kunnen laten 
testen. De teststraat wordt in Zand-
voort buiten het circuit opgesteld. 
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo

Heemstede/Bloemendaal - Per 1 
september is de Heemsteder ook in 
de gemeente Bloemendaal beschik-
baar. Om die reden worden vanaf nu 
ook de coronacijfers van Bloemen-
daal opgenomen. Om maar met de 
deur in huis te vallen: Bloemendaal 
laat in de afgelopen week aanmerke-
lijk betere cijfers zien dan Heem- 
stede. Bloemendaal kende 10 besmet- 
tingen. In Heemstede liep de besmet- 
ting op tot 37, dat was het een week 
eerder nog 21. In onze buurgemeen-
te werd net als in Heemstede 1 per-
soon opgenomen in het ziekenhuis. 
Als de meting van het rioolwater 
wordt bekeken is het in Heemstede 
gestegen met bijna 100% waar dat in 
Bloemendaal juist met 51% is afge-
nomen. Deze metingen geven een 
aardig beeld hoe het virus zich in een 
stad ontwikkelde. 

R-getal weer gestegen
Landelijk ligt het getal aanzienlijk 
hoger. Wat een zorgelijke ontwikke-
ling is, is dat het R-getal nu weer 
boven de 1 is gestegen. Hierdoor 
zullen er meer mensen besmet 

worden dan velen lief is. Wekelijks 
sterven er nog steeds mensen aan de 
gevolgen van de ziekte nl. 45 in de 
afgelopen periode. Volgens de GGD 
zijn lang niet alle sterfgevallen bij 
hen bekend, omdat het melden geen 
plicht is. Van de wel gerapporteerde 
overledenen is door artsen vastge-
steld dat de gevolgen van corona de 
doodsoorzaak zijn. Er is tevens vast-
gesteld dat het merendeel van de 
gestorvenen niet was gevaccineerd. 
Tegenstanders van vaccinatie zetten 
daar vraagtekens bij. Zij gaan er van- 
uit dat andere medische oorzaken 
zijn aan te voeren voor deze 
overlijdens.
Het prikken gaat, zij het in een lager 
tempo, onverminderd voort. De 23 
miljoen prikken zijn intussen een feit. 
Om ook jongeren (scholieren en 
studenten) te bewegen een vacci-
natie te overwegen zet de overheid 
mobiele prikstations in om de jonge-
ren nabij hun school of universiteit te 
kunnen vaccineren. Op 13 september 
zal het kabinet bekend maken of er 
meer vrijheden zijn te verwachten. 
Met de oplopende besmettingscijfers 
zal dat geen eenvoudige beslissing 
worden.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 34

Regio - Teer ontzorgt. Dat wil zeggen 
dat alle zaken rondom het verkopen 
en aankopen van een huis, inclusief 
een hypotheek, onder één dak kan 
worden geregeld. Sinds afgelopen 
jaar heeft Teer namelijk ook haar 
eigen hypotheekadviseurs. Op dit 
moment zijn twee hypotheekadvi-
seurs in dienst van Teer Hypotheken; 
Mirjan Klaver en Bert Llama. Beiden 
hebben zij een jarenlange ervaring in 
het hypothecair en financieel advies. 

Teer Hypotheken heeft aanstellingen 
bij meer dan 40 (!) geldverstrekkers. 
Dat betekent in de praktijk dat Teer 
Hypotheken in staat is om voor 
iedere hypotheekvraag een passen- 
de oplossing te vinden. Ook hypo-
theken van de diverse grote banken 
waaronder Rabobank, ING en ABN 
kunnen zij faciliteren.
Ondanks dat deze banken fysiek vaak 
niet meer aanwezig zijn in de dorpen 
in onze regio, kunt u dus nog steeds 
in uw lokale Teer vestiging, of bij een 
van de andere 5 Teer vestigingen, 
terecht met vragen over bestaande 
én nieuwe hypotheken.
Bert Llama:
“Ook als het gaat om pensioen- en 
verzekeringsadvies helpen wij de 
consumenten graag”.

Benieuwd wat Teer Hypotheken voor 
u kan betekenen?
Maak dan een afspraak. Persoonlijk 
op kantoor, waar rekening wordt 
gehouden met de coronamaatre-
gelen, telefonisch of via online 

webcam advies. Het eerste gesprek is 
altijd gratis.
Teer heeft vestigingen in Alkmaar, 
Beverwijk, Castricum, Heiloo, Heems-
kerk en Uitgeest.
Meer informatie op: https://teer.nl/.

Altijd een passend hypotheekadvies bij Teer

De hypotheekadviseurs Mirjan Klaver en Bert Llama. Foto: aangeleverd.

Heemstede – Bij een woning aan de 
Johannes Verhulstlaan in Heemstede 
is zondag 29 augustus aan het einde 
van de ochtend brand uitgebroken. 
Een voorlichtster van de veiligheids-
regio Kennemerland laat weten dat 
er rond kwart voor twaalf bij een 
schuurtje brand was uitgebroken. 

Vanwege gevaar op overslag naar de 
woning is opgeschaald naar middel-
brand. Gelukkig was de brand vrij 
snel onder controle. De Johannes 
Verhulstlaan is deels afgesloten 
vanwege de bluswerkzaamheden. 
Het is nog onbekend wat de oorzaak 
van de brand is geweest.

Brand bij woning aan de Johannes Verhulstlaan

Foto: Michel van Bergen.
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Regio – De stedenband Haarlem-
Mutare zet zich met haar onderwijs-
projecten in voor een veilige leerom-
geving voor kinderen. Samen met 
twee andere NGO’s (niet-gouverne-
mentele organisaties) en vijf universi-
teiten uit heel Europa is een serious 
game gemaakt over cyberpesten en 
cyberseksisme. Deze game is be-
doeld voor leerlingen van 11 tot 15 
jaar oud en is beschikbaar in zes 
talen.

Europees onderwijsproject
Citizen Games
Het spel – nu nog een proefversie – is 
ontwikkeld in het Europese onder-
wijsproject Citizen Games op basis 
van de input vanuit drie NGO’s uit 
Frankrijk en Nederland en vijf instel-
lingen voor hoger onderwijs in 
België, Duitsland, Polen, Ierland en 
Portugal. In die landen worden nu 
gratis testlessen gegeven. In Haarlem 
neemt een team van de Stedenband 
dit voor zijn rekening. De fi nanciering 
valt onder het project Erasmus+, het 
Europese subsidieprogramma voor 
onderwijs, training, jeugd en sport.

Burgerschap
De insteek van de game is burger-
schap. Vorig jaar werd met een online 
enquête in schoolklassen in de zeven 
landen gepeild wat leerlingen be-
langrijk vonden. Drie thema’s waren 
favoriet: ‘plastic soep’, ‘cyberpesten’ 
en ‘rechten en plichten van Europese 
burgers’. Dit voorjaar hebben 43 

studenten uit vijf landen acht spel-
concepten ont-wikkeld rond die 
thema’s. Binnen het in 2019 gestarte 
Europese project Citizen Games gaat 
het niet alleen om het thema op zich, 
maar ook om de samenwerking van 
studenten van verschillende plui-
mage in zogenoemde ‘mobility’s’ bij 
de ontwikkeling van het spel. Bijzon-
der hierbij was ditmaal de uitdaging 
om, gedwongen door Covid-19, alles 
online te doen. Een internationale 
jury koos voor ‘cyberpesten’. Het spel 
Antibullyer is ontworpen door het 
team Bully Busters (deelnemers uit 
Portugal, Duitsland, Ierland en 
Polen). Het Dundalk Institute of Tech-
nology werkt het spel nu verder uit 
tot een serious game dat in elk deel-
nemend land in de moedertaal kan 
worden gespeeld.
Volg de ontwikkelingen via:
www.haarlem-mutare.nl.

Proefversie Antibullyer. Foto: aange-

leverd door Stedenband Haarlem-

Mutare.

Test Antibullyer: een interactief 
onderwijsspel over cyberpesten

ACHTER HET FORNUIS

Zelf je lekkernijen roken in de tuin of buiten, dat kan al met een eenvoudige 
rookoven die in de handel verkrijgbaar is. U kunt denken aan zalm, kip of 
makreel zelf roken. Naast de rookoven heeft u voor de specifi eke rooksmaak 
rookmot nodig, zaagsel van hout. Ook deze is verkrijgbaar en gemaakt van 
verschillende houtsoorten om de gerechten net dat extra vleugje aroma mee 
te geven. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld mot van kersen- of beuken-
hout. In deze afl evering roken we zelf een hammetje. De bereidingstijd duurt 
niet lang met een rookoven en u hoeft deze niet voor te verwarmen. Wij 
gebruikten een rookoven op spiritusbranders. Vul de spiritusbrandertjes met 
spiritus. Verdeel twee eetlepels rookmot op de bodem van de rookoven en leg hier bovenop de opvangplaat voor 
het vet. Daarboven wordt het dubbelrooster geplaatst, waar het vlees of de vis tussen wordt geklemd. Gebruik een 
rookoven altijd buitenshuis op een brandveilige plek en nooit binnen! 

Benodigdheden (voor 4 personen):

Bereiding:
Snijd een fl inke kier in het midden van de ham en vul 
deze met het mengsel van mosterd, honing, tijm, dragon 
of rozemarijn. Besmeer de bovenkant met wat honing, 
om de ham wat te karamelliseren. Bestrooien met wat 
vers-gemalen peper. Sluit de beenham met 3 houten 
prikkers (zie foto).

Bereid de rookoven voor zoals hierboven uitgelegd. 
Plaats de ham in het dubbelrooster. Stel de gaatjes voor 
de brandsnelheid van de spiritusbrandertjes af op 
middelhoog niveau en ontsteek deze voorzichtig. Plaats 
hierboven de rookoven met volledig afgesloten deksel. 
Zo blijft de rooksmaak in de rookoven.  Laat de ham ca. 
40 à 45 minuten roken, dan blijft die lekker sappig. Even 
laten afkoelen. Verwijder de prikkers en snijd de ham in 
dunne plakken. Een wat robuustere rode wijn met een 
lichte smaak van houttinten is een perfecte metgezel bij 
dit gerecht. Eet smakelijk! 

Hammetje uit de rookoven   

achter het fornuis 

• Een hammetje van 400 à 500 gram, naturel
• 1 eetlepel Franse mosterd
• 1 eetlepel honing

• 2 takjes dragon, tijm of rozemarijn
• Snufj e versgemalen peper
• 3 houten prikkers 

Foto: Bart Jonker.

Regio - Hoor jij vaak dat je zo goed kunt luis-
teren? Dan is vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn 
echt iets voor jou. De Luisterlijn ontvangt jaar-
lijks zo’n 500.000 oproepen en dit aantal stijgt. 
Hiervan blijft een deel (zo ‘n 165.000) onbe-
antwoord vanwege een tekort aan vrijwilli-
gers. De Luisterlijn in Haarlem is daarom op 
zoek naar meer vrijwilligers. Tijdens een 
online informatieochtend op maandag 13 
september vertellen we je graag meer over 
het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn.

Als vrijwilliger bij de Luisterlijn bied je 
anoniem een luisterend oor aan mensen met 
zorgen, verdriet en problemen. Is dit iets voor 
jou? Kom dan kennismaken tijdens de infor-
matiebijeenkomst op 13 september. Enthou-
siast geraakt na alle informatie? Dan volgt er 
een training. Tijdens deze training ontwikkel 
je je luister- en gespreksvaardigheden verder. 
Ook na de training blijven we je professioneel 
begeleiden, ondersteunen en houd je contact 
met een hecht team van vrijwilligers.

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar 
voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, 
chat en mail.Door te luisteren helpen de 1.500 
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en 
verdriet (even) het hoofd te bieden.

Zij werken vanuit huis of op één van de 28 
locaties. De vrijwilligers krijgen deskundige 
training en continue begeleiding. De Luister-
lijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland 
die emotionele steun op afstand biedt. De 
Luisterlijn maakt onderdeel uit van de WMO 
en wordt gefi nancierd door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk 
bij de Luisterlijn?

Kijk dan op onze website:
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerken meld 
je aan voor de online informatieochtend via:
haarlem@deluisterlijn.nl.

Luisterlijn Haarlem geeft informatie- 
ochtend voor nieuwe vrijwilligers

Vrijwilliger zijn bij de Luisterlijn. Foto: Bigstock.

Wij zijn een gerenommeerde uitvaartonderneming met meerdere 
vestigingsplaatsen (o.a. Hoofddorp, Lisse, Nieuwkoop en Amsterdam).  

Voor deze vestigingen zijn wij op zoek naar een betrouwbare:

Algemeen Medewerker Uitvaartzorg
Voor 5 dagen per week (10-15 uur)

In deze functie ben je samen met een collega verantwoordelijk voor 
het bijhouden en schoonmaken van onze vier vestigingen. Hoe vaak de 
vestigingen moeten worden schoongemaakt is in onderling overleg.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag. Samen 
met je collega zorg je ervoor dat al onze vestigingen er op en top uitzien en 
zie je zelf wat gedaan moet worden. Naast de schoonmaakwerkzaamheden 
behoort het tot de mogelijkheden om als oproepkracht mee te werken 
binnen het Hospitalityteam. Als Medewerker Hospitality assisteer je de 
uitvaartleider bij een uitvaart, ontvang en begeleid je families bij een 
condoleance/rouwbezoek en doe je aangiftes van overlijden.

Wat wij vragen:
•  Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
•  Je hebt ervaring als interieurverzorger of bent werkzaam geweest in de

horeca.
•  Je bent woonachtig in Hoofddorp of directe omgeving.
•  Je bent 5 dagen per week beschikbaar.
•  Je bent betrouwbaar en komt gemaakte afspraken na.

Wat wij bieden:
•  Je maakt deel uit van het Dunweg team en draagt op jouw manier bij aan

de uitstraling van onze vestigingen.
•  Een zelfstandige functie op verschillende locaties.
•  Salaris conform cao Uitvaartbranche.

Interesse in deze functie?
Mail je motivatiebrief met CV en een recente pasfoto naar  
vacature@dunweg.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 
1 oktober 2021. Voor meer informatie  kun je bellen met  
Ingrid Brunemann, HR Adviseur. op 023-563 35 44.
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AGENDA

T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER
Expositie ‘Dromen van Vliegen’. 
Kloostergangen naast het Stad-
huis, Grote Markt, Haarlem. Gratis, 
van maandag t/m vrijdag van 
8-17u. 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
Antiek-en Brocantemarkt.
De Dreef Haarlem 9-16.30 uur. Ook 
18 sept en 2 okt.

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Bomanswandeling (zie ook tijds-
paren.org/bomans-inbloemen-
daal/), i.s.m. Stichting Ons Bloe-
mendaal. Om 10:30 uur gelegen-
heid tot koffiedrinken bij het 
Pannenkoekenhuisje te Bloemen-
daal, Mollaan 2, naast Thijsse’s Hof. 
Van daaruit vertrek. Om 12:30 uur 

terug bij het Pannenkoekenhuisje. 
Wilt u deelnemen? Stuur dan voor 
8 september een mail naar: 
activiteiten@onsbloemendaal.nl.

Expositie Cubaans kunstenaar 
Carlos Casas. CarlaH’s Hairstudio, 
Wagenweg 16 Haarlem. V.13-17u. 
Vrij entree hapje/drankje. Graag 
aanmelden onder 06-19840020 
Carla.

Haarlem - Zin om beter Frans te 
leren en je verder te verdiepen in de 
Franse cultuur? Kom dan naar de 
Open Dagen van de Alliance Fran-
çaise Kennemerland!

De docenten en bestuursleden zijn 
drie avonden aanwezig om kennis te 
maken, vragen te beantwoorden en 
geheel vrijblijvend en kosteloos een 
taaltest af te nemen.

De Alliance Française Kennemerland 
organiseert al bijna 50 jaar taalcur-
sussen en diverse culturele activi-
teiten in de regio met als doel de 
Franse taal- en cul-tuur te promoten. 
Deze cursussen zijn van hoge kwali-

teit en tijdens onze culturele activi-
teiten kunnen cursisten en andere 
geïnteresseerden nader kennis 
maken met de Franse cultuur. Alli-
ance Française Kennemerland maakt 
deel uit van een wereldwijd netwerk 
van meer dan 800 Alliances 
Françaises.

Data Open Dagen (van 19.00 tot 
21.00 uur):
-  Woensdag 1 september in De 

Schakel, Pijnboomstraat 17 Haarlem
-  Donderdag 2 september in De 

Schakel, Pijnboomstraat 17 Haarlem
-  Woensdag 8 september in De 

Schakel, Pijnboomstraat 17 
Haarlem.

Voor nadere informatie:
www.alliance-francaise.nl/kennemer-
land en aanmelden:
cursus.kennemerland@afpb.nl.

Open Dagen Alliance Française in september

Haarlem - Op zaterdag 4 september 
is er in Haarlem op de Dreef, achter 
het provinciehuis, met in acht 
neming van de coronamaatregelen, 
weer de traditionele Antiek- en 
Brocantemarkt.
Op deze sfeervolle Dreef boulevard-
markt kan eenieder zich van 9 tot 
16.30 uur in Montmartre wanen. Op 
deze markt staan een kleine 100 
kramen vol met antiek, zoals 
meubels, zilverwerk, sieraden, 
servies, bestek, spiegels, schilderijen, 
lampen, veel kleingoed en acces-
soires voor in huis.

Op de Dreef is dit evenement ook op 
18 sept en 2 oktober. De toegang is 
gratis.

Antiek- en Brocantemarkt op de Dreef Haarlem

Antiek- en Brocantemarkt. Foto: aangeleverd.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Glas-in-loodlampen 
aan de wanden en verbonden met 
de draagbalken. Sfeervolle glas-in-
loodlampen in de Amsterdamse 
schoolstijl in warme kleuren. 
Oranje, bruin en geel geven de 
sfeer aan.
Helaas ontbreekt de ontwerper. Na 
een intense zoektocht zijn wel 
namen als Nico Schrier, die met 
Huib de Ru samenwerkte en 
Willem Bogtman, tevens een 
ontwerper in glas-in-lood, 
voorbijgekomen.
De lampen zijn waarschijnlijk uit 
de tijd van de jaren dertig.

Doopsgezinde Kerk

Heemstede - Al meer dan 50 jaar 
bestaat de sportieve trimclub ‘En 
Maar Weer Gewoon’ (EMWG). Al die 
jaren trimt deze club van 8 tot 9 uur 
in het Groenendaalse Bos. Het trim-
seizoen loopt van september tot en 
met eind juni met als afsluiter de 
gezamenlijke ‘koffie met appeltaart.

Seizoen 2021-2022 start zaterdag 4 
september en dan zou EMWG graag 
zien dat u hierbij aansluit. Het verza-
melen is op de parkeerplaats bij 

tennisvereniging Merlenhove naast 
restaurant Groenendaal. Stipt 8 uur 
gaat de trimclub het bos in. Het is 
niet alleen hardlopen, maar er 
worden ook vele oefeningen gedaan 
voor het hele lijf onder aanvoering 
van een gediplomeerde trainer.

Bent u boven de 40 en wilt u elke 
zaterdagochtend weer genieten van 
het bos en lekker sportief bezig zijn 
dan nodigt EMWG u van harte uit om 
kennis te maken met deze trimclub. 

Uiteraard staat het sportieve deel 
hoog in het vaandel, maar ook 
sociaal bezig zijn met elkaar staat 
daar dicht bij. De vereniging is 
genderneutraal en ja, 8 uur op de 
zaterdag is vroeg, maar u zult dan 
heerlijk genieten van het bos en om 
9 uur bent u klaar om het weekend 
aan te kunnen.

Een vast trimitem is de nieuwjaar 
trim op de eerste zaterdag van 
januari op het Zandvoortse strand. 

Trimclub EMWG start nieuw seizoen
Lekker trimmen in het Groenendaalse bos. Foto: Harry Opheikens.

Bloemendaal - Dit jaar is het 50 jaar 
geleden dat Godfried Bomans in 
Bloemendaal overleed. Als eerbetoon 
aan zijn werk wordt onder meer deze 
Godfried Bomans wandeling op 
zondag 12 september georganiseerd 
langs voor Bomans historische 
plaatsen in Bloemendaal. De Bomans 
wandeling is een initiatief van Stich-
ting TijdSparen Nederland (tijds-
paren.org/bomans-inbloemendaal/), 
i.s.m. de Stichting Ons Bloemendaal. 
Op deze Open Monumentendag van 
12 september a.s. is er om 10:30 uur 
gelegenheid tot koffiedrinken bij het 
Pannenkoekenhuisje te Bloemen-
daal, Mollaan 2, naast Thijsse’s Hof. 
Van daaruit is het vertrek. Rond 12:30 

uur terug bij het Pannenkoeken-
huisje. Wilt u deelnemen? Stuur dan 
voor 8 september een mail naar 
activiteiten@onsbloemendaal.nl.
Er is plaats voor 20 deelnemers.

Godfried Bomans wandeling in Bloemendaal
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ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Bart Jonker 

Vogelenzang – Spannende potjes 
schaak met vele strategische zetten 
werden er afgelopen zondag 29 
augustus in het Dorpshuis van Voge-
lenzang gespeeld.
Ook de burgemeester van Bloemen-
daal, Elbert Roest, zelf een fervent 
liefhebber van het schaakspel, 
schaakte mee.

Het Godfried Bomans Schaaktoer-
nooi was als een van de activiteiten 
in het kader van het Godfried 
Bomansjaar 2020-2021 door de 
Stichting TijdSparen, medegeorgani-
seerd door Stichting Dorpshuis Voge-
lenzang en de Kennemercombinatie 
Schaakvereniging. Lennart Dek, 
voorzitter van deze schaakvereniging 
legt uit: “Godfried Bomans was zelf 
een schaakliefhebber en lid van de 
Bloemendaalse Schaakvereninging, 
dus dit schaaktoernooi past helemaal 
in het plaatje van het Bomansjaar. 
Onze Kennemercombinatie Schaak-
vereniging speelt in de hoogste 
klasse van het topschaken. We 
merken dat schaken steeds popu-
lairder wordt onder de jeugd. Op dit 
moment telt onze schaakvereniging 
40 à 50 jeugdleden.”

Strategisch spel
Waarom is schaken zo leuk? Lennart 
vervolgt: “Schaken is een strategisch 
spel waarbij je je hersens goed moet 
gebruiken. Iedereen kan het spelen: 
je bent nooit te jong of te oud om te 
gaan schaken.”
Ook burgemeester Elber Roest be- 
aamt dit. “Net als Bomans schaak ik 
ook graag. Het mooie is dat Godfried 
Bomans altijd jong en oud wilde 
verbinden. Dat kan met schaken en 
dat doen we nu weer op dit gezellige 
schaaktoernooi.”
Daarna schoof iedereen achter het 
schaakbord. Op de foto de winnaars 
van het toernooi op het podium, van 
links naar rechts: Lennart Dek, Quint 
de Jong, Pieter Roggeveen, Jack 
Schoonenwolf, Juan Quattordio, 
Stefan van der Duijs en Daniel 
Ohmann.

Jong en oud volop aan zet tijdens Godfried 
Bomans Schaaktoernooi in Vogelenzang

Burgemeester Elbert Roest schaakte ook gezellig twee potjes mee. Foto: Bart Jonker.

V.l.n.r. de winnaars: Lennart Dek, Quint de Jong, Pieter Roggeveen, Jack Schoonenwolf, Juan Quattordio, Stefan van der Duijsen 

Daniel Ohmann. Foto: Annette Molkenboer.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  5 september:
ds. J.R. Wolthuis ( Leiden).
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en 

daarom verzocht uiterlijk om 9.45 
uur aanwezig te zijn.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 5 september, 10 u.
Ds. P. van Veen.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN
AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal 
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal 
AH, Bloemendaalseweg 240 , Overveen 
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout 
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16 , Bloemendaal 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld 
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal 
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek 
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal 
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen 
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang 
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal  
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang 
AH, Schoollaan 23, Bennebroek 
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang 
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek 
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal 
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang 
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang 
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaaleditie van de Heemsteder is per 1 sep-
tember verkrijgbaar op de volgende afzetpunten binnen de gemeente 
Bloemendaal:

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier. Een van de afzetpunten, de Bibliotheek in Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.





Door Bart Jonker

Heemstede/Austerlitz – Hoe kan 
dat nou, gaat de Heemsteder op reis 
in het eigen dorp? Je zou het haast 
denken, maar in dit geval ging het 
redactieteam van de Heemsteder, 
bestaande uit Joke van der Zee, 
Mirjam Goossens en ondergetekende 
naar kasteel Heemstede in de 
provincie Utrecht nabij Houten. We 
hadden er weleens van gehoord, 
maar waren er nooit geweest. Tijd 
voor een bezoekje. 
Het kasteel is in particuliere handen 
en eigenlijk niet voor excursies 
toegankelijk, maar herbergt thans 
kantoor/conferentieruimte en een 
chique eetgelegenheid: Restaurant 
Kasteel Heemstede van chefkok Ollie 
Schuiling. We namen daarom alleen 
aan de buitenkant een kijkje. 

Geschiedenis
Hendrick de Pieck van Wolfsweerd 
gaf de opdracht tot de bouw van het 
oorspronkelijke kasteel Heemstede 
in 1645. Het kasteel, opgetrokken in 
Holland-classistische bouwstijl met 
een brede slotgracht en de vier 
torens, maar het diende niet als 
verdedigingswerk. In de 17de eeuw 
lag bij de bouw het accent meer op 
luxe en het woongenot. In 1680 ging 
het kasteel over naar Diederik van 
Veldhuyzen, een ambtenaar en 
schepen van Utrecht en lid van de 
Staten van Utrecht. Hij was getrouwd 
met de Amsterdamse burgemees-
tersdochter Alida de Graeff. Hij 
breidde het domein uit en moderni-
seerde het met de aankoop van land 
en liet fraaie barokke tuinen aanleg-
gen. Deze tuinen waren zo indruk-
wekkend, dat ze internationaal aan-
zien verwierven. Het kasteel ging in 
de loop der tijden over in andere han- 
den, waardoor er tijden waren dat de 
gracieuze tuinen in verval raakten.  

Stichtingsdocument New York
Een familielid van de familie Van den 
Berch van Heemstede kocht het 
kasteel in 1837. Het kasteel bleef tot 
1919 in deze familie. In die tijd 
ontdekte men op de zolder in het 
jaar 1910 plotseling een koffer met 
documenten van de West-Indische 
Compagnie en Verenigde Oost- 
Indische Compagine, waaronder een 
stichtingsdocument van de stad New 
York, dat belangrijke geschiedkun-
dige informatie over het ontstaan 
van de stad bevatte. In 1919 werd het 
huis gekocht door L.J. Heijmeijer en 
gerestaureerd. In 1987 verwoestte 
een aanzienlijk brand het kasteel. In 
1999 werd het kasteel weer volledig 
in ere hersteld. (Uit diverse bronnen.) 

Herbeleef de Franse Tijd bij de 
Pyramide Austerlitz
Na het bezoek aan Kasteel 
Heemstede rijdt het redactieteam 
naar Austerlitz. Velen zijn misschien 
met een schoolreisje ooit naar de 
Pyramide van Austerlitz geweest, 
gelegen in de Utrechtse Heuvelrug. 
We schrijven bewust de Franse 
schrijfwijze van ‘Pyramide’, want deze 
piramide is ontstaan in de Franse Tijd 
en de Bataafse Republiek (1795-
1813) onder het Napoleontische 
bewind. Daarom is de officiële bena-
ming Pyramide van Austerlitz. 

Unieke piramide
De Pyramide van Austerlitz vertelt 
het verhaal over de Franse generaal 
Marmont, die gelegerd was met zijn 
troepen in een tentenkamp op de 
heide tussen Woudenberg en Zeist. 
Hierdoor ontstaat het huidige dorpje 
Austerlitz. Om zijn mannen naast de 
gevechtstrainingen wat anders te 
laten doen, laat Marmont in 1804 een 
piramide bouwen naar voorbeeld 
van de Egyptische piramides, die hij 
op een eerdere veldtocht had gezien 
en waarvan hij gecharmeerd was 
geraakt. Deze piramide wordt in 27 
dagen gebouwd, met oorspronkelijk 
een houten obelisk op het hoogste 
punt van de Utrechtse Heuvelrug. 
Dat deze piramide een obelisk heeft, 
is uniek.

Op 12 oktober 1804 wordt de pira-
mide officieel ingeluid en opge-
dragen aan Napoleon Bonaparte. 
Marmont hoopt eigenlijk dat de pira-
mide zijn naam gaat dragen. Dat 
blijkt ijdele hoop, omdat koning 
Lodewijk Napoleon de naam doopt 
in Pyramide van Austerlitz. De 
houten obelisk wordt in 1808 verwij-
derd omdat die was verzakt. Pas in 
1894 wordt de huidige stenen 
obelisk geplaatst. In 2007 onderging 
de Pyramide van Austerlitz een ingrij-
pende restauratie.

Leuk om deze piramide eens te be- 
zoeken. Wel een aardig stevige klim 
om via de trappen de top te berei- 
ken, maar daar krijg je wel een 
diploma voor. Ook de redactieleden 
gingen met zo’n diploma naar huis. 
Aanrader voor een dagje uit!
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De Heemsteder op reis in… Heemstede en Austerlitz 

Kasteel Heemstede voorzijde. Foto’s: Bart Jonker.

Franse tijd.

Kasteel Heemstede met de slotgracht.

Uitzicht vanaf Pyramide.

Pyramide van Austerlitz.

Schavot bij Pyramide van Austerlitz. Gedenksteen vervanging obelisk.
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FOTOMOMENT

Heemstede - Naar aanleiding van het artikel in ‘Ken uw tuin’ over een 
mannelijke keizersmantel in de Heemsteder van vorige week, stuurde 
Debby Jansens deze foto van een vrouwtje van de keizersmantel in haar 
tuin. Debby vertelt: “Jullie artikel over de keizersmantel in de Heemsteder 
van 25 augustus was een welkome bron van informatie! Ik heb namelijk 
een foto gemaakt van - naar ik nu denk - een keizersmantel vrouwtje. Ik 
wist niet welke soort het was. Had hem ook gespot in de tuin bij museum 
Voorlinden in Wassenaar en daarna ook in mijn tuin in Heemstede. Vond 
ze zo bijzonder”, aldus Debby.
Klopt Debby: dit is inderdaad de vrouwelijke keizersmantel!

Ook vrouwelijke keizersmantel gespot

Heemstede – Sandra Schmidt nam afgelopen vrijdag 27 augustus deze 
bijzondere foto van Reintje de Vos die ligt te slapen op Meermond, “We 
waren aan het wandelen en zagen hem hier uitrusten”, vertelt Sandra. “We 
konden redelijk dichtbij komen. Op gegeven moment stond hij op en 
begon hij vlooien te zoeken op zijn rug, heel bijzonder!” De vos (Vulpes 
vulpes) heeft net als de hond zweetklieren in de bek en in de voetzolen. 
Het hijgen, net als bij honden, dient om af te koelen.

Reintje knapt uiltje op Meermond

Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Eerder 
besproken we in de rubriek Ken uw 
tuin de Vlaamse gaai. Deze week 
nemen we een ander lid van de 
kraaienfamilie onder de loep: de 
ekster (pica pica). 
De ekster is een langstaartige zwart-
witte vogel, waarvan het verendek 
ook metallic blauwtinten vertoont. 
De ekster staat op de lijst van be- 
schermde vogelsoorten. Het is een 
alleseter, zelfs etensresten in de 
afvalbak, zoals de resten uit zakjes 
patat staan op zijn menu. Ook schu- 
wen eksters niet de eieren en jongen 
van andere vogels tot zich te nemen, 
vooral als de ekster zelf een nest met 
jongen heeft en deze moet voeden. 
Hoewel de ekster een brutale vogel 
is, die ook wel luidruchtig kan zijn 
met zijn schorre geluid, komt ekster 
niet al te dicht bij mensen, zoals zijn 
familielid de kauw wel doet. Opval-
lend is wel dat de ekster nu meer 
waargenomen wordt in tuinen en in 
verstedelijkte gebieden, dus hij zoekt 
wel meer de bewoonde mensenwe-

reld op. Bosgebieden zijn eigenlijk de 
oorspronkelijke leefgebieden van 
deze vogel. 

Nieuwsgierig aagje 
De ekster staat bekend als een 
nieuwsgierige vogel. Uit zijn onverza-
digbare nieuwsgierigheid komt zijn 
reputatie uit volksverhalen voort om 

glimmende zaken te ‘stelen’. De ek- 
ster is namelijk gek op dingetjes die 
hij niet kent. Hij neemt ze daarom 
mee en verstopt ze, om deze later te 
onderzoeken.  
De ekster kraait vooral met een schor 
geluid, maar kan ook zingen en 
andere vogels imiteren. Eksters zijn 
tamelijk intelligent.

Ken uw tuin: de brutale ekster, 
een echt nieuwsgierig aagje

De ekster (Pica pica). Foto: Bigstock.

Kaag en Braassem – IVN Zuid-
Kennemerland organiseert een 
natuurhistorische polderwandeling 
op zondag 5 september over Kaag-
eiland. Kaageiland is met recht een 
buitenbeentje van de IVN-Zuid 
Kennemerland te noemen. Nog net 
niet opgeslokt door de ‘Waterwolf’, 
ademt het eiland nog de pittoreske 
en puur landelijke sfeer uit van 
weleer. Onder leiding van een gids 
loopt u langs slootjes over uitge-
strekt veenweidegebied. U ontdekt 
de rijke historie van dit watergebied 
met haar dijken, windmolens en 
oeverplanten zoals de beschermde 
zwanenbloem, dotterbloem en de 
adderwortel. De polder biedt boven-
dien broedgelegenheid en beschut-
ting aan diverse weidevogels zoals 
de kievit en vormt het jachtgebied 
van de bruine kiekendief. Kortom, als 
u van stilte en echte Hollandse 
vergezichten houdt, mag u dit niet 
missen. Delen van dit ‘Laarzenpad’ 
kunnen nogal drassig zijn. Vergeet 
daarom niet uw laarzen mee te 
nemen. 
Omdat we tijdens de excursie een 
paar hekken over moeten, is deze 
excursie minder geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
 
Meer informatie over deze excursie 
kunt u krijgen bij Ans Röling telefoon 
06-20002896.
Let op: dit nummer is niet voor het 
opgeven voor deze excursie! 
 

Start: De wandeling start om 13.00 
uur op Kaageiland op de plek waar 
het pontje aankomt, en duurt twee 
uur. De pont vertrekt vanuit het dorp 
Buitenkaag en gaat om het kwartier. 
De overtocht duurt 1 minuut en kost 
€ 1,- voor een retour. Parkeren kan in 
de straatjes vlak bij het pontje. 

Maximum aantal deelnemers: 10 
Reserveren/aanmelden vooraf is 
verplicht via:
ivnhaarlemmermeer@gmail.com. 
 
Let op: deze excursie wordt uitge-
voerd onder de huidige (Covid-19) 
voorwaarden.

Polderen met laarzen aan op Kaageiland

Kaageiland. Foto: ©Ans Röling, IVN-ZK.

Spaarnwoude - Voor kinderen van 
4-10 jaar organiseert IVN Zuid-
Kennemerland op zondag 12 
september een kinderexcursie naar 
Boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
van 12-13 uur.
Nieuwsgierig wat er allemaal in het 
bos te vinden valt? Doe dan mee aan 
het natuurpad bij de boerderij Zorg-
vrij en laat je verrassen door de 

natuur. De excursie voert langs een 
oude boomgaard en daar ontmoet 
de groep een imker met bijen.
Ouders gaan niet mee.

Start: Receptie van Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50, Recreatiegebied 
Spaarnwoude. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Hans Smits 023-5848789.

Kinderexcursie Boerderij Zorgvrij

Boerderij Zorgvrij. Foto aangeleverd 

door IVN Zuid-Kennemerland.
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