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Open Dag en nieuwe 
cursussen bij Alliance 
Française

8
Open Monumentendagen 
op 10 en 11 september

2
‘t Mosterdzaadje maakt 
sterke muzikale start

Bennebroek – Op 10 augustus jl. 
waren Bennebroekers Hetty en Frans 
Jans 60 jaar getrouwd. Zij ontvingen 
felicitaties en bloemen van burge-
meester Elbert Roest. Het echtpaar 
komt oorspronkelijk uit Limburg, 
maar omdat twee van hun kinderen 
in deze regio wonen verhuisden ze  
anderhalf jaar geleden naar Benne-
broek. Hoewel beiden de tachtig al 
ruim zijn gepasseerd, �etsten ze tot 
voor kort samen dagelijks door de 

streek. Helaas brak heer Jans enige 
tijd geleden zijn heup en ging zelf-
standig �etsen niet meer. De burge-
meester stelde voor om eens gebruik 
te maken van een duo-�ets en 
beloofde hierover contact op te 
nemen met Welzijn Bloemendaal.

Zo gezegd zo gedaan en afgelopen 
week kwam het echtpaar de duo-
�ets uitproberen en reed de burge-
meester een rondje mee.

Vervoercoördinator bij Welzijn Bloe-
mendaal, Moon Zantvoort, geeft aan 
de duo-�etsen in een grote behoefte 
voorzien voor mensen die graag 
willen �etsen maar dat helaas zelf-
standig niet meer zo goed kunnen. 
Moon Zantvoort: “Met een bekende 
of een van onze vrijwilligers kunnen 
mensen nu toch een eindje �etsen 
en van de buitenlucht genieten.
Er kan actief worden mee getrapt 
maar dat hoeft niet. De �ets wordt 

elektrisch ondersteunt zodat de bij-
rijder het niet helemaal zelf hoeft te 
doen.”

Mensen die ook graag van de duo-
�ets gebruik willen maken of vrijwil-
liger willen worden om met anderen 
te �etsen, kunnen contact opnemen 
met Welzijn Bloemendaal, tel.nr:
023 – 5250366 (ma en vr 09.00 – 
12.00 uur), of per e-mail:
info@welzijnbloemendaal.nl.

Burgemeester Elbert Roest lost belofte in: 
s en een rit e en  e u fiets

Moon Zantvoort en vrijwilliger Jan Veenstra helpen de burgemeester en heer Jans op weg. Foto aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Winnaar kruiswoordpuzzel 

Bloemendaal - Je merkt dat de prijzen voor levensmiddelen een aar-
dige vlucht nemen, want de redactie ontvangt iedere keer weer meer 
inzendingen van de kruiswoordpuzzel in de race voor de gevulde AH-
tas. 

De juiste oplossing is: Respect moet je verdienen’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Ron Slop de gelukkige winnaar geworden van de goedge-
vulde AH-boodschappentas, af te halen bij de Albert Heijnvestiging aan 
de Blekersvaartweg 57 te Heemstede.

De winnaar is op de hoogte gebracht. Gefeliciteerd met uw prijs! 
Volgende week weer een nieuwe kruiswoordpuzzel met nieuwe kansen.Foto: Bart Jonker.

Stakingen NS treffen 
ook Heemstede- 
Aerdenhout, Overveen 
en Bloemendaal
Bloemendaal – De aangekondigde 
stakingen van NS-personeel tre�en 
sinds vrijdag 26 augustus ook station 
Heemstede-Aerdenhout, Overveen 
en Bloemendaal.
Ook deze week zijn stakingen aange-
kondigd. Houd rekening met treinen 
die niet rijden.
Kijk voor meer (reis)informatie op: 
www.ns.nl.

Bereikbaarheid 
Bloemendaal 
tijdens Grand Prix
Bloemendaal - De Grand Prix 
Formule 1 op het circuit van 
Zandvoort vindt plaats van 2 tot 
en met 4 september.  

Het verkeersluwe gebied, waar 
alleen bestemmingsautoverkeer 
wordt doorgelaten, begint vlak 
na de afslagen van de Westelijke 
Randweg/N208 en de N206/
Boekenroodeweg.
Op die manier zijn Aerdenhout, 
Overveen en Bloemendaal 
zoveel mogelijk beschermd 
tegen een ongecontroleerde 
toeloop van F1-verkeer. Deze 
Bloemendaalse kernen zijn door 
de organisatie aangegeven als 
Ring 3. 
Kijk hoe deze ringenstructuur 
werkt op:
www.f1vraag.nl/kb/guide/nl/
hoe-werkt-de-ringenstructuur-
BXc9renjr9/Steps/1525840.  

Voor bestemmingsverkeer 
(bewoners, bedrijven en 
verblijfsgasten) zijn uiteraard 
doorlaatpassen beschikbaar. 
Voor een optimale bereikbaar-
heid van het gebied voor inwo-
ners en ondernemers is het 
spreiden van het verkeer nood-
zakelijk. Net als in 2021 zijn door 
de verhoogde frequentie van 
treinen van en naar Zandvoort 
alle spoorwegoverwegen tussen 
Amsterdam Centraal en Zand-
voort afgesloten, ook ’s nachts. 

Beste reistijd 
Geadviseerd wordt om zoveel 
mogelijk te reizen voor 08.00 
uur, tussen 13.00 en 17.00 uur of 
na 21.00 uur. 

Doorlaatbewijzen 
Vragen over een doorlaatbewijs 
stelt u via:
vragen@doorlaatbewijs.nl van 
de gemeente Zandvoort.
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VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek

De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/

stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

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

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hiernaast hoe 
dit werkt.  

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Santpoort - ‘t Mosterdzaadje begint 
nieuwe concertseizoen met een bij-
zonder concert op vrijdag 9 septem-
ber om 20.00 uur. Op de planken 
staan twee wereldberoemde musici: 
de violiste Sarah Kapustin en de alt-
violist Roeland Jagers. Zij zullen wer-
ken spelen van hun inmiddels gelau-
werde cd ‘Re�ections’ met o.a. prach-
tige duo’s van Orlando die Lasso, 
Josquin des Prez, Mozart, Martinu, 
Joey Roukens en Thomas Beijer.

Re�ections
Over de cd werd geschreven: ,,Te 
midden van deze donkere dagen 
verheft deze prachtige cd de ziel.
De inhoud en uitvoering is gevoelig, 
fantasierijk en prijzenswaardig.” 
(Martin Slidel) Sarah Kapustin is 
hoofdvakdocent viool aan het con-
servatorium van Amsterdam en 
Zwolle. Aan het Prins Claus Conserva-
torium in Groningen doceert zij 
kamermuziek. Zij werkt al 13 jaar 
samen met de altviolist Roeland 
Jagers, de oprichter van het befaam-
de Rubens Quartet. Zij ontwikkelden 
een herkenbare eigen stijl. Hun op-
tredens als duo zijn staan over de 
hele wereld geprogrammeerd.

Schumann op reis: een vertel 
concert
Zondag 11 september om 15.00 uur 
staat in het teken van Robert Schu-
mann. De klarinettist Harry-Imre Dijk-
stra vertelt samen met pianiste Irina 
Parfenova over het leven van deze 
romantische componist. Uitgevoerd 
worden de mooiste delen uit Bunte 
Blätter, Faschingsschwank aus Wien 
en Fantasiestücke. Maar ook 
Romance van Clara Schumann en 
Scherzo van Brahms. Schumanns 
korte leven was een afwisseling van 
miskenning, frustratie en depressie. 
Waar hij naar zocht en hoe zijn ziel 
hem uiteindelijk op die tocht ont-
glipte, vormt het verhaal rond Schu-
mann. Zijn prachtige muziek staat 
hierbij in schril contrast. De uitvoe-
ring is in handen van twee fantasti-
sche musici die al jarenlang samen-
werken en muziek met theater 
verbinden. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 , Sant-
poort-Noord 023-5378625. De zaal is 
een half uur voor aanvan open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl. 

‘t Mosterdzaadje maakt een 
sterke muzikale start

Sarah Kapustin en Roeland Jagers hebben een herkenbare eigen stijl. 
Foto: aangeleverd 

Bloemendaal - Er zijn weinigen die 
het vermoeden hebben dat er veel 
liedjes over Haarlem en over de New 
Yorkse wijk ‘Harlem’ bestaan. ‘Het 
radioprogramma ‘Uit Daans Platen-
ko�fer’ maakt dit tot een contrastrijk 
geheel. Nummers vaak uit een ver 
verleden. Herinneringen aan de 

beroemde voetbalclub aan de Jan 
Gijzenkade. Maar ook liedjes over de 
New Yorkse wijk, ook van een recen-
tere datum. En natuurlijk ontbreken 
de Damiaatjes niet. Vanaf zondag 4 
september te beluisteren in het 
programma ‘Uit Daan’s Platenkof-
fer’via www.radiobloemendaal.nl.

Harlem en Haarlem bij Radio Bloemendaal

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Overveen – Twee �etsers zijn dins-
dagmiddag 23 augustus gewond 
geraakt bij een aanrijding op de het 
�etspad langs de Zeeweg in Over-
veen.  Het ging mis toen de twee 
elkaar aan de zijkant raakten. Beiden 
kwamen ten val en raakten gewond.

Brandweerlieden en de boswachter 
hebben geassisteerd bij de hulpver-

lening. De politie en twee ambu-
lances kwamen ter plaatse. Beide 
slachto�ers zijn gestabiliseerd door 
het ambulancepersoneel en per 
ambulance naar het ziekenhuis 
overgebracht.

De politie heeft de �ets van een van 
de slachto�ers meegenomen en in 
bewaring genomen.

Twee fietsers ten val op Zeeweg

Foto: NieuwsFoto.nl.
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Heemstede/Haarlem - Het Neder-
landse sportmerk Turner uit Heem-
stede introduceert op 11 september 
a.s. hun Padel collectie rackets bij RC 
Overhout tijdens het eerste ‘Padel on 
the Beats’ event.  Padel is momenteel 
de snelst groeiende sport ter wereld, 
een combinatie van tennis en 
squash, zeer toegankelijk voor jong 
en oud, fun, recreatief en zelfs top-
sport.

Omdat Heemstede nog wacht op 
Padelbanen, houdt Turner Sports 
‘Padel on the Beats’ bij RC Overhout 
aan het Spaarne in Haarlem. U kunt 
kennismaken met Padel als sport, 

een clinic volgen, vrij spelen op de 
nieuwe banen van RC Overhout met 
de rackets van Turner Sports. Dit op 
de beats van de DJ. Wilt u komen 
kijken of zelfs deelnemen, meldt u 
dan aan via:
www.turnersports.nl/padel. 

Turner Sports oa bekend van Winter-
sport hardware, het Winter Warm Up 
weekend en de RenTuday Winter-
sportshop in de winter gelegen aan 
de Nijverheidsweg 17 te Heemstede. 

Meer informatie over Padel en ‘Padel 
on the Beats’ op:
www.turnersports.nl. 

Doe mee aan het ‘Padel on the 
Beats’ event bij RC Overhout

Padel On the Beats. Beeld aangeleverd.

Haarlemmermeer - Dunweg Uit-
vaartzorg heeft meer dan 40 jaar als 
partner van DELA uitvaarten ver-
zorgd in de Haarlemmermeer. Dit 
hield in dat wanneer een overledene 
uit de regio een DELA polis had, de 
uitvaart door Dunweg werd uit-
gevoerd. 

Per 1 september zegt Coöperatie 
DELA de samenwerking met Dunweg 
Uitvaartzorg op.
Vanwege de overname van Yarden 
door DELA is er een dusdanig grote 
organisatie ontstaan, dat men van 
alle regionale DELA partners afscheid 
neemt.
Vanaf deze datum gaat DELA zelf de 
uitvaarten in de Haarlemmermeer 
vanuit Eindhoven coördineren.  

Wat betekent dit voor u als u een 
DELA polis heeft? 
Bij een overlijden na 1 september 
2022 zal DELA geen gebruik maken 
van de diensten van Dunweg 

Uitvaartzorg en de uitvaart zelf 
uitvoeren. Heeft u vragen? Neem 
contact op met DELA in Eindhoven 
(040 – 260 16 01). 

Kan de uitvaart ook worden 
verzorgd door Dunweg 
Uitvaartzorg? 
Het blijft mogelijk om voor Dunweg 
te kiezen. Dunweg is u graag van 
dienst en is uitstekend op de hoogte 
van de plaatselijke gebruiken en 
mogelijkheden. Dunweg staat 
bekend om haar betrokken dienst-
verlening. Als u wenst dat Dunweg 
uw uitvaart verzorgd, dan gelden er 
wellicht andere voorwaarden. Er 
wordt door DELA een bedrag uitge-
keerd. Dunweg Uitvaartzorg kan u 
daarover informeren. 

Indien u vragen heeft of verdere 
informatie wenst, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw Adri van 
den Bergh (avandenbergh@dunweg.
nl / 023 – 563 35 44).

Dunweg Uitvaartzorg en DELA 
zeggen samenwerking op

Dunweg Uitvaartzorg. Foto aangeleverd.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Waardijk Schoenen is 
jarig: deze gerenommeerde schoe-
nenzaak bestaat op 2 september 
maar liefst 175 jaar en kan terug-
kijken op een markante historie. In 
Heemstede wordt bij dit feestelijke 
ogenblik op zaterdag 3 september 
stilgestaan.  Met een �liaal in de 
gezellige binnenstad van Alkmaar en 
een �liaal in Heemstede aan de 
Binnenweg 122 in Heemstede is 
Waardijk Schoenen altijd een familie-
bedrijf gebleven dat in al die jaren is 
geschoeid op de leest van ambachte-
lijke en hoogwaardige kwaliteits-
schoenen en een persoonlijke 
service.  

Al de vijfde generatie
Bert Waardijk is de vijfde generatie 
die het bedrijf Waardijk schoenen 
bestiert. “Ja, het is inderdaad een 
bijzonder moment dit 175-jarig jubi-
leum”, vertelt hij. “Bij het 150-jarig 
jubileum destijds ontvingen wij het 
predikaat ‘Ho�everancier’. Dit moet 
worden aangevraagd en krijg je niet 
zomaar: je zaak moet een onberispe-
lijke dienst hebben van naam en 
faam. Deze aanvraag moet je wel 
iedere 25 jaar verlengen.” Bert Waar-
dijk toont daarbij het boek ‘Konink-
lijke Ondernemingen en Ho�everan-
ciers in Nederland, een vorstelijke 
onderscheiding’, waarin ook een 
artikel over Waardijk Schoenen is 
opgenomen.  

Ontstaan
“Mijn betovergrootvader Jan Waar-
dijk is dit bedrijf in 1847 begonnen”, 
vervolgt Bert Waardijk. “Jan Waardijk 
was een man met beperkingen: op 
zijn zesde jaar kreeg hij een ziekte 
waardoor hij zijn gehoor- en spraak-
vermogen verloor. Op zijn 12de ging 
hij naar het Guyot doofstommenin-
stituut in Groningen, waar jongeren 
met een beperking werden opgeleid, 
zodat ze toch een kans in de maat-
schappij konden krijgen. Hij heeft 
daar zes jaar gezeten en zich be- 
kwaamd in technisch tekenen. Ik heb 
nog zijn map met prachtige teke-
ningen thuis, uit 1842. Hij is stage 
gaan lopen bij schoen, laars- en 
lederfabrikant H.J. Inden. Na het 
behalen van zijn diploma is hij in 
Uitgeest teruggekeerd om in 1847 
dit bedrijf te beginnen, aanvankelijk 
als schoenmakerij. Jan Waardijk is tot 
op hoge leeftijd in zijn bedrijf werk-
zaam geweest. Hij werd opgevolgd 
door zijn enige zoon, die Waardijk 
weer een beetje groter heeft ge- 
maakt. Zo is het bedrijf van generatie 
op generatie overgegaan. Ik werd al 
op mijn tiende jaar door mijn vader 
in het schoenenbedrijf meegenomen 
en was als kind al verkocht van dit 
vak. Op mijn twintigste overleed mijn 
vader plotseling en heb ik het bedrijf 
overgenomen, samen met mijn moe- 
der. Je bouwt eigenlijk een bedrijf 
verder uit op de schouders van de 
vorige generaties, dat is iets heel 
moois. De kennis en de kunde die 

erin zit wordt steeds weer gebruikt 
en doorgegeven. Met deze 175 jaar 
denk dat wij de oudste detailhandel 
zijn in schoenen die nog bestaat.”   

Pand in Heemstede al 90 jaar 
schoenenzaak
Waardijk Schoenen heeft thans twee 
�lialen, te weten in Alkmaar en 
Heemstede, maar door de geschie-
denis is het bedrijf ook gevestigd 
geweest in UItgeest, Beverwijk en 
Bloemendaal. “In Alkmaar zijn we in 
1965 gekomen en mijn ouders zijn in 
1952 de zaak in Bloemendaal begon-
nen”, legt Bert uit. “In 2019 hebben 
we Bloemendaal verruild voor dit 
pand in Heemstede. Wist je dat dit 
pand aan de Binnenweg 122, bekend 
als het voormalig Brabants Schoe-
nenhuis al 90 jaar onafgebroken een 
schoenenzaak is geweest? Op dit 
moment zijn alle winkels uit de BIZ 
bezig om te kijken welke historie de 
winkels hebben.” 

Jubileumeditie schoenen
Bij een feestje van 175 jaar horen ook 
een speciale jubileumeditie van 
schoenen. Bert Waardijk: “Zo maakt 
Van Bommel Schoenen, al sinds jaar 
en dag een van onze leveranciers, 
een speciale schoen met de skyline 
van Alkmaar voor ons, heel bijzonder. 
Daarnaast hebben we een unieke 
heren- en damessneaker naar eigen 
ontwerp in een speciale jubileume-
ditie, die is vervaardigd door de 
Duitse schoenenfabrikant Josef 
Seibel.” 

Passie met persoonlijke service
De passie bij Bert Waardijk straalt er 
duidelijk van af. “Dit werk is zo mooi 
werk om te doen. Ik kan nog steeds 
oprecht genieten van dit vak als ik 
een klant blij kan maken met schoe-
nen die geheel bij deze persoon pas- 
sen”, aldus een trotse Bert Waardijk. 
Wegens de jubileumfestiviteiten in 
�liaal Alkmaar, is de winkel van Waar-
dijk Schoenen in Heemstede op 
dinsdag 2 september de gehele dag 
gesloten. Waardijk Schoenen, 
Binnenweg 122 in Heemstede, tel.nr.: 
023-5254953. Meer informatie en 
online verkoop ook op de website: 
www.waardijk.nl. 

Al generaties een familiebedrijf: jarige 
Waardijk Schoenen maakt al 175 jaar stappen

Bert Waardijk voor zijn schoenenzaak. Foto’s: Bart Jonker.

Exclusieve jubileumeditie sneakers.
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Heemstede  – Een geparkeerde 
scooter is afgelopen maandagnacht 
29 augustus compleet uitgebrand in 
Heemstede. De brand in de Brabant-
laan werd even na 02.00 uur ontdekt. 
Omdat het voertuig volgens de 
melder tegen de gevel van de 
woning stond, kwamen politie en 
brandweer met spoed ter plaatse.
Bij aankomst was de tweewieler niet 

meer te redden; het voertuig 
brandde volledig uit. De accu van het 
voertuig is ter afkoeling in een 
groenbak met water gelegd omdat 
deze opnieuw zou kunnen 
ontbranden. 

Brandstichting wordt niet uitge-
sloten. De politie doet onderzoek 
naar de oorzaak.

Scooter brandt uit op Brabantlaan Heemstede

NieuwsFoto.nl.

Door Bart Jonker 

Regio - Frankrijk: Het blijft een fan-
tastisch mooi land, rijk aan cultuur 
met een indrukwekkende geschie-
denis en bovenal een zeer fraaie taal. 
En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de Franse ‘haute cuisine’ 
die wereldwijd leidend is voor de 
culinaire gastronomie. Wie een bui-
tengewone belangstelling heeft voor 
alles wat met Frankrijk te maken 
heeft en alles wil weten over dit 
mooie land of de prachtige Franse 
taal wil leren, kan zijn of haar hart 
ophalen bij de Alliance Française, een 
laagdrempelige organisatie voor 
iedere franco�el. Op zaterdag 10 sep-
tember vindt er de Open Dag plaats. 

Ontstaan Alliance Française
De Alliance Française is in Parijs 
opgericht in 1883 door Paul Camcón 
en is thans is een wereldwijde orga-
nisatie die valt onder het Franse 
ministerie van Cultuur. Zij heeft als 
doel de Franse taal en cultuur te 
bevorderen en te verspreiden. Het 
maakt deel uit van een wereldwijd 
netwerk van meer dan 800 Alliances 
Françaises die cursussen aanbieden 
voor alle niveaus, van beginners tot 
(ver)gevorderden.  

Frans leren, op ieder niveau
De lessen worden gegeven in les-
groepen van 10-14 leerlingen door 
gekwali�ceerde, ervaren docenten, 
met Frans als moedertaal of als 
tweede taal. Het accent ligt op het 
ontwikkelen van de spreek- en luis-
tervaardigheid. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de gramma-
tica en kennis van Frankrijk. Aan het 
eind van het cursusjaar ontvangt u 
een certi�caat. Er is voor ieder wel 
wat wils op ieder niveau. U kunt uw 
niveau ontdekken op de website via 
www.alliance-francaise.nl/kennemer-
land/wat-is-mijn-niveau. Een online 
taaltest maakt hier ook deel van uit. 
Er is een breed scala aan cursussen 
Frans, van conversatie tot privé-
lessen. Nieuw is de cursus voor Frans-
talige kinderen in Nederland. Het 
complete cursusaanbod is te vinden 
op de website www.alliance-fran-
caise.nl/kennemerland/. U kunt ook 
contact opnemen met cursuscoördi-
nator Bianca Hopstaken via cursus.
kennemerland@afpb.nl. On y va?  

Altijd liefde voor Frankrijk 
gekoesterd
Een van de enthousiaste cursisten is 
Bas Le Poole. “Ik heb altijd een liefde 
voor Frankrijk gekoesterd. Vroeger 

op de middelbare school had ik wel 
eerder Frans gehad. Zo’n jaar of vijf 
geleden dacht ik: “Het is toch leuk 
om de  Franse taal wat beter te 
beheersen om wat makkelijker te 
praten, maar ook om Franse boeken 
te lezen. Ik ben toen begonnen met 
een cursus bij Alliance Française 
Kennemerland, met buitengewoon 
plezier. Mijn docente Emilie Toulis 
brengt in onze cursusgroep de lessen 
met zoveel enthousiasme en energie, 
hartstikke leuk. Ik merk dat het 
spreken in Frankrijk mij nu heel goed 
afgaat. Zelf ga ik graag naar de 
Ventoux in de Provence. Daarnaast 
zit er nog Frans bloed in mijn genen, 
omdat mijn familie afstamt van de 
Hugenoten”, aldus Bas Le Poole. 

Franse taal en cultuur doorgeven
De liefde die cursisten voor het Frans 
koesteren, geldt ook voor docenten. 
Emilie Toulis is een van de docenten 
bij Alliance Française Kennemerland 
en geeft les op diverse niveaus. Van 
oorsprong is Emilie Française en 
komt uit de omgeving van Parijs. “Ik 
vind het zo leuk om les te geven bij 
de Alliance Française, omdat het zo 
mooi is om te zien dat hier mensen 
met verschillende achtergronden, 
leeftijden en beroepen samen-
komen, allen met de gezamenlijke 
liefde en interesse voor het Frans, het 
enthousiasme om de taal te leren en 
de Franse cultuur te leren kennen”, 
vertelt ze. “Dat maakt het voor mij 
extra leuk om de Franse taal en 
cultuur als instrumenten door te 
geven”, aldus Emilie. 

Geen cursist, maar wel vriend 
‘ami(e)’ voor het culturele 
programma worden? 
Volgt u geen cursus, maar heeft u wel 
belangstelling voor het Culturele 

Programma? Als vriend van de Alli-
ance Française ontvangt u de Carte 
Nationale. Deze kaart is persoonlijk 
en biedt u gratis of in speciale ge-
vallen tegen gereduceerd tarief toe-
gang tot de culturele activiteiten van 
de Alliance Française Kennemerland 
en van de andere afdelingen van de 
Alliance Française des Pays-Bas.

Ook krijgt u hiermee korting bij 
aanschaf van een abonnement op 
het maandblad En Route en in het 
restaurant van de Alliance Française, 
Boulevard Raspail 101, Parijs. U bent 
al een heel cursusjaar vriend/ami(e) 
voor €45,- p.p., of samen met uw 
partner voor €60,-. Studenten €17,50 
p.p. Aanmelden via:
www.alliance-francaise.nl/kennemer-
land/product/amie. 

Cultureel programma en 
activiteiten
Gedurende het hele cursusjaar 
worden cursisten en ami(e)s uitgeno-
digd voor een actueel cultureel 
programma, dat een extra onderdeel 
vormt van de cursus. Introducés zijn 
welkom en betalen €12,50.
Daarnaast biedt Alliance Française 
twee nieuwe ateliers: een atelier 
Littérature en een Atelier Chansons. 
Alles is te vinden op de website met 
het actuele aanbod:
www.alliance-francaise.nl/
kennemerland.  

Open Dag op 10 september
Alvast proeven van het aanbod van 
deAlliance Française? Kom kan naar 
de Open Dag op zaterdag 10 septem-
ber van 12-17 uur in Hart-Haarlem 
aan de Kleine Houtweg 18 in Haar-
lem. Daar kunt u zich ook inschrijven 
voor de nieuwsbrief. Iedereen is 
welkom. Bienvenue!

Bonjour! Alliance Française begint nieuw cursus-
jaar met Open Dag, cursussen en activiteiten

Belangstelling voor la douce France? Kom naar de Alliance Française! Foto: Bigstock.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Eindelijk weer een doe- 
het- zelf winkel in Heemstede Het 
gaat nog wel even duren, maar in 
november opent KlusWijs aan de 
Binnenweg 93-95 haar deuren. Het 
voormalige pand van de Rabobank 
wordt momenteel verbouwd. 

Met het vertrek van HUBO uit de 
Binnenweg zat menig klusser vrese-
lijk onthand. Een potje lijm, verf, 
scharnieren, HG producten, tuinarti-
kelen, verlichting of ijzerwaren je zal 
er maar om verlegen zitten. Sylvie 
Boersma, eigenaresse van de 
Handyman Heemstede, hoorde 
klanten klagen over het gemis van 
een doe-het-zelf zaak in de directe 
omgeving. Handyman was al overge-
gaan tot de verkoop van een aantal 
doe -het -zelfproducten waardoor de 
zaak uit haar voegen barst. In nauw 
overleg met haar medewerksters 
Katja (ex HUBO) en Wendy besloten 
zij tot een verhuizing. Met 300 meter 
vloeroppervlak is er voorlopig 
voldoende ruimte voor expansie. 
Handyman Heemstede blijft bestaan, 
maar gaat nu samen met KlusWijs in 
één pand. 

KlusWijs is een franchiseketen met 38 
vestigingen in het land. Zij koppelt 
kwaliteit en een scherpe prijs aan 
kennis en ervaring. Banken staan niet 

meer in de rij om de detailhandel van 
leningen te voorzien. Daarom 
besloot Sylvie de benodigde 
€275.000 via crowdfunding te �nan-
cieren. Zij wordt hierin bijgestaan 
door pandeigenaar Rob van der Wel, 
en twee toezichthouders. Vanaf 1.000 
euro kan iedereen zich inschrijven 
voor de crowdfunding die een loop-
tijd heeft van zeven jaar en per kwar-
taal achteraf 5% rente uitkeert. 
Reclame- en marketingbureau van 
Wessel & Zonen begeleidde het 
proces. Er is volgens Sylvie veel inte-
resse om op deze wijze te investeren 
en stap voor stap komt het doel dich-
terbij. Klanten, vrienden, bekenden 
en zomaar inwoners die vertrouwen 
hebben in deze levensvatbare zaak 
ontvangen via crowdfunding meer 
rente dan op een rekening bij een 
willekeurige bank. 

Gezien de behoefte aan een doe-het-
zelfzaak in Heemstede is het risico 
minimaal. Deelnemers ontvangen als 
donateurs ook nog eens levenslang 
10 % korting op het assortiment 
lichtbronnen. De reparatie van kleine 
elektrisch keukenmachines of stof-
zuigers e.d. blijft een specialiteit van 
Sylvie. Veel inwoners kunnen niet 
wachten tot de zaak opengaat. Wilt u 
ook investeren in deze nieuwe zaak? 
Neem dan contact op met Rob van 
der Wel r.vanderwel@quicknet.nl of 
Sylvie_ Boersma@outlook.com.

KlusWijs: eindelijk weer een doe-
het-zelfwinkel in Heemstede

In deze ruimte komt de nieuwe zaak KlusWijs. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede – Op zaterdag 10 sep-
tember wordt er een groot buurt-
feest in de Geleerdenwijk gehouden. 
Dit is een initiatief van en door bewo-
ners uit de wijk, zonder dat daar 

gemeenschapsgeld voor wordt 
aangewend. Het voornemen van de 
bewoners is om dit tot een jaarlijks 
terugkerend evenement uit te laten 
groeien. Het programma start om 14 

uur en duurt tot ongeveer 23 uur. 
Volgens de organisatie is de ver-
wachte opkomst op dit moment 180 
personen (waarvan 60 kinderen). Dat 
zijn bewoners van de Lorentzlaan tot 
kruising met V. d. Waalslaan, de hele 
Romeinlaan, Huizingalaan en Kohn-
stammlaan tot de Eyckmanlaan en 
het stukje V.d. Waalslaan (oneven 
nummers).
Het dagprogramma tot 18 uur staat 
in het teken van kinderactiviteiten, 
zoals oudhollandse spelletjes, 
schminken, cup cakes versieren en 
springkussens. Om 18 uur vindt een 
borrel en barbecue plaats, om vervol-
gens af te sluiten met een disco en 
karaoke.  

Bewoners Geleerdenwijk houden buurtfeest op 10 september

Buurtbbq. Foto: Bigstock.
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Vogelenzang - Open Monumen-
tendag 2022 vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 10 en zondag 11 september 
en heeft als thema dit jaar ‘Duurzaam 
duurt het langst’.  

Moestuin Leyduin in Vogelenzang 
(2e Leijweg, Vogelenzang) is gelegen 
op buitenplaats Leyduin en een 
zogeheten zelfoogsttuin. De twee 
tuinders voorzien - samen met deel-
nemende vrijwilligers -  ongeveer 
275 deelnemers in het oogstsseizoen 
van op geheel natuurlijke wijze 
verbouwde groente, kruiden en 
bloemen. Het thema van Open 
Monumentendag sluit naadloos aan 
bij de �loso�e van Moestuin Leyduin 
en de deuren van de tuin zijn daarom 
tijdens dit weekend voor iedereen 
geopend.  

Op zaterdag 10 september is de tuin 
te bezoeken van 10:00 - 16:00 uur. Er 
zijn gidsen die een rondleiding 
kunnen geven door de historische 
moestuin en vertellen over de duur-
zame wijze en het lokaal verbouwen 
van groente. 

Op zondag 11 september is de tuin 
te bezoeken van 12:00 - 16:00 uur. In 
het kader van Kunst en Ambacht op 
de tuin worden er deze dag kunst-
werken ten toon gesteld van deelne-
mers, worden er verschillende 
ambachten ten toon gespreid, wordt 
muziek gespeeld en zijn er ook voor 
kinderen diverse activiteiten w.o. een 
groente-concert. De imker van de 
moestuin zal een ‘bijen’-rondleiding 
geven.

Uiterlijk 9 september zal het program-
ma op www.moestuinleyduin.nl 
bekend worden. Mocht het heel 
slecht weer zijn, dan zal Kunst en 
Ambacht op de tuin geen doorgang 
kunnen vinden.

Heemstede - Op zondag 11 septem-
ber van 11 tot 16 uur is KOm In Mijn 
Tuin (KIMT) geopend vanwege Open 
Monumentendag.
Kom gezellig langs en laat u verras-
sen met een rondwandeling op de 
mooie tuin en een kopje thee met 
eigengemaakte taart!
KIMT is gevestigd in het Groenen-
daalse Bos, Herenweg 18, tegenover 
het Manpad.
(www.kominmijntuin.com) of Face-
book Kom In Mijn Tuin.

Open Monumentendag op Kom In Mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin. Foto: Monique 
Rusman.

Heemstede/Bloemendaal - Op 10 
en 11 september wordt voor de 36ste 
keer de Open Monumentdagen 
gehouden. Dit jaar is het thema: 
‘Duurzaamheid’ met de toepasselijke 
slogan: ‘Duurzaam duurt het langst’. 
De Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (HVHB) en Ons 
Bloemendaal hebben samen een 
prachtig programma voor u samen-
gesteld. In het buitenland tijdens een 
vakantie is het heel normaal om die 
indrukwekkende kathedraal of 
monumentaal gebouw te bezoeken. 
In Nederland zijn natuurlijk ook 

prachtige (Rijks- en Gemeente)
monumenten waar ongemerkt aan 
voorbij wordt gelopen, terwijl deze 
niet onder doen voor die op uw 
buitenlandse reis. Samen vormen ze 
het Grootste Museum van Neder-
land.

Het weekend van 10 en 11 septem-
ber biedt een uitgelezen kans om 
een kijkje te nemen in de ruim 30 
monumenten die dit jaar in onze 
regio weer meedoen. Komt u de 
verborgen schatten bij u om de hoek 
ontdekken?

Het programma met de deelne-
mende monumenten vindt u op 
www.hvhb.nl en op
www.onsbloemendaal.nl. U kunt ook 
informatie vinden op www.openmo-
numentendagen.nl.: Heemstede en 
Bloemendaal/Bennebroek.

Ook �etsroutes
Er zijn zowel op de zaterdag als 
zondag diverse �etsroutes uitgezet, 
welke u op eigen gelegenheid kunt 
doen. De �etstochten zijn te down-
loaden vanaf de websites van de 
HVHB en Ons Bloemendaal.

Komt u ook naar de Open Monumenten-
dagen op 10 en 11 september?

Overveen Erebegraafplaats. Foto’s aangeleverd door HVHB.RCH Clubhuis.

Heemstede OLV kerk. Vogelenzang Leyduin.

Moestuin Leyduin. Foto aangeleverd.

Open Monumentendag bij Moestuin Leyduin 

Inspirerende 
inzichten: vaartocht 
op het Spaarne

Haarlem - Op zoek naar 
antwoorden op levensvragen, 
dan in de rust van de natuur? 
Hoe kijk ik naar mijn leven? Waar 
sta ik? Wat wil werkelijk?
Wat is mijn juiste, nieuwe en 
verfrissende koers? Neem het 
roer in eigen handen! Robert 
Kniese nodigt je uit om al 
varend, onder begeleiding van 
een ervaringsdeskundige, inspi-
ratie op te doen.

De vaartocht vindt plaats op 
zondag 4 september en start om 
14 uur met een korte inleiding. 
Daarna stapt u aan boord van de 
comfortabele en stille elektri-
sche sloep ‘Aquavolta’. De vaar-
tocht duurt ca. 1¾ uur. Na a�oop 
is er ko�e of thee, wat lekkers 
en napraten.

Locatie: woonboot Jaagpad 53, 
Haarlem. Aantal deelnemers: 
min. 6 en max. 10 p. 
Kosten €49,50 p.p. Wilt u meer 
informatie: telefoon 06 50 81 56 
97.

Aanmelden kan via: Robert 
Kniese, email aqualvolta@kpn.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging van deelname plus 
de betalingsgegevens en een 
routebeschrijving.

Heemstede - In the Air distribueert 
jeugd- en familie�lms en tv-series op 
innovatieve manieren en is verant-
woordelijk voor de uitbreng van 
hoge kwaliteit en tijdloos familiepro-
duct: ‘Family Entertainment that 
matters’.

Als onafhankelijke �lmdistributeur 
brengt In tjhe Air �lms uit in de 

bioscoop en �lms en series op Video 
on Demand en allerlei andere vor-
men van exploitatie op de Neder-
landse en Nederlandstalige Belgische 
markt.  

Binnen In The Air wordt gewerkt met 
een klein maar gedreven team aan 
de uitbouw van onze business. Om 
deze groei te realiseren is er ruimte 

voor een enthousiaste Financieel 
Assistent / O�ce Assistent (16 uur) , 
een proactieve �nanciële duizend-
poot m/v die het team kan 
ondersteunen.
Een job in de leuke �lmbranche met 
enige �exibiliteit in werkdagen/uren. 
In the Air biedt een prettige werk-
sfeer en een open cultuur en een 
goed salaris. 

De aanstelling is in eerste instantie 
voor de periode van een (half ) jaar, 
met uitzicht op een vast dienstver-
band. 

Kijk voor de personeelsadvertentie, 
de werkzaamheden en functiever-
eisten elders in deze krant. CV en de 
motivatie kunnen gericht worden 
aan noesja@ita-rights.com.

Filmdistributeur In The Air zoekt Financieel Assistent / 
Office Assistent (16 uur)  

Bennebroek - Dames Bridgeclub 
Bennebroek bestaat dit jaar 40 jaar. 
De bridgeclub is in 1982 gestart door 
Margriet Groo� (overleden in april 
2003) als Bridgeclub onder Begelei-
ding (BOB, dus met bridge lessen), bij 
het sportcomplex “Rottegat” in 
Bennebroek. Na twee jaar was het 
een bridgeclub met 80 leden en 
goed spelende bridgers met een 
wachtlijst. 

Er wordt gebridged op donderdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur. Het 
aantal lijnen waarin gebridged wordt 
hangt af van het aantal aanwezige 
leden. (Bij 80 leden wordt er 
gebridged in drie lijnen). 
Donderdag 15 september 2022 start 
het nieuwe seizoen dat tot half mei 
zal duren. 
In oktober 1985 is de bridgeclub 
verhuisd naar Het Jagershuis, 

Binnenweg 69, Bennebroek, dat toen 
net nieuw gebouwd was.
U kunt nu inschrijven bij Dames 
Bridgeclub Bennebroek. Via e-mail: 
tomada@casema.nl. 
U kunt een paar keer op proef 
komen. Bij voorkeur inschrijven als 
paar, maar indien u geen partner 
hebt, kunnen wij wellicht leden/
inschrijvers aan u koppelen. 
Telefoon 023 5287990.

Dames Bridgeclub Bennebroek bestaat 40 jaar

Bridgen. Foto: Bigstock.
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LEZERSFOTO

Heemstede - Tijdens de warme dagen van vorige week zochten ook de 
hooglanders in Wandelbos Groenendaal hun verkoeling. Kathelijne Kuin 
maakte deze foto.

Hooglanders zoeken verkoeling

LEZERSFOTO

Heemstede - John Buijs uit Heemstede stuurde deze foto van het bouw-
terrein tussen de Eikenlaan en Binnenweg naar de redactie. “Als ik de 
poort uitga is dit het uitzicht”, klaagt hij. “Het wordt steeds ruiger met 
begroeiing.”

Begroeiing bouwterrein steeds ruiger
Heemstede - Schrijfster Elle van Rijn 
signeert zaterdag 3 september ‘s 
middags om 14 uur haar boek ‘Terug 
naar Insulinde’ bij Boekhandel 
Blokker op Binnenweg 138 in 
Heemstede.
Elle van Rijn (1967) studeerde aan de 
Toneelacademie Maastricht en aan 
de Schrijversvakschool Amsterdam. 
Ze speelde in verschillende toneel-
stukken, tv-series en �lms. Eerder 
schreef ze succesvolle boeken, waar-
onder Mijn naam is Nadra, Mijn ont-
voering en de historische roman De 
crèche, die een internationale best-
seller werd. 

Over het boek
Vlak voor de oorlog groeit Rosa op in 
voorspoed, in een vooraanstaande 
familie in Nederlands-Indië. Wanneer 
haar ouders scheiden wordt ze 
achtergelaten bij een tante. Alleen en 

ontheemd verlangt ze naar haar ge-
lukkige kinderjaren, maar die zullen 
niet meer terugkomen.

Als de Japanners de kolonie bezetten 
leert de dan zeventienjarige Rosa dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is en 

dat afkomst ertoe doet. Haar leven 
neemt een onverwachte wending als 
haar vriend John zich als piloot bij 
het leger aanmeldt en ze zich met 
haar familie moet melden in een 
interneringskamp. Het is de liefde die 
haar op de been houdt, maar zal ze 
John ooit weer zien?

In deze historische roman maakt 
schrijfster Elle van Rijn invoelbaar 
hoeveel de generatie die de oorlog 
heeft meegemaakt in Nederlands-
Indië heeft moeten doorstaan. Niet 
alleen laat ze zien hoe wreed de 
ontberingen zijn geweest in de 
kampen, tegelijkertijd toont ze hoe 
racistisch de koloniale samenleving 
was.

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

Schrijfster Elle van Rijn signeert haar boek 
‘Terug naar Insulinde’ bij Boekhandel Blokker

Elle van Rijn. Foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Heemstede - De zomer is voorbij en 
voor de meeste van ons beginnen 
deze week de ‘gewone’ dagelijkse 
bezigheden weer. Een rondje hard-
lopen kan daarbij horen. Voor som-
migen is dat nog een stap te ver. Je 
wilt graag hardlopen, maar weet niet 
goed hoe te beginnen. Een cursus 
Hardlopen voor Beginners zou een 
uitkomst zijn. Op donderdag 15 sep-
tember begint bij Lopers Company 
by Enno de start van deze cursus. 
Door een langzame opbouw, waarbij 
hardlopen met stukken wandelen 
wordt afgewisseld, leer je in 13 
weken om 40 minuten aaneen hard-
lopen en daarnaast gelijk de goede 
looptechniek. 
Loop je al met regelmaat hard dan 

zijn de doorlopende trainingen van 
Lopers Company by Enno misschien 
wat voor jou. Deze worden op drie 
niveaus gegeven, zodat er voor elk 
type loper een passende groep is; 
Light, Medium en Gevorderden. Wil 
je met één van deze groepen kennis 
maken? Je bent altijd welkom om 
een keer op proef mee te doen.

Alle informatie over de trainingen 
staat op www.loperscompany-
heemstede.nl/hardloop-trainingen.

Binnenlopen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in Heem-
stede kan natuurlijk ook. Daar kun je 
gelijk alle antwoorden op je vragen 
krijgen. 

Het nieuwe hardloopseizoen begint 
bij Lopers Company by Enno

Het hardloopseizoen begint weer. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Creatieve inloop in de 
Molenwerf

Heemstede - Iedere twee weken 
is er bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede een gezellige crea-
tieve middag met begeleiding 
van Gaby Godijk. Zo ook 
dondrdag 1 en 15 september 
om 14 uur. Kosten €3,-.
Heeft u nog goed bruikbare 
spullen als knutselmateriaal 
over? Belt u wel even van te 
voren om te overleggen welke 
materialen nog nodig zijn: 
023-548 38 28. 

Wandeling Bavo Herenweg

Heemstede - Roads, WIJ Heem-
stede, Kennemerhart en de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek organiseren 
om de week een wandeling van 
1 a 1,5 uur in Heemstede met 
een lokale gids. Deze wande-
lingen zijn gratis. Op dinsdag 6 
september gaat de wandeling 
met een lokale gids naar de 
Bavokerk aan de Herenweg. 
Vertrek om  10.15 uur vanaf de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of via tel.
nr.: 023 – 5483828 van ma t/m 
do tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 13 uur.

Heemstede - De band Wendy’s 
Midnight Neighbours organiseerde 
samen met Suzanne en Wouter een 
buurtfeest op de Grevelingen in de 
wijk Groenenhoven op de laatste 
zaterdagavond van de zomerva-
kantie. Ze vertolken het genre Pop 
Rock formatie met nummers als Let 
Me Entertain You van Robby Williams, 
Venus van Shocking Blue en het 
liedje Dancing in the Street van 
Martha & The Vandellas. Het publiek 
zong luidkeels mee en er werd veel-
vuldig gedanst. Voor de kinderen 
was er een springkussen.

De bewoners hadden smakelijke 
hapjes meegebracht. Suzanne en 
Wouter regelden vanuit hun pas 
gebouwde prachtige huisbar de 
drankjes. De sfeer was optimaal. Door 
dit buurtfeest spreek je nu buurtbe-
woners die woonachtig zijn op de 
Amer, Hollands Diep, Haringvliet-
plantsoen of Grevelingen. Er kon 
kennis gemaakt of nieuwtjes uitge-
wisseld worden. Dankzij het initiatief 
van Wendy’s Midnight Neighbours 
worden er nu gezellige buurtfeestjes 
georganiseerd en komt er meer 
verbinding in de wijk.

Verbinding tijdens buurtfeest 
op de Grevelingen Heemstede

Gezelligheid en verbinding op de 
Grevelingen. Foto aangeleverd.









14 inderegio.nl • 31 augustus 2022CULTUUR

Door Bart Jonker

Haarlem – Onder de gunstig gezinde 
weergoden, vond afgelopen vrijdag-
avond 26 augustus buiten op het 
voorplein van de Stadsschouwburg 
Haarlem (Wilsonplein 23) de premiè-
revoorstelling plaats van ‘Malle 
Babbe’. Een typisch eigen Haarlemse 
productie van de Stadsschouwburg 
in samenwerking met en gespeeld 
door theatercollectief Club KENAU, 
waarin onder meer Emma van Muis-
winkel (Malle Babbe), Bart Sietsema 
(Pieter Hals) en Jasper van Hofwegen 
(Frans Hals) schitteren in de hoofd-
rollen. Historische of beroemde 
�guren uit Haarlem staan in deze 
producties centraal.

Het verhaal speelt zich af in het Dol-
huys van Haarlem, waarin rand�gu-
ren van de maatschappij zijn opge-
nomen, zoals Malle Babbe. Ook Frans 
Hals laat zijn zoon Pieter Hals daar 
opnemen. Acceptatie van rand�-
guren en dat iedereen er mag zijn in 
de maatschappij vormen de rode 
draad door het stuk. De familievoor-
stelling bevat historische elementen 
waarvan wordt afgeweken met een 
�ctieve en luchtige verhaallijn. Bol 
van hilarische momenten met af en 
toe een knipoog naar onze tijd. Club 
KENAU was zelf verantwoordelijk 
voor het verhaal, de muziek en de 
dramaturgie.
De muzikale zomerkomedie trok een 
grote opkomst aan publiek. Het 

publiek kreeg alvorens het stuk 
begon een hoofdtelefoon uitgereikt, 
zodat het spel nauwgezet kon 
worden gevolgd en beleefd. Na de 
voorstelling gaf het publiek een 
staande ovatie.

De Stadsschouwburg meldt dat 
enkele voorstellingen reeds zijn 
uitverkocht, maar er zijn nog voor-
stellingen op andere data met 
kaarten beschikbaar.
Malle Babbe speelt t/m 11 septem-
ber, van donderdag t/m zondag.

Meer informatie over de voorstelling 
en kaarten via:
www.stadsschouwburghaarlem.nl/
mallebabbe.

Volle bak bij première van Malle Babbe op het 
voorplein van de Stadsschouwburg Haarlem

Scène uit de premièrevoorstelling van Malle Babbe. Foto: Bart Jonker.

VANAF ZATERDAG 30 JULI 
Expositie Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco in de Gang. 
Grote Houtstraat 43, Haarlem. 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Open Huis Pauwehof. Achterweg 
19, Heemstede. V10-12u. 

DONDERDAG 1 EN 15 SEPTEMBER 
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Om 
14u. Kosten €3,-.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Open Dag WIJ Heemstede. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. V.14-17u.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Lezing over Mathé van der Weiden 
door Johannes van der Weiden.
De Hoofdwacht, Grote Markt 17 
Haarlem. Om 20u. Leden 4 euro, 
introducees 6 euro. Aanmelden: 
www.Haerlem.nl.

25 jaar straatfeest Cuyperslaan. Dr. P. 
Cuyperslaan, Heemstede.

Elle van Rijn signeert haar boek.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heem-stede. Om 14u. Toegang 
vrij, reserveren: info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Tuinconcert en Moestuinmarkt bij 
Bennebroekse Amateur Tuinders 
Vereniging. Zandlaan, ingang 250 
meter voorbij nummer 36 in Benne-
broek. V.11.30-13.45u.

MAANDAG 5 SEPTEMBER

Spelletjesmiddag in ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.

DINSDAG 6 SEPTEMBER
Wandeling Bavo Herenweg. Vertrek: 
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
om 10.15u. Gratis. Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of tel.nr. 023 
– 5483828.

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
Inloopspreekuur Werkgroep Toe-
gankelijkheid. Plein1, Julianaplein 1, 
Heemstede. V.9.30-12u.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Buurtfeestgeleerdenwijk. V.14-23u. 

Open Dag Alliance Française Kenne-

merland. Hart-Haarlem, Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem. V.12-17u.

ZA 10 EN ZO 11 SEPTEMBER
Open Monumentendagen, tevens 
�etsroutes. Informatie op:
www.hvhb.nl en op www.onsbloe-
mendaal.nl.en op www.openmonu-
mentendagen.nl.: Heemstede en 
Bloemendaal/Bennebroek.

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Tweede editie ‘Lange Tafels op 
Zondag’ Rosenstock Huessy-huis,  
Hagestraat 10,  Haarlem. V.10.30-
13u. Meer informatie op:
www.langetafelsopzondag.nl.

Hutten bouwen met de boswachter 
op Buitenplaats Leyduin. Vertrek-
punt: Ju�ershuis / Gasterij Leyduin 
- Tweede Leyweg 7, Vogelenzang. 
v.13.30-15.30u. Reserveren is ver-
plicht: aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

Open Monumentendag Kom In Mijn 
Tuin. Groenendaalse Bos, Herenweg 
18, tegenover het Manpadv.11-16u.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Parkinson Café Haarlem & Om-
streken. Wijkcentrum De Wereld, 
Laan van Berlijn 1, Haarlem. 

V.14-16u. Toegang €2,- p.p.  incl. 
ko�e/thee. Informatie: 023 5278170 
of 06 3632330.

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere-
niging AV Haarlem, Jaap Edenlaan 4, 
Haarlem-Noord. Gratis. Inschrij-ven 
via: www.superherokidsrun.nl. 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Circus in de Zorg. Vrijheidsdreef 
Heemstede. 3 voorstellingen: 11.00, 
13.30 of 15.30u.
Meer informatie via: Frank Gort,
f.gort@alzheimervrijwilligers.nl.

ZONDAG 25 SEPTEMBER
10.000 Stappenwandeling. Vanaf 
SportPlaza, Sportparklaan 16, 
Heemstede om 10u.

T/M ZONDAG 9 OKTOBER 

Tentoonstelling Max IN CAR TOON 
in combinatie met CAR ART. Zand-
voorts Museum, Swaluëstraat 1, 
Zandvoort. Meer info op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

AGENDANieuw seizoen 
SeniorWeb Haarlem 
in de Luifel
Heemstede - Vrijdag 2 september 
laat ook SeniorWeb tijdens de Open 
Dag van WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede zien wat 
er het komende seizoen op het 
programma staat.
Als vanouds iedere derde dinsdag 
van de maand de gratis inloopoch-
tend voor hulp, maar er zijn op zo’n 
ochtend ook presentaties over 
actuele onderwerpen zoals orde op 
digitale apparaten, een fotoboek 
maken, digitale agenda’s en 
familiegeschiedenis.
En daarnaast natuurlijk het aanbod 
van praktische workshops en 
cursussen. Alles begeleid door 
senior-vrijwilligers.
De Open Dag van WIJ Heemstede is 
van 14 tot 17 uur. Vrijwilligers van 
SeniorWeb Haarlem ontvangen u 
graag.

Foto aangeleverd door SeniorWeb.

Heemstede - Het circus komt er weer 
aan. Voor de vijfde keer organiseert 
Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-
Kennemerland, een circusvoorstel-
ling voor mensen met een haperend 
brein, hun partner, hun mantel-
zorger(s) en hun kinderen en/of 
kleinkinderen.
Op woensdag 21 september zet 
Circus in de Zorg haar tent op bij de 
Vrijheidsdreef in Heemstede. De 
show is helemaal afgestemd op de 
belevingswereld van het publiek. Bij 
binnenkomst in de circustent bege-
leiden de artiesten de bezoekers, in 
rolstoel of te voet, naar hun plek. Zit 
iedereen? Dan gaan de lichten uit, 
start de muziek en stapt circusdirec-
teur Frank in de spotlight. De show 
kan beginnen. 
Acrobaten doen spannende acts in 
de lucht, clown Frenky maakt jong en 
oud aan het lachen en hondjes 
dartelen door de piste. Dat maakt de 
voorstelling toegankelijk, liefdevol en 
onvergetelijk. Na precies een uur 
eindigt de show met een feestelijke 
afsluiting.  

Er zijn in totaal drie voorstellingen, te 
weten om 11 uur, 13.30 uur of 15.30 
uur. Per voorstelling kunnen 170 
mensen in de tent plaats nemen.  

Circus zonder drempels 
Circus in de Zorg maakt plezier en 
vertier toegankelijk. Iedere voorstel-
ling vertelt een verhaal, prikkelt en 
roept herinneringen op. Het circus 
koppelt authentieke circusdisciplines 
aan artistieke ontwikkeling.
De artiesten vormen een bonte mix 
van gelouterde professionals en af-
gestudeerde talenten van circusop-
leidingen. Samen creëren ze een plek 
vol magie en avontuur, die de dage-
lijkse beslommeringen even hele-
maal doet vergeten.  

Voor meer informatie kunt u mailen 
naar: Frank Gort, f.gort@alzheimer-
vrijwilligers.nl. 

Het circus wordt gesponsord door 
Stichting Ho�e Codde en Van Bere-
steyn, J.C.Ruigrok Stichting, Sint 
Jacobs Godshuis en Circus in de Zorg.

Circus in de Zorg maakt zijn 
opwachting op de Vrijheidsdreef 

Een onvergetelijke voorstelling van Circus in de Zorg (Circus Sijm). Foto aangeleverd.
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Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Chauffeur gezocht 
WIJ is op zoek naar vrijwilligers die 
mensen met een fysieke 
beperking of ouderen willen 
vervoeren naar het ziekenhuis, 
het buurthuis, de kapper of iets 
anders. Maak je graag een praat-
je, ben je hulpvaardig, heb je een 
auto voor de deur staan en ben 
je één dagdeel per week of twee 
weken beschikbaar, dan zien we 
je graag! 
Er is een onkostenvergoeding.

Steun bieden bij scheiding met 
Humanitas
Humanitas ZK biedt ouders en 
kinderen tijdelijk een steuntje in 
de rug bij een scheiding. 
Als vrijwilliger bied je steun bij de 
omgang tussen ouders en hun 
kinderen. Je zorgt dat het contact 
veilig en prettig verloopt en maakt 
duidelijke afspraken. 
De voorbereidende training is 
op 3, 12 oktober en 1 november. 
Interesse? Reageer dan snel!

Hoofdredacteur tijdschrift 
Labyrint
Alzheimer Nederland afd. 
Zuid-Kennemerland, zoekt een 
vrijwilliger met redactionele 
ervaring. Je bent verantwoordelijk 
voor de kwartaaluitgave van het 
magazine Labyrint. De inhoud 
is afgestemd op mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. 
Voor de onderwerpen en het 
schrijven van de artikelen kun je 
een beroep doen op het bestuur.

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

we helpen heemstede

Meer weten over het aanbod 

DE NIEUWE 
BROCHURE LIGT IN 
UW BRIEVENBUS!
De afgelopen week is in alle
wijken van Heemstede onze 
nieuwe brochure in de brieven-
bus gedaan. Met alles wat 
WIJ Heemstede voor u doet. 
Heeft u deze brochure niet 
ontvangen, dan kunt u ‘m 
even ophalen bij één van onze 
locaties of op de Open Dag 
natuurlijk.

In deze brochure vindt u - 
naast alle activiteiten en de 
hulp die wij kunnen bieden bij 
het dagelijks leven - ook onze 
cursussen. Inschrijven kan via 
de website , via de mail
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 548 38 28. 

Is de cursus internationale dans
op woensdagochtend vanaf 
7 september iets voor u? Of 
sacred dance op donderdag-
ochtend vanaf 8 september?
Op de kookclub voor mannen
- basis zijn ook nog plekjes vrij. 
Deze is voor mannen die nog 
niet kunnen koken op donder-
dag van 16.30-18.30 uur en 
start op 8 september. 
Wilt u meedoen met de biljart-
club, dat kan op woensdag-
avond in de Molenwerf. 

In de Pauwehof zijn nog plekjes 
vrij op de volgende cursussen:
Geneologie en ontspannen 
bewegen.
Ook op stoelyoga zowel in de 
Pauwehof als in locatie Plein1 
kunt u nog terecht. 

Maar ook voor andere cursus-
sen kunt u nog inschrijven!

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

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

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

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023 - 528 60 22, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

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

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

SENIORENNIEUWS
Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Samen met de Bibliotheek in Heemstede 
organiseren we het Mediacafé.  Vrijwilligers beantwoorden uw vragen, speciaal voor senioren in 
Heemstede.  Elke tweede donderdag van de maand van 13.30 - 15.30 uur in locatie Plein1, op de 
1e etage. Het advies wordt gratis gegeven. U bent weer welkom op donderdag 8 september.

Ko-Bus tochtjes
Vanaf 1 september rijden we met de Ko-bus weer tochtjes voor ouderen vanuit Plein1 op de 
woensdagen. Er is nog een plekje vrij bij de Zonnetrein op 14 september, de Waterleidingduinen 
Herfsttocht op 5 oktober of rondje Haarlemmermeer op 2 november. Op 9 november gaan we 
naar Castricum, naar ‘t Huis van Hilde, (zie ook huisvanhilde.nl), daar zijn nog 3 plekken vrij. Meldt 
u zich snel aan, dan kunt u misschien nog mee! 

Koffie met muziek
Op dinsdagmiddag 4 oktober start de tweewekelijkse serie Koffie met Muziek van Ineke de Jonge 
weer. Samen luisteren naar muziek die je mooi vindt of raakt, brengt je in contact met elkaar. 
Er zijn 6 bijeenkomsten, de laatste is op 13 december. De kosten zijn € 35,- inclusief koffie/thee.

Informatiemiddag Valpreventie
Op donderdag 6 oktober om 13.30 uur is er op PLein1 een informatiemiddag voor de cursus 
In Balans. De cursus vermindert uw kans om te vallen door versterking van spierkracht en uw 
evenwicht. Bovendien krijgt u inzicht in de valrisico’s en kunt u daarmee veel dingen voor zijn. 
De cursus start op vrijdag 4 november om 12.30 uur. U kunt zich ook op de informatiemiddag 
inschrijven.  

Trefpunt Dementie
Wat te doen als je je zorgen maakt om een ander? Als vrijwilliger, buur, familielid, vriend, tijdens 
je werk, heb je soms het gevoel dat het niet goed gaat met iemand. Deze bijeenkomst helpt je om 
signalen van kwetsbare mensen in je omgeving beter op te pikken en je krijgt handvatten mee 
wat je kan doen als je deze signalen herkent. Inloop is om 19.15 uur, start programma om 19.30 uur. 
De toegang is gratis.  

Aanmelden voor ale deze activiteiten: 023 - 528 85 10.

Do 01 en 15 sep 14.00 uur
Creatieve inloop Molenwerf 
met Gaby Godijk 

Zo 04 sep 14.00 uur
Inspirerende vaartocht op het 
Spaarne

Ma 05 sep 14.00 uur
Spelletjesmiddag ‘t Bremmetje

Di 06 sep 10.15 uur
Wandeling Bavo Herenweg

Vr 09 sep 10.00 uur
Workshop Zing je vrij met 
Henriette Middelkoop

Ma 12 sep 13.30 uur
Vriendinnenclub met thema-
gesprek Hoop

Di 13 sep 13.30 uur
Trefpuntlezing Vrouwelijke 
Expressionisten door Michiel 
Kersten

Wo 14 sep 14.30 uur
Voorstelling Zomerzotheid 
door De Speelgasten

Wo 14 sep 19.30 uur
Film (2016) Romantisch drama 

Do 15 sep 10.30 uur
Film & lunch (1994) Misdaad/
drama

Zo 18 sep 13.30 uur
Diverse optredens op het 
Wilhelminaplein door Beleef 
Heemstede en partners 

Di 20 sep  10.00 uur
Open Inloop Seniorweb met the-
malezing door Emmie Buisman

Di 20 sep 10.15 uur
Wandeling Van den Eijnde

Wo 21 sep 19.15 uur
Trefpunt Dementie 
Wat te doen als je je zorgen 
maakt om een ander?

Vr 23 en za 24 sep - tijd n.n.b.
Activiteiten rondom Burendag, 
meer info volgt via website

Wo 28 sep 19.30 uur
Film (2021) Drama

Wo 28 sep 19.30 uur
Verhalen Karavaan

Do 29 sep t/m vrij 7 okt
WEEK VAN ONTMOETING

Do 29 sep 15.00 uur
Let it be, zit/ligconcert door 
Dennis Kivit

Do 29 sep 19.30 uur
Here comes the sun, 
zitconcert door Dennis Kivit 
Alle activiteiten zijn in de
Luifel, tenzij anders aan-
gegeven. 

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

AGENDA SEPTEMBER

VRIJDAG 2 SEPTEMBER: OPEN DAG IN DE LUIFEL!
WIJ Heemstede vindt het belangrijk dat iedereen 
zich thuis voelt in Heemstede. Onze activiteiten 
zijn erop gericht dat mensen elkaar kennen en er 
voor elkaar zijn. Én dat mensen die ondersteu-
ning nodig hebben dit ook krijgen. We werken bij 
u in de wijk en op onze locaties in Heemstede.

Bent u benieuwd hoe we dat doen?
Komt u op vrijdag 2 september tussen 14.00 en 
17.00 uur eens binnen lopen in de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede op de Open Dag.
Hier kunt u al uw vragen stellen en informatie 
krijgen over activiteiten, cursussen en ondersteu-
ning die wij kunnen bieden bij het dagelijks leven. 

Bijvoorbeeld wanneer u geen auto heeft, maar
wel naar een doktersafspraak moet. Of heeft u 

een leuk idee voor de buurt? 
U heeft een moeilijk formulier dat u moet in-
vullen, en u kunt hier wel wat hulp bij gebruiken. 
Misschien worstelt u met een probleem en komt 
u er alleen niet uit. 
WIJ Heemstede helpt u graag! 
We doen dat met onze vaste medewerkers en 
heel veel vrijwilligers. En wat is er nou mooier 
dan iemand een eindje op weg helpen? 

Ook op de Open Dag kunt u inschrijven voor een
cursus, kennismaken met de docenten, kaartjes 
kopen voor een film, lezing of workshop of 
gewoon om een praatje te maken onder het 
genot van een kop koffie of thee. 
Tot vrijdag! 
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Bennebroek - Op zondag 4 september vindt vanaf 11.30 
tot 13.45 uur op het complex van BATV een tuinconcert 
van Tripple-B Bigband van KNA plaats.
Het wordt een extra feestelijke uitvoering want KNA 
bestaat dit jaar 120 jaar. In de pauze is de prijsuitreiking 
van de wedstrijd ‘Wie heeft de hoogste Zonnebloem’. 

Tevens is er een moestuinmarkt, met verkoop van 
groente, fruit, ingemaakte producten, honing, jam en tuin-
planten.

Tot ziens op 4 september aan de Zandlaan, ingang 250 
meter voorbij nummer 36 in Bennebroek.

Tuinconcert en Moestuinmarkt bij 
Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging

Gezelligheid bij de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging. Foto aangeleverd.

Muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’ bestaat 120 jaar
Bennebroek - De muziekvereniging 
‘Kunst Na Arbeid’ (KNA) in Benne-
broek bestaat het komend weekend 
precies 120 jaar. Werd het honderd-
jarig bestaan nog een jaar lang 
uitbundig gevierd met concerten en 
Taptoe-showoptredens van diverse 
topbands op het Middendorpterrein 
in Bennebroek, nu is er een 
bescheiden optreden van de jarige 
vereniging.

Tijdens de open dag van de Benne-
broekse amateurtuinders-vereniging 
aan de Zandlaan zal de bigband van 
KNA ‘Triple B’ daar op zondagmiddag 
4 september in de buitenlucht op-
treden.

Een Bennebroekse onderwijzer vond 
het in 1902 belangrijk dat men na 
werktijd aan cultuur deed en richtte 
een orkest op met de logische naam 

‘Kunst na Arbeid’. KNA kreeg de 
middelen voor muziekinstrumenten 
vooral uit het dorp en in 1903 door 
een gulle gave van Freule Willink. In 
het KNA-archief zit een foto van het 
blaasorkest dat toen het zilveren 
jubileum vierde. Buiten marcheren 
met fanfaremuziek was een eeuw 
lang de belangrijkste bezigheid. 
Tegenwoordig doet KNA dit maar af 
en toe en uitsluitend in projectvorm. 
Zo speelden leden onlangs nog in 
een bloemencorso, de Flowerparade 
Rijnsburg. De kern van de huidige 
vereniging is echter de 7 jaar geleden 
gevormde bigband, die vooral 
binnen optreedt.  

Volgens aftredend voorzitter Guus 
Beliën hebben de afgelopen twee 
coronajaren een behoorlijke impact 
gehad op de groep, maar zit ’Triple B’ 
met de nieuwe dirigent en leden-
aanwas alweer in de stijgende lijn 
naar het topniveau van voor die tijd. 
Hij kan het weten want als muzikant 
vindt hij zichzelf niet van voldoende 
niveau voor KNA’s jazzorkest. 
Het 120-jarig bestaan is voor Beliën 
een goed moment om zijn voorzit-
tersfunctie aan een ander over te 
gaan dragen: “Na ruim een kwart 
eeuw besturen is het tijd om een 
stap terug te doen.”  Maar tegelijker-
tijd meldt de voorzitter dat hij als 
tuba-speler gewoon muziek blijft 
maken in de project-orkesten van 
KNA.

KNA’s repetitieruimte, waar overigens 
ook jeugdige drummers tegen-
woordig weer slagwerklessen 
krijgen, ligt naast het Bennebroekse 
volkstuinencomplex dat op 4 sep-
tember vrij toegankelijk is.
Zondagmiddag 4 september dus is 
de muziek van bigband ‘Triple B’ te 
horen op de volkstuinen van de BATV 
aan de Zandlaan. De band staat 
onder leiding van Rodney Calis. De 
vocaliste is Suzanne van Dam. Er 
wordt vanaf 12.00 uur ongeveer 
anderhalf uur gespeeld met twee 
korte pauzes.

Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ Bennebroek, Vogelenzang, Zwaanshoek.
Opgericht in 1902. Foto (uit 1927) aangeleverd door KNA.

Haarlem -Na een succesvolle eerste 
editie organiseert Heemstedenaar 
Roeland de Bruin op zondag 11 
september van 10.30 tot 13 uur de 
tweede a�evering van ‘Lange Tafels 
op Zondag’.  

In de mooie kapel van het Rosen-
stock Huessy-huis aan de Hagestraat 
10 in Haarlem is deze keer ‘omgaan 
met angst’ het thema. Er is onder 
andere een interview met Erik van 
Muiswinkel, muziek van singer song-
writer Lizet Aviva, ‘spoken word’ door 
dichter Dichtwater en �loso�e door 
Henrietta Joosten. Ter afsluiting is er 
een gezamenlijke lunch.  
  
Dichtwater: spoken word dichter 
Reinier van der Veer alias Dichtwater 
is spoken word-artiest, dichter en 
voice-over. Bij het televisiepro-
gramma Man Bijt Hond bracht hij 
odes aan ondergewaardeerde 
beroepsgroepen in zijn eigen rubriek 
‘Dichter op de werkvloer’. Momenteel 
leest hij elke dinsdag een kort 
gedicht over de actualiteit op NPO 
Radio 1. Dichtwater is poëzie zonder 
poespas. Ritmisch, raak en voor 
iedereen.’  
  
Singer songwriter Lizet Aviva 
Lizet schrijft en performt songs over 
het ontgroeien van het verleden, het 
dealen ermee en het zijn van een 
dromer in deze snel draaiende 
wereld. Haar open warme stem en 
folky gitaarspel ondersteunen haar 
poëtische teksten.  
In 2020 kwam haar eerste single 

‘Happier but less wise’ uit en in 2021 
haar tweede single ‘Solid Wall. In het 
najaar van 2022 zal haar debuut EP 
verschijnen.  
  
Filosoof Henrietta Joosten  
Henriëtta Joosten is een praktisch 
�losoof en nieuwsgierig bedrijfskun-
dige. Tot september 2021 was zij 
associate lector Financial Ethics bij de 
Academie Financieel Economisch 
Management – Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen.  
Zij schreef het boek ‘Streven naar 
beter. Nietzsche als gids voor het 
hbo’.  
Zij promoveerde in 2015 aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam op 
de betekenis van Nietzsches �loso�e 
voor het onderwijs.  
  
Erik van Muiswinkel 
Erik van Muiswinkel studeerde 
Nederlands in Amsterdam, maar 
besloot zich toch op cabaret te 
richten. Samen met Justus van Oel en 
Eric Eijgenraam vormde hij de caba-
retgroep Zak en As die in 1985 het 
Leids Cabaret Festival won. Later 
werkte hij samen met Diederik van 
Vleuten. Op de televisie was hij te 
zien in onder andere Koefnoen en De 
Zomer Draait Door. Hij heeft drie 
soloprogramma’s. Recentelijk 
vertaalde hij ‘Le Petit Prince’ van 
Antoine de Saint-Exupéry en was hij 
verantwoordelijk voor de vertaling 
van de Disney musical Aladdin. 

Meer informatie is te vinden op 
www.langetafelsopzondag.nl.

Tweede editie ‘Lange Tafels op Zondag’

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De Moser-fabrieken 
in Karlovy Vary - de Rolls Royce 
onder het Boheems glas - vormen 
een uitzondering. De wereldbe-
roemde werken van de Moser-
fabrieken bevatten namelijk geen 
lood. De omgeving van Karlovy 
Vary leent zich uitstekend voor het 
onttrekken van grondsto�en voor 
het vervaardigen van kristal en 
glas, omdat in de omringende 
bossen is voldoende hout en 
geschikt zand te vinden.
De prijzen van het kristal variëren 
enorm. De kunstwerken worden door Moser handgemaakt, zijn peper-
duur en het proces is zo specialistisch dat u voor een echt kristallen kunst-
werk direct opdracht kunt geven bij de fabriek. Een ander bekende 
producent is Bohemian Glasswork, zij maken zowel series als producten 
naar persoonlijke wensen. Ook in andere delen van Tsjechië wordt kristal 
gemaakt, een bekend voorbeeld hiervan is de glasfabriek in Harrachov. 
Hier wordt misschien dan wel niet hetzelfde exclusieve, hoogwaardige 
kristal gemaakt als in Karlovy Vary, maar daar is de prijs dan ook naar.
De glasfabriek bestaat meer dan 100 jaar en trekt dagelijks bussen vol 
bezoekers voor een rondleiding in de fabriek waarna je je in de shop kunt 
vergapen aan de kunststukken. Kopen kan uiteraard ook. Na a�oop kun je 
in het boven de glasblazerij gelegen  bierlokaal een maaltijd nuttigen en 
genieten van hun zelf gebrouwen, overigens heerlijke bier.

Oud-Boheems kristallen bierpul met 
tinnen deksel: handgeslepen jachttafereel

Heemstede/Bloemendaal - U wordt nog even in spanning gehouden, 
want door de vakantieperiode maken we de winnaar van onze Tuinen-
wedstrijd i.s.m. Tuincentrum De Oosteinde volgende week bekend. Nog 
even geduld!

Winnaar Tuinenwedstrijd wordt 
volgende week bekendgemaakt
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede – Misschien is de Oude Kerk aan het Wilhelmina-
plein wel het fraaiste historische monument dat Heemstede rijk 
is. Feit is in ieder geval dat de Oude Kerk een ontzettend interes-
sante geschiedenis heeft, verweven met degene die aan haar 
basis stond: Adriaan Pauw, Heer van Heemstede. Gebouwd op 
de voormalige Mariakapel die dateerde uit 1347, verrees in zijn 
opdracht de Oude Kerk in 1625 na de reformatie als protestantse 
kerk. De kerk onderging diverse restauraties, o.a. een aanzien-
lijke in 1936. De laatste grote restauratie vond in 2015 plaats. 
Veel Heemstedenaren weten inmiddels wel hoe de Oude Kerk 
ervan binnen en buiten uitziet, maar de zolder en de toren zijn 
relatief onbekend en herbergen haar geheimen. Deze delen van 
de kerk zijn overigens niet voor het publiek opengesteld. Op 
uitnodiging van Walter Schut, voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk Heemstede (StOK) en koster Herman 
Geluk kreeg de redactie de kans om op zolder en in de klokken-
toren van de kerk eens een blik te werpen. Exclusieve beelden 
die u niet worden onthouden in deze krant.

Ontdekkingsreis
Herman Geluk is nu vier jaar koster en beheerder van de Oude 
Kerk. “Mijn werk is heel divers”, vertelt hij enthousiast. “Dan zit je 
weer in de kelder en dan weer op de zolder. Het torentje is een 
paar jaar geleden met composieten gerestaureerd. Vanaf de 
toren heb je een wijds uitzicht. Als het helder is, zie je Zandvoort 
en Schiphol bijna. Het is wel krap daarboven, want het is een 
klein mangat waar je doorheen gaat.” Walter Schut: “Deze kerk is 
400 jaar oud en in oktober is een Jaardag gepland, om hierbij stil 
te staan. Wanneer en hoe wordt nog gecommuniceerd: waar-
schijnlijk vindt deze plaats op 8 oktober. Vorig jaar hebben we 
ook de Jaardag gehouden. Toen is de grafkelder van Adriaan 
Pauw opengesteld geweest. We hadden het eveneens boven 
opengesteld, maar het is daar zo steil en smal. Voor mensen die 
wat ouder zijn en slecht ter been zijn is het niet te doen. Je kunt 
er wel overheen lopen en je ziet ook wat er geïsoleerd is, maar 
het blijft behelpen doordat het er smal en krap is. De klokken-
toren helemaal, die durfden we helemaal niet aan. Vandaar dat 
we het leuk vonden om jullie als krant te benaderen, zodat we 
iedereen op deze manier kunnen tonen hoe de Oude Kerk 
erboven uitziet”, aldus Walter Schut.

Kruip-door-sluip
Zo gezegd, zo gedaan. Gewapend met de Nikoncamera is het 
inderdaad kruip-door-sluip boven via steile oude houten 
trappen, ladders en spinnenraggen. Met wat duwen en trekken 
wil je dit spektakel natuurlijk niet missen. Boven is het een en al 
ontdekkingsreis door de geschiedenis en vertelt de kerk haar 
verhaal. Er worden inscripties in balken aangetro�en, zoals van 
een zekere A.H.J. Roth uit 1941. Vanaf het ronde zolderraam in 
fraai glas-in-lood kun je kijken over de Achterweg. Ook kan vanaf 
een luik dat opengezet kan worden beneden in de kerk gekeken 
worden. Heel bijzonder is het vernuftige slingeruurwerk van de 
klok. De klok is verbonden met een atoomklok, zodat die gelijk 
blijft lopen. Als de klok slaat, windt het uurwerk zich daarna 
vanzelf op. Machtig om te zien. Wel met zijn allen voorzichtig 

erlangs door de smalle ruimte, 
om het ver�jnde uurwerk van 
de klok niet te raken. Want als 
dat gebeurt, weten we alle-
maal hoe laat het is. En dat wil 
je echt niet weten!

Klokkentoren
Met echt een eng verticaal 
laddertje wordt de kleine 
ruimte van de klokkentoren 
bereikt. Zo klein, dat het moei-
lijk is om met de lens van de 
camera de klokken in zijn 
geheel vast te leggen. In de 
toren bevinden zich twee 
klokken, te weten de oude 
luidklok van 1487 en later, in 1759, kwam hier de tweede, 
grotere klok bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de grote 
klok door de Duitsers gecon�squeerd. Gelukkig werd de kleine 
klok als te klein beschouwd om te smelten en bleef die in de 
klokkentoren. Na de bevrijding is er met gelden van de Marshal-
lhulp een nieuwe grote klok gegoten. Het is vijf voor elf als de 
klokkentoren wordt bereikt, dus na snel fotograferen als de 

wiedeweerga naar de zolder terug, voordat de klokken enthou-
siast in volle glorie 11 uur gaan slaan. We weten hoe de klok luidt 
en in dit geval zeker waar de klepel hangt, anders kunnen we 
daarna met zijn allen naar de audicien. Wat een adembene-
mende ervaring en een prachtig monument zo van boven.

Meer informatie via www.oudekerkheemstede.nl.

Oude Kerk geeft haar geheimen van de zolder en de klokkentoren prijs

Koster Herman Geluk (links) en voorzitter van StOK, Walter Schut (rechts) voor het grafmonument van Adriaan Pauw.

Rond zolderraam.Op de zolder.Het slingeruurwerk van de kerkklok.

Bovenaf van zolder kijken in de kerk.Ingekerfde namen op zolder.Interieur van de Oude Kerk.

Kleine klok en grote in klokkentoren.
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Door Bart Jonker

Heemstede/Rijsenhout – De Heem-
steedse wethouders Arianne de Wit 
en Anneke Grummel waren afge-
lopen zaterdag 27 augustus te gast 
op het feestelijke Festival voor 
Hernieuwen bij afvalverwerkingsbe-
drijf Meerlanden in Rijsenhout. Meer-
landen viert dit jaar haar 25-jarige 
verjaardag. Het Festival voor 
Hernieuwen was gratis toegankelijk 
voor het publiek.

Meerlanden en hun gemeentepart-
ners willen met dit festival bewust-
wording bij het grote publiek creëren 
en zo afvalrecycling, hergebruik van 
grondsto�en uit afval, duurzaamheid 
en circulaire economie op een inspi-
rerende manier onder de aandacht 
brengen. Meerlanden zamelt afval in 
voor negen gemeenten en 4000 
bedrijven in de omgeving Schiphol, 
Bollenstreek en Zuid-Kennemerland, 
waaronder de gemeente Heemstede 
en Bloemendaal.

Leerzaam vermaak en inspiratie
Om 11 uur knipte algemeen direc-
teur Angeline Kierkels van Meer-
landen het lintje door, waarmee het 
Festival voor Hernieuwen o�cieel 
was geopend. “Hartelijk welkom”, 
sprak ze. “Kom ruiken, voelen en 
proeven. We hebben allerlei lekkers 
en allerlei workshops. Zo kunt u zien 
dat afval de nieuwe grondstof is en 
wat we ervan maken.”

Het festival bood leerzaam vermaak 
en inspiratie voor jong en oud. Het 
gaf een duidelijk beeld van hoeveel 
je met afval kunt doen, zoals recyclen 
en hergebruiken, waardoor de afval-
berg aanzienlijk verminderd wordt. 
Er was onder meer een rondleiding 
mogelijk in de Groene Energiefa-
briek, er waren kramen met het 
e-waste stekkerfeest (recycling elek-
trische apparaten en laptops) en het 
Textielasiel (recycling van bedden-
goed en textiel) aanwezig. Voorts 
werd recycling van frituurvet en GFT 
onder de aandacht gebracht, waaruit 
je hernieuwde energie kunt maken. 
Er kon een balspel met elektrische 
bladblazers gespeeld worden, er was 
een bioscoopcontainer en je kon info 
en tips krijgen over moestuinieren. 
Aan entertainment was er evenmin 
een gebrek: er was een openingsact 
en muziekworkshop door Trashbeatz 
en Straattheater door Vlinders. 
Bezoekers kregen bij de uitgang een 
gratis zakje compost mee.

Zoveel mogelijk grondsto�en uit 
afval terughalen
“Meerlanden heeft in haar 25-jarige 
bestaan een grote groei en ontwikke-
ling doorgemaakt”, vertelt Just Zand-
huis, verantwoordelijk directeur Klant 
en Operatie bij Meerlanden. “Wat 
ikzelf heel mooi vind, is dat we vooral 
de laatste tien jaar zien dat we niet 
alleen de uitvoering doen voor 
gemeenten, maar dat we echt een 
partner in business voor hen zijn 
geworden. We denken met ze mee 
over hoe we de circulaire economie 
kunnen versnellen en hoe we zoveel 
mogelijk grondsto�en uit afval 
kunnen terughalen.”

Meerlanden belangrijke partner
Wethouder Anneke Grummel 
beaamt het belang van het partner-
schap met Meerlanden. “We zijn als 
heel college uitgenodigd, want 
Meerlanden is voor ons een heel 
belangrijke partner”, licht ze toe. “Het 
beleidsmatige deel zit in mijn porte-
feuille.” Wethouder Arianne de Wit 
gaat over het aandeelhouderschap. 
Arianne: “We hebben allebei een 
aparte rol, maar samen hebben we 
met Meerlanden te maken. Daar 
hebben Anneke en ik natuurlijk 

regelmatig overleg over, over wat we 
belangrijk vinden voor Heemstede 
en wat er op de agenda staat.”

Hoe nu verder in Heemstede na de 
afvalproef Merlenhoven?
Natuurlijk stelde deze krant aan 
beide wethouders de prangende 
vraag of de afvalproef van Merlen-
hoven nu verder over Heemstede 
wordt uitgerold. Volgens Anneke 
Grummel is het de vraag die de 
komende tijd beantwoord moet 
gaan worden. “Ik heb al in de korte 
tijd als wethouder gekeken hoe het 
in andere gemeenten gaat. Ik heb 
ook begrepen dat het een emotio-
neel onderwerp is waar je heel lang 
over kunt discussiëren en waar de 
meningen ook aardig over verdeeld 
zijn, ook in Heemstede”, laat ze 
weten. “We moeten onze lessen leren 
uit Merlenhoven, maar ook kijken 
hoe we het in andere delen in 
Heemstede zo goed mogelijk kunnen 
gaan invullen, samen met de 
gemeenteraad en de inwoners”, aldus 
Anneke. “Heemstede beschikt over 
circa 35% hoogbouw”, voegt Arianne 
de Wit toe. “Daar moet je het toch 
anders voor invullen dan voor laag-
bouw. Je moet echt per situatie 

bekijken wat goed past in Heem-
stede.” Anneke Grummel: “Er zijn 
meerdere wegen naar Rome moge-
lijk: we moeten in kilo’s afval 
achteruit en in kwaliteit vooruit, daar 
is iedereen het over eens, maar dat 
vergt echt wel maatwerk.”

Groen gas: de oplossing?
De voertuigen van Meerlanden 
rijden op groen gas, gewonnen uit 
GFT-afval. Ook een mooie mogelijke 
oplossing voor personenauto’s?  
Vroeger had je LPG-gas (minder 
CO2-uitstoot), daar hoor je nu ook 
nauwelijks iemand over. Een gastank 
met groen gas in de auto zou natuur-
lijk een prachtige milieuvriendelijke 
optie zijn. Is dit haalbaar of te duur? 
Nochtans is wereldwijd de blik vooral 
gericht op het ‘blik’ van elektrische 
auto’s, terwijl het stroomnet dit nu al 
nauwelijks aankan. Daarnaast heerst 
nog steeds de discussie of de 
productie, de (kobalt)accu’s en het 
bandenslijpsel van de aanzienlijk 
zwaardere elektrische auto’s wel zo 
duurzaam en milieuvriendelijk zijn 
ten opzichte van auto’s met conven
tionele brandstofmotoren en niet 
louter een verdienmodel zijn onder 
het mom van ‘milieuvriendelijk’.

Heemsteedse wethouders doen inspiratie op bij 
25-jarige Meerlanden op Festival voor Hernieuwen

V.l.n.r.: Financieel Directeur Meerlanden Dick Jansen, Algemeen Directeur Angelina Kierkels, wethouder Arianne de Wit, wethouder 
Anneke Grummel met haar dochtertje en Directeur Klant en Operatie Just Zandhuis. Foto: Bart Jonker.

Hutten bouwen met de 
boswachter op 
Buitenplaats Leyduin 

Vogelenzang - Hoe overleef je 
in het bos? Een hut bouwen, 
voedsel zoeken, de weg vinden 
met behulp van de zon en je 
horloge. 
De boswachter van Landschap 
Noord-Holland leert je er alles 
over op zondagmiddag 11 
september, van 13.30-15.30 uur.
In het bos van Buitenplaats 
Leyduin in Vogelenzang kun je je 
helemaal uitleven.
Leer om te overleven in het bos
Altijd al willen leren hoe je in de 
natuur kunt overleven? Heb jij 
altijd al eens een echte hut in 
het bos willen bouwen? 
Vandaag leert de boswachter je 
hoe je dit het best aanpakt. Hoe 
blijf je droog? Hoe vind je eten 
en drinken? 
Wat doe je met een horloge, een 
lisdodde en een berkentak?
De boswachter leert je hoe je 
een hut kunt bouwen met de 
materialen die in het bos 
aanwezig zijn. 
Verder vertelt hij hoe je je 
analoge horloge kunt gebruiken 
om te navigeren, dat een 
lisdodde best lekker is en hoe je 
uit een berkentak drinken kunt 
halen.
Ben je klaar voor deze avontuur-
lijke middag? Neem dan een 
analoog horloge, kompas en 
loepje mee.
Trek kleren aan die tegen een 
stootje kunnen. Draag bescher-
mende kleding tegen de beest-
jes en stekels.
Vaders en moeders mogen 
(gratis) meebouwen, maar 
kunnen ook even langsgaan in 
het voormalige Ju�ershuis, nu 
Gasterij Leyduin. 
Reserveren is verplicht. Aan-
melden op www.gaatumee.nl. 
Het is helaas niet mogelijk om 
ter plekke aan te sluiten. 
Vertrekpunt: Ju�ershuis / 
Gasterij Leyduin - Tweede 
Leyweg 7, Vogelenzang, 10 
minuten lopen van de parkeer-
plaats van Buitenplaats Leyduin.

Santpoort - In de maanden 
september en oktober worden in ‘t 
Mosterdzaadje de schilderijen 
tentoongesteld van de kunstenares 
Griet Halbertsma 

“In mijn manier van werken is er 
geen vooropgezet plan of idee. 
Kleuren worden intuïtief tegen elkaar 
of over elkaar aangebracht. Het is het 
creëren van een chaos en op een 
gegeven moment dát doen waar het 
werk me toe aanzet. Ik ga door totdat 
er een beeld is ontstaan waarvan ik 
de ‘klank’ herken. 

Voor deze expositie heb ik een keus 
gemaakt uit werk van de afgelopen 
jaren en er een paar met oud 
borduurwerk aan toegevoegd.” 

Het werk is te bezichtigen voor en na 
a�oop van de concerten, maar vooral 
is het tijdens de muziek heerlijk in de 
doeken te dwalen. 

‘t Mosterdzaadje is aan de Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord

Zie voor concertagenda:
www.mosterdzaadje.nl. 

Expositie Griet Halbertsma: 
‘Tussen lyriek en abstractie’

Werk van Griet Halbertsma. Foto aangeleverd.  

Hutten bouwen op Leyduin. Foto: Wim 
Apswoude.

Jaarmarkt in 
Winkelcentrum 
Bloemendaal
Bloemendaal - Op zaterdag 10 
september vindt er van 10-17 uur 
weer een gezellige jaarmarkt plaats 
in het Winkelcentrum Bloemendaal, 
georganiseerd door de Winkeliers-
vereniging. Met veel kramen, muziek, 
eten en drinken en een modeshow 
om 13 uur. U bent van harte welkom!




