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WIJ Heemstede onthult met
stichting Gouden Dagen
wensboom op Open Dag

Avond lokale democratie:
‘Afstand gemeente en
inwoners is te groot’

Open Monumentendagen op
11 en 12 september

REGIO MEDIA GROEP

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5

Postzegel- en Muntenhandel

‘‘HOLLANDS GLORIE’’

INKOOP
GOUD & ZILVER
(dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden
Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444 hg@stampdealer.nl

Nieuwe winnaar
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de
Heemsteder weer een winnaar
uit de vele inzendingen van de
kruiswoordpuzzel blij maken. De
redactie werd weer overspoeld
met een lawine aan oplossingen.
De juiste oplossing was: ‘Doe als
een tulp en ga uit je bol’. Uit de
loting van juiste oplossingen is
Piet Hein van Hooijdonk de
uiteindelijke gelukkige winnaar
geworden. Hij mag de goedgevulde AH-boodschappentas vol
artikelen afhalen in de Albert
Heijn-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede en is
inmiddels geïnformeerd. Van
harte gefeliciteerd met uw prijs!

V.l.n.r.: Anna van Ruytenburgh en Adriaan Pauw gaan uit hun bol met de tulp. Foto aangeleverd.

Deze week een extra kruiswoordpuzzel elders in de krant,
waarbij 10 keer een liter ijs van
IJssalon/Chocolaterie Van Dam
valt te winnen!

Adriaan Pauw en zijn gemalin uit hun bol bij
Tulpomania in buurttuin Welzijn Bloemendaal
Door Bart Jonker
Bennebroek – U heeft misschien de
kruiswoordpuzzel gemaakt die
vorige week in de Heemsteder stond,
met als oplossing: ‘Doe als een tulp
en ga uit je bol’. De winnaar hiervan
staat hiernaast op deze pagina
vermeld.
De zin ‘Doe als een tulp en ga uit je
bol’ was nu precies van toepassing
op de Tulpomania, die afgelopen
zondag 5 september werd gehouden
in de buurttuin van Welzijn Bloemendaal in Bennebroek. Ook de heer van
Heemstede, Adriaan Pauw, zelf een
groot liefhebber van tulpenbollen,
plantte een bolleke mee, samen met
zijn gemalin Anna van Ruytenburgh.

Spiegeltjes achter de tulpen
In 1562 zijn de tulpen uit Turkije voor
het eerst in ons land geïntroduceerd
in Antwerpen, dat destijds nog deel
uitmaakte van de Nederlanden. Dat
was best bijzonder, want niemand
kende dit bolgewas. Er werd voor
een tulpenbol grif wat geld neergeteld: het werd beschouwd als een
grote luxe en het nieuwe ‘goud’.
Adriaan Pauw had ook tulpen in zijn
tuin van het Oude Slot in Heemstede
staan, een teken van aanzien. Om het
meer te laten lijken, plaatste hij spiegeltjes achter de bloeiende tulpen.
“Je kon bij wijze van het bedrag voor
een tulpenbol een grachtenhuis en
een rijtuig met twee paarden ervoor
kopen”, legt Anna van Ruytenburgh
(Ada Vinken) uit. “Op gegeven

moment is deze handel in elkaar
gestort, want dit kon natuurlijk niet
zo doorgaan.”
Alkje en Jan
In de buurttuin vertellen Adriaan
Pauw (Fred Rosenhart) en zijn vrouw
Anna onder meer het verhaal over
Jan de tulpenbollenverkoper en zijn
vrouw Alkje. “Niemand weet dat het
lied ‘Tulpen uit Amsterdam’ nog een
refrein bevat over Alkje en Jan. Alleen
‘onze Alkje en Jan’ komen niet uit
Amsterdam, maar uit Bennebroek”,
lacht Adriaan Pauw. “Ze verklaren
onder de sterrenhemel bij een
bollenschuur elkaar de liefde. Met
natuurlijk als kostbaarste goed de
tulpenbol, om hun liefde te bezegelen”, aldus de heer van Heemstede.

In maart 2022 kiest Heemstede een
nieuwe gemeenteraad.

Vertegenwoordig jij de
inwoners via GroenLinks?
Voel je je verbonden met je omgeving en met de
ideeën van GroenLinks?
Wij zoeken maatschappelijk betrokken mensen die mee
willen helpen Heemstede schoner, groener, duurzamer
en socialer te maken.
Spreekt je dit aan neem dan contact op met de fractie
van GroenLinks Heemstede:
Fractievoorzitter, Eric de Zeeuw,
edezeeuw@heemstede.nl, 06-53199211
Fractielid, Thera van der Heijden,
tvanderheijden@heemstede.nl, 06-24870840
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Weinig overlast tijdens het Max-weekend
Door Mirjam Goossens
Heemstede – Na het troosteloze
waterballet in België was afgelopen
weekend Zandvoort aan de beurt het
Formule1 circus te ontvangen. Onder
ideale weersomstandigheden wel te
verstaan. Ook aan Heemstede is het
mega-evenement niet geruisloos
voorbijgegaan. Drie dagen lang
ontving de regio tienduizenden
bezoekers. Vooraf was de vrees voor
overlast, maar zowel van een verkeerschaos als geluidsoverlast was
geen sprake, voornamelijk dankzij
een gedegen organisatie. De vraag
naar toegangsbewijzen voor de
eerste Nederlandse Grand Prix in 36
jaar was enorm. De oorzaak: Max
Verstappen.
Al vroeg op vrijdag, de dag van de
vrije trainingen, werden de fans
gesignaleerd op de Heemsteedse
Dreef, te herkennen aan de officiële
Max Verstappen outfit of in het
oranje gestoken. De fiets was het
aangewezen vervoermiddel, aangezien autorijden op beide toegangswegen enkel was voorbehouden aan
vergunninghouders.
De Heemsteder nam ook een kijkje
en liet zich meevoeren met de
stroom. Om de ideale lijn te pakken
hoefden de vele fietsen, ebikes en
scooters eenvoudigweg de talrijke
borden te volgen die verwezen naar
het apart gelegen fietspad. Als buurtbewoner weet je inmiddels alle alternatieven naar het strand; voor de
verandering was fietsen over de
Zandvoortselaan de beste optie met
slechts enkele auto’s en fietsende
buurtbewoners op de weg.

In het centrum van het kustdorp
bleek de hectiek ver weg. Vele terrassen lagen er verlaten bij, maar dat
zou kunnen veranderen na afloop
van de training.
In de aanlooproute van het circuit
stonden de dames Nel en Coby
vanuit hun voortuin de toestromende massa gade te slaan. “Het
werd tijd hoor”, meende Nel. “Eindelijk weer spektakel in de tent, na al
die jaren.” Beide Zandvoortse zussen
waren het erover eens: “ Zandvoort
en het circuit horen bij elkaar.” Coby
memoreerde dat ze nog naast Jantje
Lammers hebben gewoond en bevriend waren met zijn zus. “Een normale knul gebleven, hoor. Niks geen
kapsones.”
Tijdens het raceweekend werden
ruim 1400 vrijwilligers ingezet. Emmy
Grooff was een van hen. Ze meldde
zich al twee jaar geleden aan bij
Eventmakers, een landelijk platform
voor vrijwilligers. Na de selectie
moest ook zij wachten tot de coronaregels het evenement groen licht
gaven. “Ik kwam terecht tussen mensen die elkaar vaak al jaren kennen”,
vertelt ze. “Zij worden namelijk ook
ingezet bij happenings als het Songfestival en diverse sportevenementen.” Haar taak was om gedurende
drie dagen de kaartjes van de tribune
te controleren. Als bonus mocht zij
de wedstrijd gratis bijwonen. “We
kregen een prima lunchpakket, maar
soms was het wat saai.” Emmy moest
elke dag om 6.30 uur aanwezig zijn
op het circuit, want de toegangspoorten gingen al om 7.00 uur open.
“De race zelf was spannend en de
uitslag natuurlijk geweldig.”

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

Jeroen Munter met zoon Merijn.

Voor veel tickethouders was het nog
even spannend of ze uiteindelijk
ingeloot waren vanwege de coronabeperkende maatregelen. Heemstedenaar Jeroen Munter kon opgelucht
adem halen. Hij en zijn zoon Marijn
waren ingeloot en genoten volop
van de sfeer op het circuit met als

kers op de taart de fantastische overwinning van hun held Max Verstappen. Een droomscenario voor de vele
raceliefhebbers werd werkelijkheid.
En het Formule1 gezelschap is inmiddels op weg naar Italië, voor de volgende wedstrijd in Monza.

Vrijwilliger Emmy Grooff.

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

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Nel en Coby.

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

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 12 september, 14.30 u.
Ds. Pieter Terpstra.
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 12 september, 10u.
Dhr. E.J. Bergman.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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
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WIJ Heemstede onthult met stichting
Gouden Dagen wensboom op Open Dag
Door Bart Jonker
Heemstede – Het was een drukte
van belang en een komen en gaan
van belangstellenden op de Open
Dag van WIJ Heemstede, afgelopen
vrijdag 3 september. Menig
Heemstedenaar legde die dag in de
Luifel aan de Herenweg 96 in
Heemstede heel wat voetstapjes af.
En dat is niet zo gek, want WIJ
Heemstede heeft vele activiteiten te
bieden en is zoals hun nieuwe logo
met slogan al aangeeft echt ‘Thuis in
Heemstede’.
Actief en met passie binnen de
samenleving
Je kunt bij Wij Heemstede onder
andere terecht voor allerlei cursussen, knutselclubs, de vriendinnenclub, bewegen, films, trefpuntlezingen, de sociëteit voor ouderen,
KoBus bustochtjes, de Schaaksoos
vernoemd naar de markante Heemsteedse schaker en dichter Johan
Brouwer en workshops door bijvoorbeeld SeniorWeb met het wel en wee
van de computer, smartphone of het
internet. Of bijvoorbeeld voor
lezingen/workshops over bewustwording door Jan Oostenbrink. De
jeugd kan bij WIJ Heemstede voor
activiteiten terecht bij Plexat. Tevens
is WIJ actief in de wijken van Heemstede met sociaal makelaars en (digi)
buurttafels.
Trots toonde WIJ de vijf nieuwe WIJfietsen, waarmee deze sociaal makelaars de inwoners in de wijken gaan
bezoeken. Daarnaast is WIJ de
helpende hand in de strijd tegen
eenzaamheid, bijvoorbeeld met het
project ‘Achter de voordeur’, waarover u enkele weken geleden nog
een uitgebreid interview heeft
kunnen lezen in deze krant. En er zijn
nog vele andere activiteiten. Dit alles
is niet mogelijk zonder de tomeloze
inzet van vele vrijwilligers, die de
activiteiten van WIJ actief en met
passie ondersteunen. Zo is WIJ Heemstede het sociale ijkpunt binnen de
Heemsteedse samenleving en met
recht ‘Thuis in Heemstede’.
Samenwerking met stichting
Gouden Dagen
Op het gebied van ouderen en
eenzaamheid heeft WIJ Heemstede
de handen ineengeslagen met stich-

Harmonie St.Michaël. Foto: Bart Jonker

Optreden Harmonie St. Michaël
and Friends op Wilhelminaplein

Marjet van Huls (links) onthult samen met Ellen Swart (rechts) de wensboom.

ting Gouden Dagen. Deze landelijke
stichting zet zich in om eenzaamheid
te voorkomen en te bestrijden voor
alle ouderen in Nederland. Om dit te
bereiken rolt Gouden Dagen lokale
netwerken uit waar mensen die iets
voor ouderen willen betekenen elkaar kunnen vinden. Meer dan 200
instellingen in Nederland zijn bij
Gouden Dagen aangesloten. Marjet
van Huls was namens deze stichting
op de Open Dag aanwezig. Ze werkt
eigenlijk als directiesecretaresse bij
woonzorgstichting Sint Jacob, die
aangesloten is bij de landelijke stichting Gouden Dagen. Zo rolt Sint
Jacob het Gouden Dagenprogramma
uit in Heemstede en Haarlem. In WIJ
Heemstede vinden ze daarin een
sterke partner die dezelfde doelen
nastreeft.
Wensboom
Het hoogtepunt van deze Open Dag
was de onthulling van een wensboom die namens WIJ Heemstede
door Ellen Swart en namens Gouden
Dagen door Marjet van Huls officieel
werd onthuld. Een wensboom voor
kwetsbare ouderen, waarin ze hun
wens kunnen hangen die dan moge-

Daarom een mooie culturele middag
op een historische locatie, in de
openlucht, met Heemsteedse cultuurgezelschappen en niet onbelangrijk
gratis toegankelijk.

Een van vijf de nieuwe WIJ-fietsen.
Foto’s: Bart Jonker.

lijk vervuld kan worden. Gouden
Dagen verzorgde ook de ‘gouden
koffie’ met wat lekkers op deze Open
Dag. Kortom: alleen maar goudmerken van mooie initiatieven en
activiteiten die naar meer smaken!
Meer informatie op:
www.wijheemstede.nl en
www.goudendagen.nl.
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Heemstede - Op zondag 19 september organiseert Harmonie St. Michaël
een festival op het Wilhelminaplein
in Heemstede met de titel: Heemstede 1909’, een verwijzing naar het
oprichtingsjaar van de vereniging.
Een snelle rekensom leert dat St.
Michaël al 112 jaar aan de weg timmert. Na twee jaren zonder optredens is iedereen weer eens toe aan
een feestje en dan kun je dat maar
beter groot aanpakken.
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Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Op deze middag treden op:
• Paul Herber
Deze Heemsteedse zanger is bekend
van The Voice Senior en heeft in 2017
en 2019 in de finale van het Ouderen
Songfestival gestaan. Hij zingt voornamelijk jazzmuziek en Nederlandse
en Engelse golden oldies.
• Stichting De Vrolijke Noot
Deze stichting organiseert muzikale
evenementen waarbij jonge en
beginnende muzikanten optreden
voor mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking en ouderen.
Tijdens Heemstede 1909 zullen er
twee jonge harpisten optreden.
• GSV
De jeugddansgroep van deze zaalsportvereniging zal twee keer een
dans opvoeren.

• Sola Re Sonare
Dit enthousiaste kamerkoor staat
onder leiding van Joop van Goozen
en bestaat uit 12 zangers. Zij zingen
graag stukken die opnieuw ontdekt
zijn en komen Heemstede 1909 met
een kort optreden versterken.
• Het Voorwegkoor
Dit is een groot koor, dat veelvuldig
optreedt in en om Heemstede. Ze
beschikken over een pianist en
kunnen daardoor een groot repertoire popmuziek ten gehore
brengen.
• Harmonie St. Michaël
Ruim 100 jaar geleden opgericht en
uitgegroeid tot een volwaardig
harmonieorkest. Vandaag de dag
bestaat de vereniging uit drie
orkesten: het harmonieorkest, het
Klijn Örkest en het MIO voor (her)
startende muzikanten.
Ieder verzorgt een optreden van 1 à
2 keer 20 minuten. Door het gebruik
van verschillende podia, hoeft u zich
geen moment te vervelen.
Het eind van de middag wordt afgesloten met een grande finale ‘A Brand
New Day, de gezamenlijke afsluiting
van alle deelnemende partijen.
Informatie over dit festival, dat plaats
vindt op zondagmiddag 19
september 2011 tussen 14.00 uur 17.40 uur aan het Wilhelmimaplein te
Heemstede, is te vinden op de
website van Harmonie St. Michael:
www.stmichael-heemstede.nl.

Lezing Franke van Hoeven bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Woensdag 15 september is er een lezing van Franke van
Hoeven over haar pas verschenen
boek ‘Ik denk dat ik het wel kan, alles
wat je als kersverse moeder wil
weten voor een relaxed eerste jaar’,
om 10.30 uur bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede.
Franke van Hoeven is een local hero
en woont in Kennemerland. De
toegang is vrij. Reserveren gewenst
via info@boekhandelblokker.nl en/of
023-5282472.
Voor het moederschap bestaat geen
opleiding of examen. Je kunt het
maar op één manier doen: door in
het diepe te springen. Hoe je je baby
moet verzorgen, daarover is genoeg
te vinden. Maar auteur Franke van
Hoeven kwam erachter dat – alle
boeken, blogs en vriendinnenverhalen ten spijt – er veel minder informatie beschikbaar was hoe je als
moeder goed voor jezelf blijft zorgen
zodra je een baby krijgt. Daarom
schreef ze op geestige en eerlijke

Franke van Hoeven. Foto: aangeleverd
door Boekhandel Blokker.

wijze het boek dat ze zelf graag had
gelezen toen ze net moeder werd.
Franke van Hoeven, moeder van Puk
en Olle, is freelancejournalist. Ze
werkt(e) onder andere voor RTL
Nieuws, Evajinek.nl, Wij, Kek Mama
en Cosmopolitan. In haar vrije tijd zit
ze graag op het strand met een glas
wijn en bitterballen binnen handbereik.
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Avond lokale democratie: ‘Afstand
gemeente en inwoners is te groot’
Door Joke van der Zee
Heemstede – “We moeten elkaar
makkelijker vinden. Makkelijker
benaderbaar zijn. Meer omgevingsbewust worden. Ga respectvoller met
inwoners om. Persoonlijk contact en
sneller reageren.” Dit waren enkele
punten die naar voren kwamen
tijdens de bijeenkomst ‘Lokale democratie’ op donderdag 2 september in
de Burgerzaal van het raadhuis. De
uitkomsten zijn bedoeld voor de
‘verbeteragenda’ die gemeente
Heemstede op 1 december dit jaar
zal presenteren. Burgemeester Nienhuis opende de avond en lichtte toe
hoe die vorm zou krijgen. Een van de
onderdelen was de vorming van
groepjes waarin onderwerpen als
‘vertrouwen in bestuur’ en ‘goed luisteren en elkaar verstaan’ aan bod
kwamen.
Helpen om ‘muur’ af te breken
Van de ongeveer 50 aanwezigen was
er slechts een handvol inwoners op
de speciale avond aanwezig. Terwijl
het toch juist over hen zou moeten
gaan: burgers meer stem te geven

om te laten meedenken en meepraten over hun gemeente en wat er
beter kan. De overige mensen in de
zaal donderdagavond waren
raadslid, wethouder of ambtenaar.
Aangezien zij natuurlijk tevens
inwoner zijn konden zij ook die pet
opzetten. Toch ging het echt om
inwoners van het dorp die oplopen
tegen een lokale overheid die huns
inziens steken laat vallen. De gemeente wil helpen om de ‘muur’ die
ontevreden inwoners ervaren af te
breken.
Hoewel de paar dorpsgenoten in
aantal niet groot was, was hun inbreng deze avond wel interessant. Zo
was er een inwoonster die zich niet
gehoord voelde en daarom naar
deze avond over democratie kwam.
Zij had een petitie aangeboden over
het openbaar groen in de wijk waar
zij woont. Ze vertelde dat niemand
van de gemeente haar goed op weg
had kunnen helpen. Een andere
dorpsgenoot gaf aan weinig verwachtingen te hebben van de bijeenkomst. “In hoeverre hebben we werkelijk invloed?” Zijn vraag was meteen het antwoord waarom hij op de

uitnodiging was ingegaan. “Ik wil wel
eens weten: hoe werkt het gemeentebestuur?”
Vragenlijst
Beiden kwamen ruimschoots aan
hun trekken deze avond. Er werd in
de sessies aandachtig geluisterd naar
de ‘grieven’ en andere obstakels waar
inwoners tegenaan lopen. Voordat
de groepjes werden gevormd praatte
gespreksleider Marije van den Berg
de aanwezigen bij over de uitkomsten van de ‘quickscan’, een vragenlijst die 569 Heemstedenaren invulden over hun gemeente en haar
bestuur. De gesignaleerde problemen die daaruit zijn gefilterd, bijvoorbeeld wanneer een goede
communicatie of transparantie ontbreken, waren leidraad voor de discussiepunten in de groepssessies.
De kritische inwoners die eerder
weinig fiducie hadden in het
gemeentebestuur leken later op de
avond ontdooid. Praten is natuurlijk
de weg naar beter begrijpen. Ook nu
bleek dat de uitkomst te zijn. Maar
daarnaast werd een nog een vinger

Tijdens de avond trad een paartje uit de tijd van Adriaan Pauw op. Zij haalden het
Oude Postkantoor aan als ‘bestuurscultuur debacle’. “Een dooie boom achter het
postkantoor? Een dooie democratie zul je bedoelen.” Foto: Joke van der Zee.

op een zere plek gelegd: het is ook
hóe je iets communiceert. “Jip en
Janneketaal is belangrijk” zo werd
gezegd. Voor menigeen is ambtelijke
taal zoals we die lezen in de gemeentelijke aankondigingen (vergunningen etc) zeer ontoegankelijke tekst.
Daarnaast zou een soort nazorg na
inspraak van een probleem nuttig
zijn. Wat is met het telefoontje of
kritische mail gedaan? Inwoners
geven ook aan dat de afstand tussen
gemeente en de dorpsgenoten te
groot is. Dat komt ook naar voren uit
de soms koude houding van ambte-

naren, politici en bestuur, die zij
ervaren. “En wanneer kun je bij wie
terecht?” Aldus een vraag die aangaf
dat het allemaal veel duidelijker kan,
eenvoudiger en transparanter. Een
tip die tot slot voor iedereen zou
moeten gelden: “Wees warm, wees
hoffelijk en leg moeilijke kwesties
beter uit.”
Gemeente Heemstede kan aan de
slag om de lokale democratie nog
dichter bij de burger te brengen. Op
1 december komt er een vervolg van
deze avond.

KEN UW BOS

Nieuwe inwoners welkom in
Groenendaal

Samen zwerfaval opruimen. Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.

Door Ems Post

Doe mee aan de World Clean Up
Day op zaterdag 18 september

Helaas, ook dit jaar gaat
de ontvangst van
nieuwe inwoners op het
stadhuis, bekend onder
de naam Nieuwe Inwonersdag, niet door. De
coronamaatregelen
gooien ook dit keer
weer roet in het eten.
Niet toevallig valt de Nieuwe Inwonersdag samen met
de (ook al grotendeels gecancelde) Open Monumentendag. Het zou de gemeente de gelegenheid hebben
geven die dag de nieuwe inwoners een tour aan te
bieden langs de pracht en praal van ons dorp. In de hal
van het Raadhuis zouden dan stands en kraampjes
staan met folders en uitleg over de bieb, de sportclubs,
de politie, Wandelbos Groenendaal en je kunt er
kennismaken met de raadsleden van dienst. Jammer
dat dit leuke programma voor nieuwkomers aan de
neus van u als Heemstedenaar voorbijgaat.
Maar...... voor u hebben we ons heerlijke Open Monument: Wandelbos Groenendaal. Gewoon open, net als
alle andere dagen van het jaar. Niks geen kouwe drukte
met beperkingen en rode linten. Geen afgesloten
kamers met het bordje privé. Maar vrolijk zingende
vogels en parkeren voor de deur. De Schotse Hooglanders hebben hun beste jurken aan, de eekhoorns
spelen verstoppertje in de boomtoppen en als extra
vermaak kunt u paddenstoelen zoeken en fotograferen
op oude boomstammen. Op 11 september, de Open

Foto’s Vrienden Wandelbos Groenendaal

Monumentendag, bent u van harte welkom om een
route in het bos te wandelen. De gele, de rode of uw
eigen fantasiewandeling. Met koffie toe bij de BosBar
van restaurant Groenendaal.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Heemstede - Zwerfval is nog steeds
een grote ergernis en vervuilend.
Nog steeds liggen er verdwaalde
mondkapjes op straat, maar met
name peuken zijn een grote
vervuiler. Verder zoeken mensen nog
steeds de rust en ruimte op in de
buurt en laten (onbedoeld) zwerfafval achter in de natuur en ontstaat
er zwerfafval door illegaal bijplaatsen
van (grof- en rest)afval bij openbare
containers. Zwerfafval is storend,
slecht voor het milieu en kost veel
geld en tijd om aan te pakken. De
gemeente houdt de openbare ruimte
dagelijks schoon, maar wat extra
hulp bij het schoonmaken is natuurlijk welkom.
Daarom stelt de gemeente
Heemstede hulpmiddelen graag ter
beschikking aan haar inwoners om
op een veilige manier zwerfafval op
te ruimen. Haal zaterdag 18
september uw zwerfafvalset op. U
kunt op zaterdag 18 september
tussen 10.00 en 14.00 uur op de
parkeerplaats van restaurant Groe-

nendaal terecht voor een afvalgrijper,
veiligheidshesje, handschoenen en
vuilniszakken. Zaterdag 18 september geen tijd? U kunt altijd gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis een gratis afvalgrijper
afhalen bij de receptie.
World Clean Up Day in Heemstede:
wie doet er allemaal mee?
Op World Clean Up Day zijn er
verschillende initiatieven om samen
zwerfafval op te ruimen. Kijk op
www.nederlandschoon.nl voor een
overzicht en haak aan. Margreet,
Ageeth, Hanneke en Barbara hebben
de afgelopen tijd acties opgezet om
zwerfafval tegen te gaan en zijn ook
18 september weer aanwezig. Kom
uw zwerfafvalset ophalen, loop een
rondje mee met (een van) de dames
of maak zelf een ommetje alleen, met
buren of kinderen.
Heeft u een vraag? Stuur een mail
naar afval@heemstede.nl of kom 18
september tussen 10 en 14 uur langs
bij de parkeerplaats van restaurant
Landgoed Groenendaal.
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KR&ZV Het Spaarne viert groots lustrumweekend ‘135 + 1’
Door Bart Jonker
Heemstede – Koninklijke Roei- en
Zeilvereniging Het Spaarne, (KR&ZV
Het Spaarne), die gevestigd is aan
het Spaarne in Heemstede, viert
feest. De roeivereniging telt 1000
leden die roeien en zeilen op twee
locaties. De roeilocatie is gevestigd in
het gebouw aan het Marisplein 5 in
Heemstede. De zeillocatie bevindt
zich aan het water van de Mooie Nel
in Haarlem.

prachtig uit. Het bestaat uit 80 bladzijden met tekst en foto’s over de
historie van de vereniging van 1885
tot heden. Een mooi overzichtelijk
historisch document vol wetenswaardigheden over de vereniging.

‘135 + 1’
Vorig jaar september bestond de
vereniging precies 135 jaar. Het
geplande lustrumweekend viel toen
door de Covid-19-maatregelen in het
water. Dan maar een lustrumweekend in 2021 en zo geschiedde
afgelopen weekend. Met het jubileum ‘Lustrum 135 +1’ werd afgelopen vrijdagmiddag 3 september
het lustrumweekend alsnog feestelijk
afgetrapt, want ‘Het Spaarne leeft, in
ritme met water’.

Even een greep uit de onderwerpen:
natuurlijk komt uitgebreid de geschiedenis aan bod in dit fraaie magazine, weetjes uit het verleden en
heden, eveneens als de bootdopen,
het ontvangen van het predikaat
‘Koninklijk’ in 1950 en jeugd- en
veteranenraces.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Spaarne
eigen regels, normen en waarden
kent en deze ‘Spaarne mores’ worden
genoemd? Een van deze Spaarne
mores is bijvoorbeeld dat warme
ranja met een rietje de lijfdrank is van
de Spaarneroeiers en dat ranja gratis
aan de wedstrijdjeugd wordt
verstrekt. Een andere regel uit de
Spaarne mores verbood tot 1972 te
roeien of te zeilen met ontbloot
bovenlijf binnen de bebouwde kom.

Warme ranja met een rietje
De aftrap begon met het aanbieden
van het jubileum Lustrummagazine
‘Het Spaarne leeft’ door voorzitter
Dick van der Laan aan burgemeester
Astrid Nienhuis, die ook beschermvrouwe is van de roei- en zeilverening. Het Lustrummagazine ziet er

En zo bevat dit magazine meer
handige tips en zaken over de handel
en wandel van de vereniging in deze
135 + 1 jaar. ”Verleden heb je, toekomst moet je maken”, aldus Edward
van der Zwaag, Dick van der Laan
en Steven Olthof van KR&ZV Het
Spaarne.

Burgemeester Astrid Nienhuis (links) ontvangt het Lustrummagazine uit handen van voorzitter Dick van der Laan (rechts).
Foto: Bart Jonker.

Feestweekend
Het feestweekend duurde tot en met
zondag 5 september. Zo vond vrijdag
nog een unieke roei-nachtwedstrijd
plaats. Zaterdag vond van 14 -17 uur
een indrukwekkende vlootschouw

plaats op de Molenplas, gevolgd
door een borrel met foodtrucks.
Zondag werd ‘s ochtends een fietstocht gemaakt, in de middag was er
een lustrumbotendoop en een
receptie/borrel in omlijsting van

kunst en historie. Een bruisend weekend, waaruit overduidelijk blijkt dat
Het Spaarne leeft!
Meer informatie op:
www.hetspaarne.nl/.

Olga Commandeur opent Beweegweek
bij woonzorgcentrum Sint Jacob
Haarlem – Olga Commandeur,
bekend van het tv-programma
‘Nederland in beweging!’, opende
maandag 6 september de Beweegweek van ouderenzorgorganisatie
Sint Jacob.
De opening vond plaats in woonzorgcentrum Sint Jacob in de Hout in
de vorm van een sportieve les die
Olga voor de bewoners en medewerkers verzorgde.
Tijdens de Beweegweek van 6 t/m 10
september worden voor alle bewoners van de huizen van Sint Jacob
diverse beweegactiviteiten georganiseerd.
Olga Commandeur opende de
Beweegweek op 6 september door
met de bewoners en medewerkers

van Sint Jacob in de Hout een actieve
beweegles te doen, onder het motto
‘Sint Jacob in beweging!’.
“Enig om met een les van Olga mee
te kunnen doen!”, aldus een enthousiaste bewoonster. “Ik keek vroeger
vaak naar haar op tv; nooit gedacht
dat ik nog een keer les van haar in
levenden lijve zou krijgen.”
Bewegen is voor jong en oud belangrijk. Daarom zijn er op alle locaties
van Sint Jacob het hele jaar door
diverse beweegactiviteiten. Om het
belang van bewegen extra onder de
aandacht te brengen, organiseert
Sint Jacob tijdens de Beweegweek
van 6 t/m 10 september diverse activiteiten voor bewoners. Zo kunnen

bewoners meegaan met wandeltochten, tafeltennissen, jeu de boules
spelen, meedoen met zit-dansen en
nog veel meer.
Mathias Holsappel, beweegagoog bij
Sint Jacob en een van de initiatiefnemers: “Voor veel van onze bewoners
is voldoende bewegen niet vanzelfsprekend. Zij lopen niet meer zo
goed of zijn afhankelijk van een
rolstoel.
Met de Beweegweek laten we zien
dat ook voor hen bewegen leuk en
mogelijk is. We hopen natuurlijk dat
dit aanzet om ook na de week mee te
doen met de activiteiten die we
binnen Sint Jacob organiseren en om
zelf of met familie zo actief mogelijk
te blijven.”

Opening Beweegweek door Olga Commandeur (links) bij Sint Jacob.
Foto: aangeleverd door Sint Jacob.

Lopers Company by Enno houdt
een clinic over zuurstofwinst
Heemstede - Goed ademhalen is
belangrijk. Je gaat je door een goede
ademhaling gezonder en fitter
voelen, je krijgt een betere conditie,
je energie, concentratie en mentale
focus verbeteren en je presteert
daardoor beter tijdens het sporten.
Wat een goede ademhaling al niet
kan opleveren!
Op vrijdag 17 september om 19 uur
organiseert Lopers Company by
Enno de clinic Zuurstofwinst over dit
onderwerp. Deze vindt in zijn geheel
buiten plaats om zo corona proof
mogelijk te kunnen zijn.
Marion Meesters geeft de clinic. Ze
heeft zich in de ademhaling verdiept
en is gecertificeerd als Ogygen

Advantage-instructeur. Marion zal
beginnen met een presentatie over
ademhaling. Deze wordt afgesloten
met een zelftest die je koolzuurtolerantie bepaald.
Vervolgens ga je op aanwijzing van
Marion ademhalingsoefeningen
doen. De clinic wordt afgesloten met
een korte duurloop, waarin je het
geleerde in de praktijk kunt brengen.
Wil je meedoen aan de Clinic Zuurstofwinst? Het aantal plaatsen is
beperkt. Aanmelden kan door het
formulier in te vullen dat je kunt
vinden op de site:
ww.loperscompanyheemstede.nl/
clinic-zuurstofwinst/.

Een goede ademhaling is belangrijk bij het hardlopen. Foto: aangeleverd door Lopers Company by Enno.
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Jaarprogramma Welzijn
Bloemendaal barst van
activiteiten
Bloemendaal – Voor Welzijn Bloemendaal
begint het jaar altijd in september. Na de
vakantie starten de meeste activiteiten,
cursussen en wekelijkse lezingen en gooien
de jeugdhonken de deuren weer open. De
meeste activiteiten kunnen, hier en daar
met corona gerelateerde aanpassingen,
weer doorgang vinden. Volgens directeur
Johan van Buren worden massale bijeenkomsten nog even vermeden: ‘we merken
toch dat deelnemers daar nog wat huiverig
voor zijn. Het is zonde om veel tijd en
energie in grootschalige activiteiten te
steken waarbij de opkomst dan beperkt is.
Liever steken we die tijd in individuele
contacten en kleinschalige activiteiten’. Er is

dit jaar voor gekozen om een half jaar
programma uit te brengen. Van Buren: ‘dat
geeft ons de kans flexibel te reageren zodra
alle coronamaatregelen van tafel gaan’.
Het programma biedt weer voor jong en
oud een keur aan activiteiten. Via het
jongerenwerk krijgen kinderen gelegenheid
elkaar in ongedwongen setting te
ontmoeten en via bijvoorbeeld het
‘MaakLab’ hun talenten te ontwikkelen. De
Buurttuin in Bennebroek biedt vertier aan
alle doelgroepen, ook vaak gezamenlijk.
‘Om zo lang mogelijk vitaal te blijven is het
belangrijk mee te blijven doen in de
samenleving, te blijven bewegen en

Gezellig samenzijn in het Odensehuis in Overveen, één van de activiteiten van Welzijn
Bloemendaal gericht op mensen met dementie en hun verwanten.

gezond door het leven te gaan. Het merendeel van onze activiteiten zijn daar op
gericht. Voor degenen die helaas minder
mobiel zijn staan onze vrijwillige chauffeurs
klaar om deelnemers van en naar activi-

NIEUW PROGRAMMA IS UIT!

teiten te brengen’, aldus Van Buren.
Het programma van Welzijn Bloemendaal is
ook via de website www.welzijnbloemendaal.nl te raadplegen en ligt geprint op
diverse openbare plekken.

VOOR ELKE
HARDLOPER
VOOR ELKE
HARDLOPER
EEN PASSENDE
EEN PASSENDE
TRAINING

Samen met haar inwoners en ondersteund door ruim 280 vrijwilligers werken
wij aan een optimaal welzijn voor de inwoners van Bloemendaal.
Het programma biedt tal van activiteiten voor jong én oud en onze
cliëntenondersteuners en ouderenadviseurs kunnen u eventueel
ondersteunen bij uw keuze. Ook kunt u bij hen terecht voor onafhankelijk
advies met betrekking tot wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer.

TRAINING

U VINDT HET NIEUWE PROGRAMMA OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL
Een geprinte versie ligt bij diverse afhaalpunten waaronder de bibliotheek
en het gemeentehuis.

13 t/m 17 september
Week van de Werkende Mantelzorger

MANTELZORG.

Maandag 13 september
15.30/ Online inspiratiebijeenkomst
17.00 Werk en Mantelzorg voor werkgevers,

leidinggevenden en HR-professionals.
Aanmelden via:
m.tillema@werkenmantelzorg.nl

HET IS EEN

HELE BAAN

ERBIJ.
Komt er minder werk uit je handen of zit je ziek thuis?
Ervaar je teveel druk? Voor veel werkenden voelt het
intensief zorgen voor een naaste als een hele baan erbĳ.
Bĳ 1 op de 5 ziekmeldingen is er verband met mantelzorg.
Aandacht voor werk en mantelzorg kan druk wegnemen
en de balans herstellen.
Tandem-Centrum voor Mantelzorgondersteuning organiseert van
13 t/m 17 september de actieweek van de werkende mantelzorger.
Een week van tips, inspiratie en samen dóen!
• Leer hoe je mantelzorg bespreekbaar maakt in je team en bij
je leidinggevende.
• Ontdek wat de mantelzorgmakelaar van Tandem kan doen
voor werknemers en werkgevers.

19.30/ Hoe maak je mantelzorg op je
20.30 werk bespreekbaar?

De mantelzorgmakelaar
adviseert online.

Dinsdag 14 september

Woensdag 15 september

14.00/ Wegwijs in regelwerk
17.00 De mantelzorgmakelaar adviseert in

14.00/ Wegwijs in regelwerk
17.00 De mantelzorgmakelaar adviseert in

19.30/ Hoe combineer je werk en mantelzorg?
20.30 De mantelzorgmakelaar adviseert online.

19.30/ Hoe betrek je anderen bij de mantelzorg?
20.30 De mantelzorgmakelaar adviseert online.

Donderdag 16 september

Vrijdag 17 september

Zandvoort.

10.00

Lancering van de podcast
Werk en mantelzorg

19.30/ Online workshop
21.30 Werk en mantelzorg combineren

Bloemendaal.

9.00/
12.00

Wegwijs in regelwerk
De mantelzorgmakelaar adviseert in
Heemstede.

Kĳk voor informatie, locaties en aanmelden op www.tandemmantelzorg.nl

Op onze website staat ook het volledige najaarsprogramma van onze activiteiten en workshops.
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TERRASTEST
Nazomeren met een cocktail
Door Mirjam Goossens

Duofiets. Foto: aangeleverd door Stichting Fietsmaatjes.

Fiets mee met een duofiets van
Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland
Heemstede/Bloemendaal - Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is in 2019 opgericht; een initiatief van ergotherapeut Tirza van Elk.
Het doel van Fietsmaatjes is om
zoveel mogelijk mensen, die niet
meer zelfstandig kunnen fietsen de
mogelijkheid te geven om op een
actieve manier buiten te zijn. Dit
gebeurt aan de hand van een
duofiets.
Zeven dagen per week
Bij het multifunctioneel centrum
Plein 1 in Heemstede staat zo’n
duofiets, waar zeven dagen in de
week gebruik van kan worden
gemaakt. Fietsmaatjes zorgt samen
met medewerkers van Plein 1 (eigenaar van de fiets) voor o.a. aanmelding, instructie en proefritjes voor
nieuwe vrijwilligers en deelnemers.
Het fijne van een duofiets is namelijk
dat deelnemers met een gerust hart
op pad kunnen, omdat zij de regie

van het fietsen uit handen geven.
Ook voor vrijwilligers is het samen
fietsen heel leuk om te doen.
Fietsmaatjes is momenteel, na
gedwongen rust door de coronapandemie, hard aan het werk om nog
meer vrijwilligers en deelnemers aan
te trekken voor de hele regio. U kunt
als deelnemer altijd, zonder verplichting, een proefrit aanvragen via onze
website.
Als het duofietsen bevalt, vraagt
Fietsmaatjes de deelnemers een
kleine jaarlijkse bijdrage van 15 euro
als dekking voor reparatie- en onderhoudskosten van de duofiets.
Ook is Fietsmaatjes op zoek naar
locatiecoördinatoren voor verschillende locaties om nieuwe vrijwilligers
en deelnemers op weg te helpen.
Bent u geïnteresseerd?
Kijk op https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl of mail naar: admin@
fietsmaatjeszuidkennemerland.nl.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
Doopsgezinde Kerk
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Het orgel in de Doopsgezinde Kerk is gebouwd in 1937
door Hendrik Wicher Flentrop. Hij is de oprichter van het nog altijd
bestaande bedrijf in Zaandam.
De opvolger van Hendrik Wicher, Dirk Andries Flentrop, heeft de firma tot
grote bloei gebracht door de bouw van zogenaamde neobarok-orgels en
restauraties van historische instrumenten.
Ook bij het vroege ‘Flentroporgel’ in Heemstede schemert de voorliefde
van deze bouwer voor orgels van vóór 1800 door. Dit ondanks de elektrische tractuur (elektrische overbrenging) en een register als ‘Salicionaal 8’
(achtvoets orgeleregister). De organist zit namelijk op de galerij boven de
ingang van de kerk, terwijl het front boven de preekstoel is gesitueerd.
Wanneer je een toets indrukt, wordt via bedrading een elektrisch signaal
naar de overkant van de kerk gezonden.
Opvallend is dat het Heemsteedse ‘Flentrop-orgel’ tamelijk degelijk
gebouwd is voor een instrument uit 1937. Veel instrumenten uit deze
periode zijn namelijk industriële producten. Kort gezegd bezit het instrument zowel neobarok-kenmerken als kenmerken uit de late tijd.

Heemstede – Met de herstart vorige maand van onze
fameuze terrastest is de trend gezet, want de zomer is
gevoelsmatig nog niet voorbij. Je zou zelfs kunnen
zeggen dat hij in september een staart krijgt. Na de
coronazomer van 2020 is ook deze zomer er een van de
buitencategorie. Nu terrasbezoek weer mocht, laat het
weer ons in de steek. Verder heeft, zoals teamlid Joke
van der Zee eerder memoreerde, deze zomer een
rouwrandje vanwege het wegvallen van onze dierbare
collega Ton.
Met hem in gedachten gaan we verder. Dit keer staat
de cocktail centraal en na het terras van Proeflokaal de
Groene Druif ging de keuze uit naar een van de nieuwe
restaurants van Heemstede, Restaurant Nolita.
Een cocktail wordt gekenmerkt door het feestelijke
uiterlijk. De presentatie is minstens zo belangrijk als de
smaak, dus letten we op het glas, de kleur en versieringen als rietje, paraplu en toegevoegd fruit. Ze zijn er
in alcoholvrije variatie, maar in principe moet de cocktail bestaan uit minimaal drie ingrediënten, waarvan
twee drinkbaar moeten zijn en één tenminste alcohol
moet bevatten. Verder kijken we naar de bediening, de
toiletten, de algehele uitstraling van het terras en de
prijs-kwaliteitverhouding.
Nolita
Nolita Heemstede is dit jaar geopend en heeft verder
vestigingen in Haarlem en Overveen. Het Italiaanse
restaurant is ruim voorzien van raampartijen die
uitzicht bieden op de vernieuwde haven van
Heemstede en heeft een breed terras. Het eerste dat
opvalt is een uitgebreide keuze van cocktails op de
menukaart. Maar liefst 10 cocktails staan vermeld, van
de bekende Aperol Spritz, Seedlip Grove 42 tot hun
eigen Nolitini.
Ons team kan bij een Italiaans etablissement niet heen
om de Aperol Spritz (8,50 euro) te testen. Verder een
Moscow Mule (9,00 euro) met de ingrediënten Vodka,
gingerbeer en limoen. We vragen om een Spritz met
Campari die niet op de kaart staat en dat is geen enkel
probleem. Een portie Risottini (6 stuks à 8,50 euro)
completeert de bestelling. Risottini heeft de vorm van
bitterballen, maar dan in de variatie mozzarella en
tomaat of truffel en bospaddestoel met risotto.
Zoals het hoort worden de Spritzen in een mooi gebold
cocktailglas geserveerd, de Moscow Mule in een trendy
kroes. De samenstelling van Aperol-likeur, prosecco en
bruiswater is goed verdeeld. De Campari-variant
smaakte eveneens zoals het hoort. Opvallend was wel
dat het schijfje sinaasappel bij de Aporol ontbrak, maar
daarentegen lagen er 2 schijfjes onderin het glas met
de Campari. De Risottini viel erg in de smaak. Leuk dat

Locatie Nolita aan de Haven van Heemstede.
Foto:’s Mirjam Goossens.

Nolita ook bij de bittergarnituur de Italiaanse keuken
doortrekt. De Moscow Mule werd positief beoordeeld
door ons panellid, zacht en met een verfrissend zuurtje
(vleugje verse munt?). Volgens haar ook verraderlijk,
omdat je nauwelijks beseft dat er alcohol in zit.
Onze ervaringen
Is het allemaal hosanna op het terras van wat nu al een
regelrechte hotspot lijkt te zijn?
Een minpuntje vonden wij de presentatie van de
Moscow Mule in een soort mok. Het gaf niet het idee
van een feestelijke cocktail. Een groot sierlijk glas oogt
beter en doet meer recht aan smaak en beleving.
Pluspunten zijn er voldoende: de vlotte en vriendelijke
bediening; er werd zelfs nagevraagd naar de gewenste
samenstelling van de Campari Spritz. Het eigentijdse
interieur met hoge plafonds heeft een open karakter,
maar er zijn ook intiemere hoekjes, de schone toiletten.
Toch is het de unieke locatie die ons in vakantiestemming bracht: een sfeervol terras aan het water met
voorbijvarende bootjes, zwemmende kinderen en
suppende ouders. Wij vonden Nolita een aangename
nieuwkomer in Heemstede die het verdient ontdekt te
worden.

Cocktails van Nolita aan de Haven van Heemstede.

Interview met Keyvan Shahbazi bij
Boekhandel Blokker in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 11 september is er een interview met
Keyvan Shahbazi over zijn roman De
Amerikaan van Karadj, om 15.00 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede.
Eigenaar Arno Koek gaat met Keyvan
in gesprek met deze local hero
(woonachting in Kennemerland).
In ‘De Amerikaan van Karadj’ van
Keyvan Shahbazi groeit Piruz Sabet
op in een welgestelde, westers georienteerde Iraanse familie ten tijde van
de Sjah; zijn moeder is schooldirectrice, zijn vader heeft een bedrijf in
wegenbouwmachines. Het ontbreekt
hem aan niets, behalve aan liefde.
Zijn ouders vechten als kat en hond,
zijn moeder tiranniseert haar getalenteerde zoon. Hij moet haar ambities waarmaken: medisch specialist
worden. Piruz droomt ervan schrijver
te zijn, en wordt zich bewust van de

sociale ongelijkheid in zijn land. Na
de islamitische machtsovername van
Khomeini sluit Piruz zich aan bij een
jongerenverzetsgroep en ondervindt
hij aan den lijve de praktijk van dit
gruwelijke regime. Het lot van de
hele familie neemt hierbij een andere
wending.
Keyvan Shahbazi vluchtte in 1983 uit
Iran In Nederland werd hij adviseur
van diverse ministers en columnist
van ‘de Volkskrant’. Hij is als cultureel
psycholoog verbonden aan de Politieacademie en lid van de Raad van
Toezicht van VluchtelingenWerk
Nederland. ‘De Amerikaan van
Karadj’, geschreven in het Nederlands, is zijn debuut en verschijnt in
september 2021. (Foto: Jelmer de
Haas).
De toegang is vrij. Aanmelden:
023 5282472 of via:
info@boekhandelblokker.nl.

Keyvan Shahbazi. Foto: Jelmer de Haas
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Bavokerk Heemstede opent haar deuren op Monumentendagen
Heemstede - Op zaterdag 11 en
zondag 12 september opent de H.
Bavokerk aan de Herenweg 88 in
Heemstede haar deuren om de
monumentale ruimte en het orgel te
tonen aan iedere belangstellende.
Het Van den Brink-orgel, een rijksmonument, is te bezichtigen en te
beluisteren.
Orgelbouwer Leonard Van den Brink
kreeg in 1833 de opdracht een orgel
te bouwen voor de oude schuilkerk
aan de overzijde van de (toen nog)
Hereweg, te Heemstede-Berkenrode.

Open Monumentendag op KIMT. Archieffoto uit 2019 door Monique Rusman.

Open Monumentendag op Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op zondag 12 september staat het hek open van Kom In
Mijn Tuin (KIMT) in het Groenendaalse Bos. (ingang Herenweg,
tegenover Manpad). Van 11.00 uur
tot 16.00 uur worden er rondleidingen gegeven door vrijwilligers
van KIMT. Er is huisgemaakte taart

met producten uit de tuin geserveerd met een kruidentheetje (uit de
tuin).
Er kan ook groente gekocht worden,
allemaal onbespoten.
Kom gezellig langs!
(www.kominmijntuin.com of
Facebook: kom in mijn tuin).

Later, toen dit kerkje werd vergroot,
heeft zoon Mathias Van den Brink in
1852 het orgel uitgebreid om het in
overeenstemming te brengen met
de grotere kerkruimte.
Bij die gelegenheid construeerde
Mathias een geheel nieuwe, vrijstaande speeltafel waarbij de organist met z’n gezicht naar de kerk en
het priesterkoor kon spelen.
De orgelbouwers Van den Brink
zorgen hiermee voor een primeur in

de Nederlandse orgelbouw. Dit voorbeeld zou pas veel later navolging
vinden.
De huidige Bavo-kerk werd ‘pas’ in
1878/1879 gebouwd. Orgelbouwer
Adema heeft het Van den Brinkorgel toen overgeplaatst naar deze
kerk, waar het nog steeds in gebruik
is.
Het Van den Brink-orgel wordt
zaterdag van 11:00 - 17:00 uur en
zondagmiddag vanaf 13:00 uur
bespeeld door Wim Rijkhold Meesters en Ian Clarke, die ook sopraan
Tamara van Zwol en bas Paul van Urk
zullen begeleiden.
De Open Monumentendagen bieden
u de gelegenheid om onder orgelklanken, ook het interieur van de
kerk en de fraaie glas-in-lood ramen
te bekijken.
Vele van deze ramen zijn van de
hand van Han Bijvoet.
Zeer de moeite waard om te komen
luisteren en kijken. U bent van harte
welkom.

Van den Brink-orgel in H. Bavokerk.
Foto: aangeleverd door H. Bavokerk.

Open Monumentendag 11 en 12 september in Heemstede en Bloemendaal
Heemstede/Bloemendaal - Veel
monumenten zijn weer te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen. Het thema is voor 2021 ‘Mijn
monument is jouw monument’.
De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en Stichting Ons
Bloemendaal hebben deze editie de
handen ineen geslagen en gezamenlijk een programma opgesteld met
deelnemende monumenten in de
beide gemeentes.

Zicht op Flentrop-orgel in Doopsgezinde Kerk. Foto: Marenka Groenhuijzen.

Open Monumentendag in Doopsgezinde Kerk
Heemstede - Op zaterdag 11 september opent ook de Doopsgezinde
Kerk aan de Postlaan 16 in Heemstede haar deuren in het kader van
Open Monumentendag.
De Doopsgezinde Kerk is gebouwd
in de Amsterdamse Schoolstijl in
1926. De architect was Huib Tuninga
(1898-1926).
De glas-In-loodramen komen van de
hand van ontwerper Huib de Ru
(1902-1980).
Op het in 2020 gerestaureerde Flentrop-orgel, zal werk van verschillende

componisten te horen zijn o.a. van
Bach, Mendelssohn en Scarlatti.
De organisten zijn: Marco van de
Vaarte, Ronald Molenaar, als gasten
zijn de organisten van de Oude Kerk,
te weten Willem Jan Cevaal en Piet
Hulsbos.
Ook het Klaus Becker-orgel uit 1976
zal te horen zijn.
De leden van de kerk leiden u graag
rond in het prachtige Zaalkerkje.
Openingstijd: 10.30 tot 16.00 uur.
De coronaregels worden in acht
genomen.

TG Lava en Open Monumentendag op Elswout
Overveen - In september cultuurmaand staan er mooie activiteiten op
het programma rond de monumentale Modelboerderij van Buitenplaats
Elswout aan de Elswoutslaan 14 in
Overveen. Twee lange weekenden
speelt het Haarlemse theatercollectief Theatergroep Lava de voorstelling ‘Van de Melkboer’ in de voortuin
van de Modelboerderij van Elswout.
Op 12 september stelt Staatsbosbeheer in samenwerking met Comité
Bloemendaal de Modelboerderij uit
1884 open voor publiek. Samen met

de boswachter vinden er vijf rondleidingen plaats in en rond de boerderij. De excursies zijn gratis maar
aanmelden is verplicht via;
www.staatsbosbeheer.nl.
TG Lava speelt ‘Van de Melkboer op
op 9 t/m 12 en 16 t/m 19 september
voor de modelboerderij met een
verhaal over drie halfzussen, een 9
meter lange SRV-wagen en een
‘erfenis’ waar ze mee moeten dealen.
Meer informatie op: www.tglava.nl.

Vele deuren zijn weer voor u open.
Op zowel de website www.hvhb.nl,
www.onsbloemendaal.nl en www.
openmonumentendag.nl staan alle
deelnemende monumenten
vermeld, incl. adres en de openingstijden. Deze verschillen echter per
deelnemer en per dag.

Dorpskerk Bloemendaal. Foto’s: aangeleverd door HVHB en Stichting Ons Bloemendaal.

Gezien de vele opengestelde monumenten kunt u deze ook per fiets
bezoeken. Voor beide dagen is er een
fietsroute gemaakt, die langs alle
monumenten voert. Beide fietsroutes
zijn op de eerdergenoemde websites
te downloaden.
Om alle monumenten met de fiets
aan te doen zal de route ca. 2 uur
(zaterdag) en 2,5 uur (zondag) duren.
Dit is wellicht wat veel, daarom zijn
de routes opgeknipt in twee delen.
De keuze is aan u.
Onderaan de routebeschrijvingen
vindt u een plattegrond van de af te
leggen route(s) en openingstijden
van de monumenten.
Namens de HVHB en Ons Bloemendaal veel plezier met de Open
Monumentdag!

Van Schagen, Heemstede.

Deel de leukste foto’s die u onderweg
maakt met de organisatie op Instagram #omdbloemendaal of op de
Facebookpagina ‘Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek’.
De beide historische verenigingen
zijn zeer verheugd op het grote
aantal deelnemers en danken hen via
deze weg dan ook hartelijk voor het
openstellen van de vele
monumenten.

Kom In Mijn Tuin, Heemstede.
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BikeVoorParkinson: De Fietsende Feeksen trappen
fraai bedrag bij elkaar voor Team Gijs in Limburg
Heemstede/Valkenburg - Zaterdag
4 september vond voor de achtste
keer de BikeVoorParkinson in de
Limburgse heuvels plaats. Ook vanuit
Heemstede was een delegatie vertegenwoordigd in Valkenburg. Voor
‘Team Gijs’ uit Heemstede kwamen
De Fietsende Feeksen in actie met dr.
Elisabeth Foncke aan kop. Met hun
actiepagina op www.voorparkinson.
nl werd in een week tijd maar liefst

€3075,- opgehaald en werd hun
gestelde doel van €1000,- ruimschoots voorbijgestreefd. In totaal
bracht BikeVoorParkinson een fraai
bedrag van €50.898,- op (stand van
maandag 6 september). Het opgehaalde bedrag heeft meteen al een
bestemming.
Er is met veel enthousiasme gefietst
voor een programma voor de onder-

steuning van partners met de ziekte
van Parkinson. Parkinson heb je niet
alleen. Een patiënt heeft een geliefde, familie en vrienden, kortom
zijn of haar ‘partners’. Zij leveren vaak
ontzettend belangrijk werk, door te
helpen en er gewoon te zijn.
Het geld dat dit jaar is opgehaald,
wordt ingezet voor de lancering van
het programma Partner in Balans ter
ondersteuning van “de partners’.

Om extra kracht voor dit goede doel
bij te zetten, waren professor Bas
Bloem en dr. Annelies Duits de hele
dag bij het inmiddels legendarische
fietsevenement aanwezig; zij waren
getuige van een dag dat bol stond
van saamhorigheid en plezier. De zon
scheen voor iedereen.
Doneren is nog steeds mogelijk via
de site:
www.voorparkinson.nl.

Wekelijkse coronaupdate GGD
Regio - In de periode van 7
januari t/m 1 september zijn er
328.417 inwoners van GGDregio Kennemerland gevaccineerd door een GGD (59.728 per
100.000 inwoners).
Van de gevaccineerde inwoners
zijn 38.579 deels gevaccineerd
(12%) en 289.838 volledig
gevaccineerd (88%) door een
GGD.
In de periode van 15 januari t/m
1 september zijn er 661.191
vaccinaties gezet door GGD
Kennemerland, waarvan 358.145
eerste prikken (54%) en 302.798
tweede prikken (46%).
In de week van 26 augustus t/m
1 september) zijn er 4.850 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 1.382 eerste
prikken (29%) en 3.466 tweede
prikken (71%). Er zijn deze week
2.527 vaccinaties minder gezet
dan vorige week.

De Fietsende Feeksen en Team Gijs. Foto’s aangeleverd.

INGEZONDEN COLUMN GGD
Wat de GGD nog
meer doet

Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 35
Door Eric van Westerloo

We hebben het afgelopen anderhalf
jaar ons handen vol aan de aanpak
van het coronavirus gehad. Informeren, adviseren, testen, bron- en
contactopsporing en vaccineren.
Aangezien onze regio een
toegangspoort is via de lucht en
over het water, screenen we
binnenkomende reizigers bij de
voordeur en voeren we voor het
land het vliegtuigcontactonderzoek
uit. Daar hebben we de laatste tijd
veel werk aan gehad, omdat veel
vakantiegangers terugkwamen met
een virus op zak.

Cheque met opbrengst.

Bert van de Velden. Foto: aangeleverd door GGD Kennemerland.

Soms doen we extra klussen tussendoor. Aan het begin van de crisis
hebben we bijstand verleend bij de repatriëring cruiseschepen en
hebben we in de zomer van 2020 onder stoom en kokend water een teststraat op Schiphol uit de grond gestampt.
Afgelopen weken kwam die ervaring goed van pas bij de gevraagde
ondersteuning bij de opvang en begeleiding van de passagiers op de
repatriëringsvliegtuigen vanuit Kabul. GGD Kennemerland zorgt ervoor
dat de mensen die doorreizen en die terugkeren naar huis worden getest
en zo snel als mogelijk de uitslag krijgen.
Voor diegenen die worden opgenomen in een opvangcentrum in Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor het testen bij de GGD waarin dat
centrum is gehuisvest.
Bij positieve uitslagen worden, ter voorkoming van verdere verspreiding,
die maatregelen genomen die nodig zijn, zoals isolatie, quarantaine en
onderzoek naar nauwe contacten. Aangezien mensen getraumatiseerd
(kunnen) zijn is vanuit de GGD psychosociale hulpverlening
georganiseerd.
Door medewerkers zelf is een inzamelingsactie opgezet, waardoor de
passagiers van o.a. kleding, babyvoeding, tandenborstels en zeep kunnen
worden voorzien.
Ook op dit punt laat de GGD zien dat zij een flexibele organisatie zijn.
Medewerkers zijn bijzonder begaan met hun vak en zetten zich onverminderd in om die zorg te leveren die nodig is. Dat is topsport!
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Inwoners uit de regio Kennemerland kunnen zich laten testen in
Haarlem, Beverwijk* en bij P4
Lang Parkeren Schiphol. Een
mobiele testbus staat tenslotte
in wisselende gemeenten.
* Deze locatie gaat van 28
augustus t/m 8 september tijdelijk
dicht. In deze periode kun je
terecht op een vervangende
locatie bij de Walvis, Van Loenenlaan 1 in Beverwijk.

Heemstede/Bloemendaal - Voor
Heemstede zien de cijfers er nog
steeds niet goed uit. Opnieuw een
flink aantal besmettingen. Volgens
de laatste cijfers van de GGD werden
er 70 inwoners van Heemstede positief getest. Bloemendaal deed het
opnieuw beter met ‘slechts’ 11 besmettingen. Een Heemstedenaar
werd de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Hoewel de
vaccinatiegraad in onze contreien
hoog is, lukt het dus maar niet om de
besmettingen sterk te doen
afnemen.
Ook landelijk geven de cijfers nog
steeds geen hoop op een snel einde
van de pandemie. Met rond de 2.500
besmettingen per dag en een R-getal
van 1,02 is het virus nog steeds niet
bedwongen.
Op 5 september, de dag dat Zandvoort uit haar voegen barstte,
stierven er nog twee landgenoten,
werden er 30 opgenomen in het
ziekenhuis en waren er 12 personen die naar de intensive care afdelingen moesten. Voor hen dus geen
feestdag. Afgewacht moet worden
wat het effect zal zijn op de massa
die de tribunes op Zandvoort bevolkten. Over een week a twee zal
duidelijk worden wat het effect is
geweest van dicht op elkaar zitten of
lopen binnen 1,5 meter. Mocht dit
gunstig uitpakken, dan kan het een
go betekenen voor de evenementenbranche in ons land.
Digitale vergaderingen
De gemeenteraad en commissies
gaan er nog steeds vanuit dat de
vergaderingen digitaal blijven. De
raadszaal van Heemstede is prima
geschikt om op 1,5 van elkaar te
vergaderen. Voor veel publiek zal er

Besmettingen en testen
Vorige week (26 augustus t/m 1
september) waren er in Kennemerland 621 nieuwe besmettingen (113 per 100.000 inwoners). Dit is nagenoeg gelijk aan
vorige week (<1%).
In die week zijn er 6.633 testen
afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 963 meer
dan vorige week (5.670).

Foto: Bigstock.

dan geen plaats zijn, maar daar kan
eventueel een digitale oplossing
voor komen om in te speken via een
het beeldscherm. De hoop is om zo
snel als het maar kan weer in een
normale setting te kunnen vergaderen.
Besmettingsgevaar op de loer
De eerste berichten van het raceweekend lijken op het moment van
schrijven, maandagmorgen 6 september, positief. De verwachtte verkeerschaos bleef uit en aan de beelden te zien werden de extra treinen
maximaal benut. Hoewel in het OV
een mondkapje verplicht, is ligt ook
daar het besmettingsgevaar op de
loer. Een café in Zandvoort riskeerde
een boete wegens het niet naleven
van de coronaregels. Bij herhaling
volgt een flinke boete volgens burgemeester Moolenburgh van Zandvoort. Het najaar is aanstaande. Altijd
een periode van verkoudheden en
najaarsongemakken. Wat dat en de
naweeën van de racedagen, alsmede
de goed gevulde stadions gaan doen
zal snel blijken.

Voorlichting over vaccineren
door GGD aan studenten
InHolland
Tijdens de introductieweek van
30 augustus gaven GGD-medewerkers op InHolland aan de
Bijdorplaan 15 in Haarlem voorlichting over vacci-neren tegen
COVID-19. Achter de school
stond ook een prikbus waar
studenten zich desgewenst
konden laten vaccineren, zonder
afspraak dus.
Spillage
Om spillage van vaccins zo goed
als mogelijk te voorkomen,
hebben we de afgelopen
periode onder meer gebruik
gemaakt van de zogeheten
vaccinatiereservelijst. Doordat
mensen sinds enige tijd bij onze
vaccinatielocaties zonder
afspraak een vaccinatie kunnen
halen (zgn. ‘vrije inloop’), is het
nut en noodzaak van deze lijst
komen te vervallen.
De vaccins die aan het eind van
de dag overblijven, worden
gezet bij de mensen die laat op
de middag binnen komen.
Hiermee voorkomen we onnodige verspilling.
Bron: GGD Kennemerland.
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Haringkoningin zaterdag op bezoek
bij Fish & Seafood Waasdorp
IJmuiden - De Haringkoningin
brengt zaterdag 11 september een
bezoek aan Fish & Seafood Waasdorp
op de Halkade 27 in IJmuiden-Haven.
Vanaf 11 uur laat de Haringkoningin
haar eigen ontwikkelde haringfileermethode zien. Ze heeft zelfs een
speciaal haringmesje ontwikkeld
zodat u een perfecte haring kunt
fileren. Vers van het mes de lekkerste
Hollandse nieuwe. Perfect gefileerd
en met liefde gemasseerd, zodat u
een heerlijke haring kunt happen.
Anneke vertelt u alles over deze
eeuwenoude ‘maatjes haringtraditie’.
Speciaal op deze zaterdag is bij aankoop van 5 stuks Hollandse nieuwe
de 6de haring gratis!

De Haringkoningin verschalkt ook zelf
graag een harinkje. Foto: aangeleverd
door Fish & Seafood Waasdorp.

Kom een bezoekje brengen in de
VisSpeciaalzaak met schitterende
Vistafel op IJs. Vis van de maand is
schol, dus profiteer van de scholacties!

Kind gewond door ongeluk met speeltoestel

V.l.n.r.: Peter Tresonie, Saskia Rikkerink, Johan Augustinus, Peter van der Geest. Foto: aangeleverd door Stichting Meestertitels
Slagersbranche.

Heemstede – Een kindje is woensdagochtend 1 september gewond
geraakt bij een op het schoolterrein
van de Nicolaas Beetsschool in
Heemstede. Rond half elf ging het
mis door een ongeluk met
speeltoestel.
Meerdere hulpdiensten waaronder
twee ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op een hockeyveld van MHC Alliance.

Hoogst haalbare erkenning: Peter van der
Geest mag zich meesterslager noemen
Heemstede – Maandagavond 6
september is door Ad Bergwerff,
voorzitter Commissie Meesterproef,
bekend gemaakt dat Keurslager
Peter van der Geest uit Heemstede
zich branche-erkende meesterslager
mag noemen. Ook twee andere
slagers, te wetenPeter Tresonie uit
Schoondijke en Johan Augustinus uit
Tiel mogen zich nu op de titel meesterslager beroepen. Saskia Rikkerink
uit Borne mag zich branche-erkende

meesterverkoper noemen.
In de slagersbranche zijn twee
branche erkende meestertitels te
behalen: meesterslager en meesterverkoper. Het behalen van een meestertitel is de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap in de
branche. Door het afleggen van de
meesterproef hebben deze vier
vakmensen aangetoond dat zij het
slagers- en verkoopvak op het
hoogste niveau beheersen. De mees-
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terproef bevat praktijk- en theorieopdrachten op diverse onderdelen. Ad
Bergwerff roemt dat het deze vier
meesters is gelukt om in deze bijzondere tijd hun meesterproef af te
leggen.
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Het slachtoffer is na de eerste zorg
ter plaatse met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. De omgeving
van het speeltoestel is afgezet om er
eventueel onderzoek moet worden
verricht door de arbeidsinspectie.
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Met de inauguratie van deze vier
meesters staat de teller op tien meesterslagers en vijf meesterverkopers
sinds de invoering van meestertitels
in de slagersbranche in 2018.
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Zie de advertentie in deze krant of op
de website www.waasdorp.nl met de
aanbiedingen.
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Deze extra puzzel wordt u
aangeboden door IJssalon/
Chocolaterie Van Dam, Raadhuisstraat 60 in Heemstede.
Lekker puzzelen voor een
heerlijke prijs: Willem van
Dam stelt maar liefst 10 keer
een liter ijs beschikbaar voor
tien winnaars!
Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 13 september
17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres. Tien win2 naars ontvangen bericht via
de e-mail waar-mee de liter
ijs afgehaald kan worden in
bij IJssalon Van Dam, Raadhuisstraat 60 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. Succes!

EEN VERTROUWD ADRES
voor:
• Onderhoud en reparaties
• APK
• Moderne diagnose apparatuur
• Alléén 1e monteurs
• GRATIS advies

‘t is goed wat de Looze doet!
Nijverheidsweg 21a, 2102 LK Heemstede
tel.: 023-528 95 78

UW FOLDER VERSPREIDEN MET HET
BEST GELEZEN HUIS-AAN-HUIS BLAD?
U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!
Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling. Tegen een speciaal tarief kunt u in
één van onze huis-aan-huis bladen een advertentie
plaatsen die verwijst naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VERSPREIDNET

Te koop:
Nwe sportschoenen merk Asics,
mt 46 (nw €126,-) nu €60,-. Tel.
023-5290440
Tekoop:
Tuinopruiming: Teil, zink, ovaal €35,-.
Omafiets €75,- Vuilnisemmer, zink
€35,-. Kinderfiets €35,-. Melkbus
€35,-. Schep €5,-. Tel. 06-26171519
Gevraagd:
Overdekte winterstalling Camper 7,5
mtr in omg. Heemstede/max 25 km.
Tel. 06-23539905
Gevraagd:
Eenvoudig (ouderwets) kopieermachine. Tel. 023-5285695
Te koop:
Terrasverwarmer merk Enderscolsman, roestvrijstaal, EU gecertificeerd, nauwelijks gebruikt €25,-.
Tel. 06-23784666
Te koop:
Ikea kinder-eetstoel verstelb. €20,-.
Tel. 06-22382241
Te koop:
Campingbedje + apart dikker
matrasje incl. 3 hoeslakens voor
matras, ziet er keurig uit €15,-.
Tel. 06-49023628
Te koop:
Sparta e-bike €100,-.
Tel. 023-5287568
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822
Gezocht:
Antieke stoommachine stoomtrein
e.a. oud speelgoed. Hoge prijs
geboden. Tel. 06-20893486
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast schoolkast
etc. Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten
vraagt tegen betaling pop singles /
lp’s uit de jaren 50, 60, 70, 80.
Tel. 023-5381320
Gezocht:
Verzamelaar geeft een eerlijke prijs
voor lp’s singeltjes pop beat en rock
muziek uit de jaren 50-60-70.
Tel. 06-12946730
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen import rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a
Aalsmeer. Tel. 0297-320058

HEERLIJK PASTA KOKKELS
SEIZOEN GESTART:

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL

NOORDZEE
HANDGEVANGEN
KOKKELS

nu kilo

ACTIE 12,50!
Zaterdag speciale Nieuwe Haring actie

IVM BEZOEK VAN ONZE HARINGKONINGIN:

BĲ AANKOOP
5 STUKS
NIEUWE
HARING

6E
GRATIS

VIS VAN DE MAAND:

NOORDZEE SCHOL
DAGVERS & ZOMERDIK!

Zomerdikke
SCHOLFILET

Normaal kilo 25,00
Proﬁteerkilo

2 kilo nu

VERSE
ZEEUWSE MOSSELEN

ze zijn op hun best!
KILO 6,50

ACTIE 2 KILO 11,99

19,75
35,00

Gratis voor u vacuüm verpakt

MET GRATIS
MOSSELKRUIDEN!!

Tentoonstelling John Constable
Teylers Museum genomineerd
Haarlem - De tentoonstelling John
Constable van Teylers Museum is
genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021.
Voor deze verkiezing van de beste
tentoonstelling van het afgelopen
culturele jaar bepaalde een vakjury
de top 10. Nu kiest het publiek de
winnaar. Stemmen kan tot 4 oktober
via www.tentoonstellingsprijs.nl. Het
winnende museum wordt in oktober
bekendgemaakt en ontvangt €
10.000.

John Constable
John Constable was de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland
met het werk van de Britse landschapsschilder, grootmeester van de
romantiek. Ondanks de risico’s met
betrekking tot de coronapandemie
heeft Teylers Museum besloten de
tentoonstelling te laten doorgaan
zoals gepland. In een tijd dat
niemand naar het buitenland kon
reizen, kwamen vanuit Canada,
Londen en Oxford de mooiste teke-

De John Constable tentoonstelling in Teylers Museum. Foto: Bibi Veth.

ningen, aquarellen en schilderijen
van John Constable (1776-1837) naar
Haarlem. Juist in donkere tijden vond
Teylers het belangrijk om schoonheid, licht, lucht en horizon te
bieden. Het grootste gedeelte van de
bruiklenen was afkomstig van de
Canadese verzamelaar David
Thomson.
De tentoonstelling was te zien vanaf
half september 2020 en werd telkens
opnieuw verlengd, uiteindelijk tot en
met eind juni 2021.

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Foto: Bigstock.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Rijnland toe
aan uitbreiding en renovatie
Zwanenburg/Heemstede - De
komende jaren zal het hoogheemraadschap van Rijnland de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
Zwanenburg uitbreiden en renoveren. De AWZI’s in Heemstede en
Haarlem-Schalkwijk zijn aan het
einde van hun levensduur en AWZI
Zwanenburg is toe aan renovatie.
Waarom deze renovatie?
Rijnland zet in op het verduurzamen
van het afvalwaterproces en heeft
besloten de zuiveringen in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk te vervangen voor transportgemalen, zodat het afvalwater in de regio rond
Haarlem en Haarlemmermeer op één
plek wordt gezuiverd; namelijk Zwanenburg. Rijnland gaat over tot investering omdat de technische levensduur
van beide AWZI’s ten einde is. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst
en wil met het moderniseren van
deze afvalwaterzuivering een
belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en
inzet van duurzame energie.

Start aanbestedingsprocedure
Op 6 september start de aanbestedingsprocedure. In 2019 is er via een
voorselectie een aantal aannemers
geselecteerd. Dit op basis van ervaring, kennis en kunde om het werk zo
goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Voor de totale aanpak worden 3 aannemers ingezet die verschillende
werkzaamheden uitvoeren. Voor de
totale aanpak worden 3 aannemers
ingezet die verschillende werkzaamheden uitvoeren, te weten: renovatie
en uitbreiding van AWZI Zwanenburg, aanleg transportleidingen en
bouw van de transportgemalen. Zij
zullen een aanbesteding doen en in
maart 2022 zal Rijnland het werk
gunnen. Zij zullen zich eerst bezighouden met voorbereidende
werkzaamheden.
Vanaf 2024 zal daadwerkelijke de
schop de grond ingaan. Volgens
planning zal begin 2025 het nieuwe
afvalwatersysteem in gebruik worden genomen.
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Louise de Graaf opent haar expositie ‘Fauna en Flora’
samen met de beroemde schilder Frans Hals op Plein1
Door Bart Jonker
Heemstede – Een feestelijke
opening in de Kunsthal van Plein1
aan het Julianaplein 1 in Heemstede
afgelopen woensdag 1 september.
Daar is tot en met 31 oktober de
expositie ‘Fauna en Flora’ te bewonderen, met schilderijen van beeldend
kunstenaar Louise de Graaf. Zij
bracht een opmerkelijke beroemde
eregast mee, de beroemde schilder
Frans Hals. Die reisde speciaal hiervoor even door de tijd naar het
heden. Hij werd vergezeld door zijn
tweede vrouw Lysbeth Reyniers.
Louise trapte haar expositie af met
een openingsspeech. Haar expositie
zou eigenlijk al vorig jaar oktober
rondom haar 80ste verjaardag in
haar geboortestad Haarlem te zien
zijn, maar ‘Tante Corona’ zoals zij het
zelf omschreef, gooide roet in het
eten.
Louise woont thans in Heemstede.
Tot haar 70ste jaar heeft Louise de
Graaf gewerkt en leerde naast haar
loopbaan schilderen, aanvankelijk
met aquarelleren in 1985. Toen ze
stopte met werken wierp ze zich
vooral op de schilderkunst, maar
besteedde ze tevens tijd aan haar
andere liefhebberijen, zoals bridge,
tennis, haar secretarisschap bij JVVtennis in de Fablohal en lezen. Met
een aantal vriendinnen schildert ze
wekelijks nog bij één van hen thuis.
De expositie ‘Fauna en Flora’ onderstreept Louise’s liefde voor de diverse
onderwerpen in de natuur, die ze in
een onmiskenbare eigen stijl krachtig
in haar werk weet weer te geven.
Haar creativiteit reikt ver: van
bloemen, dieren, paddenstoelen, tot
zee- en wintergezichten.

De voorstelling ‘Speelbeesten’ is
ontstaan door de coronanood. Waar
anderen tijdens de lockdown gingen
trainen voor de triatlon, hun kelder
opruimden of begonnen aan een
studie Mandarijn voor beginners,
doen ook zij wat ze al veel te lang
wilden maar nooit deden. Een
programma maken over alle onder-

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

ZONDAG 12 SEPTEMBER

V.l.n.r.: De echtgenote van Frans Hals, Lysbeth Reyniers, Louise de Graaf en Frans Hals zelf. Foto’s: Bart Jonker.

Bomanswandeling (zie ook tijdsparen.org/bomans-inbloemendaal/), i.s.m. Stichting Ons Bloemendaal. Om 10:30 uur gelegenheid tot koffiedrinken bij het
Pannenkoekenhuisje te Bloemendaal, 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.

Na haar speech schilderde Frans Hals
een beeld van zijn kunstenaarstijd in
de 17de eeuw, waarin hij vertelde
hoe zijn leven is verlopen.
Wetenswaardige penseelstreken op
het gehanteerde geschiedkundige
schilderspalet van Frans Hals en zijn
vrouw Lysbeth, vertolkt door Fred
Rosenhart en Ada Vinken.
Vervolgens bekeek het publiek met
enthousiasme de werken van Louise
in de Kunstgang, wel met inachtneming van de coronaregels.
De toegang tot de expositie is vrij.

Louise de Graaf bij enkele van haar werken.
WOENSDAG 15 SEPTEMBER

werpen die zij tot nog toe niet aandurfden. Bijvoorbeeld liedjes over die
ontbrekende kinderwens, Maartjes
voornemen om haar relatie te beëindigen, Kine’s haat/liefdeverhouding
met haar thuisland Noorwegen en de
eerste tekenen van dementie bij een
van de ouders.
Voortdurend nieuw materiaal
Aangejaagd en opgejut door de
gelauwerde schrijver Peer Wittenbols
spelen deze twee multi-instrumentalisten hun rijke verzameling aan
nieuwe liedjes in hun nieuwe show

‘Speelbeesten’ Omdat zij tijdens het
tournee voortdurend nieuw materiaal gaan schrijven, zal geen avond
hetzelfde zijn. Zo is het publiek
onderdeel van hun gewaagde experiment: nieuwe nummers zien het
levenslicht, andere vallen af. Het
resultaat toont een volstrekt nieuwe
kant van Maartje & Kine: persoonlijker, gedurfder en riskanter. Maar
zoals altijd onweerstaanbaar muzikaal, humoristisch en verfrissend.
Kaarten à €18,50 en meer informatie
via www.podiaheemstede.nl.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

Maartje en Kine.
Foto: Anne van Zantwijk.

Repaircafé. Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2, Vogelenzang. Van 10-13u, aanmelden
uiterlijk tot 12.30u. Meer info op:
repaircafevogelenzang@yahoo.
com.
ZONDAG 19 SEPTEMBER

Optreden Harmonie St. Michaël
& Friends. Wilhelminaplein,
Heemstede. Van 14.-17.40 u.
Gratis.
Vissen met een kor voor kinderen. Starndopgang Parnassia,
Zeeweg, Bloemendaal.
V.10.30-12u.
Vooraf aanmelden verplicht via
www.np-zuidkennemerland.nl.
Maximaal aantal deelnemers: 20
kinderen.

Er was bekende en minder bekende
muziek uit het big band-genre te
horen zoals bijvoorbeeld ‘All of me’,
‘What a difference a day makes’ en de
themamuziek van ‘Mission Impossible’ .
Na vijf jaar zangnummers met mannenstemmen in de band werd de
instrumentale muziek nu afgewisseld
met muziek door een swingende
vocaliste. Maar ook alle instrumentalisten hadden er na een coronaperiode zonder echte optredens
weer heel veel zin in.

Lezing Franke van Hoeven.Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
Heemstede. Om 10.30u. Vrije
toegang. Reserveren gewenst
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

World Clean Up Day. Parkeerplaats van restaurant Landgoed
Groenendaal. Tussen 10-14u.

Livemuziek tussen de tuinen
door Big Band Triple B
Bennebroek - In het kader van het
cultuurevenement ‘Gluren bij de
buren Bloemendaal - de tuineditie’
verzorgde Big band Triple B afgelopen zondag 5 september tussen
12.00 uur en 13.15 uur drie keer een
kwartier een ‘jazzy’ optreden.
Het orkest kon in de open lucht op
het terrein van BATV (de Bennebroekse Volkstuinders) aan de Zandlaan coronaproof musiceren. Ruim
voordat de race-geluiden vanuit
Zandvoort zouden overwaaien kon
het toegestroomde publiek weer
huiswaarts.

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

Speelbeesten van Maartje en
Kine. Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 20.15u.
Kaarten à €18,50 via:
www.podiaheemstede.nl.

Interview met Keyvan Shahbazi
bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138 in Heemstede.
Om 15u. Toegang vrij.
Aanmelden: 023 5282472 of via
info@boekhandelblokker.nl.

Muzikale theatershow ‘Speelbeesten’ van Maartje en Kine in de Luifel
Heemstede – Op vrijdag 10 september om 20.15 uur spelen Maartje
en Kine hun muzikale theatershow‘Speelbeesten’ in Theater de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.

AGENDA

DONDERDAG 7 OKTOBER

Big Band Triple B trad op tussen de tuinen. Foto: aangeleverd door Big Band Triple B.

Digitale bijeenkomst: Help, mijn
kind heeft (straks) verkering. Via
Microsoft Teams van 19.30-21u.
Aanmelden via natascha@
welzijnbloemendaal.nl.
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Digitale bijeenkomst: Help, mijn
kind heeft (straks) verkering
Bloemendaal -Op donderdag 7 oktober organiseert Welzijn Bloemendaal
samen met GGD Kennemerland een
digitale bijeenkomst voor ouders die
meer willen leren over de seksuele
ontwikkeling van hun kind en alles
wat daarbij komt kijken., Het is voor
ouders van kinderen in de leeftijd
van 0 – 21 jaar. Het zal van 19.30 tot
21.00 uur plaatsvinden in Microsoft
Teams.
Er worden verschillende thema’s
besproken zoals een gezonde
seksuele ontwikkeling, in gesprek

Raadhuis Heemstede: Foto: Bart Jonker.

met je kind over seksualiteit en relaties, veiligheid online en praktische
tips voor ouders. Daarnaast is er tijd
aanwezig voor interactie en kun je
(anoniem) je vragen stellen.
Lijkt het je interessant om meer te
weten te komen over de seksuele
ontwikkeling van jouw kind? Meld je
dan aan, dit kan door te mailen naar:
natascha@welzijnbloemendaal.nl.
Uitnodiging volgt bij voldoende
aanmeldingen een week van tevoren.

Gemeente geeft lage inkomens
vergoeding schoolkosten
Heemstede/Bloemendaal – Voor
inwoners met een laag inkomen
kunnen kosten die gemaakt moeten
worden voor hun schoolgaande
kinderen een probleem zijn. Ook dit
jaar weer kunnen zij die kosten
terugvragen bij de gemeente via de
schoolkostenregeling.
De schoolkostenregeling vergoedt
bijvoorbeeld de ouderbijdrage of
kosten voor een schoolreisje. Maar
ook praktische zaken, zoals een etui,
schoolschriften, een broodtrommel
of rugtas. De vergoeding bedraagt €
150,00 voor een kind op het basisonderwijs en € 300,00 voor een kind op
het voortgezet of beroepsonderwijs
(t/m 17 jaar).
Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen is maximaal €1.332

netto per maand voor een alleenstaande ouder en een inkomen van
€1.903 netto per maand voor
gehuwden of samenwonenden.
Daarnaast kijkt de gemeente of er
eigen vermogen is.
Aanvragen schoolkosten
Ouders die aan de criteria voldoen
kunnen de schoolkostenvergoeding
aanvragen via www.iasz.nl/hulp-bijlaag-inkomen/bijdrage-schoolkosten/. Hier staan ook de
voorwaarden.
Andere vergoedingen
Naast de schoolkostenvergoeding
heeft de gemeente ook andere regelingen voor ouders met lage inkomens. Bijvoorbeeld een vergoeding
voor huiswerkbegeleiding, een
computer of voor sportkosten.

ACHTER HET FORNUIS
Dadel- of vijgenbrood
met kruidenroomkaas
U wilt misschien iets anders bij de
borrel serveren, wat ook nog eens
bijzonder en eenvoudig te bereiden
is. Een borrelhapje met een zoet/
kruidige bite, dat ook nog eens vegetarisch is. Bij sommige (Marokkaanse)
supermarkten kun je een schijfje
dadel- of vijgenbrood krijgen. Het is
een substantie van geperste dadels
of vijgen met amandelen. Niet
geschikt dus als u een notenallergie heeft. Daarnaast heeft u een kuipje
kruidenroomkaas nodig en wat verse muntblaadjes voor de garnering.

achter het fornuis

Snijd eerst voorzichtig het dadel- of vijgenbrood in het midden door de
helft en vervolgens in partjes in de vorm van een driehoek. Snijd de driehoekjes aan de zijkant doormidden. Besmeer ieder driehoekje met kruidenroomkaas. Garneer ieder driehoekje met een half blaadje munt.
Serveren met een heerlijk droge en fruitige rosé. Eet smakelijk!

Foto: Bart Jonker.

KORT
Bijbelse boodschap in
dorpshuis Vogelenzang
Vogelenzang - Inwoners van
Vogelenzang en omgeving worden uitgenodigd om te komen
luisteren naar een Bijbelse boodschap, die gebracht wordt in het
Dorpshuis Vogelenzang, Henk
Lensenlaan 2a, inVogelenzang.
Op de zondagmiddagen 12
september t/m 3 oktober van
17.00-18.00 uur. In deze bijeenkomsten staan God de Vader en
Zijn Zoon Jezus Christus
centraal.
In verband met de 1,5 meter
afstand graag vooraf aanmelden
d.m.v. bellen of een sms’je.
M. Lucas en D. Heusinkveld,
tel.nr. 06-57769295.

Vissen met een kor voor
kinderen bij Parnassia

Foto: Bigstock.

Repaircafe Vogelenzang weer open
Vogelenzang - Na een lange sluitingsperiode door Covid-19, kan
repaircafe Vogelenzang eindelijk de
deuren weer openen.
Reparatie om producten een langere
levensduur te geven en verspilling te
voorkomen wordt steeds meer
gewaardeerd want velen hebben de
afgelopen tijd geprobeerd om toch
reparaties te laten uitvoeren door
repaircafe’s. In enkele dringende
gevallen hebben een paar medewerkers gedurende deze moeilijke
periode bij hoge uitzondering aan
huis een aantal aanvragers toch uit
de brand geholpen. Maar nu, op
zaterdag 18 september is een aantal
enthousiaste reparateurs weer
beschikbaar van 10.00 tot 13.00 uur

in Dorpshuis Vogelenzang aan de
Henk Lensenlaan 2 waar u met uw
reparaties terecht kunt. Aanmelden
uiterlijk tot 12.30 uur.
De landelijke gemiddelde score op
een geslaagde reparatie bij een
repaircafe is ca. 65% dus goede kans
dat uw product tegen een passende
vergoeding hersteld kan worden.
Naaiwerk vrijwel 100%. Als u twijfelt
of uw product in aanmerking komt
voor reparatie kunt het beste even
vooraf contact opnemen voor advies.
Het repaircafe is te bereiken op
06-53561413 (coördinator) maar bij
voorkeur via email:
repaircafevogelenzang@yahoo.com.

Start van de Week van Lezen en Schrijven
Bloemendaal/Regio - Sinds maandag 6 tot en met zondag 12 september vindt opnieuw de Week van
Lezen en Schrijven plaats. Honderden gemeenten, bedrijven, scholen
en maatschappelijke organisaties in
het hele land organiseren activiteiten
om aandacht te vragen voor het
leren van basisvaardigheden (lezen,
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Stichting Lezen en
Schrijven organiseert vier online
kennissessies voor verschillende
doelgroepen, van taalvrijwilligers tot
beleidsmedewerkers. Die sessies
gaan over onderwerpen als het herkennen van laaggeletterdheid en
over een integrale aanpak in gemeentelijk beleid. Op woensdag 8 september nodigt de stichting Kamerleden
uit voor een escape spel bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe het is om
laaggeletterd te zijn.
Deze themaweek heeft een speciale
ambassadeur: Tyrell Malacia. Hij is
voetballer bij Feyenoord en deze
week Oranje-debutant. Hij is een

Week van Lezen en Schrijven.
Foto: Bigstock.

fanatiek lezer en wil juist laaggeletterde jongeren aansporen om hun
schaamte opzij te zetten.
Meer informatie op:
www.lezenenschrijven.nl/.

Bloemendaal - Op zondag 19
september gaat IVN Zuid-Kennemerland met kinderen vissen
met een kor (sleepnet) in zee bij
Parnassia in Bloemendaal.
Samen ontdekken wat er leeft in
de zee. Spannend! Als je daar
nieuwsgierig naar bent, ben je
hartelijk welkom. Ouders zijn
ook welkom. Bij te ruwe zee gaat
de excursie niet door, kijk voor
last minute info op de website:
www ivn.nl/afdeling/zuidkennemerland.
Start: Bij de strandopgang van
Strandpaviljoen Parnassia, Bloemendaal aan Zee. Tijdstip:
10:30-12 uur Aanmelden vooraf
verplicht: reserveren verplicht
via: www.np-zuidkennemerland.
nl. Maximaal aantal deelnemers:
20 kinderen.

Stoppersbijeenkomst van
GGD voor stoppen met
roken
Haarlem - Stoptober komt er
weer aan. Het geeft iedereen die
wil stoppen met roken alle steun
om 28 dagen niet te roken. En
dat is belangrijk, want na een
periode van 28 dagen niet
roken, is de kans 5x groter dat je
blijvend stopt met roken. Vanaf
1 oktober gaat de niet roken uitdaging van start. In de afgelopen jaren zijn al meer dan
500.000 rokers gestopt. Zij bewijzen dat het kan. Voor iedereen
die zich extra wil voorbereiden
op Stoptober, organiseert GGD
Kennemerland een gratis Stoppersbijeenkomst op 20 september van 19.30 - 21.00 uur bij Sportvereniging Olympia aan het
Henk van Turnhoutpad 1 in Haarlem -Schalkwijk. Opgeven via
rookvrij@ggdkennemerland.nl.
Op dinsdagmiddag 14 september vanaf 14.00 uur staan medewerkers van GGD Kennemerland
met de speciale Stoptobercamper op de markt in Haarlem
Schalkwijk (bij de Costa del Sol).
Dit jaar kan iedere stopper ook
weer gebruik maken van de
gratis landelijke Stoptober-app.
Iedereen kan zich inschrijven
voor Stoptober en meedoen via:
www.stoptober.nl.

Verkoop uw huis,
bedrijfsruimte
of beleggingspand
eenvoudig, snel en discreet
� Géén makelaars- en notariskosten

� Direct zekerheid en snelle betaling

� Géén ontbindende voorwaarden

� Veel achterstallig onderhoud geen probleem

� Géén voorbehoud financiering

� Verkoop nu, verhuis later

� Géén verkooptraject & bezichtigingen

� Verkoop incl. inboedel mogelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op
en wij helpen u graag verder...
PHONE-ALT 023 - 200 12 03

� info@flinterman.nl

FLINTERMAN.NL

