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Bloemendaal – De ondernemers van 
Winkelcentrum Bloemendaal en tal 
van andere Bloemendaalse organisa-
ties hadden zondag 11 september 
hun beste beentje voorgezet voor de 
traditionele gezellige Bloemendaalse 
Jaarmarkt.
Na de coronaperikelen kon de Bloe-
mendaalse Jaarmarkt dit jaar weer 
eens onbezorgd doorgang vinden. 
En dat was te merken, want de markt 
trok weer de hele dag door een on-
gekend aantal bezoekers. Van heinde 
en verre waren belangstellenden op 
de Bloemendaalse Jaarmarkt afge-
komen.  

Shoppen is een feest in 
Bloemendaal
Niet zo gek, want deze Jaarmarkt is 
heel veelzijdig en er hangt altijd een 
prima sfeer. Met af en toe een wolkje, 
werkte het weer ook goed mee: de 
regen bleef gelukkig uit. Wie koopjes 
kwam jagen, was hieraan het juiste 
adres, maar ook voor andere bijzon-
dere spullen en curiosa was van alles 
bij de kramen te vinden.

Shoppen is sowieso altijd een feest in 
het gezellige Winkelcentrum van 
Bloemendaal. Veel kleding en mode-
kramen sloegen de klok op de Jaar-
markt. Zoals onder meer Mode van 
Sefa Mode by Kasim en Bert Waardijk 
was ook weer even terug in Bloe-
mendaal en stond er ook met zijn 
Waardijk schoenenkraam die vele 
‘voeten’ trok. Om 13 uur vond er een 
prachtige modeshow plaats.  

Ook aan de jongste jeugd gedacht
Ook aan de kids was gedacht. Er was 
een zweefmolen en bij Gwen Lagen-
dijk van Goed Speel Goed konden 

kinderen reuzenbellen blazen. Een 
goochelaar die ballonnen in iedere 
vorm kon maken, toverde ook vele 
glimlachjes op de gezichtjes.  

Informatie van diverse 
organisaties
Naast de winkelkraampjes waren er 
veel informatie-stands van diverse 
organisaties ter plaatse. Zo stond 
Welzijn Bloemendaal met de gebak-
�ets paraat en hun nieuwe brochure. 
Zorgorganisatie Kennemerhart gaf 
voorlichting over ouder worden en 
het bespreekbaar maken van een-
zaamheid. Veel belangstelling ook 

voor de kraam van de Historische 
Vereniging ‘Ons Bloemendaal’, want 
Bloemendaal heeft nog wel een en 
ander fraais te bieden aan cultureel 
erfgoed. In de krant daarom tevens 
iets over de Open Monumenten-
dagen die in hetzelfde weekend 
plaatsvonden.  En Jessica IJzer
Uitvaartzorg maakte de blits met een 
fraaie ‘snoek’ oftewel de historische 
klassieker Citroën DS Break, mis-
schien wel de mooiste auto ooit 
gemaakt. 

Inwendige mens
Aan eten en drinken was ook geen 
gebrek: vele kramen met delicates-
sen, zoals gedroogde worst, ambach-
telijke rookworst, nootjes, kaas en 
een heuse Oudhollandse po�ertjes-
kraam. Wijn kon er ook geproefd 
worden en de terrassen zaten even-
eens overvol. De vrolijke stemming 
zat er goed in en de sfeer was uitge-
laten en opperbest. Kortom: de Jaar-
markt in Bloemendaal was weer als 
vanouds gezellig en geslaagd. Com-
plimenten voor de organisatie en tot 
ziens in het volgende jaar. Elders in 
deze krant een fotoreportage.

Volop genieten en heerlijk slenteren over 
de gezellige Jaarmarkt van Bloemendaal

De Bloemendaalse Jaarmarkt was weer supergezellig! Foto’s: Bart Jonker

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Veel 
gegadigden deze week 
wederom in de race voor de 
gevulde Albert Heijntas. De 
juiste oplossing is: ‘Hoe grijzer 
hoe eigenwijzer’.

Uit de loting van juiste oplos-
singen is Gerda van Son de 
gelukkige winnaar geworden 
van de goedgevulde AH-bood-
schappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede.

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

Wie wordt 
Bloemendaler van 
het Jaar?
Bloemendaal - Welke persoon in de 
gemeente Bloemendaal heeft in uw 
ogen iets bijzonders gedaan? Iets 
waar u trots op bent of wat u heel 
belangrijk vindt. Iemand die zich 
heeft ingezet voor de inwoners van 
Bloemendaal of voor de gemeente 
zelf. Een man, vrouw of organisatie 
die een voorbeeld en inspirator is 
voor anderen. 

Voorwaarden voor een nominatie:
• De Bloemendaler van het Jaar is een 
persoon of organisatie die zich 
verdienstelijk heeft gedragen rich-
ting de gemeente of haar inwoners.
• Dit kan voor een langere periode 
zijn geweest of naar aanleiding van 
een bijzondere gebeurtenis.
• De persoon of organisatie kan ook 
een voorbeeldfunctie vervullen.
• Hij of zij hoeft niet uit de gemeente 
Bloemendaal te komen, maar dit 
heeft wel de voorkeur.
• Tot 15 oktober 2022 is het mogelijk 
iemand voor te dragen.

Wilt u iemand voordragen?
Dit kan gemakkelijk via het formulier 
op de webpagina www.bloemen-
daalsamen.nl/bloemendaler-van-het-
jaar-2022/. De Adviesraad van Bloe-
mendaalSamen maakt uit alle voor-
drachten een keuze die aan het 
college van B&W wordt voorgelegd. 
Op 1 maart 2023 – Nationale Compli-
mentendag – wordt de Bloemen-
daler van het Jaar door burge-
meester Elbert Roest in het zonnetje 
gezet.
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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
Zondag 18 september, 10u.
Ds. N. Scholten. Dienst te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 18 september, 10u.
Ds. A. Six - Wienen. De diensten 
kunt u volgen via: www.kerkom-

roep.nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 18 september, ds. 
Gabrielle Franses- van der Spoel 
(Bergschenhoek).
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?

Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Bloemendaal – Voor de oorlog 
uitgeweken Oekraïners, maar ook 
mensen met een andere achtergrond 
waren zaterdag 10 september 
welkom in het gemeentehuis van 
Bloemendaal.
Op die datum hield de gemeente 
haar ‘Nieuwe inwoners-dag’. Diverse 
instellingen werd de gelegenheid 
geboden zich voor te stellen aan 
nieuwbakken Bloemendalers die 
vaak nog echt hun weg moeten 
vinden.

In het gemeentehuis was een soort 
informatiemarkt met standjes waar-
achter enthousiaste vrouwen en 
mannen alles over ‘hun’ diensten 
vertelden. Zoals het aanbieden van 
een taalcoach of een maatje dat 
nieuwe inwoners zich sneller thuis 
laat voelen.

Een sportmaatje bijvoorbeeld of een 
wandelmaatje. Deze instellingen – 
met veelal het naburige Haarlem als 
thuisbasis – werken met vrijwilligers 
en zorgen voor een band die mensen 

met elkaar kunnen opbouwen. En 
dat is weer handig als je je nieuwe 
woonplaats beter wilt leren kennen. 
Voor mensen met een buitenlandse 
achtergrond is het handig nieuwe 
mensen te leren kennen zodat zij ook 
sneller worden opgenomen in een in 
de meeste gevallen volkomen 
andere omgeving. De misschien wel 
bekendste maatschappelijke organi-
satie in Bloemendaal, Welzijn Bloe-
mendaal, was ook present met een 
kraam. Zij zijn er voor ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten. 

Nieuwe inwoners konden bovendien 
kennismaken met lokale politici en 
met burgemeester Roest. 
Aan het einde van de bijeenkomst 
bleek niet alleen dat er van alles 
wordt georganiseerd voor (nieuwe) 
Bloemendalers, maar ook dat het 
gewoon gezellig is om even te praten 
met mensen die je anders misschien 
wat onbenaderbaar zou vinden, zoals 
de gemeentebodes en de burge-
meester.
Bloemendalers zijn gewoon aardige 
mensen, als dat geen goed welkom 
is?

Nieuwe inwoners verwelkomd 
op gemeentehuis Bloemendaal

Burgemeester Elbert Roest in gesprek met nieuwe inwoners.

            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   
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Heemstede - Van 21 t/m 24 septem-
ber viert de Dorcaswinkel Heemstede 
haar tiende verjaardag met festivi-
teiten voor haar klanten en vrijwilli-
gers. Dit wordt gevierd als ‘Dolle 
Dwaze Dorcas Dagen’.  

Al tien jaar bevindt zich in de ge-
meente Heemstede aan de Heren-
weg 101 een drukbezochte Dorcas-
winkel. Een winkel waar alle goede-
ren giften zijn, en alle opbrengst ten 
bate komt van de hulpprojecten van 
internationale hulporganisatie 
Dorcas. Dorcas biedt hulp aan de 
allerarmsten in landen in Afrika, 
Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
Samen met lokale medewerkers en 
vrijwilligers werkt Dorcas daar aan 
blijvende verandering en bestrijding 
van armoede, uitsluiting en een-
zaamheid. Ook verstrekt Dorcas hulp 
in crisissituaties, zoals recent in 
Oekraïne en Jemen. 

Door tientallen vrijwilligers, die de 
Dorcaswinkel Heemstede bemensen, 

wordt deze missie ondersteund. Zij 
zetten hun tijd, creativiteit en enthou-
siasme in en zonder hen: geen win-
kel.
Voor deze vrijwilligers organiseert 
het plaatselijk bestuur een groot 
Jubileumfeest op 21 septem-
ber in Theater de Luifel. Burgemees-
ter Nienhuis zal ook aanwezig zijn. 
De klanten en inbrengers worden 22 
t/m 24 september verrast met de 
‘Dolle Dwaze Dorcas’ acties. Niet alles 
wordt verklapt, maar denk aan 
veilingen, kortingsacties en lekker-
nijen in een feestelijke Dorcas 
ambiance.  

Geloven in de kracht van mensen 
Exact 10 Jaar geleden namen 3 
Heemsteedse vrouwen het initiatief 
tot het opzetten van een duurzame 
kringloopwinkel en zochten zij 
samenwerking met hulporganisatie 
Dorcas. Dit resulteerde in de Dorcas-
winkel Heemstede. En nu, tien jaar 
later, viert deze Dorcaswinkel dit 
mooie jubileum. Ook de oorspronke-

lijke oprichters zijn natuurlijk speciale 
gasten op het Jubileumfeest. Dorcas-
winkel Heemstede is trots op haar 
vrijwilligers en op haar klanten en 
bezoekers. 
Meer informatie over de Dorcas-
winkel en de goede doelen van de 

hulporganisatie Dorcas vindt u op  
www.Dorcas.nl en op:
www.dorcas.nl/winkels/heemstede.

De Dorcaswinkel Heemstede is 
geopend op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10-15 uur. 

Dorcaswinkel Heemstede viert haar 10-jarig bestaan

De Dorcaswinkel aan de Herenweg 101 in Heemstede. Foto aangeleverd door Dorcas 
Heemstede.

Actief najaar van Velsense Odd Fellows
Velsen/Regio - De Duinroosloge 
(voor vrouwen) en de IJmondloge 
(voor mannen) zijn na een welver-
diende zomervakantie weer op hun 
vaste basis teruggekeerd, hetgeen 
wil zeggen dat zij begin september 
weer met hun (twee)wekelijkse 
bijeenkomsten zijn begonnen. De 
leden van deze loges pakken ook 
weer hun sociale activiteiten op. 
Door corona is enige vertraging in de 
afwerking ontstaan, maar deze 
worden dit najaar snel afgewerkt. 
Een aantal Velsense verenigingen/
instellingen kunnen weer een mooie 
donatie tegemoet zien.

De belangrijkste activiteiten voor de 
IJmondloge zijn momenteel de 
nodige voorbereidingen op de 
viering van hun 100-jarig bestaan. 
Op 5 oktober bestaat deze loge exact 
100 jaar. Een groot spandoek aan de 

voorgevel van hun logegebouw aan 
de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, 
maakt dit sinds kort voor alle pas-
santen duidelijk.

Goed gesprek 
Door beide loges wordt ook de 
nodige aandacht besteed aan de 
groei van het ledenaantal. Wie 
belangstelling heeft voor het doen 
en laten van de Odd Fellows, wordt 
aangeraden hun website eens door 
te lezen. Wie een goed gesprek waar-
deert in een sfeervolle omgeving, 
waarbij vooral ook naar jou geluis-
terd wordt, is van harte welkom.
Odd Fellows zijn positief ingestelde 
mensen, die aan zichzelf en aan de 
samenleving willen werken en die in 
alle vertrouwelijkheid samen met 
anderen tot bezinning en verdieping 
willen komen. Dat alles met zoveel 
mogelijk een open oog, oor en hart.

Sociaal contact
De behoefte aan sociaal en fysiek 
contact is en blijft voor veel mensen 
nog steeds belangrijk, mede omdat 
het hun mentale gezondheid ten 
goede kan komen. Velsense Odd 
Fellows kunnen die behoefte aan 
sociaal contact helpen invullen. Er 
voor elkaar zijn en samen werken aan 
een goede levenshouding zijn moge-
lijk door je als belangstellende aan te 
melden.

Wilt u eens een van onze werkzit-
tingen of bijeenkomsten bijwonen, 
meld u zich dan even aan middels 
onderstaande emailadressen of 
telefoonnummers.

De contact-emailadressen zijn: 
29duinroos@oddfellows.nl of 
40ijmond@oddfellows.nl.
U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 

06-5369.8497 of mevr. N. Dekker, 
06-5369.2779.
Voor meer informatie: zie de loge-

website: www.oddfellows-velsen.nl 
en de landelijke website:
www.oddfellows.nl. 

Gebouw Odd Fellows in Velsen. Foto aangeleverd.

Inloop SeniorWeb

Heemstede – Op dinsdag 20 
september is er van 10-12 uur 
een inloop van SeniorWeb in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, met themalezing ‘Orde op 
uw digitale apparaten’ van 10 
–11 uur door Emmie Buisman. 
Vanaf 11 uur kunt u vragen 
stellen betre�ende digitale 
problemen. Neem eventueel uw 
eigen smartphone, tablet of 
laptop mee.
De entree is gratis. Graag van te 
voren aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

Door Joke van der Zee

Heemstede – Sportschool FM Health 
organiseerde dit jaar weer zijn 
bekende BBQ, die vond afgelopen 
vrijdag plaats van 17.00 tot 18.30 uur. 
Maar liefst 104 leden waren erbij! Een 
heerlijk succes voor het team van FM 
dat enthousiast is met het organi-
seren van activiteiten.
Onder de gasten waren ook enkele 
oud-leden die het gezellige evene-

ment niet wilden missen. Het geeft 
aan dat de band tussen FM Health en 
zijn leden sterk is en blijft.
Samen met de kerstborrel is de BBQ 
een terugkerende jaarlijkse activiteit 
die hoog scoort gezelligheidsvlak. 
Helaas kon het samenzijn de afge-
lopen drie jaar niet doorgaan wegens 
de coronaperiode. Voor het eerst 
werd de gasten voor de BBQ wel 
gevraagd een eigen bijdrage van 5 
euro te doen, dat was inclusief twee 

drankjes en hapjes. Daar red je het 
tegenwoordig in de horeca niet 
mee… De weersvoorspellingen 
waren niet gunstig dus werd vrijdag-
middag niets gegrild op de BBQ; alle 
lekkernijen waren iets eerder bereid. 
Dat was een goede keuze want om 
vijf uur kwam er regen. Het feestje 
werd naar binnen verplaatst.
Een leuk item was dat er aandacht 
was voor de geboorte van het 
zoontje van collega Fili Deri. Een van 

de leden had intern een inzamelings-
actie gehouden en vroeg ieder een 
bijdragen van €2, uiteindelijk heeft 
zij een prachtig bedrag opgehaald! 
Het geeft goed aan hoe de band is 
tussen de leden.
Eigenaar Wouter Brans gaf tot slot 
een speech om iedereen te bedan-
ken en vertelde ook hoe de zaken 
ervoor staan; veel leden zien de club 
echt als hun eigen club en er is dan 
ook vaak belangstelling hoe het gaat.
Hij zegt desgevraagd: “Zij vinden 
naast het sporten het sociale in ons 
concept superbelangrijk, vandaar dat 

we onze activiteiten organiseren, 
zoals de BBQ en gelukkig zijn ze altijd 
een succes en is het heel druk!”
 Er staat alweer een nieuwe festiviteit 
op de agenda en dat is het Open 
Weekend, op 24 en 25 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Denk je aan 
sporten in een gezellige sportschool, 
kom dan vooral langs. Mensen 
krijgen momenteel 1 maand gratis 
om de club uit te proberen bij 
inschrijving. Deze aanbieding is 
geldig tot en met 26 september! FM 
Health vind je aan de Kerklaan 113c 
en is bereikbaar via 023-5478171.

Superopkomst voor BBQ FM Health
Foto’s: FM Health.







Heemstede
Fashion & Bites

za 17 september
shows om 13.00 en 14.30 uur

Fashionshow, DJ, drinks, bites
    Binnenweg 138

Deelnemende winkels:

www.heemstedewinkelcentrum.nl

Heemstede
Fashion & Bites

za 17 september
shows om 13.00 en 14.30 uur

Fashionshow, DJ, drinks, bites
    Binnenweg 138

Deelnemende winkels:

www.heemstedewinkelcentrum.nl

Heemstede
Historie

19 t/m 24 september

- Foto’s - Verhalen 
- Ondernemers aan het woord

Dinsdag 20 september
15.30 uur: Boekhandel Blokker 
- Binnenweg 138
16.00 uur: Grand Café Batifol
- Binnenweg 140

Woensdag 21 september
11.00 uur: TravelXL van Limburg
- Binnenweg 199
11.30 uur: Café Toet
- Blekersvaartweg 78

Donderdag 22 september
10.30 uur: Safe &Secure van der Meer 
– Binnenweg 73
11.00 uur: MEAZ Reyngoud 
– Binnenweg 121

Vrijdag 23 september
14.00 uur: Keurslager Van der Geest 
– Raadhuisstraat 94
14.30 uur: Kaptein Luxe Schoenen
 – Raadhuisstraat 99
15.00 uur: Chocolaterie van Dam 
– Raadhuisstraat 60

Zaterdag  24 september
11.00 uur: Patisserie Tummers 
– Binnenweg 133
11.30 uur: Waardijk Schoenen 
– Binnenweg 122
12.00 uur: Home made by Ree 
– Binnenweg 89

Rondleidingen 
(duur: drie kwartier tot een uur)
Cees Fortgens verzamelen bij
Binnendoor (tot Canette)
• vrijdag 23 september 

om 16.00 uur
• zaterdag 24 september 

om 14.00 uur
René Janus verzamelen bij de 
Waterpomp (tot Minerva)
• woensdag 21 september 

om 16.00 uur
• zaterdag 24 september 

om 15.00 uur

Aanmelden kan via:
events@wch.nl en bij de 
betreffende winkel.

PROGRAMMA
VERHALEN UIT DE
WINKELSTRAAT

www.heemstedewinkelcentrum.nl

Heemstede
Fashion & Bites

za 17 september
shows om 13.00 en 14.30 uur

Fashionshow, DJ, drinks, bites
    Binnenweg 138

Deelnemende winkels:

www.heemstedewinkelcentrum.nl
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Door Bart Jonker 

Heemstede –Hockey is een ontzet-
tend mooie teamsport, die graag en 
op het hoogste niveau in onze 
contreien wordt gespeeld, zoals in 
Bloemendaal, Bennebroek en 
Heemstede. Het is een sociale en 
respectvolle teamsport, voor 
iedereen. Ook de sfeer bij de twee-
daagse hockeytoernooien zijn 
bekend met de beroemde the’ 
dansant. Wie de hockeysport beoe-
fent, kan voor een breed assortiment 
hockeyitems en een gedegen advies 
terecht bij Jumbo Hockey aan de 
Raadhuisstraat 26 in Heemstede. Niet 
zomaar een winkel, maar een op-en-
top hockeyspecialist. Met de slogan 
‘Altijd het beste voor jou’ is Jumbo 
Hockey het uitgelezen adres voor 
alles wat de beginnende tot de 
professionele hockeyer nodig heeft.

Eigen oefenveldje in de winkel
Jumbo Hockey behoort tot de Jumbo 
Food Groep, bekend van onder meer 
de Jumbo Supermarkten en La Place. 
Jumo Hockey heeft nu zeven winkels 
in Nederland. Naast deze Jumbo 
Hockeywinkels bestaan er nog de 
winkels van Jumbo Golf: speciaal-
zaken gericht op de golfsport. In 
Brabant zijn er echter drie combis-
hops van Jumbo Hockey- en Golf. 
Ook Amsterdam heeft een golfstore 
waar nu een hockeywinkel inzit. In 
Heemstede is het �liaal louter gericht 
op hockeyitems, omdat hiervoor veel 
ruimte benodigd is. Deze zaak is in 

2019 opgestart, net voor de corona-
periode. Uniek is het oefenveldje in 
de winkel, waar je je hockeystick op 
kunt proberen, met verschillende sla-
om-parcours. Je kunt dus echt voelen 
hoe een stick voelt of slaat.

Unieke kracht en formule
De unieke kracht en succesformule 
van Jumbo Hockey komt op diverse 
manieren tot uiting met een uitge-
kiende strategie en visie. De succes-
formule van Jumbo Hockey behelst 

een 60-dagen tevredenheidsgarantie 
bij schoen- of stick�tting, gratis stick-
�tting, een Europese prijscheck op 
alle hockeysticks, een vakkundige 
reparatieservice en een niet goed, 
geld terug-garantie. De grootste 
kracht is echter dat het verkoopper-
soneel zelf hockeyspeler dient te zijn. 
Deze verkoopmedewerkers komen 
uit de verschillende clubs en 
topteams uit de omgeving, zoals A1, 
Heren 1 en Dames 1. Zo krijgen 
klanten altijd te maken met een 
ervaren iemand die over de juiste 
hockeyexpertise beschikt en weet 
waar die over praat. Een van de 
verkopers, Gijs ter Braak, speelt nu in 
het Heren 1-team van Bloemendaal. 
Ook is een van de verkopers keeper 
in het A1-team van Alliance. Op het 
moment van het interview waren 
verkoopmedewerkers Roos Beijers en 
Bas Houweling aanwezig, beiden 
fervente hockeyers op een hoog 
speelniveau. Roos speelt in het 
Dames 1 van Bennebroek en ze is 
ook trainster bij zowel Bennebroek 
als Alliance.

Grootste assortiment
Lokaal gezien heeft Jumbo Hockey al 
hockeyspecialist het grootste assorti-

ment met alle grote merken, zoals 
onder andere Grays, Osaka en 
Adidas. Is er iets niet leverbaar in de 
winkel, dan wordt het gewenste 
artikel besteld. 

Jumbo Hockey is echt de unieke 
hockeyspecialist in de regio. Niet 
voor niets komen veel hockeyers van 
de clubs uit de omgeving juist hier 
heel graag en regelmatig over de 
vloer, zoals Bennebroek, Bloemen-
daal, Rood-Wit en HBS. Jumbo 
Hockey heeft verschillende partner-
ships. Bijvoorbeeld met de Heem-
steedse hockeyvereniging Alliance. 
Leden kunnen hier terecht voor het 
gehele clubtenue met logo. Daar-
naast is Jumbo Hockey actief sponsor 
van hoofdklasser Bloemendaal.

Webshop
Naast de winkel, beschikt Jumbo 
Hockey eveneens over een uitge-
breide webshop:
www.jumbosports.com/hockey. 

Hierop kan online besteld worden en 
bestelde items kunnen eveneens in 
de winkel opgehaald worden. Op 
deze website is tevens meer infor-
matie te vinden.

Jumbo Hockey: de unieke en professionele 
hockeyspecialist voor alle hockeyliefhebbers

Welkom bij Jumbo Hockey Heemstede. Foto’s: Bart Jonker.

Bas Houweling en Roos Beijers op het oefenveldje in de winkel.

Door Bart Jonker 

Haarlem – Dat Italiaans een schitte-
rende taal is behoeft geen betoog. 
Veel mensen willen deze fraaie taal 
graag onder de knie krijgen. Ieder 
heeft zijn/haar eigen reden ervoor: 
van wonen, werk tot vakantie, of mis-
schien vanwege een buitengewone 
liefde voor Italië.  

Dit bleek op de Open Deur Dag van 
Altraitalia zondag 11 september. Er 
werd voor belangstellenden zelfs een 
proe�es gegeven om met de Itali-
aanse taal kennis te maken. Altraitalia 
geeft taallessen op ieder niveau, van 
A1 tot en met C1. Deze taalcursussen 
worden gegeven door hoogopge-
leide gecerti�ceerde docenten, 
waarvan Italiaans de moedertaal is. 
Ook online-lessen zijn mogelijk. De 
lessen beginnen in de week van 19 
september. 

Naast de taallessen organiseert 
Altraitalia diverse culturele activi-
teiten, zodat je ook kennis kunt 

maken met Italië en haar cultuur.  
Meer weten en inschrijven? Kijk op 
www.altraitalia.nl. 

Veel belangstelling voor het Italiaans op de Open Deur Dag van Altraitalia

De proe�es bij Altraitalia ter kennismaking. Foto: Bart Jonker.

Alessandra Murmura van Altritalia (midden) houdt een intake met twee cursisten.

LEZERSPOST

Beste redactie,

Hartelijk dank voor het plaatsen 
van de foto van het kleine, 
zwarte kipje! Het werkte fantas-
tisch! Ik heb een week voor hem 
gezorgd. Meteen nadat de de 
krant verscheen heeft de 
vakantie-oppas zich gemeld, 
zelfs voordat ik zelf de krant in 
de bus had.

Ze was heel erg blij dat wij het 
kipje hadden ‘gevonden’.
Het diertje maakt deel uit van 
een viertal dat met pasen is 
‘geboren’.

Op de foto ziet u een dolblije 
Thomas met zijn geliefde kipje 
Yoda.
Het is dan ook het enige beestje 
van het viertal dat de hele dag 
gezellig tegen je ‘praat’!
Kortom: 
Het is fantastisch dat de foto 
zoveel e�ect heeft heeft gehad.
Hartelijk dank voor de plaatsing!

Marianne Pronk, Heemstede.

Alles kwam goed 
met het zwarte 
kipje!

Thomas met het kipje.
Foto: moeder van Thomas.
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Heemstede - Het oudste straatfeest 
van Heemstede op de Lorentzlaan, in 
de bocht, kende alweer zijn 27e 
editie op zaterdag 10 september.
Met meer dan 60 bewoners was het 
weer een groot succes.
Ooit begonnen als een barbecue met 
een tafeltenniscompetitie waarin 
even tegen oneven huisnummers 
speelde en jong tegen oud. Met 
afsluitend een gezamenlijk ontbijt de 
volgende ochtend op straat.
Tradities zijn er nog steeds, zoals een 
speech waarin het wel en wee van de 
straat wordt gedeeld, zoals geboor-
tes, overlijden en het welkom heten 
van nieuwe bewoners. En een band 
met live muziek. Tegenwoordig is het 
een feest waarin iedereen zelf zijn 
hapjes en drankjes meeneemt, 
passend bij het jaarlijks wisselende 
thema.
Zaterdag was het thema ‘British’ en 
waren er vele scones en meat-pies en 
vers gebraden Engelse worstjes. Ook 
was er een mocktailbar en een bier-
tap. Vele bewoners kwamen in Britse 
stijl gekleed. Voor de kinderen was er 

een groot springkussen en natuurlijk 
een chill-lounge hoek. 
De bewoners kijken alweer uit naar 
het volgende feest. Deze actieve 
Lorentzlaan kent namelijk ook nog 
een winterborrel en een Running-
Dinner!

Bewoners Lorentzlaan vieren 
alweer 27 jaar straatfeest

Gezelligheid op het straatfeest van de Lorentzlaan. Foto: Stan Steeghs.
Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het staat er zo mooi, 
onder afhandeling moties ‘30 
km-wegen’. De raad heeft twee 
moties aangenomen tot een inventa-
risatie naar de mogelijkheden om 
met minimale investeringen op 50 
km per uur wegen een maximum-
snelheid van 30 km per uur af te 
dwingen.
Er is onderzoek gedaan en het oor is 
te luister gelegd bij de gemeenten 
Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Bloe-
mendaal en Rotterdam.  

Veelal een versmalling
Ook deze gemeenten zijn bezig 50 
km wegen om te bouwen tot 30 km. 
Uiteraard kent Nederland weer een 
scala aan wetjes en regeltjes als 
mede-instanties die zich bezig-
houden met de weginrichting, hand-
having, en/of veiligheid. Even een 
bord op een boom spijkeren met 30 
km is een oplossing uit de jaren 50. 
Bepaalde wegen moeten qua wegin-
deling/inrichting worden aangepast. 
Veelal zal dit een versmalling bete-
kenen van de rijbaan voor de auto’s.  

Doorgaande wegen blijven 50 km 
Doorgaande wegen zoals de Dreef 
en de Herenweg en Cruquiusweg 
zullen 50 km blijven. De rest kan grof-
weg 30 km worden. O.a. de Johan 
Wagenaarlaan en de Cesar Franck-
laan komen in aanmerking om 30 
km-wegen te worden. De bewoners 
van de Camplaan/Van Merlenlaan 
vragen al jaren de maximum snel-
heid aan te passen. De wens tot 30 
km te komen staat prominent in het 
wegcategoriseringsplan van de ge-
meente. Dit plan behelst veel meer 
zoals veilige oversteekplaatsen, vrij 
liggende �etspaden, openbaar 
vervoer, verlichting, toegankelijkheid 
mindervaliden en vrij baan voor de 
hulpdiensten. Voor het aanwijzen 
van 30 km wegen kan dat op een 

aantal plekken eenvoudig door het 
plaatsen van borden. De kosten 
hiervan worden geschat op 5 a 15 
duizend euro.  

Vier extra ambtenaren nodig
Meer ingrijpend zijn aanpassing 
sommige wegen zelf. De gemeente 
wil dit zoveel mogelijk samenvoegen 
met werk aan het riool of ander groot 
onderhoud. Bij vervanging van het 
riool of de wegverharding kan de 
wegindeling gelijktijdig worden 
aangepast. Dat geeft �nancieel een 
�inke besparing. In het hele wegcate-
goriseringsplan staat wel een �inke 
personeelsuitbreiding opgenomen. 
Naast een externe projectmanager 
dienen er nog vier extra ambtenaren 
te worden aangetrokken voor dit 
programma. Daar boven hangt nog 
de bestuurlijk verantwoordelijke 
wethouder en de ambtelijk manager 
Ruimtelijk Beheer.

50 km-wegen terugbrengen naar 30 km
15 september in de raadscommissie

Bijna overal 30 km-wegen in 
Heemstede? Foto: Bart Jonker.

OPEN
WEEKEND

24 + 25 september
10.00 tot 16.00 uur

1 maand GRATIS
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Door Bart Jonker  

Regio – De Franse taal leren of bij-
spijkeren? Of misschien bent u hele-
maal verliefd op Frankrijk?  Wie 
Frankrijk en de Franse cultuur een 
warm hart toedraagt als Franco�el, 
kon zaterdag 10 september alvast 
zijn of haar hart ophalen en zich 
laten informeren op de Open Dag 
van de Alliance Française. En die 
werd gehouden op een zeer fraaie 
locatie: in de Regentessekamer van 
Hart-Haarlem aan de Kleine Houtweg 
18. Belangstellenden werden harte-
lijk ontvangen met de eigenge-
bakken madeleines van Chiristine 
van Meer- Waller, Présidente van de 
Alliance Française Kennemerland.

Alliance Française heeft als doel de 
Franse taal en cultuur te bevorderen 
en te verspreiden. Wereldwijd telt de 
organisatie meer dan 800 vestigin-
gen.

Alliance Française Kennemerland 

biedt ook dit nieuwe seizoen weer 
taal- conversatiecursussen Frans op 
ieder denkbaar niveau, gegeven door 
gekwali�ceerde docenten met de 
Franse taal als moedertaal of tweede 
taal. Daarnaast zijn er tal van work-
shops en culturele activiteiten. Ook 

kunt u ami(e) (vriend(in) worden 
zonder een cursus te doen. Meer 
weten? Kijk dan op www.alliance-
francaise.nl/kennemerland of neem 
contact op via de e-mail met cursus-
coördinator Bianca Hopstaken op 
kennemerland@afpb.nl.

Enchantée: Open Dag Alliance Française 
Kennemerland trekt veel belangstelling

De Alliance Française Kennemerland is er helemaal klaar voor in het nieuwe cursus- 
en activiteitenjaar. Foto: Bart Jonker.

Werkzaamheden 
ProRail 
Heemstede - In de nacht van 
woensdag 21 september 00.00 
uur t/m donderdagochtend
22 september 06.00 uur, vinder 
er werkzaamheden aan het 
spoor door ProRail plaats met 
een slijptrein.
Deze werkzaamheden kunnen 
licht- en geluidsoverlast veroor-
zaken.

Meer informatie op:
www.prorail.nl.

Heemstede - Roads, WIJ Heemstede, 
Kennemerhart en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
organiseren om de week een wande-
ling van 1 a 1,5 uur in Heemstede. 
Deze wandelingen zijn gratis.

Op dinsdag 20 september gaat de 
wandeling vanaf locatie Plein1 om 
10.15 uur naar de plekken die voor 
beeldhouwer Van den Eijnde belang-
rijk waren. Een ervaren gids van de 
Historische Vereniging Heemstede 

Bennebroek. begeleidt de wande-
ling. Aanmelden via WIJ Heemstede: 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

Wandeling plekken beeldhouwer 
Van den Eijnde
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1 maand
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Haarlem/ Bloemendaal - Op zon-
dag 25 september vindt de ‘Halve 
Van Haarlem’ Run plaats, georgani-
seerd door SportSupport.

De verschillende afstanden van de 
Sport-Support Halve van Haarlem 
gaan door diverse wijken en straten 
van Haarlem en omgeving.
Mogelijk kan dit van 10-17 uur 
verkeershinder opleveren.

Kijk hiervoor op:
https://halvevanhaarlem.nl/alge-
mene-info-halve-van-haarlem/
bewonersinformatie/. 

Meer informatie over de Halve van 
Haarlem is te vinden op:
https://halvevanhaarlem.nl/. 

Verkeershinder bij ‘Halve van Haarlem’

Verkeershinder bij Halve van Haarlem. 
Foto: Bart Jonker.
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Door Bart Jonker  

Bloemendaal – Susanne de Roy van 
Zuidewijn (CDA) was van 2018 – 2022 
wethouder voor het sociaal domein 
in Bloemendaal. Een pittige porte-
feuille waar ze verantwoordelijk was 
voor jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk 
en kinderopvang, zorg, welzijn en 
ouderen, werk en inkomen, sociale 
zaken, de transformatie sociaal 
domein, onderwijs, cultuur (inclusief 
gemeentelijke muziekschool), sport, 
Volksgezondheid en gezondheids-
zorg, wonen en statushouders. Afge-
lopen woensdag 7 september nam 
ze afscheid. Hoe heeft ze zelf haar 
wethouderperiode ondervonden?  

Turbulente periode
“Mijn afscheid afgelopen woensdag 
was erg feestelijk en drukbezocht”, 
vertelt Susanne enthousiast. “Het was 
een mooi afscheid, na ook wel een 

turbulente periode. Ik kreeg een 
mooi boeket als cadeau en een fraaie 
straatbord mee met mijn naam erop. 
Tevens kreeg ik een heel mooie spot-
prent mee die destijds in het Haar-
lems Dagblad heeft gestaan, toen ik 
begon met de huisvesting van 
statushouders.” 

Huisvesting lastig dossier
“Bloemendaal had de grootste 
achterstand in de huisvesting van 
statushouders van heel Noord-
Holland toen ik begon”, vervolgt 
Susanne. “Dat vond ik ook best een 
lastig dossier. Naar aanleiding van de 
objectieve maatstaf die de gemeen-
teraad had meegegeven, moesten er 
aanvankelijk tijdelijke woningen 
komen op de Zomerzorgerlaan. Er 
was een leger van advocaten opge-
staan om mij daarvan te weer-
houden. Door latere criteria achtte 
de raad het toch niet de ideale 

locatie en is er uitgeweken naar 
Blekersveld, nummer twee op lijst 
van de objectieve maatstaven. Ook 
daar was weerstand, omdat de 
omwonenden het stukje groen dat 
jaren omheind was, ook groen 
wilden houden. Toch is Blekersveld 
heel geschikt voor woningbouw en 
heeft de raad hiertoe besloten. Mijn 
plan is geweest om in de periode 
tussen de beslissing dat de woning-
bouw er moest komen en de reali-
satie hiervan �exibele woningen te 
plaatsen. Ook op deze beslissing is 
door een kleine groep weerstand 
gekomen. Dit alles heeft vertraging 
op vertraging opgelopen. Onlangs 
heeft echter de rechter besloten dat 
de sanering en de bebouwing daar 
rechtmatig zijn, waardoor het nu om 
op korte termijn mogelijk is om per-
manente woningbouw te realiseren.” 

Coronaperiode
“De coronaperiode is heel bepalend 
geweest in mijn domein, omdat er 
veel onderwerpen in mijn porte-
feuille hieraan gerelateerd waren. Op 
onze afdeling Sociale Zaken is ook 
keihard gewerkt, om de mensen die 
geraakt waren, zoals ondernemers 
extra ondersteuning te bieden. Ik 
heb met bewondering en respect 
toegezien hoe dat werd ingevuld. 
Ook met de toeslagena�aire. 
Gelukkig waren dat in Bloemendaal 
niet veel mensen die daardoor 
geraakt werden. Er is onmiddellijk 
contact met hen opgenomen om 
zaken te organiseren.” 

Sociaal Domein
“Het Rijk besloot dat de gemeente 
verantwoordelijk werd voor zaken 
van het Sociaal Domein en dat er 
minder geld voor beschikbaar werd 
gesteld. Dat is natuurlijk een heel 
lastige combinatie, omdat de zorg-

vraag alleen maar groter werd. Dat 
was echt wel een uitdaging. Kijk je 
bijvoorbeeld naar de jeugdzorg, dan 
hebben we toch voor elkaar gekre-
gen dat het gelijk is gebleven de 
afgelopen jaren, door goede afspra-
ken te maken met de aanbieders en 
deze te monitoren. Ook hebben we 
�ink ingezet op preventie, zodat we 
die lijn vast kunnen houden.” 

Duidelijkheid is belangrijk
“Afgelopen wethouderperiode zijn 
best veel zaken tot stand gekomen. 
Zoals de afspraak die we gemaakt 
hebben over Oldenhove. In Olden-
hove worden straks statushouders en 
andere doelgroepen die dringend 
woonruimte zoeken opgevangen. 
Oekraïense vluchtelingen worden 
opgevangen in Dennenheuvel en 
Park Vogelenzang. Ik ben ook blij dat 
we als college de volle vier jaar heb-
ben volgemaakt. Dat is vele colleges 
voor ons helaas niet gelukt, vanwege 
regelmatige verdeeldheid in de raad. 
We hebben heel wat dossiers met 
wisselende meerderheden door de 

raad moeten loodsen. Het is namelijk 
niet zo dat een coalitie alles per de�-
nitie steunt. Een rode draad door 
mijn wethouderperiode is dat je 
altijd alles zo goed mogelijk probeert 
uit te leggen en duidelijkheid pro-
beert te scheppen. Je legt uit waar-
om je bepaalde beslissingen neemt: 
dat is heel belangrijk en essentieel.” 

Gemotiveerd en goed team
“Het was inderdaad een zeer inten-
sieve periode, maar je doet het 
samen en nooit alleen. Ik ben ook 
dankbaar dat ik met een zeer gemo-
tiveerd en goed team kon werken, 
dat zich enorm inzette en betrokken 
was. Daar ben ik echt trots op. Je wilt 
toch voor Bloemendaal en haar 
inwoners het beste. Natuurlijk wordt 
daar ook kritisch over gesproken en 
ongetwijfeld gaat er in iedere organi-
satie wel eens wat mis. Je wilt echter 
je werk met je team altijd met de 
beste intenties en betrokkenheid 
doen. Ondanks alle uitdagingen kan 
ik voldaan terugkijken op deze 
periode”, aldus Susanne.

Susanne de Roy van Zuidewijn neemt afscheid als wethouder van 
Bloemendaal: “Een turbulente periode met veel uitdagingen”

Susanne de Roy van Zuidewijn neemt afscheid. Foto’s aangeleverd door gemeente 
Bloemendaal.

Burgemeester Elbert Roest spreekt Susanne de Roy van Zuidewijn toe.

Door Eric van Westerloo

Heemstede – De omwonenden van 
de locatie waar de nieuwe Vomar 
moet komen hebben een zaak 
aangespannen tegen de bouwer/
ontwikkelaar en de gemeente. Wat is 
het geval? Om de uitlaatgassen van 
de ondergrondse parkeergarage af te 
voeren is voorzien dat een grote pijp 
en bijbehorend afzuigsysteem dit 
regelt.
De buurtbewoners hebben onder-
zoek gedaan naar de te verwachtte 
uitstoot van schadelijke sto�en, 
waaronder het kankerverwekkende 
benzeen. De vrijkomende gassen 
bevatten meer ongezonde sto�en 
zoals �jnstof.

De gemeente vroeg de Omgevings-
dienst IJmond hoe daarmee om te 
gaan. IJmond schakelde een gespeci-
aliseerde �rma EXISS in die tot de 
conclusie kwam dat er een vergun-
ning kon worden afgegeven. Hierna 
keurde de gemeenten het plan goed, 
waarin een onthe�ng is opgenomen 
die slechts een pijp van 7,6 meter 
boven het dak van de supermarkt 
toestaat. Als dat zo wordt uitgevoerd, 
vermoeden omwonenden overlast te 
ervaren.

Deskundigenpool Activiteiten-
besluit Gelijkwaardigheid
Nu is in Nederland, regeltjesland, 
alles nogal complex. De Rijksover-
heid heeft speciaal een groep specia-
listen samengesteld onder de naam 
Deskundigenpool Activiteitenbesluit 
Gelijkwaardigheid. Deze pool wordt 
ingeschakeld bij dergelijke milieu-
vraagstukken. De gemeente noch 
IJmond vond het nodig deze groep 
om advies te vragen. Intussen zijn de 
regels voor benzeen aangescherpt. 
De omwonenden legden de zaak 
voor bij de bezwarencommissie van 
de gemeente. Deze kwam met het 
advies aan het gemeentebestuur om 
de deskundigen de zaak te laten 
beoordelen en een advies uit te 
brengen. Er valt meer af te dingen op 
de inhoud van het EXISS-rapport. 
Bart O�erman die de zaak namens de 
omwonenden bepleitte is er o.a. ook 
voorbijgegaan aan variabelen zoals 
windrichtingen.

Fouten in rapport met onbruikbare 
rekenmodellen
De deskundigen hebben intussen 
hun advies uitgebracht. Het door de 
Omgevingsdienst IJmond ingescha-
kelde EXISS heeft nogal wat fouten 
gemaakt. Zo hanteerde zij rekenmo-

dellen uit 2002 en 2007 die niet meer 
gebruikt mogen worden. Er zullen 
dus nieuwe berekeningen moeten 
komen. De specialisten verwachten 
niet dat de uitstoot boven de grens-
waarde zal uitkomen. Het moet nog 
wel worden vastgesteld of de pijp nu 
7,60 of 14.50 moet zijn. Er is een af-
doende oplossing met �lters, maar 
dat kost volgens de bouwer 20 par-
keerplaatsen en geeft extra vocht in 
de garage, dus daar wil hij niet aan.

Mocht de conclusie, na herbereke-
ning, zijn dat een pijp van 14,50 
nodig is, dan botst dat met het 
bestemmingsplan. Met een aanpas-
sing van het bestemmingsplan zal de 
gemeenteraad wel akkoord gaan en 
kan de bouw verder.

Ventilatieaspecten niet getoetst
De deskundigen merkten nog op dat 
de overige ventilatieaspecten, waar-
onder het binnenklimaat van de 
parkeergarage niet is getoetst aan 
het bouwbesluit. Er heeft dus geen 
toetsing op gelijkwaardigheid plaats-
gevonden. Dit is een aandachtspunt 
voor de gemeente. Door te kiezen 
voor de verkeerde onderzoekroute 
zullen de kosten voor de gemeente 
oplopen.

Fouten in rapport: kleine overwinning voor 
omwonenden omtrent nieuwe Vomar

Velserbroek - Aanstaande zaterdag 
17 september is een bijzondere dag. 
Waarom? Omdat op deze dag een 
uniek evenement plaatsvindt bij 
Automobielbedrijf Tinholt.
In samenwerking met de meest 
enthousiaste Kia-rijders van Neder-
land houden  zij een dag om niet te 
vergeten 

Kia Cruisers Nederland
Deze groep enthousiaste Kia-rijders 
noemt zichzelf Kia Cruisers Neder-
land. Een groep door- en voor Kia-
rijders. Deze Kia-familie is ontstaan 
vanuit passie voor het merk en om 
hun eigen unieke Kia te laten zien 
aan andere liefhebbers en geïnte-
resseerden.  

Een uniek evenement
Aanstaande zaterdag 17 september 
van 11:00 – 17:00 is Kia Cruisers 
Nederland aanwezig bij Automobiel-
bedrijf Tinholt te Velserbroek. Op 
deze dag kunt u inspiratie op doen 
naar mogelijkheden van uw eigen 
Kia (of ander merk). U kunt het zo 
gek niet bedenken of de rijders van 
Kia Cruisers Nederland hebben het al 
toegepast op hun Kia.  

Nieuwsgierig?
U bent aanstaande zaterdag meer 
dan welkom bij Automobielbedrijf 
Tinholt gevestigd aan de Klompen-
makerstraat 43 te Velserbroek. Heeft 
u zelf een schitterende auto? Neem 
deze dan zeker mee. Tot zaterdag!  

Unieke auto’s tijdens evenement 
bij Tinholt in Velserbroek

Kia Cruisersevenement bij Tinholt. Foto aangeleverd door Automobielbedrijf Tinholt.
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Heemstede – Als dank voor haar 
werk als Consul van de Oorlogsgra-
venstichting in de gemeente 
Heemstede ontving Astrid Huis in ‘t 
Veld op donderdag 1 september een 
bronzen erespeld uit handen van 
Roel Broer, Manager afdeling Beheer 
en Onderhoud bij de Oorlogsgraven-

stichting. Burgemeester Nienhuis 
was hierbij aanwezig.

Astrid Huis in ’t Veld is acht jaar 
consul voor de Oorlogsgravenstich-
ting geweest. In deze rol was zij de 
lokale vertegenwoordiger van de 
Oorlogsgravenstichting in de 

gemeente Heemstede en daarmee 
verantwoordelijk voor de in- en 
externe contacten met betrekking 
tot het onderhoud van de oorlogs-
graven. In de gemeente Heemstede 
liggen zeven Nederlandse oorlogs-
slachto�ers begraven. Astrid Huis in ‘t 
Veld is als consul opgevolgd door 
Owen van der Vlugt.

In bijna elke gemeente in Nederland 
bevindt zich wel een oorlogsgraf. De 
consuls spelen een belangrijke rol bij 
het beheer en onderhoud van deze 
graven. In heel Nederland onder-
steunen ongeveer 330 consuls de 
Oorlogsgravenstichting bij de uitvoe-
ring van haar werkzaamheden. De 
consuls, die meestal in dienst zijn van 
een gemeente, worden o�cieel 
benoemd door de burgemeester. 

Over de Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting houdt de 
herinnering aan alle Nederlandse 
oorlogsslachto�ers levend bij 
huidige en toekomstige generaties. 
Dit doen wij door hun levensver-
halen te verzamelen en te delen en 
het onderhouden van de 50.000 
Nederlandse oorlogsgraven waar ook 
ter wereld.

Oorlogsgravenstichting speldt Consul Astrid 
Huis in ’t Veld bronzen erespeld op in Heemstede

V.l.n.r.: Burgemeester Astrid Nienhuis, Astrid Huis in ’t Veld en Roel Broer.
Foto aangeleverd door de Oorlogsgravenstichting.

Heemstede – De schoonmaakactie 
World Clean Up Day die wordt 
gehouden op zaterdag 17 september 
in Heemstede, is georganiseerd door 
een groepje vrijwilligers en wordt 
ondersteund door de gemeente. 

Alles wat jij nodig hebt voor World 
Clean Up Day in Heemstede
De gemeente houdt de openbare 
ruimte dagelijks schoon, maar wat 
extra hulp bij het schoonmaken
van onze omgeving is natuurlijk 
welkom.
Daarom stelt de gemeente hulpmid-
delen ter beschikking aan haar inwo-
ners om op een veilige manier zwerf-
afval op te ruimen. 

Zwerfafval nog steeds grote 
ergernis en vervuilend
Heemstede is een prachtige 
gemeente. Echter als je goed gaat 
kijken, ligt er ook in Heemstede toch 
heel wat zwerfafval. 
Blikjes, �esjes, mondkapjes, sigaret-
tendoosjes en helaas ook veel 
peuken. Zwerfafval is storend, slecht 
voor het milieu en het kost veel geld 
en tijd om op te ruimen.

Help mee en kom naar Plein1 je 
spullen halen
Kom zaterdag 17 september alleen, 
met je kinderen, buren of vrienden 
tussen 10.00 en 14.00 uur naar Plein1 
aan het Julianaplein 1 in Heemstede. 
Je kunt daar een afvalgrijper, hand-
schoenen en vuilniszakken halen om 
een rondje te gaan lopen door 
Heemstede.

Bij inlevering van je vuilniszak zal er 
ko�e of thee en iets lekkers voor je 
zijn. Je kunt ook gedurende de 
openingstijden van het gemeente-
huis alvast een afvalgrijper halen en 
op 17 september bijvoorbeeld vanuit 
je huis naar het Plein lopen. De vrij-
willigsters Margreet, Hanneke en 
Ageeth zien je graag komen met je 
vuilniszak.

Samen zwerfafval opruimen in Heemstede op 
World Clean Up Day op 17 september

Schoonmaakactie zwerfafval in het kader van End Plasic Soup twee jaar geleden 
(archie�oto). Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Haarlem - Op zaterdag 
10 september deed het zangkoor 
Encore mee aan het zgn. Korenlint in 
Haarlem, een festival van koren in 
diverse kerken en muzieklokalen.

Encore zong uit haar eigen repertoire 
met werken uit de 19e en 20e eeuw 
in de kerk van de Evangelische Broe-
dergemeente en in de Nieuwe Kerk. 

Meer informatie via de e-mail: 
encore.heemstede@gmail.com of
tel.nr.: 06-46427082.

Zangkoor Encore bij 
Korenlint Haarlem

Zangkoor Encore. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op zondag 18 septem-
ber houdt Harmonie St. Michaël 
samen met Beleef Heemstede voor 
de tweede keer op het Wilhelmina-
plein in Heemstede het festival 
‘Heemstede 1909’. Dit is een verwij-
zing naar het oprichtingsjaar van de 
vereniging. Een snelle rekensom leert 
dat St. Michaël 113 jaar aan de weg 
timmert. Na het succes van vorig jaar 
zijn er ook dit jaar verschillende 
verenigingen bereid gevonden om 
dit jaar aanwezig te zijn.  
Het belooft een mooie middag te 
worden middag op een historische 
locatie, in de openlucht, met Heem-
steedse cultuurgezelschappen en 
niet onbelangrijk gratis toegankelijk. 
Het concert vindt plaats van 13.30-
17.15 uur. 

Programma 
• Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest. Het HPhO is en orkest dat 
bestaat uit zo’n 50 gedreven 
amateurmusici. De concerten zijn 
origineel, veelzijdig en van een hoog 
niveau. 
• Popkoor Voice Collective. Voice 
Collective is een gezellig koor, met 
een leuk en swingend vierstemmig 
repertoire. Met pop en musicalnum-
mers, van populair tot musical, en 
van Queen tot de West Side Story. 
Dans & Balletstudio Jolein heeft een 
ruim aanbod van danslessen voor 
kinderen en volwassenen, iedereen is 
bij ons welkom. Ben je beginner of 
gevorderde, er is voor iedereen wel 
een geschikte dansstijl te vinden. 
• Marten Janse. Ik ben dichter, 
singer/songwriter, uitgever en 
hertaler. 
• Het Voorwegkoor. Zingen is voor 
ons al meer dan 25 jaar een gewel-
dige manier van ontspanning. 

• Lilaluna verteltheater. Het is de 
magische wereld van de fantasie, 
waarin alles kan en alles mag. Kom, 
laat je betoveren door de prachtige 
verhalen van Lilaluna. 
• Zanger Jeremi. Zingt met veel 
plezier het levenslied van nu en 
weleer met af en toe een Engelstalig 
uitstapje 
• Harmonie St. Michaël. Ruim 110 
jaar geleden opgericht en uitge-
groeid tot een volwaardig harmonie-
orkest. 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 20 
minuten. Door het gebruik van 
verschillende podia, hoeft u zich 
geen moment te vervelen. 
Op het plein staan voldoende 
stoelen en is catering aanwezig. 
Daarnaast zijn er kraampjes waarin 
diverse culturele organisaties zich 
zullen presenteren en is er in de 
glazen corridor van de Oude Kerk 
een expositie van Heemsteedse 
kunstenaars.   
Kortom, een zeer gevarieerd 
programma voor een heerlijke 
zondagmiddag. 

Het eind van de middag wordt afge-
sloten met een grande �nale: ‘A 
Brand New Day’, een gezamenlijke 
afsluiting van alle deelnemende 
partijen. 

Informatie over dit festival is te 
vinden op de website van Harmonie 
St. Michael: 
www.stmichael-heemstede.nl en  
Beleef Heemstede:
www.beleefheemstede.nl. 

Openluchtconcert ‘Heemstede 1909’ 
op het Wilhelminaplein

Openluchtconcert 2021. Foto: Joke van der Zee.

Heemstede  - Op woensdag 21 sep-
tember is er om 19.30 uur een bijeen-
komst Trefpunt Dementie op Plein1, 
Julianaplein1 in Heemstede met het 
thema ‘Wat als je je zorgen maakt om 
een ander?’ Inloop en ko�e vanaf 
19.15 uur. Als vrijwilliger, buur, fami-
lielid, 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. Trefpunt Dementie Heem-

stede is een samenwerking van 
diverse Zorg- en Welzijnsorganisaties 
in Heemstede en Alzheimer Neder-
land, afdeling Zuid-Kennemerland 
www.alheimernederland.nl.
U bent van harte welkom met uw 
partner, maar komt u liever alleen en 
kunt u uw partner niet alleen thuis-
laten, dan kunt u contact opnemen 
met Tandem, tel 023 - 891 06 10. 
Meer info en aanmelden kan via het 
kantoor van WIJ Heemstede, locatie 
Plein1, Julianaplein1, 2101 ZC 
Heemstede (1e etage). Tel: 023 – 528 
85 10, Katinka Verdonk. 

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

Interview Machteld Siegmann 
door Louis Stiller. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Om 16u. Toegang vrij. Reser-
veren via info@boekhandelblokker.
nl en/of tel.nr.: 023-5282472.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Pianiste Anastasia Safonova en 
zoon Andrej van Brakel op cello.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Fashion & Bites. Winkelcentrum 
Binnenweg/Raadhuisstraat Heem- 
stede. Modeshow om 13 en 
14.30u.

World Clean Up Day zwerfafval 
opruimen. Start op Plein1, Juliana-
plein 1, Heemstede. V.10-14u.

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

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Theeconcert door Het Domstad 
Blazersensemble. De Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. Om 
15u. Na a�oop collecte.

Kunstmarkt in de Jan van Goyen-
straat Heemstede. V.11-17u.

Het verhaal en de muziek van de 
Sefardische Joden. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is gewenst. 

VAN MA 19 T/M ZA 24 SEPTEMBER
Ondernemers vertellen verhalen 
en geschiedenis over hun winkel-
straat. Diverse locaties Winkelcen-
trum Binnenweg/Raadhuisstraat 

Heemstede. Meer info en 
programma op: www.wch.nl.

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Inloop SeniorWeb. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-11u. Aanmelden via
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

Wandeling plekken beeldhouwer 
Van den Eijnde. Plein1, Juliana-
plein1, Heemstede. Om 10.15u. 
Aanmelden via WIJ Heemstede: 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 - 5483828.

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.

Bijeenkomst Trefpunt Dementie. 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. 
Om 19.30u. Aanmelden kan via het 
kantoor van WIJ Heemstede, 
locatie Plein1 (1e etage). Tel: 023 – 
528 85 10, Katinka Verdonk.

Kom samen met het Wereld Natuur 
Fonds kikkers, padden en andere 
waterdiertjes zoeken op Buiten-
plaats Leyduin. Woestduinweg 4, 
14.30 – 16.00. Voor kinderen van 7 
t/m 11 jaar. Aanmelden via: www.
wwf.nl/activiteiten/waterdiertjes.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
‘Les belles chansons’. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten is 
gewenst. Meer informatie:
www.mosterdzaadje.nl.

Interview Ronit Palache. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15.30u. Toegang 
vrij. Reserveren via info@boekhan-
delblokker.nl en/of tel.nr.: 
023-5282472.

AGENDA

Door Bart Jonker 

Heemstede – Het nieuwe theater-
seizoen is van start gegaan bij Podia 
Heemstede, met weer voor ieder wat 
wils in een veelzijdig programma. 
Muziek, cabaret, toneel, lezingen of 
voorstellingen voor de jeugd: noem 
het maar, want Podia Heemstede 
heeft het dit theaterseizoen allemaal 
in huis.

Daarnaast heeft de kersverse voor-
zitter van Podia Heemstede, Wolter 
Kymmell, afgelopen juli het stokje 
van oud-voorzitter Erik Groot overge-
nomen. Een kennismaking.  

Leuk om te doen
Wolter kan zich roemen op veel erva-
ring in bestuursfuncties en kent het 
klappen van de zweep. “Ik ben reeds 
voorzitter geweest in andere ver-
banden”, vertelt hij. “Zo was ik voor-
zitter van de Rotary Club en ben ik 
nog voorzitter bij Stichting Wicke-
voort. Ik vind het ook gewoon leuk 
om te doen en het is altijd weer 
anders.”

Wolter is zelf ook fervent liefhebber 
van podiumkunsten en dat is altijd al 
zo geweest. Wolter: “Vroeger woonde 
ik in België, waar ik altijd al het 
Koningin Elisabethconcours 
bijwoonde en ook naar de �nales 
ging. Daarnaast zag ik daar graag 
cabaret. In België wordt heel veel 
gedaan aan cultuur, vooral rond 
Brussel waar ik woonde. Nederlands-
talig en de Franstalig spelen hierbij 
een grote rol. Rond Brussel zijn er 
veel Vlaamse theaters, want het 
Nederlandstalige dient gelijkwaardig 
behandeld te worden als het Frans-
talige, ook qua geld. Je hebt daarom 
ook veel culturele centra daar in de 
dorpen, dat is ongeloo�ijk en 
fantastisch.
Om deze gelijkwaardigheid qua 
Vlaamse en Franse taal te borgen heb 
ik de indruk dat in België er daarom 
iets meer geld beschikbaar is voor de 
cultuur dan in Nederland.” 

Trots op bestuur, vrijwilligers en 
ambassadeurs
“Ik ben trots op een sterk bestuur 
met penningmeester Patrick Mol en 
bestuursleden Dorien van Beek, Els 
Teske en, sinds kort, Michel Radix. 
Echter Podia Heemstede kan niet 
bestaan zonder de steun van de vele 
enthousiaste vrijwilligers, die zich 
jaar en dag ieder seizoen weer ten 
volste voor ons inzetten. Dank 
daarvoor.
Daarnaast heeft Podia Heemstede 
enkele ambassadeurs die de stich-
ting een warm hart toedragen en 
onze activiteiten en voorstellingen 
onder de aandacht brengen. Ik noem 
daarbij Irene Moors, Sjamke de 
Voogd en ook Arno Koek van Boek-
handel Blokker. Daar zijn we gigan-
tisch blij mee!” 

IJzersterk programma
“We merken dat door de afgelopen 
coronaperiode mensen wat voorzich-
tiger zijn met vooraf kaarten reser-
veren en op kortere termijn de 
kaartjes bestellen”, vervolgt Wolter. 
“We hebben desalniettemin weer 
een ijzersterk en superleuk 

programma waar we echt trots op 
zijn, dus we denken dat het wel alle-
maal goedkomt. Natuurlijk de grote 
namen. Afgelopen vrijdag trapte 
Freek de Jonge het theaterseizoen af 
in de Luifel.

Andere bekende artiesten maken 
eveneens hun opwachting, onder 
anderen: Lenette van Dongen, Dolf 
Jansen, Erik van Muiswinkel en 
Stefano Keizers op cabaretgebied in 
de Luifel. Het leuke van deze voor-
stellingen is dat ik de Luifel ook een 
intiem theater vind. Net een huis-
kamer, waardoor je de voorstelling 
meer interactief en persoonlijker 
beleeft. Op klassiek gebied doen 
onder meer Ronald Brautigam, Fuse 
en Wibi Soerjadi de Oude Kerk aan, 
met haar ongeëvenaarde akoestiek.

Ook juist de minder bekende voor-
stellingen zijn zeker de moeite waard 
om bezocht te worden, deze maken 
mij juist nieuwsgierig. Ik noem 
bijvoorbeeld Jan Beuving met 
cabaret en liedjes op 28 januari, maar 
ik kijk zelf ook uit naar trompettist 
Eric Vloeimans en de voorstelling 
Foreverly Brothers  met muziek van 
The Everly Brothers. Maarten van 
Rossem komt met een lezing en Dirk 
Scheele heeft weer een leuke 
jeugdvoorstelling.
Waar ik zeker  benieuwd naar ben is 
op 16 december de cabaretvoorstel-
ling van het duo N00b (Laura Bakker 
en Isabelle Kafando), die afgelopen 
zomer hun debuut maakten.

Alle voorstellingen voor dit seizoen 
zijn te vinden op: https://podia-
heemstede.nl/voorstellingen/
maand”, aldus Wolter Kymmell. 

Cadeaubon
Dit jaar is ook voor het eerste een 
cadeaubon bij Podia Heemstede 
verkrijgbaar om iemand een plezier 
te doen met een voorstelling naar 
keuze. Alle informatie hierover is 
tevens te vinden op:
www.podiaheemstede.nl. 

Een nieuw theaterseizoen én een 
nieuwe voorzitter bij Podia Heemstede

Voorzitter Wolter Kymell.
Foto aangeleverd.

Overveen - Op zondag 25 
september start het nieuwe concert-
seizoen van Muzenforum in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, aan 
de Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. Dan spelen Tosca Opdam 
(viool), Pamela Smits (cello) en Daniël 
Kramer (piano) werken van Camille 
Saint-Saëns, Claude Debussy en 
Maurice Ravel.  

Sinds Tosca Opdam in 2011 het Oskar 
Back Concours won geldt ze als een 
van de meest opvallende jonge 
Nederlandse violisten. De Volkskrant 
sprak over een ‘overrompelende 
muzikale persoonlijkheid’. Hoewel ze 
nog steeds tot de jonge nieuwe 
generatie behoort is haar spel en 
repertoirekeuze volwassen. Als 
soliste heeft ze met diverse bekende 
orkesten opgetreden in binnen- en 
buitenland. In 2018 gaf ze haar 
debuutrecital in Carnegie Hall in New 
York. Ook in de kamermuziek is ze 
actief en heeft ze met vele verschil-
lende bezettingen gespeeld.  
De in Canada geboren Nederlandse 
celliste Pamela Smits staat bekend 

om haar fenomenale techniek, haar 
bevlogen natuurlijke manier van 
spelen en haar muzikale veelzijdig-
heid. Zij heeft een uitgebreid reper-
toire dat composities uit alle stijlperi-
odes omvat.  

Daniël Kramer won de eerste prijs in 
het Prinses Christina Concours 1994. 
Hij geniet inmiddels bekendheid als 
veelzijdig en bevlogen pianist. Als 
solist trad hij op met diverse 
orkesten. Ook als kamermusicus is hij 

actief: zo werkt hij o.a. samen met 
Janine Jansen, Liza Ferschtman en 
Quirine Viersen.  

Voor hun optreden in Bloemendaal 
hebben de drie een speciaal 
programma samengesteld getiteld 
‘De Franse Revolutie’ waarin ze in 
verschillende bezettingen te horen 
zijn. Als eerste spelen Pamela en 
Daniël de eerste cellosonate van 
Saint-Saëns, gevolgd door Daniël 
met Préludes van Debussy voor 
piano solo. Vervolgens vertolken 
Tosca en Daniël Tzigane van Ravel en 
ten slotte komen ze alle drie in actie 
in het pianotrio in a-klein van Ravel. 

Het concert start om 11.00 uur (zaal 
open 10.30 uur). Een kaart kost €24,-. 
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,-. 
Kaarten zijn online te koop via www.
muzenforum.nl en op de dag van het 
concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling). 

 Op de website www.muzenforum.
nlvindt u meer informatie over het 
concert. 

Muziek van Franse impressionisten in het gemeentehuis van Bloemendaal 

Violiste Tosca Opdam in Carnegie Hall. Foto aangeleverd door Muzenforum.

Werkzaamheden ProRail 

Heemstede - In de nacht van 
woensdag 21 september 00.00 uur 
t/m donderdagochtend 22 septem-
ber 06.00 uur, vinder er werkzaam-
heden aan het spoor door ProRail 
plaats met een slijptrein. Deze werk-
zaamheden kunnen licht- en geluids-
overlast veroorzaken. Meer infor-
matie op: www.prorail.nl.

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

Duo Beumer & Van Ham.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. Meer infor-
matie: www.mosterdzaadje.nl. 

Muziek van Franse impressio-
nisten. Gemeentehuis Bloemen-
daal,  Bloemendaalseweg 158, 
Overveen. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: € 24,-. Jongeren 
tot 26 jaar betalen €12,-.via
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling).
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Opperbeste stemming op de Jaarmarkt in Bloemendaal
Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Bloemendaal – De ondernemers van 
Winkelcentrum Bloemendaal en tal van 
andere Bloemendaalse organisaties hadden 
zondag 11 september hun beste beentje 
voorgezet voor de traditioneel gezellige 
Bloemendaalse Jaarmarkt. 

En dat was niet tegen dovemansoren 
gezegd, want van heinde en verre waren 
belangstellenden op de Bloemendaalse 
Jaarmarkt afgekomen. 
Shoppen, informatie en voorlichting 
krijgen, eten, drinken en een heuse mode-
show waren de succesingrediënten van 
deze dag. Een topdag vol plezier.
Hierbij de fotoreportage. 
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Bloemendaal - Op zondag 18 sep-
tember verzorgt Dirk van de Glind 
om 10.30 uur in De Kapel, Potgie-
terweg 4, 2021 CT in Bloemendaal 
een lezing met als thema: Volwassen 
geloven en denken. In het belang 
van mensheid en planeet moeten we 
onze menselijkheid ontwikkelen 
voorbij aan de grenzen van overtui-
ging, religie, volk en land. Geloven en 
denken zijn weliswaar verschillende 
benaderingen van de grote vragen 
van het leven, maar met beide staan 
we voor hetzelfde mysterie. Univer-
sele menselijkheid betekent dat we 
deel uitmaken van hetzelfde uni-
versum en organisch en principieel 
met alles en iedereen verbonden zijn. 
Eeuwenlang is er in het Christendom 
uitgegaan van een negatief mens-
beeld dat blokkerend en frustrerend 
gewerkt heeft. De omslag van een 
negatief naar een positief mensbeeld 

dat perspectief biedt voor een hoop-
volle toekomst, is essentieel. 
Dirk van de Glind (1959) stond vele 
jaren voor de klas als docent Levens-
beschouwelijke Vorming in het 
voortgezet onderwijs en heeft mede 
daardoor de kans gehad rond te 
kijken in de schatkamers van de 
menselijke geest. In zijn boeken en 
publicaties geeft hij zijn visie op het 
leven in helder en prettig leesbaar 
proza weer. Lezingen lardeert hij met 
beeld en geluid, prikkelende stel-
lingen, humor, anekdotes en wijs-
heden uit alle windrichtingen. Zijn 
gesprek met Annemiek Schrijver in 
De Verwondering oogstte veel waar-
dering. Zie ook:
www.dirkvandeglind.nl.
Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag €8 ter 
dekking van de kosten. Meer infor-
matie: www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing Dirk van de Glind ‘Volwassen geloven 
en denken’ in De Kapel

Santpoort-Noord - Op vrijdag 23 
september om 20 uur brengt de 
chansonnière Carole Doucet, samen 
met haar voortre�elijke begeleiding 
van de �uitiste Dasha Beltiukova en 
de gitarist Hans van Gelderen het 
programma ‘Les belles chansons’ op 
de planken van ’t Mosterdzaadje, aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
Het wordt een gevarieerd program-
ma waar humor en nostalgie vanaf 
spatten. Het trio dat al 12 jaar samen-
werkt weet steeds weer de mooiste 
chansons uit de kast te trekken. De 
bekende namen zoals Brel, Piaf, 
Trenet, Aznavour. Maar ook chansons 
uit Quebec en eigen nummers 
komen aan bod. Aanstekelijk en van 
hoog niveau zijn de instrumentale 
intermezzi. Voor liefhebbers van het 
chanson is het tijd om zich onder te 
dompelen in Franse sferen.  

Moments Musicaux  
Zondag 25 september om 15 uur zijn 
de saxofonist Sander Beumer en de 
pianist Hans van Ham, bekend onder 
de noemer Duo Beumer & Van Ham 
te gast en nemen het publiek mee op 
een muzikale tijdreis door Polen, 
Nederland en België. Moments Musi-
caux is een gevarieerd programma 
met twee schitterende werken uit de 
19de eeuw en daarnaast twee onbe-
kende maar zeer interessante 
stukken van Joods-Nederlandse 
componisten uit de 20ste eeuw. 
Uitgevoerd worden: Henri Wieniaws-
ky, Marius Flothuis (Moments Musi-
caux), Julius Hijman (Sonatine) en 

Henri Vieuxtemps. De toonomvang 
van de altsaxofoon en die van de 
altviool zijn nagenoeg gelijk en dat 
gegeven heeft Duo Beumer & van 
Ham al meerdere malen met succes 
benut. In dit con-cert kunt u getuige 
zijn van weer twee nieuwe bewer-
kingen: de altvioolsonate van Vieux-
temps en de Rêverie voor altviool 
van Wieniawski. Deze stukken waren 
nog niet eerder in de versie voor 
altsaxofoon en piano te beluisteren. 

‘t Mosterdzaadje, telnr.: 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open.  Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is gewenst. 

Meer informatie op:
www.mosterdzaadje.nl.

Les belles Chansons en Moment 
Musicaux in ‘t Mosterdzaadje

Les Belles Chansons. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Duo Beumer & Van Ham.

Door Bart Jonker 

Bloemendaal – Lokale politiek en 
bestuur, hoe zit dat nu eigenlijk in 
elkaar? Dat is best ingewikkeld om 
uit te leggen op luchtige en boei-
ende manier aan 
basisschoolleerlingen.
André Burger, tot voor kort nog 
raadslid in de gemeenteraad van 
Bloemendaal, besloot hier wat aan te 
doen en begon in 2006   het project 
‘Raadslid in de Klas’, een gastles om 
leerlingen uit te leggen hoe de lokale 
politiek in elkaar zit en werkt.  

Hoog bezoek
De komende weken brengen raads- 
en duo-commissieleden in twee-
tallen een bezoek aan de groepen 5 

tot en met 8 van de deelnemende 
basisscholen. Afgelopen dinsdagoch-
tend 13 september, was het de beurt 
aan De Josephschool in Bloemen-
daal. Met hoog bezoek, want burge-
meester Elbert Roest kwam hoogst-
persoonlijk eventjes het startsein 
geven. Dat vonden de kinderen 
natuurlijk al machtig, de burge-
meester ‘himself’ die in de klas op 
bezoek komt.  

Na het vertrek van burgemeester 
Roest, legden André Burger samen 
met gemeenteraadlsid Joost Kramer 
(D66) op luchtige wijze uit hoe het 
reilt en zeilt in de lokale politiek. De 
Kinderen zaten geboeid te luisteren 
en konden alle vragen stellen die ze 
wilden.  

Leerlingenraad
Na een gastles gaan de kinderen zelf 
aan de slag met politiek. Ze kunnen 
zich voordragen als kandidaat voor 
de leerlingenraad van hun school en 
voeren campagne. Ze stellen een aan-
tal actiepunten op waarvan zij vin-
den dat deze goed zijn voor hun mede-
leerlingen. Deze presenteren ze in de 
raadzaal van het gemeentehuis of op 
school, waarna op elke school verkie-
zingen plaatsvinden. Uit elke groep 
worden twee leerlingen gekozen. Het 
project eindigt op elke school met de 
installatie van de leerlingenraad door 
de (loco)burgemeester.  
Daarna vinden heuse verkiezingen 
plaats, met als slotstuk de installatie 
van de leerlingenraad door de (loco)
burgemeester.

Basisschoolleerlingen wegwijs maken 
in de politiek met ‘Raadslid in de Klas’

V.l.n.r.: Joost Kramer en André Burger leggen uit hoe het lokale bestuur van Bloemendaal in elkaar zit. Foto: Bart Jonker.

Regio - Psychosociale zorg voor 
kankerpatiënten en hun naasten een 
boost geven, dat is het doel van een 
nieuwe miljoeneninvestering die 
KWF tot en met 2025 gaat doen. KWF 
investeert dit bedrag om de zorg in 
de IPSO-centra te professionaliseren 
en de 81 locaties beter vindbaar te 
maken. Adamas is een van deze 
centra en biedt op een laagdrempe-
lige manier psychosociale ondersteu-
ning door o.a. lotgenotencontact, 
een luisterend oor of begeleiding en 
behoeftegerichte activiteiten.

Johan van de Gronden, directeur 
KWF: “Tijdens de behandeling is de 
zorg vooral gericht op het behan-
delen van de ziekte. Terwijl patiënten 
tijdens, maar ook na de behandeling 
veel moeite hebben om hun leven 
weer op te pakken. Voor die mensen 
zijn de Centra voor leven met en na 
kanker het vangnet. Met deze �nan-
ciering ontlasten we de reguliere 
zorg en kunnen we écht bijdragen 
aan een beter leven voor kankerpati-
enten en hun naasten.”

KWF �nanciering
Met de KWF �nanciering van 16 
miljoen euro kan elk IPSO-centrum 

een betaalde kracht aannemen en 
wordt de brancheorganisatie IPSO 
ondersteund. Beiden om de zorg te 
coördineren, fondsen te werven voor 
de activiteiten én om meer bekend-
heid aan de centra te geven. Zowel 
onder (ex-)kankerpatiënten als onder 
hun zorgverleners. Zodat meer 
mensen deze laagdrempelige, waar-
devolle zorg en ondersteuning 
kunnen vinden.

Impact Centra voor leven met en 
na kanker
Op dit moment leven er meer dan 
800.000 mensen met of na kanker. 
De verwachting is dat dit er in 2030 
1,4 miljoen zijn. Uit onderzoek van de 
Nederlandse Federatie van kankerpa-
tiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat 
85% van deze mensen zorgen of 
angst ervaart en dit heeft een nega-
tieve invloed op de kwaliteit van 
leven. Een IPSO-centrum biedt onder 
andere bij deze klachten ondersteu-
ning en 84% van de bezoekers 
ervaren een verbetering van de 
kwaliteit van leven.Zo geeft men aan 
dat zij zich door een bezoek beter 
kunnen ontspannen en zich minder 
alleen voelen staan. (Sinzer/KWF 
E�ectonderzoek, december 2018)

Reshma, ex-patiënt: “Het centrum 
biedt een stukje nazorg waar het 
ziekenhuis geen tijd voor heeft, maar 
die je wel ontzettend hard nodig 
hebt.
Gedurende en na het proces is het 
namelijk heel �jn als er een veilige 
haven is waar je terecht kunt. In het 
centrum vond ik zowel expertise als 
persoonlijke aandacht.”

Ook zorgverleners zien de toege-
voegde waarde van de IPSO-centra 
blijkt uit onderzoek. Bijna de helft 
van de ondervraagde zorgverleners 
verwacht dat een bezoek aan een 
centrum tot minder zorg van een 
huisarts of geestelijke gezondheids-
zorg leidt.
Toch blijkt dat slechts 10% van de 
zorgverleners de ondersteuning van 
de IPSO-centra met hun patiënten 
bespreekt.
(IPSO Onderzoek, december 2021).

KWF investeert 16 miljoen in centra 
voor leven met en na kanker

Foto aangeleverd.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bloemendaal – Afgelopen zaterdag 10 en zondag 11 september 
waren de jaarlijkse Open Monumentendagen. Op deze dagen 
zetten veel culturele monumenten hun deuren wagenwijd open 
voor het publiek. Natuurlijk kan de redactie niet alles bezoeken: 
het zogenaamde ‘beam me up Scotty’-principe uit de serie Star 
Trek bestaat nu eenmaal niet.
Uw redacteur bezocht buitenplaats Elswout in Overveen en de 
Dorpskerk in Bloemendaal.

Buitenplaats Elswout
Er was eens een lakenhandelaar die Carel Moulin heette en in 
1633 op de gekochte ruige duingronden een buitenplaats 
stichtte. Het duinzand dat werd afgegraven werd benut voor de 
stadsuitbereiding van Haarlem en Amsterdam. Elswout wisselde 
door de eeuwen heen van eigenaar, die ieder weer hun eigen 
stempel op de buitenplaats drukten.

De oudste gebouwen zijn het poortgebouw en de twee koets-
huizen, die uit de tijd zijn van de Amsterdamse wapenhandelaar 
Marselis. Eigenaar Jacob Boreel koos echter voor de realisatie 
van het park in landschapsstijl. In 1883 liet de beroemde familie 
Borski ‘Het Grote Huis’ bouwen, ontworpen door Constantijn 
Muysken. Dit gebouw is thans een kantoorpand en niet toegan-
kelijk. In 1883 verrees de schitterende Orangerie in opdracht van 
de Borski’s. Sinds 1970 is buitenplaats Elswout in beheer en in 
eigendom van Staatbosbeheer.

Modelboerderij Elswout
De fraaie modelboerderij nabij de parkeergelegenheid is tevens 
onderdeel van de bijna 400 jaar oude buitenplaats Elswout. Op 
Open Monumenten kon deelgenomen worden aan diverse 
excursies o.l.v. een gids, die vertelde over de geschiedenis van 
dit gebouw, dat ooit gebouwd werd om de hygiënische omstan-
digheden bij de melkwinning te verbeteren.

Dorpskerk Bloemendaal
Eveneens zeer de moeite waard is een bezoek aan de fraaie en 
schattige Dorpskerk, die trots prijkt in het kloppend historische 
hart van Bloemendaal. Deze Dorpskerk werd ingewijd in 1636 en 
is thuishaven van de protestantse gemeente.
Bijzondere details in deze kerk zijn de gebrandschilderde ramen 
van Pieter Holsteyn, een geschenk van onder meer de Staten 
van Holland en steden als Haarlem, Hoorn en Dordrecht.

Noemenswaardig als monument is eveneens het orgel van de 
18de eeuwse orgelbouwer Pieter Assendelft uit Leiden. Dit orgel 
is sinds 1993 in de Dorpskerk geplaatst en stond voorheen in de 
kerk van Ba�o in Groningen.

Bronnen: Staatbosbeheer en Vrienden van de Dorpskerk.

Even wat Bloemendaalse geschiedenis opsnuiven 
tijdens het weekend van de Open Monumentendagen

Orgel in Dorpskerk.

Hertenkamp voor ‘Het Grote Huis’ op Buitenplaats Elswout.

Buitenplaats Elswout: gezicht op ‘Het Grote Huis’(1883).

Modelboerderij op Elswout.

Dorpskerk Bloemendaal. Interieur van de Dorpskerk met gebrandschilderde ramen.

De Orangerie (1884).

Poortgebouw Elswout.




