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Vogelenzang - Begin deze week is 
een schaapskudde gearriveerd op 
Buitenplaats Leyduin. De kudde trekt 
rond tot begin oktober. Wandelaars 
en fietsers kunnen de schapen 
tegenkomen. 
 
Grote hulp bij natuurbeheer  
Dit najaar gaan de schapen vooral op 
en rond de voormalige paardenren-
baan van Woestduin grazen (5,61 
hectare). Boswachter Kees Perquin: 
“Een kudde zien is indrukwekkend, 
de honden die de schapen bege-
leiden, maar juist ook de schapen 

zelf: het zijn harde werkers en ze 
komen precies daar waar machines 
niet kunnen komen. Als ze klaar zijn 
met grazen, reizen de dieren weer 
door naar een ander natuurgebied.” 
Leyduin behoort tot de Europese 
extra beschermde Natura2000 
gebieden. Perquin geeft aan hoe 
belangrijk het is dat dit unieke land-
schap behouden blijft zodat iedereen 
daar nog jaren van kan genieten.
 
De kudde van 250 schapen zal vanaf 
nu zo’n twee keer per jaar komen 
grazen om op de buitenplaats droog-

schraalland te behouden. Perquin: 
“Dit zijn open en kruidenrijke velden, 
tamelijk zeldzaam in West-Europa en 
dus van grote waarde. Helaas komen 
door de grote hoeveelheid stikstof-
neerslag steeds méér kwetsbare 
planten en dieren in het gedrang.
Je ziet dat dit droog-schraalland 
verruigt en verzuurt, er is hoog 
opgaande vegetatie ontstaan en 
grassen verdringen de waardevollere 
soorten. Dat willen we een halt 
toeroepen. Het is nodig dat de 
natuur zich kan herstellen, want vlin-
ders, zeldzame planten en andere 

insecten willen we niet kwijtraken.” 
De provincie Noord-Holland finan-
ciert de werkzaamheden om de 
natuur te helpen herstellen. 
 
Niet aaien
Ben je aan het wandelen of fietsen in 
het natuurgebied? Let dan even op, 
het is een betoverend gezicht die 
schapen in het landschap, maar het  
is niet de bedoeling de dieren te 
aaien. 
Nederland telt nog zo’n honderd 
schaapskuddes die helpen in het 
natuurbeheer. 

‘Harde werkers’ aangekomen op Woestduin 

Wie het prachtige landgoed Leyduin opgaat kiest links de wandeling naar Woestduin. Hier lag een eeuw geleden zoiets de in de regio befaamde renbaan. Nu ‘rennen’ er schapen, zij het dat deze dieren, anders dan snelle 

renpaarden, het heel rustig aan doen. Dat is echter op het eerste gezicht! De kudde is op initiatief van Landschap NH ingezet om hele stukken gras weg te maaien. De natuurlijke maaiers worden in meerdere natuurgebieden 

ingezet. Maandag jl kwamen ze aan op Woestduin. U kunt de wollige grazers tegenkomen maar wel in formatie: ze grazen achter (mobiele) hekken. Foto: Joke van der Zee.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Sinds december 2020 
zijn de appartementen van Spaarne-
licht vrijwel allemaal bewoond. De 
twee markante torenflats nabij de 
Schouwbroekerbrug omvatten in 
totaal 52 appartementen en 6 pent-
houses. Ze vormen samen een opval-
lend entree van Heemstede vanuit 
Haarlem/Schalkwijk. Met het ont-
werp van architect Groosman is 
gekozen voor een stoere bakstenen 
gevel en goudkleurige kozijnen. 
De twee appartementcomplexen, 
strikt genomen Dageraad en Horizon 
geheten, maar door de bewoners zelf 
toren 1 en toren 2 genoemd, waren 
nog niet officieel geopend. Deels 
omdat door de coronabeperkingen 
geen formeel feestje mogelijk was 
voor meerdere mensen.

Op dinsdag 14 september was het 
echter zover en leidde de voorzitter 
van de bewonerscommissie Bob 
Verburg wethouder Annelies van der 
Have in met een korte toespraak, 
waarna ze de officiële opening 
verrichtte door middel van het hijsen 
van de vlag op het middenterrein. 

Tuin
Voorafgaand aan de plechtigheid 
werden genodigden rondgeleid door 
de prachtige binnentuin door 
bewoonster en hovenier Margot 
Timmer. Zij memoreerde dat de voor-
malige tuin van het Spaarnezieken-
huis destijds vakkundig was aange-
legd door de firma Van Empelen. De 
bomen die toen waren geplant 
kunnen echter niet terugkeren in de 
nieuwe tuin, omdat er maar 20 centi-
meter diepe grond beschikbaar is. 
Het dak van de parkeergarage vormt 
immers de ondergrond van de 
nieuwe binnentuin.

Desalniettemin is er een schitterende 
tuin verrezen op de plek met uitge-
kiende haagjes en tegelpatronen te 
midden van tientallen soorten 
planten en bloemperken. Ook enkele 

tropische boompjes die bestand zijn 
tegen ons klimaat en geschikt voor 
de ondergrond maken onderdeel uit 
van de siertuin. Ook is gekeken naar 
de verschillende bloeimomenten van 
de seizoenen.

Zoveel diversiteit in een gemeen-
schappelijke tuin behoeft veel onder-
houd, geeft Timmer toe. Schoffelen 
doet ze liever niet, maar ze verkiest 
het handmatig uittrekken van het 
onkruid. Voor deze klussen zijn veel 
handen nodig, maar met hulp van 
een groep enthousiaste vrijwilligers 
onder de bewoners werd het karwei 
geklaard. Sommigen van het tuin-

klusteam hadden nooit eerder in de 
aarde gewroet, maar dragen graag 
hun steentje bij. Samen werken aan 
een gemeenschappelijk doel schept 
een band die door de wethouder 
werd geprezen in haar toespraak. 

Een nieuw woonproject is nooit 
meteen volmaakt, beseffen de bewo-
ners. Maar aan het wensenlijstje 
wordt gewerkt en tijdens de afslui-
tende borrel bleek hoezeer de fraaie 
ligging wordt gewaardeerd, omringd 
door een bijzondere tuin, een ruim 
opgezet recreatiepark met speeltoe-
stellen en niet in het minst, het fraaie 
uitzicht op het Spaarne. 

De vlag in top voor Spaarnelicht

De vlag in top en een toost voor Spaarnelicht. Foto: Mirjam Goossens.

Heemstede - Zaterdag 25 september tussen 12.00 en 15.00 uur organiseert Woonproject Heemstede een burendag. Zij 
nodigen u uit voor een lekker bakje koffie, maar er zijn meer festiviteiten zoals een koffieproeverij, zelfgemaakte hapjes, 
verschillende spelletjes en een mini-loterij, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.
U kunt ook kennismaken met de producten van de dagbesteding en een bezoek brengen aan het Pomphuis onder de 
watertoren. Als goede buur doet ook de HVHB mee aan deze burendag met een kraam om u kennis te laten maken met 
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Zij laten zien wat zij doen en wat zij maken.
Maak contact met uw naaste buren, u bent van harte uitgenodigd door Woonproject Heemstede en de HVHB. Locatie 
Waterpark Heemstede, naast de watertoren.

Burendag met leuke festiviteiten bij 
Woonproject Heemstede

Foto: Harry Opheikens.

Haarlemmermeer – Uitvaartonder-
neming Dunweg heeft er een prach-
tige, bijzondere rouwauto bij: de 
klassieke Volkswagenbus. De bus 
komt uit Brazilië en dateert van 1973. 

Wereldberoemd
Vorig jaar is de Volkswagen bus door 
Dunweg naar Nederland gehaald en 
hier volledig gereviseerd en opge-
knapt. Dit iconische Volkswagen 
busje is wereldberoemd en heel 
geliefd onder verzamelaars, nostalgi-
sche kampeerders en surfers. 

Uitvaart op maat
Steeds vaker kiest men ervoor om 
een uitvaart geheel naar eigen wens 
te realiseren. Dat betreft niet alleen 
(natuur)begraven of cremeren, of 
welke hapjes worden geserveerd. 
Ook het kunnen kiezen van de rouw-
auto hoort hierbij. Met dit rouwbusje 
kan op een bijzondere en persoon-
lijke manier afscheid worden 
genomen. 

Door wie kan de bus worden 
ingezet?
De Volkswagenbus kan voor elke 
uitvaart in de Haarlemmermeer en 
Groot Amsterdam worden ingezet.
U kunt contact met Dunweg op- 
nemen voor het reserveren van de 
bus.

De rouwauto is met Dunwegchauf-
feur te huur, zodat alles probleem-
loos verloopt. De bus is bijna 50 jaar 
oud en dit vraagt extra aandacht van 
de chauffeur. Lange afstanden rijden 
is niet wenselijk. Onder meer omdat 
de max. snelheid 80 km/uur 
bedraagt.

Meer informatie
Het is altijd mogelijk een afspraak te 
maken voor een persoonlijk gesprek 
met uitvaartconsulent Adri van den 
Bergh. Zij brengt samen met u uw 
uitvaartwensen en de daarbij beho-
rende kosten in kaart.
Informatie: 023-5633544.

Legendarische Volkswagenbus 
nu ook als rouwauto

Bijzondere uitvaartauto. Foto aangeleverd.

Heemstede - De energiecoaches 
komen graag bij u langs voor een 
vrijblijvend energiecoach gesprek. 
De coaches zijn getrainde vrijwilli-
gers, die onafhankelijk en deskundig 
advies geven om thuis energie te 
besparen. Meldt u aan en ga met hen 
aan de slag!

De dagen worden korter en het 
wordt iedere dag weer wat kouder: 
het stookseizoen komt eraan. “Dit is 
een mooie tijd om na te denken over 
een comfortabel, duurzaam huis. 
Misschien wil je thuis wel aan de slag, 
maar raak je verdwaald in alle infor-
matie online. Dan is het net even fijn 
dat iemand met je meedenkt 
waarmee je kunt beginnen. Dat kan 

al met kleine bespaaracties. Of je 
gaat verbouwen: een mooie kans om 
te verduurzamen, maar waar moet je 
aan denken? Wij denken graag mee!”, 
aldus een van de coaches.

Twijfelt u of een energiecoach 
gesprek nuttig is? Kom dan langs bij 
Plein1 tijdens de Week van de 
Ontmoeting vanaf 30 september. Of 
loop langs bij de mobiele showroom 
op de Binnenweg op 6 oktober 
tussen 13 en 18 uur. De energiecoa-
ches zijn daar aanwezig en staan u 
graag te woord. Houd hiervoor de 
communicatie van gemeente 
Heemstede in de gaten of neem een 
kijkje op:
www.heemsteedsduurzamer.nl. 

Energiecoach helpt Heemsteedse 
huizen verduurzamen

Scooter volledig 
erbrand

Heemstede - Een scooter op de Glip-
perdreef is maandagavond totaal 
uitgebrand. Rond negen uur vloog 
het voertuig in brand. De brandweer 
werd gealarmeerd terwijl de scooter 
in lichterlaaie stond. Het vuur is 
geblust met schuim. De politie sloot 
de Glipperdreef tijdelijk af voor het 
verkeer. Van de scooter bleef niet 
veel meer over... Onduidelijk is wat 
de toedracht van de brand was.

Foto: Michel van Bergen.
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WEETJES UIT DE GEMEENTELIJKE COMMISSIES

Door Eric van Westerloo 
 
Aandelen Meerlanden
De Meerlanden wil een andere aandelenstructuur. Voor Heemstede pakt dit voorlopig 
niet zo gunstig uit. Wethouder Mulder heeft een extern bureau laten uitzoeken wat de 
consequenties zijn en welke oplossingen om dividendinkomsten zeker te stellen. Met de 
uitkomst is zij de onderhandelingen ingegaan en kreeg meerdere gemeenten (ook 
aandeelhouder), mee. In de nieuwe structuur krijgt Heemstede minder zeggenschap maar ontvangt vijf jaar lang 
5% dividend. De volgende 20% minder per jaar. Of daarna nog dividend wordt uitgekeerd hangt af van de presta-
ties van Meerlanden op dat moment. De politiek wil het nogmaals behandelen in de raadsvergadering van 30 
september. Zij willen o.a. weten wat de consequenties zijn als wij helemaal uit de Meerlanden stappen.

Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Echt gelukkig met de komst van deze deelregio lijkt de politiek niet. De regio draaide de duimschroeven aan door 
juist in de zomerperiode te antwoorden en de deelnemers voor een lastige opgave gesteld te zien. Rocourt (D66) 
was daar slecht over te spreken. “De MRA antwoordt niet eens op vragen van Heemstede.” Hij voelde zich geschof-
feerd. Heemstede is een kleintje in de Metropool. De RMA had besloten dat ambtenaren uit Heemstede gratis werk 
doen voor de MRA. De Staten Noord-Holland wil dat de wensen en bedenkingen van de deelnemers altijd mini-
maal worden meegewogen terwijl de MRA ze slechts willen meenemen. Jagtenberg (HBB) is geen fan van de MRA. 
In haar woorden staat de A voor arrogantie, maar beseft dat het er toch doorheen wordt gedrukt. Rocourt is wel 
een voorstander van een MRA maar wil samenwerking als uitgangspunt. Ze wil niet tekenen bij het kruisje. Alle 
partijen zien geen andere optie dan meedoen en meepraten. Een oplossing zou zijn dat Zuid-Kennemerland en 
IJmondgemeenten samen een vuist maken vindt Verrips (GL).

Pontje Park Meermond
Het oude pontje in het park Meermond is al jaren uit de vaart. Het liep steeds vast en bleek ongeschikt voor de 
oversteek. Er wordt nu gewerkt aan een pontje van kunststof. De bewoners van de Cruquiushaven en de vereni-
ging Vrienden van Voetveren hebben de plannen ingezien en zijn, met wat aanpassing, akkoord gegaan met het 
plan. De Vrienden van Voetveren hadden nog wat aandachtspunten zoals verstevigen van de walkant, betere 
bebording, maximaal aantal passagiers, redding materiaal en een degelijk touw.
Als alles volgens plan verloopt start de verdere voorbereiding de volgende maand en kan het werk in december 
beginnen en hoopt men voor het voorjaar klaar te zijn.

Renovatie Bronstee mavo Jacobaschool
Het plan was/is de Jacobaschool te huisvesten in de voormalige Bronstee Mavo. Zowel de school als voor- en 
naschoolse opvang onder een dak is de wens. Het oude gebouw (1926) moet grondig worden gerenoveerd en dan 
nog is er onvoldoende ruimte. Nieuwbouw is een optie maar de commissie wil het historische gebouw behouden.
Brouwers (VVD) kwam met het idee een van de partijen of meerdere ruimte te laten inleveren. De kinderopvang 
gebruikt in deze plannen heel veel ruimte. Wethouder Struijf is verzocht hier nader onderzoek naar te doen. Even-
tueel een partij te verplaatsen naar bijv. de huidige Jacobaschool. Er kan nu verder gezocht worden naar een op- 
lossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Supporters hebben 
geduldig moeten wachten, maar dat 
wordt aanstaand weekend 25/26 
september beloond. Terwijl de pro-
fessionals, de tweede en derde divi-
sies al even bezig zijn, gaat nu het 
gehele amateurprogramma van start. 
Menig supporter zal blij zijn om zijn 
of haar club eindelijk te kunnen zien 
spelen. De zomermaand is de tijd van 
transfers. Ook in het amateurvoetbal 
is het niet vreemd als spelers wisse-
len van club. Bleef men vroeger vaak 
een voetballeven lang bij dezelfde 
vereniging spelen, nu gaat dat, zeker 
in grotere steden, niet meer op. 

Op amateurniveau mogen spelers 
niet worden betaald. Daar wordt al 
decennialang de hand mee gelicht. 
Spelers werden dan ook vaak betaald 
door een aan de club gelieerde stich-
ting of de spelers staan direct bij een 
sponsor onder contract. Het begon 
met een trainingspak en een paar 
voetbalschoenen. Later kwam daar 
een autootje bij, woonruimte of een 
leuke baan bij een van de sponsoren. 
Betalingen door de vereniging aan 
de spelers in de lagere regionen, 
anders dan een onkostenvergoe-
dingen of een vrijwilligersvergoeding 
zijn echter van oudsher verboden.
Bij de invoering van de topklasse (nu 
3e divisie) is de scheidslijn tussen 
amateur- en profvoetbal verder ver-
vaagd. In de divisies van het amateur-
voetbal krijgen spelers betaald en 
hebben een contract. Dat was zelfs 
een voorwaarde van de KNVB. Veelal 

geen immense bedragen maar een 
basisvergoeding plus een bedragje 
per behaald punt. Intussen lopen er 
wel al spelers rond die fi nancieel 
beter af zijn dan collega-voetballers 
bij een profclub.

Het komende weekend gaan de 
volgende clubs uit Heemstede en 
Bloemendaal van start:
•  HBC start in de 2e klasse C uit tegen 

SV DONK uit Gouda.
•  Bloemendaal start ook in de 2e 

klasse C thuis tegen VV Schoten uit 
Haarlem.

•  RCH start in de 3e klasse C thuis 
tegen FC Purmerend.

 BSM start in de 4e klasse D thuis 
tegen Eendracht’82 uit Amsterdam.
•  HFC Heemstede start ook in de 4e 

klasse D uit tegen Rood Wit 
Zaanstad.

Tot slot de zaterdagcompetitie:
•  VEW start in de 4e klasse D uit tegen 

SV Vogelenzang.
•  Vogelenzang start in dezelfde 4e 

klasse D en speelt dan uit tegen 
VEW.

Het belooft een leuk seizoen te 
worden met veel interessante kracht-
metingen tussen verenigingen uit de 
regio. Na trainingen, oefenwed-
strijden, bekerwedstrijden of de Mid 
West cup gaat nu het serieuze 
competitiewerk dus beginnen.

De Heemsteder zal ook dit seizoen 
weer verslag doen van een fl ink 
aantal wedstrijden. Zelf gaan kijken is 
uiteraard het allerleukste.

Voetbalcompetitie komend 
weekend van start

Stilte zoeken in de kerk. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Wordt u er ook wel 
eens moe van? Van die meningen en 
gedachten die dagelijks over u 
worden uitgestrooid? En kent u dat 
gevoel dat het wel erg vol wordt in 
uw hoofd en dat u zich zou willen 
terugtrekken? Alleen hebt u geen 
idee hoe dat zou kunnen en waar.
Misschien bezoekt u op vakantie wel 
eens een kerk om een kaarsje aan te 
steken. Het is daar stil, je kunt er 
zitten en even gaan je gedachten 
naar wat belangrijk is in het leven. 
Iets in dat gebouw roept dat bij je op. 

Een geheim, iets dat groter is dan 
jezelf.

In Heemstede staat zo’n gebouw op 
een historische plek. Het is de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. Elke 
dinsdagavond komen er mensen 
bijeen om de stilte te zoeken en te 
ervaren. 
Vanaf 19.00 uur is de kerk open en 
klinkt er muziek. Om 19.30 uur wordt 
het stil en klinken als omlijsting 
woorden die helpen om uw 
gedachten te richten.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Op zoek naar stilte

Door Joke van der Zee

Heemstede - Hardlopen is al jaren 
ongekend populair. Dat is ook niet zo 
gek: je hebt maar weinig tijd en geld 
nodig om toch aan je conditie te 
werken. Bovendien kun je deze sport 
uitoefenen op een moment dat het 
jou uitkomt. Alleen of met een 
groepje. Houdt de een het tot volle 
tevredenheid bij een wekelijks dra� e; 
de ander wil meer uit deze leuke 
sport halen.
Het begint met een goed paar hard-
loopschoenen en de juiste kleding, 
gevolgd door een hardloopclinic en 
dan…wil je meer! 

Monique en Jetta 
Zoals Monique Beerens en Jetta 
Holmes uit Heemstede. De twee 
vrouwen hebben elkaar ontmoet bij 
de trainingen van Lopers Company 
By Enno. Ze zijn begonnen in de 
Mediumgroep en later doorgescho- 
ven naar de Gevorderden. Het mag 
bekend zijn dat Lopers Company by 
Enno niet alleen een hardloopspeci-
aalzaak is maar ook een hardloop-
school. De loopgroep bestaat uit 
ongeveer tachtig lopers die verdeeld 
zijn over diverse groepen. Een aantal 
van hen heeft elkaar als trainings-
maatjes gevonden via de 
loopgroepen.

Dat is het verhaal van Monique en 
Jetta, die elkaar ook buiten de trai-
ningen om zien, om samen extra 
kilometers te maken. Dit heeft meer 
gestalte gekregen in de coronape-

riode waarin je immers niet met 
grote groepen mocht sporten maar 
wel in tweetallen, met een trainer. 

Toen is de band ontstaan én het plan 
gesmeed om doelen te stellen. De uit 
Schotland afkomstige Jetta heeft het 
plan opgevat om dit najaar de Rot- 
terdam Marathon te gaan lopen. Zij 
liep eerder een stuk mee met iemand 
die deze Olympische afstand vol- 
bracht en kreeg de smaak te pakken. 
Monique heeft de afgelopen tijd 
getraind voor de halve marathon. 
Beiden hadden heel wat te over-
winnen. Jetta kwam terug na een 
ernstige ziekte en Monique herstelde 
van een nare blessure. 

Blogs
Op de website van Lopers Company 
(www.loperscompanyheemstede.nl 
> actueel en acties > blog) lees je 
over de kracht van samen hardlopen, 
samen trainen en elkaar bemoedigen 
om uiteindelijk ieder je doel te 
bereiken.
Blijf de blogs volgen voor het verloop 
van hun verhaal!

Wil je ook (weer) gaan hardlopen? 
Kom trainen bij een van de groepen 
van Lopers Company by Enno.
Alle info kun je vinden op de site of 
loop binnen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in 
Heemstede.

‘In de aanloop naar de (halve) marathon’: 
blogserie van Lopers Company

Jetta en Monique op weg naar hun doel, de (halve) marathon. Foto: aangeleverd.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Kennemerland - In de periode van 7 
januari t/m 15 september dit jaar zijn 
332.616 inwoners van GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd door 
een GGD (60.492 per 100.000 inwo-
ners). Van de gevaccineerde inwo-
ners zijn 34.844 deels gevaccineerd 
(10%) en 297.772 volledig gevacci-
neerd (90%) door een GGD.
In de periode van 15 januari t/m 15 
september zijn er 670.815 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 361.834 eerste prikken 
(54%) en 308.913 tweede prikken 
(46%).
Deze week (9 t/m 15 september) zijn 
er 4.709 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 2.138 eerste 
prikken (45%) en 2.571 tweede prik-
ken (55%). Er zijn deze week nage-
noeg evenveel vaccinaties gezet als 
vorige week.
Van alle 11-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland heeft 79% ten 
minste één prik ontvangen en is 72% 
volledig gevaccineerd. Dit is in lijn 
met de landelijke vaccinatiegraad 
voor 11-plussers.
 
In regio Kennemerland ligt de vacci-
natiegraad het hoogst bij de 70-74- 
en 75-79-jarigen (respectievelijk 93% 
en 94% voor ten minste één prik en 
92% en 89% voor volledig gevacci-
neerd). Hiermee ligt de vaccinatie-
graad voor de 75-79-jarigen in regio 
Kennemerland iets hoger t.o.v. het 
landelijk gemiddelde voor deze leef-
tijdsgroep. Voor 17-34-jarigen ligt de 
vaccinatiegraad in regio Kennemer-
land juist iets lager t.o.v. het landelijk 
gemiddelde voor deze leeftijds- 
groepen.
 
Besmettingen en testen
Deze week (9 t/m 15 september) 
waren er in Kennemerland 507 
nieuwe besmettingen (92 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 189 
minder dan vorige week (-27%).
Deze week (9 t/m 15 september) zijn 
er 8.169 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 210 minder 
dan vorige week (8.379).
In de meeste leeftijdsgroepen lag het 

aantal besmettingen deze week lager 
t.o.v. vorige week. Daarbij lieten de 
0-12 en 30-39-jarigen de grootste 
afname zien. In de leeftijdsgroepen 
25-29, 40-49 en 70-plus bleef het 
aantal besmettingen min of meer 
gelijk t.o.v. vorige week.
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol of een mobiele testbus.

Pop-up priklocaties 
GGD Kennemerland vaccineert vanaf 
komende week op tijdelijke pop-up 
priklocaties in verschillende ge- 
meenten. We geven bij deze pop-up-
locaties voorlichting over het vacci-
neren tegen het coronavirus. Inwo-
ners kunnen zich daar ook meteen 
laten vaccineren.
Veel mensen zijn inmiddels gevacci-
neerd, daarom start GGD Kennemer-
land met een wijkgerichte aanpak 
van informeren en vaccineren. Een 
aantal van de vaccinatielocaties is 
inmiddels gesloten of gaat binnen-
kort sluiten. Daarvoor in de plaats 
gaat GGD Kennemerland met prik-
bussen door de regio om tijdelijk op 
verschillende locaties in de wijk te 
vaccineren. Dit gebeurt in nauw 
overleg met de gemeenten.

De dichtstbijzijnde locatie is  
Weekmarkt Schalkwijk, Haarlem, 
Costa del Sol – Winkelcentrum 
Schalkwijk
Tijd: 11 – 16u.
Dinsdag: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 
19/10, 26/10, 2/11, 9/11.

De komende weken worden meer 
locaties toegevoegd. Voor alle loca-
ties geldt dat het niet nodig is om 
een afspraak te maken. Wel is het 
belangrijk om een ID-bewijs en 
mondkapje mee te nemen. Er wordt 
gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. 
 
Laatste prik Kennemer 
Sportcentrum
De vaccinatielocatie in het Kennemer 
Sportcentrum te Haarlem is op 26 
september voor het laatst open. Waar 

op de piek van de campagne ruim 
7000 prikken per dag werden gezet 
in de regio, zijn dat er nu minder dan 
5.000 per week. Het aantal vaccina-
tielocaties wordt daarom afgebouwd. 
Op onder meer de testlocatie in 
Haarlem wordt komende week ge- 
flyerd om inwoners te informeren 
over de sluiting en hen de kans te 
geven zich daar alsnog te laten 
vaccineren.
  
Geen uitbraken toeschouwers 
Formule 1
Tot op heden zijn 88 positief geteste 
mensen gelieerd aan de Formule 1. 
Dit betekent dat zij tijdens de be- 
smettelijke periode aanwezig waren 
op het evenement of besmet zijn 
geraakt in de periode rond of tijdens 
het bezoeken van het evenement. 
Voor zover nu bekend, heeft het 
evenement niet tot grote uitbraken 
geleid.
Van de positief geteste toeschouwers 
was zeker twee derde immuun om- 
dat zij gevaccineerd zijn of al eerder 
een infectie doorgemaakt hebben. 
Ongeveer de helft van de personen 
met een positieve test was tijdens de 
besmettelijke periode aanwezig op 
de Grand Prix, de andere helft is 
besmet geraakt in de periode rond of 
tijdens de Grand Prix.
Het daadwerkelijke aantal besmet-
tingen ten gevolge van een bezoek 
aan de Formule 1 kan hoger liggen, 
omdat personen zonder klachten 
zich niet laten testen. Ook kan het 
zijn dat toeschouwers met een posi-
tieve zelftest dit niet hebben gemeld 
en zich niet hebben laten hertesten 
bij een GGD. Het aantal besmet-
tingen kan de komende dagen nog 
iets oplopen, een uitgebreide analyse 
volgt over ongeveer twee weken.   
 
De toegangseisen van het circuit 
Zandvoort tijdens de race dagen 
waren strikt: niet immune bezoekers 
of medewerkers moesten elke 24 uur 
een negatief test bewijs laten zien 
voor toegang.

Bron: GGD Kennemerland

Update vaccinatiecijfers en -graad

Door Eric van Westerloo

Heemstede/Bloemendaal - Als de 
metingen van het aantal virusdeel-
tjes in het rioolwater een goede 
weergave is van het verloop van het 
besmettingsgevaar is er iets vreemds 
aan de hand. Met de afname van het 
aantal besmettingen in Heemstede is 
het gevonden aantal virusdeeltjes 
juist sterk opgelopen. In Heemstede 
staat dit getal op 766 miljard deeltjes 
waar het eerst rond de 420 lag. In 
Bloemendaal ligt het cijfer al enige 
tijd veel lager, namelijk op 76. In 
Heemstede nam het aantal besmet-
tingen opnieuw af en komt in week 
37 uit op 21, was 49 in week 36. Bloe-
mendaal zit op 9 besmettingen terug 
van 12. 

Landelijk ligt het aantal positief 
geteste personen nog altijd rond de 
2.000 per dag. Helaas werd de afge-
lopen week weer één inwoner van 
Heemstede opgenomen in het 
ziekenhuis. Over het gehele land 
genomen worden er dagelijks 
gemiddeld 37 personen opgenomen 
en belanden er 11 op een ic-afdeling. 
Dagelijks sterven er gemiddeld 4 
Nederlanders aan corona. Intussen 
gaat de vaccinatie gestaag door al 
zijn de aantallen minder dan in de 

voorgaande piek maanden. Onge-
veer 70% van de opgenomen pati-
enten is niet of niet volledig gevac-
cineerd. Dit cijfer is vastgesteld in 
een week in juli na een enquête 
onder Nederlandse longartsen. 
Intussen groeit de weerstand tegen 
vaccineren. Op uiteenlopende fora 
komen wetenschappers aan het 
woord die verklaren dat vaccineren 
niet goed is en er ook andere 
middelen zijn die de ziekte kunnen 
bestrijden. Complottheorieën komen 
voorbij en doemscenario’s zoals over 
de gevolgen van vaccinatie die jaren 
later zichtbaar zouden worden. 
Tot slot nog wat cijfers: In Heemstede 
is 81% van 18 jaar en ouder volledig 
gevaccineerd en 91% heeft 
tenminste één prik ontvangen. In 
Bloemendaal liggen de getallen 
respectievelijk op 79 en 89%. 
Kinderen tussen de 12 en 17 jaar zijn 
voor iets meer dan de helft volledig 
gevaccineerd. 

Op 25/9 wordt een aantal landelijke 
maatregelen versoepeld. Het is 
afwachten wat voor effect dit heeft 
op de besmettingen. Hoopgevend is 
de uitkomst van het aantal besmet-
tingen onder bezoekers aan de F1 in 
Zandvoort. Er zijn nu 91 van de 
210.00 bezoekers positief getest.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal (week 37)

Heemstede – Velen zullen het 
misschien niet weten maar het tram-
huisje op de Glipperbrug is een 
Provinciaal monument, tezamen met 
de brug waar het op staat. Het 
robuust uitziende huisje is in 1933 
gebouwd en deed dienst als onder-
komen voor tramchauffeurs. Destijds 
reed de tram immers nog door 
Heemstede. Een beeld uit lang 
vervlogen tijden…  
Het huisje ziet er nog degelijk uit 
maar wordt vandaag de dag alleen 
als opslagruimte gebruikt. Wie vaak 
passeert kent het tramhuisje eigen-
lijk beter als een soort reclamezuil 
waar posters tegenaan geplakt 
worden. Toch gloorde er een tijdje 
geleden hoop. Henk Koelemeijer, 
kunstenaar uit Heemstede, was 
gevraagd een speciale versiering of 
logo te ontwerpen om het monu-

ment meer erkenning te geven. 
“Mooi idee, ik ging tijdens de oorlog 
als kind zelf met de tram. Ik ken het 
huisje goed. De vraag vanuit de 
gemeente aan de historische vereni-
ging Heemstede Bennebroek om iets 
kunstzinnigs te bedenken, vond ik 
dan ook heel leuk. Alleen”, vertelt de 
kunstenaar, “heb ik nooit meer iets 
vernomen. Het was natuurlijk coro-
natijd maar nu gebeurt er, lijkt het, 
niets meer. Daarom heb ik alvast een 
ludiek NZH-logo op het huisje 
geschilderd”, laat Koelemeijer weten. 
Hij hoopt dat de plannen gauw 
worden opgepakt. “Het tramhuisje 
volgeplakt met posters, ik vind het 
zonde! Het tramhuisje verdient meer 
aandacht.” 

Bron bouwjaar/monumentenstatus: 
www.hvhb.nl.

Kunstenaar ontwerpt (alvast) 
logo monumentaal tramhuisje

Tramhuisje met het geelzwarte logo dat Henk Koelemeijer maakte.

Heemstede - Sinds zijn aantreden als 
voorzitter van De Heemsteedse VVD 
is Michael van Praag actief aan het 
luisteren en praten met Heemstede-
naren over de lokale politiek en be- 
stuur en de toekomst van Heem- 
stede. 
“De keuzes waar Heemstede momen-
teel voor staat tekenen de tijd waar 
we in leven. Volgend jaar maart gaan 
we naar de stembus; wat gaan we in 
Heemstede doen met de verduurza-
ming, het afval, de bereikbaarheid en 
de files in Heemstede? En waar zet- 
ten we de Eneco-miljoenen voor? De 
input van de Heemstedenaren is 
ongelooflijk belangrijk voor De 
Heemsteedse VVD.” 
Van Praag was jaren bestuursvoor-
zitter van Ajax en ook de UEFA. Nu 
heeft hij zich gecommitteerd aan de 
Heemsteedse liberalen en daarmee 
aan de inwoners van Heemstede.  
Sinds de zomer is een groep lokale 
liberalen de agenda voor de komen-
de vier jaar aan het voorbereiden. 
“We hebben al met veel mensen en 
organisaties gesproken maar uitein-
delijk gaat het om het gesprek met 
de inwoners”, aldus Van Praag. 
Michael legt uit: “Samen met de club 

Heemsteedse liberalen sta ik voor 
verbinding en het gesprek. Daarom 
nodigen we iedereen uit Heemstede 
uit om mee te denken over de keuzes 
van en voor Heemstede.”

Meetup
U bent van harte welkom op de 
‘meetup’ in Café De Eerste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103 te Heemstede op 
maandag 27 september; inloop 19.30 

uur. (aanvang: 20 uur). De bijeen-
komst wordt afgesloten met een 
borrel. (Zie ook advertentie elders in 
De Heemsteder).
Aanmelden is belangrijk via: 
aanmelden@mijnheemstede.nl.
Er zijn 50 plaatsen beschikbaar i.v.m. 
met de maatregelen. De livestream 
(digitaal) volgen kan ook; u kunt dan 
ook meestemmen. Ook hier even 
voor aanmelden.

Praat mee met Van Praag: De keuzes voor Heemstede

Michael van Praag – bestuursvoorzitter VVD Heemstede. Foto: aangeleverd.
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AGENDA

ZONDAG 26 SEPTEMBER
10.000 stappenwandeling vanaf 
Ecoplaza, Sportparklaan16 in 
Heemstede. Start: 10u.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
‘Het Jansen Vaccin’ in theater de 
Luifel, door Dolf Jansen. 20.15u.

ZONDAG 26 SEPTEMBER
Mannenkoor Jubilate Deo onder 
leiding van dirigent/organist Olof 
Vugs, 10u. in de Onze Lieve Vrouwe 
Hemelvaartkerk a/h Valkenburg- 
plein.

WOENSDAG 29 SEPTEMBER
Auteursbezoek boekhandel 
Blokker, Martje Saveur, 10.30 uur. 
Binnenweg 138 Heemstede.
Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

DONDERDAG 7 OKTOBER
Digitale bijeenkomst: Help, mijn 
kind heeft (straks) verkering. Via 
Microsoft Teams van 19.30-21u. 
Aanmelden via:
natascha@welzijnbloemendaal.nl.

Heemstede - Ruim 50 mensen waren 
er afgelopen vrijdag bij de voor-
dracht van auteur Arthur Japin over 
zijn boek: Honden voor het leven.
Omdat het mooi weer was, vond de 
voordracht buiten plaats voor de 
winkel van boekhandel Blokker.
“Oude tijden herleven en wat fijn de 
we weer iets moois kunnen organi-
seren en schrijvers kunnen 
ontvangen. Het was een geslaagd 
evenement”, aldus Arno Koek van 
boekhandel Blokker.

In ‘Honden voor het leven’ vertelt 
Arhur Japin voor het eerst over de 
hond die hem heeft opgevoed en 
twee puppy’s die zijn kijk op het 
leven bepalen. Grote thema’s als 
liefde, hoop, moed en vriendschap 
komen aan de orde. Herkenbaar voor 
groot en klein, troostend, aangrij-
pend en toegankelijk. Een wonder-
schoon verhaal over hondentrouw, 
avontuur en vrolijkheid, voor 
iedereen die van het leven houdt. De 
prachtige illustraties in kleur van 

Martijn van der Linden brengen 
Kellie, Trip en Basso tot leven en 
nemen je mee naar een wereld van 
kwispels, modderpoten en vooral 
veel liefde.

Meer weten over de boeken van de 
auteur? Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemstede.
www.boekhandelblokker.nl, 
023-5282472.

“Wat fijn dat we weer iets moois kunnen 
organiseren en schrijvers kunnen ontvangen”

Arno Koek ontvangt auteur Arthur Japin. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Woensdagochtend 29 
september houdt Martje Saveur 
(wonend in Kennemerland) een 
lezing over haar pas verschenen 
boek ‘Rue du cherche- midi, Parijs 
1958’. Zij is uitgenodigd door boek-
handel Blokker, waar ze vanaf 10.30 
uur zal vertellen over haar boek.

Het verhaal
Het is 1958. Na haar eindexamen 
gaat Martje als au-pair in Parijs 
werken. Parijs is alles wat ze zich 
ervan had voorgesteld, en nog veel 
meer. Ze moet hard werken bij de 
familie Dubois, maar zodra ze vrij 
heeft duikt ze de stad in. Ze zuigt 
alles in zich op dat Parijs haar te 
bieden heeft. Café Sélect wordt één 
van haar favoriete plekken. Ze krijgt 
leuke en minder leuke mannen 
achter zich aan, belandt op een vaag 
feest, mag oppassen bij een bekende 
Nederlandse schrijver en wordt ziek, 
wat haar een onvergetelijke tijd ople-
vert in het huis van de ambassadeur.  

In ‘Rue du Cherche-Midi’ is haar 
‘chambre de bonne’, haar thuis. Hier 
kan ze nadenken, dromen, brieven 
schrijven aan haar moeder en vervol-
gens weer naar buiten vliegen voor 
een nieuw avontuur. ‘Rue du 
Cherche-Midi’ beschrijft met humor 

en ontroering de gedachten en bele-
venissen van een meisje dat open 
staat voor de wereld. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom, de toegang is vrij. Wel wordt 
reserveren op prijs gesteld, via:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. Boekhandel Blokker 
vind je aan de Binnenweg 138.

Schrijversbezoek Blokker:
boek over avontuurlijke au-pair

Je zult maar als au-pair in het Parijs 

van de jaren vijftig gaan werken...

Foto: aangeleverd.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Ook de Nederlandse Protestanten Bond zegende huwelijken, bewijst dit Huwelijksboek 
(Heemstede+Bennebroek).Het boek werd in 1954 in gebruik genomen en er werd menig huwelijk gezegend.
Het laatste huwelijk is in 2009 in de Doopsgezinde Kerk ‘de Kleine Vermaning’ Heemstede gezegend en voltrokken.
Een mooi stukje historie dat bewaard is gebleven.

 Doopsgezinde Kerk

Heemstede - Komende zondag, 26 
september, zingt in de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede 
het mannenkoor Jubilate Deo onder 
leiding van dirigent/organist Olof 
Vugs. Aanvang is 10.00 uur in de kerk 
aan het Valkenburgplein.

Dit koor is oorspronkelijk opgericht 
begin 1900 in de St. Vincentiusparo-
chie in Amsterdam. In de vijftiger 
jaren ging het over naar de Krijtberg 
in Amsterdam Centrum waar Latijns/
Gregoriaanse missen nog de voor-
keur genoten. Het koor heeft daar tot 
2015 gezongen.

Ook Jubilate Deo ontkwam niet aan 
een gebrek aan nieuwe leden, hier-
door ging het koor uiteindelijk verder 
als mannenkoor. Nu verzorgt het op 
uitnodiging meerstemmige Latijnse 
vieringen met bijbehorende Gregori-

aanse gezangen van de zondag. 
Tevens treden de leden op als Schola 
Cantorum.
Het dames- en herenkoor van de 

OLVH-kerk is altijd op de laatste 
zondag van de maand vrij, zodat dit 
een mooie gelegenheid is om met dit 
mannenkoor kennis te maken.

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ zingt in OLV Hemelvaartkerk 

Heemstede - Er gaat (bijna) geen 
jaar voorbij zonder een oudejaars-
conference van Dolf Jansen. De (try-
out) van deze conference vindt 
zaterdag 25 september plaats in 
theater De Luifel, om 20.15 uur.
Dit jaar maakte de cabaretier zijn 
32ste Oudejaarsvoorstelling Het 
Jansen Vaccin.

Het Jansen Vaccin is volop verkrijg-
baar in de Nederlandse theaters. 
Jansen duidt de politiek en heeft een 
geheugentest om te achterhalen wat 
Rutte nou precies zei, deed en be- 
doelde. Er is (vooralsnog) geen 
sprake van nieuw leiderschap en de 
menselijke maat voert de boventoon, 
geen consultants en adviesbureaus. 

Kortom, het publiek kan een show 
verwachten vol improvisatie en 
poëzie, en geen door woordvoerders 
of redacties goedgekeurde teksten.   
Een waarschuwing is op zijn plaats 
voor de de langdurige bijwerkingen 
van Het Jansen Vaccin zoals: schater-
lach, verbazing, fronsen en zin om 
het leven (en elkaar) te omhelzen.

Meer informatie en kaarten, à €18,50: 
www.podiaheemstede.nl.

Theater De Luifel vind je aan de 
Herenweg 96, Heemstede.

‘Het Jansen Vaccin’ in theater De Luifel

Cabaretier Dolf Jansen treedt op in de 

Luifel. Foto: Hanna Snijder.
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ACHTER HET FORNUIS

Deze week een gerecht uit de Franse keuken: coquillemedaillons van St. 
Jacobsschelpen in een romige tomatensaus, met ui, knofl ook en dragon. Een 
verfi jnde saus die uw smaakpapillen van de tong weelderig strelen en die de 
reputatie van vermaarde Franse keuken werkelijk waarmaakt.
Lekker als voorgerechtje met een Frans stokbroodje. Met pasta of rijst als 
hoofdgerecht. 

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Gebruik alleen de blaadjes van de takjes dragon. Was 
en dep de coquillemedaillons en bestrooi beide kanten 
met een beetje nootmuskaat, zout en peper. Verhit kort 
in een diepere koekenpan de olie of boter met de 
dragonblaadjes en het laurierblad. Voeg de tomaten-
puree toe. Voeg al roerende de ui- en knofl ooksnippers 
toe. Afblussen met het glas rosé. Laat de rosé een 
beetje verdampen en bak hierin lichtjes de coquilleme-
daillons op niet te hoog vuur aan. Regelmatig 
omdraaien. Voeg het kopje bouillon toe en laat dit 
inkoken. Roer als laatste de slagroom erdoor. Zachtjes 7 
minuutjes laten inkoken.  Medaillons moeten stevig 
blijven, niet te gaar en niet te zacht.

Serveren met stokbrood/pasta/rijst en een goed glas 
droge rosé. Bon appetit! 

Coquilles St. Jacques in romige tomatencrème

achter het fornuis 
•  16, het liefst verse coquillemedaillons van St. 

Jacobsschelpen
•  Twee eetlepels olie om te bakken of 25 gram 

roomboter
• 1 kopje basisbouillon
• 1 blikje tomatenpuree
• 4 takjes verse dragon

• 1 glas droge Franse rosé
• 2 kleine fi jngesnipperde uien
• 3 fi jngehakte teentjes knofl ook
• 1 laurierblad
• 1 snufj e nootmuskaat
• 1 pakje (verse) slagroom circa 200 gram
• Zeezout en versgemalen peper

Coquilles St. Jacques in romige tomatencrème.

Foto: Bart Jonker.

INGEZONDEN

Heemstede - Onze oudste zoon (Julien, 8 jaar) zit op de Voorwegschool 
en gaat 1 dag in de week naar Sanyu in Haarlem. Dat is een school voor 
meer- en hoogbegaafde kids en het is een erg fi jne plek voor hem.

Sanyu is nu nog een particuliere school, maar zij willen graag een regu-
liere school worden. Dan kunnen ze het onderwijs voor veel meer 
kinderen beschikbaar maken. En aangezien er weinig aanbod is in de 
omgeving Haarlem is dat hard nodig! Om dit mogelijk te maken moeten 
zij voldoende steun hebben van ouders bij de DUO.

Wij zoeken dus ouders (uit de regio Haarlem en omstreken met kinderen 
t/m 4 jaar oud) die via DUO website hun steun willen betuigen zodat dit 
ook daadwerkelijk mogelijk wordt.
Het aangeven van interesse in het initiatief gaat via de website van de 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), via onderstaande link:
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html.

Interesse tonen met deze link is heeft verder geen consequenties voor de 
ouders en is puur om de steun te betuigen. De deadline is 14 oktober.

Website van de school: 
www.sanyu-onderwijs.nl/sanyu23-onderwijs-voor-iedereen/.

Remi Veenman, Heemstede.

Ouders gezocht die steun aan Sanyu 
onder ijs illen bet i en

Brand Huis te 
Manpad
Heemstede - Bij een bijgebouw van 
Huis te Manpad aan de Herenweg is 
maandagavond 20 september brand 
ontstaan
Het bleek om een schoorsteenbrand 
te gaan. Rond 19.15 uur is de brand 
ontdekt, waarna is opgeschaald naar 
‘middelbrand’.

De brandweer is met meerdere voer-
tuigen uitgerukt. Het vuur was snel 
onder controle.

Brand in een van de gebouwen van Buitenplaats Huis te Manpad.

NieuwsFoto/Laurens Bosch.

Heemstede - WIJ Heemstede presen-
teert op woensdag 6 oktober om 
19.30 uur een romantische fi lm in het 
theater. Het betreft een rolprent uit 
2016. Ook op donderdag 7 oktober is 
er een fi lm, dan met lunch. Aanvang: 
10.30 uur.

Wilt u meer informatie over de titel 
en/of de inhoud van de fi lm? Belt u 

dan even met de receptie van de 
Luifel: 023-5483828. Opgeven voor 
de fi lm is verplicht en kan via:
www.wijheemstede.nl, 023-548 38 28 
of info@wijheemstede.nl. 

Er is een maximumaantal bezoekers 
voor de fi lmzaal en vanzelfsprekend 
wordt deze volgens de geldende 
coronaregels ingedeeld.

eer ooie fi l s in de ifel

Heemstede – De collectanten van 
KWF Heemstede hebben tijdens de 
collecteweek van 5 tot en met 11 
september € 21.273,- opgehaald. Een 
recordbedrag!

Pascale Zwaan van KWF Heemstede 
is dan ook blij met de opbrengst. “We 
kunnen hiermee een echt verschil 
maken voor betere zorg voor kanker-
patiënten en (preventief ) onderzoek 
naar genezing van kanker.”

In elke wijk heeft KWF Heemstede 
collectanten en wijkhoofden.
Zwaan: “Namens het bestuur wil ik 
nog maar eens gezegd hebben hoe 
trots ik op hen ben. Ze hebben ook 
dit jaar weer veel werk verzet. Het is 
vrijwilligerswerk, maar niemand 
beschouwt het als vrijblijvend. Dat is 
goed om te merken. Samen – en met 
de bewoners van Heemstede - 
hebben we gezorgd voor deze mooie 
opbrengst.”

Collectanten KWF Heemstede 
halen recordbedrag op

Sandra en dochter Fleur collecteerden 

dit jaar samen voor KWF in 

Heemstede.

Heemstede - 25 september 1520, 
ruim 500 jaar geleden: met de 
nodige precisie wordt het vergulde 
kruis op de vieringtoren van de Bavo 
te Haarlem geplaatst, 78 meter 
boven de grond. De kerk is nu offi  -
cieel ‘af’, ook al zou er nog veel aan 
gebouwd, verbouwd en gerestau-
reerd worden.

Het Grote Bavoboek, dat zaterdag 25 
september verschijnt, beschrijft de 
geschiedenis van de Bavo, de maat-
schappelijke, religieuze en culturele 
betekenis van de kerk voor de stad 
Haarlem, het archeologisch onder-
zoek naar de voorganger van de 
huidige kerk, de introductie van de 
schutspatroon Bavo in onze contrei-
en, de bouwgeschiedenis van de 
nieuwe kerk en van de toren. Maar 
ook de bouwsculptuur, de glazen, de 
graven en het wereldberoemde 
Müller-orgel krijgen ruime aandacht. 
Net zoals de grote restauraties onder 
leiding van Pierre Cuypers en Henk 
van Kempen in de 19de en 20ste 
eeuw, mensen en kunstenaars in en 

om de kerk en nog veel meer aspec-
ten die de Bavo tot een van de 
mooiste gotische kerken van ons 
land maken. 

Om alle kennis te bundelen heeft de 
Vereniging Vrienden van de Grote of 
St.-Bavokerk een team van specia-
listen samengesteld: bouw-, kunst- 
en architectuurhistorici, archeologen, 
muziekdeskundigen, maar ook rond-
leiders die bij de kerk betrokken zijn. 
Hun teksten, samen met historisch 
beeldmateriaal en speciaal vervaar-
digde foto’s en 3D-tekeningen, 
bieden een gedetailleerd inzicht in 
de rijke geschiedenis van de Bavo.
Het Grote Bavoboek is hét naslag-
werk over de magnifi eke Haarlemse 
Oude Bavo. 
Het kost €49,95 maar de introductie-
prijs bedraagt €39,95, het verschijnt 
bij WBOOKS.

Het boek is een initiatief van de 
Vrienden van de Grote of St.-Bavo-
kerk te Haarlem. De coördinatie van 
het boek lag in handen van Kantoor 

Verschoor Boekmakers in Haarlem. 
Het eerste exemplaar zal worden 
overhandigd aan de burgemeester 
van Haarlem, de heer Jos Wienen. 
Dat zal gebeuren na afl oop van een 
symposium op die dag in de Grote of 
St.-Bavokerk. 

Het Grote Bavoboek: Het ultieme boek 
over een Haarlems icoon

Het Grote Bavoboek verschijnt op 25 

september. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Woensdag 29 septem-
ber van 9.00 tot 16.00 uur gaat WIJ 
Heemstede de markt op! Heeft u hen 
gespot op de weekmarkt van woens-
dag 8 september? U vindt op de 
stand alle informatie over de activi-
teiten, diensten en cursussen die WIJ 
Heemstede organiseert. De mede-
werkers, herkenbaar in de nieuwe 
oranje huisstijl, geven u graag 
antwoord op al uw vragen of maken 
gezellig een praatje.

Op 29 september kunt u bij de kraam 
ook het programma van de Week van 
Ontmoeting ophalen. Deze Week van 
Ontmoeting is van donderdag 30 
september t/m donderdag 7 oktober. 
In deze week bent u welkom bij heel 
veel activiteiten, zoals workshops, 
meezingen met een koor, bewe-
gingslessen, fi lms en nog veel meer! 

Komt u met WIJ Heemstede kennis-
maken op de markt?

WIJ Heemstede op de weekmarkt
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Avond lokale democratie: 
‘Afstand gemeente en 
inwoners is te groot’

4
WIJ Heemstede onthult met 
stichting Gouden Dagen 
wensboom op Open Dag 

13
Open Monumentendagen op 
11 en 12 september
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Kijk voor onze 
advertentie op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Door Bart Jonker

Heemstede –Dat kwam toch wel 
even heel goed uit zeg! Maar liefst 
een liter ijs winnen van IJssalon/
Chocolaterie Van Dam aan de Raad-
huissstraat 60 in Heemstede, op die 
warme zomerse septemberdag van 
afgelopen zaterdag. Maar liefst tien 
winnaars kon de vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal blij maken 
met deze heerlijke traktatie. Maar 

daar hadden de deelnemers ook 
hard voor gewerkt, door alle vragen 
van de quiz over Wandelbos Groe-
nendaal voor kids juist te beant- 
woorden.
Of het moeilijk was? De meesten 
vonden de quiz goed te doen en 
hartstikke leuk. Een mooie succes-
volle opsteker voor de vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenendaal, 
die erover nadenkt de quiz te zijner 
tijd een vervolg te geven.

Voorzitter Ems Post van de vereni-
ging was dik tevreden met het resul-
taat. Er waren aardig wat inzendin-
gen binnengekomen. Trots begon ze 
alle namen op te noemen van de 
winnaars: Mees, Josefine, Nina, Kaan, 
Lazlo, Elise, Annebente, Koen, Jelmer 
en Isabella ontvingen allemaal een 
certificaat en een literbak om hun 
ijsprijs op te halen.
De winnaars lieten zich dat geen 
twee keer zeggen. Voor je het wist 

stonden ze in de rij voor de toonbank 
en waren alle literbakken helemaal 
vol geschept.

Eigenaar Willem van Dam had er zin 
in, feliciteerde de winnaars met hun 
prijs en genoot met een volle glim-
lach van al die dolblije en enthousi-
aste gezichtjes. Want wat is het 
lekkerste ijs? “Dat van Willem van 
Dam”, klonk het in koor. Het feest kon 
beginnen: smullen maar!

Winnaars Groenendaalquiz voor kids 
kunnen smullen van een heerlijke liter ijs

De dolblije winnaars poseren trots met hun prijzen, samen met voorzitter Ems Post (midden) en eigenaar Willem van Dam (rechts). Foto: Bart Jonker.

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

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 goedge-
vulde AH-boodschappentas vol 
artikelen afhalen in de Albert 
Heijn-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede en is 
inmiddels geïnformeerd. Van 
harte gefeliciteerd met uw prijs! 

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

De fraai opgetuigde Porsche. Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Zandvoort -Ja, dit 
weekend was natuurlijk de Formule 1 
in vollle gang en een veelbesproken 
onderwerp in Zandvoort en omge-
ving. Ook afgelopen zaterdag in 
Heemstede stal deze weergaloze 
knalrode Porsche van Autobedrijf 
Turenhout, versierd met stijlvolle 
bloemstukken van de Bloemenhof 
op de Raadhuisstraat in Heemstede 
de show, als ludieke hint naar de 
Grand Prix in Zandvoort. Dat heeft 
zeker geholpen voor coureur Max 
Verstappen, die de zege voor een 
uitzinnig publiek in Zandvoort wist 
binnen te halen afgelopen zondag. 
Daarna was Zandvoort in oranje 
feeststemming.
Lees ook het artikel over het Max-
weekend van Mirjam Goossens 
elders in deze krant.

Ludieke hint naar Formule 1 op Raadhuisstraat

GEZOND IN

ZAANDAM - 100% NATUURLIJKE HALOTHERAPIE - HEEMSTEDE

Heemstede
Raadhuisstraat 10
2101 HG Heemstede
023 528 21 49

Zaandam 
Provincialeweg 166 
1506 ME Zaandam 
075 760 00 26

De therapie is ook geschikt 
voor kinderen, al vanaf 6 maanden.

Heeft u last van benauwdheid?
De behandeling met Halotherapie helpt om
alle verstorende processen tegen te gaan die
ons ademdhalingssysteem benadelen.

Halotherapie vermindert uw benauwdheid.
Meerdere onderzoeken op het e� ect bij 
patiënten met o.a. astma, COPD, bronchitis, 
sinusitis en Hooikoorts hebben aangetoond 
dat zij door de helende werking van zout in 
de beste zoutkamers minder klachten 
hadden en een betere kwaliteit van leven.
Neem de controle over uw gezondheid terug
en bezoek de Haloclinic voor een

Gratis en vrijblijvend proefuur.

 Op onze website vindt u o.a. gepubliceerde 
onderzoeken, meer informatie en leest u
ervaringen van lotgenoten.
www.haloclinic.nl

1e GRATIS
SESSIE

GRATIS EN VRIJBLIJVEND

Neem contact met ons op 
voor meer informatie. 

Afspraak maken kan online 
of telefonisch.

Deze coupon kan eenmalig 
gebruikt worden.

geldig t/m augustus 2019

www.haloclinic.nl

Vrij ademhalen Sinds 2009

Vrij ademhalen Sinds 2009

1e GRATIS
SESSIE

GRATIS EN VRIJBLIJVEND
voor een 2e persoon of voor 

een persoon die je ook de welda-
dige werking van de 60 min. in 

de zoutkamer wilt laten ervaren.

Neem contact met ons op  
voor meer informatie. Afspraak 

maken kan online of telefonisch.
Deze coupon kan eenmalig 

gebruikt worden.

Geldig t/m 31 augustus 2019

www.haloclinic.nl

Herinnert u zich dat  
ademhalen moeiteloos was?

 Heeft u last van allergieën door stress,
verkoudheid, hooikoorts, hoesten
en zit u laag in uw energie?

 Rookt u en heeft u een
vervelende hoest ontwikkeld?

 Chronische klachten zoals Astma,
COPD, Bronchitis, Hooikoorts
of Bijholteontsteking?

 Heeft u last van Eczeem of Psoriasis?

Wanneer u Ja hebt geantwoord bij één van 
deze vragen dan hebben wij goed nieuws!

HaloClinic Nederland helpt met een  
100% natuurlijke behandelmethode  

zonder bijwerkingen ook zeer geschikt 
voor kinderen al vanaf 6 maanden!

Hoe effectief is halotherapie?

De effectiviteit van de Halotherapie wordt geschat op 
75% – 98%. Patiënten melden medicijnen te verminderen

 of helemaal stoppen met medicatie.
 Kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert!

COUPON OM AAN IEMAND TE GEVEN

Johan Kranendonk uit Heemskerk heeft veel baat bij de zoutkamer in Heemstede. Hij vertelt 
over zijn ervaringen: “Sinds 2013 ben ik chronisch verkouden. Een neusspray en medicatie 
moeten de verschijnselen bestrijden. Vaak met wisselend succes. Via een klein artikel in de 
krant van een cliënt van ‘de zoutkamer in Heemstede’ (officieel HaloClinic geheten) wees de 
desbetreffende persoon op de gunstige effecten van zijn bezoeken aan de zoutkamer (halo-
therapie) op zijn chronische verkoudheid. 
Mijn nieuwgierigheid was gewekt en een afspraak gauw gemaakt.  
Al na een aantal bezoeken kon ik zijn ervaringen al onderschrijven. Na enkele bezoeken aan 
de zoutkamer merk je het verschil, ademhalen gaat een stuk makkelijker.
Wat een zegen dat na een aantal sessies halotherapie negatieve verschijnselen aantoonbaar 
verminderen en zelfs verdwijnen.
Ik loop nu een jaar bij de zoutkamer in Heemstede en ik hoor alleen maar zeer positieve 
reacties. Het gaat vaak om mensen met klachten als COPD, astma, bronchitis en hooikoorts. 
Halotherapie kan deelnemers zeker helpen om de longcapaciteit te verbeteren. Maar deze 
therapie helpt ook bij huidziektes zoals eczeem en psoriasis. De succesmethode halotherapie 
wordt door vele gepubliceerde onderzoeken onderbouwd.
Wat is halotherapie? Halotherapie is 100% natuurlijk. Veilig (ook in corona-tijd), vrij van medi-
cijnen en voorziet in een effectieve verlichting voor lange duur. Gedurende een halotherapie 
sessie ademt de patiënt, gezeten in een luxe stoel met op de achtergrond een rustgevend 
geluid, minuscule zoutdeeltjes in die in de lucht rondzweven. Het zout bestrijdt de ziektekiemen 
en de bijbehorende bacteriën, zodat de longen weer veel beter gaan functioneren. 
De concentratie van deze zoutdeeltjes overstijgt geen natuurlijke grens. Een dergelijke lucht-
kwaliteit wordt ook aangetroffen in verschillende zoutmijnen, en -grotten waar klinieken 
voor ademhalingsgenezing zijn gevestigd. Halotherapie is uitstekend te combineren met het 
gebruik van voorgeschreven medicatie. Vooral nuttig in een seizoen waarin griep en ademha-
lingsproblemen zich aandienen. Dit kan uiteraard in een gezamenlijk gesprek met Ran Derei, 
eigenaar van de Haloklinieken in Heemstede en Zaandam.
De algehele sessie is dermate rustgevend, dat veel mensen de sessie van een uur als een 
uurtje ‘vakantie’ beschouwen. In deze hectische corona-tijd is dit zeker een pré.”
Ter kennismaking is de eerste sessie van één uur in de zoutkamer altijd gratis. 
Er is geen beter cadeau denkbaar voor Sint-Nicolaas (in de zoutkamer is een speciale ruimte 
voor kinderen) en Kerstmis: Een abonnement voor een kuur in de zoutkamer. 

 

Tafeltennissen kun je bij: 

  

 

Tafeltennis is ook een onderdeel van de omnivereniging GSV-Heemstede.  

Kom gezellig tafeltennissen bij GSV-Heemstede 

 
Wekelijks op vrijdagavond, start 10 september om 20:00 uur. 

 
 Voor meisjes en jongens van 18 tot ca. 80 

 Eén van de snelste balsporten die je gewoon in je eigen tempo kunt spelen 

 We hebben een ruime zaal (Franz Schubertlaan 37 Heemstede) met gezellige bar 

 Drie teams in de competitie op niveau 3e, 4e en 5e klasse, gemengd dames en heren 

 Recreanten van beginners tot gevorderden 

 Twee keer per jaar gezellige avond met etentje en aansluitend club toernooi 

 Onze tafeltennistafels zijn ook geschikt voor rolstoelers. 

 

Wil je de gezellige sfeer eens komen proeven en vrijblijvend een balletje slaan. 
 Kom dan langs bij het GSV Centrum, Franz Schubertlaan 37 Heemstede.  
 Vragen: bel Jan Kuster 06-132 743 55 of Marije Oosterom 06-255 44 391 

www.gsv-heemstede.nl/tafeltennis 
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Tafeltennis is ook een onderdeel van de omnivereniging GSV-Heemstede.

Kom gezellig tafeltennissen
bij GSV-Heemstede

Wekelijks op vrijdagavond, start 10 september om 20.00 uur.

  Voor meisjes en jongens van 18 tot ca. 80
  Eén van de snelste balsporten die je gewoon in je eigen tempo  

 kunt spelen
  We hebben een ruime zaal (Franz Schubertlaan 37, Heemstede)  

 met gezellige bar
  Drie teams in de competitie op niveau 3e, 4e en 5e klasse,

 gemengd dames en heren
Recreanten van beginners tot gevorderden

  Twee keer per jaar gezellige avond met etentje en aansluitend  
 club toernooi

  Onze tafeltennistafels zijn ook geschikt voor rolstoelers.

Wil je de gezellige sfeer eens komen proeven en
vrijblijvend een balletje slaan.
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Kom dan langs bij het
GSV Centrum, Franz Schubertlaan 37,

Heemstede.
Vragen: bel Jan Kuster 06-132 743 55

of Marije Oosterom 06-255 44 391
www.gsv-heemstede.nl/tafeltennis

Tafeltennissen kun je bij:

PROFILE MERKS 
HEEMSTEDE  Nijverheidsweg 24    
023 528 24 54   heemstede@profile.nl 
VELSERBROEK Klompenmakerstraat 19 
023 760 11 11   velserbroek@profile.nl Banden en onderhoud

Profiteer bij 
Profile van 

kortingen:
Profile kortingsbon Onderhouds-

kortingsbon

Gratis
APK

✁ ✁
Te besteden bij Profile Heemstede, Nijverheidsweg 24 en 

Profile Velserbroek, Klompenmakerstraat 19. 

Het kortingsbedrag wordt in mindering gebracht op het totale 
factuurbedrag, is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig 

met andere acties. Maximaal één kortingskaart per auto.

Te besteden bij Profile Heemstede, Nijverheidsweg 24 en 
Profile Velserbroek, Klompenmakerstraat 19. 

Het kortingsbedrag wordt in mindering gebracht op het totale 
factuurbedrag, is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig 

met andere acties. Maximaal één kortingskaart per auto.

Profi teer van 

25%
korting op uw 
onderhoudsbeurt
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel.  023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor 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.

Oplage: 15.150

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

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 26 september, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via:
kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  26 september: ds. Pieter 
Terpstra. Gezamenlijke dienst met 
Heemstede.
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 26 september, 10u.
Ds. J . Verwijs.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Overveen - Twee scooterrijders zijn 
donderdagavond 16 september fron-
taal met elkaar in botsing gekomen 
op het fi etspad langs de Zeeweg 
(N200). Rond 23.30 uur kwamen de 
twee mannen met elkaar in botsing 

ter hoogte van Camping Bloemen-
daal. Beide bestuurders kwamen 
hard ten val, maar liepen geen 
ernstig letsel op.
De scooters waren zo beschadigd dat 
verder rijden niet meer mogelijk was.

Scooterrijders botsen frontaal op fi etspad

Beeld: NieuwsFoto.nl.

Bloemendaal – Heeft u moeite met 
brieven van instanties of overheid? 
Dan kan de formulierenbrigade van 
Welzijn Bloemendaal u wellicht 
helpen. Vrijwilligers van Welzijn Bloe-
mendaal bieden gratis hulp bij het 
invullen van formulieren (ook digi-
taal) en het op orde brengen van uw 
thuisadministratie.
De formulierenbrigade is bedoeld 
voor inwoners vanaf 23 jaar, met een 
laag inkomen, meestal de bijstands-
grens, te helpen bij het aanvragen 
van voorzieningen waar ze recht op 
hebben. 

Volgens cliëntenondersteuner Hetty 
van de Vegt komt het regelmatig 
voor dat mensen die moeite hebben 
om fi nancieel het hoofd boven water 
te houden niet de mogelijkheden 
kennen die de overheid biedt. “Soms 
zijn mensen onbekend met helpende 
instanties en ervaren een hoge 
drempel om ermee in contact te 
komen. Ook kunnen gebrek aan 

vaardigheden om formulieren in te 
vullen en een taalbarrière een rol 
spelen”, aldus Van der Vegt.

‘Niet onnodig in de problemen 
komen’
De brigade bestaat uit een groep van 
geschoolde vrijwilligers. Welzijn Bloe-
mendaal heeft inmiddels zes vrijwil-
ligers die zich hiervoor beschikbaar 
stellen. Zij werken laagdrempelig, 
geven advies en kijken samen met de 
hulpvrager indien nodig naar de in- 
komsten en uitgaven. Zij kunnen 
helpen bij het invullen en aanvragen 
van verschillende regelingen mits zij 
of hij hiervoor in aanmerking komt.
Van der Vegt: “De bedoeling is dat we 
op deze manier voorkomen dat in- 
woners onnodig in de problemen 
komen. Het gebruik van gemeente-
lijke regelingen, maar ook die van de 
rijksoverheid, neemt dan waarschijn-
lijk toe maar dat weegt ruimschoots 
op tegen de kosten van het oplossen 
van de problemen als het mis gaat.”

Hulp met coronapas 
Het onderwerp is nu extra actueel 
met de discussie over de coronapas. 
Mensen zonder smartphone kunnen 
een coronavaccinatiebewijs aan-
vragen, óók daarbij kan de formulie-

renbrigade hulp bieden. Voor nadere 
info neem je contact op met Welzijn 
Bloemendaal, 023-5250366.

Welzijn Bloemendaal is gevestigd 
aan de Bloemendaalseweg 125.

De weg kwijt in formulierenland: de formulierenbrigade helpt

Hulp met/bij het invullen van bepaalde formulieren thuis of op de locaties van 

Welzijn Bloemendaal. Foto aangeleverd.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
15 september
Heemstede - De prijswinnaar van de 
kruiswoordpuzzel van vorige week 
(15 september) is Ingrid Vijsma.

Er waren weer vele inzenders met de 
juiste oplossing: ‘Geen haan geeft toe 
dat hij ooit een eitje was’.

Mevrouw Vijsma is de gelukkige 
winnaar van een goedgevulde 
AH-boodschappentas, af te halen bij 
de Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heemstede.
 
De winnares is op de hoogte gesteld. 
Gefeliciteerd met uw prijs!

Heemstede – Nog even en dan is het 
weer Dierendag (4 oktober). Natuur-
lijk dé dag om je lieve viervoeter, 
beste vriend, steun en toeverlaat 
eens extra te verwennen. Of het nu 
om de hond, poes, cavia, papegaai of 
konijn gaat: een huisdier is echt om 
van te houden.

De redactie van de Heemsteder orga-
niseert weer een leuke fotowedstrijd 
en kijkt uit naar de vertederende 
kiekjes die vast en zeker zullen 
binnenkomen.
De allerleukste/liefste foto maakt 
kans op een prijs. De prijs word je 

aangeboden door dierenspeciaal-
zaak fa. Heems uit Heemstede. Stuur 
je foto in naar:
redactie@heemsteder.nl en vertel in 
een paar regels iets over je huisdier. 
Dat kan tot uiterlijk maandag 27 
september, 17.00 uur.

De allermooiste inzendingen worden 
in de krant van woensdag 29 sep-
tember geplaatst en de winnaar 
krijgt persoonlijk bericht. Succes!

Fotowedstrijd Dierendag
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Door Bart Jonker

Amstelveen – In het Cobra Museum 
voor hedendaagse moderne kunst 
dat gevestigd is in het Stadshart van 
winkelcentrum Amstelveen, is tot en 
met 26 september een tentoonstel-
ling over de Mexicaanse kunstenaars 
Frida Kahlo en haar echtgenoot 
Diego Rivera te zien. Deze tentoon-
stelling ‘Frida Kahlo & Diego Rivera: A 
Love Revolution’ omvat hun werk dat 
afkomstig is uit de privéverzameling 
van het echtpaar Jacques en Natasha 
Gelman. Naast het werk van Kahlo en 
Rivera, is er ook werk van andere 
Mexicaanse (Muralistische) kunste-
naars te bewonderen, uit dezelfde 
privécollectie. Kunst die werd 
gemaakt en wordt geïdentificeerd 
tijdens, voor en in de nadagen van 
de roerige Mexicaanse Revolutie, die 
woedde van 1910-1917. Deze liep uit 
op een bloedige burgeroorlog met 
honderdduizenden slachtoffers. 

Het Mexicaanse Muralisme
Na de revolutie wordt onder de 
Minister van Onderwijs José Vascon-
celos een educatief cultuurprogram-
ma voor de Mexicaanse bevolking 
opgezet. Onderdeel hiervan waren 
grootschalige muurschilderingen in 
en op publiek gebouwen. Deze kunst- 
stroming wordt het Mexicaanse Mura- 
lisme genoemd, dat ten doel had de 
eigen Mexicaanse identiteit te beves-
tigen en de Mexicaanse cultuur 
weergaf van voor 1519, voor de 
Spaanse invasie. Mexicaanse kunste-
naars als David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Grozco en Diego Rivera 
worden als de grote drie van het 
Mexicaanse Muralisme beschouwd.  

Diego Rivera, een politiek 
geëngageerde kunstenaar
Diego Rivera wordt geboren in 
Guanojuato in 1886. Het tekenen en 
schilderen wordt al door zijn ouders 
met de paplepel ingegoten. Al op 
10-jarige leeftijd wordt de jonge 
Diego ingeschreven bij de vermaarde 
kunstacademie Academia de San 
Carlos in Mexico-Stad. De muurschil-
deringen van Diego Rivera in Mexico 
en in enkele Amerikaanse steden 
getuigen van zijn communistische, 
nationalistische en atheïstische 
idealen. Zijn politiek activisme, 
lidmaatschap en liefde voor de 
communistische partij stak hij niet 
onder stoelen of banken. Hij werd 
zelfs persoonlijk in 1927 in Moskou 
uitgenodigd om de Russische Okto-
berrevolutie te vieren. Na bijna een 

jaar in de Sovjet-Unie te hebben 
gebivakkeerd, werd hij het land 
uitgezet, omdat hij verdacht werd 
van het sympathiseren van Stalins 
grote ideologische tegenstander. 
Leon Trotski. Naast de muurschilde-
ringen, maakte Rivera tevens schilde-
rijen en portretten in zijn atelier, om 
inkomsten te verwerven. Tevens was 
Diego Rivera een fervent verzamelaar 
van pre-Spaanse kunst, die te zien is 
in een museum in Mexico-Stad. 
Diego Rivera overleed in 1957. 

Frida Kahlo’s tragische leven en 
het schilderen met pijn
Frida Kahlo wordt geboren als de 
derde van vier dochters van het echt-
paar Matilde en Guillermo Kahlo in 
het Mexicaanse Coyocán, een buiten-
wijk van Mexico Stad. Haar vader 
Guillermo had Duitse wortels 
(oorspronkelijk heette hij Wilhelm 
Kahlo) en was fotograaf, iets waar 
Frida zich ook voor interesseerde en 
in bekwaamde en waar zij als kunste-
naar dankbaar gebruik van heeft 
gemaakt. Haar vader stimuleerde 
haar kunstzinnige talenten. Zelf zei 
Frida Kahlo daar in 1950 over: “Ik 

hield van mijn vader, omdat hij goed 
voor me was en me hielp.” De Mexi-
caanse Revolutie heeft bij Frida Kahlo 
(1907-1954) reeds als klein kind op 
een onuitwisbare indruk gemaakt, 
waardoor de basis voor haar politiek 
activisme in haar latere leven werd 
gelegd. Op vij�arige leeftijd was zij 
getuige van de slag tussen de boeren 
van Zapata’s tegen de Carrancista’s 
tijdens de zogenaamde ‘tien tragi-
sche dagen’ (Decena Trágica) van de 
revolutie in 1913. In hetzelfde jaar 
wordt Kahlo getroffen door kinder-
verlamming, waar ze de rest van haar 
leven mee moet kampen. Het 
noodlot slaat nog een keer toe in 
1925, als de bus waarmee ze reist 
wordt aangereden door een tram en 
haar zwaar verwondt, doordat een 
stuk leuning haar spietst, zij haar 
been op elf plaatsen breekt en haar 
ruggengraat op verschillende 
plaatsen wordt verbrijzeld. Een lang 
ziekbed is het gevolg, waar ze besluit 
te gaan schilderen. Door de gevolgen 
haar ongeluk en haar handicap heeft 
Frida Kahlo heel haar leven geschil-
derd met pijn. Haar hele leven moest 
ze korsetten dragen en met krukken 
lopen. Ze stond daarom vaak zelf 
model voor haar schilderijen. Daarbij 
maakte ze dankbaar gebruik van 
spiegels en de fotografievaardig-
heden die ze had geleerd van haar 
vader. Als ze kunststudent is, raakt ze 
in de ban van de communistische 
partij, waarvan ze in 1928 lid wordt. 
Ze leert Diego Rivera kennen en 
begint met hem een stormachtige 
relatie, ondanks hun leeftijdsverschil 
van 21 jaar. Hun ‘open huwelijk’ 
begint in 1929. Diego Rivera was 
twee keer eerder getrouwd geweest. 
Rivera en Kahlo delen dezelfde inte-
resses, stimuleren en inspireren 
elkaar en ze zijn beiden overtuigd 
communist en vertegenwoordigers 
van de Mexicaanse identiteit.  Frida 
Kahlo zegti in 1950 daarover: “Ik 
geloof niet in een perfecte wereld. 

Maar om een betere wereld te 
scheppen, biedt de communistische 
theorie de enige mogelijkheid. Diego 
en ik zijn communisten.”
De symboliek van haar tragische 
leven met pijn is terug te zien als 
thema in haar werk. Zo heeft ze 
tijdens een zwangerschap een 
miskraam, die ze pijnlijk uitbeeldt in 
haar ets ‘Frida na een miskraam’ 
(1932). In haar (latere) werk gebruikt 
ze vaak een mix van middeleeuwse 
symbolen, elementen uit de renais-
sance en de Mexicaanse cultuur. 
Frida Kahlo hult zich ook in kleurrijke 
Mexicaanse jurken, kleding en 
sieraden. Deze collectie is tevens in 
het Cobra Museum te zien. Frida 
Kahlo overlijdt in 1954 op slechts 
47-jarige leeftijd. 

De tentoonstelling in het Cobra 
Museum loopt nog tot en met 26 
september. Het Cobra Museum voor 
Moderne Kunst is gevestigd aan het 
Sandbergplein 1, in het Stadshart 
van Amstelveen.
Meer informatie op:
https://cobra-museum.nl/.

Vanaf 8 oktober tot en met 27 maart 
is er tevens een tentoonstelling ‘Viva 
la Frida!’ aan Frida Kahlo gewijd in 
het Drenths Museum, aan de Brink 1 
in Assen. Meer informatie op:
https://drentsmuseum.nl/nl/frida.  

Bronnen: Het Cobra Museum en ‘Frida 
Kahlo’ door Andrea Kettenmann. Beeld 
aangeleverd via het Cobra Museum 
waarvoor dank.

De Mexicaanse Love Revolution van Frida Kahlo en 
Diego Rivera in het Cobra Museum van Amstelveen

Frida schildert Diego in mijn gedachten terwijl Diego toekijkt (1940, gelatine-

zilverdruk). Fotograaf: Bernard Silberstein.

‘Diego in mijn gedachten’ (zelfportret als Tehuana) door Frida Kahlo. Olieverf op 

masoniet (1943).

Portret Natasha Gelman door Diego Rivera, 1943 olieverf op doek.

‘Liefdesomhelzing van het universum, de aarde (Mexico). Diego, ikzelf en de heer 

Xólotl’ door Frida Kahlo (1949, olieverf op masoniet.
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KEN UW BOS

Door Leo van Os   

Je hebt dat zelf ook 
wel eens, dat je buren 
een bijzondere 
gebeurtenis beleven, 
zoals een speciale 
verjaardag. Dat over-
komt deze maand 
Wandelbos Groenen-
daal. Onze buren, 
Kinderboerderij ’t 
Molentje, vieren namelijk hun 70e verjaardag.

In 1951 werd op de 2,5 hectare van de kinderboerderij 
de eerste stal gebouwd om dieren te herbergen en 
daarmee was ’t Molentje de eerste officiële kinderboer-
derij in Nederland! Die viert nu haar 70e verjaardag, 
best een reden voor een feest dus. En als goede buur 
neem je dan een cadeautje mee voor de jarige.
Om te voorkomen dat je iets schenkt waar het feest-
varken niet bepaald op zit te wachten, vroeg het 
bestuur van de vereniging Vrienden Wandelbos Groe-
nendaal aan de mensen van ‘t Molentje waar ze de 
kinderboerderij een plezier mee kunnen doen. En dat is 
met Duncan.

Duncan, zult u zeggen, wie is dat? Duncan is een 2 jaar 
oude mini-ezel, die een nieuw tehuis zoekt omdat de 
boerderijcamping in Oudehaske waar hij woont ermee 
ophoudt. ’t Molentje heeft al dwergezel, Doortje, maar 
die mist haar onlangs overleden vriendje Timo enorm.
Kwam dat even mooi uit; Duncan verhuist van Oude-
haske naar Heemstede! Alleen moesten nog wel ‘even’ 
de centen – zeg maar euro’s – voor het aankoopbedrag 
gevonden worden. Bingo! Dat was natuurlijk het ideale 

verjaardagscadeau dat de Vrienden van Wandelbos 
Groenendaal aan hun buren willen schenken.

Op woensdag 15 september was het zover; Duncan 
werd in Friesland opgehaald door bestuurslid Marijke 
Popping-de Groot en beheerder Ingrid Schenk en veilig 
naar Heemstede gebracht. De aankomst werd gevierd 
door de nieuwe aanwinst kennis te laten maken met de 
eenzame Doortje. Wel even wennen uiteraard, maar dat 
zal vast razendsnel gaan. Als je benieuwd bent naar de 
jongste aanwinst, ga Duncan dan bekijken op de 
kinderboerderij.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Feest bij de buren

Duncan ontmoet dwergezelin Doortje. 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Mini-ezel Duncan (2019). Duncan met kinderboerderij-beheerder Ingrid Schenk.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Gehaat 
of bejubeld? Dat kun je misschien 
zeggen van de grote of gewone  
kattenstaart (Lythrum salicaria), een 
vaste wilde plant die met al haar 
weelderigheid in bloei een fraai 
gezicht is.

En nog een prettige bijkomstigheid: 
wist u dat de kattenstaart een van de 
weinige bijzondere planten is die 
overmatige bemesting aankan en 
heel veel stikstof opneemt? 

Misschien de oplossing voor het 
stikstofprobleem?  

Weinig eisen
Niet helemaal, want de kattenstaart 
kan een hardnekkige onkruidsoort 
zijn. Ondanks dat deze plant zich 
graag op nattere, drassige plekken 
aan bijvoorbeeld de waterkant het 
meest thuisvoelt, gedijt die ook op 
drogere grond in de tuin.

Of de bodem nu voedselrijk is of niet: 
de kattenstaart stelt niet zoveel 
eisen. En omdat die zo weinig eisen 
stelt, kan de plant daarom snel talrijk 
zijn en zodoende een plaag vormen, 
ieder jaar weer. Vooral in Noord-
Amerika is dit het geval. Oorspronke-
lijk komt de kattenstaart uit Europa 
en Azië. De kattenstaart behoort tot 

de Lythrumfamilie, waarvan wereld-
wijd 500 soorten voorkomen. In 
Nederland is de kattenstaart de 
enige vertegenwoordiger van deze 
familie. 

De plant wordt ook vrij hoog, tot wel 
1 meter 20. De bloeitijd loopt van 
juni tot en met september. De prach-
tige paarsroze kaarsvormige 
bloemen bevatten aantrekkelijke 
nectar voor bijen en hommels, 
alsmede voor de grote vuurvlinder. 
Als waardplant zet het vrouwtje van 
het boomblauwtje haar eitjes af. De 
plant bevat een hoog gehalte aan 
tannine, dat vroeger werd gebruikt in 
de leerlooierij.  

Ken uw tuin: de grote kattenstaart, 
een liefhebber van overmatige stikstof

De grote of gewone kattenstaart (Lythrum salicaria). Foto: Bigstock.

Zuid-Kennemerland - Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland organiseert 
in herfstvakantie van 16 t/m 24 
oktober voor de tweede keer de 
Beleefweek. Een week vol kleinscha-
lige buitenactiviteiten die samen met 
de ondernemers onder de vlag van 
het Nationaal Park worden georgani-
seerd.  Voor de actieve wandelaar, 
maar ook voor culinaire genieters en 
gezinnen met kinderen.

De Beleefweek
Het Nationaal Park telt ruim 50 
ondernemers die de IVN-cursus Gast-
heer van het Landschap hebben 
gevolgd en zich gastheer van Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland mogen 
noemen. Deze gastheren en gast-
vrouwen kunnen bezoekers de 
mooiste plekjes wijzen en bijzondere 
verhalen over het gebied vertellen. 
Tijdens de Beleefweek organiseren zij 
samen met het Nationaal Park bijzon-
dere activiteiten voor iedereen. Denk 
aan een beklimming van de Brede- 
rode berg, een wandeling langs het 
oude vissersvrouwen pad met de 
boswachter, yoga in het zand, culi-
naire excursies en theater en cultuur. 
Ontdek de verborgen natuurschatten 
Dit jaar is het thema van de Beleef-
week: Ontdek de verborgen natuur-
schatten van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Het doel van de 
Beleefweek is om samen met de 
gastheren bezoekers te laten ervaren 
wat Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land zo bijzonder maakt. Er is genoeg 
te ontdekken in en ook rondom het 
park. 

Meerdaagse wandeltocht
Er worden dit jaar veel nieuwe activi-

teiten georganiseerd waaronder de 
meerdaagse wandeling door 
verschillende deelgebieden van het 
Nationaal Park. Gastheren met een 
verblijfsaccommodatie werken 
hierbij nauw samen met gastheren 
met een horecagelegenheid en IVN 
vrijwilligers. Samen hebben ze een 
gevarieerde wandelroute ontwikkeld 
van drie dagen. De wandelafstand is 
15 – 20 km per dag en men loopt de 
route volgens een routebeschrijving 
met informatie over het Nationaal 
Park, de omgeving en de geschie-
denis. De tocht kan ook ingekort 
worden naar een dag.
Kijk voor het complete activitei-
tenoverzicht op de website:
www.np-zuidkennemerland.nl/
beleefweek.

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is 
een van de 21 Nationale Parken die 
Nederland rijk is. Het Nationaal Park 
is in 1995 ontstaan uit een samen-
werkingsverband van de terreinbe-
heerders Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, PWN, particuliere 
eigenaren, IVN Natuureducatie, de 
omliggende gemeenten Zandvoort, 
Haarlem, Bloemendaal en Velsen en 
de provincie Noord-Holland. 

Dit samenwerkingsverband richt zich 
op de bescherming en natuurontwik-
keling van dit bijzondere duingebied 
en cultuurhistorisch erfgoed. Daar-
naast wil het Nationaal Park dat 
omwonenden en bezoekers de 
natuur en cultuurhistorie kunnen 
beleven en meer leren over alles wat 
er in het gebied leeft. 

Foto: Lianne Raap.

Ontdek natuurschatten tijdens 
Beleefweek Z-Kennemerland
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Bloemendaal - Afgelopen zondag 
vierde Stichting De Stampertjes uit 
Bloemendaal dat zij dit jaar 25 jaar 
bestaat. Al 25 jaar biedt De Stamper-
tjes met vrijwilligers respijtzorg in de 
vorm van een kleinschalige opvang 
aan kinderen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. Het betreft 
kinderen met een beperking (licha-
melijk of verstandelijk), met een ont- 
wikkelingsachterstand of uit kwets-
bare gezinnen.
Het doel is om ouders van deze 
jonge kinderen die iets extra’s nodig 
hebben, te ontlasten door het bieden 
van dagopvang.

Het 25-jarig bestaan werd gevierd bij 
de Zorgboerderij van Zebra-Zorg in 
Vogelenzang.  Het was een feestelijke 

bijeenkomst met veel ouders met 
kinderen die nu bij de Stampertjes 
komen of in de afgelopen jaren er 
zijn geweest. Ook veel vrijwilligers en 
oud-vrijwilligers waren aanwezig.
En natuurlijk Etty Bischoff, die de 
Stampertjes 25 jaar geleden heeft 
opgericht.

De kinderen kregen de kans om 
onder begeleiding van Jacqueline 
Nijssen en Jos van Bokkum kennis te 
maken met de dieren van Zebra-Zorg 
en over het prachtige terrein te 
lopen. In de tussentijd hadden de 
ouders de keuze om mee te gaan bij 
de rondleiding of onder elkaar meer 
kennis te maken.
Dit bleek een mooie gelegenheid om 
met elkaar ervaringen uit te wisselen 

met betrekking tot de zorg van en 
over hun kinderen. En ook met 
betrekking tot De Stampertjes en tot 
instanties waar zij in hun zoektocht 
naar de juiste begeleiding voor hun 
kinderen mee te maken hebben.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst 
werd door Anneke Kesler en Renée 
van Voorst van de damescommissie 
van de Amsterdamse Golf Club een 
cheque van €540 aangeboden, die 
door Annette Molkenboer namens 
het bestuur dankbaar in ontvangst 
werd genomen. Het bedrag is inge-
zameld tijdens een goede doelen 
wedstrijd van de Golf Club.  

Meer informatie over De Stampertjes 
op www.destampertjes.nl.

Stichting De Stampertjes bestaat 25 
jaar en dat wordt gevierd!

Vlnr: Renée van Voorst (Damescommissie AGC), Annette Molkenboer (De Stampertjes) en Anneke Kesler (Damescommissie AGC). 

Foto: Ernst Dobber.

Bloemendaal - De Nederlandse 
topclubs in het hockey kunnen zich 
de komende jaren verheugen op de 
steun van Crisp, de supermarkt-app 
voor eten.
De online shop, die zich vooral richt 
op jonge gezinnen met kinderen, 
levert in ieder geval de komende 3 
jaar een bijdrage aan de sport op 
allerlei vlakken. 

De sponsorovereenkomst is gesloten 
met een tiental hockeyclubs in de 
Nederlandse Hoofdklasse, waaronder 
Bloemendaal, Rotterdam, Klein Zwit-
serland en Amsterdam. 

Plezier in sport én goed eten voorop
Tetske van Loon is marketingmana-
ger bij Crisp, en zelf ook fervent 
hockeyer.
Over de nieuwe samenwerking zegt 
Van Loon: “Bij Crisp verheu-gen we 
ons erop om deze clubs te steunen. 
Niet alleen financieel maar ook met 
het delen van de kennis wat goed 
eten is. Het is belangrijk om dat van 
jongs af aan al mee te krijgen. In 
onze Crisp-app vind je met zorg en 
aandacht gemaakte producten die je 
juist als sporter goed kunt gebruiken. 
Denk aan Hollandse druiven, voed-

zame seizoensgroenten uit Neder-
land en handige eiwitrepen voor na 
de training. Bij de hockeyclubs kun- 
nen wij een groot publiek bereiken 
van jong tot oud.
Mensen die doordeweeks een druk 
leven hebben en ook in het weekend 
niet stilzitten, maar tussen de 
bedrijven door hun gezin toch goed 
eten willen kunnen voorzetten. Daar 
sluit onze missie om beter eten 

bereikbaar te maken voor meer 
mensen goed op aan.”
 
De sponsordeal is bij de recente start 
van het nieuwe seizoen ingegaan, en 
houdt behalve Crisp-boarding en 
banieren in dat het merk aanwezig is 
op toernooien, shirts voor jeugd-
teams beschikbaar stelt en natuurlijk 
feesten als Sinterklaas van bijpassend 
lekkers voorziet.

Nieuwe ‘fan’ voor hockeyclub Bloemendaal

Crisp wordt supporter van hockeyclub Bloemendaal. Foto: aangeleverd.

Zandvoort - De brandweer is maan-
dagavond 20 september uitgerukt 
voor een brand in een bedrijfspand 
aan de Newtonstraat in Zandvoort-
Noord. In het pand bleek de inhoud 
van een grote afvalcontainer in 
brand te staan. Even na acht uur 
ontdekte de eigenaar van de loods 
de brand omdat het alarm afging. 
Hij is daarom polshoogte gaan 
nemen en zag de vlammen vanaf de 

buitenzijde. De brandweer is met 
spoed ter plaatse gekomen. De 
container is geblust en naar buiten 
gereden. Door snel handelen is erger 
voorkomen. Door de brand is het 
hele pand vol rook komen te staan. 
De brandweer heeft het pand geven-
tileerd met een overdrukventilator.

De oorzaak van de brand is 
onbekend.

Afvalcontainer in brand

Beeld: Laurens Bosch.

Zandvoort - Op 10 oktober presen-
teert Jazz in Zandvoort het Edwin 
Rutten kwartet in theater de Krocht 
in Zandvoort. Belangstellenden zijn 
van harte welkom, wel met corona-
toegangsbewijs (QR code), vaccina-
tiebewijs of een PCR test niet ouder 
dan 24 uur. Jazz in Zandvoort volgt 
hierin de overheidsrichtlijnen. 
Het concert heet ‘Celebrating the 
music of Rogier van Otterloo’. 
 
Levenslust, relativeren, humor, 
muziek en spelen. Dat zijn de prin-
cipes waar Edwin Rutten naar leeft. 
Hij is verhalenverteller, jazzzanger, 
acteur, presentator, muzikant, 
docent, columnist en was studiege-
noot van Rogier van Otterloo die 
natuurlijk bekend is als componist 
van Turks Fruit, Soldaat van Oranje en 
heel veel meer.

Deze middag wordt een te koesteren 
eerbetoon aan een icoon.
Bezetting: Edwin Rutten, zang; Jean 
Louis van Dam, piano; Edwin Corzi-
lius, bas en Frits Landesbergen, 
slagwerk.
Het theater ligt aan de Grote Krocht 
41, Zandvoort. Aanvang is 14.30 uur, 
de zaal opent om 13.30 uur.
Entreebedrag €15, reserveren via:
www.jazzinzandvoort.nl.

Edwin Rutten kwartet bij Jazz in Zandvoort

Edwin Rutten. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Woensdag 29 septem-
ber om 19.30 uur vindt in de Luifel de 
gespreksgroep ‘Van Inzicht naar 
Uitzicht’ plaats.

“Denken is functioneel nuttig, maar 
in psychologisch opzicht het ‘ont- 
kennen van de werkelijkheid’.
Niet iets absoluut nemen, maar zien 
hoe het werkelijk is. We komen er 
niet met wat oppervlakkige (denk)
veranderingen. Zie af van de patro- 
nen waar je in zit. Het is ‘uitnodigend 
zijn’. Afstemmen op de constellatie 
waarin je zit. Verantwoording nemen 
voor je eigen leven. Nu, leer te leven 
in het moment. Wees alert, wees 
wakker. In die overgave, elke seconde 
wetende dat er meer is. In die 
verwachting durven leven. Niet in de 
toekomst projecteren, maar het 
moment durven toelaten. Je voorne-
mens invullen. Niet uitproberen, 
maar het een echte kans geven. Een 
sprong in het duister. Laat de 
controle los. Toon je moed en durf je 
oriëntatie vanuit je hart te kiezen, en 

niet op basis van het gedrag van 
anderen. Je staat voor de keus om 
een ‘veranderingsproces’ door te 
maken. Pak het op, wees positief. Dié 
houding. Een spirituele houding. 
Neem je plek in. Durf ervoor te staan. 
Dan vind je je werkelijke levensdoel, 
je bestemming.” Aldus Jan Oosten-
brink, die deze avond gespreksleider 
is.

De gespreksgroep bijwonen kost 
€20,-. Opgeven is verplicht. 
Aanmelden kan via :
www.wijheemstede.nl.

Informatie/begeleiding: Jan Oosten-
brink, tel. 06-50815697.
Jan Oostenbrink (73 jr) is auteur/
uitgever van ‘Innerlijke Bereidheid’ en 
begeleidt belangstellenden op 
het gebied van Bewustwording & 
Verandering door het geven van 
consulten en het aanbieden van o.m. 
cursussen, open avonden en 
lezingen. Sinds 1999 is hij verbonden 
aan WIJ Heemstede.

Gespreksgroep ‘Bewustwording’ 
met Jan Oostenbrink



Stichting SIG, organisatie voor onder-

steuning van mensen met een (verstan-

delijke) beperking, maakt zich sterk 

voor ontmoeting en verbinding in de 

wijk. Daarvoor zijn de laatste jaren 

samen met welzijnsorganisaties suc-

cesvolle initiatieven ontwikkeld. Zoals 

gezamenlijke ‘Buurtwinkels’ van waar-

uit contacten en ontmoetingen met en 

diensten voor wijkbewoners worden 

georganiseerd. 

De SIG is voortrekker in de regio waar het 
gaat om initiatieven die zijn gericht op 
deelname aan de samenleving van men-
sen met een verstandelijke beperking. De 
zogeheten ‘Buurtwinkels’ vervullen hier 
een belangrijke sociaal verbindende rol 
in. Haarlem telt intussen drie Buurtwin-
kels: de Fjord en Marsmanplein in Haar-
lem-Noord en Hof van Leijh in Haar-
lem-Oost. Partners van de SIG hierin 
zijn DOCK Haarlem, Haarlem E�ect en 
Zorgbalans.  

Horeca en klussen
In de Buurtwinkels verzorgen cliënten 
van de dagbesteding van de SIG diver-
se horecawerkzaamheden. Ook voeren 
zij vanuit de buurtwinkel verschillende 

diensten voor de wijk uit, zoals het ver-
wijderen van afval in de omgeving en 
het schoonhouden van parkeergarage en 
winkelcentrum. Een andere, aanvullende 
dienst van de buurtwinkels betre� huis-, 
tuin- en keukenklusjes voor wijkbewo-
ners, om hen een handje te helpen. Cliën-
ten van de dagbesteding die deze klussen 
uitvoeren – denk aan lege �essen en oud 
papier ophalen/wegbrengen, een bood-
schapje doen, een schilderijtje ophangen 
– worden hierbij professioneel begeleid. 

Boodschappenbus
De buurtwinkels vervullen een spilfunc-

tie in de wijk: hier ontmoeten wijkbewo-
ners en cliënten elkaar in een ongedwon-
gen sfeer. De SIG spreekt in dit verband 
van ‘wederkerigheid’: cliënten krijgen 
zinvolle dagbesteding aangeboden en zijn 
van betekenis voor de buurt en buurtbe-
woners. 
De Boodschappenbus in Haarlem- 
Noord is een extra voorziening, voor 
minder mobiele wijkbewoners. Cliënten 
van de dagbesteding halen hen op en hel-
pen hen bij het winkelen in Winkelcen-
trum Marsmanplein. Na a�oop schenken 
cliënten ko�e tijdens de gezamenlijke 
tussenstop in Buurtwinkel Marsman-

plein. De Boodschappenbus rijdt de wijk-
bewoners daarna terug naar huis, waar 
cliënten hen helpen bij het sjouwen van 
de boodschappen.   
 
Stamtafels
Ook via de zogenoemde Stamtafels, even-
eens een project van SIG en wijkwelzijns-
werk, worden wijkbewoners met elkaar 
in contact gebracht. Het gaat hierbij om 
laagdrempelige inloopmaaltijden voor 
wijkbewoners, voor wie sociale contac-
ten niet altijd vanzelfsprekend zijn. De 
deelnemers kunnen voor en na de geza-
menlijke maaltijd met eventuele hulp-
vragen bij de begeleiders terecht. Soms 
is een luisterend oor genoeg. Er worden 
in Haarlem meerdere Stamtafels georga-
niseerd, op verschillende locaties. Meer 
informatie hierover is te vinden bij de 
buurtwinkels, welzijnswerk of via https://
www.sig.nu/ondersteuning-thuis/onder-
steuning-thuis-in-de-buurt/. 

 info@sig.nu//www.sig.nu

Verbinding met de buurt

SIG maakt contact via Buurtwinkels 

www.sig.nu/werken-bij-de-sig    

Stichting SIG

@



Door Bart Jonker

La Turbie – Bivakkeren aan de Côte 
d’Azur in Zuid-Frankrijk is geen straf. 
Je kunt je prima verpozen in het 
heerlijke mediterrane klimaat met 
het gehele jaar door gegarandeerd 
veel zonnedagen. Er is veel te zien 
qua natuur, historie en cultuur, maar 
wie dat niet wil kan natuurlijk ook 
lekker luieren bij het zwembad of 
aan het strand. Hoe dan ook, er is 
voor ieder wat wils. De Heemsteder 
kwam terecht in het pittoreske La 
Turbie, dat boven op de berg ligt pal 
boven het Prinsdom Monaco. La 
Turbie verrast je aangenaam met 
haar schoonheid en haar geschie- 
denis. 

Trofee
De geschiedenis van La Turbie gaat 
ver terug in het verleden naar de 
Romeinse tijd. De naam La Turbie 
komt uit het Italiaanse ‘Turbia’, dat 
weer is afgeleid van het Latijnse 
‘Tropea’ en ‘trofee’ betekent. En dat is 
nu juist de crux in de geschiedenis 
van dit oude stadje, dat genoemd is 
naar Le Trophée d’Auguste, waarvan 
de ruïne nog op het hoogste punt 
van het dorp prijkt. Het zijn de resten 
van een gigantisch monument dat 
werd opgericht door de Romeinen in 
de jaren 6 en 7 voor Christus. De 
trofee is een groot gedenkteken ter 
ere van keizer Augustus, nadat de 
Romeinen door veldtochten in de 
Alpen 46 Ligurische bergstammen 
hadden onderworpen. Het monu-
ment wordt daarom ook wel Alpen-
trofee genoemd. De Romeinen 
grepen destijds in, omdat deze berg-
stammen voortdurend reizende 
kooplieden op deze handelsroutes 
overvielen en beroofden. Nu nog 
worden er toeristische (dag)tochten 
onder leiding van lokale gidsen in La 
Turbie gehouden, de zogenaamde 
‘Journée romaine’, waar je de 
Romeinse geschiedenis kunt herbe-
leven. Na de val de van de Romeinen 
werd het gedenkteken grotendeels 
verwoest. De stenen werden gebruikt 
om huizen te bouwen. In het oude 
historische centrum zijn nog steeds 
huizen gebouwd met deze stenen 
van het monument.  

Dante Alighieri
De republiek Genua heeft lange tijd 
La Turbie overheerst. Italië was des- 
tijds in verschillende stadstaten ver- 
deeld. De beroemde Italiaanse 
schrijver, dichter, filosoof en letter-
kundige Dante Alighieri (1265-1321) 
beschreef in zijn beroemde werk ‘La 
Divina Commedia’ dat La Turbie de 
westgrens vormde van Ligurië. In het 
historische centrum van La Turbie is 
de gedenksteen hiervan te vinden. 
Dante wordt overigens beschouwd 
als de grondlegger van de huidige 
Italiaanse taal, die hij baseerde op 
het volkslatijn en optekende tijdens 
zijn tijd in Florence. Om die reden 
worden Florence en de regio Toscane 
nog steeds beschouwd als de 
gebieden waar het hoog-Italiaans 
wordt gesproken.

Afwisselende overheersingen
De geschiedenis van La Turbie kent 
in de loop der geschiedenis veel 
afwisselende overheersingen door 
onder andere de Republiek Genua, 
Monaco, Frankrijk en het Italiaanse 
koningshuis Di Savoia. In 1860 
vervalt La Turbie aan het Graafschap 
Nice en wordt het definitief Frans 

grondgebied. Later verdwijnt de 
naam Graafschap Nice en wordt dit 
omgezet naar het nieuw opgerichte 
Franse departement Alpes-Mari-
times, waar La Turbie thans deel van 
uitmaakt. Ondanks dat La Turbie 
geen deel meer uitmaakt van het 
onderliggende Prinsdom Monaco, 
heeft de voetbalclub AS Monaco FC 
sinds 1981 in La Turbie zijn oefenter-
rein. Tot begin 20ste eeuw vielen het 
nabijgelegen Beuasoleil (ook wel 
Haute Monte-Carlo genoemd) en 
Cap D’Ail binnen de gemeente-
grenzen van La Turbie. 

Bezienswaardigheden
Naast de Trophée d’Auguste is een 
wandeling door het schilderachtige 
oude centrum een must. Hier proef 
en ruik je de geschiedenis van La 
Turbie. In het oude centrum bevindt 
zich ook de fraaie 18de eeuwse 
barokkerk Saint-Michel. Boven La 
Turbie bevindt zich de kalksteken 
rots ‘Tête de Chien’ (hondenkop). 
Vanaf het park met pijnbomen 
‘Parcours sportif de la pinede’ heb je 
een fabuleus panoramisch uitzicht 
over de baai en Monaco. 

Tweeledig
Natuurlijk is het ook een ook beetje 
dubbel om La Turbie te bezoeken, als 
je beseft dat dit de plek is waar het 
fatale auto-ongeluk plaatsvond in 
1982, waarbij prinses Gracia van 
Monaco, oftewel Grace Kelly, om het 
leven kwam. Zij is bijgezet in het 
familiegraf van de prinselijke familie 
in de kathedraal van Monaco. 

Lomp
Na een prachtige wandeling kun je 
natuurlijk ook terecht voor de inwen-
dige mens en winkelen in een van de 
etablissementen. Wij streken neer in 
een bistro, waarvan eerlijkheidshalve 
gezegd dient te worden dat de 
Fransen hier wel wat vriendelijker en 
gastvrijer naar hun gasten kunnen 
zijn. Dit was in ons etablissement 
diep ondermaats en was zonder 
twijfel onbeschoft en lomp te noe- 
men. Nors en zonder glimlach 
moesten we natuurlijk onze corona 
greenpass tonen en werd ons een 
tafeltje aangewezen. We bestelden 
een brochette met béarnaisesaus. We 
moesten drie keer om de béarnaise-
saus vragen, die nooit kwam. 
Ondanks dat wij de Franse taal goed 
machtig zijn, werd dit drie keer 
gewoon genegeerd zonder enige 
verontschuldigingen. Jammer, als je 
zo’n arrogante instelling hebt van 
“dat de toeristen toch wel komen” in 
zo’n juweel van een plaats. Daar 
moeten ze ons inziens nog wel aan 
werken en gaf (helaas) een kleine 
nare bijsmaak aan ons bezoek. 

Meer informatie op de Franse web-
site: www.ville-la-turbie.fr/. 
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La Turbie, ah oui!  

La Turbie, een juweel aan de Côte d’Azur. Foto’s: Bart Jonker.

Uitzicht op Monaco vanaf La Turbie.

Goed toeven in La Turbie.

Le Trophée d’Auguste.

Fraaie oude straatjes.

La Turbie met rechts de barokkerk Saint-Michel.

Het oude centrum met  voormalige waterput.

Interieur van de 18de eeuwse barokkerk Saint-Michel.
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Haarlem - Als je maar liefst 200 jaar 
bestaat is dat reden voor een feestje. 
De Haarlemse kunstenaarsvereniging 
Kunst Zij Ons Doel (KZOD) bestaat 
sinds 1821 en is daarmee een van de 
oudste actieve verenigingen op dit 
vlak in Nederland. In het jubileumjaar 
verschijnt een boek, op dertien Haar-
lemse locaties worden exposities 
gehouden en er rollen twee 
brochures van de pers.

Historie
Wie de kunstenaarsvereniging kent, 
weet dat de leden niet één bepaalde 
kunststroming vertegenwoordigen; 
zo goed als iedereen is welkom. 
Naast schilderkunst spelen beeld-
houwkunst en bijvoorbeeld grafiek 
een rol net zoals keramiek, sieraden 
en textiel. Er is ook ruimte voor rela-
tief nieuwe technieken als fotografie, 
installaties, film, video- en digitale 
kunst.
Terugkijkend op de geschiedenis van 
KZOD, is de rol die zij binnen de 
kunstwereld speelde bescheiden.
De belangrijkste hoeksteen van de 
vereniging is locatie De Waag. Dit 
unieke uit grijze Ardenner hardsteen 
opgetrokken gebouw stamt uit het 
eind van de zestiende eeuw en 
neemt een markante plaats in tussen 
de vele andere historische gebouwen 
die Haarlem rijk is. KZOD heeft er 
haar thuis sinds 1841 met een ‘teek-
enzaal’ en expositieruimte.

Niet alleen om de leden, maar ook de 
muzen te eren, werd een jubileum-
boek gemaakt. Het telt 104 geselec-
teerde werken van leden uit alle 

disciplines. Eerste exemplaren van 
het 256 pagina’s tellende boek zullen 
tijdens de opening worden overhan-
digd aan de burgemeester van 
Haarlem en begunstigers.

Dertien expositielocaties
Na de opening van het jubileumjaar 
worden, verspreid over dertien loca-
ties in de stad, tentoonstellingen 
gehouden met werk van de leden. 
Deze vinden plaats in onder meer 
galerie De Waag, Museum Haarlem, 
de Kloostergangen, ABC Architec-
tuurcentrum, Seinwezen, Kunstcen-
trum Haarlem en bij Van Duiven-
boden Interieur.
Naast een digitale versie op de eigen 
website (kzod.nl) zal een eerste 
gedrukte brochure beschikbaar 
komen met de activiteiten tot januari 
2022. Aan het eind van dit jaar volgt 
brochure-2 met activiteiten tot aan 
september 2022.

Toekomst
Voorzitter Ellen Wolff zegt: “Als 
vereniging zijn we door vele stadia 
gegaan, maar we blijven op de 
toekomst gericht. We geloven dat er 
behoefte zal blijven aan een vereni-
ging waar kunstenaars in collegiali-
teit met elkaar tentoonstellingen 
kunnen blijven organiseren en dat ze 
daarmee een geïnteresseerd publiek 
aan zich kunnen binden. Wat dat 
betreft hebben we nog een lange 
weg voor ons.”
Op 17 september is de tentoonstel-
ling ‘Wie zijn wij, wie ben ik’ geopend 
in de Kloostergangen, met werk van 
alle KZOD-leden.

Kunst Zij Ons Doel viert 
200-jarig jubileum

Regio - Een gezonde wereld, waarin 
klimaatproblemen geen issue zijn. 
Veel jongeren dromen ervan. Jonge 
mensen die wakker liggen van smel-
tende ijskappen, zorgen hebben om 
dieren en planten die met uitsterven 
bedreigd worden kunnen bij IVN 
Natuureducatie een Groen Trainee-
ship volgen. Ben je tussen de 16 en 
27 jaar dan kun je je aanmelden en 
duurzame doelen werkelijk omzetten 
in daden.

Helpen met het opknappen van een 
natuurgebied, woonwijken natuur-
vriendelijker maken of duurzame 
workshops voor kinderen ontwik-
kelen. Het is zomaar een greep uit 
het aanbod van Groen Traineeships. 
Jongeren gaan dan samen met 
andere trainees een dag per week 
aan de slag gaan met een groen 
project dat bij hen past. Ze leren de 
wereld van natuur- en milieuorgani-
saties van binnenuit kennen en 
dragen hun steentje bij.

Lekker actief en sociaal aan de slag in 
de buitenlucht. Bovendien 
vergroenen jongeren hiermee hun 
cv, leren ze meer over natuur, milieu 
en duurzaamheid en worden ze zich 

meer bewust van de mogelijkheden 
voor een groene en duurzame 
wereld.

Jongeren die tot nu toe hebben 
meegedaan met een van de Groen 
Traineeships zijn heel enthousiast, 
zoals Dennis (24), die het Groen Trai-
neeship ‘een kickstart voor het reali-
seren van zijn droom’ noemt. 
Anderen laten zich vooral verwon-
deren door de natuur. ‘Door het 
Groen Traineeship ga je dingen in de 
natuur zien die je normaal niet ziet’, 
meent Hannah (25). Maar ook dat 
iedere jongere aan het Groen Trai-
neeship kan deelnemen, spreekt aan. 
Anne (24): “Wat het interessant 
maakt, is dat iedereen hier een 
andere achtergrond heeft.”

Aanmelden
De nieuwe Groen Traineeship-
projecten lopen van eind september 
2021 t/m februari 2022. Jongeren zijn 
gemiddeld één dag per week met 
een project bezig. Ze kunnen zich 
hiervoor aanmelden tot en met 22 
september. Meedoen kost niets.
De projecten staan open voor alle 
jongeren, met of zonder groene 
ervaring.

‘Groen Traineeship’ IVN 
Natuureducatie voor jongeren

Foto: aangeleverd.

Wandeling rond 
Huis te Manpad
Heemstede - Donderdag 30 
september, van 16.00 tot 17.30 
uur, is er speciaal voor WIJ 
Heemstede een georganiseerde 
wandeling op landgoed Huis te 
Manpad. U vertrekt vanaf de 
toegangspoort aan de Heren-
weg 9. U parkeert uw auto bui- 
ten het terrein, fietsen kunnen 
worden geplaatst naast de 
deuren van het linker koetshuis.
De rondleiding duurt circa 1,5 
uur. De excursie gaat soms over 
smalle paadjes en een scoot- 
mobiel, rolstoel of zware kinder-
wagen zijn daarvoor helaas niet 
geschikt. Huisdieren worden niet 
toegelaten. De gebouwen van 
Huis te Manpad worden particu-
lier bewoond en zijn niet open 
voor het publiek.
Tijdens de rondleiding door het 
park krijgt u informatie over de 
geschiedenis en het huidige 
gebruik van het landgoed. Ook 
de specifieke natuuritems zullen 
niet onbesproken blijven. In het 
voorjaar, met de bloeiende knol- 
en bolgewassen is een bezoek 
aan deze buitenplaats een aan-
rader. Er is plaats bij de wande-
ling voor max. 20 personen (3 
groepen van 6/7 onder begelei-
ding van gidsen) Entree 3,-. 
Aanmelden kan bij de receptie 
van WIJ Heemstede de Luifel of 
telefonisch op 023-5483828.

Regio - Binnenkort alleen nog maar 
toegang tot de horeca krijgen met 
een coronapas. FNV Horeca vindt 
deze nieuwe coronamaatregel onte-
recht en buiten proportie.

“Terwijl de rest van de samenleving 
versoepelingen tegemoet kan zien, 
krijgt de horeca de zoveelste restric-
ties opgelegd en is zij wederom de 
sluitpost van het beleid. Dit keer gaat 
het om maatregelen die met name 
op het werk van horecamedewerkers 
een grote impact zullen hebben”, 
aldus het persbericht van FNV 
Horeca.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: 
“Horecamedewerkers lopen al op 
hun tandvlees. Door het enorme 
personeelstekort is de werkdruk 
enorm hoog en draaien ze heel veel 
uren. Daar bovenop wil de overheid 
hen nu ook nog als handhaver 
verantwoordelijk maken voor de 
naleving van het overheidsbeleid. 
FNV Horeca vindt dit onacceptabel. 
Los van dat horecamedewerkers hier 
niet voor zijn opgeleid, wordt werken 
in de horeca er niet aantrekkelijker 
op wanneer je ontevreden gasten te 
woord moet staan die zich niet aan 
de regels houden.”

FNV Horeca: “Belast horecamedewerkers niet 
met controleren op coronapas” 

Haarlem - Deelnemers van Kenne-
merhart Oppeppers waren onlangs 
getuige van de aftrap van een weke-
lijks cultureel programma voor oude-
ren in Verhalenhuis Haarlem. De 
voorstelling Maria Maria Maria was 
de eerste van een reeks, speciaal 
geprogrammeerd om theaterbezoek 
voor ouderen toegankelijk te maken. 
Wethouder Meijs (Haarlem) bena-
drukte het belang van een culturele 
plek in de wijk waar je kunt genieten 
van voorstellingen, van elkaars ver-
halen en waar je elkaar kunt ont- 
moeten. 

Diverse locaties in de regio 
Samen met wijkbewoners en belang-
stellenden genoten deelnemers van 
Kennemerhart Oppeppers van de 
muzikale theatervoorstelling, waarin 
Maria, vertolkt door actrice en 
zangeres Jacobien Elffers, verhaalde 
over haar leven. De deelnemers 

bezoeken verschillende dagbeste-
dingslocaties in Haarlem, Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. Mede-
werkers en vrijwilligers van Kenne-
merhart Oppeppers regelden ver- 
voer vanuit de verschillende locaties 
zodat zoveel mogelijk ouderen 
aanwezig konden zijn. Annemieke de 
Vries, directeur extramurale zorg van 
Kennemerhart, vertelde trots over 
het programma dat Kennemerhart 
Oppeppers biedt. “Behalve voorstel-
lingen in Verhalenhuis Haarlem en 
museumbezoek, zijn er ook activi-
teiten op het gebied van sport en 
bewegen, groen en natuur, voeding 
en gezondheid en creatie.”

Meer informatie over Kennemerhart 
Oppeppers: www.kennemerhart.nl/
dagbesteding.
Meer informatie over Verhalenhuis 
Haarlem:
www.verhalenhuishaarlem.nl

Samenwerking Verhalenhuis Haarlem en 
Kennemerhart Oppeppers van start

Haarlem - Het kernteam van Volt in 
Kennemerland heeft besloten dat 
deelname aan de komende gemeen-
teraadsverkiezingen in Haarlem niet 
haalbaar is. De reden is dat Volt als 
politieke partij in Haarlem nog te 
kort bestaat om voldoende kandi-
daten te mobiliseren voor een 
stevige en diverse kieslijst. 
Teamlead Henriëtte van der Kwast: 
“We hadden al snel een aantal aan- 
meldingen van uitstekend gekwalifi-
ceerde leden, maar helaas niet 
genoeg om te voldoen aan de eisen 
die we zelf vooraf hadden opgesteld. 
Zo willen we altijd evenveel vrouwen 
als mannen op de lijst, en genoeg 
kandidaten voor het raads- en 
commissiewerk. Ook vinden we het 

belangrijk dat kandidaten lang 
genoeg lid zijn om Volt goed te 
kunnen vertegenwoordigen. Dat het 
nu niet lukte is heel jammer, maar 
niet uitzonderlijk voor een nieuwe 
beweging.
In de afgelopen maanden is door een 
team vrijwilligers hard gewerkt aan 
een beleidsvisie voor Haarlem en de 
regio. Alle leden konden daaraan 
bijdragen. Deze visie vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de 
toekomst, en de verkiezingen van de 
Provinciale Staten in 2023”, aldus Van 
der Kwast.
De partij organiseert elke eerste 
donderdag van de maand een 
ontmoeting en heet nieuwe leden 
graag welkom.

Geen deelname Volt aan Haarlemse 
gemeenteraadsverkiezingen

Workshop ‘Gouden 
boeken’ met Eva 
Durlacher
Heemstede - Leer dit najaar samen 
met Eva Durlacher, beeldend kunste-
naar, trainer en coach, uw eigen 
leven al schrijvend en tekenend te 
verbeelden. U krijgt inspirerende 
opdrachtjes die uw schrijf- en teken-
stroom op gang brengen. Het 
worden mooie pagina’s. Deze work-
shop is een kennismaking met de 
cursus van 9 bijeenkomsten die start 
op vrijdag 12 november.
De getekende en opgeschreven 
herinneringen leveren vele verhalen 
van de deelnemers op en brengen 
een stroom plezier op gang. U leert 
op een lichte en inspirerende manier 
werken aan uw levensverhaal. U 
hoeft hiervoor niet te kunnen 
tekenen of schrijven, het gaat over 
de inspiratie en plezier die u krijgt 
door dingen te verwoorden en 
verbeelden die in uzelf opgeslagen 
liggen. De laatste bijeenkomst van 
de cursus wordt geleerd om het 
geheel tot een boek te binden.
Het is heel bijzonder hoe u bij de 
start misschien denkt dat uw herin-
neringen naar de achtergrond zijn 
verdwenen, maar door de 
opdrachtjes en het samen herinne-
ringen ophalen komen er ineens 
allerlei kleine, leuke gedachten bij u 
binnen. Bijvoorbeeld hoe de keuken 
bij u thuis er vroeger uit zag, waar u 
altijd mee speelde of hoe uw vader 
altijd in zijn stoel aan het lezen was. 
Zo ontstaat een klein boek van uw 
eigen verleden.
De workshop is bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
op vrijdag 1 oktober van 10 tot 12u. 
Opgeven is verplicht en kan via 
www.wijheemstede.nl, 023–5483828 
of info@wijheemstede.nl.
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Regio- SeniorWeb bestaat deze 
maand 25 jaar. Sinds 1996 maakt 
SeniorWeb de digitale wereld begrij-
pelijk voor senioren, zodat iedereen 
het gemak en het plezier van com-
puter en internet kan ervaren. De 
organisatie doet dat met een unieke 
combinatie van educatie, inspiratie 
en computerhulp.
In de afgelopen 25 jaar zijn er 
honderdduizenden senioren opge-
leid en miljoenen mensen geholpen 
met hun vragen en problemen op 
digitaal gebied. Met een stabiel 
ledenaantal van 150.000, 3.000 vrij-
willigers en 425 leslocaties verspreid 
over het hele land heeft de vereni-
ging SeniorWeb ondertussen een 
stevig landelijk netwerk.
 
Klaar voor de toekomst
Daniël de Levita, directeur van Seni-
orWeb, blikt vooruit naar de toe-

komst: “Online zijn wordt onderdeel 
van het leven, van iedereen. De 
samenleving blijft immers digitali-
seren. We willen alle senioren laten 
zien dat digitaal fit zijn kansen geeft.

We spannen ons in om senioren posi-
tieve digitale ervaringen te geven, 
zodat zij hun vertrouwen opbouwen. 
Oók de mensen die het moeilijk 
vinden om met digitale apparaten 
om te gaan. We hebben de middelen, 
kennis én de mensen om hulp te 
bieden. We staan klaar voor de 
komende 25 jaar!”
 
Jubileumwebsite en nieuw logo
SeniorWeb start het jubileumjaar 
met de lancering van een speciale 
website vol informatie over 25 jaar 
SeniorWeb. Op deze website,
seniorweb.nl/25-jaar. Er is ook een 
nieuw logo.

SeniorWeb helpt senioren al 25 jaar

Computerhulp voor senioren.

Haarlem - Het eerste optreden van 
Gospelkoor Pata Pata staat in de 
startblokken.

De zanggroep uit Haarlem-
Schalkwijk is sinds eind vorig jaar 
druk aan het oefenen. Omdat er in 
deze multiculturele wijk nog geen 
gospelkoor bestond, besloot Stich-
ting Palanka Negra die op cultureel, 
sociaal en sportief gebied actief is, 
het tijdens ‘Schalkwijk aan Zet’ van 
de grond te tillen.

Pata Pata debuteert tijdens de 
Vredesweek met een miniconcert. 
Het internationale repertoire wordt 
omlijst met muzikale acts, gedichten 

en voordrachten van o.a. Spoken 
Words met muzikale begeleiding. 

Zaterdag 25 september, van 14.00 tot 
15.00 uur op de locatie Ibkc Wijzer, 
Huijbersschool, hoek Laan van Parijs/
Engelandlaan, Haarlem. Na afloop is 
er gelegenheid om kennis te maken 
met de artiesten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Kaarten zijn te reserveren door over-
boeking van 10 euro op rekening 
IBAN NL78 INGB 0008451390 ten 
name van Stichting Palanka Negra 
o.v.v. van naam toeschouwer en 
‘optreden gospelkoor’. Informatie: 
info@palankanegra.com of bel 
06-4794 9541. 

Debuut ‘Pata Pata’ tijdens Vredesweek

VVD Statenlid 
Van Geffen weg

Haarlem - De VVD-fractie maakt 
met grote teleurstelling bekend 
dat het VVD Statenlid Grethe van 
Geffen geen onderdeel meer 
uitmaakt van de fractie van de 
VVD Noord-Holland.
Dit besluit is gekomen na een 
indringende fractievergadering 
waaruit is gebleken dat er op 
verschillende onderwerpen een 
onoverbrugbaar verschil van 
standpunten bleef bestaan, zo 
laat fractievoorzitter Erik van der 
Maas in een persbericht namens 
de VVD Noord-Holland weten.

In een extra verklaring zegt de 
VVD-fractie Noord-Holland 
persoonlijke vrijheid hoog in het 
vaandel te hebben staan. Zelf-
standige meningsvorming van 
Statenleden juicht de fractie toe. 
De ervaring leert - aldus de 
toelichting - dat dit tot betere 
inzichten en duidelijkere stand-
punten leidt. Wel dienen stand-
punten onderbouwd te worden 
met feiten. De fractie laat weten 
geregeld in verlegenheid te zijn 
gebracht door mevrouw Van 
Geffen doordat zij standpunten, 
meningen en insinuaties zonder 
enige vorm van onderbouwing 
openbaar maakte. Haar optre- 
den leidde in de fractie voortdu-
rend tot wrijving. Recentelijk gaf 
Van Geffen aan ‘geïntimideerd’ te 
worden binnen haar fractie. De 
VVD omschrijft de situatie als 
onhoudbaar en neemt afstand 
van haar beschuldigingen.

Van Geffen werd op 11 novem-
ber 2019 lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland en 
van de VVD-fractie. Zij verving 
Crys Larson, die een burgemees-
terpost in de gemeente Wijde-
meren had aanvaard. 

Kennemerland - Donderdagavond jl. 
landde weer een vliegtuig met eva-
cuees uit Afghanistan op Schiphol. 
Sinds de aankomst in Nederland van 
de eerste evacuees uit Kaboel op 23 
augustus staat het Rode Kruis in 
Kennemerland paraat voor onder-
steuning. Tot nu toe is hulp vooral 
nodig geweest bij het afnemen van 
coronatesten bij de net aangekomen 
evacuees op Schiphol en bij het ver- 
voer van deze mensen naar hun op- 
vanglocaties. Coördinator Hulpverle-
ning Machiel Pouw is blij dat het 
Rode Kruis haar steentje kan bij-  
dragen.

“Mensen – soms hele families - die 
uitgeput en getraumatiseerd midden 
in de nacht op Schiphol landen 
begeleiden wij bij het testen. Bij een 
positieve test op COVID of vermin-
derde zelfredzaamheid begeleiden 
wij deze mensen naar een huisadres 
of een quarantainelocatie. Daarnaast 
verzorgen we het vervoer van eva- 
cuees van een quarantainelocatie 
naar een opvanglocatie door het 
hele land.”
 
Begeleid Vervoer
Inmiddels zijn door het Rode Kruis in 
Kennemerland 36 vervoersdiensten 
gedaan, dit betekent 242 vrijwilliger-
suren, en zijn Rode Kruis voertuigen 
23 keer de weg op gegaan. Het Rode 

Kruis werkt hierbij met vrijwilligers 
die getraind zijn om iemand die hulp 
nodig heeft goed te begeleiden, een 
dienstverlening die al bestaat sinds 
het begin van de COVID-pandemie. 
Overal waar zorgaanbieders onder-
steuning nodig hebben staat het 
Rode Kruis paraat om mensen te 
begeleiden van en naar een zieken-
huis, verpleeghuis of revalidatiecen-
trum, meestal omdat er sprake is van 
COVID of omdat regulier niet moge-
lijk of voorhanden is.
 
Landelijke hulp
Sinds de aankomst van de eerste 
evacuees uit Afghanistan heeft het 
Rode Kruis in het hele land op vele 
manieren geholpen. Er is een enorme 
hoeveelheid kleding en speelgoed 
ingezameld die door vrijwilligers van 
het Rode Kruis wordt uitgezocht en 
naar de opvanglocaties gebracht. 
Daarnaast staat het team Restoring 
Family Links klaar voor mensen die 
evacuees die zoeken naar vermiste 
familieleden. Mensen die familie-
leden kwijt zijn kunnen dit laten 
weten via een formulier (www.rode-
kruis.nl/wat-doen-wij/hulp-in-neder-
land/restoring-family-links/) en 
worden dan geholpen in hun zoek-
tocht. Machiel Pouw: “Dit is een 
enorm dankbare taak die we met 
heel veel plezier en inzet op ons 
nemen.”

Rode Kruis draagt steentje bij 
voor evacuees Afghanistan 

Haarlem - De Haarlemse fotograaf 
Cor Boers heeft vrijdag 17 september 
een prestigieuze CEWE Photo Award 
2021 ontvangen uit handen van 
Baudouin Verschueren, managing 
director van CEWE Benelux. Boers 
krijgt de prijs, een beeldje en een 
geldbedrag van 7500 euro, voor zijn 
foto van een voortsnellende 
ICE�trein in Utrecht. De uitreiking 
vond plaats in de voormalige stati-
onsrestauratie op het station in 
Haarlem. Cor Boers ontving de prijs 
in de categorie ‘architectuur & 
techniek’.
De CEWE Photo Award is de grootste 
fotowedstrijd ter wereld die twee-
jaarlijks plaatsvindt en waar zowel 
professionals als amateurfotografen 
aan meedoen. Dit jaar werden er 
meer dan 600.000 foto’s ingestuurd 
uit 170 landen. Er waren 8.965 Neder-
landse inzendingen. In totaal waren 
er 10 categorieën die het gezamen-
lijke motto ‘Our world is beautiful’ 
droegen.

Kunst Centrum Haarlem
‘’Het idee is ontstaan om de snelheid 
van de huidige maatschappij in rust 
vast te leggen‘’, aldus Cor Boers. De 
prijswinnende foto is sinds 21 
september te zien in het Kunst 
Centrum Haarlem op de Gedempte 

Oude Gracht 119 in Haarlem (tot en 
met 9 oktober).
Snelheid in rust vastleggen
Cor Boers (1941) was gedurende zijn 
werkzame leven bedrijfsfotograaf bij 
de NS. Dankzij zijn ervaring kon 
Boers de ICE�trein fotograferen in 
Utrecht. Na zijn pensionering is hij als 
amateurfotograaf doorgegaan. Hij is 
onder meer lid van de Fotogroep 
Haarlem die afgelopen zomer expo-
seerden in het Noord-Hollands 
Archief met de expositie ‘Mijn 
Haarlem’.

CEWE Photo Award
Baudouin Verschueren (managing 
director van CEWE Benelux) “Bij een 
foto gaat het vooral om het gevoel 
dat een foto weet op te roepen bij de 
kijker. Cor Boers doet dit magistraal 
met deze foto. Je voelt als het ware 
de band die hij als voormalig 
NS-bedrijfsfotograaf, heeft met 
treinen.”
Fotograaf en juryvoorzitter Yann 
Arthus-Bertrand roemt de CEWE 
Photo Award, “Ik ben erg blij en trots 
dat ik voor de tweede keer de jury 
mag voorzitten, en ik ben wederom 
gefascineerd door de kwaliteit van 
de foto’s. Dit is echt de mooiste foto-
wedstrijd waar ik ooit aan heb 
deelgenomen.”

Cor Boers ontvangt CEWE Photo Award 2021

ICE Train by Cor Boers, Category winner ‘Architecture & Technology’, CEWE Photo 

Award 2021.

Nieuw boekje over 
historie stadstrams in 
en om Haarlem
Haarlem - Stichting De Nieuwe 
Blauwe Tram geeft een nieuw en 
derde deel van zijn boekenreeks over 
de Blauwe Tram uit, dit keer over de 
historie van de stadstrams in en om 
Haarlem. Deze nieuwe uitgave 
beschrijft de complexe historie van 
de stadstram in om Haarlem, van de 
paardentram in 1879 tot de ophef-
fing van de laatste elektrische NZH-
lijn in 1948. Het boekje telt 64 pagi-
na’s en bevat enkele tientallen foto’s 
uit diverse archieven in zwart-wit en 
kleur, waarvan een groot aantal nog 
niet eerder is gepubliceerd, inclusief 
foto’s uit Heemstede, Bloemendaal 
en Overveen.
Het nieuwe boekje kost 15,95 euro 
en is verkrijgbaar bij diverse boek-
handels in de regio. 

Kijk  op denieuweblauwetram.nl. 

Foto aangeleverd).

Bennebroek - Op vrijdag 1 oktober 
zal Maurits Groen het nieuwe seizoen 
van het Trefpunt Café Bennebroek 
openen. Maurits Groen is vooral 
duurzaam ondernemer en daarnaast 
ook activist die zich bezighoudt met 
milieu- en ontwikkelingsvraag-
stukken. Hij is landelijk bekend als 
groot pleitbezorger voor duurzaam-
heid. In 2015 stond hij op de eerste 
plaats in de Duurzame 100 van 
Dagblad Trouw.

Belangstellenden zijn welkom in het 
Trefpunt Café aan het Akonietenplein 
1 te Bennebroek waar de zaal opent 

om 20.00 uur en de lezing aanvangt 
om 20.30 uur. Toegang gratis.

De titel van de voordracht van 
Maurits Groen is ‘Kansen voor 
verduurzaming na de pandemie/
crisis’.
Qua corona zal de geldende maat-
regel van kracht zijn hetgeen bete-
kent dat u bij entree uw coronatoe-
gangsbewijs (en een legitimatiebe-
wijs) laat zien, een herstelbewijs van 
maximaal zes maanden oud of een 
testuitslag van maximaal 24 uur oud. 
En uiteraard geldt: bij corona gerela-
teerde klachten blijft u svp thuis. 

Trefpunt Café: lezing ‘Kansen voor 
verduurzaming na de pandemie’ 





HET NIEUWSTE TYPE SENIOREN BOXSPRING!

 Rug-/ benen elektrisch verstel-
baar + hoog laag functie

 Verrijdbaar middels onopval-
lende wieltjes met rem

Geen motoren zichtbaar

Geen kabels zichtbaar

 1 jaar slaap garantie

 In- uitstap verlichting 
(optioneel)

 Ergonomisch maatwerk 
per individu

NIEUW in Nederland
U kunt langer  thuis  b l i jven wonen!

158 
mensen 

gingen u voor 

beoordeeld met 

8,7

Nu een hoog-laag-boxspring ter introductie al voor 

€ 1995,-*
  i.p.v. € 3995,-

*Prijs o.b.v. 1 pers. Excl. matras. Maat o.b.v. 80x200cm

Levensloop bestendig bed 
conform vereisten “Langer
thuis wonen, voor nu en 
later!”

Tillift alsmede zijrekken 
geschikt!

50% KORTING! ALLEEN VOOR LEZERS VAN DEZE KRANT*

De gildeslapen 010 333 04 60
info@degildeslapen.nl - www.degildeslapen.nl

BEKEND VAN TV

BEOORDEELD MET EEN

8,7

BED VOOR NU ÉN MORGEN! 
VRAAG NAAR DE HOOG-LAAG FUNCTIE

Voor het eerst een hoog-laag bed en 
boxspring in -1. Wie wil er nu een 
‘ziekenhuis achtig’ bed in huis? 
Ervaar het heerlijke comfort van een echte 
boxspring en het gemak van een zorgbed 
thuis en dat dan ook nog in een huiselijke 
sfeer! Keuze uit div. kleuren en 17 verschil-
lende maten, want alles is maatwerk! 
Wegens overweldigend succes nu een tijde-
lijke actie; maak vrijblijvend een afspraak 
bij u thuis!

Maak gebruik van de actie: lever uw 
oude bed in en ontvang tot max. € 500,- 
retour bij aanschaf van een hoog-laag 
boxspring. 
Vraag naar de voorwaarden.

Alleen voor lezer van dit blad.
Advies en opmeten aan huis 
volledig kosteloos.

WINNAAR BESTE IDEE 2020!
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1 september 2021Castricum e.o.

8
‘Toon’ heeft 
zijn plek in Bakkum

3
Kan de Dorpsstraat 
aantrekkelijker en veiliger?

12
André is trots op 
tweelingbroer Wim, 
alias ‘The Icemam’ REGIO MEDIA GROEP

Initiatiefneemster Lilian van der 
Horst, die naast het muurtje woont, 
zocht contact met Mieke Rozing om 
hier creatief mee aan de slag te gaan. 
Zij bedacht het thema ‘Katten’ en 
vond al snel hulp van een groep 
enthousiastelingen voor dit concept. 
Daarna werd Stichting Welzijn 

Castricum benaderd om met jonger-
engroepen de ideeën uit te werken 
op de muur. Dat is zeer goed gelukt, 
zoals vorige week woensdag bleek 
tijdens de opening van het kunst-
werk. Na het inleidende praatje van 
Mieke Rozing, die een uitleg gaf over 
het project en de betrokken mede-

werkers bedankte, kreeg Falgun 
Binnendijk het woord. De wethouder 
van ‘verbinden en ontmoeten’ zei: 
,,Wat is het resultaat mooi, daar gaan 
we nog veel kijkplezier aan beleven. 
Leuk dat jullie dit met elkaar in dit 
straatje hebben gedaan. Daar heb je 
de gemeente eigenlijk niet voor 
nodig. Wat goed ook dat er jongeren 
bij betrokken zijn!” Vervolgens knipte 
hij het gebruikelijke lint door en 
werden de toeschouwers getrakteerd 
op een door Deen gesponsord ijsje. 
Tekst en foto: Hans Boot

Overtoomse Kattenmuur geopend

Door Hans Boot

Op 1 juli vond een speciale commis-
sievergadering plaats met als doel 
dat de gemeenteraad meer richting 
zou geven aan het college over de 
herbestemming van de Maranatha-
kerk, voordat er een bestuursop-
dracht zou worden gemaakt. Een 
week later besloot de raad dat de 
kerk medio 2024 gesloopt moet 
worden en droeg het college op een 
plan te ontwikkelen waarin een 
bioscoop en/of een gezondheids-
centrum wordt opgenomen.

Adri Hopman, actief in de plaatse-
lijke makelaarswereld, vindt dit een 
goede zaak: ,,In januari van dit jaar 
heb ik met Jeroen Tromp en Dennis 
de Haas een denktank opgericht om 
een plan te ontwikkelen voor een 
gezondheidscentrum, met als spil 
een praktijk voor de huisartsen die 
nu in de dorpspraktijk aan de Korte 
Cieweg zijn gevestigd.” Lees verder 
op pagina...

Castricum - De dorpspraktijk van de huisartsen Doeksen, Weijer en 
Remmelzwaal aan de Korte Cieweg kampt al jaren met een tekort aan 
ruimte. Een denktank onder leiding van Adri Hopman heeft in maart van 
dit jaar bij de gemeente een plan ingediend voor een gezondheidscen-
trum met daarboven woningen op de te ontwikkelen bouwlocatie waar 
nu de Maranathakerk staat. Het college heeft nog niet gereageerd.

Plan voor gezondheidscentrum 
op locatie Maranathakerk

Plattegrond van de eerste verdieping. Afbeelding aangeleverd

Castricum - Er is vanaf begin augustus door jong en oud hard gewerkt 
aan de beschildering van een witte muur aan de Overtoom, het nostalgi-
sche straatje tussen de Dorpsstraat en de Verlegde Overtoom. De verf op 
de muur, die de achtertuin van mevrouw Spaan afsluit, was de laatste 
jaren �ink gaan bladderen en aan een opknapbeurt toe. 

Castricum/Limmen - Opnieuw werd 
vorige week op diverse plaatsen 
ingebroken in woningen. Aan de 
Grutto in Castricum bleef het bij een 
poging, maar ontstond wel schade. 
Aan de Houtsnip was ook veel 
schade en stond een raam aan de 
achterzijde open. Bij de politie was 
nog niet bekend of hier goederen 
werden weggenomen. In Limmen 
werd een woning aan de Middenweg 
geheel doorzocht en werden 
goederen meegenomen. Hetzelfde 
gebeurde in een woning aan de 
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat.

Weer inbraken

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

HOOGLANDER WORSTEN
4E GRATIS

SOEP VAN DE WEEK:
MINESTRONESOEP 

€ 3,99 VOLGENS ITALIAANS RECEPT

VLEESWARENTRIO 
RUNDERROLLADE

VLEESSALADE 
KATENSPEK € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ANDIJVIESTAMPPOT   
MET DRAADJESVLEES 

SAMEN € 6,99

bezorgers
(voor de e-bike of auto)

Ben je 16, 36, 56 of 76 jaar 
en zoek je leuk werk met 

goede verdiensten? 

Wij zoeken

Bel 06 44 15 10 68

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

4,95

ROOMBOTERKOEK

Elke dag vers gebakken

8 september 2021

6
Avond lokale democratie: 
‘Afstand gemeente en 
inwoners is te groot’

4
WIJ Heemstede onthult met 
stichting Gouden Dagen 
wensboom op Open Dag 

13
Open Monumentendagen op 
11 en 12 september

REGIO MEDIA GROEP

Heemstede e.o.

Kijk voor onze 
advertentie op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Door Bart Jonker

Heemstede –Dat kwam toch wel 
even heel goed uit zeg! Maar liefst 
een liter ijs winnen van IJssalon/
Chocolaterie Van Dam aan de Raad-
huissstraat 60 in Heemstede, op die 
warme zomerse septemberdag van 
afgelopen zaterdag. Maar liefst tien 
winnaars kon de vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal blij maken 
met deze heerlijke traktatie. Maar 

daar hadden de deelnemers ook 
hard voor gewerkt, door alle vragen 
van de quiz over Wandelbos Groe-
nendaal voor kids juist te beant- 
woorden.
Of het moeilijk was? De meesten 
vonden de quiz goed te doen en 
hartstikke leuk. Een mooie succes-
volle opsteker voor de vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenendaal, 
die erover nadenkt de quiz te zijner 
tijd een vervolg te geven.

Voorzitter Ems Post van de vereni-
ging was dik tevreden met het resul-
taat. Er waren aardig wat inzendin-
gen binnengekomen. Trots begon ze 
alle namen op te noemen van de 
winnaars: Mees, Josefine, Nina, Kaan, 
Lazlo, Elise, Annebente, Koen, Jelmer 
en Isabella ontvingen allemaal een 
certificaat en een literbak om hun 
ijsprijs op te halen.
De winnaars lieten zich dat geen 
twee keer zeggen. Voor je het wist 

stonden ze in de rij voor de toonbank 
en waren alle literbakken helemaal 
vol geschept.

Eigenaar Willem van Dam had er zin 
in, feliciteerde de winnaars met hun 
prijs en genoot met een volle glim-
lach van al die dolblije en enthousi-
aste gezichtjes. Want wat is het 
lekkerste ijs? “Dat van Willem van 
Dam”, klonk het in koor. Het feest kon 
beginnen: smullen maar!

Winnaars Groenendaalquiz voor kids 
kunnen smullen van een heerlijke liter ijs

De dolblije winnaars poseren trots met hun prijzen, samen met voorzitter Ems Post (midden) en eigenaar Willem van Dam (rechts). Foto: Bart Jonker.

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

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 goedge-
vulde AH-boodschappentas vol 
artikelen afhalen in de Albert 
Heijn-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede en is 
inmiddels geïnformeerd. Van 
harte gefeliciteerd met uw prijs! 

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

De fraai opgetuigde Porsche. Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Zandvoort -Ja, dit 
weekend was natuurlijk de Formule 1 
in vollle gang en een veelbesproken 
onderwerp in Zandvoort en omge-
ving. Ook afgelopen zaterdag in 
Heemstede stal deze weergaloze 
knalrode Porsche van Autobedrijf 
Turenhout, versierd met stijlvolle 
bloemstukken van de Bloemenhof 
op de Raadhuisstraat in Heemstede 
de show, als ludieke hint naar de 
Grand Prix in Zandvoort. Dat heeft 
zeker geholpen voor coureur Max 
Verstappen, die de zege voor een 
uitzinnig publiek in Zandvoort wist 
binnen te halen afgelopen zondag. 
Daarna was Zandvoort in oranje 
feeststemming.
Lees ook het artikel over het Max-
weekend van Mirjam Goossens 
elders in deze krant.

Ludieke hint naar Formule 1 op Raadhuisstraat

WONEN
Laat u inspireren!

WONEN
Laat u inspireren!

Velsen e.o. 2 september 2021
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Santpoort Food Fest 
gaat door!

3
Evenementenlocaties

22
Fietspaden Heerenduinen 
en Duin en Kruidberg dicht 
rond Formule 1 REGIO MEDIA GROEP

IJmuiden - De brandweer is dinsdag-
ochtend met groot materieel uitge-
rukt nadat er brand was uitgebroken 
in een woning in IJmuiden. 

Rond kwart over tien werd de brand 
ontdekt in een woning op de tweede 
verdieping van een pand aan de 
Koningin Wilhelminakade. 
Omdat de bewoner mogelijk nog in 
de woning zou zijn werd er al vrij 
snel opgeschaald naar middelbrand. 
Ook de Koninklijke Marechaussee 
was ter plaatse om de bewoner uit 
het appartement te halen, maar bij 
aankomst van de brandweer stond 
de bewoner gelukkig al buiten. 

De brandweer heeft het vuur 
geblust, maar kon niet voorkomen 

dat het appartement volledig uit zou 
branden. Twee katten die in de 
woning aanwezig waren, hebben de 
brand helaas niet overleefd. De 
bewoner is door ambulanceperso-
neel nagekeken waarna hij door 
agenten mee naar het bureau is 
genomen voor verhoor. 

Een woordvoerder van de veilig-
heidsregio Kennemerland kan nog 
niets vertellen over de oorzaak van 
de brand.

Wel meldt de politie later dat de 
bewoner van het appartement is 
aangehouden. Het betreft een 
45-jarige man. Hij wordt verdacht 
van betrokkenheid bij de uitslaande 
brand.

Woningbrand op de 
Wilhelminakade, twee katten 
hebben het niet overleefd

Het appartement brandde volledig uit. Foto: Michel van Bergen

IJmuiden - De hele regio is inmiddels 
in de ban van de Formule 1-race op 
het circuit van Zandvoort, die zondag 
zal plaatsvinden. Albatros Banden in 
IJmuiden heeft een bijzondere band 
met het evenement, zoals blijkt uit 
deze historische foto. De naam van 
de bandenspecialist prijkt op een 
groot bord vlak naast het erepodium. 
Hoe zit dat precies? ,,Ons bedrijf was 
toen goed bevriend met de mensen 
die destijds bar Mickey’s op het 
circuit van Zandvoort runden. Het 
bord met onze bedrijfsnaam hing 

daar aan de muur. Iemand heeft het 
bord toen voor het raam gehangen, 
waardoor wij prachtig in beeld 
kwamen’’, vertelt Thom van de Graaf. 
Zelf kwam hij in 1988 ter wereld, hij 
heeft het Formule 1-tijdperk in ons 
land nooit meegemaakt. De foto 
werd op 25 augustus 1985 gemaakt 
toen de laatste Formule 1-race op het 
circuit van Zandvoort werd verreden. 

Het team van Albatros Banden volgt 
de gang van zaken rond de Formule 
1 met veel aandacht. Thom: ,,Het is 

een hele happening, we vinden het 
prachtig dat het evenement weer 
terug komt naar Zandvoort. Zeker nu 
Max Verstappen mooie resultaten 
neerzet, zie je dat het weer helemaal 
begint te herleven.’’ 

Zelf maakte hij al eens een race op 
het circuit Spa-Francorchamps in 
België mee en Albatros Banden 
sponsort ook diverse mensen in de 
racewereld. Voor de wedstrijd in 
Zandvoort heeft hij geen kaarten, 
maar: ,,We volgen alles op de voet!’’

Albatros Banden heeft historische 
band met Formule 1 Zandvoort

Michel en Thom van de Graaf. Foto: Jeroen van Duijn

pvcpvcpvc

(0255) 524 660    www.G-Omakelaars.nl  

Huis verkopen? 
GRATIS waardebepaling!

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

WONEN
Laat u inspireren!

Laat u inspireren! HEEMSTEDER WONEN

Laat u inspireren! JUTTER  I HOFGEEST WONEN

Laat u inspireren! CASTRICUMMER WONEN

 ZIE DE DEMOVIDE OP OP DE WEBSITE!

 Oftwel laat de jaren maar komen…

BENT U OP ZOEK NAAR EEN ANDER BED?




