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Aandacht voor eenzaamheid
in Week van de Ontmoeting

Straatnamen in Bloemendaal:
Ignatius Bispincklaan

Gé Vaartjes over Godfried
Bomans in de Kleine
Vermaning

Vogelhospitaal zoekt collectanten in Bloemendaal

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

De voorziening aan de Vergierdeweg
in Haarlem-Noord vangt al ruim 65
jaar zieke en gewonde wilde vogels
op uit de wijde regio. Jaarlijks biedt
zij hulp aan 3.500 - 4.000 vogels. Zij
zijn ziek of uitgeput, door hun ouders
verlaten, verkeersslachtoffer, zitten
onder de olie, zijn tegen een raam
gevlogen of door een kat gepakt. Bij
het Vogelhospitaal kunnen zij revalideren en worden ze weer vrijgelaten
in de natuur.

GEEN ZIN OM ZELF
EEN MENU SAMEN
TE STELLEN?

Kies dan voor onze
afhaalmenu of rijsttafels.

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)
Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

www.mandarin-heemstede.nl

De opvang en medische verzorging
van één vogel kost ongeveer €27,50.
Daarnaast zijn er kosten voor gebouwenonderhoud, verzekeringen, afval,
energie, etc.

Kledinginzameling voor
schoolkinderen Oeganda

Doordat er door corona vorig jaar
geen collecte noch open dag kon
plaatsvinden, is minder opgehaald
uit fondsenwerving dan in 2019.
“Gelukkig mogen we nu dus weer
collecteren in de gemeente Bloemendaal”, vertelt vrijwilliger Stef van
Sikkelerus. “Doneren kan gewoon
ouderwets in de collectebus, digitaal,
via bankpaslezer of een QR-code die
de collectant op zijn/haar identiteitskaart heeft staan.”

Het Vogelhospitaal gaat weer van deur tot deur. Foto: Julie Blik/Vogelhospitaal.

High Five met Guus de leukste dierenfoto
Bloemendaal - De sportieve hond
Guus van Roel Büller kreeg alle
handen op elkaar van de jury bij
Dierenspeciaalzaak Heems Sinds
1822 voor de leukste dierenfoto.
Of zullen we zeggen een High Five?
Deze leuke foto van Guus op een
SUP-board is in ieder geval de
winnaar geworden.
De eigenaar is geïnformeerd en kan
binnenkort de prijs voor hond Guus
ophalen bij Dierenspeciaalzaak
Heems Sinds 1822 aan de Havenstraat 49 in Heemstede.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5

Bloemendaal- Het Vogelhospitaal is
op zoek naar collectanten voor de
gemeente Bloemendaal. In de week
van 24 - 30 oktober is het voor haar
de laatste collecte van het jaar en wel
in de gemeente Bloemendaal.

Collectanten zijn hard nodig en
collecteren kan gezellig in een
groepje, alleen en in de eigen wijk of
wijk naar keuze. Wilt u ook collecteren? Stuur dan een berichtje naar
stef.vansikkelerus@vogelhospitaal.nl.

REGIO MEDIA GROEP

Bennebroek/Vogelenzang Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie actiedagen in Bennebroek en Vogelenzang, voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in
Oeganda.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23
oktober kunt u in Bennebroek
kleding en schoenen inleveren
bij de NH Kerk aan de Binnenweg 67 op vrijdag van 18.3020.00 uur en op zaterdag van
09.00-12.00 uur.
In Vogelenzang op zaterdag 23
oktober kan dit van 10.00-12.00
uur bij de Parochie Onze Lieve
Vrouw Ten Hemelopneming aan
de Kerkweg 2.
Meer informatie op:
www.samskledingactie.nl.

DE GOEDKOOPSTE
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!
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Wethouder Struijf aan het woord.

Aandacht voor eenzaamheid in
de Week van de Ontmoeting
Door Eric van Westerloo
Onderhoud Heemsteedse Dreef. Foto: Bart Jonker.

Hinder door groot onderhoud aan het
asfalt van de Heemsteedse Dreef
Heemstede – In de herfstvakantie
voert de gemeente werk aan het
asfalt uit tussen de Johan Wagenaarlaan en Cruquiusweg. Het werk vindt
plaats van maandag 18 tot en met
donderdag 21 oktober, met een
mogelijke uitloop naar de vrijdag.
Om het werk enerzijds zo snel mogelijk te doen en anderzijds de drukke
ochtendspits te ontlasten, wordt er
gewerkt van ‘s morgens 9 uur tot
uiterlijk 5 uur in de nacht.
Tijdens het werk wordt het verkeer in
beide richtingen over dezelfde rijbaan geleid, waardoor er maar één
rijstrook beschikbaar is. Op maandag
18 oktober is de aansluiting met de
Johan Wagenaarlaan afgesloten voor
verkeer.
Verkeersgevolgen
Als er aan een wegdeel gewerkt
wordt zijn de zijstraten afgesloten,
zoals de Johan Wagenaarlaan op 18
oktober. Het verkeer wordt omgeleid
(ook fietsers), dit is aangegeven met
borden. Bij kruisingen worden fietsers en voetgangers begeleid bij het
oversteken.
Bushaltes binnen het werkgebied
vervallen tijdelijk. Informatie hierover
staat bij de halteplaatsen zelf.
Meer informatie over de gevolgen
van het werk voor het verkeer staat
op:
www.heemstede.nl/werkaandeweg.
Groot onderhoud sinds voorjaar
Al vanaf het voorjaar vindt er onderhoud plaats aan de Heemsteedse
Dreef. Eerst werd het riool gerenoveerd en in september is gestart met
het vervangen van drie verkeersregelinstallaties (verkeerslichten).
Het laatste onderdeel van het groot
onderhoud is het werk aan het
wegdek. De bovenlaag van de asfaltverharding op dit deel van de

Heemstede - In Heemstede heeft
een sociale coalitie het levenslicht
gezien. Een groot aantal lokale en
regionale groepen uit welzijn, sport,
zorg en vrije tijd bundelt hun krachten. De week van de ontmoeting is
een van de recente activiteiten.
Eenzaamheid is hiervan een onderdeel. Op 5 oktober kwam een gemêleerd gezelschap samen in de Luifel,
in het kader van de Week van de
Ontmoeting.
Eenzaamheid belicht
Het thema eenzaamheid in al haar
vormen werd belicht. Een niet onbelangrijk onderwerp. Cijfers tonen aan
dat er een flink aantal inwoners van
Nederland, dus ook in Heemstede,
zich eenzaam voelen. Zo zijn er inwoners die zich sociaal eenzaam voelen
door het gebrek aan contacten.
Anderen voelen zich eenzaam op
emotioneel gebied. Iedereen krijgt
op een of meerdere momenten in
het leven te maken met eenzaamheid. Dat kan zijn door het verlies van
een dierbare, een echtscheiding, baanverlies, een gebrekkig zelfbeeld, verhuizing of alleenstaande migranten.
Eenzaamheid signaleren en
bespreekbaar maken
Vrijwel iedereen behoort tot een
groep. Dat kan een sportvereniging
zijn, een hobbyclub, een praatgroep,
een bedrijf of school. Als er regelmatig mensen wegvallen wordt het
sociale netwerk steeds kleiner. Niet
zelden is dat het begin van een vorm
van eenzaamheid. Niet alleen oude-

ren treft dit. Uit onderzoek van de
GGD blijkt dat van de scholieren in
klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs 16% een risico loopt op eenzaamheid, waarvan 6% matig en 10% een
hoog risico. Pesten, weinig weerbaarheid, geen steun van vrienden of
familie ligt hieraan vaak ten grondslag. Een groep van 48% van de
65-plussers heeft weleens een gevoel
van eenzaamheid. De oplossing is
het bespreekbaar maken, luisteren
naar het verhaal van de eenzame.
Signaleren is veelal de basis. Slechts
15% van de mensen met eenzame
gevoelens weet dat anderen in hun
omgeving dat weten. Het merendeel
dus niet en blijft zo dus verstoken
van hulp. Het samenkomen met
lotgenoten of het volgen van
gesprekken kan mensen helpen uit
hun isolement te komen.
Heemstede sociaal meer dorp
Wethouder Sjaak Struif gaf de 40
aanwezige professionals een inkijkje
in zijn jeugd, waar hij opgroeide in
een dorp. Buren zorgden voor elkaar.
De gemeentelijke tuinman hield
dagelijks een praatje met de buurtbewoners en er werd op elkaar gelet.
Heemstede is geen stad maar ook
geen dorp. Heemstede is in de gelukkige omstandigheid te beschikken
over heel veel verenigingen. Sjaak
Struijf sprak de wens uit dat Heemstede sociaal meer dorp blijft dan
stad.
Wilt u meer weten, contact WIJ
Heemstede 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl om u op weg
te helpen.

Tabel werkzaamheden. Aangeleverd door gemeente Heemstede.

Heemsteedse Dreef is aan vervanging toe. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van geluidsreducerend
asfalt.
Snel en kort
Ook voor de omwonenden is er
hinder door de werkzaamheden, dat
is helaas niet te vermijden. Onderhoud aan de weg is soms nodig om
het verkeer nu en in de toekomst

soepel door Heemstede te leiden.
Het werk wordt zo snel mogelijk
uitgevoerd om de hinder voor verkeer en omwonenden ook zo kort
mogelijk te laten duren.
Omwonenden hebben ook voordeel
bij de werkzaamheden: er komt
‘stiller’ asfalt, zodat de geluidsoverlast door het verkeer op de
Heemsteedse Dreef afneemt.

Groep professionals in gesprek. Foto’s: Eric van Westerloo.

R
Heemstede - Bij de Vriendinnenclub
ontstaan hechte vriendschappen.
Misschien vindt u het leuk om ook
eens te komen? U bent van harte
welkom. Tijdens deze Vriendinnenclub is er een up-gesprek met thema
‘familie’ in kleine groepjes op

maandag 25 oktober, van 14 tot 16
uur in de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede.
Als u al graag eerder met de deelnemers wilt kennismaken en nog niet
op de e-mail lijst staat of u wilt zich

aanmelden voor 25 oktober, neemt u
dan contact op met Corrie van Rijn
op telefoonnummer 023 - 8224297
of via corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart bij WIJ Heemstede
eswart@wijheemstede.nl of op
023-5483828.

Heemstede – Op donderdag 28
oktober om 16 uur is er film en diner
(optioneel) in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Er draait dan een
romantisch drama (2015).
De kosten voor de film & diner zijn
€19,50.

Aanmelden (verplicht) film kan via
www.wijheemstede.nl, of via tel. nr.
023-548 3828 of:
info@wijheemstede.nl.
Wilt u meer informatie over de titel
en/of de inhoud van de film? Bel dan
023-5483828.

4 NIEUWS

inderegio.nl • 13 oktober 2021

Unieke zelfgemaakte bonbons op
de markt van Jackie’s Chocolates
Door Joke van der Zee
Heemstede – Sinds kort is de
Heemsteedse weekmarkt een bijzondere kraam rijker: De zelfgemaakte
bonbons van Jackie van Oppen. Zij
gooide enkele jaren geleden het roer
om en besloot van bonbons creëren
haar professie te maken. Jackie is
actrice en zangeres. In sommige
commercials kun je haar tegenkomen. Daarnaast is zij een aan het
Conservatorium klassiek geschoolde
zangeres. Helaas zorgden stemproblemen voor minder leuke vooruitzichten. Vandaar dat roer om.

Burgemeester Nienhuis hijst de regenboogvlag op Coming Outdag. Foto: Bart Jonker.

Burgemeester Nienhuis hijst regenboogvlag in het kader van de Coming Outdag
Door Bart Jonker
Heemstede – In alle vroegte werd op
maandagochtend 11 oktober de
regenboogvlag gehesen voor het
raadhuis in Heemstede door burgemeester Astrid Nienhuis, in het kader
van de jaarlijkse internationale
Coming Outdag.
Op de Coming Outdag staat het
openlijk uitkomen voor de seksuele
geaardheid en genderidentiteit
centraal, ook wel bekend als ‘het uit
de kast komen’. Voor vele mannelijke
en vrouwelijke homoseksuelen,

bi-seksuele, transgender- en intersekse personen (LHBTI-gemeenschap) is het uit de kast komen vaak
een hoge drempel, omdat ze bang
zijn niet geaccepteerd te worden en
afgewezen te worden voor hun
openlijke identiteit binnen de
samenleving.
De Coming Outdag dient om deze
drempel te verlagen en aandacht te
vragen voor acceptatie en het feit dat
je mag zijn wie je bent in de maatschappij. Wereldwijd wordt daarom
de regenboogvlag gehesen, zo ook
in Heemstede.

De Coming Outdag werd in 1988
voor het eerst geïntroduceerd in de
Verenigde Staten en werd in 2009
voor het eerst in Nederland gehouden. Deze dag vindt ieder jaar op
11 oktober plaats. In het verlengde
hiervan worden regelmatig activiteiten georganiseerd door homo- en
jongerenorganisaties vaak in samenwerking met heteroseksuele organisaties. Dit om de inclusie en een
diverse kleurrijke samenleving,
waar de kleuren van de regenboog
symbolisch voor staan, te bevorderen.

“Ik kookte al heel graag en zocht
altijd naar bijzondere recepten,
thema’s en creaties. Het is daarnaast
erg leuk om iets uit eigen keuken
cadeau te geven.” Op een keer
verraste Jackie haar collega’s bij De
Nederlandse Opera met zelfgemaakte bonbons. “Die vielen heel erg
in de smaak”, vertelt Jackie die prijsgeeft dat chocolade heel goed
samengaat met bijvoorbeeld wijn en
bier. “Je verwacht het misschien niet
maar bij een goed glas wijn is altijd
een passende bonbon te bedenken.”
Jackie is, nadat ze zich voornam dat
ze misschien hiermee verder moest
gaan, helemaal in het ambacht van
‘bonbonmaker’ gedoken. Met als
resultaat dat zij een eigen bedrijfje
heeft opgezet en haar (h)eerlijke
bonbons en andere chocolade creaties aan Heemsteedse marktbezoe-

kers presenteert. Én je kan ze ook
altijd proeven!
Er gaat een wereld open voor liefhebbers van chocolade bij Jackie.
Zelf blijft ze er erg slank bij maar van
kwaliteit mag je genieten, laat zij
weten. Wel is voor haar belangrijk dat
het om eerlijke ingrediënten gaat en
ook om bijzondere bestanddelen.
“Sowieso gebruik ik heel weinig
suiker en werk ik met chocolade van
het Belgische kwaliteitsmerk ‘Callebaut’. Daarnaast kies ik voor echte
grondstoffen, of dat nu gaat om bioboter/-room of om bijvoorbeeld
sommige kruiden en/of fruit uit
eigen tuin. De bonbonmaakster laat
weten chocoladebeurzen te
bezoeken en ideeën op te doen voor
aparte creaties. Een daarvan betreft
de witte chocolade truffel met een
vulling van… geitenkaas! Het
proberen meer dan waard.
Uiteraard heeft ze ook een keur aan
‘klassieke’ smaken.
Alle type bonbons hebben met
elkaar gemeen dat de smaken met
elkaar in balans zijn. Bij Jackie’s
Chocolates lijkt ‘Kan niet bestaat niet’
het devies en daarom is een bezoekje
aan Jackie’s kraam op de markt ook
zeker de moeite waard. Een tip: er is
ook een ‘vegan-lijn’ bonbons, dus
echt iedereen kan genieten van haar
creaties.
Meer informatie via Jackie’s Chocolates, 06-44792381 of kijk op
www.jackieschocolates.nl.

Politie waarschuwt voor spoofing
Heemstede/Bloemendaal – De
politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude. De oplichter belt meestal
anoniem of met een vals nummer.
Door een truc kan het op het scherm
van uw telefoon lijken alsof uw bank
belt. Dat noemen we spoofing.
Vervolgens vertelt de oplichter, de
nepbankmedewerker, dat uw bankrekening is gehackt en dat er verdachte transacties te zien zijn op uw

rekening. Dit is niet waar, maar zo
probeert de oplichter u ervan te
overtuigen om snel maatregelen te
nemen. U moet uw geld overmaken
naar een ‘kluisrekening’ of er komt
iemand bij u langs om uw pas op te
halen helpen. Krijgt u iemand aan de
lijn met het verhaal dat er iets niet
klopt met uw bankrekening? Hang
dan direct op.

Jacky besloot het roer om te gooien en ging bonbons maken. Proeven? Ze staat elke
woensdag op de markt. Foto: aangeleverd.

Bron: Politie.nl.

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.
Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.
Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

wil
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RCH moet punten aan Sporting
Martinus Amstelveen laten
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Na de wedstrijd op
zondag 10 oktober bleek dat Sporting Martinus uit Amstelveen zich
nestelt in de top van de 3e klasse C.
RCH staat in het linker rijtje. Met een
wedstrijd minder gespeeld, staan zij
op een keurige zesde plek op de
ranglijst. Een week eerder werd hun
wedstrijd gestaakt, omdat een speler
van de tegenpartij (Ilpendam) een
open beenwond opliep. Er was nog
12 minuten te spelen toen de
scheidsrechter staakte, dit bij een 4
tegen 3 stand voor RCH. Die 12
minuten moeten nog worden uitgespeeld. RCH heeft alle kans de overwinning over de eindstreep te
trekken.

Aangepast sporten op de ijsbaan. Foto: Vanessa van der Zalm/ de Coalitie.

Samen op de ijsbaan geluksmomenten beleven
Haarlem - Het schaatsseizoen is weer
begonnen en dat betekent: de ijzers
uit het vet halen. Dat geldt ook voor
schaatsliefhebbers met een beperking, want bij Stichting Aangepast
Schaatsen Kennemerland (ASK) is
iedereen welkom.
Marjolein van der Beeke, al ruim 18
jaar trainer/coach bij Stichting
ASK: “We zijn iedere zaterdagochtend in het schaatsseizoen te vinden
op de ijsbaan van Haarlem. Hier mag
je zijn wie je bent, doe je lekker actief
en intussen leer je iets moeilijks voor plezier, trots en zelfvertrouwen.
Denk niet te snel dat het niet kan,
want er blijkt altijd zoveel meer
mogelijk dan je vooraf verwacht.”
Zelfstandigheid
Erik-Jan (met klassiek autisme) is
ruim 26 jaar lid bij ASK. Ooit
begonnen met zijsteuntjes, staat hij
inmiddels al jaren zeer stabiel op het
ijs. “Je doet het helemaal zelf”, zegt hij
breeduit lachend. “Ik schaats op
eigen kracht, doe zelf boodschappen

en fiets ook zelf naar de training. Mijn
geheim? Denk in oplossingen,
probeer alles en ga nooit, nooit
achter de geraniums zitten.” Ook voor
Lucas (‘ik heb downsyndroom én
hele snelle benen’) is schaatsen zijn
lust en zijn leven. “Het is met je
vrienden geluksmomenten beleven”,
zegt hij. “En zelfs toen mijn vader
overleed, stond ik de volgende
ochtend weer op de baan. Zodat hij
van bovenaf met me mee kon
genieten.”
Bijzondere evenementen
Hoe belangrijk de zaterdag is, weet
ook ASK-penningmeester Wim Hoogzaad. “De meesten zijn normaal niet
uit bed te krijgen, maar op zaterdag
staan ze er al om 7 uur naast. En
soms worden zelfs in de zomer de
schaatsen nog ondergebonden,
gewoon even voor het gevoel. Alles
mag en niets moet bij ASK. Wij
zorgen voor schaatslessen, schaatskleding en meerdere leuke wedstrijdevents met de clubs in Noord-

Holland. Ook zijn we al twee keer
met een mooie ploeg naar de Weissensee geweest!”
Het allermooist zijn echter de Special
Olympics, met in 2023 de World
Winter Games in Kazan, Rusland.
Vanuit ASK mogen Lucas, Sebastiaan,
Yara en Rick mee met Special Olympics Team NL. Yara: “Dat is ontzettend
spannend, maar ook gaaf. En we zijn
al op tv geweest, dus we moeten
extra goed trainen.” “We gaan
medailles halen hoor!” roept Sebastiaan. En Lucas bekent dat hij het
allemaal eigenlijk ook een beetje
voor zijn vader doet. “Want volgens
mij zou hij best trots op me zijn, denk
je niet?”

Over de wedstrijd van afgelopen
zondag kunnen we kort zijn. Sporting Martinus was op alle fronten de
betere ploeg. Tactisch en technisch
verder dan RCH. De ploeg van RCHcoach Simsek strooide met foute
passes en de lange bal kwam zelden
aan. Martinus daarentegen kreeg in
de eerste helft een fiks aantal mogelijkheden om RCH nog voor de pauze
op achterstand te zetten. Ballen
naast en over het doel hadden doelpunten moeten zijn. RCH stelde hier
vrijwel niets tegenover. Op twee
mogelijkheden na was het wel
gedaan tot de rust. In blessuretijd

van de eerste helft lukte het Sporting
Martinus toch om afstand te nemen
van RCH. De behendige en razendsnelle rechtsbuiten Anthony Dean
tekende voor het doelpunt. Er ging
na een corner een fout van RCH
doelman Van Drunen aan vooraf. Een
eenvoudige vangbal stompte hij
weg. Dean reageerde attent en
schoof de bal binnen.
Ook in de tweede helft bleef
Martinus de betere ploeg, al namen
zij gas terug. Dit bracht RCH in een
positie dat ze meer konden aanvallen
en dat lukte ook steeds beter. Er
kwamen kansen en kansjes die stuk
voor stuk om zeep werden geholpen.
Sporting Martinus heeft het defensief goed voor elkaar, dus mocht RCH
gevaarlijk worden, dan loste de
verdedigers dat op. De eindstand viel
pas in de 6e minuut van de blessuretijd. Doelman Van Drunen ging mee
naar voren in een alles of niets
poging van RCH. Bij balverlies een
hachelijke zaak. Je kon er op wachten
dat zodra Sporting Martinus aan de
bal kwam via een lange bal de spits
werd gezocht. Dat gebeurde ook en
halverwege het veld was het invaller
Sem van Bruggen die het verlate
doel vond.
Sporting Martinus zal meestrijden
om de titel. RCH moet het verlies
nemen, maar zal dit seizoen nog voor
verrassingen zorgen.

Heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking en wil je een keer
komen kijken? Neem dan contact op
met Marjolein via 06-55517035 of
aangepastschaatsen@gmail.com
voor een paar proeflessen. Zij regelt
toegang en, zo nodig, ook schaatsen.
RCH tegen Martinus Sporting. Foto: Harry Opheikens.

Felle nachtelijke woningbrand: hond en kat gered
Heemstede - In een woning aan de
Richard Strauszlaan in Heemstede is
donderdagnacht 7 oktober een felle
brand uitgebroken. Rond 03:50 uur
werd de bewoonster wakker van de
brand en heeft de hulpdiensten
gealarmeerd. Zij kon zichzelf en haar
hond direct in veiligheid brengen,
maar haar kat schoot weg voor de
vlammen. De vrouw is buiten opgevangen door buren. De brand is
waarschijnlijk in de keuken begonnen. De oorzaak is nog onbekend.
Bij de brand die op de begane grond
woedde, kwam veel rook vrij. Het
hele huis stond vol rook en de ramen
op de begane grond en eerste
verdieping zijn gesprongen. De
brandweer had het vuur snel onder
controle en wist daarmee uitbreiding
te voorkomen. Toen de brand was
geblust, wist een van de brandweermannen de gevluchte kat veilig uit
het huis te halen. Deze is aan de
bewoonster overgedragen.
Omdat er veel rook is vrijgekomen,
zijn omliggende woningen ontruimd.
Een van de directe buren was echter

Fietser gewond na botsing met containerwagen
Heemstede – Een fietser is woensdagochtend 6 oktober gewond
geraakt na een botsing met een
wagen met een grote afvalcontainer
in Heemstede. Het slachtoffer fietste
even na zeven uur over de
Heemsteedse Dreef toen het mis
ging. De grote wagen stond op het
fietspad in verband met het lossen
van de container vanwege bouwwerkzaamheden in een woning.
De fietser merkte de wagen vanwege

Foto: NieuwsFoto.nl.

lastig te wekken. De vrouw had
slaappillen gebruikt en de sleutels
die buren in het bezit hadden, pasten
niet op de deuren. Daartoe heeft de
brandweer twee ruiten ingeslagen
om de voordeur te openen. Omdat
de deur nog niet openging, is deze
uiteindelijk door de brandweer
opengebeukt. De vrouw was inmid-

dels nog niet wakker en is door een
brandweerman uit bed gehaald.
Een ambulance was ter plaatse. Na
controle door de verpleegkundige
bleek dat er geen sprake was van een
gevaarlijke hoeveelheid rookinhalatie.
Stichting Salvage kwam ter plaatse
om het incident af te handelen.

Foto: Michel van Bergen.

een beslagen bril en hevige regenval
te laat op. De fietser klapte achterop
de wagen en raakte hierbij gewond
en liep hierbij ondermeer een grote
hoofdwond op.
Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen. Na de
nodige zorg is hij naar het ziekenhuis
overgebracht voor verdere behandeling. Vanwege de hulpverlening was
een rijbaan en het fietspad gestremd.
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Wekelijkse corona-update GGD
Regio - Op woensdag 27 oktober
organiseert GGD Kennemerland een
speciale kinderpersconferentie voor
basisschoolleerlingen uit de regio.
Directeur Publieke Gezondheid Bert
van de Velden, stafarts vaccineren en
kinderarts Michel Weijerman en
Teammanager Brandveiligheid
Sandra Tol zullen die ochtend alle
nieuwsgierige vragen van kinderen
beantwoorden.
De informatie van GGD Kennemerland en andere organisaties is vaak
gericht op volwassenen. Met deze
persconferentie wil de organisatie
kinderen de kans geven om alle
vragen en onderwerpen die bij hen
leven bespreekbaar te maken en
samen terug te kijken op een tijd die
zeker weten over een tijdje bij
geschiedenislessen besproken gaat
worden.
Daarbij gaat het voornamelijk over
de afgelopen periode en de rol van
GGD en Brandweer Kennemerland
daarin. Maar graag maakt de organisatie gebruik van de frisse blik van de
nieuwe generatie om vooruit te
kijken: wat doen we anders of beter
als zoiets nog eens gebeurt? Hoe
belangrijk is het om als samenleving
gezond te leven? Wat kunnen we zelf
doen?

ners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 380.178 al volledig gevaccineerd door een GGD, huisarts of
andere uitvoerder (68.895 per
100.000 inwoners).
In de periode van 15 januari t/m 6
oktober zijn er 683.099 vaccinaties
gezet door GGD Kennemerland,
waarvan 368.030 eerste prikken
(54%) en 315.004 tweede prikken
(46%).
Deze week (30 september t/m 6
oktober) zijn er 3.494 vaccinaties
gezet door GGD Kennemerland,
waarvan 1.438 eerste prikken (41%)
en 2.056 tweede prikken (59%).
Van de 12-17-jarigen woonachtig in
regio Kennemerland is minstens 54%
volledig gevaccineerd en van de
18-plussers woonachtig in regio
Kennemerland is minstens 80%
volledig gevaccineerd.
Wanneer er wordt gekeken naar alle
12-plussers woonachtig in regio
Kennemerland is minstens 78%
volledig gevaccineerd. Deze percentages zijn in lijn met de landelijk
vaccinatiegraad voor de betreffende
leeftijdsgroepen.

Kinderen uit de groepen 5 tot en met
8 kunnen vanaf vandaag vragen en
ideeën insturen via:
kids@ggdkennemerland.nl.
Voor reguliere media is het ook
mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.
Neem daarvoor contact op.

Wanneer er wordt gekeken naar alle
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccinatiegraad het hoogst in de gemeente
Bloemendaal, Heemstede en
Uitgeest en ligt deze boven het
landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk ligt de vaccinatiegraad daarentegen juist onder het
landelijk gemiddelde voor
12-plussers.

Update vaccinatiecijfers en -graad
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens
391.931 inwoners van GGD-regio
Kennemerland gevaccineerd door
een GGD, huisarts of andere
uitvoerder (71.024 per 100.000 inwo-

Besmettingen en testen
Afgelopen week (30 september t/m 6
oktober) waren er in Kennemerland
290 nieuwe besmettingen (53 per
100.000 inwoners). Dit zijn er 44
meer dan vorige week (+15,2%). Het

aantal nieuwe besmettingen is
daarmee na een daling van een
aantal weken op rij nu weer
gestegen.
In dezelfde week (30 september t/m
6 oktober) zijn er 5.102 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit
zijn er 535 meer dan vorige week
(4.567).
In bijna alle leeftijdsgroepen lag het
aantal besmettingen deze week
hoger t.o.v. deweek ervoor. Enkel de
13-17-jarigen lieten een daling zien
in het aantal besmettingen. Het
aantal besmettingen was het hoogst
bij de 25-29-jarigen (100 per 100.000
inwoners), gevolgd door de 30-39 en
0-12-jarigen (respectievelijk 81 en 76
per 100.000 inwoners).
Inwoners uit de regio Kennemerland
kunnen zich laten testen in Haarlem,
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren
Schiphol. Een mobiele testbus staat
ten slotte in wisselende
gemeenten. Bij P4 Lang Parkeren
Schiphol is het mogelijk om zonder
afspraak langs te komen voor een
test.

D

K

Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Het orgel in de Kleine Vermaning in Heemstede werd in
1937 gebouwd door de Zaanse orgelbouwfirma Flentrop. Het was na vele
jaren van gebruik weer aan een grote onderhoudsbeurt toe. Door de vele
‘uitvallers’ was het orgel nagenoeg onbespeelbaar geworden.
De firma Flentrop heeft het instrument onlangs uitgebreid onder handen
genomen, door de organist van kerk Dick Koomans en collega Klaas
Koelewijn. Allereerst is het technisch hersteld. Het orgel werd oorspronkelijk gebouwd volgens het z.g. pneumatisch systeem. Rond 1960 werd daar
door toevoeging van elektromagneten, een elektro-pneumatisch systeem
van gemaakt. De organist drukt een toets in van één van de klavieren in
de speeltafel. Daarmee wordt een elektrisch contact geactiveerd.
Via een lange multi-kabel wordt het signaal naar de overkant, waar het
eigenlijke orgel plus alle pijpen staat, getransporteerd.
De multi-kabel is tijdens het voorlaatste groot onderhoud van zo’n 40 jaar
geleden vervangen en was toen nog in goede staat. Ook de magneten in
het orgel waren nog prima. De leren membranen, deel uitmakend van de
pneumatiek, waren lek en zijn integraal vervangen, bij elkaar een slordige
450 stuks. Het orgel functioneert nu weer naar behoren.
Na de technische fase kwam de klankfase, die meteen de mogelijkheid
gaf om de pijpen (646 stuks) stuk voor stuk te controleren op de juiste
klank en aanspraak, vóórdat ze weer teruggeplaatst werden. Waar nodig
zijn deze gerepareerd en tevens is de intonatie (klankgeving) verbeterd.
Het orgel staat nu mooi in het licht d.m.v. twee op de frontpijpen gerichte
spots.

Ruim anderhalf miljoen zelftesten
uitgedeeld op Schiphol
Sinds 14 juli heeft GGD Kennemerland op Schiphol ruim anderhalf
miljoen zelftesten uitgedeeld. Aankomende reizigers op Schiphol
ontvingen deze zomer een gratis
COVID-19 zelftest.
Op deze manier konden zij massaal
op een laagdrempelige manier
getest worden. Medewerkers van
GGD Kennemerland hebben de zelftesten op verschillende punten na
aankomst uitgedeeld. Deze campagne is nu afgerond.
Bron: GGD Kennemerland

INGEZONDEN COLUMN GGD
Waardering motiveert
We mogen trots zijn op wat we nu hebben bereikt in Kennemerland. Sinds
januari zijn in onze regio circa 690.000 vaccinaties gezet. Dat is in een kleine
10 maanden toch een aansprekend resultaat! We blijven er hard aan werken
om de vaccinatiegraad op een nog hoger plan te krijgen door in de nabijheid prikken aan te bieden. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar we
merken in toenemende mate dat mensen toch gevaccineerd willen worden
en dat het helpt om dicht in de buurt een aanbod te doen. Afgelopen week
hebben we zo toch weer 400 mensen weten te bereiken.
We zien nu gelukkig ook dat het openstellen van de samenleving niet leidt
tot onverantwoorde belasting van de zorg. Aan de andere kant is het nu
ook niet zo dat er geen zorgen meer zijn. Het is op dit moment onduidelijk
of 1 november alle maatregelen eraf kunnen. Het aantal ziekenhuisopnames is een belangrijke graadmeter en de ziekenhuisbezetting zit nog
steeds niet op het niveau dat we zouden willen. Het agressievere deltavirus
is dominant, nog vele mensen zijn niet gevaccineerd en dat maakt de situatie extra onzeker.
Wel zijn we gestopt met het uitreiken van zelftesten op Schiphol. Naast
actieve informatievoorziening over het belang om je te laten testen, zijn in
Bert van de Velden. Foto: aangeeen paar maanden ruim 1,5 miljoen zelftesten aan binnenkomende reizileverd door GGD Kennemerland.
gers verstrekt. Een geslaagde actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bewustwordingscampagne over het belang van testen! Prestaties die ertoe doen. En die ook opvallen. Zo mochten we van het ministerie van VWS een dankbetuiging
ontvangen voor onze inzet op Schiphol en van de Dutch Grand Prix voor onze testbijdrage tijdens de Formule 1 in
Zandvoort.
Als je wordt gezien en gewaardeerd voelt dat goed en motiveert dat. Daar kunnen we mee vooruit.
Hopelijk zijn de inwoners van onze regio zich ook bewust van de vooruitgang die we met elkaar boeken, geeft dat
hoop en putten zij er energie uit om samen met elkaar de covid-19 crisis te doorstaan.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 40
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Bloemendaal - Inmiddels alweer episode nummer 52 van
de wekelijkse stand van zaken in
Heemstede en Bloemendaal aangaande het coronavirus. Het moet
gezegd: met de toename van het
aantal gevaccineerden lijkt de druk
goeddeels van de ketel te zijn. Lijkt,
want de cijfers geven een ander
beeld. Het wil dus allerminst zeggen
dat er niets meer aan de hand is. Het
aantal positief geteste inwoners
bedroeg in de afgelopen week maar
liefst 3. Dat zijn er 20 meer dan een
week eerder. Ook in buurgemeente
Bloemendaal ging het aantal besmettingen omhoog, van 5 in week
39 tot 12 in week 40.
Verwachtingen
De verwachting is dat de jaarlijkse
griepgolf aanstaande is. Dit gegeven
in combinatie met het nog gestaag
doorgaan van opnames in het
ziekenhuis met coronapatiënten kan
de druk op de zorg weer snel doen
toenemen. Er gaan stemmen op een
derde prik te overwegen. Het is
bekend dat werking van vaccins na
verloop van tijd afneemt. Volgens
virologen is dat geen bezwaar,
omdat bij een nieuwe besmetting de
afweer nog hoog genoeg is zodat er
geen ernstige ziekteverschijnselen
optreden. Een derde prik zou te over-

wegen zijn voor de meest kwetsbare
groepen in de samenleving.
Of er nog meer versoepelingen van
de maatregelen kan worden verwacht, zal in november blijken. De
eerste berichten tot op heden zetten
een toon die erop wijst dat de checkapp en testen nog langer gebruikt
gaan worden. In de landen om ons
heen zien we ook een stijging van
het aantal besmettingen. Een overgrote meerderheid van positief
geteste personen en zij die in het
ziekenhuis liggen betreft personen
zonder vaccinatie.
Een enkeling is wel via een vaccin
beschermd en komt alsnog in het
ziekenhuis. Echter een langdurige
opname in het ziekenhuis blijf
meestal uit. De discussie over mogelijke bijwerkingen na vaccinatie loopt
nog. Ook hier is de wetenschap ervan
overtuigd dat bijwerkingen weliswaar kunnen voorkomen, maar zeer
sporadisch zijn. Ieder vaccin kan
bijwerkingen geven, zoals bijvoorbeeld na een injectie tegen pokken
regelmatig koorts optreedt. De overheid neemt de gok een groot aantal
extra vaccins voor de jaarlijkse griepprik te bestellen, meer dan in andere
jaren. Men dingt erop aan dat risicogroepen deze prik gaan halen. Het
zou de mogelijke extra druk op de
zorg kunnen afremmen. We blijven
het volgen.
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Straatnamen in Bloemendaal: Ignatius Bispincklaan
Door Bart Jonker
Bloemendaal – Straatnamen vernoemd naar personen, daarvan zijn
er vele te vinden in iedere woonplaats in Nederland. Zo ook in Bloemendaal. Soms woon je in zo’n straat
en weten de bewoners vaak niets
over de persoon waarnaar de straat
vernoemd is. Daar komt nu verandering in. Deze week de Ignatius Bispincklaan. Wie was hij eigenlijk?
Bijzondere persoonlijkheid
Ignatius Bispinck (1860-1924) was
een bijzondere persoonlijkheid. De
carrière van Ignatius Bispinck is erg
veelzijdig geweest. Hij was onder
meer fabrikant en handelsman en
nam ook in zijn leven zitting als
raadslid in de gemeente Bloemendaal, waarvan hij enkele jaren ook de
functie van wethouder bekleedde.
Bispinck woonde op de buitenplaats
Sparrenheuvel.
Passie voor fotografie
Het meest bekend was Ignatius
Bispinck echter als getalenteerd
amateurfotograaf. Getuige de vele
foto’s die hij in zijn leven maakte, was
hij een gepassioneerd fotograaf. Dit
bleek niet aan dovenmansoren
gericht, want het gemeentebestuur
van Bloemendaal gaf Bispinck in
1917 de opdracht Bloemendaal
volledig in foto’s vast te leggen.

Ign. Bispincklaan. Foto: Bart Jonker.

Hiermee was Bloemendaal
tegelijkertijd de eerste gemeente van
Nederland met een eigen fotoarchief
van de plaats. Dankzij het fotowerk
van Bispinck is er een goed beeld
verkregen van de historie en
ontwikkeling van de gemeente

Bloemendaal. Bispinck kiekte
honderden foto’s hiervan op diverse
plekken binnen en zelfs buiten de
gemeentegrenzen. Enige tijd terug
wijdde het Haarlems Historisch
Museum Kennemerland een uitgebreide tentoonstelling aan de

foto’s van Bispinck. Een ruime
selectie van deze foto’s is opgenomen in het boek ‘Bloemendaal voor
de lens’.
Bron: onder andere het Haarlems
Historisch Museum.

Jongetje met knie vast in spijl van goal

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

Bennebroek - De brandweer moest
er zaterdagmiddag 9 oktober aan te
pas komen om een jongetje te
bevrijden uit zijn benarde positie in
Bennebroek. De jongen was met zijn
knie klem komen te zitten tussen de
spijlen van een goal op een grasveld
naast de Dwergspar. De brandweer

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.

kwam met spoed ter plaatse. Met
een spreider hebben ze de spijlen uit
elkaar geduwd waarna de jongen
zijn knie los kon halen. Een medewerker van de ambulancedienst
heeft de jongen nagekeken. De
jongen kwam met de schrik vrij en
hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

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

Foto: Laurens Bosch.

Auto raakt te water en wordt achtergelaten
Overveen - De hulpdiensten zijn
dinsdag 12 oktober uitgerukt voor
een melding van een te water
geraakte personenauto aan de Duinlustweg in Overveen.
Omstanders vonden het voertuig en
belden de hulpdiensten. De hulpdiensten kwamen met spoed ter

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

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

Foto: Michel van Bergen.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 17 oktober, aanvang 10u,
voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 17 oktober, 10u.
Ds. G.F. Smaling.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/

plaatse. Een duiker is het water ingegaan om het voertuig te controleren,
maar er zijn geen slachtoffers
aangetroffen.
Waarschijnlijk is de auto vanaf het
parkeerterrein het water ingereden.
Het voertuig wordt door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.

kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 17 oktober, 10u.
Ds. Jan Seeleman (Haarlem).
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.

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL
Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzetpunten binnen de gemeente 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

ADVERTORIAL
Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 21 oktober een lezing in Theater De Luifel

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HEEMSTEDE - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist
Marco Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een
goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel
direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd.
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar
een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.
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één van onze huis-aan-huis bladen een advertentie
plaatsen die verwijst naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VERSPREIDNET

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 21 oktober om 10:30 uur of om 13:30 uur
geeft Marco Driesprong een lezing over de noodzaak van
een testament en levenstestament. U kunt een van deze
lezingen kosteloos bijwonen door u in te schrijven op
www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 100.
Bij binnenkomst wordt naar een coronabewijs gevraagd. Dit
kan een vaccinatie-, herstelbewijs of een negatief testresultaat van een PCR- of antigeensneltest zijn. Ook dient u zich te
legitimeren zodat we de echtheid van het Coronabewijs kunnen controleren.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen.
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Theater De Luifel
Herenweg 96
2101 MP Heemstede
donderdag 21 oktober 2021
10:30 uur of 13:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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Deel 1 Heemsteedse gemeentebegroting
2022: het ziet er overall gezond uit
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Zoals u gewend bent
van de Heemsteder, zal er in een paar
artikelen worden stilgestaan bij de
gemeentebegroting voor het
komende jaar. Het betreft de belangrijkste investeringen of voornemens
die voor u van belang kunnen zijn in
2022 en verder.
Het totale budget voor 2022 beloopt
intussen ruim €66 miljoen waar dat
in 2021 nog €59 miljoen betrof. Een
flinke toename, maar daar zijn verklaringen voor die u deels zult terugzien
in deze artikelen.
Mocht u de behoefte hebben de 236
pagina’s tekst en tabellen te willen
nalezen, dan kan dat via de gemeentelijke website, begroting, najaarsnota en bijlagenboek.
Geen ingrijpende voorstellen
Het is gebruikelijk dat in een jaar
waarin er gemeenteraadsverkiezingen zijn het bestuur en de partijen
in de raad niet met ingrijpende voorstellen komen.
Dit laat men over aan de volgende
gemeenteraad. Toch staan in deze
begroting heel veel zaken die aanpak
behoeven of merendeels al in gang
zijn gezet.
Overall ziet de begroting voor 2022
en het jaar daarop volgend gezond
uit. De jaren 2024 en 2025 laten een
flink verlies zien, oplopend tot ruim
€1 miljoen. Daar hoeft niemand
wakker van te liggen, want jaar op
jaar blijkt dat er vele meevallers zijn
die verliezen doen omslaan in een
positief saldo. Het huidige jaar wordt
met een positief saldo van €1,5 miljoen afgesloten. De tekorten in de

jaren 2024/2025 worden vooral
veroorzaakt door een herverdeling
van het gemeentefonds dat voor
Heemstede negatief uitvalt. Wat
Heemstede moet inleveren, komt er
bij grote gemeenten bij. Grote
gemeenten staan voor lastige taken
zoals veel uitkeringen, infrastructuur,
bouwen, e.d.

Ongewis of dit veel gaat opleveren
en zo ja dan zijn de bedragen incidenteel dus niet structureel.
Voor de komende jaren kan gedacht
worden om de OZB, reclamebelasting of de precario te verhogen en
toeristenbelasting in te voeren.
Uit een vergelijking blijkt dat
Heemstede lager zit met alle lokale
lasten dan de omliggende
gemeentes. Er komen steeds meer
taken richting de gemeenten.
Bijvoorbeeld de kosten van de coronacrisis, de nieuwe Omgevingswet,
deelname Stadsregio Amsterdam,
inburgering etc. De kosten worden
deels of helemaal niet door het Rijk
vergoed.

Zoals de kaarten nu zijn geschud,
kort het Rijk Heemstede met
€400.00,- in 2023, een half miljoen in
2024 en één miljoen in 2025. Het
college wil hier niet op vooruitlopen
en nu al met bezuinigingsvoorstellen
komen om de gaten te dichten.
Riante reservepositie
Heemstede heeft een riante reservepositie. Het bestuur zit nog op een
bedrag van +/- 35 miljoen euro na de
verkoop van de Eneco aandelen. De
gemeenteraad heeft over het aanwenden van dit geld nog niet besloten. Daarnaast zit er nog een bedrag
in kas aan algemene reserves en
voorzieningen.

Besluit afvalbeleid
Een besluit over het afvalbeleid
wordt overgelaten aan de nieuwe
gemeenteraad. De geplande
aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers gaat wel door in
2022.
Ook de ontwikkelingen duurzaam
Heemstede, energietransitie, klimaatadaptatie, huisvesting en onderwijs
lopen door. De samenwerking in de
regio Zuid-Kennemerland wordt
geïntensiveerd. Het vinden en
behouden van goed geschoold
personeel is lastig. Er wordt daarom
voor 2,5 ton aan externe inhuur
ingezet om projecten gaande te
houden.

Het totaal aan reserves beloopt 66,3
miljoen. Daarbinnen zijn bedragen
geoormerkt en mogen niet zomaar
voor alles worden ingezet. Aangetekend dient wel dat Heemstede het
dividend van Eneco (een paar ton per
jaar) niet meer ontvangt.
Op zoek naar subsidies
Het college ziet niets in het doorschuiven van investeringen om zo de
jaren 2024/2025 niet extra te belasten.

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. tegen de wind opzeilen; 12.
Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. tegen de wind opzeilen; 12.
zeepwater; 13. loon van een soldaat; 14. bouwland; 15. extra
zeepwater; 13. loon van een soldaat; 14. bouwland; 15. extra
large (afk.); 17. ondiep stilstaand water; 19. aanspreektitel van
large (afk.); 17. ondiep stilstaand water; 19. aanspreektitel van
een vorst; 21. met name (afk.); 22. halsboord; 24. toevoeging
een vorst; 21. met name (afk.); 22. halsboord; 24. toevoeging
aan voedsel; 27. kledingstuk; 28. vergrootglas; 30. stichting
aan voedsel; 27. kledingstuk; 28. vergrootglas; 30. stichting
Nederlandse vrijwilligers (afk.); 31. vrouwtjeskip; 32. handNederlandse vrijwilligers (afk.); 31. vrouwtjeskip; 32. handschoen zonder vingers; 33. namaak (vals); 35. toneelachterschoen zonder vingers; 33. namaak (vals); 35. toneelachtergrond; 37. plechtige belofte; 38. mes, lepel en vork; 41. knaaggrond; 37. plechtige belofte; 38. mes, lepel en vork; 41. knaagdier; 42. getrokken lijn; 44. tropisch hardhout; 46. inwoner van
dier; 42. getrokken lijn; 44. tropisch hardhout; 46. inwoner van
Noord-Spanje; 47. lichte herenoverjas; 48. goddelijk wonder;
Noord-Spanje; 47. lichte herenoverjas; 48. goddelijk wonder;
49. afgestoken graszode; 50. hoofd van een afdeling; 52. licht49. afgestoken graszode; 50. hoofd van een afdeling; 52. lichtblauw-paars; 54. heen en terug; 56. schrijfgerei; 58. proefmaat
blauw-paars; 54. heen en terug; 56. schrijfgerei; 58. proefmaat
bij het ijken; 61. vlug en vlot; 62. Europees land; 64. spoedig;
bij het ijken; 61. vlug en vlot; 62. Europees land; 64. spoedig;
65. vaartuig; 67. waadvogel; 68. raad voor economische aange65. vaartuig; 67. waadvogel; 68. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 70. grote groep mensen; 72. nachtroofvogel;
legenheden (afk.); 70. grote groep mensen; 72. nachtroofvogel;
73. waterrijk gebied in Noord-Brabant; 76. koninklijke militaire
73. waterrijk gebied in Noord-Brabant; 76. koninklijke militaire
academie (afk.); 77. vaderstad van Abraham; 78. deel van een
academie (afk.); 77. vaderstad van Abraham; 78. deel van een
schoen; 79. vrouwtjeshond; 81. jongensnaam; 82. droog en
schoen; 79. vrouwtjeshond; 81. jongensnaam; 82. droog en
kaal; 83. kansspel; 84. regiment (afk.); 86. Russische grasvlakkaal; 83. kansspel; 84. regiment (afk.); 86. Russische grasvlakte; 87. omwentelen.
te; 87. omwentelen.
Verticaal 1. eroscentrum; 2. bevroren water; 3. hoogste punt;
Verticaal 1. eroscentrum; 2. bevroren water; 3. hoogste punt;
4. heldendicht; 5. Europees land; 6. uurwerk; 7. zangvogel; 8.
4. heldendicht; 5. Europees land; 6. uurwerk; 7. zangvogel; 8.
smeerbare kleurstof (lak); 9. een zekere; 10. godsdienst (afk.);
smeerbare kleurstof (lak); 9. een zekere; 10. godsdienst (afk.);
11. zonder oponthoud; 16. paleis in Apeldoorn; 18. badplaats in
11. zonder oponthoud; 16. paleis in Apeldoorn; 18. badplaats in
Duitsland; 20. positief geladen deeltje; 21. echtgenoot; 23. deel
Duitsland; 20. positief geladen deeltje; 21. echtgenoot; 23. deel
van een camera; 25. afstammeling; 26. injectie (van drugs); 27.
van een camera; 25. afstammeling; 26. injectie (van drugs); 27.
groene edelsteen; 29. wijd uitstaande onderrok; 32. iemand die
groene edelsteen; 29. wijd uitstaande onderrok; 32. iemand die
zwaar zwoegt; 34. wortel; 36. bedreven en bekwaam; 37. wandzwaar zwoegt; 34. wortel; 36. bedreven en bekwaam; 37. wandversiering; 39. adellijk persoon; 40. woonvertrek; 42. keukenversiering; 39. adellijk persoon; 40. woonvertrek; 42. keukenkruid; 43. muze van het minnedicht; 45. afgunst en nijd; 46.
kruid; 43. muze van het minnedicht; 45. afgunst en nijd; 46.
gong; 51. aanmoediging; 53. limited (afk.); 54. stevig gebouwd
gong; 51. aanmoediging; 53. limited (afk.); 54. stevig gebouwd
(stoer); 55. Noordse bosgod; 56. deel van de arm; 57. wrede
(stoer); 55. Noordse bosgod; 56. deel van de arm; 57. wrede
romeinse keizer; 59. plat open zeilbootje; 60. rondzwervende
romeinse keizer; 59. plat open zeilbootje; 60. rondzwervende
woestijnbewoner; 62. Spaans visgerecht; 63. eerwaarde grijswoestijnbewoner; 62. Spaans visgerecht; 63. eerwaarde grijsaard; 66. nakomeling; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69 onhoudbaaard; 66. nakomeling; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69 onhoudbare service; 71. familielid; 73. deel van servies; 74. platte schop;
re service; 71. familielid; 73. deel van servies; 74. platte schop;
75. geweidragend dier; 78. hemellichaam; 80. sprookjesfiguur;
75. geweidragend dier; 78. hemellichaam; 80. sprookjesfiguur;
82. lidwoord; 85. gewicht (afk.).
82. lidwoord; 85. gewicht (afk.).
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Mail uw oplossing uiterlijk
18 oktober, 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
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De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Succes!
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol artikelen!

37

58

83

86

11

46

75
79

11

32

42

74

78

10

21

49

56

10

De voordracht van Mo Gawdat is ook
terug te zien op YouTube:
www.youtube.com/
watch?v=NQvkHE2LHfo.
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bedrijven mede-opgericht, op het
gebied van gezondheid en fitness,
eten en drinken, en onroerend goed.
Hij was bestuurslid in diverse technologie-, gezondheids- en fitness-, en
voedselbedrijven, evenals diverse
technologie- en innovatiebesturen
in het Midden-Oosten en
Oost-Europa.
Ook begeleidt hij doorgaans tientallen start-ups.

Mo Gawdat is Chief Business Officer
bij Google [X], ingenieur, ondernemer en auteur van dit boek. Hij
heeft een indrukwekkende carrière
als leidinggevende, onder andere bij
Microsoft als Hoofd Communicatie
met betrekking tot opkomende
markten wereldwijd.
Naast zijn carrière heeft Mo als
ondernemer meer dan twintig

7

50
51
50
51
54

Heemstede - Afgelopen zondag 10
oktober gaf Mo Gawdat een lezing in
de Oude Kerk in Heemstede over zijn
nieuw verschenen boek ‘Griezelig
slim’.
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Geslaagde lezing van Mo Gawdat in de
Oude Kerk over boek ‘Griezelig slim’

De volgende week cijfers per begrotingsonderdeel en wat het u meer
gaat kosten. Op 13 oktober buigt de
commissie Middelen zich in eerste
aanzet over deze begroting. Op 4
november volgt besluitvorming in de
gemeenteraad.

Wel gaat het bestuur op zoek naar
subsidies vanuit het Rijk of Europa
om de inkomsten te verhogen.

1

V.l.n.r.: Organisatie: Arno Koek (Boekhandel Blokker), Mo Gawdat, Sonja Dippel
(Dippel Coaching), Pieter Terpstra (Protestantse Gemeente Heemstede).
Foto: aangeleverd door Boekhandel Blokker.
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Ken uw tuin: boomspiegels kunnen als
mini-tuintje uw straat of laan opsieren
Door Joke van der Zee
Heemstede – Nieuw in ons land: het
Nationaal Boomspiegelfeest. Van
deze speciale dag was u misschien
nog niet op de hoogte maar hopelijk
komt daar gauw verandering in,
want het idee erachter verdient alle
aandacht: het ‘vergroenen’ van
verstedelijkt gebied. Niet alleen een
lust voor het oog, maar ook een
noodzaak voor insecten die op
bloemen afkomen. Insecten zijn
nuttig voor het leven op onze
planeet. Zij bestuiven onze gewassen
en bloemen, ruimen kadavers op in
de natuur en dienen zelf als voedsel.
Ze houden hele ecosystemen in
stand.
Vandaar dat al enkele jaren gehamerd wordt op het in stand houden
van leefruimte voor deze beestjes.
Liever nog het uitbreiden ervan. Een
bekende maatregel is dat minder
gauw wordt gemaaid, zodat bermen
maar ook landbouwgrond langer
allerlei bloemen voor insecten
bieden.
Maar er kan meer!
Wat is een boomspiegel?
Afgelopen zaterdag besteedde onder
andere de gemeente Heemstede en
Stichting BIjenvrienden aandacht
aan het Nationaal Boomspiegelfeest.
Het hield in dat er gifvrije bloembolpakketten werden aangeboden aan
inwoners die een boomspiegel adopteren. Initiatiefnemer was de coöperatie HeemSteedsDuurzamer. De
pakketten namen gretig aftrek.
Wat is eigenlijk een boomspiegel? De
bomen op de stoep van een straat of
laan staan meestal in een vrijgehouden cirkel aarde, rond de stam.
Deze ruimte is in de meeste gevallen
niet beplant. Niet groen dus. Geen
planten, geen bloemen en dus een
gemiste kans voor insecten. Daarnaast staat het vrolijk in de straat als
de grond wel benut wordt door
beplanting. Het is ook goed voor te
stellen dat bewoners het leuk vinden

Paddenstoelen in Groenendaal. Foto: aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.

Paddenstoelen ontdekken in Groenendaal
Zonnebloemen.

om er een extra ‘tuintje’ bij te
hebben. “Hoe meer inwoners een
boomspiegeltuin in hun buurt
aanleggen, hoe meer kleine bloemenoases er zullen ontstaan. Heel
belangrijk voor de bijen, vlinders en
andere kleine insecten”, aldus
gemeente Heemstede die de mogelijkheid biedt een boomspiegel te
adopteren. Doe dat online via
www.heemstede.nl/groenadoptie.
Als de aanvraag is bevestigd wordt
een tegel met klaversymbool
geplaatst. “Dan weten de groenaannemers dat het ‘mini-tuintje’ bij inwoners in onderhoud is”, aldus de
gemeente.
Gift
De bloembollenpakketten die
zaterdag zijn uitgedeeld zijn mogelijk
gemaakt door een gift uit het Buurtfonds van de Postcodeloterij.
HeemSteedsDuurzamer laat in hun
bericht weten dat het gifvrij bloembollenpakket van ‘Natural Bulbs’ is.
Het is speciaal gericht op bijen en
vlinders en geschikt voor de bodem
in een boómspiegel. De bollen
kunnen gelijk de grond in van de
boomspiegel.
‘Guerrilla Gardeners’ is trouwens
organisator van de landelijke
feestdag, voor alle vragen over het

Sedum.

beplanten van de bollen kun je
terecht bij info@heemsteedsduurzamer.nl.
Wandeling langs boomspiegels
Een rondgang door enkele wijken in
Heemstede levert verrassende
boomspiegels op. Vaak ligt het beetje
grond er verloren bij maar andere
keren zien we dat bewoners al bezig
zijn geweest er leuke ‘tuintjes’ van te
maken. Er staan struiken in, een vlinderplant of zelfs een-jarigen die
fleurig hebben gebloeid in de zomer.
Soms is gekozen voor een alternatief
zoals schelpen, niet echt iets waar
een insect blij mee zal zijn maar zo’n
bodem houdt onkruid buiten de
deur. Als je dat niet bijhoudt zou in
veel boomspiegels het onkruid welig
tieren. Nu neemt de gemeente het
onderhoud voor rekening maar
gericht beplanten met bloembollen
of andere bloeiers is natuurlijk veel
leuker. Dat kan ook samen met je
kind(eren) die met de boomspiegel
er een tuintje van kunnen maken.
Misschien zelfs een kruidentuintje.
Hoe het ook zij: een geadopteerde
boomspiegel (herkenbaar aan de
groen stoeptegel met klaversymbool) is voor de buurt én voor bijen
en andere insecten een positieve
opsteker.

Heemstede - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zondag 24
oktober een paddenstoelenexcursie
in wandelbos Groenendaal in
Heemstede. Je hebt het rijk der
fabelen en het rijk der sprookjes
maar er bestaat ook zoiets iets als het
rijk der schimmels. En daar valt een
heleboel over te vertellen.
Paddenstoelen hebben een zeer
grote betekenis voor een bos. Zo
ruimen ze bijvoorbeeld de overblijfselen van dode planten en dieren op.
Als je een schimmel ziet staan, dan
zie je meestal de hoed en de steel.
Dat is het deel dat in de volksmond
de paddenstoel wordt genoemd, de
rest van de schimmel zit diep in de
grond. De paddenstoel is de vrucht
van de schimmel; in de hoed zitten
geen zaden, maar sporen. De wind
voert een spore mee en op een plek
waar de omstandigheden geschikt

Groenendaal is een uitstekend bos
om paddenstoelen te vinden mede
doordat er veel dood hout ligt. Vooral
de takkenrillen zijn heel interessant,
maar ook de dikke stammen die hier
en daar liggen. De houtzwammen
zullen dan ook goed vertegenwoordigd zijn met mogelijke soorten als
goudvliesbundelzwam, berkenzwam
en hertenzwammen. Dit zijn enkele
soorten maar er komen ongeveer
250 soorten in Groenendaal voor.
Start: bij het infopaneel op de grote
parkeerplaats bij het restaurant.
Tijdstip: 14:00-15:30 uur. Aanmelden
vooraf verplicht (max. 20 deelnemers), via Leo van der Brugge
0647394305.

Activiteiten in oktober op Kom In Mijn Tuin
Heemstede -Het seizoen loopt ten
einde, de kindertuinen en generatietuinen zijn weer bijna leeg, maar, er is
nog genoeg activiteit op Kom In Mijn
Tuin (KIMT).
Op zaterdag 16 en zondag 17
oktober is er een voorjaarsbollenmarkt. Op zaterdag open van 11.00
uur tot 16.00 uur en op zondag van
12.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: het tuinhuis van KIMT
Herenweg 18 Heemstede. (Geen pin
aanwezig.)
Op donderdag 21 oktober van 14.00
uur tot 15.30 uur is er een herfstex-

Schelpen.

zijn ontstaat dan een stelsel van
wittige draden, de zogenaamde
zwamvlok. Die groeit dan uiteindelijk
weer uit tot de paddenstoel!

peditie in het Groenendaalse bos
onder begeleiding van een vrijwilliger. De doelgroep is basisschoolkinderen, zonder ouders of grootouders.
Locatie/startpunt: tuinhuis van KIMT,
Herenweg 18 Heemstede. Opgeven
via info@kominmijntuin.com of telefonisch: 023-528 2651 (Mik van der
Bor).
Op woensdag 27 oktober worden er
op KIMT pompoenen uitgehold.
Basisschoolkinderen kunnen zich
opgeven via de bovengenoemd
e-mailadres of telefonisch. Zie
website www.kominmijntuin.com/
activiteiten, voor meer informatie.

Speciale tegel. Foto’s: Joke van der Zee.

Annelies van der Have overhandigt gifvrij
bloembollenpakket op Boomspiegelfeestdag
Heemstede - Zaterdag 9 oktober
vierde Heemstede de landelijke
Boomspiegelfeestdag.
Wethouder Annelies van der Have
bood namens de gemeente een
gifvrij bloembollenpakket aan
Jeanine van Ooijen, vrijwillige

ambassadrice van Guerilla Gardening
en adoptant van twee boomspiegels.
Meer informatie over het adopteren
van een boomspiegel:
www.heemstede.nl/aanvragen-enregelen/openbaar-groen-adopterenen-beheren.

V.l.n.r.: Wethouder Annelies van der
Have en ambassadrice Jeanine van
Ooijen van Guerilla Gardening.

Paddenstoelen in het Groenendaalse bos. Foto: Monique Rusman.
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AGENDA

KORT

DONDERDAG 14 OKTOBER

Open inloop
SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 26 oktober van 10 – 12 uur is er een
open inloop van SeniorWeb met
van 10-11 uur een themalezing
door Ludo Korteman over
Slimme apparaten. Ludo legt uit
hoe u thuis via handige programma’s online hulp kunt krijgen. De
locatie is De Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Vanaf 10.30 uur
kunt u vragen stellen betreffende digitale problemen. Neem
eventueel uw eigen smartphone, tablet of laptop mee. U
dient zich van tevoren aan te
melden. Hebt u vragen over uw
apparaten, smartphone, computer dan kunt u die stellen na afloop van de presentatie. Tot 12
uur kunt u met al uw vragen
over uw tablet of smartphone
terecht. Entree is gratis. Kijkt u
op de website www.seniorweb.
nl voor aanmelden en meer
online computerinformatie en
ondersteuning en de komende
workshops.

Voordracht/interview Wim de Wagt
over het Namenmonument.
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede. Om 20u.
Toegang: €7,50. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl en/of
023-5282472.
VRIJDAG 15 OKTOBER

Scènefoto Hotel Spijkers. Foto: Jaap Reedijk.

‘Hotel Spijkers’: een opzwepend theaterconcert door Joost Spijkers en zijn band
Heemstede - In Theater de Luifel aan
de Herenweg 96 in Heemstede
bezingen om 20.15 uur Joost Spijkers
en zijn band op vrijdag 15 oktober de
liefde, leven en de dood en alles
daartussen in.
Naast zijn avonturen bij de Ashton
Brothers, bouwde Joost Spijkers als
zanger en liedmaker aan een solooeuvre van intense muziektheatervoorstellingen waarin hij poëtischrauwe liedjes zingt. Hotel Spijkers is
zijn derde voorstelling.
In dit obscure hotel Spijkers, ver weg
van de waan en de sleur van alle dag,
wordt er samen eindeloos gezongen
en gedanst, gelachen, gehuild en
gedronken.
In Hotel Spijkers hoeft een mens
nooit meer alleen te zijn. Hier zou je
wel voor eeuwig willen blijven
logeren.

Lidwien Derriks. Foto: aangeleverd.

Voordracht poëzie
door Lidwien Derriks
bij Boekhandel
Blokker
Heemstede - Op woensdag 20
oktober houdt Lidwien Derriks
een voordracht over poëzie, ’s
ochtends om 10.30 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede. Lidwien Derriks is
cursusleider van literaire leeskringen (proza en poëzie) in
Kennemerland. Aan de hand van
gekozen gedichten van o.s.
Vasalis, Nijhoff en Marieke Lucas
Rijneveld spreekt zij over
gedichten en de betekenis van
het gedicht. Toegang vrij.

Zorgbalans tekent
voor duurzame zorg
Regio - Ouderenzorgorganisatie
Zorgbalans heeft zich met haar
dertien woonzorglocaties en
negen ontmoetingscentra in de
regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg
2.0. Hiermee belooft Zorgbalans
een bijdrage te leveren aan het
verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor
CO2-reductie, circulair werken,
medicijnresten uit water en een
gezond makende leef- en
verblijfsomgeving.

Theaterconcert ‘Hotel Spijkers’
door Joost Spijkers. Theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Om 20.15u.
Informatie en kaarten à €20,via www.podiaheemstede.nl.

De teksten van de liedjes zijn heel
persoonlijk. De dichter en toneelschrijver Peer Wittenbols schreef ook
voor deze voorstelling de teksten.
Wittenbols weet als geen ander de
persoonlijke verhalen van Joost Spijkers om te zetten in liedteksten.
Luisteraars gaan een avond genieten
van een muziektheater met een
bonte mix van stijlen, doordrenkt van
Slavische invloeden. Want in Spijkers
huist een Slavische ziel; van jongs af
aan is hij aangeraakt door de opzwepende muziek van de Balkan en
liederen uit het Bosnië van zijn
pleegmoeder, die soms bezwijken
onder de melancholie.
De band bestaat uit Arend Niks
(drum), Andreas Suntrop (gitaar),
Stanislav Mitrovic (saxofoon) en Arno
Bakker (sousafoon)
Informatie en kaarten à €20,- via
www.podiaheemstede.nl.

Voordracht/interview Wim de
Wagt over het Namenmonument
Heemstede - Donderdag 14 oktober
is er een interview en voordracht met
(local hero) Wim de Wagt over ‘Vijfhonderd meter namen’, om 20 uur bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede.

De Wagts meeslepende verhaal
wordt verteld aan de hand van de
rumoerige ontstaansgeschiedenis
van het Nationaal Holocaust Namenmonument, waarvoor het Nederlands Auschwitz Comité in 2006 het
initiatief nam en dat in 2021 werd
onthuld. Het door de wereldberoemde Pools-Amerikaanse architect
Daniel Libeskind ontworpen monument is door zijn spectaculaire
vormen, materialen en symboliek
een uitzonderlijk gedenkteken.
Het Namenmonument vormt
vanwege zijn alomvattendheid de
climax van de veelvormige Nederlandse herdenkingscultuur. Aan bod
komt daarom ook de fascinerende
geschiedenis van andere Holocaustmonumenten, lieux de mémoire en
uitingen van herinneringscultuur,
zoals literatuur, beeldhouw- en schil-

ZATERDAG 16 OKTOBER:

Cabaretvoorstelling Henry van
Loon ‘Jannie The Show Dog’ (Try
out). Theater de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang: 20.15u.
Kaarten en info via
www.podiaheemstede.nl.
ZA 16 EN ZO 17 OKTOBER

Voorjaarsbollenmarkt op KIMT.
Tuinhuis KIMT, Herenweg 18,
Heemstede. Geen pin.
Za v. 11-16u, zo v.12-16u.
ZONDAG 17, 24 EN 31 OKTOBER

Evangeliesamenkomsten. Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
V. 17-18u.
WOENSDAG 20 OKTOBER

Voordracht poëzie door Lidwien
Derriks bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138, Heemstede.
Om 10.30u. Toegang vrij.

Percussiegroep Percossa
‘Unplugged’. Theater De Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Aanvang: 20.15u. Kaarten en info via
www.podiaheemstede.nl.
ZONDAG 24 OKTOBER

Wim de Wagt. Foto via Marco Bakker.

Open inloop SeniorWeb in de
Luifel met themalezing. De Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.
V.10-12u. Verplicht aanmelden via
www.seniorweb.nl/.

Gé Vaartjes over Godfried Bomans
in de Kleine Vermaning. Postlaan
16, Heemstede. Aanvang 20u.
Aanmelding via grimme@xs4all.nl.
WOENSDAG 27 OKTOBER

Knutselclub (5 tm 10 jr). WIJ
Heemstede in de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Van 13.30-15u. Kosten: € 5,- per
keer of 5x € 22,50. Verplicht aanmelden via appje 06-14234580
(Gaby Godijk).
Pompoenen uithollen voor kids op
KIMT. Tuinhuis KIMT, Herenweg 18,
Heemstede.
Voor meer informatie en
aanmelden: www.kominmijntuin.
com/activiteiten.
DONDERDAG 28 OKTOBER

derkunst. Dit alles is verweven met
de persoonlijke, ontroerende
verhalen van nabestaanden, slachtoffers en overlevenden van de
Holocaust

Toegang: €7,50. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl en/of
023-5282472.

DINSDAG 26 OKTOBER

DONDERDAG 21 OKTOBER

VRIJDAG 22 OKTOBER

Wim de Wagt is kunsthistoricus en
schrijver. Hij promoveerde in de
architectuurgeschiedenis en publiceerde over architectuur, kunst,
Joodse geschiedenis en Europa in
het interbellum. Bij Boom verscheen
eerder zijn historische roman De
barones en de vluchteling.

Vriendinnenclub met in kleine
groepjes up-gesprek over ‘familie’.
De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. V. 14-16u. Aanmelden via
Corrie van Rijn op telefoonnummer 023-8224297 of via
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen
Swart bij WIJ Heemstede
eswart@wijheemstede.nl of op
023-5483828.

Richard Groenendijk ‘Voor
iedereen beter’(try out).
Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang: 20.15u.
De laatste kaarten en info via
www.podiaheemstede.nl.

Herfstexpeditie kids in Groenendaalse bos. Start: Tuinhuis KIMT,
Herenweg 18, Heemstede.
V.14.00 -15.30u. Aanmelden via
info@kominmijntuin.com of
telefonisch: 023-528 2651
(Mik van der Bor).

Wim de Wagt beschrijft in dit boek
hoe Nederland sinds 1945 uiterst
moeizaam omgaat met de herinnering aan de Holocaust. Al meer dan
75 jaar worstelen overlevenden,
nabestaanden, herinneringsactivisten, kunstenaars, bestuurders en
politici met dit beladen en gevoelige
onderwerp.

MAANDAG 25 OKTOBER

Start cursus Creatief Leven met
Marijke Coert en Julie Koch (8
weken). Methode aanpak tegen
langdurige eenzaamheid door 2
specialisten eenzaamheid: stap
voor stap naar meer verbinding
met anderen.
De cursus is geschikt voor jongtot oud volwassenen. Deze cursus
duurt 8 weken en wordt op maandagen gegeven in De Luifel.
Opgeven en informatie via
www.wijheemstede.nl of via de
mail info@wijheemstede.nl of
tel. 023- 548 38 28.

Paddenstoelen ontdekken in
wandelbos Groenendaal.
Start: bij het infopaneel op de
grote parkeerplaats bij het restaurant. V. 14-15:30u. Aanmelden
vooraf verplicht (max. 20 deelnemers), via Leo van der Brugge
0647394305.

Romantische dramafilm (2015) in
de Luifel. Film en diner (optioneel).
Herenweg 96 in Heemstede. Om
16u. Kosten voor de film & diner
zijn €19,50. Aanmelden (verplicht)
via www.wijheemstede.nl, of via
tel. nr. 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.
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Gé Vaartjes over Godfried Bomans in de
Kleine Vermaning
Heemstede - Op dinsdagavond 26
oktober komt biograaf Gé Vaartjes
naar de Kleine Vermaning (Postlaan
16 te Heemstede) om te vertellen
over de verschillende facetten van
het leven van Godfried Bomans.

denaar) overleed. Wie was Bomans,
wat waren de drijfveren in zijn leven,
hoe wordt hij herinnerd? Zijn verhaal
wordt geïllustreerd door een beeldpresentatie van grafisch ontwerper
Pim Oxener.

Het jaar 2021 is uitgeroepen tot
Bomans-jaar. Het is namelijk 50 jaar
geleden dat deze schrijver en televisiepersoonlijkheid (en oud-Heemste-

De avond begint om 20.00 uur (tot
uiterlijk 21.45 uur). Aanmelding kan
bij mw Corrie Grimme:
grimme@xs4all.nl.

Het Huis Bloemoord. Foto: Bart Jonker.

Huis Bloemoord: een fraaie stukske historie
Bloemendaal – Wie langs de Bloemendaalseweg 125 loopt of rijdt, zal het niet ontgaan dat het pand Bloemoord een
fraai pand is. Tegenwoordig is hier Welzijn Bloemendaal gevestigd, maar oorspronkelijk stond hier in de 17de eeuw een
blauwselfabriekje Blauwsellust. Hier werd blauwsel gefabriceerd om linnen en garen te bleken en wit te maken.
Blauwsellust werd in de 19de eeuw gesloopt en Nicolaas Rouwens liet hier als buitenplaats het huidige Huis Bloemoord
optrekken met koetshuis, theekoepel en personeelswoningen. In 1940 ging het pand over in de handen van de
gemeente Bloemendaal, die de theekoepel liet slopen vanwege de wegverbreding.
Bron: SKBL.nl.

Expositie ‘Ontmoeting in beeld’ in de
Kunstacademie Haarlem
Haarlem - Tekeningen, schilderijen,
foto’s en objecten van 14 KZOD
leden, afgestudeerd aan de Kunstacademie. De expositie is van 17 t/m
31 oktober (do–zo van 13:00 tot
17:00 uur) te zien in de Kunstacademie Haarlem, Kleine Houtweg 47
te Haarelm. Zondag 17 oktober
wordt de expositie om 16.00 uur
feestelijk geopend. In het kader van
het 200-jarig bestaan van de kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel
(KZOD) organiseren 14 ex-studenten
een expositie op de plek, waar zij
beeldend kunstenaar werden. Er is
werk te zien van Marion Boon, MarieThérèse Dijkman, Miep den Haan,
Eveline Hardeman, Aureen Harthoorn, Trude Hol, Marja ten Hoorn,
Mary Huijg, Jolanda Kanters, Lia Kok,
Anneke Koster, Anne-Greet List,
Annet Verplanke en Otie van Vloten.
De Kunstacademie Haarlem is een
particulier initiatief en geen geaccrediteerde academie. Maar de lat ligt
hoog. De studenten worden vijf jaar
uitgedaagd om anders te werken en
een eigen visie te ontwikkelen.
Oprichter en huidig directeur Pieter
Berkhout: “Een vakopleiding voor
mensen die hele goede beeldende
kunst willen maken. We zijn slechts
gebonden aan één ding: kwaliteit.”
Sommige studenten hebben zich na
de studie aangesloten bij kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel.
De een al snel, de ander pas na jaren.
Om het gevoel vast te houden? Van
het gezamenlijk bezig zijn met het
maken van kunst? Zij zijn geballoteerd en opgenomen in een kunstenaarsvereniging waar al 200 jaar naar
model wordt getekend in de historische Tekenkamer in De Waag. Een
kunstenaarsvereniging die het hele

Godfried Bomans. Foto aangeleverd.

Op zoek naar degenen van het Voedselkonvooi Polen 1981
Heemstede - In december 2021 is
het 40 jaar geleden dat een enorme
actie op gang kwam om de noodlijdende bevolking van Polen te
helpen. De vakbond Solidarność van
Lech Wałęsa was steeds machtiger
geworden en de regering van generaal Jaruzelski werd gedwongen in te
grijpen. In de weken daarvoor was in
Nederland een hulpactie op gang
gekomen om kerstpakketten te
sturen onder de titel “een Pak van je
Hart voor Polen”. Dit was een initiatief
van de Stichting Vriendenhulp Polen

in Heemstede. In overleg met de
Poolse Ambassade in Den Haag
wordt naar een mogelijkheid gezocht
om deelnemers aan het Voedselkonvooi nog eens bij elkaar te brengen.
Helaas zijn vele betrokkenen overleden en kost het moeite de chauffeurs van toen op te sporen.
Chauffeurs en begeleiders van het
konvooi kunnen zich melden op
voedselkonvooipolen@terheide.nl.
Rudi ter Heide was bij het konvooi
leider van het team van Wegenwacht
en Alarmcentrale van de ANWB.

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood
verkeerslicht

Anneke Koster. Foto’s aangeleverd door KZOD.

jaar door exposities organiseert op
twee prachtige plekken in de stad.
Soms vindt een uitwisseling met het
buitenland plaats of doen leden mee
aan culturele activiteiten in de stad
Haarlem. Een oude, maar levendige

Aureen Harthoorn.

kunstenaarsvereniging. Maar wat is
de invloed van de academie
(geweest) op het werk van de 14
kunstenaars? Wat zijn zij nooit
vergeten? Dat laten zij zien op de
expositie ‘Ontmoeting in beeld’.

Eveline Hardeman.

Regio - Afgelopen zomer heeft op de
provinciale wegen rondom Schiphol
een unieke proef plaatsgevonden.
Voor het eerst gebruikte een treintje
auto’s informatie uit slimme verkeerslichten om zélf hun snelheid aan te
passen. De provincie Noord-Holland
onderzoekt de effecten van technologische ontwikkelingen op haar
wegen om ook in de toekomst te
kunnen zorgen voor slim, schoon en
veilig reizen.
“Uniek aan deze proef is dat niet de
bestuurder van de voorste auto
reageert op het verkeerslicht, maar
dat de auto’s zélf automatisch hun
snelheid aanpassen”, aldus gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid
Jeroen Olthof. Dit doen ze met informatie uit het slimme verkeerslicht.
Auto’s worden steeds slimmer en
kunnen bestuurders steeds meer
taken uit handen nemen. Gedeputeerde Olthof: “Deze test bewijst dat
de automatisering van auto’s weer
een stapje verder is, maar het duurt
nog wel even voor alle verkeerslichten slim zijn en deze rijhulpsystemen in gewone auto’s komen.”
Treintje auto’s
Het treintje auto’s staat draadloos
met elkaar in verbinding en communiceert niet alleen met elkaar, maar

ook met de verkeerslichten. Elke auto
in het treintje weet wanneer de
auto’s ervoor afremmen of gas
geven. Met een speciale cruise
control reageert de auto veel sneller
op zijn voorganger dan mensen zelf
kunnen. Dat systeem heet coöperatieve adaptieve cruise control, CACC.
Benieuwd hoe het werkt, bekijk dan
deze video.
Vervolg eerdere proef
In 2018 en 2019 onderzocht de
provincie al eerder de effecten van
CACC op de provinciale wegen.
Hieruit bleek dat auto’s die met
elkaar én met de verkeerslichten
communiceren, sneller over kruispunten reden dan andere auto’s. De
proef van deze zomer laat zien dat de
techniek zich razendsnel ontwikkelt
en auto’s nu zónder menselijke
inmenging hun snelheid kunnen
aanpassen en afremmen voor rood
licht. Dit was in 2018 nog niet
mogelijk.
Slim, schoon en veilig reizen
De provincie investeert volop in
Smart Mobility maatregelen om slim,
schoon en veilig reizen in NoordHolland mogelijk te maken, voor nu
en in de toekomst. Deze proef is
uitgevoerd met TNO.

