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Elke keer huren is dan lastig en duur
daarom werd aan de gemeente voorgesteld een deel van de door het Rijk
beschikbare gestelde gelden aan te
wenden voor het aanschaffen van
een eigen bakfiets.

Zowel het initiatief als ook de naam
werd een succes en zeer gewaardeerd onder de doelgroep.

Deze aanvraag is gehonoreerd en
wethouder Susanne de Roy van
Zuidewijn-Rive kwam hem zelf afleveren bij het gemeentehuis in Bloemendaal. Daar werd hij dankbaar
aanvaard door Jorien Klomp,
sociaal-cultureel werker bij Welzijn
Bloemendaal.

De Gebakfiets werd daarom bij meer
activiteiten in de dorpskernen ingezet, bijvoorbeeld in de week tegen
de eenzaamheid.

Doe mee met onze
herfstfotowedstrijd!
Zie elders in de krant.

DEZE WEEK
IN ONZE KRANT:

EEN
MOOI
AFSCHEID

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

www.mandarin-heemstede.nl
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igen gloednieuwe e bakfiets
voor Welzijn Bloemendaal
Tijdens de ‘lockdown’ gingen de
medewerkers van Welzijn Bloemendaal langs ouderen met een gehuurde bakfiets met koffie en gebak,
daarom werd de bakfiets ook wel
‘Gebakfiets’ genoemd.

GEEN ZIN OM ZELF
EEN MENU SAMEN
TE STELLEN?

DE GOEDKOOPSTE
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

Bij het gemeentehuis neemt Jorien Klomp de gebakfiets in ontvangst van Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn.
Foto: aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Bloemendaal - De coronacrisis had
en heeft in beperktere mate nog
steeds grote impact op het welzijn
van onze inwoners. Het Rijk heeft
geld beschikbaar gesteld aan
gemeenten om de gevolgen van de
coronamaatregelen op korte termijn
dragelijker te maken. Dit geld is met
name bedoeld voor inwoners die al
kwetsbaar waren, zoals bijvoorbeeld
alleenstaande ouderen. Met lokale
partijen is gekeken hoe het geld
duurzaam besteed kan worden.
Ook Welzijn Bloemendaal was hierbij
betrokken.

Raadhuisstraat 2-4

Kies dan voor onze
afhaalmenu of rijsttafels.

Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede
Deze
week:
06-46144998
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Chinees Restaurant

Goed horen geeft
kleur aan je leven
Remco Jonker,
de audicien met tijd en
aandacht voor u.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl
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Frénk van der Linden in gesprek met publiek over
de liefde in de Bibliotheek Haarlem en Hillegom
Haarlem/Hillegom – Frénk van der
Linden, schrijver en journalist, gaat in
de Bibliotheek in gesprek over de
liefde. Hij wisselt in een openhartig
gesprek met zijn publiek van
gedachten over de mooie, leerzame
en pijnlijke momenten van de liefde.
Op 4 november doet hij dit bij de
Bibliotheek Haarlem-Centrum in de
Gasthuisstraat 32 en op 30 november
in de Bibliotheek Hillegom aan de
Sportlaan 1.
Naar aanleiding van zijn nieuwe
bundel ‘En altijd maar verlangen’
start van der Linden het gesprek met
de mensen in de zaal. Wat heeft jou
geluk gebracht? Wat heeft je pijn
gedaan? Welke lessen heb je

hij zijn ouders vragen voor die hij
(nota bene interviewer) nooit durfde
te stellen. Vragen over liefde, haat en
onvervulde verlangens.

Bennebroek – De nieuwsberichten
over hoge gasprijzen maken het
plannen maken voor het isoleren van
je huis actueler dan ooit. Stichting De
Energieke Burger helpt inwoners met
onafhankelijk advies.
Op zaterdag 30 oktober staan energiecoaches en een medewerker van
het Duurzaam Bouwloket in een
mobiele showroom met tips en
advies op het gebied van isolatie,
zonnepanelen en (hybride)warmtepompen. Tussen 10.00 en 16.00 uur
kunnen belangstellenden zich gratis
laten informeren. De mobiele showroom staat aan de Zwarteweg in
Bennebroek, op de hoek met de
Narcissenlaan.
Ook is het mogelijk om een afspraak
te maken voor een energiecoach aan
huis. Bewoners van de wijk Bloemhof
kunnen ook de informatiebijeenkomst bijwonen die de Energieke

Mobiele showroom op locatie. Foto: Copyright Duurzaam Bouwloket.

Burger speciaal voor hun type
woningen organiseert op 2 november in het Trefpunt aan het Ako-

nietenplein 1 in Bennebroek. Zie ook:
http://energiekeburger.nl/
bloemhofproject.

Haarlem - Op dinsdag 9 november gaat het Parkinson Café
eindelijk eer van start. De bijeenkomsten zijn voortaan op de
tweede dinsdagmiddag van de
maand van 14:00 tot 16:00 uur.
Deze middag zijn vertegenwoordigers van een aantal Aanvullende Therapieën aan- wezig om
vragen te beantwoorden. Denk
aan Euritmie, Reiki, Acupunctuur
en meer. Locatie: Wijkcentrum
De Wereld, Laan van Berlijn1
Haarlem. Toegang € 2,- p.p.
inclusief koffie/thee.
Informatie: 023 5278170 of
06 3632330.

Motorrijinstructeur raakt
gewond
Haarlem – Een motorrijinstructeur is maandagmorgen 25
oktober gewond geraakt bij een
ongeluk op de Leidsevaart in
Haarlem. Rond 09.30 uur ging
het mis bij de verkeerslichten de
Westelijke Randweg (N208). De
instructeur is van achter aangereden door een automobiliste
toen zij optrok. De instructeur
botste daardoor tegen de cursist. De instructeur en de cursist
kwamen ten val. De instructeur
is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De cursist raakte
niet gewond. De lesmotor is
door de rijschoolhouder opgehaald. De motor van de instructeur is door een berger weggesleept. De automobiliste kon na
de afhandeling van de formaliteiten haar weg vervolgen.

Lezing Iris Hartog over ‘voltooid leven’ in de Kapel Bloemendaal
Bloemendaal - Op zondag 31
oktober verzorgt Iris Hartog in De
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal een lezing met als thema:
‘Voltooid leven? Doodwensen bij
ouderen die niet ernstig ziek zijn.’
De aanvang is 10.30 uur.
De afgelopen jaren is er veel maatschappelijke en politieke discussie
geweest over ‘voltooid leven’: de
vraag of het voor ouderen zonder
ernstige ziekte makkelijker gemaakt
moet worden om uit het leven te
stappen, bijvoorbeeld middels
euthanasie of hulp bij zelfdoding.
In deze lezing zal worden verteld
over het grootschalige onderzoek

ADVENTSKERK AERDENHOUT

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Frénk van der Linden (aangeleverd
door Bibliotheek Zuid-Kennemerland).

Tips energiebesparing in mobiele showroom

KERKDIENSTEN

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

Parkinson Café Haarlem
& Omstreken

onderweg geleerd? Frénk gaat in
gesprek met het publiek om hun
verhaal te horen, maar is zelf ook
openhartig over zijn eigen ervaringen. Ben jij klaar voor een verrassend en interactief gesprek over de
liefde?
Over de bundel ‘En altijd maar
verlangen’
De vader en moeder van journalist
Frénk van der Linden wisselden in de
veertig jaren die volgden op hun
bittere scheiding geen woord meer
met elkaar. Toen zij beiden waren
overleden, dacht Frénk het boek
dicht te kunnen slaan – maar er
kwam juist een boek bij. In even
innige als indringende brieven legt

KORT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 31 oktober as. aanvang
10u, Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 31 oktober, 10u.
ds. Jolien Nak.
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar-

dat in 2019 is gedaan naar het aantal
mensen dat het leven als ‘voltooid’
ervaart, en de ervaringen van deze
mensen. Daarna zal worden ingegaan op verschillende ethische,
levensbeschouwelijke en juridische
argumenten vóór en tegen het
mogelijk maken van euthanasie of
hulp bij zelfdoding voor deze groep.
Na de lezing is er ruimte voor
discussie en het stellen van vragen.
Iris Hartog studeerde Humanistiek,
met als focus (beroeps-)ethiek en
morele oordeelsvorming.
In 2019 werkte Iris aan het onderzoek
naar ‘Voltooid leven’, uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van VWS.

om 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 31 oktober, 10u.
Dhr. E.J. Bergman.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Momenteel is zij docent Medische
Ethiek aan het ErasmusMC, onderzoeker ‘palliatieve geneeskunde’ in
het LUMC en ethicus-lid van een van
de Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie.

Foto: Laurens Bosch.

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
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In januari op fietsreis door
Rwanda voor het goede doel

De Filistijnen met PM Delèfre, een muzikaal-poëtisch-kunstzinnig improvisatiecollectief. De band speelt zondagmiddag 7 november in de Luifel. Foto: aangeleverd.

Kunstlijn dit jaar uitgebreid met
culturele fietsroute en kinderkunst
Door Joke van der Zee
Heemstede – Vorig jaar kon de
Kunstlijnmanifestatie niet doorgaan
om inmiddels bekende redenen.
Gelukkig kan het evenement, waarbij
lokale kunstenaars hun werkplek
openen voor publiek, nu wel plaatsvinden. De deelnemers aan de open
ateliers staan te trappelen en dat
geldt hopelijk ook voor bezoekers
die allerlei soorten kunst kunnen
gaan bekijken. Kunstlijn is daar een
laagdrempelige manier voor. Op
zaterdag 6 en zondag 7 november is
het Kunstlijn-weekend maar daarbuiten zijn de schilderijen en foto’s in
de foyer en de gang in de Luifel aan
de Herenweg 96 langer te bezichtigen. Het Kunstlijnthema dit jaar is
‘Verlichte verdwaling’.
Organisatieduo
Wie in elk geval ook erg blij zijn dat
de Kunstlijn – in fysieke vorm – weer
door kan gaan is het illustere duo Jan
Reijnders en Albert Röllich. De inmiddels tachtigers hebben de handen
wederom ineengeslagen om het
evenement weer succesvol te organiseren. Leeftijd lijkt geen vat op hen te
hebben; de twee gaan onverdroten
voort met het bijeenbrengen van
enthousiaste deelnemende kunstenaars. Het verhaal wordt nog aantrekkelijker want Albert heeft dit jaar

een heuse culturele fietstocht
samengesteld, die allerlei plekken
beschrijft waar iets over te vertellen
is. “Zo heb je nog iets te doen als je
van het ene naar het andere atelier
fietst”, vertelt Albert, die voor de
route historische feitjes heeft gecombineerd met info over enkele architectonische bezienswaardigheden
onderweg. “De route voert ook een
stukje Haarlem in, waar enkele
Heemsteedse kunstenaars ook deelnemen aan de Haarlemse Kunstlijn.
Je kunt de route natuurlijk over twee
dagen uitsmeren.”
Startpunt de Luifel
Eerst de feiten op een rij: er is tijdens
Kunstlijn Heemstede eigentijds werk
van 19 kunstenaars te zien. Dat varieert van schilderkunst, beeldhouwwerk, fotografie, keramiek, glaskunst
naar sieraden. Een plattegrond
vertelt waar, van wie wát te zien is.
Dus: adres, kunstenaar en een foto
van haar of zijn werk. Alle ruimten
zijn gratis toegankelijk, de meeste
tussen 11.00 en 17.00 uur. De Luifel
aan de Herenweg 96 speelt een
speciale rol tijdens Kunstlijn. Dit is
het startpunt van de route en hier is
van elke kunstenaar werk te zien. De
gangen, de foyer en de wanden van
de zalen zijn opgeluisterd met alles
dat een lust voor het oog is. De kunst
is ook te koop.

ontmoeten voor wie een startkapitaal het verschil maakt. Ze zijn
vindingrijk genoeg maar hebben een
steun in de rug nodig om te kunnen
starten. Vaak financieel, maar ook in
het opbouwen van zelfvertrouwen.
De steun en betrokkenheid van
vrouwen uit Nederland is zo betekenisvol voor hen. “
De reis is van 2/3 tot 14 januari 2022.
De tocht start in hoofdstad Kigali met
een bezoek aan het genocidemonument en voert langs het Kivumeer
naar het Akagera Nationaal safari
Park. De kosten voor de deelnemer
zijn 1450,- euro incl. alle overnachtingen en maaltijden, fiets en ander
vervoer, gids en safari. Daar komt de
vliegreis en visum nog bij. Daarnaast
laat je je voor 1.000 euro sponsoren
ten behoeve van de projecten van
Melania. We kunnen je adviseren
over hoe dat te doen.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Caroline:
06-51289796.

Kinderkunstlijn
Ook bijzonder is dat er dit jaar aandacht voor kinderkunst is. Albert
Röllich hierover: “Wij doen dat in
samenwerking met Plexat, de jeugdafdeling van WIJ Heemstede. Er is
een groot object, een koe, die kinderen van basisscholen De Evenaar
en De Icarus hebben beschilderd. De
‘kunstkoe’ komt in de Luifel te staan
maar reist na Kunstlijn verder door
Heemstede langs scholen en uiteindelijk naar het Raadhuis.”
Muziek
“Nog even belangrijk om te vermelden is dat er zondag in de Luifel
ook livemuziek is van ‘De Filistijnen’,
met PM Delèfre. Een leuke groep die
onder meer folk en blues speelt”,
aldus Jan. Van zijn echtgenote,
Jacintha Reijnders, worden ook dit
jaar weer fraaie zeegezichten en
abstract werk geëxposeerd. Albert is
eveneens een jaarlijkse deelnemer
en dit jaar is bijzonder werk van hem
te zien waarvoor de Koepel in Haarlem als inspiratie diende. Een nieuwe
deelnemer dit keer is Maria Niessen.
“Echt heel fraai glaswerk”, aldus de
aanbeveling van Albert en Jan.
Komt dat zien, op 6 en 7 november.
Meer info: www.kunstlijnhaarlem.nl
én in de Heemsteder van volgende
week.

NVVH Vrouwennetwerk op buitenplaats Elswout
Heemstede - Op 22 oktober maakte
een aantal leden van NVVH Vrouwennetwerk een wandeling o.l.v. George
Berenschot. De regen weerhield de
groep niet om bijna 2 uur, schuilend
onder de bomen, in regenjassen en
gewapend met paraplu’s op Elswout
te vertoeven. Van een echte grote
wandeling was geen sprake, maar de
aanwezigen werden verrast door de
vele anekdotes over vrouwen die op
Elswout kwamen en gingen, waaronder de bekende Johanna Borski.
In het Zocherprieel kon even geschuild worden en kregen ze een
hartversterking aangeboden. Deze
rondleiding met vele anekdotes was
speciaal voor Vrouwennetwerk
gemaakt door George Berenschot.
Voor meer info omtrent NVVH Vrouwennetwerk, bel dan 023-5477486 of
kijk op de website www.nvvh.nl.

Heemstede - Fietsen in Rwanda, op
je eigen niveau, in het land van de
duizend heuvels. En onderweg
projecten bezoeken van de stichting
Melania Ontwikkelingssamenwerking, projecten om vrouwengroepen
daar met een klein startkapitaal op
weg te helpen om hun eigen onderneming te beginnen. Melania is een
organisatie van vrijwilligers, die zich
inzet om ondernemende vrouwen in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika te
helpen om hun positie te verbeteren
en een zelfstandig bestaan op te
bouwen. Waarom zou je je goede
voornemens tot 1 januari uitstellen
als je nu al kunt intekenen om mee te
gaan?
Caroline van Dijk, vrijwilliger/
bestuurslid van Melania deed het
eerder: de Kilimanjaro beklimmen,
fietsen door Zambia, Vietnam en ook
door Rwanda. Ze nodigt jou uit: “Ik
vind het gewoon geweldig om te
doen, de sportieve uitdaging, het
zoeken van sponsors en vrouwen

Groep NVVH Vrouwennetwerk op Elswout. Foto: aangeleverd door NVVH Vrouwennetwerk.

Caroline van Dijk in Rwanda. Foto: aangeleverd.

Stoomtrein stoomt door Heemstede
Heemstede - Zaterdag 23 oktober
om 10.25 uur reed er weer eens een
bijzondere trein door station
Heemstede/Aerdenhout. Vanuit
Leiden komend moest de stoomtrein
een ‘heuveltje’ nemen om door
station Heemstede te kunnen rijden.
Dan moet er flink gestookt worden.

De stoomtrein. Foto: Harry Opheikens.

Onder de noemer ‘Muziekwebexpress’ reed de stoomlocomotief van
de SSN (Stoom Stichting Nederland)
vanaf Rotterdam via Haarlem,
Amsterdam, Media Park, Utrecht
weer terug naar Rotterdam. Altijd
prachtig om zo’n grote stoommachine voorbij te zien rijden.
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75 jaar Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek
Heemstede/Bennebroek - Hoewel
het jaar 2022 het feestjaar wordt voor
75 jaar Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek loopt er
toch al een aantal projecten om dit
jubileum luister bij te zetten.
Fotowedstrijd
Zo is er vanaf februari dit jaar tot
februari 2022 een fotowedstrijd.
Waarom een jaar lang? Om u de gelegenheid te geven alle jaargetijden
mee te nemen in uw fotoreportage.
De bedoeling uiteindelijk is dat u er
een leuke prijs mee kunt winnen,
maar ook dat uw foto’s gepubliceerd
gaat worden in het kwartaalblad De
HeerlijkHeden van de HVHB. De
wedstrijdreglementen kunt u terugvinden op de website www.hvhb.nl.
Tentoonstelling
75 Jaar is een lange tijd om de
geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek weer te geven in een
mooie tentoonstelling. Hoewel de
HVHB zelf veel materiaal heeft wordt
ook de hulp van u ingeroepen. Het

jaar 1947 is het oprichtingsjaar en
vanaf dat jaar is de HVHB op zoek
naar (beeld)materiaal, dat weergeeft
wat zich de afgelopen jaren allemaal
heeft afgespeeld en bepalend is n
geweest voor de geschiedenis van
Heemstede-Bennebroek. Neem als
voorbeeld de Flora’s, de vele sportverenigingen, de blekerijen en de
kwekers. Mocht u over die periodes
attributen hebben (wel van na 1947),
dan kunt u contact opnemen met
communicatie@hvhb.nl.
Vrijwillgers
Een vereniging zonder vrijwilligers is
geen vereniging en dat geldt ook
voor de HVHB. Binnen de vereniging
zijn diverse commissie werkzaam,
(zie hiervoor de website) maar extra
hulp is altijd welkom. Denk daarbij
aan uw interesses en hobby’s en kijk
hoe u dat kunt combineren met vrijwilligerswerk binnen de HVHB. Er is
ontzettend veel leuk werk te doen.
Bekijk de website en informeer via
secretaris@hvhb.nl.

Ode aan Ramses Shaffy door
Guus Westdorp in de Adventskerk
Aerdenhout - Met zijn programma
‘We Zullen Doorgaan’ komt Guus
Westdorp op zaterdag 30 oktober in
de Adventskerk aan de Leeuwerikenlaan 7 in Aerdenhout, aanvang 15.30
uur, toegang vrij. Een soloconcert
met liedjes van Ramses Shaffy is en
blijft een feest der herkenning. Guus
zingt ze op zijn eigen manier met
meesterlijk pianospel, de verwonderlijke wereld van Shaffy even terug.
Met mateloze liefde en muzikaliteit.
Een écht mens en zijn piano.
Met zijn ‘Ramses-de liederen’ brengt
Guus Westdorp een muzikale ode
aan het werk van levenskunstenaar
Ramses Shaffy. Uitbundig, ingetogen
en omlijst met anekdotes voert hij u
door velden van vurige liefdes, maar
ook langs grachten, in nachten vol
eenzaamheid en verlangen. En dan

Guus Westdorp. Foto aangeleverd
door de Adventskerk.

lijkt het weer even of Ramses door de
zaal waart…. Na afloop een goed
glas wijn en een openschaal collecte.

J.J. Cremer speelt eerste stuk na
coronaperiode in de Luifel
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het heeft lang geduurd
voordat de toneelvereniging J.J.
Cremer, net als vele andere gezelschappen, weer eens kunnen laten
zien wat ze in huis hebben. Op 6 en 7
november is het tijd de Luifel aan de
Herenweg 96 in Heemstede weer
eens te bezoeken voor het stuk ‘Het
laatste werk’. Het is een boeiend
verhaal over de erfenis van de zojuist
van de twaalfde verdieping van een
flatgebouw gesprongen kunstschilder Paul. De aanleiding van zijn
zelfmoord zou zijn de recente dood
van zijn moeder. Maar is dat werkelijk
de aanleiding of zijn er andere scenario’s denkbaar? Is zijn moeder wel
een natuurlijke dood gestorven? Er
komen verschillende familieleden
voorbij, halfzusje, dochter, broers en
vrienden maken zich op om de waarheid boventafel te krijgen. Uiteindelijk doen zij een gruwelijke ontdek-

king. Het stuk is geschreven door
René Retèl en hij voert tevens de
regie. Retèl is geen onbekende voor
Cremer. Vijfmaal eerder tekende hij
voor de regie van stukken opgevoerd
door het gezelschap. Met zijn ruim
30 jaar ervaring als regisseur en
schrijver, zowel in het amateur als het
professionele circuit, heeft hij zijn
sporen verdiend. Heerlijk weer eens
een avondje uit naar het theater om
zich te laven aan de teksten en
onvoorspelbare situaties. Een echte
aanrader na anderhalf jaar van vooral
thuiszitten.
De voorstellingen in Theater de Luifel
in Heemstede, zijn op zaterdagavond
6 november aanvang 20.15 uur en op
zondagmiddag 7 november om
14.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via:
info@jjcremer.nl of via de website:
www.jjcremer.nl
De op dat moment geldende coronaregels zijn van toepassing.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
De parochie Sint Bavo Berkenrode
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Toen het houten kerkje bouwvallig was
en te klein werd, is op 1 juli 1817 een nieuw stenen
kerkje gebouwd. Ook dit kerkje kreeg de naam Sint
Bavo. De eerste steen werd gelegd door Henrie Samuel
van Wickevoort Crommelin. De wegen waren ook al
verbeterd in 1807-1809, in opdracht van Koning Lodewijk Napoleon. De Herenweg was in de Napoleontisch
tijd een keizerlijke weg.
Op 11 oktober werd het Godshuis ingewijd en werd het
tot 1879 gebruikt, maar ook dit werd te klein, door het
groeiende aantal parochianen. Vanuit het katholieke
zuiden, vestigden veel linnenblekers zich in deze regio.
Ook kreeg het kerkje de doopvont mee vanuit het
houten kerkje. De nieuwe St. Bavo zag er kerkelijk uit,
versierd met klokkentoren.
In 1832-1833 werd er een nieuw orgel geplaatst, de
oude ging naar Monnickendam. Twintig jaar later, in
het jaar 1837 wordt de kerk vergroot en in 1856 wordt
Heemstede een parochie.

Uiteindelijk wordt de kerk gesloopt in 1880. De tekening van de R.K. Kerk Sint Bavo (Berkenrode) is door
P. van Looij getekend en gedateerd op 1881.
Bron: Archief Heilige Bavo

Bijeenkomst Trefpunt Dementie op Plein1 met
thema ‘Positief leven met dementie’
Heemstede – Op woensdagavond
10 november is er een bijeenkomst
van Trefpunt Dementie Heemstede
met het thema ‘Positief leven met
dementie’ op Plein1 (ruimte Plein
Geel op begane grond), Julianaplein
1 in Heemstede. Vanaf 19.15 bent u
welkom voor de koffie, het
programma start om 19.30 uur. Gastvrouw deze avond is Michelle van
Iersel, programmacoördinator van
Ontmoetingscentrum de Heemstroom van Zorgbalans in
Heemstede.
Dementie heeft veel gezichten
Dementie heeft veel gezichten en
vraagt om een andere manier van
omgaan met elkaar. Deze avond
komen gastprekers vanuit de
verschillende perspectieven daarover
vertellen. Leontine Trijber, van Stichting Zorgbalans is schrijver van het
boek ‘Het haperende brein’. Haar

adviezen voor een positieve, voor
alle betrokkenen prettiger manier
van bejegenen – meebewegen,
afleiden, geruststellen, improviseren,
focussen op wat wel kan in plaats
van wat niet – illustreert ze aan de
hand van voorbeelden uit eigen
praktijk. Het doet wonderen als je de
moeite neemt op zoek te gaan naar
de mens achter de dementie en
daarin investeert.
Yvonne de Vries, senior medewerker
van Kennemerhart vertelt over het
Oppeppers programma voor
ouderen met een vorm van kwetsbaarheid of voor wie contact maken
niet meer zo vanzelfsprekend is. Door
de innovatieve en eigentijdse dagbesteding kunnen ouderen langer
actief onderdeel blijven uitmaken
van de maatschappij. Eigen regie,
zoals de keuze van wat te ondernemen, staat hierbij centraal. Ze

geeft daarbij een aantal priaktijkvoorbeelden. Ook wordt ingegaan
op de veerkracht van de mantelzorger en hoe deze profijt kan
hebben van de positieve benadering.
Om 21 uur sluit het programma met
de mogelijkheid tot napraten.
Aanmelden: bij WIJ Heemstede op
Plein 1, tel. 023 - 5288510. U kunt
natuurlijk ook langskomen bij het
kantoor van WIJ Heemstede op Plein
1, Julianaplein 1, 2101 ZC Heemstede
(op de 1e verdieping).
Wilt u graag komen maar kunt u uw
partner niet alleen thuislaten, dan
kunt u contact opnemen met
Tandem tel 023 - 8910610. De Trefpunt bijeenkomsten zijn er voor
mensen met dementie, hun partners,
familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Interview Spaanse auteur Jesús Carrasco bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Donderdag 4 november wordt Jesús Carrasco geïnterviewd over zijn pas verschenen
roman ‘Terug naar huis’, ’s ochtends
om 11 uur bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede. Terug
naar huis is een familieroman die op
briljante wijze het conflict tussen
twee generaties laat zien. Die van de
ouderen die hebben geworsteld om
vooruit te komen en die een erfenis
aan tradities willen doorgeven en die
van hun kinderen die een eigen plek
in de wereld moeten vinden.
Het boek gaat over Juan, die erin is
geslaagd om een onafhankelijk
bestaan op te bouwen door te
verhuizen naar Edinburgh, ver van
zijn familie vandaan. Dan overlijdt
echter zijn vader en wordt hij
gedwongen terug te keren naar zijn

kleine, Spaanse geboortedorp. Het is
zijn bedoeling zo snel mogelijk na de
begrafenis zijn gewone leventje weer
op te pakken, totdat zijn zus een
mededeling doet die zijn leven een
compleet andere wending geeft.
Ineens zit hij weer vast op de plek
waaraan hij wilde ontsnappen,
samen met zijn moeder, die steeds
verder wegglijdt in het verleden.
Jesús Carrasco (1972) is geboren in
Extremadura, een van de dunstbevolkte en droogste provincies van
Spanje. Zijn debuut De vlucht is in
meer dan dertig landen uitgegeven
en ontving meerdere literaire prijzen
en nominaties. In binnen- en buitenland is dit debuut door de literaire
critici lovend ontvangen, net zoals
zijn tweede roman De grond onder
onze voeten.

Woensdag weer de Knutselclub (5 t/m 10 jaar)
Heemstede – Op woensdag 3, 10, 17
en 24 november is er weer Knutselclub. De Knutselclub is er voor
jongens en meisjes van 5 t/m 10 jaar.
Iedere woensdag kunnen kinderen
superleuke en originele kunstwerken

maken van klei, papier, hout en stof,
die vaak te maken hebben met de
jaargetijden of de feestdagen.
De Knutselclub is van 13.30 tot 15.00
uur bij WIJ Heemstede in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.

Jesús Carrasco. Foto: aangeleverd door
Boekhandel Blokker.

Vrije toegang, reserveren gewenst
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Kosten: €5,- per keer of een kaart
voor 5x kost €22,50. Meerdere
kinderen mogen ook met deze kaart
samen doen. Vanwege de corona
moet je je nu wel van tevoren
aanmelden. Dat kan door een appje
te sturen naar 06-14234580 van
begeleider Gaby Godijk.

Je huis verduurzamen:

Op Huis & Energie ontdek je hoe
Met een eigen huis heb je veel verantwoordelijkheden. Het is een flinke studie om te weten wat er allemaal bestaat
om je woning toekomstbestendig te
maken. Want zijn er ook mooie zonnepanelen? En hoe stil is zo’n warmtepomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op
consumentenbeurs Huis & Energie alle
oplossingen zelf vergelijken.
Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12
tot en met zondag 14 november in de makkelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer.
Volgens beursdirecteur Henriette Vrisekoop voorziet Huis & Energie in een grote
behoefte. “Momenteel moeten mensen
rondneuzen op websites, bij de gemeente
en bij adviseurs. Maar het is ook fijn als je
eens ergens kunt rondlopen en producten
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”
Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duurzaam Droomhuis: een écht huis van ruim
300 vierkante meter waar duurzame producten te zien, horen, voelen en beleven
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis
hebben we met onze hoofdpartner Milieu
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurzame producten zoals zonneboilers, inductiekookplaten en isolatie, en voor de deur
een elektrische auto. In het huis en op het
adviesplein zitten adviseurs van Milieu
Centraal klaar om alles te demonstreren
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette.
“Men heeft het altijd over het lawaai van
warmtepompen, hier kun je ze daadwerkelijk horen. Er is zelfs een pomp die even
stil is als een voorbijvliegende uil! Het
Duurzaam Droomhuis staat vol producten
die net zo prettig in het gebruik zijn als
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar tegelijkertijd een hoop geld besparen. Want
verduurzamen is niet alleen goed voor de
wereld, maar ook voor je portemonnee.”
Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan
meer dan 100 exposanten die bijzondere
innovaties naar de beurs brengen, waaronder Greenchoice, Gamma, Remeha
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers
van lokale gemeenten en het Duurzaam
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertellen welke initiatieven en regelingen er
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n
acht jaar om terug te verdienen; doe je
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of
anderhalf!”

Duurzaam Droomhuis Online

Online kun je veel van de duurzame producten die
op de beurs worden getoond nu al bewonderen.
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droomhuis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, energierekeningen en foto’s van je huis mee
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo
kunnen de exposanten en adviseurs meedenken en adviseren. Het mooie is dat
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt
besparen door over te stappen naar een
andere energieleverancier, wat de opbrengst van zonnepanelen is, wat je moet
isoleren voor je een warmtepomp kunt installeren en ga zo maar door. Zo verlaat je
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën
en oplossingen om je huis duurzamer te
maken!”
Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar
met het openbaar vervoer. Met de auto
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan
elektrisch of gedeeld te rijden.

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn
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De Hoorpoli doet meer dan alleen
hoortoestellen adviseren
Badhoevedorp - Remco Jonker, uw
vertrouwde audicien uit de regio,
heeft een volgende stap gezet in zijn
carrière. Sinds kort is hij werkzaam bij
de Hoorpoli, waar hij complete
oplossingen kan aanbieden voor
alles wat met het gehoor te maken
heeft. De Hoorpoli is onderdeel van
Everybody Groep. Hun missie is om
zorg, werk en welzijn samen te
brengen. Binnen Everybody Groep
werken bedrijfsartsen en huisartsen
nauw samen met andere zorgspecialisten om te werken aan een gezonde
leefstijl. Niet alleen thuis maar ook op
de werkvloer.
Slechthorendheid betekent meer
dan het minder goed kunnen horen
van geluid. Gehoorverlies heeft
gevolgen voor het sociale leven, het
gevoel van veiligheid en de prestaties op de werkvloer. Bij elk gesprek
dat u voert staan uw oren gespitst. U
bent volop geconcentreerd om de
ander te kunnen verstaan. Hoe meer
u probeert te horen, hoe meer
energie u gebruikt. De bovengemiddelde inspanning die u overdag
levert kan ervoor zorgen dat u ’s
avonds eerder moe bent. Met als
gevolg dat u zich meer terugtrekt uit
het sociale leven.

Gebruikmaken van de verhuiscoach nu mogelijk in Heemstede
Heemstede - Binnen de regeling
Ouder Worden & Prettig Wonen
(OW&PW) is het in Heemstede nu
mogelijk om gebruik te maken van
een verhuiscoach.

Wist u dat bij ruim een kwart van de
werknemers die met gehoorverlies
uitvallen dit veroorzaakt wordt door
oververmoeidheid, spanning en
burn-out? Dit kunt u voorkomen
door op tijd actie te ondernemen.
De Hoorpoli:
• is een Tinnitus Expertise Centrum in
samenwerking met Everybody Lifestyle Centers;
• verbetert akoestiek thuis of op het
werk;
• geeft extra ondersteuning door
middel van allerlei hulpmiddelen
(tafelmicrofoons, flitswekkers, etc);
• gaat het gesprek aan met uw werknemer voor optimale oplossingen;
• maakt gebruik van de nieuwste
ontwikkelingen op technologisch
gebied (online bijstellen, bediening
via app, valdetectie in hoortoestellen, mobiele meetapparatuur);

Wat doet een verhuiscoach?
De verhuiscoach bij WIJ Heemstede
is Muriel Liket.
Zij kan helpen bij het vinden van een
passende woning, meegaan naar een
bezichtiging, helpen bij de administratie rond een verhuizing (zoals met
adreswijzigingen, af- en aanmelden
bij gas en elektriciteitsbedrijf ) en ook
bij de praktische zaken rondom een
verhuizing. (zoals een verhuisbedrijf
regelen of het uitzoeken van vloerbedekking en gordijnen/raambekleding). Een verhuiscoach helpt niet bij
het inpakken of sjouwen van dozen.

Remco Jonker. Foto aangeleverd door
de Hoorpoli.

Meer informatie via:
contact@hoorpoli.nl, of
tel.: 088 - 2460470/06 - 82096356.

LEZERSPOST
Sluiting bankfilialen
Dinsdag 26 oktober op de Binnenweg werd ik geconfronteerd met een zorgwekkend fenomeen: gesloten
bankfilialen. De eerste die enige maanden geleden de
deuren sloot was de ABN op de Binnenweg. Vandaag
op zoek naar een pinautomaat: bleek de Rabobank niet
meer te bestaan en de pinautomaten gesloten. Dan
maar naar de laatste optie: De ING. De gele pinauto-

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL

maat aan de buitenzijde blijkt al dagen buiten gebruik
en het kantoor zelf, u raadt het al: gesloten. Nou is
Heemstede toch geen echt kleine gemeente, maar voor
het regelen van bankzaken zijn wij nu aangewezen op
de grote kantoren in Haarlem of het internet. Je zult
maar slecht ter been zijn of niet digitaalvaardig. Wat
een slechte service van organisaties die nog steeds
miljoenen verdienen met geld van particulieren.

Verticaal 1. arbeidsloon; 2. product van een kip; 3. Engelse
Verticaal 1. arbeidsloon; 2. product van een kip; 3. Engelse
taxi; 4. god van de liefde; 5. zeer lage temperatuur; 6. vraagtaxi; 4. god van de liefde; 5. zeer lage temperatuur; 6. vraagen antwoordspel; 7. zakken onder de ogen; 8. inwendig
en antwoordspel; 7. zakken onder de ogen; 8. inwendig
orgaan; 9. sluw dier; 10. kippenproduct; 11. Europees land;
orgaan; 9. sluw dier; 10. kippenproduct; 11. Europees land;
16. Engels bier; 18. Duitse badplaats; 20. vordering; 21.
16. Engels bier; 18. Duitse badplaats; 20. vordering; 21.
onderzoeker in opleiding (afk.); 23. fijn weefsel; 25. geestdrift;
onderzoeker in opleiding (afk.); 23. fijn weefsel; 25. geestdrift;
26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
rookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegenrookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegenheid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
heid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
deel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contradeel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contrabasspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
basspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
kaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooikaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooimaand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet broodmaand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet broodbeleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.
beleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.

1

2
12

15

Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland;
Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland;
12. Joodse kalendermaand; 13. Fins hete luchtbad; 14.
12. Joodse kalendermaand; 13. Fins hete luchtbad; 14.
vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel
vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel
van camera; 21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zangvan camera; 21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zangstem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
stem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel
van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37. baardje; 38.
van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37. baardje; 38.
menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost
menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost
gerecht; 44. niet afgemaakt; 46. plaats in Oekraïne; 47. visgegerecht; 44. niet afgemaakt; 46. plaats in Oekraïne; 47. visgerecht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geestrecht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geestdrift; 52. grote zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon;
drift; 52. grote zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon;
58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aan58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aanvang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tusvang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tussen bergen; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
sen bergen; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
aardbewoner; 72. rekenopgave; 73. adellijke dame; 76. hoogaardbewoner; 72. rekenopgave; 73. adellijke dame; 76. hoogste punt van een huis; 77. titel (afk.); 78. kledingstuk; 79. lof
ste punt van een huis; 77. titel (afk.); 78. kledingstuk; 79. lof
en eer; 81. deel van een mast; 82. bitter lichaamsvocht; 83.
en eer; 81. deel van een mast; 82. bitter lichaamsvocht; 83.
tafelgasten; 84. muzieknoot; 86. tropische mier; 87. eenvoutafelgasten; 84. muzieknoot; 86. tropische mier; 87. eenvoudig restaurant.
dig restaurant.

Roze Kunstlijn op het raadhuis Heemstede
Heemstede - De Roze Kunstlijn vindt
in november en december (t/m
eerste week januari) plaats in de
Burgerzaal en publiekshal van het
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in
Heemstede. Ruim dertig kunstenaars
uit Heemstede, Haarlem, binnen- en

Mary Verberg, Heemstede
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Mail uw oplossing uiterlijk
1 november, 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!

53

60
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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!
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buitenland tonen hun werk. Een initiatief van Fred Rosenhart, voor deze
tentoonstelling met curator met
Soek Zwamborn. Open ma t/m vr van
9.00-17.00. Toegang is vrij. Rondleiding met informatie via:
derozekunstlijn@gmail.com.
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inkomen, dan wordt vanzelfsprekend
de lagere huur aangehouden.
De verhuiscoach kan helpen met
zoeken naar een nieuwe woning en
administratieve of praktische hulp
rond de verhuizing, zoals hierboven
staat aangegeven, wanneer u zelf
geen of niet voldoende ondersteunend netwerk heeft.
In de gemeente Heemstede is de
regeling verhuiscoach uitgebreider:
ook andere doelgroepen, dan alleen
senioren, kunnen in aanmerking
komen voor hulp van de verhuiscoach. Kijkt u op www.wijheemstede.
nl voor alle voorwaarden rond deze
regeling. We helpen u graag!
Om aan te melden voor hulp van de
brede verhuiscoach kunt u bellen
met Muriel Liket, tel. 023-528 85 10 of
mailen naar mliket@wijheemstede.nl.

De voordelen van de verhuiscoach
U kunt zelf kijken of er via de Woonservice een woning wordt aangeboden die voor u geschikt is, u heeft
hierbij voorrang op reguliere
woningzoekenden.
Uw huidige netto huur neemt u mee
als contracthuur voor de nieuwe
woning, zodat u niet wordt geconfronteerd met een hogere huur. Ook
niet wanneer u overgaat naar een
andere woningcorporatie. Dit heet
huurbehoud. Als de huur van de
nieuwe woning lager is dan de
huidige huur en deze past bij uw

Bezoekadressen: Hoorpoli B.V.,
gebouw Atrium Business Centers,
Sloterweg 303 in Badhoevedorp, en
Hoorpoli B.V., gebouw Everybody
Lifestyle Center, Osdorpplein 470 in
Amsterdam-Osdorp.

Neemt u contact met de Hoorpoli op
om te vragen wat zij voor u kunnen
betekenen. De Hoorpoli doet veel
meer dan alleen het aanmeten van
hoortoestellen. De Hoorpoli hanteert
flexibele werktijden, zodat u kunt
afspreken van maandag t/m zaterdag
tussen 8u-20u.

Verhuizen. Beeld aangeleverd door
WIJ Heemstede.
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EEN MOOI AFSCHEID...

Dinsdag 2 november:
Allerzielen
Allerzielen is de dag waarop in de roomskatholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2
november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd
maar het meest in de traditioneel katholieke
landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel
Latijns-Amerika.

Rooms-katholiek feest
De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen
van de overleden gelovigen in meer of
mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich
in het vagevuur en wachten op hun loutering
om voor God te kunnen verschijnen en in de
hemel te worden opgenomen.
Bemiddeling en voorbeden van de levende
gelovigen kunnen helpen de schulden van de
doden te verlichten en hun tijd in het vage-

vuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de
levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun
eigen zonden.
De gebruiken die zich rond deze geloofsleer
hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het
bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van kaarsen
behoren kerkhofbezoek en versiering van
graven met (witte) bloemen tot de
plechtigheden.
Bijna iedereen in België zet grote potten chrysanten op de graven van familieleden. Het
grijze kerkhof wordt een kleurige bloemenzee.
In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen
uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het
kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze
versieren de graven met bloemen en slingers.

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID
Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wensen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht.

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativiteit en communicatieve talenten inzetten, terwijl
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifieke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zonder enige verplichting.

OVER YVONNE
‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart
te organiseren die past bij de wensen van de overledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid
als waardevol ervaren.’
Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.
WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemendaal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaarten in Den Haag en omgeving werk ik samen met
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de humane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

“Elk afscheid is de geboorte
van de herinnering”
DIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776

Muzikanten maken muziek, priesters houden
preken. De hele dag is het een gezellige boel
op de begraafplaats. Het feest sluit aan bij een
oude traditie: je moet goed zorgen voor de
geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er
nog gewoon bij horen. Misschien feesten ze
zelfs wel mee.
In de protestantse kerk wordt Allerzielen niet
gevierd, omdat ze de leer van het vagevuur
ontkent. Het vagevuur zou je volgens de katholieke leer kunnen omschrijven als het voorportaal van de hemel, hier moeten de zielen
afwachten of ze naar de hemel gaan of naar de
hel. In het vagevuur zijn wel kwellingen maar
niet zo heftig als in de hel want daar is de
duivel de baas en je gaat naar de hel als je ziel
niet meer te redden is om je toch wel heel erg
slecht bent geweest op aarde.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
 yvonnereichrath.nl

WWW.YVONNEREICHRATH.NL
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17 november 2021
18.00 uur - 21.00 uur:

sfeer vol 
verlichte begraafplaats met muziek
Pianist Michiel Hoogendijk bij de entree

Namenzang Yvonne Weijers bij de steiger
Zangduo Basic Matters bij het kampvuur
Zang SYA aan de achterzijde van de aula
Vertelmuziek Botman & Van Vleuten bij de dennenappels

19.00 uur: welkomstwoord en een overdenkingsrede
bij het kampvuur
Gastspreker: ds. Pieter Terpstra
Afsluitend optreden van Basic Matters
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17 NOVEMBER 2021 18.00 - 21.00 UUR
BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN
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Heemstede Herdenkt verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM. De begraafplaats wordt gezien als doorstroomlocatie.
Hierdoor zijn er geen zitplaatsen aanwezig en blijft de aula gesloten.

Met hart, handen en hoofd
Ons werk als uitvaartverzorger luistert
nauw. In het proces van het organiseren van een afscheid zitten veel
kritische punten. Momenten waarop
je het afscheid voor de familie kunt
maken of kunt breken. Dat vraagt
van ons een continue scherpte, een
kritisch oog voor detail en de nodige
flexibiliteit. De afgelopen maanden
heeft veel van ons gevraagd, en terugkijkend op de hectische tijd die achter
ons ligt, kan ik met trots zeggen dat
we, zoals altijd, elke familie die wij
hebben mogen begeleiden het ge-

voel hebben kunnen geven dat zij in
alle rust de tijd en de ruimte hebben
gekregen om afscheid van hun dierbare te kunnen nemen.
Wij doen ons werk met hart, handen
en hoofd…

...met ons hart, omdat het anders
gewoonweg niet gaat. Empathie en
gastvrijheid zijn eigenschappen die er
bij ons beiden al van jongs af aan met
de paplepel ingegoten zijn. Dat maakt
het geen kunstje, maar een versterkende overtuiging, a way of life. En als
wij van de families teruggekoppeld
krijgen dat die meelevendheid en die
warme deken ook zo ervaren worden,
dan maakt ons dat oprecht gelukkig.
... met onze handen, omdat we
de hele dag letterlijk handelingen
verrichten die ervoor zorgen dat het
proces van afscheid nemen voor de
families soepel verloopt. Soms is het
een kwestie van kunst- en vliegwerk,
zonder dat de families daar erg in
hebben, want altijd komt het goed.

We knopen losse stukjes aan elkaar,
we planten nieuwe zaadjes en we
bouwen bruggen. Zodat de families
een afscheid met een goed gevoel
kunnen ervaren.
... met ons hoofd, omdat we bij alles
wat we doen nadenken over de
consequentie. Dat vraagt om kennis
van zaken. Beiden hebben wij een
gedegen opleiding afgerond en
beiden zijn wij gediplomeerd Register
Uitvaartverzorger. Een titel die wij met
trots voeren. De families die wij begeleiden kunnen er dus op rekenen dat
het afscheid van hun dierbare bij ons
met de grootst mogelijke zorg wordt
georganiseerd en uitgevoerd. En dat
zij bij ons in goede en warme handen
terecht komen. We dragen hen door
de afscheidsweek heen, en ook erna
laten wij ze niet zomaar aan hun lot
over. Ook dan zijn wij er voor ze, met
heel ons hart. Dat is overigens geen
belofte, dat is gewoon wie wij zijn.
John Bres en Audrey Peper.

John Bres is gepassioneerd uitvaartondernemer en verzorgt, samen met zijn
collega Audrey Peper, namens Monuta
uitvaarten in Haarlem, Heemstede en
Zandvoort. Meer weten? Kijk dan eens
op: www.monutajohnbres.nl

Monuta John Bres
Vergierdeweg 458
2026 BJ in Haarlem
023-526 2696
haarlem@monuta.nl

EEN MOOI AFSCHEID...

Gezamenlijk herdenken biedt voor veel mensen troost. Foto: aangeleverd

Gedenkavond Westerveld op dinsdag 2 november
Driehuis - Op dinsdag 2 november organiseert
Begraafplaats & Crematorium Westerveld een
gedenkavond. Van 18.00 tot 20.00 uur biedt
Westerveld de gelegenheid om gezamenlijk te
herdenken en in het verlichte park een kaarsje
op te steken. Ook is er een sfeervolle wandelroute met daarlangs troostrijke gedichten en
wordt op verschillende plaatsen live muziek

verzorgd. Iedereen is welkom.
Gezamenlijk herdenken
,,In 2020 kon onze gedenkavond vanwege
corona niet doorgaan”, vertelt Carla Bosua,
directeur van Begraafplaats & Crematorium
Westerveld. ,,We zijn heel blij dat we, na zo’n
heftige periode, weer samen kunnen

gedenken. Want de saamhorigheid, maar ook
de muziek, gedichten en het kaarslicht zorgen
voor een bijzondere sfeer, vooral nu. Het betekent veel voor mensen, de avond biedt troost,
en wij zijn erg dankbaar het weer te kunnen
organiseren”.
Uw tekst laten voordragen

Gedenkavond
Westerveld

Wilt u tijdens de gedenkavond een gedichtje of
tekst laten voordragen? Stuur uw tekst van
maximaal tien regels dan naar info@bc-westerveld.nl.
Het aantal parkeerplekken is beperkt. We willen
u daarom vragen zoveel mogelijk met de fiets
of het openbaar vervoer te komen.

Dinsdag
2 november 2021
18.00 - 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom een kaarsje
te branden ter nagedachtenis aan een
dierbare. Een sfeervol verlichte wandelroute
leidt u door het monumentale gedenkpark
langs gedichten en woorden van troost.
Op verschillende plaatsen wordt live
muziek verzorgd.
Wilt u tijdens de avond een gedichtje of
tekst laten voordragen? Mail uw tekst van
maximaal tien regels dan naar
info@bc-westerveld.nl.
Het aantal parkeerplekken is beperkt,
dus graag vragen we u om zoveel mogelijk
met de fiets of het OV te komen.
Ga voor meer informatie en de route naar
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl

www.bc-westerveld.nl

16 CULTUUR

KORT
Nationale collecteweek
Stichting Alzheimer
Nederland
Heemstede/Bloemendaal Geef voor een toekomst zonder
dementie en aan een beter
leven voor mensen met
dementie en hun dierbaren.
In de week van 6 tot en met 13
november houdt de Stichting
Alzheimer Nederland de nationale collecteweek.
Meer informatie vindt u op:
www.alzheimer-nederland.nl.

SeniorWeb inloopochtenden en workshops
Heemstede - SeniorWeb Haarlem heeft speciaal voor senioren
inloopochtenden en workshops/
cursussen in de Luifel, Herenweg
96 in Heem-stede op het gebied
van uw computer, tablet of
smartphone. Deze worden gegeven voor en door senioren in
een wat aangepast tempo. Er is
veel tijd voor vragen. De workshops zijn in de ochtend op
maandag of woensdag van
10.00 – 12.00 uur en kosten € 5,per keer. De inloopochtenden
zijn altijd op dinsdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur en zijn
gratis. De eerstvolgende inloop
is op dinsdag 16 november.
Tijdens de inloop is er altijd een
themalezing. Kijkt u voor het
actuele onderwerp van deze
lezing in de WIJ Nova nieuwsbrief of op:
www.wijheemstede.nl.
De komende tijd zijn er de
volgende workshops:
Woensdag 3 november:
Whatsapp voor iPhone;
Maandag 8 en 15 november:
Opslaan in de Cloud;
Woensdag 10 november:
Digitaal nalaten;
Maandag 22 november: G-mail
voor smartphone of tablet;
Maandag 29 november: G-mail
op laptop met Windows10.
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
met 023 - 5483828.

Spelletjesmiddag bij
’t Bremmetje
Heemstede - 6 oktober was de
geslaagde kick-off van een spelmiddag in Café ’t Bremmetje aan
de Raadhuisstraat 12 in Heemstede. Een initiatief tussen de
Brem, WIJ Heemstede en de
gemeente. Er werd gebiljart en
gerummikubd onder het genot
van een drankje en met jaren
50-60 muziek op de achtergrond. Daarom is besloten om
voortaan iedere eerste maandag
van de maand tussen 14.00 en
16.00 uur de deuren van ‘t Bremmetje te openen. De eerstvolgende bijeenkomst is dus 1
november. Alle consumpties
zoals koffie met gebak kunnen
zij bieden, maar ook het ouderwetse advocaatje met slagroom
wordt hier nieuw leven ingeblazen. De prijzen zijn vergelijkbaar met de Luifel.

inderegio.nl • 27 oktober 2021

‘Met z’n allen’: comedytalent
Lisa Ostermann in de Luifel
Heemstede - Zaterdag 30 oktober
staat Lisa Ostermann om 20.15 uur
op de planken in Theater de
Luifel aan de Herenweg 96 in
Heemstede met haar try-out voorstelling ‘Met z’n allen’. Een voorstelling die gaat over het enthousiasme,
de wanhoop en de hulpmiddelen
waarmee we de sfeer erin proberen
te houden. En over hoe weinig de
sfeer zich daarvan aantrekt. Luisteraars kunnen scherpe grappen
verwachten en muzikale intermezzo’s
waarbij Lisa wordt begeleid door een
funky live-band/breakdancegroep
die bestaat uit Lisa.
Lisa won in 2020 de juryprijs, de
publieksprijs en de studenten-juryprijs op het Leids Cabaret Festival.
Door de Volkskrant werd zij in 2021
uitgeroepen tot hét comedytalent
van 2021.
Lisa schrijft, naast haar eigen materiaal, ook grappen voor het

DONDERDAG 28 OKTOBER

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.
Inloopochtend SeniorWeb over
slimme apparaten. Buurtvereniging Overveen Vrijburglaan 17,
Overveen.V.14-16u.Gratis, vooraf
aanmelden via tel.: 06-22092895.
Lisa Ostermann. Fotograaf: Aisha
Zeijpveld.

TV-programma Dit Was Het Nieuws
en sketches voor het Klokhuis, waarin
ze ook zelf meespeelt.
Informatie en kaarten à € 16,50 via
www.podiaheemstede.nl.

De kunst van het ouder worden
in het Trefpuntcafé Bennebroek
Bennebroek - In het Trefpuntcafé
aan het Akonietenplein 1 in Bennebroek van vrijdag 5 november gaat
Pia Velema invulling geven aan ‘de
kunst van het ouder worden’.
Op deze avond wil zij graag de
paradox centraal stellen: ‘oud word je
van zelf en dat is een hele kunst’.
Mevrouw Velema is sociaal gerontoloog (gerontologie is de wetenschap
die het ouder worden bestudeert) en
m.b.t. het onderwerp in de loop van
de jaren sterk beïnvloed door een
andere interesse, nl die in de
Oosterse filosofieën. In het bijzonder
heeft zij belangstelling voor het
zenboeddhisme.
Zij is sinds 20 jaar beoefenaar van
zenmeditatie, geeft er les in en is
onlangs benoemd tot zenmeester.
Deze kijk op het leven reikt veel
inspirerende invalshoeken aan die
kunnen helpen het ouder worden te
ervaren als een onontkoombare en
waardevolle periode in ons leven.
Thema’s als verbondenheid, aanpassing, afhankelijkheid, afscheid en
vergankelijkheid kunnen ook op een
andere manier beleefd worden dan

AGENDA

ZATERDAG 30 OKT

Repaircafé. Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2, Vogelenzang. V. 10-13u., aanleveren voor
12.30u. Meer info: repaircafevogelenzang@yahoo.com of
0653561413.
Ode aan Ramses Shaffy door Guus
Westdorp. Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout. Om 15.30u.
Vrije toegang en na afloop een
glas wijn en openschaal collecte.
‘Met z’n allen’: comedytalent Lisa
Ostermann in de Luifel. Herenweg
96, Heemstede. Om 20.15u.
Informatie en kaarten à €16,50 via
www.podiaheemstede.nl.
Arno Koek interviewt schrijver
David Samwel. Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138,
Heemstede. Om 15u. Vrije toegang,
reserveren gewenst via info@boekhandelblokker.nl en/of
023-5282472.
ZONDAG 31 OKTOBER

Evangeliesamenkomsten. Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
V. 17-18u.
Pia Velema. Foto: aangeleverd.

wanneer we daar alleen vanuit een
westers perspectief naar te kijken.
Mevrouw Velema ziet later op de
avond naar aanleiding van haar
betoog uit naar een boeiende
gedachtenwisseling.
Gratis toegang. Zaal open met koffie/
thee vanaf 20 uur; aanvang
programma 20:30 uur.

10.000 stappenwandeling.
Start om 10u, vanaf Sportplaza
Groenendaal, Sportparklaan 16,
Heemstede.
Lezing Iris Hartog over ‘voltooid
leven’. De Kapel, Potgieterweg 4,
Bloemendaal. Om 10.30u.
MAANDAG 1 NOVEMBER

Inloopochtend SeniorWeb over

digitaal nalaten. Locatie Zuid van
Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 6 in
Bennebroek. V10-12u. Gratis
toegang, aanmelden niet nodig.
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje.
Raadhuisstraat 12, Heemstede. Van
14-16u.
DINSDAG 2 NOVEMBER

Lezing ‘ Een schets van de wereld
van Shakespeare’. De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 14.30u.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of via
tel.: 023–5483828.
WOENSDAG 3 EN 10 NOVEMBER

Gespreksgroep Bewustwording
door Jan Oostenbrink: ‘Van inzicht
naar uitzicht’. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede Om 19.30u. Kosten:
€20,- per avond. Meer informatie:
06 – 50 81 56 97. Aanmelden via
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
tel.: 023 – 5483828.
WO 3, 10, 17 EN 24 NOVEMBER

Knutselclub (5 t/m 10 jr.) De
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. V.13.30-15u.
Kosten: €5,- per keer of een kaart
voor 5x kost €22,50. Aanmelden
via app 06-14234580 van Gaby
Godijk.
DONDERDAG 4 NOVEMBER

Interview Spaanse auteur Jesús
Carrasco bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138, Heemstede.
Om 11u. Vrije toegang.
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.
VRIJDAG 5 NOVEMBER

De kunst van het ouder worden in
Trefpuntcafé. Akonietenplein 1,
Bennebroek. Om 20.30u, zaal open
om 20u. Gratis toegang.
WOENSDAG 10 NOVEMBER

Bijeenkomst Trefpunt Dementie op
Plein1: ‘Positief leven met dementie’. Plein1 (ruimte Plein Geel op
begane grond), Julianaplein 1,
Heemstede. Om 19.30u, inloop
om 19.15u. Aanmelden via
WIJ Heemstede op Plein 1,
tel. 023 - 5288510.

Arno Koek interviewt schrijver David Samwel
Heemstede - Zaterdag 30 oktober
wordt David Samwel geïnterviewd
door Arno Koek over zijn boek ‘Sterk
als een leeuw’, ’s middags om 15 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede. Tevens zal zijn
partner Thomas Olde Heuvelt (schrijver van o.a. Hex en Orakel) ook een
bijdrage leveren.
Het boek gaat over adoptie en identiteit. De discussie over adoptie is de
afgelopen jaren steeds scherper
geworden, maar naar het verhaal van
de geadopteerde zelf wordt te
weinig geluisterd.
David Samwel wordt als baby bij een
tempel in het zuiden van Thailand te
vondeling gelegd. Er wordt met hem
heen en weer gesjouwd. Van de
tempel naar een ziekenhuis, naar het
politiebureau, naar een weeshuis. Tot

hij op tweejarige leeftijd aankomt in
Nederland, bij zijn nieuwe ouders.
Naarmate David ouder wordt, heeft
hij steeds meer vragen. Hij weet dat
er ergens iemand is die zijn waarheid
kent. Die weet hoe en wanneer hij
geboren werd, hoe hij eruitzag.
Iemand die hem heeft vastgehouden
en in de ogen heeft gekeken. En er
moet een moment geweest zijn dat
hij heeft teruggekeken, recht in de
ogen van de persoon die van
iedereen op de wereld het meeste op
hem lijkt.
Hij begint zijn gedachten op te
schrijven en stelt regels op om zo
goed mogelijk de controle over zijn
lichaam te krijgen. Want zijn lichaam
lijkt het enige wat hij nog kan controleren. Tegelijk onderzoekt hij zijn
angsten en verzint antwoorden op
vragen die hem gesteld zouden

kunnen worden met betrekking tot
zijn weigering om te eten of over het
doel in zijn leven.
Sterk als een leeuw is de zoektocht
van een jongen naar een nieuw
evenwicht, onder bijzonder moeilijke
omstandigheden: adoptie en
anorexia nervosa. Tegelijk hartverscheurend en hoopgevend, mysterieus en inspirerend, teder en
krachtig. Vanuit het hart van zijn
proces verhaalt David Samwel over
eenzaamheid en liefde, over twijfels
en vertrouwen en over een diep
gemis. Sterk als een leeuw is het
resultaat van een soms wanhopige
zoektocht naar de eigen identiteit.
“David Samwel neemt je mee in zijn
zoektocht naar identiteit en afkomst.
Ik bewonder zijn moed om dit
persoonlijke verhaal te vertellen. Dat

David Samwel. Foto: aangeleverd door
Boekhandel Blokker.

doet hij op een heel eerlijke manier,
zonder sentiment. Sterk als een
leeuw heeft me echt geraakt. Aangrijpend”, aldus Arno Koek van Boekhandel Blokker in Heemstede.
Vrije toegang, reserveren gewenst
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.
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Hoe de goede geesten de boze griezels van Halloween verjagen

Door Bart Jonker
Een keer per jaar, op 31 oktober is het
Halloween, waar kinderen in griezelkledij en met een verlichte pompoen
langs de deuren gaan voor een
lekkernij of snoepje. Omdat ze zelf
griezelig verkleed zijn houden ze
de echte griezels en heksen op afstand.
Toch is het en keertje heel erg misgegaan op een Halloweennacht in
Heemstede, Bloemendaal en
IJmuiden, waarbij echte heksen, griezels, monsters en andere angstaanjagende figuren ineens ten tonele
verschenen en iedereen de stuipen
op het lijf joegen.
Zal ik je dat spannende verhaal eens
vertellen? Niet schrikken hoor!
De gevaarlijk zwarte donderwolk
Rond Halloween op 31 oktober
verschijnt er vaak boven de dorpen
en steden een pikzwarte donderwolk. Deze angstaanjagende wolk
bevat nooit veel goeds. Hierin huizen
namelijk heksen, monsters, kwelgeesten en andere ijzingwekkende
figuren vol verderf, die je niet wilt
tegenkomen. Allemaal engerds die er
plezier in scheppen om de mensheid
alleen maar angst aan te jagen, te

treiteren en te kwellen. Meestal drijft
deze wolk na Halloween over en
gebeurt er niets. Alleen deze
Halloween niet.
Zo hing deze gevaarlijke wolk een
keer boven een zogenaamd datacenter, dat al het computer- en internetverkeer regelt voor laptops en
mobiele telefoons van de mensen.
Laat op die Halloweennacht nu
vanuit deze afschuwelijke donderwolk een immense blikseminslag
plaatsvinden in dit datacenter. Een
sadistisch gelach was daarna hoorbaar. Binnen een mum van tijd
hadden hierdoor alle kwade en boze
figuren zich als een virus genesteld
binnen het computerverkeer en
namen zij bezit van alle mobiele telefoons en computers. Met verstrekkende gevolgen die niet meer waren
te overzien, het was een grote ramp.
Zo kwam het kwaad snel bij iedereen
thuis om het leven zuur te maken en
de mensen angst aan te jagen.
Een grote nachtmerrie
Door de blikseminslag deden bijvoorbeeld alle mobiele telefoons
juist het omgekeerde van wat ze
moesten doen. Waren kinderen eerst
een computergame op hun telefoon

De goede geesten vormen samen neen kleurrijke regenboog in de lucht. Foto’s: Bart Jonker/Bigstock.

aan spelen, na de blikseminslag
werden plotseling kinderen zelf in de
computergame opgesloten en doelwit van het computerspel. Voortdurend werden ze in dit spel angst
aangejaagd, gepest en opgejaagd
door afstotelijke monsters. Kinderen
die op bed lagen met de mobiele
telefoon op hun nachtkastje, werden
voortdurend geplaagd door een
aaneenschakeling van nachtmerries
van afstotelijke heksen en griezels.
Hun dekens van wol veranderden in
krioelende regenwormen. De nachtmerries hielden niet op en gingen
maar door. Volgers en influencers van
socialemediakanalen als Facebook en
Instagram werden nu zelf achtervolgd, gepest, gekweld of gekwetst
door afzichtelijke wezens. Alles wat
werd aangestuurd door computers
kreeg een eigen leven. De mensen
konden niets meer doen en zelf
besturen. Er was complete chaos en
paniek. Iedereen schreeuwde het uit
van angst: Heemstede, Bloemendaal
en IJmuiden waren in een fractie van
een seconde veranderd in Helstede,
Bloemenhel en Helmuiden.
Goede geesten komen te hulp
Deze ramp op Halloween werd met
lede ogen gadegeslagen door de
goede geesten, die zich een hoedje
schrokken van wat er allemaal plaatsvond. Waar kwaad is, is gelukkig ook
het goede. Ze vonden deze griezelige situatie allesbehalve geestig. Wat
moeten de goede geesten nu hieraan doen om al die griezels te
verjagen? De goede geesten hebben
allemaal een eigen kleurenstraal van
de regenboog. Zijn ze samen, dan
ontstaat deze krachtige regenboog
vol felle kleuren, die staat voor
vreugde, harmonie en vrede. Zo heb
je bijvoorbeeld de geest groen,
blauw, rood en geel. Als het rustig is
houden ze zich bezig met geestverrijkende zaken en geestdodende
activiteiten. Deze geesten kunnen
zich ook vermommen als prachtige
vlinders, die dagelijks patrouilleren in
de natuur of mensenwereld. De kleur
van het lijfje geeft aan om welke
geest het gaat.
De goede geesten moesten nu
meteen handelen, want deze nachtmerrie in de mensenwereld kon niet
doorgaan en liep volledig uit de

Geest blauw vliegt als vlinder naar de zon en regen om hen te waarschuwen.

hand. De enige die de donderwolk
konden vernietigen met al het kwaad
waren de goede geesten gebundeld
in de kleuren van de regenboog,
maar dan moest het regenen, waarbij
tegelijkertijd de zon scheen. De zon
en de regen moesten gewaarschuwd
worden. Geest blauw vloog als
vlinder uit naar zowel de regen als de
zon en legde hen de vreselijke situatie uit. Er was geen tijd te verliezen
en er werd gelijk gehandeld. In korte
tijd projecteerde de zon haar krachtige stralen op de donderwolk en het
datacenter. De regen zorgde voor

flinke stortbuien op hetzelfde
moment. Er ontstond een krachtige
regenboog van de goede geesten in
felle kleuren. De kleurstralen vernietigden de boze donderwolk. Boze
geesten en heksen losten gelijk op,
kermden van de pijn, sloegen een
laatste wanhoopskreet en
verdwenen. Het computerverkeer
werd weer normaal. De goede
geesten zorgden er ook voor dat de
mensen zich deze ramp niet meer
konden herinneren. De nachtmerrie
was voorbij en leek voor de mensen
nooit geweest. Eind goed, al goed.
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Maak de mooiste of leukste herfstfoto en win een
cadeaubon van Restaurant De Konijnenberg!
Heemstede/Bloemendaal - Het is
niemand ontgaan dat de herfst flink
zijn intrede heeft gedaan.
Tussen de regenbuien door trekken
veel mensen er lekker op uit om
buiten een frisse neus te halen.
De herfst heeft als jaargetijde zijn
eigen charme en kan daarom mooie
plaatjes opleveren.

uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Vertel kort iets over uw
gemaakte foto en waar deze is geschoten.
Als enige voorwaarde stellen we dat
uw herfstfoto op een plek in de
gemeente Heemstede of gemeente

Bloemendaal moet zijn genomen. De
mooiste herfstfoto’s krijgen een
plekje in de krant.
Restaurant De Konijnberg jureert alle
inzendingen en kiest de winnaar van
de mooiste, leukste of origineelste

herfstfoto uit. De winnaar wordt in
de krant van 10 november bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Heel veel succes en vooral heel veel
plezier toegewenst!

Daarom organiseren de Heemsteder
en de Bloemendaler in samenwerking met restaurant De Konijnenberg
aan de Herenweg 33 in Heemstede
voor de lezers een leuke herfstfotowedstrijd.
En daarbij valt een mooie herfstprijs
te winnen: een cadeaubon van maar
liefst €50,- die in te wisselen is op de
wildavond 17 november of à-la-carte
in restaurant De Konijnenberg!
Wat moet u doen?
Mail uw herfstfoto (maximaal 1)
uiterlijk maandag 8 november 17 uur
naar redactie@heemsteder.nl, onder
vermelding van herfstfotowedstrijd,

Ken uw tuin: hulst, het eeuwig blijvende groentje
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – U ziet
ze op dit moment op hun mooist,
vaak volhangend met de kenmerkende rode bessen: de hulst (Ilex
aquifolum). De hulst met rode
vruchten is overigens de vrouwelijke
vorm van de plant, die bestoven is. Al
zult u het niet zeggen, maar de hulst
behoort tot de inheemse loofbomen
en is de enige loofboom in Nederland die het gehele jaar door groen
blijft. Hoe u het ook wendt of keert:
hulst is een lust voor het oog in uw
tuin of in de bossen.
Hulst gedijt graag op zurige humusrijke gronden, vaak onder eiken en
beuken. De plant wordt daarom
gerekend tot de zogenaamde ondergroeisoorten, in de schaduw van
deze bomen. Hulst is een relatief
sterke plant die maar liefst tien meter

de hoogte in kan groeien en 100 jaar
kan worden. Kenmerkend voor de
hulst zijn de ovale, leerachtige, glanzende bladeren voorzien van een
stekelige rand. Deze stekelige
bladeren bevinden zich vaak
onderaan en in het midden van de
plant. De bladeren die bovenin
groeien zijn vaak rond tot ovaal van
vorm zonder stekelige rand. De hulst
kent enkele gecultiveerde vormen
met een gekleurde tekening. Ook
bestaan er hulstvarianten met gele
bessen en zonder stekelige randen.
Hulst wordt regelmatig ingezet als
decoratieve en efficiënte haag of
border voor de tuin, die eenvoudig te
snoeien is.
Lijster verzot op de rode bessen
De bloeitijd van de hulst is in mei. De
plant hangt dan vaak vol met witte
bloesembundels, die een zoete geur
verspreiden. De rode bessen zijn

zogenaamde steenvruchten
(vruchten die een harde pit in de
kern hebben) en zijn van het najaar
tot diep in de winter te zien.
Tenminste, als ze niet opgegeten
worden door vooral de lijster. Deze
vogels zorgen op deze manier ook
voor de verspreiding en voortplanting van de plant. Let op: deze rode
bessen zijn giftig voor de mens!
Bescherming tegen heksen en
demonen
Door het eeuwige frisse groen van de
plant en de rode bessen, wordt hulst
graag decoratief gebruikt in bijvoorbeeld kerststukjes. Dat is niet helemaal vreemd, want hulst staat reeds
eeuwenlang in het Christendom
symbool voor de versiering rond
Kerstmis. In vroege tijden van bijgeloof, geloofde men dat hulsttakken
huis en haard beschermden tegen
heksen en demonen en deze kon

ACHTER HET FORNUIS
Buffelmozzarella met vijgen in
bladerdeeg uit de oven
Bepaalde witte kaassoorten, zoals mozzarella,
(gerookte) provola of feta laten zich prima combineren
met zoete vruchten, zoals bijvoorbeeld vijgen, abrikozen of pruimen en geven een bijzondere smaaksensatie. Wij maakten een gerecht van buffelmozzarella
met verse vijgen in bladerdeeg uit de oven. Zacht, zoet
met een verfijnd vleugje peper en wat korander.
Natuurlijk kunt u naar eigen inzicht ookandere
geschikte kazen en vruchten gebruiken. Gebruikt u
gedroogde vruchten als tutti frutti? Dan de vruchten
minstens een uurtje laten wellen alvorens deze te
gebruiken. Geschikt als voor- of hoofdgerecht.
Benodigdheden (2 personen):
• 2 bolletjes buffelmozza• eetlepel gehakte verse
rella in plakjes gesneden
koriander en twee takjes
• 4 verse rijpe vijgen op
apart voor de garnering
kamertemperatuur
• zeezout en versgemalen
• 1 tot 2 rollen vers
peper
bladerdeeg
• Eventueel wat fijnge• eiwit van 1 ei
hakte walnootjes als
• 25 gram roomboter
garnering

Vrouwelijke hulst met rode bessen. Foto: Bart Jonker

verjagen. Leuk om te weten voor de
komende Halloween! Het hout van
hulst leent zich goed voor de

meubelindustrie, bijvoorbeeld voor
ingelegd hout. De bladeren van hulst
bevatten looizuur.

FOTOMOMENT
Bereiding:
Verwarm de oven voor
op 180 graden. Snijd de
verse vijgen doormidden
en lepel voorzichtig het
vruchtvlees, zonder schil,
eruit.Meng de vijgen met
de plakken mozzarella en de gehakte koriander.
Bestrooien met een beetje zout en versgemalen peper
naar smaak. Rol voor 2 personen twee plakken bladerdeeg uit. Verdeel over deze plakken het vijgen-mozzarellamengsel. Maak twee dichte pakketjes van het
bladerdeeg. Bestrijk met een kwastje de bladerdeegpakketjes met eiwit. Beboter een ovenschaal met
roomboter en plaats hierin de bladerdeegpakketjes.
Plaats de ovenschaal in de oven en laat het bladerdeeg
goudbruin in oven
worden. Opdienen met
twee takjes koriander.
Ook lekker met fijngehakte walnootjes als
garnering. Drink een
smakelijke en fijne port
bij dit gerecht.
Eet smakelijk!

Sierlijke zwarte zwaan
Heemstede - Marion Rotteveel spotte deze sierlijke zwarte zwaan afgelopen vrijdagmorgen 22 oktober op het water van de Zandvaartkade en
stuurde dit kiekje naar de redactie.

