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Goed horen geeft
kleur aan je leven
V.l.n.r.: Monique van Leeuwen, vrijwillger Jeanne Brand en Tonny en Cees Hetem bereiden samen de maaltijd voor de eetclub voor.
Foto: Bart Jonker.

De eetclub van Vogelhart: “Je kunt zeggen
dat corona zich aan ons heeft aangepast”
Door Bart Jonker
Vogelenzang – Vogelhart is een
gezellig ontmoetingscentrum en
onderdeel van ‘Oppeppers dichtbij’
van Kennemerhart, waar kwetsbare
senioren uit Vogelenzang en Bennebroek vanuit de WMO extra aandacht
en ondersteuning krijgen.
Het is een actieve groep waar
mensen weer het gevoel krijgen om
onderdeel van de maatschappij te
zijn. Daarbij worden verschillende
activiteiten ondernomen. Monique
van Leeuwen en Tanja de la Cour
begeleiden deze activiteiten met
hulp van diverse vrijwilligers zoals
Jeanne Brand in het Dorpshuis van
Vogelenzang aan de Henk Lensenlaan 2a.
Iedere donderdag vindt hier voor
deze Vogelhartgroep een smakelijke
eetclub plaats, van 15 tot 18.30 uur.
Op afstand een arm om iemand
heen slaan
“De eetclub is eigenlijk in het begin
van de coronatijd ontstaan”, vertelt
Monique van Leeuwen. “Door de
lockdown raakten veel kwetsbare
ouderen geïsoleerd en lag eenzaam-

heid om de hoek. Wij hebben ons
gericht op wat we wel konden doen
voor deze mensen binnen de coronabeperkingen. We begonnen deze
mensen in belrondjes te benaderen
om te vragen hoe het met hen ging.
We konden op deze manier op
afstand toch de arm om hen heen
slaan die ze zo nodig hadden. Je doet
voor hen het uiterste en je probeert
voor hen het corona-isolement
zoveel mogelijk te doorbreken.
Met deze ‘Oppeppers dichtbij’ houd
je de vinger aan de pols. Hier kwam
ook het idee van de eetclub uit voort,
waar we samen de maaltijd bereiden
en deze gezamenlijk nuttigen.
Mensen werden hierdoor geïnspireerd en voelden zich weer meetellen.
De eetclub bleek zo’n succes, dat we
na de lockdown hiermee zijn doorgegaan. Je kunt eigenlijk zeggen dat wij
ons niet aan corona hebben aangepast, maar dat corona zich zodoende
aan ons heeft aangepast. We hebben
niet alleen eetclub doen we bij
Vogelhart, maar er wordt ook
gezellig geklaverjast of koffiegedronken. Dat heeft ons niet alleen

Remco Jonker,
de audicien met tijd en
aandacht voor u.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl

enthousiaste deelnemers opgeleverd, maar ook actieve vrijwilligers
die ons daarbij helpen”, aldus
Monique.
Gezellige Vogelhartjes
Cees en Tonny Hetem komen wekelijks bij Vogelhart in het Dorpshuis.
“Mijn echte naam is Cornelis, maar
hier was al een Cor, dus ik werd Cees”,
vertelt Cees Hetem lachend.
Ik ben 89 jaar en oorspronkelijk een
Haarlemse mug. Ik werkte bij een
garagebedrijf en ik woon nu bijna 60
jaar met mijn vrouw in Vogelenzang.
Mijn vrouw is 86 jaar. Ik ben heel erg
te spreken over Vogelhart. De dames
Monique en Tanja met de vrijwillgers
doen er echt alles aan om het zo
gezellig en leuk mogelijk te maken
voor ons. Dat vind ik gewoon prijzenwaardig. Het is hartstikke gezellig
met elkaar”, aldus Cees Hetem.
“Het zijn allemaal onze gezellige
‘Vogelhartjes’ hier hoor”, vult
Monique lachend aan.
Meer informatie via de e-mail:
vogelhart@kennemerhart.nl of via de
website: www.kennemerhart.nl/
locaties/bloemendaal-vogelhart/.

Winnaar kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar van de
kruiswoordpuzzel van vorige week is
bekend. Er waren weer vele inzenders in de race voor de felbegeerde
gevulde boodschappentas van
Albert Heijn. De juiste oplossing was:
‘Kinderen volgen niet je regels, maar
je voorbeeld’. Anneke Bruggink is de
gelukkige winnares geworden van

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5
de goedgevulde AH-boodschappentas, af te halen bij de Albert Heijnvestiging aan de Blekersvaartweg 57
te Heemstede. De winnares is op de
hoogte gesteld. Gefeliciteerd!
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Uitleg over de nieuwste
Bijbelvertaling in het Trefpunt
Bennebroek - In de allernieuwste
Bijbelvertaling zijn 12.000 aanpassingen gedaan. Het is haast niet voor
te stellen wat er nu veranderd is aan
die oude verhalen: Het gaat bij die
vertalingen vaak om details die beter
passen in deze tijd. Dr. Jaap van
Dorp, medevertaler en werkzaam bij
het Nederlands Bijbelgenootschap
zal graag uitleggen hoe het in z’n
werk ging.
U bent welkom op donderdag 11
november, om 14:00 uur in kerkelijk
Centrum het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek.
Graag aanmelden via:
amourikloos@gmail.com,
of bel 0612363231.
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Nuttige informatie over het wel en wee van de
lokale politiek bij cursus ‘Politiek actief’
Door Bart Jonker
Bloemendaal – Hoe werkt de lokale
gemeentepolitiek en hoe kun je politieke invloed uitoefenen? Deze
vragen stonden afgelopen donderdagavond 28 oktober centraal in de
korte cursus ‘Politiek actief’ in het
gemeentehuis van Bloemendaal.
Burgemeester Elbert Roest gaf de
aanwezige belangstellenden een
inkijkje in het lokale politiek bestel
en hoe dit in zijn werk gaat. Handig
en nuttig om te weten, want volgend
jaar op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Met deze cursus wil de gemeente
Bloemendaal mensen meer actief
betrekken in het wel en wee van de
gemeentepolitiek.
Rol- en taakverdeling
Burgemeester Elbert Roest heette
alle aanwezigen welkom. Als eerste
werd een introductierondje gedaan
door de deelnemers.
Hieruit bleek dat iedere deelnemer
zijn of haar eigen uiteenlopende
gronden had om aan deze cursus
deel te nemen. Zoals mensen die zelf
politiek actief willen zijn, lid zijn van
een dorpsraad, lid willen worden van
een politieke partij of gewoon een
buitengewone belangstelling
hebben voor de lokale politiek en het
bestuur. Daarna een introductiefilmpje. Vervolgens peilde Elbert bij
de aanwezigen of ze voorbeelden
konden noemen van politieke zaken
die op dit moment in de gemeente
spelen.
Daarna zette Elbert Roest uiteen wat
een gemeente doet, welke politieke
partijen in de gemeente actief zijn,
hoe het politieke bestuur in elkaar zit
en wat hun rol- en taakverdeling is.
Een gemeente is verantwoordelijk
voor zaken als huisvesting, verkeer
en vervoer, welzijn, onderwijs, milieubeheer, openbare orde, cultuur,
sport en dergelijke.
De beslissingsbevoegdheid ligt bij de
gemeenteraad, die in Bloemendaal
19 raadsleden telt en wordt ondersteund door de griffie(r).
Daarnaast legde Elbert Roest uit dat
het college van burgemeesters en
wethouders (B &W) bestaat uit een
coalitie. Het college van B & W draagt
kortgezegd zorg voor de uitvoering
van beslissingen en wetten, zoals de
participatiewet. De burgemeester
heeft in het B & W geen beslissingsbevoegdheid, maar een onafhankelijke voorzittersrol.

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 7 november Gedachtenisdienst, aanvang 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 november,
ds. Wilma van Rijn (Halfweg).
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar-

De politieke cursus o.l..v. burgemeester Elbert Roest. Foto’s Bart Jonker.

Burgemeester Elbert Roest

Politieke invloed uitoefenen
Na de pauze kwam ter sprake hoe je
politiek invloed uitoefent binnen het
krachtenveld van de gemeente en
hoe de gemeente wordt bestuurd.
Politieke invloed door burgers kun je
grof genomen onderverdelen in
algemene vormen van beïnvloeding
(stemmen, lid worden van een politieke partij, petities, etc,) formele
vormen van beïnvloeding (brieven
aan de gemeenteraad, inspreken,
bezwaarschriften, etc.) en informele

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 7 november om 10u.
Ds. J. Mulder.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

beïnvloeding (ingezonden brieven
naar de pers, socialemediakanalen,
demonstraties, etc).
Al met al een geslaagde avond: de

cursus bood voor de aanwezigen een
verhelderende blik op het lokale politieke bestel. De avond werd afgesloten met napraten en een borrel.

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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Creatief omgaan met het haperende brein
Door Mirjam Goossens
Heemstede - Op woensdag 27
oktober presenteerde Leontine
Trijber het boek ‘Het haperende
brein’ over haar kijk op het ziektebeeld dat in medische termen
‘dementie’ heet. Het inleidende
gesprek van een nieuw boek bij
Boekhandel Blokker neemt meestal
geen anderhalf uur in beslag.
Dat gegeven en de opkomst toont
de impact die de diagnose heeft op
iedereen die het treft. De cijfers
liegen niet: 1 op de 5 mensen krijgt
vroeg of laat te maken met dementie.
Voor de omgeving is het topsport.

Het is een van de grootste misvattingen, zelfs bij medisch personeel,
want vaak wordt het afgedaan met:
deze meneer of mevrouw is zorgmijdend.”
Tevens spoort ze ons aan een liefdevolle acteur te zijn in hun leven:
“Laten we de angst en onzekerheid
van iemand met een haperend brein
wegnemen door ze niet steeds aan
examens te onderwerpen waarvoor
ze falen. Laat iemand in zijn waarde
door dingen bewust niet te zeggen.

Dat is echt iets anders dan tegen ze
liegen.” Trijber stak de aanwezigen
nog een hart onder de riem: “Ik hoop
dat jullie met positieve energie de
deur uitgaan om met nieuwe bagage
de uitdagende reis te vervolgen
waarvan niemand de routebeschrijving heeft.”
‘Het haperende brein’ is een handboek vol handige adviezen en
nieuwe inzichten met illustraties van
Cornelis van Meurs en is te koop voor
17,50 euro in de boekhandel.
Al uw beeldmateriaal digitaliseren bij Amerstudio. Foto: aangeleverd door
Amerstudio.

Amerstudio digitaliseert, deel 4

Leontine Trijber is coördinator en
oprichter van ontmoetingscentrum
De Zandstroom in Zandvoort. Na een
loopbaan in de journalistiek en de
psychiatrie werd ze aangetrokken tot
mensen met een haperend brein en
schrok ze van de wijze waarop de
omgeving ze doorgaans benadert.
Want de zorg rond dementerenden
was duidelijk toe aan een nieuwe
aanpak, vond ze: “Er werd te veel
nadruk gelegd op wat de mensen
niet meer kunnen. Maar ook iemand
met een haperend brein heeft interesses en vaardigheden die er nog
steeds zijn. Een andere, meer creatieve omgang met deze mensen
verricht wonderen en maakt het
leven zoveel aangenamer.”

Nieuw-Vennep - Nu het najaar is
aangebroken, is er misschien ook de
aandacht voor het oude filmmateriaal, dat maar ligt te wachten op een
moderne oplossing.
In publicaties worden allerlei oplossingen aangeboden, maar de meeste
van zulke aanbiedingen hebben één
ding gemeen: het zijn inleverpunten
waar uw materiaal wordt aangepakt
en daarvandaan wordt doorgestuurd
naar een centrale, waar het als
massaproduct tot digitaal bestand
wordt verwerkt.
Allereerst gaat uw materiaal met een
bezorgdienst naar een andere plaats
dan waar u het gebracht heeft.
Vervolgens wordt het dan machinaal
verwerkt tot digitaal product en aan
u afgeleverd. Er zijn dan nagenoeg
geen beoordelingsmomenten over
uw beeldmateriaal.

Trijber doelt onder meer op de activiteiten van het ontmoetingscentrum,
onderdeel van Zorgbalans, die dagelijks op het programma staan, zoals
muziek maken, samen koken, dansen
en vooral veel lachen, met behoud
van eigen waardigheid. Daarin kreeg
de coördinator een grote mate van
vrijheid om haar plannen te
realiseren.
Een andere benadering
Omdat de benadering werkt houdt
ze lezingen en schrijft ze erover, met
veel aandacht voor lichtheid en
plezier in plaats van angst voor het
onvermijdelijke verval.
Het is een sterk contrast met de
zwaarte van een ziekte die de
hersenen ernstig aantast. Het brein
van een Alzheimerpatiënt is
verschrompeld en het frontale deel is
vrijwel verdwenen.
”Onmacht wordt vaak verward met
onwil”, stelt Trijber: “De Alzheimerpatiënt zelf kan eenvoudigweg niet
bepalen of hij of zij hulp nodig heeft.

Het onderscheid van Amerstudio
Daarin onderscheidt Amerstudio zijn
werkwijze: Amerstudio neemt het

materiaal van u aan en dit blijft bij de
studio,totdat het weer aan u teruggegeven wordt na bewerking. Dus
géén verzendrisico.
Amerstudio bespreekt uw wensen en
voeren deze uit. Alle filmmateriaal
wordt doorgekeken en slechte
stukken worden eruit gehaald. Bij
twijfel wordt u gebeld en wordt er
met u overlegd.
Ten slotte wordt al het digitale beeldmateriaal verbeterd in scherpte en
kleur, afhankelijk van de kwaliteit van
de scènes. Wat Amerstudio u terug
levert zijn uw eigen films die u graag
weer ziet, in een mooie kwaliteit,
gedigitaliseerd met meer dan 25 jaar
ervaring, kennis en hart voor uw
materiaal.
Meer informatie: Rob de Groot,
Amerstudio,Nieuw-Vennep ,
06-22 54 97 80 of via de website:
www.amerstudio.nl/.

Diederik van Vleuten speelt try-out ‘Moedig
voorwaarts’ in Theater de Luifel
Heemstede - Vrijdag 5 november
om 20.15 uur speelt cabaretier en
musicus Diederik van Vleuten zijn
gloednieuwe try-out voorstelling
‘Moedig Voorwaarts’ in Theater de
Luifel aan de Herenweg 96 in
Heemstede.

Arno Koek van Boekhandel Blokker en Leontine Trijber. Foto: Mirjam Goossens.

Reserveer geld voor uw uitvaart, ontvang
1 procent rente en €110,- cadeau van Dunweg
Hoofddorp - Met het Dunweg Depositofonds zet u voordelig geld opzij
voor uw uitvaart. Bij het overlijden
komt het gehele depositobedrag
direct vrij om de uitvaart te betalen.
Regel het nu. Zo worden uw nabestaanden niet belast met de financiële zorg over uw laatste afscheid.
Tot het einde van dit jaar ontvangt u
van Dunweg een extra inleg van
€110,-.

uitvaart. De opbouw van uw vermogen is gegarandeerd; in 2022 ontvangt u 1% rente, zo levert uw spaargeld ook nog iets op! Wanneer u
overlijdt, komt het volledige bedrag
van het deposito direct vrij om de
uitvaartkosten te betalen. Dit bedrag
wordt aangevuld met de tot het
overlijden opgebouwde rente.
Zo bespaart u uw nabestaanden de
financiële nasleep van een uitvaart.

De voordelen
De kosten van een uitvaart lopen
snel op. Als u uw familie en/of
vrienden niet met deze rekeningen
wilt opzadelen, dan raden wij u aan
om tijdig geld te reserveren voor uw

110 jaar Dunweg vieren we met
110 euro voor u
Dunweg bestaat dit jaar 110 jaar en
daarom ontvangt u een passend
geschenk: €110,- voor u, bij een storting in 2021 in het Depositofonds.

Voor iedereen
Het Dunweg Depositofonds is er
voor iedereen en wij stellen geen
gezondheidsvragen.
Een deposito kan op elke leeftijd
worden afgesloten, wat van belang is
als u geen langlopende uitvaartverzekering kunt of wilt afsluiten.
Regel het nu
Heeft u vragen over uw uitvaart? Wij
denken graag met u mee en inventariseren uw wensen en vragen.
Neem vandaag nog gratis en vrijblijvend contact op met Dunweg voor
meer informatie (023 – 563 35 44 of
info@dunweg.nl).

“Het leven wordt achterwaarts begrepen maar moet voorwaarts
worden geleefd.”
Deze wijsheid van filosoof Kierkegaard heeft Diederik boven zijn
bureau hangen. Om hem eraan te
herinneren dat deze uitdagende
tijden erom vragen zijn theatrale
visie vol op de toekomst te richten.
Of op zijn minst op het heden. Aan
het verleden besteedde van Vleuten
genoeg aandacht in zijn bejubelde
soloprogramma’s ‘Daar werd wat
groots verricht’, ‘Buiten schot’ en ‘Mijn
nachten met Churchill’.
Nederlands-Indië, de Eerste Wereldoorlog en Winston Churchill zijn
geschiedenis. Vanaf nu gaat hij
moedig voorwaarts! Of hij als standup historian daarin ook slaagt zal de
toekomst uitwijzen. Aan het eind van
de avond zal de meesterverteller van
Vleuten achterwaarts begrepen
hebben waar zijn huidige aangrijpende verhaal over ging. Het gaat
over afscheid en weerzien, over
oorlog en vrede. Met mooie muziek
vanachter een piano. En er valt een

Diederik van Vleuten.
Fotograaf: Johan Witteman.

hoop te lachen want tegen de werkelijkheid valt nooit op te fantaseren.
Diederik van Vleuten speelde in de
band van Acda en De Munnik. Met
Erik van Muiswinkel werkte hij mee
aan de satirische televisieprogramma’s Studio Spaan en Koefnoen en
samen maakten zij theaterprogramma’s. In 2001 ontvingen zij de Annie
M.G. Schmidtprijs voor het beste
theaterlied. In 2008 kondigden zij
aan ieder hun eigen weg te gaan.
Informatie en kaarten à €18,50 via
www.podiaheemstede.nl.
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In gesprek met de projectontwikkelaars
van het Manpadslaangebied
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Als het over dit onderwerp gaat, wordt er vooral gesproken
door het college of de Raad. De
andere partij, nl. de ontwikkelaars,
komen zelden in de publiciteit. Nu er
voor de zoveelste keer in de zich al
20 jaar voortslepende kwestie, is het
woord nu aan de ontwikkelaars.
De Heemsteder sprak met Willem
Roosendaal en Harm Meuwese.
Hoewel ontspannen ogend zitten zij
toch met het nodige twijfels hoe nu
verder met dit plan. Omwille van de
ruimte zijn de antwoorden op de
vragen via onderstaand relaas
weergegeven.
Koude douche
“Hun relaas, wij snappen het niet”,
stellen de ontwikkelaars. “De raadscommissie ruimte stelde tien voorwaarden. Wij hebben aan negen van
die voorwaarden voldaan. De tiende
kan domweg niet: een doorkijk Groenendaal – Leyduin is onmogelijk,
doordat de politiek zelf besloot de
volkstuinen onberoerd te laten. Hoelang zijn we niet al bezig en keer op
keer hebben wij ons gericht op datgene dat het college van ons vroeg?
De opstelling van een aantal raadsleden in de laatste commissievergadering Ruimte kwam voor ons als
een koude douche. Wij dachten aan
alle voorwaarden voldaan te hebben
en toen, voor ons uit het niets,
kwamen er weer vragen. Sommige
raadsfracties willen nu weten wat wij
precies per perceel hebben betaald.
Deze gegevens zijn recent nog
gedeeld en beoordeeld door Rho
Adviseurs in opdracht van de
gemeente. Meer informatie is er niet.”
Opnieuw ligt alles stil
“Om reden van privacy heeft het
onderzoeksbureau alle bedragen van

de aangekochte gronden onder één
noemer gebracht”, vervolgen de
ontwikkelaars. “Als men het onderzoek van dit onafhankelijke bureau in
twijfel trekt waar blijven we dan. De
raad wil veel natuur zonder een cent
te betalen. Daar zijn wij mee akkoord
gegaan, maar het geld moet ergens
vandaan komen. Dat komt uit de
opbrengst van de te bouwen huizen.

aan de noordkant, zodat de bewoners uit de rivieren buurt zo het park
in kunnen wandelen.”

De raadsfracties willen zo min mogelijk huizen in het gebied en daar
hebben wij in ons laatste plan aan
voldaan. Oorspronkelijk presenteerden wij een mooi plan met 20 a
23 villa’s op +/- 1.000 m2. Dat plan is
afgewezen, al waren wij met het
college al nagenoeg rond. Een
nieuwe wethouder trad aan en alles
moest opnieuw. Dat hebben we
gedaan en nu ligt opnieuw alles stil.

De politiek besloot dat de toegang
naar de huizen via de Herenweg
ontsloten moet worden. Dit is een
nieuw uitgangspunt. Dat kost +/- 1
miljoen extra en dat zal door extra
huizen moeten worden opgebracht.

Naast natuur moest er ook kwaliteit
geleverd worden en daarvoor staan
wij garant. Heemstede heeft zelf al
bijna 900.000 euro in onderzoeken
en ambtelijke bijstand gestoken. Het
plan is compleet. Er is zelfs een bruggetje meegenomen in de plannen

Open dialoog
“Wat wij willen is een open dialoog
met het college en de partijen binnen de raad. Gooi open en eerlijk op
tafel wat jullie van ons verwachten.
De calculaties zijn helder.

Sommige partijen binnen de raad
twijfelen of 47 huizen wel nodig zijn.
De financiële rapportage laat zien
dat dit een reëel aantal is. Heemstede
krijgt in ruil voor de bouw van een
aantal woningen 90.000 m2 ingericht
natuurgebied conform de uitgangspunten van Landschap Noord
Holland van ons. Wat moet er nog
meer?”, aldus de ontwikkelaars.

De ontwikkelaar, Pentas BV, kwam in
juni met een plan dat volgens bovengenoemde historische verenigingen
op weinig waardering kon rekenen
– noch bij de gemeente, noch bij
omwonenden, noch bij de erfgoedinstellingen.
Daarop hebben gemeenteraad en
college een moreel appel op de
ontwikkelaar gedaan en hebben de
erfgoedinstellingen het initiatief
genomen om met de ontwikkelaar te
overleggen, met de oproep een plan
te ontwikkelen met behoud van het
bestaande gebouw.
Echter ook in het aangepaste ontwerp dat eind oktober gepresenteerd
werd, gaat Pentas uit van sloop en

De Kracht van Kleur tijdens de Kunstlijn
Heemstede - Op 6 en 7 november is
de Kunstlijn en Vera de Backker heeft
Open Atelier. Dit keer zijn de schilderijen en collages te zien die horen bij
het inspiratie-kaartendeck ‘De Kracht
van Kleur’. Het is een serie schilderijen waar steeds één kleur centraal
staat in het schilderij. Elke kleur heeft
een eigen trilling en energie. Die kun
je ervaren als je ernaar kijkt of als je
ermee werkt. Leven en werken met
kleur is een ontdekkingsreis en
passie van Vera. Ze heeft zelf ervaren
hoe de invloed van kleur in haar
leven is. De werking is natuurlijk
persoonlijk maar de kleuren hebben
ook universele boodschappen en die

zijn terug te vinden in de kaarten van
‘De Kracht van Kleur’ een prachtig
kaartendeck vol inspiratie. Zie ook
www.dekrachtvankleur.nl.
Dit kaartendeck heeft Vera samen
gemaakt met Fleur Kalbfleisch. Ook
haar schilderijen zijn te zien. Vera
heeft bij het kaartendeck voor creatieve mensen ook een werkboek
gemaakt, met nog meer informatie
over de kleur en mooie
kleuroefeningen.
Van harte welkom op de Blekersvaartweg 19A-20 in Heemstede,
6 en 7 november van 10-17 uur.
Zie ook: www.veradebackker.nl.

Gemeenteraadslid zijn is interessant,
eervol werk en leuk om te doen
Door Eric van Westerloo

Het Manpadslaangebied. Foto: Eric van Westerloo.

Historische verenigingen dienen aanvraag in
voor monumentenstatus voormalig postkantoor
Heemstede - Op 25 oktober hebben
de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek, de Erfgoedvereniging
Heemschut en het Cuypersgenootschap bij de gemeente Heemstede
gezamenlijk een verzoek ingediend
het voormalig postkantoor aan de
Binnenweg een gemeentelijke
monumentenstatus te verlenen.
Daarbij baseren zij zich onder meer
op deskundigenrapporten van Mooi
Noord-Holland en architectuurhistoricus Wim de Wagt.

De Kracht van Kleur van Vera de Backker. Beeld: aangeleverd.

nieuwbouw en negeert daarmee de
wens van de gemeente en de
erfgoedinstellingen.
De conclusie van de erfgoed-deskundigen kan samengevat worden met
de volgende zin uit het rapport van
Mooi Noord-Holland, dat recent is
opgesteld in opdracht van de
gemeente: “Kort gezegd zijn wij van
mening dat het pand op dit moment
hoge monumentale waarden bezit,
die nog bijzonder gaaf behouden
zijn gebleven. De originele functies
van het gebouw zijn nog goed
herkenbaar. Het pand heeft volgens
de historische verenigingen een
hoge zeldzaamheidswaarde voor
Heemstede.”
Wettelijk en ook volgens de eigen
Erfgoedverordening zijn er geen
belemmeringen voor de gemeente
wanneer een eigenaar niet meewerkt.
Verder blijkt uit recente jurisprudentie dat in geval van hoge monumentale waarden het algemeen
belang van behoud boven het individuele belang kan gaan, ook wanneer
het ruimtelijk beleid sloop zou
toestaan.

De ontwikkelaar heeft laten weten
dat het niet mogelijk is opnieuw een
monumentaanvraag te doen – in
2010 was er ook een aanvraag. Dat is
volgens de historische verenigingen
echter onjuist. Want volgens de
Erfgoedverordening van de
gemeente kan een hernieuwde
aanvraag worden ingediend als de
vorige afwijzing niet berustte op ‘het
ontbreken van cultuurhistorische en/
of stedenbouwkundige en/of architectuurhistorische waarden’. Die
waarden waren er in 2010 wel (en
zijn er nog steeds), de toenmalige
aanvraag werd om andere redenen
afgewezen. “Kortom, dit gebouw
(1959) van architect Dick Greiner aan
de Binnenweg, een voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur, verdient
het om bewaard te blijven als
gemeentelijk monument. Behoud en
herontwikkeling, geen sloop en
nieuwbouw – daar gaat het om”,
aldus de verenigingen.
Inmiddels zijn enkele bewoners
tevens een petitie tegen de sloop
gestart (https://petities.nl/petitions/
sloop-het-voormalig-postkantooraan-de-binnenweg-van-heemstedeniet?locale=nl).

Heemstede - Partijen schreeuwen in
het hele land om nieuwe kandidaten
die zich willen inzetten als gemeenteraadslid. De animo om zich politiek in
te zetten, binnen welke gemeente
dan ook, loopt steeds verder terug.
Dat heeft deels te maken met de
individualisering van de maatschappij en deels door het afnemende imago van de politiek. Vooral
Den Haag blinkt uit in gedoe, vliegen
afvangen, beledigen, liegen en
vergeetachtigheid. Ook dat is politiek
bedrijven, maar staat ver af van wat
er zich afspeelt in een gemeente.
Daar gaat het veelal gemoedelijk en
respectvoller toe.
Wat maakt gemeentepolitiek leuk?
Wat maakt de gemeentepolitiek nu
zo leuk? Punt één is dat een raadslid
bijdraagt aan de ontwikkeling van
zijn of haar stad of dorp. Een raadslid
is in een vroeg stadium op de hoogte
wat er zich binnen alle gemeentelijke
taken afspeelt.
Veel raadsleden hebben ervaring in
een bepaalde bedrijfstak. De daar
opgebouwde kennis kan worden
geëtaleerd binnen de raad. Men kan
niet van alles verstand hebben, maar
dat hoeft geen belemmering te zijn
aan de klus te beginnen. Ja, het kost
wat tijd en is afhankelijk van in
hoeveel commissies iemand
meedraait. In een grote fractie kan
het werk worden verdeeld, in de kleinere fracties zal het meer inspanning
vergen. Voor jongeren geldt dat het
mooi staat op hun CV, net als
bestuurder van een studentenvereniging een pre is voor het latere
bedrijfsleven.

Opstap
Het raadslidmaatschap kan ook een
opstap zijn naar een carrière in de
politiek, de ambtenarij of besturen
van scholen, waterschappen e.d.
Vakanties vallen gelijk met de schoolvakanties dus ook met opgroeiende
kinderen is het werk als raadslid te
combineren. In een gemeente tot
40.000 inwoners ontvangt een
raadslid +/- 1.050 per maand en een
onkostenvergoeding van 182 euro.
De vergaderingen zijn in de avonduren. Per maand zijn er 4 officiële
vergaderingen. Drie commissies,
waar dus maar een deel van de
raadsleden aanwezig is en één raadsvergadering waar alle raadsleden
aanwezig zijn. Een raadslid legt de
eed af en werkt zonder last of ruggenspraak en kan eigen afwegingen
maken. Vaak stemt een fractie als
geheel, maar een afwijkende mening
mag en wordt gerespecteerd.
Goed om in gedachte te houden, de
raad is het hoogste orgaan in de
gemeente. Niet de burgemeester,
niet de wethouders maar de raad is
de baas. Zij controleert en fiatteert
alle besluiten, stelt de begroting vast
en kan besluiten geld uit te trekken
voor bepaalde zaken of juist niet. Via
amendementen en moties kan de
raad het college opdracht geven
bepaalde zaken aan te pakken, te
wijzigen of in gang te zetten.
Misschien wekt het bovenstaande
uw interesse en durft u het aan zich
te committeren voor het raadswerk?
Denkt u dit is wat voor mij, neem dan
contact op met de partij die u
aanspreekt. In Heemstede zijn de
volgende partijen actief; HBB, VVD,
D66, CDA, GL en PvdA.
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Luciano Heemstede gaat samenwerken
met Patisserie Tummers
Heemstede - Naast de 16 ijssmaken,
ijstaarten, coffee (ook to go), ijscoupes, ijsgebak, dessertpotjes,
milkshakes van Luciano kunt u in de
winter ook voor heerlijke verwennerij
van Tummers bij Luciano op de
Zandvoortselaan 177 in Heemstede
terecht.

In november is Luciano vrijdag,
zaterdag en zondag van 10 tot 21 uur
open en in december ook woensdag
en donderdag overdag.

Ik denk dat veel fietsers het gevaar niet zien en niet beseffen. Voor iedereen die voetganger is, maar vooral de mensen op leeftijd, kan iemand
hierdoor ten val komen en iets breken. Het leed is dan niet meer te overzien, met als gevolg dat zij niet meer zelfstandig in hun huis kunnen
wonen.
Luciano gaat samenwerken met Patisserie Tummers. Foto: aangeleverd door Luciano.

Rugklachten kun je pas goed
behandelen als je de oorzaak weet
Heemstede - Door het thuiswerken
zijn veel klachten ontstaan, zoals
nekklachten, schouderklachten of
pijn in de rug.
De chiropractor kan helpen door
uitgebreid onderzoek te doen naar
de oorzaak van de klachten, effectieve behandelingen en professionele advisering.

Loes Jonker- van der Meer, Heemstede.

Veel animo voor Heemsteedse
energiecoaches
Heemstede - Manieren vinden om
energiezuinig te leven? Of inzicht
krijgen in mogelijkheden om comfort
te verbeteren? Toch liever onafhankelijk advies ontvangen over werk
maken van een lagere energierekening? Een energiecoach gesprek met
een getrainde vrijwilliger uit
Heemstede kan je helpen.
“Het zijn voor de Heemsteedse energiecoaches erg drukke tijden, want
met instabiele energieprijzen en alle
aandacht voor het klimaat is er erg
veel interesse. Iedereen die zich bij
ons aanmeldt voor een energiecoach
gesprek of een warmtefoto van zijn
of haar huis wordt geholpen en we
doen ons best dat zo snel mogelijk te
doen. Bij het maken van de warmtefoto geldt tevens dat het nog iets

Belangrijk om te weten is dat de
chiropractor een universitair
geschoolde specialist is op het
gebied van rugklachten, nekklachten
en andere klachten met een oorsprong in de wervelkolom of het
zenuwstelsel. Een chiropractor is
opgeleid om onderzoek te doen naar
de oorzaak van de klachten en deze
succesvol te behandelen.
Succesvolle behandeling
herniaklachten
Als een van de weinige klinieken in
Nederland maakt Chiropractie
Munksgaard gebruik van decompressietherapie bij de behandeling van
herniaklachten. Hierbij kunnen op
een veilige en pijnloze manier de
meeste hernia’s worden verlicht of
verholpen. De patiënt ligt hierbij op
een decompressietafel die een beetje
uit elkaar schuift. Zo ontstaat er

Drive-in winkels op de Binnenweg?
Drive-in winkels op de Binnenweg? Het lijkt er wel op. Afgelopen week
ben ik hier bijna drie keer van de sokken gereden. De eerste keer door
een jongetje van circa 3 jaar, die met volle vaart op het trottoir tussen de
menigte fietste. Zijn vader liep op zijn gemakje op grote afstand van zijn
zoontje en op gegeven moment wist hij niet meer waar zijn zoontje was.
Ik vertelde hem dat zijn zoontje met zijn fietsje stond te wachten op de
hoek Eikenlaan/Julianalaan, dus van op zijn kind letten was geen sprake.
De tweede keer dat ik bijna werd aangereden was voor de winkel van
Kors. Daar schoot een fietser rakelings langs mij. Ik schrok en riep: “Kun je
niet afstappen? Je bent toch een jonge vent!”
Afgelopen zaterdag hoorde ik ineens achter mij: “Sorry!” Ik schrok enorm,
toen ik vlak bij weer een fietser zag. Wederom zei ik: “Kunt u niet afstappen?” Waarop hij antwoordde: “Ik zei toch sorry!”

Denk aan de heerlijke gebakjes, petit
forum, truffels, diverse taarten.
Lekker voor bij de koffie bij Luciano
of om mee te nemen.

De winkel is inmiddels in winterse
sferen gehuld.

LEZERSPOST

Chiropractie Munksgaard. Foto: aangeleverd.

ruimte tussen de wervels, vermindert
de beklemming van de zenuwbaan
en kan het lichaam herstellen.
Onderzoek heeft aangetoond dat
deze behandeling een succespercentage heeft van 89% (Mayo Clinic
Study) en op lange termijn succesvol
is bij 80% van de behandelingen

(The Anesthesiology News).
In de maand november wordt 20%
korting gegeven op een eerste
consult.
Chiropractie Munksgaard ligt aan de
Herenweg 80a in Heemstede.
Meer informatie is te vinden op
www.munksgaard.nl.

No time to die
Ik werd uitgenodigd om de uitvaart
vooruit te bespreken met een dame die
ernstig ziek was. Ik kende haar persoonlijk via mijn vader, die al jaren een
vriendschappelijke band met haar onderhield. Wat heftig weer. Een bijzondere, sterke vrouw, die al zo veel had
meegemaakt.
Samen keken wij door de familiealbums met
ontelbare foto’s. Deze beelden haalden verhalen naar boven, die grote indruk op mij
maakten. De foto’s zouden wij gaan gebruiken voor een mooie presentatie tijdens de
uitvaart. Ik vroeg aan haar wat de boodschap zou moeten zijn. Maar ook wat zij
achter zou willen laten, wat is haar legacy?
Een paar weken later troffen wij elkaar weer.
We besloten een documentaire te maken. Zo
gingen wij samen met een professioneel programmamaakster twee dagen op pad. Het
werd eigenlijk een verkorte reis door haar

Inloopspreekuur
leven. Met een lach en een traan hebben wij
de dagen beleefd.
Weken later was de documentaire gereed.
We huurden de plaatselijke bioscoop af en
bekeken de documentaire samen met vrienden. Het was een emotionele rollercoaster,
prachtig weergegeven. Een waardig document als nalatenschap.
Toen we de bioscoopzaal verlieten, stonden
we naast de aankondiging van de nieuwe
James Bond film, No time to die. We lachten
erom en maakte een foto, zij naast Daniel
Craig. In combinatie met de tekst en de situatie was het bijna surrealistisch.

Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
inloopspreekuur. Loop gerust
binnen voor informatie over
wat er komt kijken bij het
regelen van een uitvaart.
De koffie staat klaar!
•
•

023 - 204 44 24
Dunweg.nl

We zijn nu een jaar verder. De documentaire
staat nog in de kast en daar blijft ze voorlopig. Met de dame in kwestie gaat het namelijk heel goed. She has no time to die…
Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

kouder moet worden voordat we
gaan lopen”, aldus een van de
energiecoaches.
Op vrijdag 5 november staan de
energiecoaches weer samen met het
Duurzaam Bouwloket en de
gemeente iedereen te woord over
het isoleren, ventileren, opwekken en
verwarmen van uw huis. We zijn van
13 tot 18 uur te vinden bij de Jan van
Goyenstraat.
Neem ook eens een kijkje op Duurzame Huizenroute en ga op bezoek
op zaterdag 6 november bij een
Heemstedenaar die zelf al veel heeft
gedaan thuis.
www.duurzamehuizenroute.nl
Of meld je aan voor een energiecoach gesprek op:
www.heemsteedsduurzamer.nl.

Nomineer uw bestuur voor de
Vrijwilligersprijs Heemstede 2021
Heemstede - In de afgelopen anderhalfjaar is er veel gevraagd van het
improvisatietalent van vrijwilligersorganisaties en hun besturen.
Steeds maar weer inspelen op de
wijzigingen van de maatregelen,
continue schakelen en zorgen voor
aanpassingen binnen de organisatie
of vereniging. Daarbij contact blijven
houden met vrijwilligers en leden.
Alternatieven bedenken, wat is er
nog wel mogelijk.

deze per mail naar jvanduin@wijheemstede.nl. Vermeld hierbij uw
contactgegevens.
Voorwaarde
Iedere nominatie komt in aanmerking, zolang het vrijwilligerswerk in
Heemstede plaatsvindt of ten
behoeve van Heemsteeds vrijwilligerswerk is.

Nomineer!
U kunt uw “Improviserend Bestuur
van het Jaar” nomineren tot
maandag 15 november.

Waardering
De gemeente Heemstede geeft elk
jaar een feest voor alle Heemsteedse
vrijwilligers als blijk van waardering
voor hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet. Ook dit jaar houden we
nog een slag om de arm wat betreft
een centraal georganiseerd vrijwilligersfeest. De genomineerden zullen
op een aangepaste manier in het
zonnetje gezet worden. Hoe dit er uit
zal zien blijft nog een verrassing.
Wethouder Sjaak Struif reikt de prijs
uit. De uitreiking vindt plaats op
zaterdag 27 november, houd deze
datum vrij.

Motivatie
Schrijf een korte motivatie waarom
het door u genomineerde bestuur de
vrijwilligersprijs verdient en verstuur

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij José
van Duin, Vrijwilligerspunt Heemstede, jvanduin@wijheemstede.nl.

Met deze prijs wordt aandacht en
waardering gegeven aan al het werk
dat besturen verrichten. Hiermee
hun werk, als vrijwilliger, zichtbaar
maken.
Daarom dit jaar aandacht voor het
thema “Improviserend Bestuur van
het Jaar”.
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Raadhuis, Plein1 en Molentje groen
verlicht in de Week van de Pleegzorg
Heemstede – Van 3 tot en met 10
november kleuren het raadhuis,
Plein1 en het Molentje van Groenendaal groen. Het is dan Week van de
Pleegzorg, waarin aandacht wordt
gevraagd voor pleegzorg en het
tekort aan pleegouders. Naast de
groene verlichting is er ook een
postercampagne in de regio en gaat
wethouder Sjaak Struijf in de actieweek op bezoek bij een Heemsteeds
pleeggezin. Zo wordt op verschillende manieren de aandacht gevestigd op pleegzorg. De actieweek is
een initiatief van Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg
Nederland.Heemstede.

van pleegouders. Op 16 november
2021 organiseren zij een gezamenlijke online informatie bijeenkomst
over pleegzorg. Voor meer informatie
en aanmelden zie: openjewereld.nu/
regio/noord-holland.
Wethouder Sjaak Struijf: “Ieder kind
moet in een veilige, liefdevolle en
stabiele omgeving kunnen
opgroeien. Een plek waar ze zich
thuis voelen en waar ze echt kind

kunnen zijn. Ik heb heel veel waardering voor mensen die hun huis en
hun harten openstellen voor de
pleegkinderen die dat nodig hebben.
Zij zijn van grote betekenis voor de
kinderen en voor de samenleving.
Daarom vind ik het fijn dat ik in de
Week van de Pleegzorg mijn waardering kan laten blijken door langs te
gaan. Ik hoop van harte dat de actieweek leidt tot meer pleegouders en
dus meer pleegzorg.”

Najaarsbijeenkomst en de nieuwe
HeerlijkHeden van de HVHB

Nog steeds wonen ruim 800 kinderen
in Nederland op een plek waar het
voor hen niet stabiel genoeg is. Zij
wachten tot ze in een fijn pleeggezin
terecht kunnen. Ook in deze regio
zijn er nog steeds meer pleegouders
nodig. In deeltijd, kortdurend of voor
langere tijd. Met name voor kinderen
boven de acht jaar is er een wachtlijst.
In de regio Zuid-Kennemerland en
IJmond werken de verschillende
aanbieders van jeugdhulp Kenter,
Levvel, Parlan en William Schrikker
Gezinsvormen samen bij het werven,
screenen, matchen en begeleiden

De houten lelieschouw Van der Heijden van De Spaarnegeuzen uit Heemstede is
gebouwd in 1949. Het schip staat sinds februari 2021 in het register Varend Erfgoed
Nederland. Foto: collectie De Spaarnegeuzen.

Heemstede/Bennebroek - Donderdag 4 november houdt de HVHB haar
najaarsbijeenkomst en bent u, leden
en niet-leden, van harte welkom in
Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in
Bennebroek. De zaal is open vanaf
19.30 uur. De HVHB houdt wel de
coronaregels in acht, dus zorg ervoor
dat u uw QR-code kunt laten zien.

Raadhuis Heemstede, hier regulier verlicht, maar vanaf woensdag 3 november groen
verlicht. Foto: Bart Jonker.

Winkel Uit den Vreemde sluit 31 december
definitief haar deuren in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Nog minder dan
2 maanden en Uit den Vreemde stopt
met haar winkel in de Hoofdstraat
172 in Santpoort-Noord. Tot die tijd
bent u nog van harte welkom en
profiteert u van hoge kortingen. De
korting loopt op to 70% van de reeds
scherpgeprijsde artikelen.
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 17.00 uur.

Ook de winkelinventaris is te koop,
waaronder diverse vitrinekasten.
U kunt na de sluiting van de winkel
nog steeds bij Uit den Vreemde
inkopen. Bel uw bestelling door op
023 -5390750 en u kunt deze afhalen
in de groothandel Uit den Vreemde,
Hoofdstraat 172B in Santpoort. Ook
kunt u online bestellen op:
www.varada.nl.

Alles moet weg! Bij Uit den Vreemde
vindt u: New-age, Yoga- en meditatie
artikelen, Oosterse Kunst, mineralen,
zilveren sieraden, wierook, koshi
gongs, dromenvangers, klankschalen, yogakleding, sarongs en
YogiTea. Kortom te veel om op te
noemen.

Deze bestellingen kunt u ook afhalen
of laten verzenden. Gratis verzending
vanaf € 25,-.
U kunt op doordeweekse dagen na
15 uur en op zaterdag vanaf 11 uur
een afspraak maken voor de aankoop
van klankschalen en beelden en
dergelijke.

Uit den Vreemde houdt niet op te
bestaan
Uit den Vreemde import-export blijft
nog 1 jaar in Santpoort. Deze periode
wordt gebruikt om de onlineactiviteiten verder uit te breiden. Ook zal
zij haar assortiment uitbreiden met
de import van mineralen. De groothandel wordt daarna op een nieuwe
locatie voortgezet.
Eigenaar Ad Koops is tevens Brand
Ambassador van Yogi Tea en verzorgt
voor dit theemerk de promotie en
verkoop op alle grote evenementen,
zoals de Horecava, Huishoudbeurs,
Gezondheidsbeurs en diverse
yogafestivals.
Uit den Vreemde is ook partner van
Bol.com en Catawiki.

HeerlijkHeden 190
Wederom is de nieuwe HeerlijkHeden gevuld met prachtige verhalen, voorzien van fotomateriaal.
Van 1934 tot en met 1940 heeft
Heemstede een houten wielerbaan
gehad en daar zijn veel foto’s bewaard van gebleven. Er is zelfs een
ronde van Heemstede verreden. Op
de website van de HVHB staat een
bijlage met extra foto’s. Een heel
andere oorlogsherinnering kwam
naar boven toen onbekende foto’s
opdoken van de begrafenis van Jan
Leuven in een dwangarbeiderskamp
in Duitsland. Zijn naam is een van de
53 namen op het oorlogsmonument
van Mari Andriessen aan de
Vrijheidsdreef.
Achter de herkomst van topografische namen schuilt soms een heel
interessante geschiedenis. Zoals die
van de Roode Hel, die we terugvinden in de Rooheller Zandvaart en
Rooheller brug in Bennebroek.
Het Venusbeeld naast het raadhuis
van Heemstede staat in een rijke
traditie van afbeeldingen van

Het beeld van Venus en Cupido naast
het raadhuis in Heemstede verkeert in
tamelijk slechte staat. Een zorgvuldige
restauratie is raadzaam.
Foto: Theo Out.

Romeins en Griekse goden en
mythologische verhalen. De ‘Venus
van Heemstede’ verkeert helaas in
vrij slechte staat en verdient een
zorgvuldige restauratie.
In dit nummer leest u onder meer
ook over de Zusters van de Voorzienigheid van Bosbeek, het scheve huis
Raadhuisplein 3 dat rechtgezet werd
en over varend cultureel erfgoed.
Bovendien worden de aanwinsten
van de collectie van de HVHB op een
rijtje gezet en die schenkingen
leveren op hun beurt weer mooie
verhalen op.

Regenboog. Foto: Bart Jonker.

Na primeur opnieuw een Regenboogborrel

Uit den Vreemde. Foto: aangeleverd

Heemstede - De primeur van de
Regenboogborrel Heemstede in
oktober kan zeker een succes
genoemd worden. De bijeenkomst
werd goed bezocht, het was gezellig.
Die avond kwam de LHBTi-gemeenschap met elkaar en belangstellenden in contact. Zo wordt isolement
voorkomen en de zichtbaarheid van
de LHBTi- groep gestimuleerd.
De organisatie en de gemeente
Heemstede hebben besloten om op

dinsdag 9 november weer een
Regenboogborrel te organiseren in
Coffee Loco, Julianalaan 6, Heemstede.
Van 19-21 uur is iedereen van de
LHBTi-groep en belangstellenden
welkom. De jonge Haarlemse singersongwriter Eva Groenenwegen luistert de avond muzikaal op met
covers en eigen arrangementen.
De drankjes zijn voor eigen rekening.
Gratis toegang, QR-code verplicht.
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AGENDA
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.

Sjaak Struijf en David Klein de grootmeester staande. Foto’s: Eric van Westerloo.

Heemsteedse schaakclub 90 jaar jong
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Op 31 oktober organiseerde de Heemsteedse schaakclub
een simultaan schaaktoernooi als
onderdeel van hun jubileum.
Wethouder Sjaak Struijf was uitgenodigd de eerste zet op het bord te
plaatsen.
Sjaak hield een korte inleiding waarin
hij terugkeek op zijn jeugd, waar hij
met zijn broer leerde schaken. Zijn
broer was beter in het spel, zodat
Sjaak zijn schaakbord al snel aan de
wilgen hing. Een beetje te
bescheiden, want hij wist zondag
nog goed hoe het spel werk.
Dat het goed is voor de hersenen, die
flink wat werk moeten verzetten om
een partij tot een goed einde te
brengen, benadrukte de wethouder
voordat hij de openingszet ging
plaatsen.
Grootmeester David Klein
Het startsein werd gegeven voor de
23 schakers die een simultaan
wedstrijd speelden tegen grootmeester David Klein. Het aardige is
dat David zijn schaakcarrière
begonnen is bij de Heemsteedse
schaakclub. Het is dus best mogelijk
om als beginneling door te stoten tot
de regionen van de grootmeesters.
Er zijn op dit moment 35 grootmeesters actief in Nederland. De Heemsteedse club heeft een twintig senior
leden die elke maandagavond in het
gebouw van GSV in de Frans Schu-

Diederik van Vleuten speelt try-out
‘Moedig voorwaarts’. Theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Om 20.15u. Kaarten à €18,50 via
www.podiaheemstede.nl.
ZONDAG 7 NOVEMBER

Lezing ‘Zal corona ons allemaal
steeds meer raken?’De Kapel,
Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Om 10.30u. Meer informatie via:
www.dekapel-bloemendaal.nl.
DINSDAG 9 NOVEMBER

Regenboogborrel. Coffee Loco,
Julianalaan 6, Heemstede.
V.19-21u. Gratis toegang, QR-code
verplicht.

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.
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.
ZONDAG 14 NOVEMBER

Theeconcert door Peter van
Heerde en Kees Melief. De Oude
Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede.
Aanvang 15u.
Toegang met QR code of vaccinatiebewijs/test niet ouder dan 24
uur. Graag uw bijdrage van 5 tot 10
euro p.p.
Na afloop thee, koffie en gebak
verkrijgbaar in de Pauwehof.

De Haarlemse Bakker verzorgt
het Nationaal Schoolontbijt
Sjaak Struijf doet eerste zet.

bertlaan hun wedstrijden spelen. Het
niveau is gemiddeld en men speelt
soms tegen een sterkere dan weer
een zwakkere tegenstander. Zo
houdt iedereen plezier in het spel.
De leden nemen ook deel aan de
Noord-Hollandse en de nationale
schaakcompetities. Een natje en een
droogje is aanwezig bij GSV. De
sport vraagt niet om speciale clubkleding of materialen daarom kan de
contributie bescheiden blijven. Er is
geen verplichting iedere maandagavond aanwezig te zijn. Het clubseizoen loopt van september t/m mei
dus hoeft men in de zomermaanden

niets te missen. Helaas heeft de
schaakclub geen jeugdafdeling meer,
maar de jeugd wordt doorverwezen
naar de zustervereniging Kennemer
Combinatie in Haarlem. Met leden,
oudleden en spelers van buiten is het
samen met grootmeester Klein een
heerlijke en spannende schaakmiddag geworden.
De grootmeester wist 21 van de 23
partijen te winnen. Wim de Vos en
Theo Kroon van HSC bereikte een
knappe remise.
Meer weten?
E-mail: HSCcompetitie@gmail.com.

Regio - Tijdens de 19e editie van het
Nationaal Schoolontbijt van 1 t/m 5
november verzorgt De Haarlemse
Bakker 1.250 ontbijtjes voor scholen
in Haarlem, Driehuis, IJmuiden en
Beverwijk. De Haarlemse Bakker
onderstreept het belang van ontbijt,
daarom doen zij voor het 12 jaar mee
met het Nationaal Schoolontbijt.
In deze feestelijke ontbijtweek willen
we het belang van gezond ontbijten
onder de aandacht brengen met als
missie een gezond ontbijt, elke dag
en voor ieder kind. Daarom is het
thema van het Nationaal Schoolontbijt dit jaar: ‘Altijd een gezond ontbijt!’ Deelnemende bakkers benadrukken hoe belangrijk het is om gezond te ontbijten. Een ontbijt zorgt
ervoor dat we ons goed kunnen concentreren op het werk of op school.
Ook zet een goed ontbijt de darmen

aan het werk. Wie ontbijt, krijgt veel
gemakkelijker alle voedingsstoffen
binnen die dagelijks nodig zijn.
Onderzoekers hebben de kwaliteit
van de voeding van ontbijters en
niet-ontbijters vergeleken. Mensen
die ontbijten, krijgen meer vitamines
en mineralen binnen.
Welke scholen?
Dit jaar verzorgt De Haarlemse
Bakker ontbijtjes voor de volgende
scholen:
Haarlem: OBS de Circel
IJmuiden: De Zefier
Driehuis: Jan Campertschool
Beverwijk: Wilgeroos
Wilt u dat in 2022 ook de school van
uw kind meedoet met het Nationaal
Schoolontbijt? Vraag dan of de
school zich volgend jaar ook
inschrijft.

VEW walst over Nieuw-Sloten heen: 11-1
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Amsterdam – Voetbalclub Nieuw-Sloten uit Amsterdam
was afgelopen zaterdag 30 oktober
vanaf de eerste minuut geen partij
voor VEW in de zaterdag 4e klasse.
Binnen 3 minuten stond de 1-0 al op
het scorebord. Club topscorer, de pas
17-jarige Sven Beelen, opende het
bal voor de Heemstedenaren. De
aanvalsgolven van VEW volgden
elkaar in rap tempo op, zo ontstond
kans na kans. Met een beetje meer
geluk had de score al snel kunnen
oplopen. Ingrijpen van de NieuwSloten doelman stond meer snelle
doelpunten in de weg. Ook
verdwenen er ballen net voorlangs
het doel of kwam een medespeler
net een voetje te kort.
Na 28 minuten kon Nieuw-Sloten de
eerste counter plaatsen richting het

VEW-doel. In de afronding verdween
de bal langs de verkeerde kant van
de paal. VEW stelde direct orde op
zaken door de 2-0 aan te tekenen.
Een harde inzet raakte een been van
een Nieuw-Sloten verdediger en liet
de doelman kansloos op de afbuigende bal. Het bleek het sein voor
nog harder en nog geconcentreerder
werken van VEW.
Binnen een luttel aantal minuten
volgden er nog vijf doelpunten.
Carolina, Golsteijn, Treur en Stoltenberg troffen het doel. Het bleef
eenrichtingsverkeer met een subliem
combinerend VEW. Op alle fronten
stak het team van coach Jordi Schell
met kop en schouders boven NieuwSloten uit. Meer snelheid, meer overzicht meer combinaties werkelijk op
alle fronten was VEW de betere.
Nieuw-Sloten coach Driss Mabrouk

vuurde zijn mannen aanvankelijk
nog aan, maar kwam al snel tot de
conclusie dat zijn team een maatje te
klein was voor VEW.
Na de pauze werd het spelbeeld niet
anders. VEW bleef energie steken in
de duels en de honger naar meer
doelpunten was nog niet gestild. De
grensrechter van Nieuw-Sloten was
dermate onsportief door steeds voor
buitenspel te vlaggen en uitballen
aan zijn eigen partij te geven dat
scheidsrechter Ruben den Arend
hem zijn vlag afnam en een nieuwe
grensrechter het overnam. VEW was
al verschillende keren teruggefloten
voor buitenspel terwijl dat niet zo
was, desondanks werd de score snel
opgevoerd. Ballen op de paal en lat
hadden een beter lot verdiend.
Sven Beelen nam doelpunt 9,10,11
(penalty) voor zijn rekening. Jeroen
van Duijn tekende voor nummer 8.

VEW was goed in vorm tegen Nieuw-Sloten. Foto: Eric van Westerloo.

Nadat de verdedigers van VEW zich
op de middenlijn bevonden, wist
Nieuw-Sloten via een counter en met
enig geluk doelman Thomas Greveling van VEW te passeren. Dat leverde

de verdedigers een flinke uitbrander
van de doelman op. VEW legde een
prima partij op op het kunstgras en
nestelt zich na deze overwinning op
een gedeelde 1e plaats.
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Kunstlijn 2021: centrale expositie van
kunstenaars uit Heemstede in de Luifel
Heemstede - In het Cultureel
centrum de Luifel aan de Herenweg
96 tonen 19 beeldend kunstenaars
uit Heemstede tijdens het komend
Kunstlijnweekend van zaterdag 6 en
zondag 7 november hun werk in de
foyer, de gangen en de zalen van het
gebouw.
De exposerende kunstenaars hebben
getracht het verbindend Kunstlijnthema (‘Verlichte Verdwaling’) op
geheel eigen wijze uit te werken.
Met als beoogd resultaat een beeld
te scheppen van een begrip als

Verlichte Verdwaling: een soort zoektocht naar herkenningspunten binnen de eigen imaginaire ruimte.
Bezoekers kunnen vanuit de Luifel
via een speciale fietsroute (zie hieronder) de ateliers van de deelnemende kunstenaars bezoeken.
Deze fietsroute voert langs de deelnemende kunstenaars in Heemstede
en Haarlem.
Onder leiding van Plexat (gevestigd
in de Luifel) en in samenwerking met
de basisscholen in Heemstede wordt

een speciale Kinderkunstlijn georganiseerd. Daarnaast vindt er zaterdag
gedurende de middaguren een
optreden plaats van de Haarlemse
muziekgroep De Fillistijnen.
Sjaak Struijf, wethouder Cultuur &
Onderwijs, verzorgt de afsluiting van
alle Kunstlijnactiviteiten op zondagmiddag 7 november rond 16.00 uur.
De exposerende kunstenaars vindt
op deze pagina’s.
De Luifel is vanaf 11.00 uur tot 17.00
uur voor bezoekers geopend.

2021
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Aty Boonstra
Kohne
Aty Boonstra Kohne is keramiste
met verfijnd werk in aardekleuren. Zij werkt met kleurstoffen en chamotklei. Haar
schalen en kommen zijn aan de
Voorweg te bewonderen.
www.kermiakos.nl

Henk Koelemeijer
Henk Koelemeijer werkt vanuit de
tekening als basis voor schilderijen
(Cobra) en beelden met spectaculaire
vormen in onder andere brons, polyester en staal (in de kunst wereld een
unieke techniek). Het kleurgebruik
wordt in de schilderijen tot het
uiterste uitgebuit. Koelemeijer’s
beelden zijn in de Luifel maar ook op
de Voorweg 49b te bewonderen.

Fernande Daniels
2
1

2

3

4

Fernande schilderde al vanaf
haar 14e jaar. Zij heeft onder
meer les gehad van de Haarlemse schilder Albert Loots. Op
haar 21e vertrok zij naar het
eiland Granada Canada waar ze
20 jaar zou blijven.
Met name in Granada werd zij
beïnvloed door de kleurrijke
omgeving. Op de carabische
eilanden en in Granada was zij
een veelgevraagd kunstenaar.
De televisie aldaar besteedde
veel aandacht aan haar werk.
Terug in Nederland exposeerde
zij in diverse galerieen in het
land. Bekend is Fernande van
haar schilderijen van bekende
jazz musici.
Werk van haar is te zien aan de
Voorweg 49A-B.

5

Retour Haarlem,
via Prinsenlaan,
Herenweg

Centrale expositie in de Luifel, Herenweg 96
(cijfer = expositieadres kunstenaar)

6

6

1. Herenweg 96: Dimitri Röllich, Albert Röllich.
Geek Zwetsloot, Jacintha Reijnders.
2. Blekersvaartweg 19a-20: Vera de Backker.
Blekersvaartweg 15: Maria Niessen.
3. Binnenweg 74: Flip Moller.
4. Kerklaan 35: Fokelien Faber.
5. Voorweg 49: Connie Vlasveld, Vera Bruggeman,
Karola Veldkamp, Fernande Daniëls,
Henk Koelemeijer, Aty Boonstra Kohne.
6. Glipperdreef 53 en 94: Walter Sans.
7. Haarlem, Grote Markt 17: Rosita van Wingerden.
8. Haarlem, Spaarne 30 Rd: Griet Halbertsma.
9. Haarlem, Hof 20: Rian Peeperkorn.
10. Velserbroek, Mandemakerstraat 1: Luna Meis

Dimitri Röllich
De fotografie van Dimitri Röllich richt
zich voornamelijk op portretfotografie met een artistieke invalshoek.
Bij een portretfoto mag de omgeving
deel uitmaken van het totaalplaatje.
Net als oude kunstmeesters maakt hij
ook veel zelfportretten.
Hij focust zich niet alleen op portretfotografie. Als hij op pad is, gaat vaak
de camera mee. Hij kan ook genieten
van landschaps-, architectuur-, of
natuurfotografie.
Meer informatie op:
www.rollichfotografie.nl.
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Vera de Backker

Albert Röllich

Luna Meis
Luna Meis deelt met de beschouwer
haar zienswijze op de ‘Verlichte
Dwaling’ door haar personages op
een dromerig-dwalende wijze weer
te geven. Luna Meis exposeert op
diverse plekken, zoals de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede, Galerie
Mariartho, Mandenmakerstraat 13 in
Velserbroek en bij de Rozekunstlijn in
het raadhuis van Heemstede (tijdens
kantooruren).
Meer informatie op:
www.lunameis.com.

Tijdens de kunstlijn op 6 en 7
november exposeert de schilder
Albert Röllich in de Luifel aan de
Herenweg 96 te Heemstede.
Hij maakt stillevens, schilderijen
als beeldgedichten en landschappen. Zijn schilderijen zijn
abstract en tegelijk realistisch.
Ze zijn gebaseerd op het heden,
de alledaagse beleveniswereld,
waarbij hij nieuwe symboliek
gebruikt. Onderstaand schilderij
heet Eenzaam in mijn ruimte’ en
gebaseerd op het eenzaamheidsgevoel tijdens de coronatijd.

Walter Sans, pure
analoge fotografie
Walter Sans werkt sinds kort in zijn
nieuwe atelier, naast de Princehof
aan de Glipperweg 53 in Heemstede.
Dit atelier is tijdens de Kunstlijn vrij
toegankelijk.
Walter is wars van beeldbewerking,
hij wil pure beelden, onbewerkt, met
echte mensen. Elke analoge print of
Polaroid is uniek. Naast het open
atelier exposeert Walter tijdens de
Kunstlijn ook samen met Iris Planting
in de Oude Meelfabriek aan de Glipperweg 94 in Heemstede.

Vera de Backker exposeert in
haar atelier de schilderijen van
de inspiratiekaarten ‘De kracht
van kleur’. Info daarover vind je
op www.dekrachtvankleur.nl.
Ze heeft daar ook een werkboek
bijgemaakt, dit is ook te zien en
verkrijgbaar.
Daarnaast zijn haar prentenboeken te bewonderen. Zie ook
www.veradebackker.nl.
U bent van harte welkom in het
atelier aan de Blekersvaartweg
19A-20 in Heemstede.

Karola Veldkamp
Het werk van Karola Veldkamp over
sisyphus is gemaakt in 2021.
Het project Sisyphus gaat over de
eigen levensweg. Deze weg kan lang
en vol tegenslag zijn.
De kunst is om tegenslag te accepteren en in staat te zijn om opnieuw
te beginnen.

Flip Moller

Geek Zwetsloot
Vera Bruggeman
Jacintha Reijnders
Jacintha exposeert haar schilderijen in de tweede zaal in Theater
de Luifel. De zee vormt voor haar
een belangrijke inspiratiebron,
gelet op een nieuwe serie
aantrekkelijk geprijsde kleine
zeegezichten. Daarnaast verrast
Jacintha met schilderijen in
warme, aardse kleuren uitgevoerd in ei-tempera. “Het resultaat van een zoektocht naar
harmonie en evenwicht”, zo licht
zij toe. In de Vishal aan de Grote
Markt in Haarlem toont Jacintha
haar werk in de expositie ‘Dwaalwegen’. Meer informatie op:
www.jacinthareijnders.nl.

Kleurrijke emoties op doek. Werken
van Vera Bruggeman zijn nu permanent te bezichtigen in haar atelier
gevestigd aan de Voorweg 49 in
Heemstede, broedplaats Ateliers 49.
Naast vrije kleurrijke schilderijen,
schildert Vera ook expressieve stadsgezichten, portretten en pentekeningen. Voor meer informatie, ga
naar: www.verart.nl.

Connie Vlasveld
In haar beeldend werk maakt
Connie Vlasveld gebruik van
diverse technieken. Naast schilderijen in acryl- en olieverf
maakt ze etsen en gebruikt ze
verschillende druktechnieken
zoals zeef- gel- en linoleumdruk.
www.connievlasveld.nl.

Rosita van
Wingerden

Maria Niessen
Fokelien Faber
Griet Halbertsma
Griet Halbertsma:”In mijn manier van
werken is er geen vooropgezet plan
of idee. Kleuren worden intuïtief
tegen elkaar of over elkaar aangebracht. Het is het creëren van een
chaos en op een gegeven moment
dàt doen, waar het werk me toe
aanzet.”

Fotograaf Geek Zwetsloot maakte
twee foto’s van 80x80 van vlinders en
water die bij de Luifel hangen. Ze
gaan over de schoonheid van kwetsbaarheid en veranderlijkheid waar
vlinders en water symbool voor
staan.

Flip Moller: “Als deelnemer van
de Kunstlijn in Heemstede bij
dezen een foto van een schilderij
en enkele woorden.
Ik ben Flip Moller en ben kunstschilder. Ik heb op dit moment
een pop-up galerie op de
Binnenweg 74 te Heemstede.
Ik heb jarenlang gewoond en
gewerkt in Zuid-Afrika met veel
plezier. Tijdens de eerste coronagolf ben ik gerepatrieerd uit
Zuid-Afrika en timmer nu weer
in Nederland hard aan de weg
met mijn kleurrijke schilderijen.
Kijk even op mijn website:
www.flipmollerart.com.”

Fokelien Faber: “De mens is en
blijft een belangrijke inspiratiebron voor mij en mijn werk. Het
maken ervan in diverse technieken, een uitdaging. Met mijn
lijfspreuk : “Als je langer kijkt,
wordt het zichtbaar- daag ik de
kijker uit.” Fokelien Faber, Open
atelier aan Kerklaan 57 in Heemstede en alle ramen van Kerklaan
nummer 59 tot en met 37.

Maria Niessen: “Vorig jaar heb ik het
besluit genomen om het atelierverzamelgebouw in Haarlem te verlaten,
om vanuit huis te gaan werken.
Opgeleid als beeldhouwer keramist,
werk ik nu voornamelijk met glas,
Door de eigenschappen van glas;
transparantie en reflectie ontstaan er
heel verrassende objecten. Voorlopig
ben ik nog niet klaar met het experimenteren met het materiaal glas. Ik
heb nog zoveel te ontdekken. Een
deel van mijn ontdekkingen zijn te
zien tijdens de Kunstlijn in mijn
atelier in Heemstede. Zie ook:
www.glaskunsthaarlem.com.”

Rosita van Wingerden exposeert
bij de Hoofdwacht, Grote Markt
17 in Haarlem.
Rosita is steeds weer op zoek
naar nieuwe vormen en de
onbeperkte mogelijkheden die
de materialen bieden. Kenmerkend voor haar werk zijn de
eigenzinnige schakelvormen in
haar colliers en armbanden.
De ontwerpen ontstaan door
experimenteren met vormen,
kopiëren en transformeren.
Unieke sieraden maken die ook
draagbaar zijn, is haar uitgangspunt. Een sieraad dat wordt
gedragen, wordt daardoor
immers alleen maar mooier en
versterkt de persoonlijkheid van
de drager. Naast zilver, goud en
edelstenen worden ook kunststoffen en natuurlijke materialen
gebruikt.

Rian Peeperkorn
Rian Peeperkorn werkt in diverse
kunstdisciplines met een sterke voorkeur voor het werken met klei. Haar
werk kenmerkt zich door een minimalistische stijl, wat betreft materiaal, kleur, vorm en thema. Met haar
keramisch werk en haar abstracte
collages en prints wil zij bij de kijker
een onderzoekende blik oproepen
die leidt langs nieuwsgierigheid naar
verstilling. Tijdens de Kunstlijn is haar
werk te zien in het historische pand
van HOF20, centrum voor vitaliteit en
levenskunst, Begijnhof 20 in Haarlem.
Website: www.rianpeeperkorn.nl
Instagram: atelier_rian_peeperkorn.
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Ken uw tuin: de aalscholver, een echte
ervaren hengelaar aan de waterkant
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – Heeft u
een tuin aan de waterkant? Een grote
kans dat u deze grote watervogel
gadeslaat: de aalscholver ((Phalacrocorax carbo). Aalscholvers bevinden
zich zowel aan de kust als in het
binnenland in waterrijke gebieden
en langs sloten en rivieren. De aalscholver wordt ook wel schollevaar,
koolgans, waterraaf of scholverd
genoemd. In Europa komen circa 42
soorten aalscholvers voor.
Grote jongen
De aalscholver is een vrij grote
jongen die tot een meter hoog kan
worden en waarbij de spanwijdte van
de vleugels 120 tot 149 centimeter
kan bedragen. Ze bezitten een lange
snavel voorzien van een haakvormige punt. Die dient om vis te
vangen. De aalscholver is in Nederland een door de wet beschermde
vogelsoort. Sportvissers zien
aalscholvers liever gaan dan staan,
want zij zijn geduchte concurrenten
voor de visvangst.

veel brasem eten, voorkomt dit de
algengroei in stilstaande wateren.
Brasems eten namelijk veel watervlooien, die juist de algenvorming
tegengaan.
In delen van Azië worden aalscholvers afgericht om vissers te helpen
bij de visvangst. Helaas geschiedt dat
nog weleens met wrede praktijken
voor de vogel zelf. Vooral vroeger
kregen afgerichte aalscholvers een
ring om hun nek, zodat ze alleen de
kleinere vissen konden doorslikken
en de grote vissen die ze vingen
overbleven voor de vissers.
Drogen van verenkleed
Een veel voorkomend gezicht is dat u
de aalscholver met wijd uitgespreide
vleugels ziet langs de waterkant, al

Een volwassen aalscholver verschalkt
namelijk dagelijks maar liefst een
pond verse vis. Hun menu bestaat
voornamelijk uit vissen als pos, baars,
snoekbaars, blankvoorn en ook wel
spiering. Paling is eveneens gewild,
maar deze vissoort is tegenwoordig
schaars. Tevens zijn ze gek op
brasem. Je zult het niet gauw
denken, maar doordat aalscholvers

dan niet zittend op een paaltje. Dit is
het ritueel om hun vleugels te laten
drogen. De aalscholver heeft relatief
zwaardere botten dan andere watervogels en daardoor hebben ze
minder drijfvermogen. Hun schubvormige verenpak wordt daarom
behoorlijk nat. Daarom drogen ze zo
regelmatig hun verenkleed.
Broedtijd
Hoewel een echte watervogel, maakt
de aalscholver nesten in bomen,
maar ook wel op de grond of in rietkragen. De broedtijd is vrij lang en
loopt van december tot juni. Een
nest bestaat uit 3-4 eieren en worden
uitgebroed in 27 tot 31 dagen.
De jongen kunnen na ongeveer 50
dagen vliegen.

Halloweenpompoens maken. Foto: Monique Rusman.

Halloween op Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen woensdag
werden er op Kom In Mijn Tuin
(KIMT) voorbereidingen getroffen
voor Halloween.
De pompoenen lagen te wachten op
de kinderen om uitgehold te worden.
In twee groepen werd er de workshop gegeven onder leiding van
twee vrijwilligers.
Al het gereedschap lag klaar en

iedere deelnemer mocht een pompoen uitzoeken.
Vakkundig werden ze uitgehold en
kregen een gezicht. Alle kinderen
gingen naar huis met een prachtige
Halloweenpompoen!
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of via
Facebook Kom In Mijn Tuin.

Help mee met de nestkastencontrole in
Wandelbos Groenendaal
Een aalscholver aan de Kadijk met uitgespreide vleugels, die op deze manier zijn
verenkleed droogt. Foto: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Heemstede - Bezoekers van Groenendaal is het vast opgevallen dat er
sinds bijna 2 jaar genummerde nestkasten met een V, een K, een P en een
R code zijn verschenen.
In totaal zijn het bijna 80 kasten en
ze hebben te maken met een natuurvriendelijke manier om de biodiversiteit te verhogen en de eikenprocessierups onder controle te houden.
De 35 V kasten zijn voor vleermuizen
die leven van de vlinders die de eitjes
leggen, en de 40 K, P en R codes
staan voor de Koolmees, de Pimpelmees en de Ringmus die de rupsen
zelf graag lusten.

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Design in Groenendaal
Door Marieke Reehoorn,
Ambassadeur van de
Fantasie
Moeder natuur is een ware
kunstenares. Eentje met
talent voor design, oog
voor details en gevoel voor
schoonheid.
Kijk eens naar dit prachtige object dat zij afgelopen
weken gecreëerd heeft. Is dit geen fantastisch voorbeeld van hip design met een nostalgisch tintje? Die
intens rode kleur en de verdeling van de stippen! Wist
u dat de witte stippen restanten zijn van het algeheel
omhulsel waarin de paddenstoel ‘opgesloten’ zat
voordat hij uit de grond kwam?
Het magische van dit object is dat het binnen enkele
dagen van vorm verandert, van bol naar plat, maar nog
even adembenemend.

Fantaseer er een deurtje en twee raampjes in en je hebt
een schitterende villa voor kabouter Spillebeen met
een (voorraad)schuurtje/gastenverblijf/sauna of wat
uw fantasie ook maar kan bedenken.

De nestkasten zijn door vrijwilligers
van stichting MEERgroengemaakt als
een recycling project van hardhout
uit de milieustraat en gaan nog 1020 jaar mee.
Na de coronaperiode is stichting
MEERgroen benieuwd hoeveel
kasten bewoond zijn geweest. Ook is
het nu de tijd om ze schoon te
maken voor nieuwe bewoners en om

ze eventueel op een andere plek te
hangen, dit kon vanwege corona niet
in 2020.
Op zondag 14 november wordt er
met de boswachters en met 3 of 4
ploegen door het hele Groenendaalse Bos gegaan. Ook kinderen zijn
welkom. En naast (lege) nestjes
komen er altijd andere verrassingen
tevoorschijn aan bijzondere bewoners, paddenstoelen etc. Dus het
wordt een interessante en leerzame
middag.
Notitieboekjes, oude afwasborstels,
krabbers of schepjes, emmers met
sop, snoeischaren, kruiskopschroevendraaiers (om de deksels los te
schroeven) en verrekijkers zijn
aanbevolen. Ladders en begeleiders
zijn beschikbaar.
Aanmelden is verplicht voor zaterdag
13 november i.v.m. de organisatie en
logistiek.
Na opgave wordt de verzameltijd en
-plaats bekend gemaakt. Laat weten
of u komt en met hoeveel mensen op
info@stichtingmeergroen.nl.

Spillebeen kan trouwens beter niet van zijn huisje
snoepen, want deze beauty heeft hallucinerende
eigenschappen. Dit wetende begrijp ik ineens waarom
Spillebeen altijd zo druk zit te bewegen bovenop zijn
paddenstoelenhuisje. Hopelijk houdt hij dit exemplaar
wat langer heel.
Eén ding nog; zullen we voor dit kunstwerkje een
andere naam verzinnen? Vliegenzwam is toch wel wat
boers voor zoiets magisch, zoiets adembenemends,
zoiets lieflijks. Heeft u een leuk idee?
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl
www.ambassadeurvandefantasie.nl

Nestkasten ophangen. Foto: aangeleverd door stichting MEERgroen.
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Insturen van uw herfstfoto kan
nog steeds, doe mee!
Heemstede/Bloemendaal - De redactie ontving al heel wat kiekjes voor onze
herfstfotowestrijd, i s.m. Restauarant De Konijnen aan de Herenweg 33 in
Heemstede.
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.
Meedoen kan nog steeds! Mail uw herfstfoto (maximaal 1) uiterlijk maandag 8 november 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van herfstfotowedstrijd, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Vertel kort iets over uw gemaakte foto en waar deze gemaakt is. Als enige voorwaarde stellen we dat uw herfstfoto op
een plek in de gemeente Heemstede of gemeente Bloemendaal moet zijn genomen.
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.
De mooiste foto’s plaatsen we in de krant. Hierbij al wat eerste kiekjes!

We ruiken de herfst
Armand Girbes schhot dit fraaie plaatje in Wandelbos Groenendaal in
Heemstede, tijdens een herfstwandeling op zoek naar allerlei paddenstoelen. “Het detail van het insect en het dunne draadje waar het licht zo
mooi op viel kon ons bekoren. Als we de foto zien ruiken we de herfst”,
aldus Armand.

Het juiste moment voor zonneharpen
“Hierbij treft u mijn herfstfoto aan”, vertelt inzender Theo Smit bij deze magische foto. “Ik reed een paar keer tevergeefs naar het Groenendaalse bos. Tot ik een keer op het juiste moment, bij het juiste weer, veel zogenaamde
zonneharpen trof. Een mooi beeld van de herfst.”

Gave vliegenzwam
Jan van de Reep fotografeerde deze gave vliegenzwam in Groenendaal.
Schitterend!

Romantische sfeer

Eenvoud siert

Deze foto van Layla Wijsmuller is op 29 oktober genomen op het Landgoed Elswout in Overveen. Ze vertelt:
“De plek waar deze is genomen is vanaf een bruggetje en geeft een romantische sfeer weer. Het bruggetje met de
moshellingen. Prachtig onderhouden!”

Willem Luuk Nijdam nam deze foto op zondagochtend 31 oktober in het
Groenendaalse Bos. “Eenvoud siert”, vertelt hij. “Er waren nog veel andere
paddenstoelen/zwammen, maar deze sprak mij aan!”
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Medicijnen, namaakartikelen, planten
en alcohol invoeren: mag dat wel?
Bloemendaal/Heemstede – Veel
Nederlanders shoppen bij webshops
buiten de EU, vooral in aanloop naar
de feestdagen. Toch is het - voordat
je iets koopt - goed om te checken of
wat je koopt ook mag worden ingevoerd. Want daar gaat het regelmatig
mis, blijkt uit onderzoek in opdracht
van de Douane. Om Nederlanders te
informeren over de invoerregels voor
internetaankopen start de Douane
een campagne.
Namaakartikelen kunnen bij controles in beslag worden genomen.
Nederlanders denken de regels te
kennen, toch gaat het regelmatig
mis
In het onderzoek in opdracht van de
Douane geeft het merendeel van de
Nederlanders aan op de hoogte te
zijn van de regels over wat je wel en
niet mag invoeren. Ruim één op de
vijf (22%) denkt volledig op de
hoogte te zijn, ruim een derde (37%)
grotendeels en bijna één derde
(30%) geeft aan de regels een beetje
te kennen. Toch gaat het regelmatig
mis. Zo denkt bijna een vijfde van de
jongeren (18%) én een kwart van de
60-plussers (25%) dat medicijnen
probleemloos ingevoerd mogen
worden. Dat mag niet. Medicijnen
kunnen vervalst zijn en geen werkzame, vervuilde of te veel werkzame
bestanddelen bevatten, met gezondheidsschade tot gevolg. Ook is ruim
een vijfde (21%) er zeker van dat
alcohol niet ingevoerd mag worden.
Dat mag wél, maar is aan bepaalde
regels gebonden. De meeste fouten
worden gemaakt met namaakartikelen: bijna de helft van de jongeren
(47%) denkt dat namaakartikelen
zonder problemen ingevoerd mogen

Namaak van merkkleding. Foto aangeleverd door de Douane.

worden. Dat mag niet. Namaakproducten zijn kopieën van merkartikelen. De juridische term voor het
namaken van merkartikelen is intellectuele eigendomsfraude. Merken
zijn beschermd. Het is verboden deze
na te maken. Het is ook niet toegestaan om in valse merkartikelen te
handelen of ze in te voeren.
Regels op een rij
1. Niet alles wat van ver komt, is oké.
Koop bijvoorbeeld geen namaak,
want nepartikelen invoeren in
Europa is verboden.
2. Over alle aankopen in een
webshop buiten de EU betaal je
btw. Controleer of deze kosten op
de factuur staan. Is dit niet berekend in de webshop? Dan moet je
deze kosten bij aflevering van je
pakket betalen aan de bezorger.
3. Is je pakket meer waard dan € 150?
Dan betaal je meestal ook invoerrechten (tot 12% van het aankoop-

bedrag). Voor deze pakketjes doet
de bezorger aangifte bij de
Douane, wat daarbij ook nog tot
inklaringskosten leidt. Het volledige bedrag reken je af bij je
pakketbezorger.
Feestmaanden populair
Jaarlijks koopt de gemiddelde Nederlandse webshopper meerdere keren
buiten de EU. Vooral in oktober,
november en december. Oftewel, de
maanden van Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis. De belangrijkste
reden om buiten de EU te shoppen is
de prijs: ruim driekwart (77%) denkt
buiten de EU minder te betalen voor
hetzelfde product.
Checken, checken, kopen
Online bestellen? Check wat wel en
niet mag op douane.nl/internetaankopen. De virtuele assistent geeft
snel en eenvoudig antwoord op je
vragen.

INGEZONDEN COLUMN GGD
Speciale persconferentie
Een tijdje terug was het idee ontstaan om een persconferentie te organiseren, waarbij kinderen de rol van journalist zouden vervullen. Ter
voorbereiding hierop zijn scholen gevraagd of zij wilden meewerken.
Een aantal scholen zegde spontaan hun medewerking toe en hebben
een aantal basisschoolleerlingen gevraagd deze rol op zich te willen
nemen. In de aanloop zijn vanuit veel basisscholen vragen aangereikt
waar leerlingen graag een antwoord op zouden willen horen. Ik heb de
lijst van vragen even kunnen inzien en had mij voorbereid op vragen
over welk vak ik op school vroeger leuk vond en hoe je directeur van
een GGD kon worden.
Zoals met veel dingen liep het natuurlijk wat anders. Vorige week was
het zover. In de materialenhal van de Brandweer was een persruimte
ingericht met alles erop en eraan. Drie stoelen waarop ik samen met een
Bert van de Velden. Foto: aangearts en een brandweercommandant mocht gaan zitten en daarvoor een
leverd door GGD Kennemerland.
zaalopstelling waar de kleine journalisten hun plek konden innemen.
Net voordat zij de zaal binnen kwamen hadden zij de brandweerauto’s
en ambulances bewonderd in de uitrukhal en hadden zij zich samen met een journalist van NH-nieuws voorbereid
op welke vragen zij wilde gaan stellen. Die waren dus net even wat anders dan waar we ons op hadden
voorbereid.
Zo was er de vraag waarom het virus corona heet en waarom we ook de term covid-19 gebruikte. Onze arts kon
goed uitleggen dat dit te maken had met de vorm van het virus, dat er uitziet als een kroontje, we covid-19
gebruiken omdat dit de ziekte is die het coronavirus veroorzaakt. Verder waren er vragen of je een test of vaccinatie wel of niet mocht weigeren, of een prik pijn deed, of kinderen onder de 12 ook gevaccineerd gaan worden,
of er veel vrouwen bij de brandweer werkten en nog veel meer. Het was een levendig gesprek, vooral ook omdat
de jonge journalisten goede vragen wisten te stellen. Een bijzonder leuk en geslaagd evenement.
Na de bijeenkomst kreeg ik nog de vraag voorgelegd waarom we ons dit keer tot kinderen hadden gericht. Dat gaf
mij de gelegenheid uit te leggen dat we allemaal – van groot tot klein – te maken hebben met het virus en het dan
ook van belang is te weten wat er leeft. Niet alleen onder volwassenen, maar ook kinderen, omdat zij misschien
niet erg ziek worden van het virus, maar de situatie hen wel beperkt. Ook nu weer bleek dat zij het fijn vinden dat
uitgelegd te krijgen. Wat ik er zelf nu van heb geleerd? We moeten er niet te veel omheen gaan draaien, maar in
begrijpelijke taal communiceren en aansluiten bij de belevingswereld van de ander. Daar blijven we aan werken!
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Lezing ‘Zal corona ons allemaal
steeds meer raken?’ in de Kapel
Bloemendaal - Zondag 7 november
verzorgt Marinus van den Berg in
religieus centrum de Kapel, Potgieterweg 4, in Bloemendaal om 10.30
uur een lezing met als thema: ‘Zal
corona ons allemaal steeds meer
raken?’
Marinus van den Berg werkte 40 jaar
als pastor/geestelijk verzorger voor
verpleeghuizen en in een hospice. Hij
is 5 jaar geleden met pensioen gegaan maar in april 2020 gevraagd
voor een revalidatiecentrum in
Rotterdam voor de geestelijke ondersteuning van covid-patiënten die uit
een IC (na coma) kwamen revalideren. Hij schreef daarover in ‘Stap
voor stap’(uitgeverij Adveniat). Sinds

oktober werkt hij voor de tweede
golf weer in dit centrum. Hij spreekt
over wat hem trof en opviel in
contacten met patiënten en hun
naasten en wat hem opviel in contacten met medewerkenden. Daarnaast zal hij een aantal gedachten
delen over leven in deze tijd, nu we
meer in een transitietijd dan in een
tijdelijke onderbreking van wat
normaal heet, lijken te leven.
Marinus van den Berg publiceerde
over rouw (rouwen in de tijd) en
eenzaamheid (Ode aan de eenzaamheid, begin dec 2020).
Voor meer informatie
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 43
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Bloemendaal - Parallel
aan de oplopende landelijke cijfers,
loopt ook het aantal besmettingen in
Heemstede en Bloemendaal op. Echt
duidelijk waar de besmettingen
vandaan komen wordt het niet.
Vermoed wordt vooral op het werk
en in de thuissituatie.
Er liggen momenteel rond de 1.000
patiënten in het ziekenhuis met coronaklachten. Op de IC’s liggen +/- 215
Nederlanders en er komen er dagelijks nog eens 85 bij. Dat gaat dus
niet goed en het kabinet overweegt
de maatregelen toch weer strakker
aan te trekken.
Gedacht wordt aan het gebruik van
de corona-app verder uit te breiden.
De ruimte voor niet-gevaccineerden
wordt hiermee verder ingeperkt.
Vaker een mondkapje dragen en 1,5
meter afstand houden. Een grote
meerderheid van de bevolking geeft
in peilingen aan dat men nietgevaccineerden stringentere maatregelen wil opleggen. Het kabinet wil
daartoe nog niet overgaan.
Stijging besmettingen Heemstede
en Bloemendaal
Heemstede en Bloemendaal lieten
de afgelopen week weer een stijging
zien van besmettingen. In week 43
respectievelijk 50 en 39 waar dat een
week eerder nog 34 en 28 waren.

Bloemendaal kende vanaf november
2020 tot en met week 42 17 sterfgevallen. Heemstede heeft 64 coronadoden te betreuren vanaf november
2020.
De 24 miljoenste prik is de afgelopen
week gezet. Opvallend deze week
was dat een bestuurslid van de
Medisch Centrum Maastricht meldde
dat vooral gevaccineerden in hun
ziekenhuis liggen. Naderhand werd
dit verklaard door de hoge graad van
vergrijzing in Limburg en in verhouding meer mensen met onderliggend lijden dan het landelijke
gemiddelde.
In grote lijnen houden de medici en
overige specialisten zich aan het
cijfers van ongeveer 85 % van de
ziekenhuisopnames niet-gevaccineerden betreft.
Het OMT en de GGD’s verwachten de
komende week weer een kleine
100.000 prikken te kunnen zetten,
waarbij vooral de jongeren een
groep is waarop men zich richt.
De vaccinatiegraad in Heemstede
kan nog hoger. Er zijn +/- 24.000
inwoners boven de 12 jaar waarvan
89% minimaal eenmaal is ingeënt.
Ruim 2.600 inwoners zijn nog niet
gevaccineerd.
In Bloemendaal zijn er nog +/- 2.200
inwoners niet gevaccineerd. Er is dus
nog een weg te gaan.

Wasmachine in de
brand aan de Dr. J.R.
Thorbeckelaan
Heemstede – De hulpdiensten zijn
maandagmiddag 1 november groots
uitgerukt nadat er brand was ontstaan in een wasmachine in Heemstede. De brand aan de Dr. J.R. Thorbeckelaan werd rond kwart voor een
ontdekt waarop direct de brandweer
werd gealarmeerd. Bij aankomst van
de brandweer stond de woning vol
met rook. De brandweer heeft de
wasmachine buiten gezet.
De bewoonster van de woning is
door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze veel rook had ingeademd. Stichting Salvage is opgeroepen voor hulp bij de afhandeling
van de schade.

Foto: Michel van Bergen

