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Bloemendaal - Van 2 tot en met 9 
november is de Week van de Pleeg-
zorg. Met deze actieweek wil Pleeg-
zorg Nederland, onderdeel van 
Jeugdzorg Nederland, aandacht 
vestigen op pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders. Het aantal aanmel-
dingen van nieuwe pleegouders 
daalde afgelopen jaar �ink ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Om 
ieder kind dat op pleegzorg wacht 
groen licht te kunnen geven zijn er 
3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. 
Zowel in deeltijd, kortdurend, als 
voor langere tijd. \
Tijdens de Week van de Pleegzorg 
zetten Pleegzorg Nederland en de 
lokale pleegzorgorganisaties zich in 
om meer zichtbaarheid te geven aan 
dit probleem en meer mensen 
enthousiast maken voor het pleeg-
ouderschap. Alles met het doel ieder 
kind de mogelijkheid te bieden zo 
thuis mogelijk op te groeien.

Groen licht  
Op dinsdagavond 1 november werd 
het startsein gegeven voor de Week 
van Pleegzorg 2022 met de #groen-
licht-actie. Dit staat symbool voor het 
thema van dit jaar ‘geef groen licht 
voor de toekomst van een pleegkind’. 
In de regio Zuid Kennemerland en 
IJmond zullen verschillende gebou-
wen groen verlicht worden.
Tijdens de aftrap werd het eerste 
exemplaar van het nieuwe boek ‘Bij 
elkaar blijven’ gepresenteerd. Dit 
boek bevat persoonlijke verhalen 
over pleegzorg en de blijvende 
verbinding die hier ont-staat tussen 
ouders, (pleeg)kinderen en 
pleegouders. 

Pleegzorg 
In de regio Noord Holland zijn verschil-
lende aanbieders van pleegzorg ac-
tief; Kenter jeugdhulp, Levvel, Parlan 
en William Schrikker gezinsvormen. 

Alle deze organisaties werven, scree-
nen, matchen en begeleiden 
pleegouders.
Deze aanbieders hebben een tekort 

aan alle vormen van pleegzorg; 
weekend, crisis, korte of langere op-
vang. Kenter jeugdhulp vraagt extra 
aandacht voor de opvang van 
kinderen boven de 8 jaar oud. 

Week van de pleegzorg 
Tijdens de Week van de Pleegzorg 
organiseren de jeugdhulporganisa-
ties sámen met de gemeenten aller-

lei activiteiten voor pleegouders en 
pleegkinderen. 
Op donderdagavond 10 november 
organiseren Kenter, Levvel, Parlan en 
WSG een gezamenlijke online infor-
matie bijeenkomst over pleegzorg.

Voor meer informatie en aanmelden 
zie: https://openjewereld.nu/regio/
noord-holland/.

Week van de Pleegzorg: aandacht voor tekort pleegouders

Tekort aan pleegouders. Foto: Bigstock.

Foto aangeleverd.

Open atelier Yvonne 
Piller Overveen
Overveen - In het kader van de 
Haarlemse Kunstlijn exposeert 
Yvonne Piller haar bronzen �gu-
ratieve beelden. De eerste twee 
weekenden in november is haar 
atelier aan de Korte Zijlweg 19 
open. De locatie ligt aan de 
achterzijde van het monumen-
tale stalgebouw naast het 
weiland bij het Houtmanpad.

Eerder maakte zij De Draver, het 
levensgrote paardenbeeld met 
sulky en pikeur, in Santpoort-
Noord. Meer paardenbeelden 
zijn nu te zien in haar atelier, 
evenals vogels, honden en 
mensen.

Een ieder is van harte welkom 
op zaterdag/zondag 5, 6 novem-
ber en 12, 13 november van
11- 17 uur.

Overveen – Op zondag 13 november 
van 10 tot 11.30 wordt een excursie 
gehouden rond de Oosterplas. 
Tijdens deze excursie kunt u 
genieten van het duinlandschap. 
Welke invloed heeft de mens gehad 
op de duinen en wat zijn de nu de 
‘Thijssebosjes’? Wat is er te zien vanaf 
het uitzichtpunt Starreberg? Welke 
speci�eke zaken zien we in dit jaar-
getijde? Denk bijvoorbeeld aan de 
vruchten en paddenstoelen in het 

najaar en hoe de bomen zich tegen 
de kou in de winter beschermen. Dus 
in eieder jaargetijde voldoende te 
beleven. Start: Parkeerplaats NPZK, 
Zeeweg 12, Overveen, bij het infor-
matiebord ingang Bleek en Berg. 
Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. 
Reserveren/aanmelden (verplicht) via 
www.np-zuidkennemerland.nl. 
Informatie van di t/m zo via tel.: 
023-5411123.

Oosterplas. Foto aangeleverd door IVN ZK.

Wandelexcursie rond de Oosterplas

Bloemendaal - Zondagmiddagjazz 
van 15 tot 17.30 uur bij Grand Café 
Nieuw Vreeburg aan het Kerkplen 16 
in Bloemendaal met gratis entree. 
Daar speelt de Jazzy Rabbits Jazz 
Band.

Het repertoire van The Jazzy Rabbits 
is de classic jazz, oude stijl, akoes-
tisch. De voorkeur van de band gaat 
uit naar de medium tempo authen-
tieke New Orleans songs uit de 
periode 1915 – 1930. De inspiratie-
bronnen zijn de artiesten uit die 
periode: Louis Armstrong and the 
Hot Five, Hot Seven, King Oliver, 
Clarence Williams, Bix Beiderbecke, 
Tiny Parham. 

De songs worden met zorg voor jazz 
neergezet; naast de melodie van 
hetchorus (de tune) spelen zij veelal 
ook nog het verse (de vaak in de 
vergetelheid geraakte melodie van 
het couplet). 

Aanvullend hebben zij ook de 
meeste dixieland klassiekers paraat. 
En soms zingen ze een Nederlandse 
tekst. 

De bezetting is: Cas Kok,klarinet 
Wim v.d. Pouw: trompet 
Tom Stuip : trombone 
Jan van Ooijen: sousafoon 
Herman Nieuwdorp: wasbord, drums, 
zang 
Hennes de Ridder: piano 
Rob Braat: banjo.

The Jazy Rabbits Jazz band bij Nieuw Vreeburg

Heerlijke jazz op zondagmiddag.
Foto: Bigstock.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Bloemendaal - De juiste oplossing 
van de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is: ‘Nu even ophouden met 
maar doorgaan’.

Uit de loting van juiste oplossingen is 
Olga Hommes de gelukkige winnaar 
geworden.
Zij kan haar prijs, de mooie �es wijn, 
afhalen bij Wijnkoperij De Gouden 
Ton aan de Binnenweg 4 te Heem-
stede. 
De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

DUURZAAMHEIDS-
BIJLAGE

DEZE WEEK IN ONZE KRANT
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Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@bloemendaler.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 6 november, 10u.
Ds. N. Scholten. Dienst te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 6 november om 10u.
Ds. J. de Goei.
Na de dienst is er ko�e drinken in 
Het Jagershuis.

De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 november, 10u.
Ds. Ad Alblas (Oegstgeest).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hiernaast hoe 
dit werkt.  

Heeft u kopij of tips 
voor de redactie?

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Bloemendaal - Op zondag 6 
november verzorgt Susanne Kruys 
om 10.30 uur in De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal een lezing 
met als thema: ‘De biogra�e als medi-
cijn’. Wie we zijn en waar we zin aan 
ont-lenen wordt in hoge mate be-
paald door de tijd en de context 
waarin we leven. In deze tijd beschik-
ken we niet meer over een zoge-
naamd ‘Groot Verhaal’, een collectief 
verhaal dat ons een bedding geeft 
voor ons handelen en waar wij zin 
aan ont-lenen. In de huidige wes-
terse samenleving moeten we voor 
onszelf zorgen en onze eigen zin 

creëren. En dat is niet gemakkelijk in 
een maatschappij waar de economi-
sche, materiële waarde van het indi-
vidu de norm is geworden. In de 
greep van die buitenwereld raken we 
de verbinding kwijt met onze binnen-
wereld, we raken ons eigen spoor 
bijster. Hoe kunnen we de verbinding 
herstellen met ons levensspoor, met 
onszelf, met de zin van ons bestaan? 
De biogra�e als medicijn: ons levens-
verhaal als ingang om te ontdekken 
wie we zijn, wat we nodig hebben en 
waar onze zingeving ligt. 
Susanne Kruys (1963) is medeo-
prichter van Square of Life, trainer, 

biogra�sch coach, zingevingsthera-
peut en auteur.  Het is haar passie om 
een individu, groep of organisatie in 
het licht te zetten en te laten ver-
schijnen. Een belangrijk levensthema 
is zien en gezien worden, haar motto 
in haar werk is dan ook: ‘Ieder mens 

wil werkelijk gezien worden.’  Voor 
meer info: squareo�ife.nl 
Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag €8 ter 
dekking van de kosten. 
Meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Susanne Kruys in De Kapel met 
e biogra e als edi i n

Santpoort-Noord – ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord biedt weer twee fraaie uitvoe-
ringen aan: een viool-pianoduo en 
een gitaarconcert. 
  
Internationale allure 
Op zaterdag 12 november om 15 uur 
heeft ’t Mosterdzaadje het genoegen 
een hemelbestormend jong viool-
pianoduo te ontvangen in ‘t Mosterd-
zaadje.  Duo Khojayan/Poortinga 
maakt nationaal en internationaal 
naam. De violiste Meri Khojayan en 
de pianist Robert Poortinga hebben 
op het programma voor dit middag-
concert werken van Proko�ev, 
Tsjaikovsky en Elgar.  
Onlangs gaven zij in Spiegelzaal op 
Radio4 een voorproe�e van het 
concert in Santpoort. Behalve dat ze 
één van de bekwaamste viool-piano 
duo’s van hun generatie worden 
genoemd, maakten ze ook een 
biogra�sche documentaire over 
Pablo Sarasate. De �lm trok de aan-

dacht van de internationale pers en 
werd in Londen op een �lmfestival 
onderscheiden. 

Gitarist Jan Wouter Oostenrijk met 
Traveling East Tour 
Op zondag 13 november om 15 uur 
brengt de gitarist Jan Wouter Oosten-
rijk zijn solo programma Traveling 
East in ‘t Mosterdzaadje. De gitaarlief-
hebbers zullen ongetwijfeld deze 
spraakmakende gitarist kennen. Zo 
niet, kom kennis met hem en zijn 
muziek maken. 
Jan Wouter is een gitarist met een 
bijzonder verhaal. Vanuit zijn passie 
voor de Arabische wereld ontwik-
kelde hij muziek met eigen ge-
bouwde gitaren waarmee hij geënt 
op traditie, microtonale klanken 
succesvol weet te integreren met 
jazz, blues en roots. Hij was te gast 
op de televisie bij Vrije Geluiden.
Jan Wouter Oostenrijk (JWO) 
studeerde af als improviserend gita-
rist aan het conservatorium van 

Amsterdam en behaalde zijn master 
in Rotterdam. Hij kreeg de ‘Gouden 
Notenkraker’ prijs voor zijn bijdrage 
aan de Nederlandse live-muziek met 
de NL/Marokkaanse band Raïland in 
1996.  

Informatie via tel.nr. 023-5378625 of 
via  www.mosterdzaadje.nl. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage met richt-
lijn van €10 is wenselijk.

iool pianod o o a an oortinga en gitarist an 
o ter Oostenri k treden op in t osterdzaad e

Duo Khojayan/Poortinga. Foto aangeleverd door ‘t Mosterdzaadje.

Gitarist Jan Wouter Oostenrijk. Foto: J. Visschedijk.
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Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

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

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg 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!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Ik kreeg contact met een bijzonder echtpaar. 
We kennen elkaar via via en het werd tijd 
om iets te regelen voor haar laatste reis. 
Lily (74) had alles uitvoerig bekeken en 
via enkele persoonlijke gesprekken zijn wij 
gekomen tot een gedetailleerde invulling 
van haar uitvaart. Zo hebben we diverse 
scenario’s uitgewerkt, dit omdat zij ook een 
groot deel van haar leven doorbrengt in het 
zonnige zuiden.

Lily is een prachtige, zeer verzorgde vrouw 
met een aanstekelijke lach. Een mooie 
verschijning. Met een knipoog geeft zij 
aan dat haar partner Paul (79) niet haar 
type is. Paul lacht, kijkt het aan en vult 
het gesprek aan met de nodige humor. 
Tijdens de gesprekken wordt er ook vaak 
gelachen. Lily geeft aan dat dit haar vierde 
relatie is en mocht er iets met haar partner 
gebeuren, dan wordt het weer tijd voor iets 
nieuws. 

“Weet je trouwens Alexander dat als ik 
aan mijn vrienden over jou vertel en dat 
wij de uitvaart aan het voorbereiden zijn, 
zij dat macaber vinden of heel gek”, vertelt 

Lily. Haar partner beaamt dat en geeft aan 
dan één ding zeker is, we gaan allemaal 
dood. Lachend geeft hij aan dat hij graag 
als eerste gaat. 

Lily wil graag veel visitekaartjes van ons 
bedrijf hebben zodat ze die kan uitdelen. 
“Iedereen moet het regelen! Maak van je 
nabestaanden geen spoorzoekers”, zegt ze.

Als alle wensen besproken zijn en op papier 
staan, geeft Lily in ons laatste gesprek aan 
dat we elkaar, alle drie samen dus, eigenlijk 
niet meer zien in levende lijve. Dat vinden 
we toch vreemd en we spreken af dat we 
elkaar weer zien op een feestje. “Dat is 
beter”, zegt ze.

En Paul vult aan: “Nu wij ook alles financieel 
ruim van tevoren geregeld hebben, krijgen 
we dan ook vroegboekkorting?” Ik geef aan 
dat er twee zekerheden zijn in het leven. 
Men betaalt belasting en men gaat dood. 
Ik zwaai Lily en Paul uit en krijg kort daarna 
een appje met de uitnodiging voor een 
feestje. Wat een heerlijk stel.

En? Wanneer gaan wij om tafel?

Vroegboekkorting

Door Harry Opheikens 

Heemstede - Arno Koek van Boek-
handel Blokker had op 30 mensen 
gerekend, maar het waren er uitein-
delijk 60. Ook niet zo verwonderlijk 
als je bedenkt dat Marjolein ’t Hart in 
Heemstede woont, dus veel beken-
den en familie maar ook een aantal 
raadsleden waren gekomen voor het 
interview met Marjolein ’t Hart door 
Roelof van Gelder (onafhankelijk 
wetenschapper en historisch onder-
zoeker, gespecialiseerd in de Neder-
landse maritieme en culturele ge-
schiedenis) afgelopen zaterdag 29 
oktober zou afnemen over het door 
Marjolein geschreven boek ‘Oorlog 
en ongelijkheid’. Marjolein ’t Hart is 
emeritus hoogleraar geschiedenis 
van staatsvorming in mondiaal 
perspectief aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en gastonderzoeker bij 
het Huygens Instituut (knaw). 

Hoewel de titel van het boek van 
Marjolein ‘Oorlog en ongelijkheid’ al 
veel verklaart waar het boek over 
gaat, riep bij Roelof van Gelder vooral 
de ondertitel ‘Een inclusieve geschie-

denis van de Gouden Eeuw’ vragen 
op. Veel boeken over de Gouden 
Eeuw gaan vooral over de rijkdom 
die deze periode heeft opgeleverd. 
Met name door de ‘Tachtigjarige 
Oorlog’ (1568-1648) zijn veel Hollan-
ders rijk geworden aan een goed 
georganiseerde oorlogsmachine 
door goede investeringen en dat 
leverde daarna weer veel op. De 
handel werd door de oorlog volledig 
uitgebuit met o.a. belastingen. 
Nederland werd één van de rijkste 
landen in die tijd.  

Wat is nu de ‘Inclusieve geschiedenis’. 
Het boek ‘’Oorlog en ongelijkheid’ 
legt de glorie en de schaduwzijden 
naast elkaar. Een oorlog brengt ook 
veel o�ers. Je kunt je legers en vloot 
nog zo goed draaiende gekregen 
hebben, maar die grote rijkdom 
bereikte echter niet iedereen. In kolo-
niën overzee werden mensen op 
grote schaal uitgebuit en ook binnen 
de Republiek zelf groeide de onge-
lijkheid. Katholieken, plattelanders, 
vissers, de lagere en de middenklasse 
in de steden: allemaal gingen ze er 
tijdens de Gouden Eeuw op achter-

uit. Daarnaast heeft men in een 
oorlogssituatie te maken met plun-
deringen en andere slechte zaken in 
vooral de boerengebieden. In die tijd 
werden ook landerijen onder water 
gezet om de vijand tegen te houden. 
De boeren werden zelfs gezien als 
eventuele leveranciers van voedsel 
aan de Spanjaarden. Het zijn de scha-
duwzijden van de Gouden Eeuw, ook 
al pro�teert de huidige Nederlandse 
economie nog steeds van de vermo-
gens van toen. 

Marjolijn ’t Hart heeft vooral die 
tegenstrijdigheden, aan de ene kant 
de rijkdom en aan de andere kant de 
armoede en ellende in de boeren-
streken, samen proberen te brengen 
in één boek.  

Zowel in het interview als vanuit het 
publiek worden al heel snel vergelij-
kingen gemaakt met de huidige 
con�ictsituaties. Hoe anders is het 
t.o.v. 400 jaar geleden tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog en ook nu 
liggen rijk en arm naast elkaar, maar 
ook sterk uit elkaar. 
 “Komt er nog een nieuw boek?”, was 

de laatste vraag. Wellicht, maar 
Marjolein wil zich de komende tijd 
gaan bezighouden met de vensters 
van de online ‘Canon van Nederland’ 
(de canon van Heemstede-Benne-
broek is daar een onderdeel van). 
Deze canon verteld een stuk geschie-
denis, maar wat was het vervolg van 
deze geschiedschrijving. Dat wil 
Marjolein gaan uitlichten en ja, ook 
dat kan een boek worden.

De ‘Gouden Eeuw’: glorie en haar schaduwzijden

Marjolein t Hart signeert haar boek. 
Foto: Harry Opheikens.

Door Bart Jonker

Heemstede – Wijnen en de wijncul-
tuur zijn een vak apart. Zoek je een 
bepaalde wijn bij je gerecht en wil je 
goed daarover geïnformeerd worden 
waarbij deze past? Dan kun je in Heem-
stede goed terecht. Zoals bij Wijnko-
perij De Gouden Ton aan de Binnen-
weg 4 in Heemstede van Bas Raap-
horst, die je daarover met daad en 
raad bijstaat te midden van een in-
drukwekkend assortiment van inter-
nationale en zelfs nationale wijnen. 
Leuk om te vermelden is dat De 
Gouden Ton om de week een mooie 
wijn beschikbaar stelt voor de kruis-
woordpuzzelwinnaar in deze krant. 

Wijnen voor iedere 
gastronomische combinatie
Eind november is Wijnkoperij De 
Gouden Ton alweer anderhalf jaar 
aan de Binnenweg in Heemstede 
gevestigd. Waarin maakt De Gouden 
Ton als wijnhandel het verschil?  “Het 
grote verschil ten opzichte van 
andere wijnhandelaren is dat De 
Gouden Ton een kleine club is”,  legt 
Bas Raaphorst uit. “Deze winkel in 

Heemstede is de tiende winkel in 
Nederland. Wij voeren dezelfde 
wijnen in de winkels, en we hebben 
ook een inkoper die dat regelt. Net 
als ik kent hij alle wijnproducenten 
waar we van afnemen en waar wij 
ook bij proeven. Daardoor weet je 
precies waar je enthousiast van 
wordt en wat je verkoopt, hoe het 
smaakt en waar het bij past. Er is een 
grote passie voor lekker koken en 
eten. Mensen komen hier in de 
winkel met hele menu’s, recepten of 
kookboeken. Ik adviseer hen en zoek 
de geschikte wijn uit voor iedere 
denkbare gastronomische combi-
natie. Het draait om wat een wijn nu 
bijzonder maakt, hoe het gerecht 
zich kenmerkt en hoe wordt dit aan 
elkaar gekoppeld wordt. Zelf heb ik 
een jarenlange ervaring in de horeca 
en heb ik aan tafels gestaan om de 
wijnen te adviseren en mensen te 
helpen met deze gastronomische 
combinaties. Er zijn wel een miljoen 
manieren om een wijn/spijscombi-
natie te maken. De laatste jaren merk 
je wel dat vooral de belangstelling 
voor shared dining en de Noord-Afri-
kaanse keuken toeneemt. Ik heb heel 

veel wijnen uit Frankrijk en Italië die 
daar uitstekend bij passen ook juist 
voor de vegetarische en veganisti-
sche keuken. Je gaat als wijnhande-
laar daarin mee met je tijd en dat 
maakt dit vakgebied alleen maar 
interessanter.” 

Mooie wijnen en cadeaus
Mensen weten De Gouden Ton te 
vinden voor mooie wijnen en mooie 
cadeaus, zoals goed glaswerk. In de 
winkel staat zelfs een Nederlandse 
wijn uit het Zeeuwse Schouwen-
Duiveland. Bas laat als voorbeeld 
enkele wijnen uit zijn assortiment 
zien van Duitse wijnen uit Baden-
Württemberg, het Zwarte Woud. “De 
streek die aan de andere kant van de 
Rijn ligt, tegenover de Franse Elzas. 
Het gekke is dat mensen de Elza-
swijnen goed kennen, maar minder 
bekend zijn met de wijnen uit het 
Zwarte Woud aan de andere kant van 
de Rijn, die van net zulke uitmun-
tende kwaliteit zijn.” 

Overzichtsproeverij 6 november
Op zondag 6 november van 13 tot 17 
uur houdt Wijnkoperij De Gouden 

Ton in de winkel een overzichtsproe-
verij. ”Er gaan bijna 50 wijnen open, 
o.a. wit, rood en bubbels die 
geproefd kunnen worden, uit de hele 
wereld in alle categorieën”, vertelt 
Bas trots. “Het is de kans om bekend 
te worden met ons assortiment, ook 
met het oog op de aankomende 
feestdagen. Aanmelden hiervoor kan 
via een berichtje/ winkelbezoekje/

mailtje (heemstede@goudenton.nl) 
of belletje 023-303995. De entree is 
€10,- p.p. en vervalt bij aankopen 
aanschaf van boven de €100. Bestel-
lingen worden in de week erna klaar-
gezet. Wij zijn er in ieder geval hele-
maal klaar voor”, aldus Bas Raaphorst.  

Meer informatie op:
www.degoudenton.nl.  

Wijnkoperij De Gouden Ton: toepasselijke wijnen waar je enthousiast van wordt

Bas Raaphorst van Wijnkoperij De Gouden Ton. Foto: Bart Jonker.

LEZERSFOTO

Heemstede - “In de binnentuin van het Carré valt altijd wel een visje te 
vangen, maar of ze samen delen?” Dat vraagt de inzender Ed Westerho� 
zich af.

Wie vist er achter het net?

Administratie Hulpclub 
voor Wereldvrouwen

Heemstede – Op maandag 7 novem-
ber van 10-11.30 uur is er een Admi-
nistratie Hulpclub voor Wereld-
vrouwen in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, voor en door wereld-
vrouwen die wat hulp nodig hebben 
bij het organiseren van hun admini-
stratie Komt u er met elkaar niet uit, 
dan zijn er altijd mensen aanwezig 
om uitleg te geven.
Contactpersonen: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06 – 40 30 45 98.
Zahra Alobaidy, tel. 06 – 53 15 87 33.

Spelmiddag in Café
‘t Bremmetje

Heemstede - Iedere maand is er nu 
een spelmiddag in Café ’t Bremmetje 
aan de Raadhuisstraat 12 in Heem-
stede, zo ook maandag 7 november 
van 14-16 uur.
Er kan gebiljart en gerummikupt 
worden onder het genot van een 
drankje en met jaren 50-60 muziek 
op de achtergrond.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede – Er vinden een paar 
wisseling plaats in de fractie van 
Heemsteeds Burger Belang (HBB). 
Olav Lommerse verlaat de gemeen-
teraad, omdat hij een baan heeft 
aangenomen in de toeristische 
sector in Egypte. Jan Verhagen volgt 
hem op in de gemeenteraad. Jan 
wordt ook de nieuwe fractievoor-
zitter waarmee hij de taken van 
Annelies van der Have overneemt. Na 
12 jaar in de gemeenteraad waarvan 
4 jaar als wethouder. Annelies neemt 
wat gas terug en gaat door als 
gemeenteraadslid, dus zonder het 
fractievoorzitterschap. Dit maakte 
HBB bekend op de raadsvergadering 
van 27 oktober.

Jan Verhagen volgt Annelies van der Have op 
als fractievoorzitter voor HBB

Jan Verhagen. Foto aangeleverd.

INGEZONDEN POLITIEK

Wat een onrust in het dorp over de opvangplaatsen voor statushouders 
of Oekraïners.
Het gemeentehuis heeft aan de zijde van de Van Merlenlaan waarschijn-
lijk luiken voor de ramen. Kunnen de beleidsmakers niet naar buiten 
kijken naar de Vrijheidsdreef en het vrijwel nooit gebruikte groene 
weiland dat daar ligt? 

Waarom de speelruimte voor kinderen in de wijken opo� eren voor dit 
tijelijke gedoe, of gaat dit probleem langer duren? Of heeft de gemeente 
Heemstede de argumenten al klaarliggen waarom het daar niet zou 
kunnen?

J. Smit, Heemstede.

Opvangplaatsen weide Vrijheidsdreef

WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De laatste weetjes uit de Heemsteedse 
gemeenteraad op een rijtje gezet. 

Uitvoeringsprogramma college
Er werd drie kwartier lang stilgestaan bij een stuk over 
het uitvoeringsprogramma van het college voor de 
komende jaren. Heel veel voornemens en plannen 
waarvan het de vraag is of het ooit in deze omvang zal 
worden uitgevoerd. Politiek ingrijpende besluiten en 
het gebrek aan ambtelijke capaciteit kan een spaak in 
het wiel zijn om de voornemens ook waar te maken. 
Van der Heijden (GL) had bedenkingen bij de  voorlich-
ting over de energietransitie, het schone luchtakkoord 
en de pakketbezorging. Die staan in 2024/2025 in de 
planning. Zij wil dit nog in 2023 op de agenda zien. 
Wulfers (VVD) zou graag zien dat veilige � etsroutes en 
OV in de regio naar voren worden gehaald. Verhage 
(HBB) vroeg zich af wat het college in 2022 heeft 
gedaan na een hal� aar besturen. Van der Weijden 
(CDA) zag niets terug van zonnepanelen op het 
parkeerterrein Sportpark. Rocourt (D66) zette vraag-
tekens bij het voornemen een gemeenschappelijke 
regeling met Bloemendaal op te zetten. Daarover was 
in het verleden al de conclusie getrokken ‘samenwer-
king ja, een GR nee’. Het capaciteitsgebrek zat in veel 
antwoorden verpakt. De gemeente wil na goedkeuring 
van de begroting extra personeel gaan werven. Wat het 
college wel heeft gedaan in 2022, is voortgaan op de al 
ingeslagen weg van het vorige college. Gesprekken 

met scholen over de toekomst 
en de wegcategorisering. 
Gaande deze collegeperiode 
zouden de plannen meer 
handen en voeten krijgen. 

Vuurwerkverbod 
Het vuurwerkverbod is bekrachtigd. Er mag dus geen 
vuurwerk meer worden afgestoken de komende jaar-
wisseling. HBB was tegen het verbod om reden dat het 
niet te handhaven is. Vuurwerk mag gewoon worden 
verkocht en men mag het in bezit hebben. Het afsteken 
mag dan weer niet. Dat vindt de lokale partij een 
vreemde situatie en stemde als enige partij tegen. 

Rondvraag 
Het CDA wil bij monde van Oscar Boeder het raadhuis 
een periode groen verlichten zijnde de nationale kleur 
van Iran. Dit om onze solidariteit te betuigen bij de 
huidige protesten in Iran. Remco Ates (VVD) is tegen dit 
voorstel omdat het, anders dan bij de Oekraïne, in Iran 
gaat om een interne kwestie en in Oekraïne om een 
oorlog. VVD collega Vanessa Storm van ‘s Gravesande 
vindt dat er elders in de wereld ook het nodige aan de 
hand is en daarvoor kleuren wij het raadhuis ook niet. 
Wethouder de Wit gaat uitzoeken of het kan en zo ja 
komt ze met een voorstel richting de raad. 
GroenLinks kondigde een motie aan waarin zij in het 
kader van schone lucht het stoken van hout in pallet 
kachels of open haarden willen terugdringen of hele-
maal stoppen. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Afgelopen week waren 
er verschillende bijeenkomsten met 
bewoners uit de wijken waar het 
college � ex-woningen wil plaatsen. 
Bewoners rond het Oude Slot en de 
Kerklaan e.o. zorgden voor een � inke 
opkomst.
Burgemeester Nienhuis en wethou-
der Meerho�  lichtten de plannen toe. 
Er zijn 50 locaties onder-zocht en 
slechts drie zijn geschikt om snel iets 
te realiseren.  

Lasten eerlijker verdelen
De bewoners uit de omgeving heb-
ben bezwaren en vele vragen.
De Kerklaanbewoners vinden de 65 
Oekraïners die nu al in het oude poli-
tiebureau wonen wel voldoende. De 
gemeente zinspeelde om eventueel 
een extra etage op het huidige pand 
te zetten. Dat viel uiteraard niet in 
goede aarde. Men vindt dat de lasten 
eerlijker verdeeld moeten worden 

over meerdere locaties. De speel-
veldjes die in de plannen staan zoals 
in de Huygenslaan en Fazantenlaan 
worden door bewoners uit andere 
buurten omschreven als weinig 
gebruikte speeltuintjes, dus kunnen 
daar � ex-woningen staan.  

“Er zijn grenzen”
Ook de bewoners rond het Oude Slot 
hadden zo hun bedenkingen. Er zijn 
regelmatig bruiloften, recepties en 
uitvaartbijeenkomsten en dan is het 
vaak druk in de straat. Men verwacht 
met zoveel extra bewoners meer 
overlast.
De tijdsdruk beviel enkele bewoners 
niet. “Neem meer tijd”, was de 
suggestie, “ga eens praten met Den 
Haag en geef aan dat we geen ruimte 
meer hebben. Er zijn grenzen en zorg 
dat je als college geen toe-zeggingen 
doet die je niet waar kunt maken. Ga 
praten met de omgeving van de 
huidige locaties Kohnstammlaan en 
parkeerterrein van het sportpark of 

de woningen wat langer mogen 
blijven staan.” Hoe staat de huurder 
van het Oude Slot tegenover de 
plannen? Het college liet weten dat 
zij geen voorstander zijn van stape-
len van deze woningen, maar er 
wordt wel naar gekeken. 

Hereniging en Nederlandse taal
Een aantal van de huidige vluchte-
lingen (statushouders) was ook bij de 
informatieavond aanwezig. Helaas 
hebben zij nog weinig kennis van het 
Nederlands, dus ging veel aan hen 
voorbij. Een aantal wacht op hereni-
ging met hun echtgenote en dat 
schept nieuwe problemen, want de 
woningen zijn geschikt voor één 
persoon. Tussen neus en lippen door 
meldden de heren dat zij al een jaar 
wachten op een cursus Nederlands. 
De gemeente gaat aan de slag met 
alle op- en aanmerkingen en hoopt 
medio november met voorstellen te 
komen. Eind november moet de 
gemeenteraad beslissen.

Bezwaren omwonenden Oude Slot en Kerklaan 
over woonruimte statushouders en Oekraïners

Bewonersavond. Foto: Eric van Westerloo.

OPINIE

Heemstede – In Heemstede is het invoeren van 30-km wegen op dit 
moment het onderwerp van gesprek. Afgelopen weekend, bij een bezoek 
aan onze zuiderburen in het Vlaamse Brasschaat, werd dit bord door de 
redacteur gespot: ‘Graag traag’. Misschien tevens een duidelijk en geschikt 
bord om te plaatsen in Heemstede waar langzaam en stapvoets gereden 
dient te worden?

Overigens geldt dit niet alleen voor auto’s, maar ook voor die elektrische 
(bak)� etsen die overal te pas en te onpas kriskras door Heemstede racen 
en waar je als voetganger tegenwoordig voor opzij moet springen om 
jezelf in veiligheid te brengen… Wordt het wellicht weer ietsje veiliger en 
op zijn Vlaams gezegd wat ‘plezanter’ in het dorp.

Bart Jonker, eindredacteur. 

‘Graag traag’: ook geschikt bord voor 
Heemstede?

Heemstede - Dinsdag 15 november 
van 19-2 uur is de laatste Regen-
boogborrelvan dit jaar, bij Loco Co� e, 
Julianalaan 6, Heemstede.
Met een akoestisch optreden van de 

Heemsteedse band ‘Jorn en het 
Drankorgel’, bestaande uit drie 
mannen die country western covers 
spelen. Iedereen is welkom.
Toegang is vrij. 

Laatste Regenboogborrel van het jaar
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Milou de Soeten (links) ontvangt de prijs uit handen van Onno Heems (rechts).
Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede – Dolgelukkig nam prijs-
winnares Milou de Soeten uit Heem-
stede vrijdagochtend 28 oktober de 
cadeaubon van maar liefst 50 euro in 
ontvangst uit handen van Onno 
Heems van Dierenspeciaalzaak 
Heems sinds 1822 aan de Haven-
straat 49 in Heemstede.

Milou stuurde de leukste huisdier-
foto: ‘Beer, de klimmende kat’. Milou 
heeft twee poezen, Teddy en Beer, 
zusjes afkomstig uit een nest. Beer is 
een lapjeskat en Teddy is Cypers. Ze 
zijn nu 2,5 jaar oud. “Ze hebben 
echter allebei een verschillend 
karakter”, vertelt Milou. “Teddy is wat 
lui en slaapt graag, terwijl Beer ont-
zettend speels is. We denken dat ze 
ADHD heeft. Sinds mijn geboorte 
hebben we altijd katten thuis gehad. 
Katten zijn gewoon gezellig. Mijn 
oma kwam met het stukje over de 
dierenfotowedstrijd in de Heem-
steder en stelde voor om hieraan 
mee te doen, omdat ze weet dat ik 
altijd heel veel foto’s maak van mijn 
katten.”

Na overhandiging ging Milou snel 
wat leuks uitzoeken bij Heems voor 
haar lievelingen Teddy en Beer.

Dierenspeciaalzaak Heems overhandigt prijs 
leukste huisdierfoto aan Milou de Soeten

Door Bart Jonker

Heemstede –Woonzorgcentrum 
Bosbeek aan de Glipperdreef 209 in 
Heemstede zette zijn deuren open. 
Belangstellenden konden afgelopen 
zaterdag 29 oktober een kijkje 
nemen en zich laten informeren op 
de open dag. Het woonzorgcentrum 
dat behoort tot zorgorganisatie Sint 
Jacob, had van alles georganiseerd, 
waarbij het accent vooral lag op 
wonen of werken in de zorg bij 
Bosbeek en Sint Jacob.

De open dag trok veel belangstelling 
en werd ge�ankeerd door een gezel-
lige sfeer, muziek, activiteiten en een 
heuse po�ertjeskraam. Ook de 
bewoners van Bosbeek hadden er 
schik in en genoten van de belang-
stelling, alle reuring én… de pof-
fertjes.

Werken in de zorg
Want werken in de zorg, hoe is dat 
eigenlijk? Voor iedereen die dat wilde 
weten, lichtten zorgmedewerkers 
enthousiast het tipje van de sluier op 
over hun werk, hoeveel voldoening 
dit geeft, en hoe leuk het is om te 
werken binnen een gezellig team. 
Natuurlijk was er volop aandacht 

voor beschikbare vacatures, oplei-
dingen en vrijwilligerswerk, want 
vrijwilligers zijn ook zeer belangrijk 
en altijd nodig. Communicatiemede-
werker Esther Schuurman vult aan: 
“Wil je graag in de zorg werken, maar 
beschik je niet over een zorgdi-
ploma? Geen probleem, dan kun je 
denken aan Zorgondersteuner bij 
Sint Jacob en kun je direct aan de 
slag. Om de werkzaamheden in de 
zorg goed te leren kennen en jezelf 
te ontwikkelen, ga je dan naast je 
werk op een opleiding van 5 
maanden volgen. Hiervoor ontvang 
je een erkend certi�caat Basiszorg 
verlenen op mbo-niveau 2”, aldus 
Esther Schuurman.

Wonen in Bosbeek
Woonzorgcentrum Bosbeek ligt 
prachtig in het groen aan de uitlo-
pers van wandelbos Groenendaal, 
midden in een rustgevende natuur. 
In Bosbeek wonen ongeveer 100 
ouderen die langdurige zorg nodig 
hebben, het grootste deel vanwege 
een lichamelijke aandoening, een 
kleiner aantal vanwege dementie. Bij 
Bosbeek ligt de focus op zelfstandig 
wonen en saamhorigheid binnen het 
woonzorgcentrum, om zo een warm 
en liefdevol thuis te creëren.

Allerhande activiteiten
Op de open dag werden er rondlei-
dingen gegeven om de sfeer te 
proeven en konden er gesprekken 
gevoerd worden met een zorgadvi-
seur over het wonen in een woon-
zorgcentrum. Niet alleen over 
Bosbeek, maar ook werd er infor-
matie gegeven over de overige loca-
ties van Sint Jacob en de revalidatie-
kliniek, waarover de ouderenzorgor-
ganisatie beschikt.
Tevens kon het publiek de bloedruk, 
het zuurstof- en suikergehalte laten 
meten op de open dag. Daarnaast 
werden er beweegactiviteiten 
gehouden.

Bosbeek maakt gebruik van vele 
interactieve middelen, die aan het 
publiek werden gedemonstreerd. 
Denk aan BeleefTV, de Silver�t�ets 
en de VR-bril. Ook de meegekomen 
kids waren niet vergeten. Voor hen 
was een speciale kleurhoek ingericht.

Studenten die inwonen bij Bosbeek, 
luisterden deze open dag muzikaal 
op, zodat iedereen van Bosbeek kon 
terugkijken op een gezellige open 
dag. Volgend jaar weer?

Meer informatie of ben je enthou-
siast geworden om ook te komen 
werken bij Sint Jacob?
Kijk dan eens op:
www.sintjacob.nl.

Open dag Bosbeek wordt geflankeerd door een gezellige sfeer 

De po�ertjes vonden veel aftrek.

Ook de bewoners genoten van de open dag.

Heemstede – De politie heeft in de 
nacht van 31 oktober met veel een-
heden gezocht naar mogelijke in-
breker(s) in Heemstede. Rond 06.00 
uur is de politie gealarmeerd voor 
een verdachte situatie bij een 
woning. Ten minste acht eenheden, 
opvallend en onopvallend, zijn met 
spoed naar de Van Slingelandtlaan. 
Agenten positioneerden zich op stra-
tegische punten.
De zware politiehelikopter is vanaf 
Schiphol naar Heemstede gevlogen 

om ondersteuning te bieden. Vanuit 
de lucht is gezocht naar eventuele 
daders. Ook op de grond is met een 
politiehond gezocht naar een geur-
spoor. Ondanks de inzet van de 
agenten zijn er geen verdachten 
aangetro�en.

Agenten hebben omliggende 
woningen gecontroleerd op braak-
sporen. Na ruim een half uur is de 
zoekslag beëindigd, waarna de rust is 
wedergekeerd.

Politie zoekt naar mogelijke inbrekers

NieuwsFoto.nl
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Centrale expositie, de Luifel, Herenweg 96
(cijfer = expositieadres kunstenaar)

1.   Herenweg 96: Dimitri Röllich, Albert Röllich.
Jacintha Reijnders, Griet Halbertsma.

2.   Blekersvaartweg 20: Vera de Backker.
3. Kerklaan 57: Fokkelien Faber.
4.   Voorweg 49A-B: Henk Koelemeijer, Vera Brug-

geman, Connie Vlasveld, Karola Veldkamp,
Rob Slooten, Aty Kohne, Fernande en Ger Daniëls.

5.   Glipperweg 94: Walter Sans, Grace Spiegel,
Iris Planting.

Haarlem
6. Grote Markt 17: Rosita van Wingerden.
Santpoort
7. Dorpskerk Santpoort, Bob Wielaard.

Grote Markt
Rosita van Wingerden

1

3

4

5

6

2

Centrale expositie van kunstenaars uit Heemstede 
in de Luifel met verbindend thema ‘Stilte’ 

FIETSROUTE ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 NOVEMBER

7 Dorpskerk Santpoort 
Bob Wielaard

Richting Haarlem

Aty Boonstra Kohne 
Aty Boonstra Kohne gebruikt por-
seleinklei, die met keramische 
pigmenten wordt ingekleurd en 
gevormd tot verschillende gekleurde 
kleilappen. Van deze lappen wordt 
een compositie gemaakt en hiervan 
worden delen gebruikt om een vaas 
of schaalvorm gecreëerd.  Het werk 
wordt niet geglazuurd, maar gepo-
lijst tot een satijnmat oppervlak. 

Fernande Daniels

Fernande Daniels 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 veel-
gevraagd kunstenaar. Terug in 
Nederland exposeerde zij in 
diverse galerieen in het land. 
Bekend is Fernande van haar 
schilderijen van bekende jazz-
musici.

KUNSTLIJN HAARLEM/HEEMSTEDE20
22

Heemstede - In het cultureel centrum De Luifel aan de Herenweg 96, 
Heemstede, tonen 18 beeldend kunstenaars uit Heemstede tijdens het 
komend Kunstlijnweekend van zaterdag 5 en zondag 6 november van 11-17 
uur hun werk in de foyer, de gangen en de zalen van de Luifel. 

De exposerende kunstenaars hebben getracht het verbindend Kunstlijnthema 
‘Stilte’ op geheel eigen wijze uit te werken, met als streven een accent te 
leggen op een begrip als Verstilling. Een soort zoektocht naar herkennings-
punten rond het eigen werk.  

Bezoekers kunnen vanuit de Luifel kan via een speciale �ets/wandelroute (zie 
hieronder) de ateliers van de deelnemende kunstenaars bezoeken.  In de 
Luifel ligt een stapeltje culturele �ets/wandelroutes langs de in Heemstede 
aanwezige historische beelden klaar.  

Onder leiding van Plexat (gevestigd in de Luifel) en in samenwerking met een 
aantal basisscholen in Heemstede wordt een speciale Kinderkunstlijn 
georganiseerd. 
Leerlingen van deze basisscholen hebben werkstukken gemaakt waarop zij 
een eigen interpretatie geven van schilderijen van beroemde Gouden eeuw 
schilders. De werkstukken van de leerlingen worden in gangen van het zalen-
complex geëxposeerd.

Daarnaast wordt op zaterdagmiddag in een speciale ruimte een workshop 
voor kinderen gehouden voor het maken van olieverf van kruiden en het 
maken van kleine werkjes. 

Daarnaast vinden er gedurende het Kunstlijn-weekend tijdens de middaguren 
optredens plaats van de Haarlemse muziekgroep ‘De Filistijnen’. 

Henk Koelemeijer

Henk Koelemeijer werkt vanuit 
de tekening als basis voor schil-
derijen (Cobra) en beelden met 
spectaculaire vormen in onder 
andere brons, polyester eri staal 
(in de kunstwereld 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.
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Vera Bruggeman
Kleurrijke emoties op doek. Schilde-
rijen van Vera Bruggeman, gaan over 
liefde, muziek en leven. Expressief, 
kleurrijk en intuïtief geschilderd.
In haar atelier aan de Voorweg 49 A 
in Heemstede kunt u de lyrisch 
abstracte schilderijen, 
de stadsgezichten en pentekeningen 
komen bekijken.
Nieuw dit jaar: ook keramiek! Meer 
informatie op: www.verart.nl.

Walter Sans
Walter fotografeert vooral analoog: 
“Persoonlijk ben ik wars van beeldbe-
werking en -manipulatie. Ik maak 
pure beelden, onbewerkt en met 
‘echte’ mensen. Juist in het tijdperk 
van digitale fotogra�e waardeer ik de 
vertraging van analoge fotogra�e.” 
Afgelopen zomer exposeerde Walter 
tijdens de toonaangevende lande-
lijke overzichtstentoonstelling ‘De 
magie van Polaroid’ in Schiedam. 
Tijdens de Kunstlijn zullen in de 
Oude Meelfabriek aan de Glipperweg 
94 in Heemstede ook originelen van 
deze tentoonstelling te zien zijn. Zo 
zijn er naast dubbelopnamen ook 
Polaroids waarbij de drager 
vervangen is door 24K goud.

Albert Röllich

Dit jaar is het thema van de 
kunstlijn ‘Stilte’. Albert Röllich 
heeft lang gedacht hoe hij aan 
dit thema vorm zou geven, 
welke kleuren er een rol moeten 
spelen en welke pigmenten 
daarbij zouden moeten worden 
gebruikt. Stilte in een tijd 
waarbij veel geschreeuw en 
onrust heerst. Maar in het oog 
van de tornado vind je stilte.
Het schilderijtje van 25 x 25 cm 
hangt bij de Kunstuitleen op de 
Gedempte Oude Gracht. Het is 
een lang zanderig pad met links 
en rechts omberkleurige bomen 
met rood pigment langs de 
schors van de boomstam. Aan 
het eind van het pad, ver voor 
ons uit, zien we een mens met 
een gouden rugzak.

Dimitri Röllich
Portretfotogra�e als kunstvorm is 
waar Dimitri Röllich zijn passie in 
heeft. Een portretfoto als kunstobject 
is geslaagd als het het waard is om 
aan de muur te hebben hangen. De 
creatieve geest van Dimitri gaat de 
vrije loop bij het bedenken van 
nieuwe invalshoekshoeken voor het 
maken van zijn foto’s.
Meer informatie over Dimitri Röllich 
op www.rollichfotogra�e.nl.

Fokelien Faber

Fokelien Faber: “De mens is en 
blijft een belangrijke inspiratie-
bron voor mij en mijn werk. Het 
maken ervan in diverse tech-
nieken, 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 Heem-
stede en alle ramen van Kerklaan 
nummer 59 tot en met 37.

Griet Halbertsma
Voorheen werkte Griet Halbertsma 
vanuit chaos naar een beeld. Nu 
maakt ze collages op oud werk. Het 
is fascinerend om te zien hoe het 
standpunt, het beeld, radicaal kan 
veranderen door toevoeging van een 
nieuw vlak. Die schok, daar is ze naar 
op zoek, die past haar op het ogen-
blik. Meer info is te vinden op:
www.griethalbertsma.nl. 

Connie Vlasveld

In haar beeldend werk maakt 
Connie Vlasveld gebruik van 
diverse technieken. Naast schil-
derijen in acryl- en olieverf 
maakt ze etsen en gebruikt ze 
verschillende druktechnieken. 
Meer informatie op:
www.connievlasveld.nl.

Karola Veldkamp
Karola Veldkamp: “Mijn project 
Sisyphus gaat over je eigen levens-
loop. Je moet geregeld moeilijke 
beslissingen nemen of heel veel 
energie ergens insteken om verder te 
komen. Niets gaat zomaar vanzelf 
goed. Door tegen het rotsblok te 
duwen en moeilijkheden niet uit de 
weg te gaan kun je je leven zinvol en 
waardevol maken.” 

Vera de Backker
Vera de Backker exposeert in 
haar atelier grote diversiteit aan 
schilderijen. Deze keer ook land-
schappen in sprankelende 
kleuren. Ook zijn de orginelen 
van het nieuwste prentenboek 
‘Kom erbij, in de wei’ te bewon-
deren. Daarnaast zijn de inspira-
tiekaarten ‘De Kracht van Kleur’ 
en ‘Engelen van de 5de 
dimensie’ verkrijgbaar. Zie ook 
www.veradebackker.nl. 
Van harte welkom op 5 en 6 
november van 10-17 uur op de 
Blekersvaartweg 19A-20 in 
Heemstede.  

Rosita van 
Wingerden
Rosita van Wingerden maakt 
sieraden en objecten. In haar 
werk is zij steeds weer op zoek 
naar nieuwe vormen en moge-
lijkheden. Het experimenteren 
hierin blijft een heerlijke uitda-
ging. Ze werkt met edelmetalen, 
edelstenen, kunststo�en en 
natuurlijke materialen. Tijdens 
de kunstlijn is haar werk te zien 
in de Hoofdwacht Grote Markt 
17 in Haarlem, geopend op 5, 6, 
12, 13 november van 11-17 uur. 
Ook in de Luifel is werk van haar 
te zien (5 en 6 november).

Rob Slooten

Project: ‘Uit het Museum”. Rob 
Slooten:”Tijdens mijn zoek-
tochten met de camera in de 
musea van Nederland richt ik 
mijn aandacht voornamelijk op 
de interieurs. In de uiteindelijke 
fotoserie spelen de aanwezige 
kunstwerken en de bezoekers 
van het museum niet of nauwe-
lijks een rol. Ik ben op zoek naar 
de gebieden waar het licht van 
buiten naar binnendringt en 
naar plaatsen die door de muse-
umverlichting een bijzondere en 
geheimzinnige betekenis 
krijgen.
Meer informatie op:
www.robslooten.nl.

Bob Wielaard 
Deze serie monochrome landschaps-
foto’s van Bob Wielaard is ontstaan 
tijdens reizen door het desolate 
Schotland. De ervaring van het 
dagenlang in eenzaamheid door-
brengen in een omgeving die het 
ene moment prachtig is en het 
andere moment bedreigend. Vanuit 
twijfel ontstond een meer intuïtieve 
benadering van het onderwerp ‘land-
schap’. Dit bleek geen ‘dingheid’ te 
bezitten dat je fotogra�sch kunt vast-
leggen. Wat ìs een landschap en dàt 
het er is, de verbazing daarover.

Iris Planting
Portretfotograaf van bekende en 
minder bekende mensen onder de 
naam DutchAndFamous. Met haar 
haar nieuwe project ‘Spiegelling’ laat 
ze een hele andere kant van zichzelf 
zien. Het menselijk lichaam en 
elementen uit de natuur transfor-
meren samen en laat je verwonderen 
over de gelijkenis.  Je moet het zien 
om te ervaren. Neem nu eenmalig 
een kijkje in haar prachtige atelier vol 
inspiratie. Bewonder de kunstwerken 
aan de wand in de Oude Meelfabriek,
Glipperweg 94 in Heemstede en 
neem gelijk een kijkje bij de andere 
kunstenaars.

Jacintha Reijnders

Jacintha Reijnders exposeert 
haar schilderijen in de 2e zaal in 
Theater de Luifel. De zee vormt 
voor haar een belangrijke inspi-
ratiebron gelet op een nieuwe 
serie aantrekkelijk geprijsde 
kleine zeegezichten. Daarnaast 
verrast Jacintha met schilderijen 
in warme, aardse kleuren uitge-
voerd in ei-tempera. “Het resul-
taat 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 ‘Stilte, 
ruimte & duisternis’.
Meer informatie op:
www.jacinthareijnders.nl.

Grace Spiegel 
Grace zoekt in haar werk naar stilte 
en sereniteit. Eenvoud en tijdloos-
heid. Met het mysterieuze uit verre 
oorden. Kom haar werk bekijken in 
de prachtige Oude Meelfabriek van 
Heemstede aan de Glipperweg 94.
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Heemstede - Karin Brandt en Peter 
Arnoldy wonen samen in Heemstede 
en hebben beide recent – toevallig 
bijna tegelijkertijd – een boek uitge-
bracht, over zeer verschillende, maat-
schappelijke  onderwerpen.

Luchtballon zonder koord
Het boek van Karin Brandt is getiteld 
‘Een luchtballon zonder koord’. Het is 
een inspirerend en informatief boek 
over Beeldende begeleiding van 
mensen in een hospice, in de laatste 
fase van hun leven. De auteur vertelt 
op aansprekende wijze twaalf 
verhalen uit de praktijk. Beeldende 
begeleiding reikt beeldende 
middelen aan zoals schilderen, boet-
seren of schrijven, niet als activiteit, 
maar ter zingeving en verhoging van 
de kwaliteit van het leven in het 
hospice.  Auteur Karin Brandt (1959) 
heeft Beeldende begeleiding vanaf 
2011 ontwikkeld en heeft een rijke 
ervaring als Beeldend begeleider in 
diverse hospices. Ze heeft een 
achtergrond in sociaal-cultureel werk 
als trainer, supervisor en coach, 

aangevuld met bijscholing op beel-
dend vlak en opleidingen rondom 
stervensbegeleiding.

De materialentransitie 
De titel van het boek van Peter 
Arnoldy is ‘De materialentransitie. 
Van weggooimaatschappij naar 
duurzaam gebruik van materialen’. 
De materialentransitie is een infor-
matief boek waarin de auteur een tot 
nu toe onderbelicht aspect van de 
grote transitie naar een duurzame 
wereld behandelt: 40% van het 
klimaatprobleem wordt veroorzaakt 
door materialen, de ‘spullen’ die we 
gebruiken. Om de uitstoot van broei-
kasgassen te verminderen, is een 
transitie, een radicale overgang, 
nodig, niet alleen voor energie, maar 
ook voor materialen. In het boek 
geeft de auteur een systematisch 
overzicht van het probleem en de 
oplossingen. Auteur Peter Arnoldy 
(1956) koos chemie als vak, geïnspi-
reerd door milieuproblemen en het 
rapport van de Club van Rome, en 
werkte in de petrochemie.

Twee nieuwe boeken door 
lokaal schrijversechtpaar

Heemstede – Donderdagavond 10 
november om 20 uur wordt auteur 
Oek de Jong geïnterviewd over ‘Man 
zonder rijbewijs’, bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede.
In ‘Man zonder rijbewijs’ beschrijft 
Oek de Jong, die nooit heeft willen 
autorijden, dat hij alsnog rijles wil 
nemen. Plaats van handeling is 
Amsterdam, de stad waar hij al bijna 
vijftig jaar woont en die hij in de 
lesauto opnieuw en nu in al zijn 
uitgestrektheid ontdekt. Waarom is 
hij hier zo laat mee begonnen? Die 
vraag leidt terug naar hoe hij is 
geworden wie hij is. Beelden komen 
op: een bijna fatale rit in de auto van 
zijn moeder, hoe hij door een eenzel-
vige vader en moeder werd ge-
vormd, het machismo van zijn Friese 
grootvader, ongelukken en ‘narrow 
escapes’, reizen in Egypte en Marokko 
zonder auto, het e�ect van schrijver-

zijn op een leven. Zijn eerste rit op de 
Ring van Amsterdam bezorgt Oek de 
Jong de schok die de aanzet is ge-
weest tot het schrijven van ‘Man 
zonder rijbewijs’, een verrassend 
memoir vol humor en zelfspot.
Toegang €7,50. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Interview met auteur Oek de Jong 
bij Boekhandel Blokker

Oek de Jong. Foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Heemstede - Tot op de laatste stoel 
was boekhandel Blokker gevuld met 
vrienden en belangstellenden bij de 
presentatie van het nieuwe boek van 
Sybren Kalkman. In Voor altijd mijn 
lie�e. Gelukkig blijven met dementie 
beschrijft de Aerdenhoutse auteur 
het ziekteproces van zijn vrouw Dini, 
die de achttien jaar vóór haar over-
lijden in 2017 aan vasculaire demen-
tie had geleden. Meteen al na de 
diagnose hadden ze samen besloten 
te accepteren dat deze ziekte bij het 
leven hoort en dat ze zo lang moge-
lijk wilden blijven doen wat ze altijd 
al deden en leuk vonden. Met deze 
positieve instelling ontdekten ze dat 
er nog heel veel dingen wél konden. 
Tot vrij kort voor het einde bleef Dini 
thuis wonen en nam Kalkman de 
mantelzorg op zich, samen met de 
kinderen en een steeds grotere 
groep zorgverleners.
Bij de boekpresentatie vertelde 
Kalkman niet alleen over zijn per-

soonlijke ervaringen, maar liet hij ook 
zijn licht schijnen over de toekomst 
van de dementiezorg in Nederland. 
Net als in zijn boek deed veel aanbe-
velingen over hoe we die zorg beter 
en e�ciënter en humaner zouden 
kunnen organiseren, nu de komende 
decennia het aantal mensen met 
dementie sterk zal stijgen terwijl het 
aantal zorgverleners juist zal dalen.
Er waren veel vragen uit het publiek, 
en desgevraagd meldde het over-
grote deel van de aanwezigen in hun 
nauwe omgeving mensen met 
dementie te hebben.
Sybren Kalkman gaf inspirerende 
adviezen en deed dat op een lichte, 
humoristische manier.
Het boek is verkrijgbaar in de meeste 
boekhandels. Boekhandel Blokker 
heeft zelfs gesigneerde exemplaren.

Sybren Kalkman, Voor altijd mijn 
lie�e. Gelukkig blijven met dementie. 
Uitgeverij De Kring, €19,99.

Gelukkig blijven met dementie

Werk van Vera de Backker. Beeld aangeleverd.

Heemstede - Tijdens de Kunstlijn 
houdt Vera de Backker op 5 en 6 
november Open Atelier.
Het thema van de Kunstlijn is dit jaar 
‘stilte’. Vera zocht de stilte op in de 
natuur van Texel en dat resulteerde 
in een aantal landschapsschilderijen 
die ze schilderde. Stilte met een 
verbeeldingskracht die elk landschap 
zo z’n eigen sfeer geeft. Daarnaast 
zijn er ook abstracte kleurrijke schil-
derijen die vooral ruimte scheppen 
en collages te zien. Over diversiteit in 
de natuur gaat haar nieuwe prenten-

boek van de weidevogels waarvan 
de originelen te bewonderen zijn. 
Het boek komt in 2023 uit. De inspi-
ratiekaarten ‘De Kracht van Kleur’ en 
de ‘Engelen van de 5de dimensie’ 
kaartendeck zijn te zien en koop.
Zo ook diverse prentenboeken. Grote 
diversiteit dus!
U bent van harte welkom op zater-
dag 5 en zondag 6 november van 
10-17u aan de Blekersvaartweg 
19A-20 te Heemstede.
Meer informatie op:
www.veradebackker.nl.

Diversiteit tijdens Open Atelier

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

In 1988 is het logo van Swarovski 
vervangen van Edelweiss naar een 
Zwaan. Het bedrijf heeft ook een 
eigen museum, Swarovski 
Kristal(len) en bewerking. Op elk 
sculptuur staat de zwaan als het 
bedrijfslogo.
Het bedrijf produceert ook verrekij-
kers en telescopen. Het museum is 
in Wattens, 15 km van de grote 
stad Innsbruck.

Swarovski kristal, 
deel 3

Inloopochtend van 
SeniorWeb

Bennebroek - Maandag 7 novem-
ber van 10-12 uur is er een weer 
een inloopochtend bij locatie 
Zuid van Welzijn Bloemendaal, 
Kerklaan 6, Bennebroek. Gratis 
toegang.
Van 10 tot 10.30 uur wordt het 
thema “Een digitale agenda. Hoe 
doe je dat?’besproken.
Deze open inloop in Bennebroek 
begint met een uitleg over het 
maken van een digitale agenda. 
Mevrouw Cor Vronik, vrijwilliger 
van SeniorWeb Haarlem, kan u 
vertellen wat de mogelijkheden 
zijn.
Vanaf 10.30 uur kunnen vrijwil-
ligers van SeniorWeb Haarlem u 
helpen met vragen over laptop, 
tablet, iPad, smartphone of 
iPhone.

Repaircafé Vogelenzang 
open op zaterdag
5 november

Vogelenzang - Zaterdag 5 novem-
ber is repaircafé Vogelenzang 
weer open van 10-13 uur.
De reparateurs staan weer voor 
u klaar in het dorpshuis in Voge-
lenzang aan de Henk Lensenlaan 
2 in Vogelenzang, om uw de-
fecte apparaten, huishoudelijke 
spullen, keukenapparatuur, 
speelgoed en wat er allemaal 
defect kan zijn, te herstellen als 
het enigszins mogelijk is. 
Computerreparatie is beperkt en 
ook defecte TV-toestellen zijn op 
een repaircafé vrijwel niet te 
herstellen. Voor kledingrepara-
ties en bijouterieën kunt u hier 
ook goed terecht.
De gezellige ko�etafel maakt 
dat eventueel langer wachten 
niet vervelend is en menigeen 
blijft zelfs langer hangen. U mag 
altijd meekijken bij een repa-
ratie. De kans van slagen is ruim 
66 %: dus gooi niets weg wat u 
denkt nog te herstellen is.
Aanleveren tot uiterlijk 12.30 
uur. Het laatste repaircafé dit jaar 
is 10 december.

Twijfelt u aan een reparatie?
Neem contact op met email:
repaircafevogelenzang@yahoo.
com of coördinator Frans Tolle-
naar op 06-53561413.

Foto aangeleverd door Senior-
Web. 

Reparaties in het repaircafé 
Vogelenzang. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op dinsdagmiddag 8 
november vindt een Trefpuntlezing 
over Jazz plaats door Harry Schoone-
welle, in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Deze middag is van 
13.30 - 15.30 uur. De entree is €5,-. 

Harry Schoonewelle, presentator en 
samensteller van het programma 
Jazz or No bij RTV Haarlem 105, 

neemt u mee op deze boeiende reis. 
Aan de hand van allerlei �lmfrag-
menten worden de meest uiteenlo-
pende, minder bekende en wonder-
lijke verschijnselen in de jazz belicht. 
.  
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
023 - 548 38 28 of
info@wijheemstede.nl. 

Trefpuntlezing Jazz door Harry Schoonewelle 
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Plastic zakjes
Veel winkels brengen al geld in reke-
ning als je een plastic draagtasje wilt 
gebruiken. De volgende stap is om 
ook de plastic zakjes voor het inpak-
ken van groente of fruit links te laten 
liggen. Koop je een prei? Dan hoef 
je die niet in een plastic zakje te ver-
pakken. Zorg ervoor dat je zelf bij-
voorbeeld een linnen tasje meeneemt 
voor groente en fruit.

Huishoudfolie
Veel mensen gebruiken huishoudfo-
lie voor het afdekken van etenswaren. 
Vaak kun je die etenswaren ook goed 
conserveren door ze in een afsluit-
baar bewaarbakje te doen. Zo’n bakje 
spoel je na gebruik weer schoon, zo-
dat het klaar is voor het volgende ge-
bruik.

Emmertje water
Als je gaat douchen, komt er in eerste 
instantie koud water uit de douche-
kop. Dit water kun je laten weglopen 
door de afvoer, maar je kunt het ook 
prima gebruiken om de planten mee 
te begieten. Vang het water dus op in 
een emmertje en zit dit apart. Zodra 
het tijd is om de planten water te ge-
ven, weet je waar je het vinden kunt!

Losse thee
Drink je graag een kopje thee? Be-

denk dan eens hoe vaak je een leeg 
theezakje bij het afval gooit! Losse 
thee heeft minder impact op het mi-
lieu dan al die theezakjes. En als je 
dan toch bezig bent: kook niet meer 
water dan nodig is. Als je een halve li-
ter water kookt voor één kopje thee, 
ben je veel langer bezig en verbruik 
je dus ook meer elektriciteit. Zonde!

Wegwerpproducten
Probeer jezelf aan te wennen om 
wegwerpproducten te vermijden. 
Denk hierbij aan bekertjes bij een kof-
fieautomaat. Je gebruikt ze eenmalig 
en daarna verdwijnen ze in de afval-
bak. Neem liever je eigen mok mee! 
Iets dergelijks kan natuurlijk ook op 
andere plekken, met andere goede-
ren.

ENERGIECOACH JAN ALLE BOKMA: 
“ISOLEREN KUN JE LEREN!”

Woensdag 26 oktober gaf hij algeme-
ne isolatietips op een informatieavond 
over verduurzaming voor woningeige-
naren in het raadhuis van de gemeen-
te Heemstede. “Aan mensen die er-
over denken hun huis te verduurza-
men maar niet weten waar ze moeten 
beginnen geven we handige tips. We 
gaan in op de fabels en feiten over 
isolatiemogelijkheden. Er valt veel 
te leren”, aldus Jan Alle. Zelf greep 
hij de kans aan kennis op te doen 
over mogelijkheden tot verduurza-
men van woningen toen hij zijn eigen 

huis wilde aanpakken. Hij zag een op-
roep van de coöperatie HeemSteeds 
Duurzamer die vrijwillige energiecoa-
ches zocht, en volgde de gratis oplei-
ding die werd aangeboden om daar-
na andere bewoners te kunnen advi-
seren. “Als gepensioneerd kinderarts 
zie ik dit ook als een mooie manier 
om zorg te blijven verlenen. Wij ener-
giecoaches helpen medebewoners 
op weg om iets te weten te komen 
over mogelijkheden, en met de opge-
dane kennis hun eigen beslissingen 
te maken.” De coaches blijven zelf 

Heemstede  – Jan Alle Bokma, energiecoach van HeemSteeds Duurzaam 
voelt, ruikt en kijkt naar alle biobased materialen op de Dutch Design Week 
in Eindhoven. Kurk, hennep, vlas, schapenwol of schuimkorrels van melk-
zuur: het zijn allemaal natuurlijke materialen die je kunt gebruiken om je 
huis te isoleren. Dat deze materialen CO2 vasthouden is één van de grootste 
winsten ten opzichte van materialen die nu veelal worden gebruikt. Jan Alle 
is met een groep Heemsteedse energiecoaches naar Eindhoven gereisd om 
te leren over nieuwe trends in isolatie.

ook leren in hun maandelijkse inter-
visie. “Wat ik vandaag heb opgesto-
ken is dat er veel ecologische alterna-
tieven voorhanden zijn of binnenkort 
op de markt komen. Want we moeten 
natuurlijk wel die kant op met zijn al-
len.” De coaches zijn van plan binnen-
kort een expert uit te nodigen om hen 
verder in te lichten over de mogelijk-

HANDIGE ALLEDAAGSE TIPS VOOR EEN 
DUURZAAM LEVEN

Duurzaam leven? Natuurlijk! Maar veel mensen weten niet zo goed hoe ze 
moeten beginnen. Ook leeft vaak de overtuiging dat een kleine actie geen 
e�ect heeft in het grotere geheel. Bedenk daarbij dat elke oceaan bestaat 
uit druppels water. Hoe meer we zelf bijdragen, hoe sneller de kentering een 
feit is. Alle kleine beetjes maken samen een grote berg. Hieronder enkele 
simpele tips die je direct kunt toepassen.

heden en het aanbod van biobased 
materialen. Wilt u de informatieavon-
den waarin Jan Alle isolatie tips geeft 
bijwonen? Dat kunt u makkelijk aan-
vragen via www.heemsteedsduurza-
mer.nl. Op 8 november volgt nog een 
avond over de warmtepomp en op 1 
december is er nog een informatie-
avond over zonnepanelen.
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Op woens-, donder- en vrijdag tussen 10 en 12 uur is er 
een energiecoach aanwezig in onze pop-up in Plein 1 
(Julianaplein 1) voor korte vragen en kennismaking.

Mogelijk 
gemaakt 

door:

WARMTEPOMP VANAF 2026 VERPLICHT?
De zes stappen naar een warmtepomp. Inzicht in wat 
een warmtepomp oplevert.

ZONNEPANELEN GEWOON DOEN
Waarom de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk 
is, wat ze opleveren en waar je op moet letten.

DINSDAG
8 NOV

DONDERDAG
1 DEC

POP-UP
PLEIN 1

EEN COMFORTABEL ENERGIEZUINIG HUIS
HeemSteeds Duurzamer organiseert in samenwerking met gemeente 
Heemstede een reeks informatieavonden voor huiseigenaren over het 
besparen van energie en het verduurzamen van je huis. De avonden 
starten om 19.30 uur met inloop vanaf 19.15 uur, vinden plaats in het 
gemeentehuis (Raadhuisplein 1) en zijn gratis te bezoeken.
Meld je aan op www.heemsteedsduurzamer.nl.

INFORMATIE-
AVONDEN 

VERDUURZAMEN

www.heemsteedsduurzamer.nl  •  info@heemsteedsduurzamer.nl

Een belangrijke factor voor deze veran-
dering is de toegenomen erkenning van 
de klimaatproblematiek, zowel bij de 
landelijke als de lokale politiek en bur-
gers. “Waar we voorheen nog wel eens 
‘tegen de stroom in moesten zwem-
men’ zijn we nu in een fase gekomen 
waar er door inwoners en de overheid 
aan ons getrokken wordt om prestaties 
te leveren,” meent de voorzitter. 

Energiecoaches
In het voorjaar van 2020 is daarom in 
samenwerking met de gemeente een 
begin gemaakt met het direct bena-
deren van de inwoners met als aan-
bod coachgesprekken en infrarood 
scans om warmtelekken op te sporen. 
Doel is de bewoners van kennis te voor-
zien waarmee ze zelf energiebespa-
ringsmaatregelen kunnen tre en. Ook 
de energiecrisis met de sterk geste-
gen prijzen van gas en elektriciteit en 
schaarste aan materialen en vakmen-
sen waardoor uitvoering lastiger is, dra-
gen bij aan deze benadering. Daarnaast 
zorgt de introductie van de (hybri-
de) warmtepomp als verplichting vanaf 
2026 bij bewoners voor een besef van 
urgentie. 

Democratische werkwijze
HeemSteeds Duurzamer stelt zich in de 
ledenvergadering als doel om bij te dra-
gen aan het verduurzamen van Heem-
stede in brede zin, dus ook bijvoor-

beeld circulaire economie en biodiver-
siteit. “Gezien de context ligt het ac-
cent voorlopig voor de energietransi-
tie waarbij we ook kijken naar moge-
lijke aanvullingen op ons huidige aan-
bod. We willen duurzaam leven, werken 
en wonen Heemstede heel gewoon ma-
ken” zegt Hugo Hölscher. Het bestuur 
heeft gekozen voor een ledenorgani-
satie met een democratische werkwij-
ze, zodat er goede ideeënvorming en 
inspraak over dit aanbod ontstaat. Be-
taald lidmaatschap moet er daarnaast 
voor zorgen dat het voortbestaan van 
de coöperatie ook op de langere ter-
mijn zeker is, mochten de bestaande 
subsidiestromen opdrogen. 

Perspectief 
Gezien de ontwikkelingen wil de coö-
peratie ook in 2023 inzetten op het in 
positie brengen van zoveel mogelijk 
huiseigenaren in Heemstede zodat zij 
de maatregelen kunnen nemen die pas-
sen in hun persoonlijke situatie. Hugo: 
“Daarnaast zien we mogelijkheden om 
bij te dragen aan de ontwikkeling van 
aanvullende initiatieven binnen het net-
werk zoals bijvoorbeeld inkoopacties, 
teams die kleine maatregelen uitvoe-
ren en regievoerders die (tegen beta-
ling) zorgen voor uitvoering van duur-
zame maatregelen etc.” Op 8 novem-
ber organiseert HeemSteeds Duurza-
mer een informatieavond in het raad-
huis over de warmtepomp en op 1 de-

Heemstede – De eerste Algemene Ledenvergadering van de coöperatie 
HeemSteeds Duurzamer was op maandagavond 31 oktober een feit. Op initia-
tief van de burgemeester startte deze coöperatie begin 2017 met als doel het 
stimuleren van duurzame woningen en bedrijfspanden en het bevorderen van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Doordat de context waarin we 
onze activiteiten ontplooien sterk is veranderd, is ook onze focus verschoven. 
Waar we van oorsprong een coöperatie van een aantal ondernemers was, ligt 
intussen het accent meer op een burgerinitiatief,” aldus Hugo Hölscher, voor-
zitter van de het bestuur van de coöperatie. 

Eerste ledenvergadering coöperatie HeemSteeds Duurzamer:

“DUURZAAM LEVEN, WERKEN EN WONEN HEEMSTEDE 
IN BREEDSTE ZIN HEEL GEWOON MAKEN”

ENERGIECOACH CILIA BORN: “EERST 
ISOLATIE, DAN PAS EEN WARMTEPOMP” 

Informatieavonden en adviezen 
Als energiecoach merkt Cilia dat door 
de hoge energieprijzen ook veel an-
dere Heemstedenaren zijn wakker ge-
schud. “Bij de locatie van HeemSteeds 
Duurzamer op Plein 1 is het op woens-
dag-, donderdag- en vrijdagochtend 
steeds drukker. Daarnaast zien we ook 
dat steeds meer mensen een energie-
coach willen laten langskomen en werd 
eind oktober de informatieavond over 

isoleren druk bezocht.” Cilia verwacht 
dan ook dat de twee volgende avonden 
over warmtepompen (dinsdag 8 no-
vember) en zonnepanelen (donderdag 
1 december) weer een flink aantal geïn-
teresseerden trekken. Aanmelden kan 
nog op heemsteedsduurzamer.nl. 

Duurzame Huizen Route 
Tijdens de Klimaatweek is zaterdag 5 
november ook de tweede dag van de 

Heemstede - Cilia Born woont nog maar relatief kort in Heemstede, maar 
heeft als energiecoach inmiddels al zo’n tien andere Heemstedenaren ge-
holpen bij het verduurzamen van hun woning. Ondertussen gaat ze ook ver-
der met haar eigen huis uit 1905 met nog enkelsteens muren. “De beneden-
verdieping is helemaal geïsoleerd, er is overal HR++-ramen geplaatst, er is 
vloerverwarming en er liggen acht zonnepanelen op het dak. Isolatie eerst, 
daarna heeft het pas zin om naar een warmtepomp te kijken.” 

Duurzame Huizen Route. Tijdens dit 
evenement stellen inwoners van Heem-
stede die hun woning al hebben ver-
duurzaamd deze open om anderen 
te inspireren. Cilia doet zelf niet mee. 
“Maar mensen kunnen wel een kijk-

je nemen in de woning van mijn collega 
energiecoach Henk Kiewiet. Die heeft 
nog veel meer aan zijn huis gedaan”, 
vertelt Cilia. “Echt heel interessant!” 
Meer informatie op 
heemstededuurzaam.nl/klimaatweek. 

Energiecoach Cilia Born (midden met rode sjaal) samen met de andere energiecoaches en collega’s van 
HeemSteeds Duurzamer. Foto aangeleverd door HeemsteedsDuurzamer.

cember een over zonnepanelen. Ge-
interesseerden kunnen zich aanmel-
den via www.heemsteedsduurzamer.
nl/#informatieavonden. Wilt u ook lid 

worden? Dat kunt u makkelijk regelen 
via www.heemsteedsduurzamer.nl/
lid-worden/. In het voorjaar vindt de 
volgende ledenvergadering plaats. 
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Vrijwilligers gevraagd
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Handige handen voor kleine 
klusjes
Voor verschillende (oudere) 
mensen zoeken wij een handige 
man of vrouw die kan helpen 
met een klein klusje. Zoals het 
plaatsen van een tochtstrip en 
radiatorfolie, het maken van een 
eenvoudige constructie op het 
balkon voor de kat of het opfris-
sen van een paar muren met 
een likje verf. Ben jij die handige 
persoon, dan brengen we je graag 
in contact met één van deze 
mensen. Het gaat om inwoners 
die vaak niet de mogelijkheden 
hebben om professionele hulp in 
te schakelen.

Hulp bij inrichten van
E-boekhoudprogramma
Bij het Creatief Centrum 
Bennebroek kun je cursussen en 
workshops volgen. Het E-boek-
houdprogramma is niet optimaal 
ingericht waardoor het teveel tijd 
kost. Help jij ons? In principe is dit 
een éénmalige klus, alhoewel wat 
structurele ondersteuning op dit 
gebied ook heel welkom zou zijn! 

Samen boodschappen doen
Voor een aantal oudere dames, 
die niet meer zelfstandig 
boodschappen kunnen doen, 
zoeken wij een vriendelijke bood-
schappenhulp om samen naar 
de supermarkt te gaan. Je bent 
geduldig, maakt makkelijk een 
praatje en helpt anderen graag. 
Lijkt dit je leuk, bel ons dan voor 
meer informatie!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

WIJ Heemstede heeft verschillende 
locaties, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud.

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -16.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede,
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl.
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-13.00 uur, In Plein1 is ons kantoor 
op de eerste etage van het gebouw. 
Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023 - 528 60 22, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

SENIORENNIEUWS
Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Samen met de Bibliotheek in Heemstede 
organiseren we het Mediacafé.  Vrijwilligers beantwoorden uw vragen, speciaal voor senioren in 
Heemstede.  Elke tweede donderdag van de maand van 13.30 - 15.30 uur in locatie Plein1, op de 
1e etage. Het advies wordt gratis gegeven. U bent weer welkom op donderdag 10 november.

Ko-bustochtjes 2023
Ook voor 2023 maken we een mooi programma met tochtjes op de woensdag met onze eigen 
Ko-bus. U wordt thuis opgehaald en weer thuis gebracht aan het eind van de middag. Voorwaar-
de is wel dat u zelf de bus in en uit kunt stappen en een stukje kunt lopen, eventueel met stok of 
rollator. Wilt u eind dit jaar ook onze folder met nieuwe tochtjes/uitjes voor de eerste helft van 
2023 ontvangen? Geef dit dan door aan Katinka Verdonk, via ons kantoor op Plein1, telefoon 023- 
528 85 10.

Trefpunt Dementie: Theatervoorstelling ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen (morgen 
ben ik het toch weer vergeten)
Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van een moeder met dementie als die van haar zoekende 
dochter en wordt daarbij muzikaal bijgestaan door Helge Slikker. Zij zoekt naar antwoorden op de 
vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met dementie.  
Een voorstelling voor theaterliefhebbers maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, zorg-
professionals en iedereen die ooit met dementie in aanraking zal komen. Theatermaker Madelei-
ne Matzer heeft deze voorstelling geschreven op basis van haar 
persoonlijke ervaringen.  Na afloop van de voorstelling vindt er een korte nabespreking plaats 
waarna nog een hapje en een drankje worden geserveerd. De toegang is gratis, een vrijwillige bij-
drage is altijd welkom.  De voorstelling is op woensdag 16 november om 19.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede (inloop v.a. 19.15 uur)  
Aanmelden kan via de mail: info@wijheemstede.nl, of via telefoonnummer: 023 - 548 38 28. 

Klussendienst en Computerhulp
Heeft u (senior) een klein onderhouds- of reparatieklusje in/buiten huis of heeft u probleem met 
uw pc? Vraag dan naar onze klussendienst. De computerhulp biedt éénmalige hulp bij het gebruik
van de computer, laptop, digitale televisie en de mobiele telefoon. Kosten: € 7,50 voor 1 uur klus-
sen. belt u om een afspraak te maken: 023 - 528 85 10. 

Do 3 nov 19.30 uur
Lezing Huis Barnaart
door Cunera Vergeer

Ma 7 nov 10.00 uur
Administratie Hulpclub voor 
Wereldvrouwen

Ma 7 nov 10.00 uur
Seniorweb workshop Opslaan 
in de Cloud met iCloud

Ma 7 nov 14.00 uur
Spelletjesmiddag in ‘t Bremmetje

Di 8 nov  13.30 uur
Trefpuntlezing Jazz 
door Harry Schoonewelle

Wo 9 nov 10.00 uur
Cursus Seniorweb 
Whatsapp voor smartphone

Wo 9 nov 19.30 uur
Romantische dramafilm (2021)

Do 10 en 24 nov 14.00 uur
Creatieve inloop Molenwerf 
met Gaby Godijk

Vr 11 nov 10.00 uur
Workshop Zing je vrij 
met Henriette Middelkoop

Ma 14 nov 14.00 uur
Vriendinnenclub 
met thema Ontmoeting

Di 15 nov 10.00 uur
Seniorweb Open inloop
met themalezing Digitale 
agenda

Di 15 nov 10.00 uur
Wandeling Oude Slot
Start bij Pomphuis Watertoren

Do 17 nov 19.30 uur
Informatieavond Erfrecht en 
Levenstestament 
door notaris Huisman

Vr 18 nov 10.00 uur
Lezing en traing Sixty Up Force
Sterker worden en blijven na 
je zestigste

Ma 21 nov 10.00 uur
Workshop Seniorweb
APK voor laptop en PC

Ma 21 en 28 nov 13.30 uur
Lezing Toetanchamon door 
Diana de Wild deel 1 + 2

Di 22 nov 13.30 uur
Trefpuntlezing Het weer 
door Jacob Kuiper

Wo 23 nov 10.00 uur
Workshop Seniorweb 
Whatsapp voor iPhone

Wo 23 nov 19.30 uur
Komische dramafilm (2020)

Do 24 nov 10.30 uur
Dramafilm (1982) & lunch

Ma 28 nov 10.00 uur
Seniorweb Workshop 
Wachtwoord-kluis

Wo 30 nov 10.00 uur
Seniorweb Workshop
Digitaal nalaten

Alle activiteiten zijn in de 
Luifel, tenzij anders aan-
gegeven. 

Voor meer informatie over 
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
WIJ Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, 
op te halen op een van onze 
locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement!
Dat kan via 023-548 38 28 
of mail naar 
info@wijheemstede.nl.

AGENDA NOVEMBER

VRIJWILLIGERSFEEST EN NOMINATIE VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

foto Elly Godrie

EETHUIS DE LUIFEL: WIJ ETEN
Een praatje tijdens het eten?
Iedere week kunt u gezellig 
komen eten. Onder het genot 
van een lekkere maaltijd willen 
wij u de mogelijkheid bieden om 
nieuwe mensen te ontmoeten en 
om elkaar te blijven zien, óók in 
de wintermaanden.

Wereldkeuken op dinsdag
Op maandag en woensdag wordt 
er een meer traditioneel menu 
geserveerd.
Op dinsdag kookt Zahra en kunt 
u kennismaken met gerechten 
uit het Midden Oosten.  Laat u 
verrassen! 

WIJ Eten
Is geopend op ma, di en wo van 
17 - 19u, de bar is open voor een 
drankje; 
Het 3-gangenmenu kost € 12,50. 
Alleen het hoofdgerecht is € 7,90;
Kijkt u voor het menu op onze 
website. 
Reserveren: belt u 023 - 548 38 
28 voor vrijdag 13 uur om u op te 
geven voor de daaropvolgende 
week. Of mail naar: 
info@wijheemstede.nl.
U bent welkom!

Foto: Elly Godrie

Bent u vrijwilliger in Heemstede? Kom naar het feest in het Raadhuis!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als 
blijk van waardering voor hun enthousiasme en inzet!
Het vrijwilligersfeest vindt plaats op woensdag 23 november 2022 van 19.30 tot 
21.30 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis van Heemstede. Vrijwilligers, verenigingen 
en organisaties die met vrijwilligers werken worden van harte uitgenodigd aanwezig te 
zijn bij deze feestelijke bijeenkomst met volop gelegenheid voor leuke ontmoetingen, 
muziek en lekkere hapjes en drankjes! Aanmelden is niet nodig: U bent welkom!

Heeft u al genomineerd voor de Vrijwilliger van het jaar? Nomineren kan nog tot 
maandag 14 november. Schrijf een korte motivatie waarom uw organisatie, activiteit of 
vrijwilliger de vrijwilligersprijs verdient en verstuur deze per mail naar 
jvanduin@wijheemstede.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens. 
Iedere nominatie komt in aanmerking, zolang het vrijwilligerswerk in Heemstede 
plaatsvindt of ten behoeve van Heemsteeds vrijwilligerswerk is.

Huis Barnaart
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Heemstede - Bent u vrijwilliger in Heemstede? Kom 
naar het feest in het raadhuis! De gemeente Heemstede 
geeft elk jaar een feest voor alle Heemsteedse vrijwil-
ligers als blijk van waardering voor hun enthousiasme 
en inzet! 
Het vrijwilligersfeest vindt plaats op woensdag 23 
november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis van Heemstede.
Tijdens het feest wordt om 20 uur ook de winnaar van 

de Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2022 bekendgemaakt. 
Thema van dit jaar is ‘Veerkrachtig vrijwilligerswerk van 
het jaar’.  
Vrijwilligers, verenigingen en organisaties die met vrij-
willigers werken worden van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst met 
volop gelegenheid voor leuke ontmoetingen, muziek 
en lekkere hapjes en drankjes. Aanmelden is niet nodig: 
u bent van harte welkom.

Feest voor vrijwilligers in het raadhuis

Betrokken vrijwilligers. Beeld aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - Tijdens de landelijke 
Week van Respect van 7 t/m 13 
november, staat Heemstede stil bij 
respect voor mens, plant en dier. In 
deze week zijn er verschillende acti-
viteiten. Inwoners worden van harte 
uitgenodigd om mee te doen.

Programma
Gedurende de hele week is er bij de 
bibliotheek in Plein1 een thematafel 
gewijd aan de Week van Respect. 
Daarnaast staan onderstaande activi-
teiten op het programma.

Woensdagmiddag 9 november,
12.00-16.00 uur, Plein1: RespACT
Act in Plein1 rond het thema respect, 
met ko�ehoek om het gesprek hier-
over aan te gaan. Om 15.45 uur 
wordt het regenboogbankje op het 
plein o�cieel in gebruik genomen 
door burgemeester Astrid Nienhuis 
en wethouder Sam Meerho�.

Donderdag 10 november:
Dag van de Mantelzorg
Op deze dag staat de waardering 
voor mantelzorgers centraal. Zij zijn 
persoonlijk uitgenodigd voor een 
speciaal programma met klankscha-
lenconcert, lunch, historische wande-
ling en �lmavond met afsluitende 
borrel.

Vrijdag 11 november, 15.00-18.00 uur: 
Opening Roze Kunstlijn
Wethouder Sam Meerho� zal een 
openingswoord spreken en er zijn 
muzikale optredens van Alexander 
van der Doorn en Astrid Nijgh. 

Op vrijdagochtend brengt het col-
lege van B&W daarnaast - op uitnodi-
ging van de werkgroep Toegankelijk-
heid - een bezoek aan KNGF Amstel-
veen, om de wereld van een slecht-
ziende te ervaren en te begrijpen.

Zondag 13 november, 13.00-17.00 uur: 
Daan Strang met 365 Cleanup Tour bij 
Plein1
Daan Strang doet in 2022 met zijn 
365 Cleanup Tour elke dag een 
‘cleanup’. En op 13 november komt 
hij langs in zijn geboorteplaats 
Heemstede.
Hij zal dan vertellen over zwerfafval 
en de invloed daarvan op de (lokale) 
omgeving. Daan Strang organiseert 
al ruim 7 jaar cleanups en heeft 
onder andere twee jaar de hele 
Nederlandse kust afgelopen en 
schoongemaakt.

Mens, plant en dier
Het college van B&W heeft inclusi-
viteit hoog in het vaandel staan.
In het collegeakkoord 2022-2026 is 
een inclusieve samenleving opge-
nomen als een van de aandachts-
punten.
Sam Meerho� is hier als wethouder 
verantwoordelijk voor: “In Heem-
stede hoort iedereen erbij en moet 
iedereen kunnen meedoen.
Van 7 tot en met 13 november staan 
we hier op verschillende manieren 
actief bij stil. Daarbij beperken we 
ons niet tot de mens, het gaat ook 
over dieren en planten. Respect voor 
onze leefomgeving kan de wereld 
een beetje mooier maken.”

Heemstede staat stil bij de 
Week van Respect

Bloemendaal - In mei van dit jaar is 
bij Hockeyclub HBS gestart met 
Walking Hockey. Dat is een groot 
succes. Er is inmiddels een vaste 
groep enthousiaste mannen en 
vrouwen, die wekelijks actief zijn op 
de velden van HBS.  

Walking Hockey is een nieuwe spel-
vorm. Niet meer op een groot veld 
achter een bal aanhollen, maar op 
een klein veldje ‘lekker ballen’. Geen 
verplichtingen meer die competitie-
wedstrijden met zich meebrengen, 
maar wel de sociale contacten, die 
ook Walking Hockey zo leuk maken. 
Een groot voordeel is dat ook 
mannen en vrouwen die niet meer zo 
goed kunnen of willen rennen 
kunnen blijven sporten.

Bij Walking Hockey gelden dezelfde 
regels als bij het gewone hockey, 
maar met een aantal uitzonderingen. 

Er mag niet worden geslagen, alleen 
pushen is toegestaan. Er is geen 
keeper maar wel kleine doeltjes. Er 
wordt gespeeld met een normale 
hockeystick. Rennen is niet toege-
staan en een bitje of scheenbescher-
mers zijn niet nodig. 

Warming up 
Walking Hockey is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds en 
georganiseerd in samenwerking met 
Hockeyclub HBS, SportSupport en 
Welzijn Bloemendaal. Sander Rotte-
veel van SportSupport begeleidt op 
professionele manier de trainingen. 
,”We beginnen de training altijd met 
een warming-up. Hoewel er geen 
grote krachtinspanning wordt 
gevraagd blijft het belangrijk de 
spieren los te maken voordat we een 
partijtje gaan spelen’’, aldus Rotte-
veel. Walking Hockey wordt gespeeld 
op een kwart van het normale veld. 

Sociale contacten 
Sociale contacten zijn minstens zo 
belangrijk als regelmatig bewegen 
en beide zijn speerpunten van Wel-
zijn Bloemendaal. Toen directeur 
Johan van Buren werd benaderd om 
de handen ineen te slaan hoefde hij 
ook niet lang na te denken. Van 
Buren: ”Ik was gelijk enthousiast. We 
hebben al veel beweegactiviteiten 
bij Welzijn Bloemendaal maar door 
de combinatie met sport bereiken 
we weer een andere doelgroepen en 
hopen mensen ook te interesseren 
voor andere activiteiten’’. Het sociale 
aspect krijgt een extra dimensie door-
dat er een keer per maand wordt 
afgesloten met een gezamenlijke 
lunch.
Iedere dinsdagmorgen start om 
10.00 uur de inloop met ko�e. De 
training start om 10.30 uur en gaat 
door tot circa 11.45 uur. Rotteveel: 
“Iedereen kan meedoen, of je nou 

wel of geen ervaring hebt met 
hockey. Aanmelden hoeft niet. Ge-
woon komen en lekker meespelen. 
Eerst een keer proberen kan ook en 
als je geen hockeystick hebt zorgen 
wij daarvoor.’’ 

Degenen die meer informatie willen 
kunnen mailen met contactpersonen 
Herman Westerhoud, via 
herman.b.westerhoud@gmail.com, 
of Co Nieuwenhuijse, conieuwen-
huijse@gmail.com.

Veel enthousiasme voor Walking Hockey in Bloemendaal

Walking Hockey is een nieuwe spelvorm, geen competitie maar ‘lekker ballen’.  
Foto: aangeleverd.

Voeding en hardlopen. Foto aangeleverd.

Heemstede - Voeding is belangrijk. 
Bewust of onbewust zijn we er de 
hele dag mee bezig. Wat drink of eet 
ik op welk moment? Zeker voor een 
sporter kan dit een moeilijke vraag 
zijn. Wat eet of drink ik namelijk 
vooraf, tijdens en na mijn training? 
Dat is voor iedereen anders. Het is 
goed om te weten uit welke produc-
ten je kunt kiezen en welke je beter 
kunt laten staan. Aan de hand hier-
van kun je een eigen dagelijks dieet 

opstellen, dat zeker gevarieerd kan 
zijn.
Wat je wel of juist het beste niet kunt 
doen gaat Karen Brouwer ver-tellen 
tijdens de presentatie Voorlichting 
Voeding en Hardlopen die Lopers 
Company by Enno houdt. Deze is op 
vrijdag 11 november 19 uur in de 
winkel op de Binnenweg 35 in 
Heemstede. Karen is sportdiëtiste bij 
Focus Voeding en heeft zelf jaren 
topsport bedreven als BMX-�etser.

Ze kan daarom uit eigen ervaring 
spreken. Wil je meedoen aan deze 
voorlichting over voeding?

De kosten zijn €15,- per inschrijving. 
Inschrijven kan via de website van 
Lopers Company by Enno, www.
loperscompanyheemstede.nl/voor-
lichting-voeding-en-hardlopen/, of 
loop binnen in de winkel aan de 
Binnenweg 35 in Heemstede om je 
op te geven en te betalen.

Voorlichting Voeding en Hardlopen bij Lopers 
Company by Enno in Heemstede
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drank-
buffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting
(afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27.
toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticon-
ceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel
van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haar-
loos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg
met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54.
roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uit-
roep van een schildwacht; 65. knevel; 67. projectieplaatje; 68. uit-
roep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76.
koninklijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78.
bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.

Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest;
4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de
grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
werpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets
overhellen; 66. deel van de hals; 67. laagte tussen bergen; 69.
rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.

64 32 74 4 69 26 44 43 1 65 28 8 87 67

55 30 36 59 83 49 13 30 52 27 86 16 34

Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 7 november, 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
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grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
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rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.

64 32 74 4 69 26 44 43 1 65 28 8 87 67

55 30 36 59 83 49 13 30 52 27 86 16 34

KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede – Een weekend vol 
(jonge) talenten bij Podia Heem-
stede. 

Dilan Yurdakul
Vrijdag 4 november om 20.15 uur 
speelt Dilan Yurdakul de voorstelling 
‘Door de schaduw heen’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Een portret van een jonge Neder-
landse vrouw met Turkse wortels die 
zich nergens thuis voelt en worstelt 
met haar bipolariteit.  Als in een 
rollercoaster dendert Dilan Yurdakul 
door haar gedachtewereld van het 
ene uiterste naar het andere, op zoek 
naar houvast, naar identiteit, in een 
voortdurende poging om met zich-
zelf samen te vallen.  

Stefano Keizers
Zaterdag 5 november om 20.15 uur 
speelt publiekslieveling Stefano 
Keizers zijn voorstelling ‘Hans 
Teeuwen’ in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. De 
laatste voorstelling van zijn trilogie. 
De allerlaatste kaarten zijn nog 

beschikbaar voor deze met 5 sterren 
bekroonde voorstelling.   

Divertimento Jeugdstrijkorkest 
Zondagmiddag 6 november speelt 
het Haarlemse Divertimento Jeugd-
strijkorkest om 15.30 uur in De Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. In dit orkest spelen 
talentvolle jonge strijkers van 12 - 21 
jaar.  

Dit bijzondere orkest van de Stich-
ting Divertimento werd opgericht 
door de Haarlemse musici Helena 
van Tongeren (altviolist) en Chris-
tiane Belt (violist). Het ensemble 
speelt zonder dirigent en de solisten 
zijn de orkestleden zelf.   

Meer informatie en kaarten voor alle 
voorstellingen via:
www.podiaheemstede.nl.

Voorstellingen Dilan Yurdakul, Stefano Keizers en 
Divertimento Jeugdstrijkorkest bij Podia Heemstede

Divertimento Jeugdstrijkorkest. Foto aangeleverd.

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Lezing Huis Barnaart door Cunera 
Vergeer. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.19.30-21.30u. Kosten 
€ 5,-. Aanmelden voor deze lezing 
kan via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

VRIJDAG 4 NOVEMBER
The Beltiukova Sisters met Vital 
Stahievitch. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 20u. 
Tel.: 023-5378625. Toegang vrij.
Na a�oop collecte met richtlijn van 
€10,-.

“Democratie in crisis’ Trefpuntcafé 
Bennebroek, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20.30u
 Toegang gratis.

Interview met Liesbeth Woert-man 
bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Om 15.30u. 
Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Dilan Yurdakul ‘Door de schaduw 
heen’. Theater de Luifel, Heren-weg 
96, Heemstede. Om 20.15u. Kaar-
ten via: www.podiaheemstede.nl. 

Lezing over René Lalique, bij 
NVVH-Vrouwennetwerk De Poort 
(links van het parkeerterrein van 
deBavokerk, Herenweg 88a, Heem-
stede. Om 14u. Leden gratis - niet 
leden € 5,-.

VRIJ 4 EN ZA 5 NOVEMBER
Rondleidingen in Huis te Man-
pad, Herenweg 7 Heemstede.
Elk half uur. Aanmelden:
evenementen@hvhb.nl.

ZATERDAG 5 NOVEMBER
Repaircafé Vogelenzang. Dorps-

huis, Henk Lensenlaan 2,  Vogelen-
zang, V.10-13u, aanleveren tot 
12.30u.

Stefano Keizers. Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
20.15u. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl.

ZA 5 EN ZONDAG 6 NOVEMBER
Kunstlijn Heemstede, expositie van 
diverse beeldend kunstenaars. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.11-17u. Toegang vrij. 

ZONDAG 6 NOVEMBER
Revolve met ‘Ubuntu’s droom’ ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Tel.: 023-5378625. Toegang vrij.
Na a�oop collecte met richtlijn van 
€10,-.

Susanne Kruys in De Kapel met ‘De 
biogra�e als medicijn’. Potgieter-
weg 4, Bloemendaal. Om 10.30u. 
Vrijwillige bijdrage: richtbedrag 
€8,-. 

Diverimento Jeugdstrijkorkest.
Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 15.30u. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl.

MAANDAG 7 NOVEMBER
Administratie Hulpclub voor 
Wereld-vrouwen. De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. V.10-
11.30u. Contactpersonen: Ellen 
Swart, eswart@wijheemstede.nl, 
tel. 06 – 40 30 45 98. Zahra 
Alobaidy, tel. 06 – 53 15 87 33. 

DINSDAG 8 NOVEMBER
Parkinson Café Haarlem & Om-
streken. Wijkcentrum De Wereld, 
Laan van Berlijn 1, Haarlem. 
v.14-16u. Toegang €2,- p.p. incl. 
ko�e/thee.

AGENDA

Het Flentrop-orgel in de Doopsgezinde Kerk. Foto: Marenka Groenhuijzen.

Heemstede - Op woensdag 9 novem-
ber om 20 uur wordt in de Doopsge-
zinde Kerk aan de Postlaan 16 in 
Heemstede, een presentatie gegeven 
over het gerenoveerde Flentrop-
orgel uit 1937. Er wordt uitgelegd 
hoe het orgel is gerenoveerd (werk-
zaamheden) en er worden beelden 
en video’s getoond. Ook geeft orga-
nist Dick Koomans een demonstratie 
op het orgel. De intonatie van de 
pijpen zal uitgebreid aan bod komen. 
Zo krijgt de toebehoorde een kijkje 
in de technische renovatie. Het 
belooft een interessante avond te 
worden. Toegang is vrij.

Presentatie van het gerenoveerde Flentrop-orgel
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Herfst 
rond Huis 
te Manpad
Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Heemstede – De herfst pakt 
goed uit deze periode, met 
zachte temperaturen waarin het 
goed wandelen is om de veran-
deringen in de natuur te ont-
dekken.
Zo zijn er talloze paddenstoelen 
die op duin- en bosgrond 
groeien, maar ook in de berm, 
zoals van de Herenweg. Rondom 
Huis te Manpad, aan genoemde 
weg, kun je een korte wandeling 
maken en genieten van de herfst-
tinten die bomen een heel ander 
aanzicht geven. 

Via de gedenknaald op de hoek 
van de Herenweg en Manpad-
slaan wandel je naar de brug 
over de Leidsevaart. Onderweg 
in de berm is ‘Herfsttijloos’ te 
zien. Een paarse bloem die veel 
weg heeft van de krokus. Van 
huis uit een bloeier uit het 
Middellandse zeegebied die nu 
ook hier voorkomt.

Ook de Camplaan naar het Wilhelmina-
plein biedt elke herfst een mooi (geel)
kleurig schouwspel.
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KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Na twee coronajaren 
waarin de Nieuwe-Inwo-
nersdag niet georganiseerd 
kon worden, stonden na de 
zomervakantie de deuren 
van het Heemsteedse raad-
huis open voor maar liefst 3000 potentiële bezoekers, 
iedereen die de afgelopen tijd in Heemstede was 
komen wonen. Door dat grote aantal moest er een heel 
ander draaiboek uitgewerkt worden en het resultaat 
was een buitenactiviteit voor het raadhuis, met een 
toespraak van de burgemeester op het bordes. Best 
deftig! En passend bij het leuke raadhuis dat we 
hebben.  

Natuurlijk werden de nieuwe inwoners welkom 
geheten. Hartelijk welkom zelfs. Uit ervaring weten we 
dat het echt prettig voelt, dat je welkom wordt geheten 
door de burgemeester. Er zijn maar weinig gemeentes 
waar dat zo consequent gebeurt. 

In wandelbos Groenendaal zijn ook nieuwe bewoners 
te verwelkomen. Bij de Zochervijver en de Paardenwed 
in het zuiderbos zijn enkele nieuwe bomen geplant na 
schenkingen door verschillende families. Ze staan nu 
nog even zwaar gesteund door dikkere palen dan de 
stammetjes zelf zijn. Maar dat zal in de loop van tijd 
vanzelf veranderen. In overleg tussen de boswachters 
en de schenkers is een �jne plek gevonden. De drie 
lindes bij de Zochervijver zijn al herdenkingsbomen. 

Over de linde gesproken, dat is een inheemse boom 
met een interessante geschiedenis. De Kelten zagen 
hem zelfs als een heilige boom. Er zou een godin in 
wonen, Freya, de godin van de vruchtbaarheid. Later 
werd de boom algemeen als goede boom beschouwd, 
als beschermer van huizen en bronnen. Er werd recht 
onder gesproken en in veel liederen werd de linde het 
symbool voor een voorbije liefde. Dat zijn nog eens 
nieuwe inwoners. We kunnen meer lindebomen 
gebruiken! 

De boom bij de Paardenwed is een heel andere. De 
goede-doelenorganisatie Soroptimisten schonk het 
bos daar een Gingko (Japanse notenboom). Deze is niet 

inheems. Hij is zo’n 290 miljoen jaar geleden voor het 
eerst in China waargenomen, maar komt nu niet meer 
in het wild voor. De laatst overgebleven loot uit het 
geslacht Gingko. De symboliek van deze in Azië als 
tempelbomen vereerde bomen vinden wij in de liefde, 
de hoop en een lang leven. 

Dat laatste wensen wij alle nieuwe inwoners van 
Heemstede en Groenendaal van harte toe. 
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Welkom nieuwe inwoners!

Pompoenen uithollen voor Halloween. Foto: Monique Rusman.

Heemstede - Afgelopen zondag 30 
oktober was de opkomst groot op 
Kom In Mijn Tuin (KIMT). Er was een 
workshop ‘pompoenen uithollen 
voor Halloween’. Sommige kinderen 
waren zelfs geschminkt voor 
Halloween. Er waren totaal tien 
kinderen met ouders die de 
pompoenen kwamen uithollen voor 
Halloween. De eerste groep kwam 
om 14 uur en de tweede om 15.30 
uur. Door het prachtige weer kon de 
activiteit buiten plaatsvinden.

Kom In Mijn Tuin is een bijzonder 
groen-, natuur- en educatief project 
in het Groenendaalse Bos in 
Heemstede. KIMT geeft jaarlijks 
cursussen moestuinieren aan jong en 
oud. Voor de kinderen uit groep 5 
t/m 8 wordt er wekelijks, onder bege-
leiding van vrijwilligers lesgegeven 
van april t/m september. Zij krijgen 
dan een tuintje van 10 bij 1 meter om 
daar groente en bloemen op te 
verbouwen. Meer informatie op: 
www.kominmijntuin.com.

Halloween op Kom In Mijn Tuin

Jaarlijkse Natuurwerkdag: 
vogelkers zagen op Middenduin
Overveen – Elk jaar in het eerste 
weekend van november vindt de 
jaarlijkse Natuurwerkdag plaats, nu 
op zaterdag 5 november. In heel 
Nederland worden op deze dag op 
honderden plaatsen in Nederland de 
handen uit de mouwen gestoken in 
de natuur. Middenduin in Overveen 
is een van de vele leuke locaties voor 
deze landelijke Natuurwerkdag. Een 
dag lekker buiten werken in de 
natuur met een groep enthousiaste 
mensen. Samen werken aan natuur 
en landschap.

Het IVN Zuid-Kennemerland houdt in 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
zaterdag 5 november een werkdag 
‘Amerikaanse vogelkers zagen’ in 
Middenduin. Op deze werkdag is het 
Amerikaanse vogelkers zagen/
uitsteken/uitrekken. Deze vogelkers 
vormt door zijn snelle groei een 
bedreiging voor de overige (duin)
�ora. Door het weghalen ontstaat 

weer een mooi duingebied; goed 
voor de duinviooltjes en duinhage-
dissen.
Het gebied kenmerkt een rijke 
historie en is mede daarom een inte-
ressant wandelgebied. Het uitkijk-
punt De Kamperberg werd in 1803 
gebruikt door het leger van Napo-
leon. Daarnaast bevindt zich in het 
gebeid een ijskelder waar vroeger 
stukken ijs werden opgeslagen voor 
de bewoners van landgoed Duinlust. 
Hierin slapen en overwinteren tegen-
woordig vleermuizen.        

Voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een lekkere 
stuk vlaai voor bij de ko�e wordt 
gezorgd. Ervaring is niet vereist. 
Iedereen is van harte welkom!. Verza-
melen is om 9.30 uur bij restaurant 
Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Over-
veen. De werkdag duurt tot 14.30 
uur. Aanmelden graag via
www.natuurwerkdag.nl.

Werkdag in de natuur. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Promovendus HBC 
doet het uitstekend op een niveau 
hoger. De 1e klasse is een mooi 
podium om te laten zien wat een 
team in huis heeft. Het gaat HBC 
prima af en staan na vijf wedstrijden 
mede aan kop van de ranglijst. Zon-
dag 30 oktober trof zij thuis SV De 
Meer uit Amsterdam. Een ploeg die 
bij vlagen weerstand bood, maar 
gaande de stootkracht miste en over 
minder klasse beschikte dan HBC. 
Vooral aanvallend kwamen zij nim-
mer uit de verf. Twee drie kansjes 
over 90 minuten is onvoldoende om 
de defensie en doelman Verhage te 
verontrusten.  
Op het middenveld was Mark Mul 
weer de grote aanjager en was overal 
op het veld te vinden. Zijn inzet is 
voorbeeldig en neemt zo de hele 
ploeg op sleeptouw. Ook Jeroen de 
Bruijn valt op door zijn spel waarbij 
hij risico’s niet uit de weg gaat en 
overval vol voor de bal gaat in de 
duels.  
HBC kreeg een volgens velen een 
onterechte strafschop (hands van 
zeer korte afstand). Het cadeautje 
werd door Arno Dijkstra onberispelijk 
achter de De Meer doelman Guerra 
binnengeschoten: 1-0. HBC kreeg de 

overhand met wat kansen, maar De 
Meer wist nog weerstand te bieden 
al lag het tempo van HBC te hoog 
voor de Amsterdammers.  

Na de rust was de tijd aangebroken 
voor Jesse van Loon die vooraf was 
gehuldigd voor zijn honderdste 
wedstrijd in HBC 1. Jesse, die een 
moeilijke tijd doormaakte omdat zijn 
vader, die tevens assistent-trainer 
van HBC was kortgeleden plotseling 
overleed. In minuut 46 werkte hij een 
lage voorzet in het doel van De Meer 
en club topscorer Arno Dijkstra trof 
een minuut later het net, na goed 
voorbereidend werk van De Bruijn. 
Mark Mul was na de pauze achterge-
bleven in de kleedkamer.  

Ondanks het vertrek ‘van de motor’ 
bleef HBC de wedstrijd dicteren. Van 
Loon tikte ook de 4-0 binnen. Het 
grote wisselen was begonnen en 
beide coaches brachten het maxi-
male aantal wisselspelers binnen de 
lijnen. Invaller Bryan Wilderom wist, 
oog in oog met de doelman, net niet 
te scoren.
Met de 4-0 eindstand kon HBC prima 
leven al had de uitslag best iets 
hoger mogen uitvallen gezien de 
mogelijkheden die HBC kreeg. Het 
team van coach Jasper Ketting blijft 
ook na deze overwinning medekop-
loper. 

Op 6 november gaat HBC op bezoek 
bij hekkensluiter FC Uitgeest.

HBC bindt ook SV De Meer aan de zegekar

Arno Dijkstra scoort uit penalty. Foto: Eric van Westerloo.






