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De belvedère op Leyduin: 
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Gezelligheid kent geen
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Kwaliteitsslagerij

GEEN ZIN OM ZELF 
EEN MENU SAMEN

TE STELLEN?
Kies dan voor onze

afhaalmenu of rijsttafels.

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

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

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

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

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

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Gemeentehuis Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.

Bloemendaal -  Op 4 november 
heeft de Bloemendaals gemeente-
raad de begroting Bloemendaal 2022 
goedgekeurd tijdens een extra raads-
vergadering. Er is sprake van een 
reële begroting die �nancieel duur-
zaam is. Structurele inkomsten
dekken de structurele uitgaven. Het 
eigen vermogen van de gemeente 
en het schuldniveau voldoen aan de 
normen van de gemeenteraad. De 
hele begroting van Bloemendaal 
voor 2022 is ongeveer € 56.140.000, 
verdeeld over 9 programma’s en 45 
taakvelden.

Herverdeling gemeentefonds
Eén van de onderwerpen bij deze 
begroting is de aangekondigde 
herverdeling van het gemeente-

fonds. Het nieuwe verdeelstelsel 
gemeentefonds blijft actueel en zou 
vanaf 2023 ingevoerd worden. Het 
gaat naar verwachting om een 
nadeel van € 350.000 in 2023, stij-
gend tot ongeveer €1,4 miljoen in 
2026. Kort geleden heeft de Raad 
voor Openbaar Bestuur hier een 
kritisch advies over gegeven. Daarbij 
adviseerde deze raad dat voorlopig 
het voor- of nadeel niet groter mag 
worden dan €45 per inwoner. Dit 
betekent een meevaller vergeleken 
met het bedrag van €60 per inwoner 
waar de gemeente in het begin reke-
ning mee moest houden.

Met gepaste waakzaamheid
Voor nu is de �nanciële huishouding 
van de gemeente op orde. Het eigen 

vermogen en het schuldniveau 
voldoen aan de normen van de 
gemeenteraad. Daarmee kunnen de 
verantwoordelijke taken goed uitge-
voerd worden en blijft de bestuurs-
kracht op peil.
Wel met gepaste waakzaamheid, 
want naast de herverdeling van het 
gemeentefonds zijn de investerings-
ambities voor onderwijshuisvesting, 
wegen en riolen van invloed op het 
schuldniveau.

Kijk voor de infographic van de 
begroting op de achterpagina van 
deze krant.

Meer informatie en de gehele begro-
ting kunt u vinden op:
bloemendaal.nl/begroting.

Goedkeuring begroting Bloemendaal 2022

Bennebroek - Op zaterdag 13 
november komt Sinterklaas met zijn 
pieten naar Bennebroek. Om 13.30 
uur meert hij aan bij de Ringvaart ter 
hoogte van de Jacob van Heems-
kerklaan. Om 14.15 uur stapt hij in 
een oldtimer en start de rijtoer door 
het dorp. De rijtoer wordt muzikaal 
begeleid door muziekvereniging 
Kunst na Arbeid uit Bennebroek.

De route gaat door de Ruyterlaan, de 
Harp, Schoollaan, Bennebroekerlaan 
naar de Zwarteweg. Daar zal Sinter-
klaas uitstappen. Burgemeester E.J. 
Roest verwelkomt Sinterklaas.

Na een korte toespraak vertrekt 
Sinterklaas weer naar zijn volgende 
afspraak.

Vanwege de coronamaatregelen 
heeft het St. Nicolaascomité dit jaar 
geen feestmiddag georganiseerd in 
de zaal van de Hartekamp. Er wordt 
aan de inwoners gevraagd die naar 
de intocht komen voldoende afstand 
van elkaar te houden.

Sinterklaasintocht in Bennebroek

de winnaar van de 
herfstfotowedstrijd!

In deze krant:
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 14 november,10u.
Voorganger mevr. Drs. G. van der 
Harst-de Leeuwe) Haarlem.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 14 november: ds. Arie 
Molendijk. Gezamenlijke dienst 
met Heemstede in het Trefpunt.
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar- 
om verzocht uiterlijk om 9.45 uur 

aanwezig te zijn. Bij het betreden 
van het gebouw zal men de coroa-
check of een vaccinatiebewijs 
moeten tonen. Alle vieringen 
kunnen online worden gevolgd 
via: www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 14 november om 10u.
Ds. G.H. Fredrikze.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

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

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Bloemendaal – De Nederlandsche 
Tafelronde is een vereniging voor 
mannen tussen de 18 en 40 jaar. 
Mannen die onderlinge vriendschap 
hoog in het vaandel hebben staan. 
Die hun expertise en tomeloze 
energie ook in willen zetten voor het 
goede doel. In het 40ste levensjaar 
stopt het lidmaatschap automatisch, 
maar vriendschap kent geen leef-
tijdsgrens. Vaak gaan groepen op 
eigen initiatief door. Zo ook in 
Bloemendaal.

Acht ex-tafelrondeleden, inmiddels 
vijftigers, komen al ruim 10 jaar elke 
maand bij elkaar voor een gezellige 
avond. De activiteiten op zo’n avond 
kunnen sportief zijn, cultureel of 
educatief door het uitnodigen van 
sprekers, maar bovenal gezellig. Een 
aantal keer per jaar heeft de avond 
ook een maatschappelijke context. 
Deze maand had de groep het plan 
opgevat om met acht mensen die 
niet zo vaak meer een avondje uit 
hebben uit te nodigen voor een 
avondje uit. Wie nodig je dan uit? 

Met die vraag kwamen ze terecht bij 
Welzijn Bloemendaal. Directeur 
Johan van Buren, was aangenaam 
verrast door de vraag maar werd er 
ook wel een beetje door overvallen: 
“Dit soort vragen komt niet dagelijks 
voor. Wij organiseren zelf, met 
behulp van ruim 260 vrijwilligers, 

wekelijks tientallen activiteiten die 
met name als doel hebben om 
mensen mee te laten blijven doen in 
de samenleving. Nu kregen we als 
het ware een activiteit in de schoot 
geworpen.” 

Cliëntondersteuners Hetty van der 
Vegt en Charlotte Turksma wilden 
toch eerst graag weten wat precies 
de bedoeling was. “Om de juiste 
mensen te benaderen moesten we 
wel weten om wat voor soort activi-
teit het zou gaan. Toen dat een 
etentje bleek te zijn vonden we al 
snel acht Bloemendalers die een 
avondje uit wel zagen zitten”, aldus 
Turksma.

De gasten werden thuis opgehaald 
en na een gezellig etentje bij Bartje 
Bloemendaal ook weer thuisge-
bracht. Volgens Van der Vegt vonden 
zowel de vriendengroep als de geno-
digden het een geslaagde avond die 
zeker voor herhaling vatbaar is. Piet 
Jonkers, één van de vrienden, geeft 
aan daar zeker wat voor te voelen. 

“Dankzij Welzijn Bloemendaal en de 
gasten hebben wij als groep een 
mooie avond gehad met mooie en 
ontroerende verhalen maar vooral 
ook veel gelachen met elkaar.” Van 
Buren vult aan: “Het is echt vóór Bloe-
mendalers dóór Bloemendalers. We 
gaan ook samen met de heren 

verkennen of dit iets is wat je één of 
twee keer per jaar kan doen en of dat 
dan met dezelfde groep genodigden 
is of juist anderen. Voor beide opties 

valt wat te zeggen. Welzijn Bloemen-
daal staat altijd open voor dit soort 
initiatieven en wij ondersteunen 
deze ook graag.”

Gezelligheid kent geen (leef)tijd!

De vriendengroep en genodigden bij Bartje Bloemendaal. Foto: aangeleverd door 
Welzijn Bloemendaal.

Bloemendaal - Zondag 14 novem-
ber verzorgt Peter van der Wer� om 
10.30 uur een lezing met als thema: 
Vergeving als dwaalspoor’ in de 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. 

Met gevoelens van wraak, beschuldi-
ging of verwijt lijken wij ons op de 
ander te richten. Maar in feite gaat 
het om negatieve energie in onszelf. 
Dat is schadelijker voor onszelf dan 
voor de ander. De gebruikelijke 
aanbeveling is dan vergeving na te 
streven.
Maar om tot zuivere vergeving te 
komen, moeten we eerst onze 
woede, pijn, verdriet of angst 
verwerken om de noodzakelijke 
ruimte en rust te bereiken. Dat gaat 

makkelijker wanneer we al gewend 
zijn onze eigen emoties onder ogen 
te zien en te zoeken naar innerlijke 
ruimte en rust. Daarin komen we 
minder snel tot wraak, beschuldiging 
of verwijt en is vergeving niet aan de 
orde. 
  
Dr. Peter van der Wer� is een interna-
tionale academicus. Hij was als antro-
poloog verbonden aan de Universi-
teit van Amsterdam en de Vrije Uni-
versiteit en als zodanig uitgezonden 
naar 25 landen in alle continenten.  
Zie ook: www.petervanderwer�.nl.  

Voor meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.
De RIVM-richtlijnen worden in acht 
genomen.

Lezing ‘Vergeving als dwaalspoor’ in de Kapel

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Haarlem - Leest u met plezier inte-
ressante boeken en wilt u uw leeser-
varingen delen met anderen? Word 
dan lid van een Senia leesgroep. 
In Haarlem start binnenkort een 
avondleesgroep �loso�e. In De 
Schuur, in het café, in de Lange Begij-
nestraat 9 om 19.30 uur is op maan-
dagavond 29 november een informa-
tiebijeenkomst voor mensen die zich 
willen verdiepen in �loso�e en �lo-
sofen en daardoor in contact willen 
komen met andere liefhebbers. 

De informatiebijeenkomst is een 
initiatief van de landelijke organisatie 
Senia samen met de bibliotheek. 
Senia richt in heel Nederland lees-
clubs op en brengt zo mensen die 
graag lezen bij elkaar. Meer infor-
matie over de werkwijze is te vinden 
op www.senia.nl. Graag aanmelden 
in verband met het maximum aantal 
beschikbare plaatsen. Dit kan via 
e-mail miek.vandesande@senia.nl. 
De RIVM-maatregelen worden in acht 
genomen.

Start avondleesgroep filosofie in Haarlem

Leesgroep. Beeld aangeleverd.
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In deze tijd van aandacht voor verduurza-
ming is er in het nieuws zelden nog iets te 
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze 
gasgestookte toestellen hebben in het tijd-
perk voor de cv-ketel de meeste huizen voor-
zien van warmte. 

Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor 
deze manier van verwarmen zijn er nog di-
verse mensen die gebruik maken van deze 
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel, 
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vin-
den die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen 
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder 
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel 
te laten onderhouden door een gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf. 

Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van 
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn 
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte 
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit 
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op 
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om 
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u ge-
waarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.

Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slacht-
o� ers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onder-
zoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxide-
vergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht 
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecerti� ceerd 
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans 
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al 
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot 
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecerti� ceerd 
zijn de tijd om zich te certi� ceren voor de co-certi� cering.  

Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voor-
kom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid 
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem 
hiervoor contact op met een CO-gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf zoals 
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu 
voor de optie klantenservice. 

Kijk voor meer informatie op 
 onder vacatures.Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf 

of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur.  Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Heeft u een 
Kachel of Geiser?

van gas naar duurzaam

Eric de KriekDoor Joke van der Zee 

Heemstede –‘Doe eens wild’ staat er 
te lezen op de nieuwe a�ches die 
Mandy Tienstra net heeft laten 
drukken. Samen met haar man Marco 
Uitendaal is ze eigenaar van Restau-
rant de Konijnenberg, het pannen-
koekrestaurant met de feeërieke 
uitstraling aan de Herenweg 33, 
tegenover de ingang van het Groe-
nendaalse bos. 

Toegegeven: De Konijnenberg is al 
vele jaren vermaard om de heerlijke 
pannenkoeken, maar wie er regel-
matig komt weet dat er nog veel 
meer te genieten valt. Zo neemt het 
restaurant regelmatig culinaire uitda-
gingen aan en niet alleen op ‘pannen-
koekgebied’. De menukaart wordt 
hier regelmatig vernieuwd of uitge-
breid met gerechten die hun oor-
sprong hebben uit diverse keukens 
over de wereld. Ook voor de vegeta-
rische en veganistische smulpapen is 
er iets te kiezen. 
Wat je misschien niet verwacht is 
‘wild’ op het menu. Maar dan vergis 
je je.

Hazenbout, konijnenbout en meer
Sowieso wil De Konijnenberg een 
restaurant voor iedereen zijn. Voor 
heel jong tot heel oud, de kleine eter, 
de ‘op-de-lijn-lettende’ eter’ en de 
liefhebber van een goed stuk vlees 
vinden elkaar aan tafel in het gezel-
lige restaurant. De wild-eter zal 
verrast zijn bij het bekijken van de 
extra seizoens menukaart. Toch is het 
al jaren bekend dat Mandy en Marco 
hun gasten trakteren op heerlijk 
wildvlees als hert, konijn en ever-

zwijn. Mandy vertelt: “Wij organi-
seren jaarlijks een wild-dineravond, 
een besloten avond waarop we een 
4-gangen wildmenu serveren. De 
avond is al helemaal uitverkocht, 
maar het leeft enorm. Gelukkig kun 
je bij ons à la carte ook lekker van 
wild genieten, van een wildpannen-
koek tot een wildpotje, klassieke 
hazenpeper of konijnenbout in 
Heemsteeds Bockbier!”

Marco voegt eraan toe dat je ook een 
hele hazenachterbout kunt bestellen, 
maar dan graag wel van tevoren 
reserveren. Het tweetal spreekt met 
enthousiasme over andere bijzon-
dere seizoen gerechten zoals de 
vijgen-parfait.
“Een dessert met vijgen, semi-freddo 
dus iets minder koud dan ijs, maar 
verrukkelijk”, vertrouwt Mandy toe. 

Nieuwe teamspelers 
Mandy en Marco bedenken, samen 
met het team, steeds weer nieuwe, 
aparte menu’s en gerechten en er 
wordt zelfs eigen bier gebrouwen. 
“Binnenkort serveren we weer een 
limited homebrew, de Bronstige 
Bock”, met kaneel en gember, vertelt 
Marco. Wild eten is bij Restaurant de 
Konijnenberg traditie geworden met 
de befaamde wildpannenkoek, dus: 
“Doe eens wild”. Zou je je hier thuis 
voelen om bijvoorbeeld gastvrouw 
of keukenmedewerker te zijn of een 
andere functie willen aangaan? Dat 
kan! Mandy en Marco zijn altijd op 
zoek naar extra teamspelers, van 
scholier tot meer ervaren collega, 
ook om samen nieuwe ideeën te 
blijven bedenken.
Informeer gerust: 023-5848096, of 
kijk op www.dekonijnenberg.nl. 

Wild eten bij Restaurant de Konijnenberg 
is een heerlijke traditie geworden

Marco Uitendaal en Mandy Tienstra doen ‘wild’. Foto: Joke van der Zee.

Velsen - Op 4 november is op de 
gemeentelijke begraafplaats Duin-
hof, Slingerduinlaan 6 in IJmuiden 
het monument voor doodgeboren 
kinderen onthuld door wethouder 
Marianne Steijn.
In haar persoonlijke toespraak refe-
reerde zij aan het belang van een 
herdenkingsplek, een plek om in alle 
rust te kunnen zitten om wat na te 
denken of om gewoon verdriet te 
hebben.

Het monument is het ontwerp van 
beeldend kunstenaar Dominiek 
Steinmeijer. In haar toespraak vertelt 
ze over het ontwerpproces. “Het 
monument gaat over verlies van 
dromen, dromen van de toekomst 
met je kind. De wegvliegende glazen 
vlinder symboliseert teerheid en 
kortstondig leven. De kleuren van de 
vleugels zijn helder als de kleuren in 
een kindertekening, geen nuances. 
De zuil met de verzamelde kiezels, 
verbeelden het spel van een kind, 
wat de toekomst samen zou kunnen 
brengen, maar wat niet gebeurt. De 
derde zuil is een lege zuil. Je bent er, 
je bent onderdeel van ons maar niet 
tastbaar.”
Het monument is aan de gemeente 

aangeboden door de Stichting Aller-
zielen Velsen Verlicht. Het is er voor 
iedereen, ongeacht waar het over-
leden kindje is begraven of gecre-
meerd. Voor meer informatie:
Alice Loeters 0255 – 523086.

Monument voor doodgeboren kinderen op 
Duinhof Velsen

Het monument. Foto: Agnes de Boer.

Heemstede – Vrijdag 5 november 
stond de hele school van het HBM 
(Haemstede Barger Mavo) op z’n kop 
vanwege een groots Hallowee festijn. 
De meeste leerlingen waren verkleed 
naar school gekomen en ook veel 
onderwijzend personeel droeg een 
angstaanjagend Halloween kostuum. 
Een groep docenten had voor de 
onderbouwleerlingen een griezel-
speurtocht uitgezet in de kelder 

onder de school. De kelder was voor 
de gelegenheid omgeturnd tot een 
heus spookhuis. Op de meest onver-
wachte momenten doken er griezel-
�guren op, soms nep, soms echt, die 
de leerlingen de stuipen op het lijf 
joegen. In de middag zorgde een DJ 
op het schoolplein voor een knal-
lende eindparty. Leerlingen en 
docenten liepen samen de polonaise 
en dansten erop los.  

Lesjesmiddag  
Kent u leerlingen die interesse 
hebben voor het HBM? Op 24 novem-
ber is de eerste lesjesmiddag van 
13.45 tot 16.00 uur voor leerlingen in 
groep 8. Kijk op https://dehbm.nl/
welkom-groep-8/proe�essen/ voor 
meer informatie en/of om je in te 
schrijven. Wacht niet te lang, want er 
zijn nog maar enkele plaatsen 
beschikbaar. 

Griezelen op het HBM en lesjesmiddag

Op de foto de leerlingen met de tofste Halloween out�ts. Zij kregen als beloning een cadeaubon. Foto: aangeleverd door HBM. 
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Deze puzzel wordt u aange-
boden 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
15 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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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een
dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan; 14. bejaard; 15.
muzieknoot; 17. plundering of diefstal; 19. fijn licht weefsel;
21. Verenigde Naties (afk.); 22. hevig (intens); 24. wedstrijd
tussen twee landenteams; 27. raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort; 33.
boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38.
niet proper (vies); 41. vruchtennat; 42. deel van een vracht-
wagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47.
Engelse lengtemaat; 48. wetsovertreding; 49. soldatenkost;
50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar
worden; 56. deel van een schoen; 58. een rondrit maken; 61.
toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Brazilië
(afk.); 65. blauw bloed; 67. deel van een dag; 68. mollengang;
70. nakomeling; 72. kever; 73. opvliegend iemand; 76. geslo-
ten; 77. maanstand (afk.); 78. balsport; 79. koud en vochtig;
81. gewicht (afk.); 82. meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84.
gevangenis; 86. strooifolder; 87. bij iemand anders slapen.

Verticaal 1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3.
Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbalteam; 6. wild zwijn;
7. zeer zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelij-
ke (afk.); 11. bijdrage voor een goed doel; 16. loofboom; 18.
gewicht; 20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide
huid; 25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams
gerecht; 29. vol genegenheid en passie; 32. periode van vol-
wassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats
voor kinderen; 37. naar aanleiding van (afk.); 39. ongekleed;
40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat;
45. Russisch ruimtestation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil;
53. oude lap; 54. deel van een fiets; 55. berggeel; 56. tuinge-
reedschap; 57. bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de
nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63. zilverwit
metaal; 66. scheepsherstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69.
ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doelpunt; 74. hetzelfde (Lat.);
75. militaire positie; 78. verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82.
rector magnificus (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).
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KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede - Nog een keer kwam 
het bestuur van de Winkeliersvereni-
ging Winkelcentrum Heemstede 
afgelopen 2 november bij elkaar om 
de vereniging formeel af te sluiten. 
En nog een keer was er een afslui-
tende Algemene Ledenvergadering 
van de winkeliersvereniging. Na 38 
jaar kwam er zo een einde aan de 
winkeliersvereniging en worden de 
werkzaamheden en activiteiten 
voortaan uitgevoerd onder de vlag 
van het nieuwe BIZ Heemstede-
Centrum. 

Er was een grote opkomst in Restau-
rant de Heerlijkheid. Eerst werden de 
ereleden Jaap Ooteman en Rob van 
der Wel, die beiden aan de wieg 
stonden van de winkeliersvereniging, 
bedankt voor hun inzet door Willem 

van Dam, het langst zittende be-
stuurslid. Ook na hun actieve
bestuursperiode kon de winkeliers-
vereniging altijd rekenen op de 
enthousiaste ondersteuning door de ere-
leden. 

Positieve cijfers 
Vervolgens was het de beurt aan de 
penningmeester Niels van der Meije 
die een toelichting gaf op de eindcij-
fers en de jaarrekening van de 
vereniging.
Het restbedrag van de WCH zal ten 
goede komen aan de gehele straat. 
Er wordt in meerderheid gestemd 
voor digitale borden in de straat 
waarop te zien is welke winkel waar 
te vinden is maar waar ook activi-
teiten van de BIZ  aangekondigd 
kunnen worden. Daarnaast wordt 

een spaarpot voor onverwachte 
uitgaven aangelegd. 
Afsluitend verleent de vergadering 
het WCH-bestuur onder luid applaus 
decharge. Het aftredende bestuur 
van de vereniging bestond uit Rogier 
Heijn, Willem van Dam, Niels van der 
Meije, Hilde Slagter, Erna Van 
Limburg, Enno Aerts en Alex 
Miezenbeek. 

BIZ-bijeenkomst 
Aansluitend aan de ledenvergade-
ring van de Winkeliersvereniging 
werd de eerste bijeenkomst van de 
BIZ Heemstede-Centrum gehouden. 
Het oprichtingsbestuur van BIZ 
Heemstede-Centrum bestaat uit 
Rogier Heijn, Willem van Dam, Niels 
van der Mije en Hilde Slagter.
Voorzitter Rogier Heijn geeft aan dat 

het wenselijk is dat ieder jaar een 
bestuurslid aftreedt om zo plaats te 
maken voor een nieuw bestuurslid. 

Willem van Dam is de eerste die zijn 
stoel beschikbaar stelt. Hij treedt af 
na 21 (!) jaar bestuurslid te zijn 
geweest van de Winkeliersvereniging 
en een jaar bestuurslid van de BIZ 
Heemstede centrum. Hij wordt met 
luid applaus bedankt door de verga-
dering! Willem heeft zich steeds 
onvermoeibaar ingezet voor de 
straat. Zo was hij 18 jaar lang markt-
meester van Jaarmarkt.   

BIZ Heemstede: plannen voor de 
toekomst  
De BIZ-deelnemers maakten kennis 
met Bas de Jong de nieuwe centrum-
manager en met Anouk Kits van het 

bureau MCIS Agency marketing & 
communicatie. Met de aanstelling 
van deze beide professionals wordt 
de belofte van professionalisering 
van de samenwerking, communicatie 
en marketing waargemaakt. Beiden 
hielden een enthousiast betoog over 
hun plannen. 

Ten slotte herhaalde Janneke den 
Ouden van Stadt en CO nogmaals de 
doelen van de BIZ en peilde de 
belangrijkste aandachtspunten 
onder de aanwezigen.
Uit een snelle digitale enquête bleek 
dat de aanwezige ondernemers het 
meeste belang hechtten aan de 
ontwikkeling van aansprekende en 
vernieuwende evenementen, groei 
van de sociale media en een koop 
lokaal-campagne.

Winkeliersvereniging maakt plaats voor BIZ Heemstede-Centrum

Het aftredende bestuur van de vereniging: Foto’s: aangeleverd door BIZ Heemstede-Centrum.
Ereleden Rob van der Wel en Jaap Ooteman worden bedankt door Willem van Dam 
die even later zelf afscheid neemt.
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Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Sinds 
woensdag 3 november tot en woens-
dag 10 nvember is de Week van de 
Pleegzorg. Hierbij werden in Heem-
stede en Bloemendaal verschillende 
gemeentegebouwen ‘s avonds groen 
verlicht, zoals het raadhuis in Heem-
stede en Bloemendaal, ‘t Molentje in 

Groenendaal, de Heemsteedse 
gemeentewerf en Plein1. Een jaar-
lijkse noodkreet van Jeugdzorg 
Nederland, want pleegzorg is meer 
dan ooit hard nodig. Met deze Week 
van de Pleegzorg wil Jeugdzorg de 
aandacht vestigen op de pleegzorg 
in de brede zin des woords en vooral 
op het tekort aan pleegouders.
Tijdens de Week van de Pleegzorg 

stonden er veel verschillende activi-
teiten op de agenda in samenwer-
king met gemeenten, zoals netwerk-
bijeenkomsten en speciale activi-
teiten om pleegouders en de pleeg-
zorg in het zonnetje te zetten.

Meer informatie over jeugd- en 
pleegzorg op: www.pleegorg.nl/
week-van-de-pleegzorg.

Sein op groen in Heemstede en Bloemendaal 
in het kader van de Week van de Pleegzorg

Het Molentje en het raadhuis in Heemstede in hun groene jasje. Foto’s: Bart Jonker.

Dank aan alle mantelzorgers die zich inzetten voor onze cliënten.
Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Goede zorg begint met iemand goed kennen.
Bij Sint Jacob begrijpen wij dat één levensfase niet het hele 
verhaal vertelt. En dat wij beter voor onze cliënten kunnen 
zorgen als wij hem of haar goed kennen. Mantelzorgers zijn 
daarbij van onschatbare waarde.

Op 10 november staan we stil bij de Dag van de Mantelzorg. 
Mantelzorg kent vele vormen. Van samen wandelen tot de krant 
voorlezen. Bezigheden, groot of klein, waar zorgmedewerkers 
niet direct aan toekomen, maar die wél bijdragen aan het 
welzijn van onze bewoners en revalidanten. Is mantelzorg 
vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. Mantelzorg is bijzonder.

 “Ik ben al 
   mijn hele 
leven een 
    zoetekauw”

INGEZONDEN COLUMN GGD

De laatste weken is het aantal 
meldingen van covid-19 stevig 
toegenomen. Dat is toe te 
schrijven aan de eerdere 
versoepeling van maatregelen 
en de gewijzigde weersom-
standigheden. De herfst maakt 
dat we meer binnenshuis zijn 
of binnen sporten en dus is er 
meer kans om het virus op te 
lopen. Dat is de hele crisis al zo 
geweest. We zitten inmiddels 
in de vijfde golf. Dus zou je 
denken dat we ons inmiddels 
hebben ingesteld op het gril-
lige verloop en ons hadden 
ingesteld op de situatie van 
“mondkapje op en mondkapje 
af” en af en toe te moeten 
accepteren dat groepsvorming 
aan banden wordt gelegd. 

In de praktijk lijkt dat toch anders. Het lijkt erop alsof we ervan schrikken, 
wat zich laat zien in veel ach en wee over de maatregelen. Natuurlijk is 
het altijd goed vragen te stellen bij de aanpak en je in te beelden hoe jij 
het zou doen als je aan het roer zou zitten.
Het is geen pretje om beslissingen te nemen die mensen in hun vrijheid 
beperken. Daar gaat een zorgvuldige afweging aan vooraf. En als je dan 
iedereen een beetje tegemoet wil komen, doe je uiteindelijk iedereen in 
zijn of haar ogen te kort. 

Laten we ons realiseren dat dit nog wel even gaat duren en ons dan ook 
wat voorbereiden op nieuwe versoepelingen en daarna weer de nodige 
maatregelen. Als we allemaal een beetje meewerken, slaan we er ons 
doorheen. Als je je alleen maar aan de basisregels houdt, dan levert je al 
een bijdrage om kwetsbaren te beschermen en het zorg systeem over-
eind te houden. We willen toch altijd een dokter of verpleegkundige bij 
de hand als het nodig is. 

Dat brengt mij op een bericht dat ik las waarin stond dat de testbereid-
heid sterk is afgenomen. Dat is niet de bedoeling. Als we ons niet laten 
testen bij klachten, dan weten wij niet meer waar het virus zich bevindt 
en kunnen we niet bij de bron verspreiding voorkomen.

Dat stokje in de neus is natuurlijk niet het meest prettige gevoel, maar 
dat kleine ongemak levert veel op. Vanuit het publieke gezondheidsbe-
lang vraag ik iedereen hier zijn of haar medewerking aan te verlenen.
Bij voorbaat dank!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Testen, testen, 
testen   

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - 
Opnieuw een week waarin de cijfers, 
van positief besmette inwoners, die 
een piek laat zien. Maar liefst 100 
inwoners kwamen deze week met 
een naar bericht uit de testlocaties. 
Ook in Bloemendaal liep het aantal 
besmette inwoners toe tot, ook voor 
Bloemendaal een recordhoogte, van 
62 besmettingen.  

Onderliggende aandoeningen van 
gevaccineerden op IC’s
Landelijk zijn deze week meer dan 
65.000 personen positief op corona 
getest. Helaas overleden 150 per-
sonen aan of met corona. Een nog 
groter aantal is tussen 1 en 7 novem-
ber opgenomen op een IC-afdeling. 
Het begint dus weer te piepen en te 
kraken binnen de gezondheidszorg. 
Hoewel pas een paar dagen van 
kracht, lijken de maatregelen die het 
kabinet heeft aangescherpt, hun 

uitwerking voorlopig nog te missen. 
Wat de laatste tijd opvalt is dat vanuit 
de gehele wereld meldingen komen 
dat het aantal patiënten op de IC’s en 
in het ziekenhuis volledig zijn inge-
ënt. Het treft in hoofdzaak mensen 
van 80+ maar ook onder die leeftijds-
groep geeft de vaccinatie kennelijk 
onvoldoende bescherming. Bij deze 
groep is veelal sprake van onderlig-
gende aandoeningen. Een kantteke-
ning is hierbij op zijn plaats. De 
groep gevaccineerden is veel groter 
dan de niet gevaccineerden dus zijn 
de gevaccineerden in een overtal. 
Afgezet tegen 10.000 mensen is het 
percentage opnames van gevacci-
neerden veel lager dan zij die niet 
zijn gevaccineerd.  

Hoe nu verder?
Hoe het nu verder moet horen wij op 
vrijdag 12 november. De beper-
kingen zullen vrijwel zeker worden 
uitgebreid en een complete lock-
down is, als het zo doorgaat, niet uit 

te sluiten. Minister De Jonge zei in 
het begin van de pandemie dat 70% 
van de gevaccineerden wel voldoen-
de zou kunnen zijn voor groeps-
immuniteit.
Inmiddels is over het hele land 
gezien de vaccinatiegraad gestegen 
tot rond de 85% en zijn we nog niet 
uit de zorgen. 90% moet een haal-
baar getal zijn. Of we het virus dan 
buiten de deur houden is maar de 
vraag. Een getal van 100% zal Neder-
land niet halen, daarvoor zijn er te 
veel kwetsbare groepen en een 
harde kern virusontkenners.   

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 44

Bennebroek - De ontwikkeling van 
de corona-epidemie heeft de kerken-
raad van de Protestantse gemeente 
het Trefpunt aan het Akonietenplein1 
in Bennebroek doen besluiten om uit 
solidariteit met de samenleving bij 
ieder die het kerkgebouw betreedt 

voor het bijwonen van een dienst of 
bijeenkomst de digitale coronacheck 
af te nemen. Dit kan gebeuren met 
behulp van de QR-code op de 
mobiele telefoon of aan de hand van 
het schriftelijk bewijs van vaccinatie 
dat bij de vaccinatie is uitgereikt.

Coronacheck: ook in kerk het Trefpunt

Foto: Bigstock.
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AGENDA

DONDERDAG 11 NOVEMBER
Presentatie van het boek ‘Mode 
ABC’ bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138, Heemstede.
Om 10.30u. Toegang vrij.
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.
Met inachtneming van geldende 
coronamaatregelen en de 
corona-check-app.

VRIJDAG 12 NOVEMBER
Freek de Jonge houdt voordracht 
bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Om 16u.
Toegang vrij, reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.nl en/
of 023-5282472.
Boekhandel Blokker gebruikt de 
corona-check-app.

ZA 13 EN ZO 14 NOVEMBER
Toneelgroep Perspektief speelt 
blijspel ‘Schots en Scheef’. Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Za om 20.15u, zo om 14.30u.
Kaarten à €15,- zijnonline te reser-
veren via:
www.toneelgroepperspektief.nl, 
telefonisch via 06-3712 1253 of aan 
de zaal. Let op: Geen pin beschik-
baar in het theater. Met inacht-
neming van de RIVM-richtlijnen.

ZONDAG 14 NOVEMBER
Theeconcert door Peter van 
Heerde en Kees Melief. De Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. 
Aanvang 15u. Toegang met QR 
code of vaccinatiebewijs/test niet 
ouder dan 24 uur. Graag uw 
bijdrage van 5 tot 10 euro p.p.
Na a�oop thee, ko�e en gebak 
verkrijgbaar in de Pauwehof. 

Lezing ‘Vergeving als dwaalspoor’ 
in de Kapel. Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Om 10.30u.
Meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.
De RIVM-richtlijnen worden in acht 
genomen.

MAANDAG 15 NOVEMBER 
Vriendinnenclub. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.14-16u. Informatie en aan-
melden via Corrie van Rijn op tele-
foonnummer 023 - 8224297 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart eswart@wijheemstede.nl of 
023 - 5483828.

DINSDAG 16 NOVEMBER
Stichting van Protestants-christe-
lijke ziekenhuizen in Nederland. 
Pauwehof, Achterweg 19, Heem-

stede. Om 20u. Aanmelden via 
amourikloos@gmail.com, of via 
0612363231. Met inachtneming 
van de RIVM-richtlijnen.

WOENSDAG 17 EN 24 NOVEMBER
Gespreksgroep Bewustwording 
door Jan Oostenbrink‘. Kosten:
€ 20,- per avond. Meer informatie: 
06 – 50 81 56 97. De gespreks-
groep is bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede op 
woensdag om 14.30 én 19.30 uur. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 – 5483828.

DO 18 EN VR 19 NOVEMBER
Concert Glad Marmer Klassiek op 
College Hageveld. Hageveld 15, 
Heemstede. Om 19.30u.
Kaarten à 6 euro via:
www.hageveld.nl.
Met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen.

VRIJDAG 19 NOVEMBER
Denk & Doen bij Plexat. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
V. 19-20.30u. Aanmelden ver-
plicht via plexat@wijheemstede.nl. 
Kosten: €3,- per deelnemer,
ouders gratis. Pinnen niet mogelijk. 
Inachtneming richtlijnen RIVM.

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Dansavond Mix-It Disco Black 
Light. Plexat in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.19.30-22u. 
Entree: €7,- incl. 2 frisdrankjes. 
Aanmelden verplicht via:
mdoodeman@wijheemstede.nl of 
via 023 – 5483847. 
Inachtneming richtlijnen RIVM. 

ZONDAG 28 NOVEMBER
Ensemble Combattimento: barok 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal. Bloemendaalseweg 158. 
Bloemendaal. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: €24,-.
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,- 
via: www.muzenforum.nl en aan 
de zaal. Met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen.

Bloemendaal - Op zondag 28 novem-
ber om 11 uur speelt Combattimento 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 158 in Bloe-
mendaal. De zaal is open om 10.30 
uur. In het programma van 28 novem-
ber slaat het ensemble een brug 
tussen de oude Bach en de jonge 
generatie na hem. 
Combattimento is een van de meest 
toonaangevende Nederlandse 
muziekensembles op het gebied van 
barokmuziek. De leden van Combat-
timento, ieder met solistische kwali-
teiten, dragen een schat aan kennis 
en ervaring met zich mee. Samen 
vormen ze een hecht ensemble dat 
jaren heeft gewerkt aan een geheel 
eigen klank en speelwijze: energiek, 
vurig, stijlbewust.
De leden spelen op eigentijdse 
instrumenten en kijken naar de 
muziek uit de 17e en 18e eeuw met 
de ogen van nu. Ze onderzoeken hoe 
de muziek destijds klonk en verken-
nen de grenzen van de barokke 
extravagantie. Het resultaat is een 
spannende muziekbeleving. U hoort 
werken van Johann Sebastian Bach, 

drie van zijn zonen, Christoph 
Nichelmann en Johann Gottlieb 
Janitsch.  
Kaarten zijn te koop voor €24,-. 
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,-. 
Kaarten zijn te koop via www.muzen-
forum.nl en aan de zaal op de dag 
van het concert. Voor het concert is 
een coronatoegangsbewijs nodig. 
Stichting Muzenforum organiseert 

ieder jaar van september t/m april 
acht zondagochtendconcerten die 
worden gegeven in het gemeente-
huis van Bloemendaal. Diversiteit in 
het aanbod staat voorop: van solisten 
tot ensembles en zowel instrumen-
taal als vocaal. Op de website
(www.muzenforum.nl) leest u een 
uitgebreide beschrijving van de 
concerten.

Ensemble Combattimento: barok in het 
gemeentehuis van Bloemendaal

Ensemble Combattimento. Fotograaf: Eduardus Lee.

Heemstede - Op zaterdag 13 novem-
ber om 20.15 uur en op zondag 14 
november 14.30 uur speelt Toneel-
groep Perspektief de voorstelling 
‘Schots en scheef’ in Theater de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemstede.  
Dit blijspel in 2 bedrijven is het ver-
volg op het in 2018 gespeelde stuk 
‘Een Compromis’ en werd geschreven 
door Rick Verstraten. De regie is in 
handen van Marijke Kots. 

Henk en Tiny de Vries zijn net vijfen-
twintig jaar getrouwd. Henk heeft 
daarom Tiny een cruisevakantie 
cadeau gedaan. Tiny dacht onderweg 
te zijn naar een tropische bestem-
ming, maar Henk koos voor de 
natuurpracht van het koude Noorde-
lijk Halfrond.
Ze zijn nog maar net aan boord en 
Henk ziet een evacuatie-oefening 
aan als schipbreuk en stapt met alles 
wat ze mee hebben op een ijsschots. 
Het feit dat die met het uur kleiner 
wordt en de spanningen stijgen, 
maak dat de situatie er snel niet 
beter op wordt. Ook op het thuis-
front gebeurt er van alles. Ria, de 
volkse buurvrouw is jarig en krijgt 

onverwacht visite en dat wordt, door 
de meegebrachte cake van Ron, 
meer dan een memorabele verjaar-
dag. Dat er niet heel e�ectief wordt 
gecommuniceerd, blijkt wel uit de 
vele misverstanden, aannames en 
onjuiste interpretaties.
Kaarten à €15,- zijn online te reser-
veren via:

www.toneelgroepperspektief.nl,
telefonisch via 06-3712 1253 of aan 
de zaal. Let op: geen pin beschikbaar 
in het theater. 

Voor toegang tot Theater de Luifel 
worden bezoekers, conform de RIVM-
maatregelen, gecontroleerd op een 
geldig corona-toegangsbewijs.

Toneelgroep Perspektief speelt blijspel ‘Schots 
en Scheef’ in Theater de Luifel

Scène uit de voorstelling ‘Een Compromis’ waar ‘Schots en scheef’ een vervolg op is. 
Fotograaf: Ramon Philippo RAP-fotogra�e.

Heemstede – Vrijdag 12 november 
houdt Freek de Jonge een voor-
dracht over zijn nieuwe boek ‘Kom 
verder!’, om 16 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. ‘Kom verder!’ van Freek de 
Jonge begint op een nazomerse dag 
in 1900 op het Zeeuwse Duiveland, 
als de vader van de hoofdpersoon 
een roeping krijgt, een persoonlijke 
uitnodiging van de Heere aan een 
veertienjarige knaap om zijn leven in 
Zijn dienst te stellen. Het verhaal 
eindigt precies eenenvijftig jaar later 
in Workum, een van de elf Friese 
steden, als de restauratie van de 

Grote Kerk voltooid is en de zoon van 
de geroepene besloten heeft het 
beroep als dominee naar Zaandam te 
aanvaarden. Wat er in die tussenlig-
gende jaren gebeurde voert de lezer 
langs Terwolde, Doetinchem, Gronin-
gen en Westernieland, maakt hem/
haar getuige van het wereldkampi-
oenschap schaak, de roof van een 
kerkklok voor de oorlogsindustrie en 
de Elfstedentocht van 1947. Toegang 
vrij, reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023- 5282472. Boek-
handel Blokker houdt zich aan de 
geldende coronamaatregelen en 
gebruikt de corona-check-app.

Freek de Jonge houdt voordracht over zijn 
nieuwe boek bij Boekhandel Blokker

Freek de Jonge met zijn nieuwe boek 
‘Kom verder!’ Foto: aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Heemstede - SeniorWeb heeft 
speciaal voor senioren inloopoch-
tenden en workshops/cursussen op 
het gebied van uw computer, tablet 
of smartphone.
De workshops zijn in de ochtend op 
maandag of woensdag van 10.00 – 
12.00 uur en kosten € 5,- per keer. 
De inloopochtenden zijn altijd op 
dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 
uur en zijn gratis. De eerstvolgende 
inloop is op dinsdag 16 november. 
Tijdens de inloop is er altijd een 
themalezing. Kijkt u voor het actuele 
onderwerp van deze lezing in de WIJ 
Nova nieuwsbrief of op:
www.wijheemstede.nl.

De komende tijd geven zij bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede de volgende 
workshops:
Maandag 8 en 15 november: Opslaan 
in de Cloud;
Woensdag 10 november: Digitaal 
nalaten;
Maandag 22 november: G-mail voor 
smartphone of tablet;
Maandag 29 november: G-mail op 
laptop met Windows10.

Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u met 
023 - 5483828.

Inloopochtenden en workshops SeniorWeb
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Haarlem - De hele maand december 
staat bij Bison Bowling in het teken 
van oud-Hollandse gezelligheid met 
sfeervolle verlichting en versiering. 

“Zodra de Sint ons land weer verlaat, 
toveren wij ons pand weer om in de 
kerstsfeer die zoveel Haarlemmers al 
decennia van ons kennen”, aldus 
Marco Nederstigt. Met een nieuwe 
chef aan boord hebben de royale 
bu�etten een prachtige upgrade 
gehad, waarmee het oergezellige 
tafelgrillen nóg meer culinaire moge-
lijkheden biedt dan voorheen.

Bison Bowling op de hoek van 
Orionweg en de Westelijke Randweg 
is op dat gebied al jaren een begrip. 
Nederstigt: “Wij willen graag een 
vertrouwde, veilige en warme 
ontmoetingsplek zijn voor groepen 
vrienden, families, collega’s en 
kinderen. Het was hartverwarmend 
om te merken hoeveel gasten wij 

sinds de heropening in juni van dit 
jaar alweer hebben mogen ontvan-
gen.”
Bison Bowling is zeven dagen per 

week open, en biedt elke dag diverse 
arrangementen aan die op
www.bisonbowling.nl zijn te 
bekijken en te reserveren.

Bison Bowling is klaar voor de feestdagen

Bison Bowling is 7 dagen per week open, en biedt elke dag diverse arrangementen 
aan. Foto: aangeleverd

Bloemendaal - Op dinsdag 2 novem-
ber vond het Bloemendaalse Sport-
ontbijt plaats in de zaal van de Tetter-
odehal in Overveen. 
1120 Kinderen uit groep 6 van 3 
basisscholen uit de gemeente Bloe-
mendaal schoven aan om met elkaar 
te ontbijten en daarna sportclinics te 
volgen. Dit jaar waren de Juliana-
school, Vondelschool en SAB 
aanwezig. 

Wethouder de Roy van Zuidewijn 
heeft het ontbijt o�cieel geopend. 
Ze vertelde de kinderen over haar 
eigen ontbijt en sport en ook vroeg 
ze de kinderen naar hun ideeën hier-
over. Daarna was het tijd om lekker 
van het ontbijt te genieten. 

Na het ontbijt deden de kinderen 
verschillende sportclinics. HC Bloe-
mendaal was aanwezig om een 
hockeyclinic te geven en Cricketclub 
Bloemendaal en Dans en Balletstudio 
Jolein waren aanwezig met clinics. 
Daarnaast werd er een hele vette 
rolstoelhockeyclinic georganiseerd 
door de Kennemer Keien.

Voor veel kinderen was dit de eerste 
kennismaking met een rolstoel. Dat 
maakt het hockeyen opeens een stuk 
lastiger. Ontzettend leuk om te zien 
hoe de kinderen hiervan genoten en 
hun interesse toonden in de sport. 

De overige clinics werden verzorgd 
door de buurtsportcoaches van Sport-
Support. 

Het Sportontbijt in Bloemendaal 
wordt ieder jaar georganiseerd door 
de buurtsportcoaches van SportSup-
port en vindt ieder jaar plaats in de 
week van het Nationaal Schoolont-
bijt. Het doel van het Nationaal 
Schoolontbijt is om het belang van 
gezond ontbijten zo veel mogelijk 
onder de aandacht brengen bij basis-
schoolkinderen, met als missie een 
gezond ontbijt, elke dag en voor 
ieder kind. Het thema van dit jaar 
was dan ook: ‘Altijd een gezond 
ontbijt’. 
Het gehele ontbijt was dit jaar 
gesponsord door winkels uit de 
gemeente Bloemendaal en Haarlem. 
Fruit en zuivel werd gesponsord door 
de Albert Heijn in Overveen, het 
brood werd gesponsord door 
Bakkerij Vink, het vlees door Van 
Leeuwen Vleesch, de kaas door Het 
Oude Zuivelhuis uit Haarlem en de 
100% appelstroop en muesli door 
Ekoplaza uit Haarlem. 

Het Sportontbijt was weer een groot 
succes. De buurtsportcoaches kijken 
met een tevreden gevoel terug en 
zijn blij met de hulp van de sportver-
enigingen en winkels uit de 
omgeving.

120 blije kinderen bij het 
Sportontbijt met de wethouder

Veel sportplezier bij Bloemendaals Sportontbijt. Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Door Bart Jonker

Bloemendaal – Het fraaie rood-
borstje (Erithacus rubecula) met de 
onmiskenbare rode borst, is een 
bekende verschijning in onze tuinen. 
Toch is het roodborstje eigenlijk een 
bosbewoner. Uiterlijk is er geen 
verschil tussen het mannetje en het 
vrouwtje. Het roodborstje behoort 
tot de tapuitfamilie, waartoe ook 
bijvoorbeeld de tapuit, de nachte-
gaal en het paapje behoren. 

Rode lap
Toegeven, het lijkt zo’n schattig 
vogeltje voor ons, maar voor andere 
vogels is het roodborstje dat zeker 
niet. Je kunt zelfs stellen dat het 
roodborstje een tamelijk onverdraag-
zame vogel is. Het zijn fanatieke 
verdedigers van hun territorium in de 
zomer en winter en dit is duidelijk te 
zien als u een voedertafel in uw tuin 
heeft voor vogels. Andere vogels en 
soortgenoten werken voor het rood-
borstje als een rode lap op een stier. 

Door hun rode borst aan te zwellen, 
jagen ze andere vogels weg. Rood-
borstjes dulden nu eenmaal geen 
concurrenten op hun terrein. Zelfs 
mannetjes en vrouwtjes jagen elkaar 
weg, buiten het broedseizoen. 
Anderzijds zijn roodborstjes vrij 

nieuwsgierig en goed van vertrou-
wen. Het menu van het roodborstje 
bestaat voornamelijk uit insecten, 
spinnetjes en andere kleine diertjes, 
aangevuld met bessen en zaden. 

Roodborstjes hebben een eigen 
opmerkelijke manier om naar 
voedsel te zoeken. Ze zitten dan stil, 
laag boven de grond en duiken naar 
hun prooi. In de winter trekt een deel 
van de roodborstjes naar warmere 
streken in het zuiden. Roodborstjes 
uit het koude hoge noorden strijken 
daarentegen in Nederland neer om 
te overwinteren.

Grotendeels een vrijgezelle vogel
Tevens is opvallend dat het rood-
borstje grotendeels zijn/haar leven 
solitair doorbrengt. Behalve in de 
broedtijd, die van april tot juli plaats-
vindt, vaak met twee legsels. Een 
legsel bestaat uit twee tot zeven 
eitjes, die worden uitgebroed in 12 
tot 15 dagen. Na 13-15 dagen zijn de 
jonge roodborstjes klaar om uit te 
vliegen, maar worden dan nog door 
de ouders drie weken verzorgd.  
U kunt roodborsten in de winter 
helpen met gedroogde meel-
wormen, ongekookte havermout of 
een zadenmix.

Ken uw tuin: het roodborstje is een 
fanatieke territoriumverdediger

Het roodborstje. Foto: Bigstock.

Bloemendaal - De redactie ontving 
zoveel hersftfoto’s, waarvoor dank. 
Mandy Tienstra van Restaurant de 
Konijnenberg had de zware taak een 
winnaar aan te wijzen. “Wat een 
prachtige inzendingen allemaal!” 
vertelt Mandy enthousiast. “Wat laat 
de natuur ons genieten van dit 
mooie typisch Nederlandse seizoen. 
Ik heb heel serieus alle herfstbeelden 
bekeken en voor mij is de winnaar: 
Theo Smit. Zijn foto heeft een een-
voud en verstilling die het beeld tot 
kunst verheft. De zonneharpen, ken-
merkend voor dat ‘typische herfst-
zonnetje’, de leegte, die je een gevoel 
van rust en naar binnen keren geeft, 
mooi passend bij het seizoen herfst. 

Het bladerdek wat je bijna kunt rui-
ken door de foto heen. Prachtig en 
krachtig! Theo, van harte gefelici-
teerd: u wint de cadeaubon van maar 
liefst 50 euro die in te wisselen is op 
de wildavond of à-la-carte in Restau-
rant De Konijnenberg aan de Heren-
weg 33 in Heemstede. Mandy ver-
volgt: “Meerdere eervolle vermel-
dingen zou ik willen geven aan 
Marlene Vink met haar mooie compo-
sitie van de bijzondere verzameling 
vliegenzwammen in combinatie met 
Huis te Manpad. Prachtig vastgelegd 
herfstlicht en typische herfstplekken 
in Heemstede en Bloemendaal ook 
door Gerda Verhoeven, Willem van 
Gunsteren, Herman van der Leek, 

Layla Wijsmuller wil ik noemen. De 
waanzinnige bloemkoolzwam mooi 
vastgelegd door Marjo ten Have en 
ten slotte de prachtige gefotogra-
feerde uitgebloeide gloriebloem van 
Ingrid Nieuwenhuijse en het bijzon-
dere standpunt van het paddenstoel-
beeld van Bionda Oosterbaan zijn 
pure kunst”, aldus Mandy.
Elders in deze krant een
toegift van de
mooiste
herfstfoto’s.

Winnaar herfstfotowedstrijd bekend

De winnende foto van Theo Smit.





Door Bart Jonker

Vogelenzang – Wie uit wandelen 
gaat in de bossen van Leyduin, Woes-
tduin en Vinkenduin, treft verschil-
lende monumenten aan die samen 
een harmonische eenheid vormen 
van cultuur en natuur. Een van deze 
bijzondere historische monumentjes 
midden in het bos is toch wel de 
belvedère: een waar huzarenstukje 
en o�cieel rijksmonument. 

Precieze bouwdatum onbekend
Gek genoeg is de precieze bouw-
datum van de oorspronkelijke belve-
dère onbekend. Wel wordt ervan 
uitgegaan dat deze belvedère voor 
1798 tot stand is gekomen. De belve-
dère behoorde als deel tot de histori-
sche buitenplaats Leyduin. Hiervoor 
werd een kunstmatig verhoogde 
heuvel gerealiseerd. De belvedère is 
architectonisch opgetrokken in de 
zogenaamde gotiserende stijl en 
bevat spitsboogvensters met nissen 
en kantelen langs de bovenzijde. 
Opvallend is dat het gebouwtje geen 
dak heeft. Dit is er ook nooit geweest. 
De belvedère is een zeldzame bouw-
vorm van neogotiek en heeft een 
centrale ligging binnen een systeem 
van lanen en zichtassen. Eind 18de 

eeuw had je vanaf deze belvedère 
enerzijds een fraai panoramisch 
uitzicht op de Noordzee. Anderzijds 
keek je toen op het water van de – 
destijds nog niet ingepolderde – 
Haarlemmermeer. Lange tijd raakte 
de belvedère daarna in verval.
In 2015 is die geheel gerenoveerd 
met steun van de Provincie Noord-
Holland en vele andere fondsen. 
Noemenswaardig is ook het naam-
plaatje van mevrouw Laurine Cense 
(1919-2012) op de houten bank 
binnen de belvedère. Deze bank 
werd bekostigd uit haar nalaten-

schap. Door de restauratie van 2015 
kan de belvedère weer veilig bezocht 
worden. Wie thans de heuvel van de 
belvedère beklimt, ziet niet meer de 
Noordzee of de Haarlemmermeer, 
maar heeft nog immer een adem-
benemend uitzicht over de bosrijke 
buitenplaats Leyduin. Gaat u eens 
kijken als op Leyduin in Vogelenzang 
bent. Het beheer van de belvedère is 
in handen van Landschap Noord-
Holland. 

(Bronnen: Landschap Noord-Holland 
en Rijksmonumenten.nl).

14 inderegio.nl • 10 november 2021CULTUUR

De belvedère op Leyduin: een uniek historisch huzarenstukje

De belvedère van Leyduin op de heuvel. Foto’s: Bart Jonker.

Het vernoemde naamplaatje op de houten bank.

Belvedère: de binnenkant. Fraai uitzicht op Leyduin.

Bijzonder bouwwerk.
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Heemstede – Hoewel Kees Kokkel-
koren tijdens de algemene ledenver-
gadering van RCH in 2020 zijn 
afscheid aankondigde als voorzitter, 
draagt hij daarna toch zijn steentje 
bij in het vinden van een nieuwe 
voorzitter. Het is geen gemakkelijke 
opgave een voorzitter zien te vinden, 
die de 110-jarige club zou willen 
leiden. 

Op een gegeven moment waren er 
een tweetal kandidaten, die er wel 
een duo-functie van wilden maken. 
Echter, na rijp beraad besloten beide 
heren wel zitting te nemen in het 
bestuur, maar in combinatie met 
ieder zijn eigen bedrijf, zagen ze toch 
af van het voorzitterschap. 

De zoektocht naar een voorzitter 
sleepte zich voort, waarbij de corona-
situatie ook niet echt meehelpt. 
Afgelopen donderdag 4 november 

was er wederom een ledenvergade-
ring en heeft Kees Kokkelkoren 
aangekondigd er nog een termijn 
van drie jaar aan vast te knopen. 
Zijn hart ligt bij de club en het is een 
fantastische club om leiding aan te 
geven. Mede dankzij een groep vrij-
willigers (overigens mag deze uitge-
breid worden) wil RCH nog lang 
voetbalplezier voor Heemstede en 
omgeving aanbieden.

Deze avond is Cassandra Hart ook 
o�cieel aangesteld als jeugdvoor-
zitter. Zij was al een tijdje in deze 
functie werkzaam. 

Het bestuur van RCH bestaat nu uit 
Kees Kokkelkoren (voorzitter), Alex 
Koelemij (penningmeester), René 
Evers (secretaris), Cassandra Hart 
(jeugdvoorzitster), Wouter Brans (lid) 
en Walter Groen (lid: jeugd). 

Kees Kokkelkoren blijft voorzitter van RCH

Kees Kokkelkoren met een tekening van zijn beeltenis door Eric J. Coolen.
Foto: Harry Opheikens.

Door Eric van Westerloo

Haarlem/Veenendaal - Echt leuk om 
naar de wedstrijd Kon. HFC tegen 
GVVV Veenendaal kijken was het 
niet. Je verwacht dat HFC over dit 
laatste nummer op de ranglijst heen 
zal walsen. De tegenstander GVVV uit 
Veenendaal had zeggen en schrijven 
in de 10 gespeelde wedstrijden pas 4 
maal gescoord. Met één gelijkspel in 
deze competitie staan ze stijf onder-
aan. HFC doet goed mee en staat in 
het zo beroemde linkerrijtje.  

Daar was niets van terug te zien deze 
wedstrijd. HFC had vrijwel de geheel 
wedstrijd balbezit, maar was de bal 
ook weer steeds snel kwijt. Passes 
kwamen niet aan, de tweede bal was 
meestal voor GVVV. Wat vooral werd 
gemist was snelheid en gretigheid. 
De wil om te winnen leek afwezig. 
Niet dat er geen kansen kwamen 
voor HFC. In de eerste minuten van 
de wedstrijd deden zich al wat 
mogelijkheden voor. Vincent Volkert 
had de een nul op zijn schoen, maar 
besloot in plaats van af te drukken de 
bal breed te spelen. Weinig HFC’ers 
haalde een ruime voldoende. Er was 
niemand die het verschil kon maken.  

GVVV probeerde met counters de 
wedstrijd in hun voordeel te beslis-
sen, maar strandde meestal op de 
HFC-defensie, het betere deel van de 
ploeg. Roy Castien vuurde wat 
schoten af, maar zonder succes. In 
minuut 28 liep hij tegen een gele 
kaart op wegens het weggooien van 

de bal. Hij raakte geblesseerd maar 
bleef in het veld, zijn bijdrage aan het 
spel werd minder en minder. Hij werd 
gewisseld en was daarover zo boos 
dat hij tegen de hoekvlag trapte. Een 
tweede gele kaart was zijn deel, dus 
rood. Hij was al gewisseld, dus 
hoefde HFC niet met 10 man verder. 
Curieus, want dit zal niet vaak 
gebeuren, een rode kaart als je al uit 
het veld bent gestapt.  

Aan het einde van de tweede helft 
ontstonden er mogelijkheden voor 
HFC om op de valreep de winst te 
pakken. Eenmaal lag de bal in het 
net, maar keurde scheidsrechter 
Robin Vererijken de goal af. Harde 
schoten op doel smoorden in een 
woud van benen. Déron Payne zag 
een inzet net voorlangs het GVVV-

doel scheren. Zelfs in de 4 minuten 
blessuretijd strandden vele doelpo-
ging op de defensie van GVVV en 
hun doelman. GVVV had alleen in 
Joshua Patrick een gevaarlijk aanval-
ler. Hij kon in zijn eentje weinig uit-
richten, al hield hij de HFC-defensie 
wel bij de les. Met een fraaie sliding 
moest Wessel Boer hem in de tweede 
helft stoppen. HFC-doelman Mitchel 
Michaelis hoefde niet eenmaal in 
actie te komen dat zegt wel iets over 
de aanvalskracht van GVVV.  

Het publiek beschouwde het als een 
verloren middag. Alleen GVVV was 
blij met tenminste één punt. HFC zal 
in de volgende wedstrijd (13/11) uit 
tegen Rijnsburgse Boys uit een ander 
vaatje moeten tappen om de positie 
op de ranglijst te behouden. 

Bloedeloos gelijkspel Kon. HFC - GVVV: 0-0

Kon. HFC tegen GVVV Veenendaal. Foto: Pim Hols.  

Heemstede/ Nieuw-Vennep - 
Nieuw-Vennep is het reisdoel voor de 
vijfde wedstrijd van HBC G1 tegen 
DIOS G1, van afgelopen zaterdag 6 
november. Na een �itsend begin, 
met 3 gewonnen wedstrijden, zijn de 
resultaten nu wat minder met 2 
verlies partijen.  

HBC begon sterk aan de wedstrijd. 
Aan alles kon je zien dat de nipte 
winst in de heenwedstrijd weer het 
doel was. Aanval op aanval werd 
opgezet. Helaas wist HBC alleen het 
de keeper niet echt al te lastig te 
maken. Te veel onrust aan de bal 
maakte dat de schoten te hard en te 
onzuiver waren. Intussen liet DIOS 
zich niet onbetuigd. HBC moest 
achterin alle zeilen bijzetten om ze 
van het scoren af te houden. Dat 
lukte ook heel goed. Tot hun buiten-
speler de bal met een prachtig schot 
in de kruising iedereen kansloos liet.  
 Jammer, maar er was nog niets aan 

de hand was de algemene conclusie 
in de rust. De nieuwe aanwinsten 
Richard en Jan maakte het mogelijk 
zo af en toe een wissel toe te passen 
en dat komt het team ten goede. De 
tweede helft veranderde er niet veel. 
Beide teams hadden aanvallende 
aspiraties. Het werd dan ook een 
boeiende wedstrijd om te zien. 
Mathijs, de laatste tijd wat beter 
bezig, kwam helaas net iets tekort 
om zijn doelpunt te maken. Ook alle 
andere pogingen werden niet in tref-
fers omgezet. Helaas zag de scheids-
rechter niet dat Liban zodanig in de 
houdgreep zat dat hij niets meer kon 
uitrichten. 2-0 was het resultaat. Het 
derde doelpunt was slechts voor de 
statistieken. De strijd was gestreden. 

Zo werd opnieuw verloren. Zeker 
niet kansloos, maar de punten tellen. 
En dat is nu even gewisseld van 3 
naar 0. De volgende wedstrijd maar 
weer omwisselen in 3!

DIOS G1 – HBC G1 3-0: wisselen
Heemstede - Op 1 januari 2018 
begon de loopschool van Lopers 
Company by Enno om hardlooptrai-
ningen te geven. Dat er behoefte was 
aan deze trainingen in Heemstede 
bleek snel. Van het begin af aan was 
het succes groot. In de loop van de 
jaren is het aanbod gegroeid van 
twee naar tien trainingen per week 
en het aantal actieve lopers van tien 
naar inmiddels 88.
Om dit allemaal te realiseren bestaat 
het trainersgilde momenteel uit acht 
trainers. Als laatste is Cana Peek erbij 
gekomen. Zij komt uit Zuid-Afrika 
waar ze een sportopleiding heeft 
gevolgd en ook al als instructeur 
werkzaam was.

Maar Lopers Company wil meer. Ze 
wil graag een atletiekbaan in Heem-
stede. Ooit was er al op Sportpark 
Groenendaal een terreintje waar aan 
atletiek gedaan kon worden. De 
plannen voor het realiseren van een 
nieuwe atletiekbaan, het hoe en 
waar, worden nu door Enno Aerts en 

anderen uitgewerkt. Hopelijk wil de 
Gemeente Heemstede meewerken 
aan de realisatie van een atletiek-
baan.
Ondertussen blijft de loopschool 
groeien. Op naar de 100ste loper! Wil 

jij dat zijn? De eerste training is altijd 
een proeftraining.
Meer info vind je in de winkel van 
Lopers Company by Enno op de 
Binnenweg 35 of via hun site:
www.loperscomnpanyheemstede.nl.

Op naar de 100ste loper bij Lopers Company by Enno

Hardlopers zijn klaar voor de start. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Heemstede – Op donderdag 18 
november van 19.30-21.30 uur draait 
de �lm ‘Jonathan Livingston Zee-
meeuw’ in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede.

Het is het verhaal van een meeuw die 
zijn meeuwenleven te beperkt vindt. 
Jonathan Livingston streeft naar iets 
hogers - ook letterlijk - , door zo 
hoog, zo elegant mogelijk en zo snel 
mogelijk te leren vliegen. De meeu-
wenkolonie stoot, na diverse waar-

schuwingen, de jonge meeuw echter 
uit, die het dan in zijn eentje moet 
zien te redden. Jonathan, de ontdek-
kingsreiziger, komt erachter dat 
onder meer verveling, het (niet-func-
tionele) denken, angst, haat en 
egoïsme de redenen zijn dat een 
meeuwenleven zo kort is, en omdat 
hij dat alles stap voor stap loslaat, 
leidt hij een lang en gelukkig leven. 
Een verhaal over bewustwording van 
onze oneindige mogelijkheden. Met 
begeleiding en informatie door Jan 

Oostenbrink, Vooraf: een korte 
toelichting. Na a�oop: beantwoor-
ding van vragen.
Kosten: €10,-. Locatie: de Luifel. 
Aanmelden: www.wijheemstede.nl 
Meer informatie bij Jan Oostenbrink, 
telefoon: 06 50 815697. 

Deze �lm geeft een uitstekende 
indruk over het doel van de 
‘Gespreksgroepen Bewustwording’, 
die op 17 en 24 november 2021 en 
12 januari en 2 maart 2022 starten.

Film ‘Jonathan Livingston Seagull’ in de Luifel met toelichting

Heemstede –Bij de Vriendinnenclub 
ontstaan hechte vriendschappen. 
Misschien vindt u het leuk om ook 
eens te komen?
U bent van harte welkom in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede op 
maandag 15 november en 6 decem-
ber van 14.00 – 16.00 uur.

Op maandag 15 november is het 
thema: ‘vriendschap’, op 6 december 
is het thema: ‘thuis’.
Als u al graag eerder met de deelne-
mers wilt kennismaken en nog niet 
op de e-mail lijst staat of u wilt 
aanmelden, neemt u dan contact op 
met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 - 8224297 of
corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart bij WIJ Heemstede 
eswart@wijheemstede.nl of
023 - 548 38 28.

Vriendinnenclub met 
in kleine groepjes up-
gesprek
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Het was een drukte 
van belang tijdens de jaarlijkse 
Kunstlijnexpositie afgelopen 
weekend, die op grote belangstelling 
kon rekenen. In de Luifel, waar de 
centrale exposite plaatsvond, 
stonden zelfs even rijen buiten.
Om de Kunstlijnexpositie in goede 
banen te leiden met de inachtne-
ming van de afgekondigde corona-
maatregelen, moest het coronatoe-
gangsbewijs door de bezoekers 
getoond worden en het mondkapje 
weer op.

Verscheidenheid van kunst
Dat mocht echter de pret niet 
drukken. Het leuke van de Kunstlijn is 
dat er een grote verscheidenheid van 
kunst in de brede zin des woords 
voor het publiek te zien is, zoals schil-
derijen, sieraden, fotogra�e en 
beeldhouwwerk. Allemaal met een 
eigen persoonlijke handtekening. 
Heemstede is wat dat betreft een 
echt kunstenaarsdorp. Bij de ingang 
viel als eerste de geschilderde koe 
‘Koenstlijn’ op, die deel uitmaakte 
van de Kinderkunstlijn en was 
beschilderd door leerlingen van 
enkele basisscholen. 

Fietsroute
Niet alleen in de Luifel, maar ook op 
andere plekken in Heemstede en 
Haarlem, waaronder sommige eigen 
ateliers van kunstenaars. Bezoekers 
konden via een �etsroute al deze 
plekken aandoen.
Zo was er werk te zien van Luna Meis, 
Flip Moller, Griet Halberstma, Foke-
lien Faber, Maria Niessen, Rian 
Peeperkorn en Vera de Backker. De 
kunstenaars stonden dit jaar te trap-
pelen om hun werk weer te laten 
zien aan het publiek, aangezien de 
Kunstlijn vorig jaar wegens corona 
alleen in deze krant te zien was. De 
jaarlijkse organisatie was weer in 
handen van Jan Reijnders en Albert 
Röllich, die weer alles op alles 
hadden gezet om de Kunstlijn tot 
een groot succes om te toveren. 
Zo liet bijvoorbeeld Jacintha Reijn-

ders haar schilderijen zien met het 
thema ‘Spel van licht en water’, met 
als grootste inspiratiebron de zee. “Ik 
heb deze serie net weer uitgepakt, al 
dit werk stond vorig jaar klaar om in 
Bad Pyrmont geëxposeerd te 
worden”, vertelt Jacintha. “Corona 
gooide toen roet in het eten. Omdat 
ik niet tegen olieverf kan, schilder ik 
met ei-tempura. Dat gaat laagje voor 

laagje en is heel arbeidsintensief, 
maar heeft een prachtig eigen e�ect.” 

Supergezellig
Ook Albert Röllich exposeerde met 
zijn schilderijen samen met het foto-
gra�ewerk van zijn zoon Dimitri 
Röllich in de Luifel. Andernfotogra�e-
werk dat daar was te zien, kwam van 
lensvirtuozen Geek Zwetsloot en 

Walter Sans, met ieder zijn eigen op-
merkelijke fotogra�estijl en technie-
ken.
Tevens waren de fraai ontworpen 
sieraden van Rosita van Wingerden 
te bewonderen. Afgelopen zaterdag 
luisterde band De Filistijnen het 
geheel muzikaal op. Supergezellig! 
Niet alleen in de Luifel waren meer-
dere kunstwerken te zien, maar ook 

Atelier 49 aan de Voorweg genoot 
veel belangstelling van bezoekers. 
Hier exposeerden kunstenaars Henk 
Koelemeijer, Vera Bruggeman, 
Connie Vlasveld, Fernande Daniëls, 
Karola Veldkamp en Aty Boonstra-
Kohne.  

Al met al wederom een succesvol 
evenement. Chapeau!

Kunst, kleur, kracht, creativiteit en klank in het Kunstlijnweekend

Door Bart Jonker

Heemstede – Een afvaardiging van 
de Prinses Beatrixschool kwam afge-
lopen donderdag 4 november 
kinderboerderij ‘t Molentje aan-

genaam verrassen. De delegatie, 
bestaande uit enkele leerlingen van 
de basisschool, onderwijsonder-
steuner Myrthe Heems en ouder-
commisie-lid Marie-Ange van 
Westerhoven, wist Ingrid Schenk van 

de kinderboerderij blij te maken met 
een cheque van maar liefst 772 euro. 
Dit bedrag was bijeengebracht door 
de boekenverkoop op de Prinses 
Beatrixschool tijdens de Kinderboe-
kenweek op 13 oktober jl.

“Ieder jaar kiest de Prinses Beatrix-
school weer een ander goed doel uit, 
waar de opbrengst van onze boeken-
verkoop naar toe gaat”, legt Myrthe 
Heems uit.
“Zo hebben we eerder onder andere 
Stichting Opkikker en Kinderen voor 
de Voedselbank met een cheque van 
onze opbrengst blij gemaakt. Dit jaar 
hadden we het idee om een goed 
doel in Heemstede te kiezen en 
zodoende is dit kinderboerderij
‘t Molentje geworden.

Ingrid Schenk van de kinderboerderij 
is natuurlijk hartstikke blij: “Het geld 
krijgt een mooie bestemming, name-
lijk voor onze vernieuwde ruimte 
‘Kleine Vriendjes’. In deze ruimte 
wonen kleine huisdieren als cavia’s, 

hamsters, witte muizen, woestijn-
ratjes en konijnen. Kinderen kunnen 
deze dieren zien en aaien.

Maar bovenal is deze ruimte educa-
tief bedoeld, omdat je hier kunt zien 
hoe je zo’n klein huisdier goed moet 
verzorgen en wat zo’n beestje nodig 
heeft. Dat leer je hier”, aldus Ingrid 
Schenk.

Kleine vriendjes even op schoot
De aaibaarheid en knu�elfactor van 
deze ‘Kleine Vriendjes, zoals de cavia’s 
en het konijn, mochten in ieder geval 
even door de leerlingen zelf worden 
getest. De schattige beestjes lieten 
zich lekker aanhalen op schoot. De 
kinderen en de beestjes vonden het 
allemaal prachtig. Kleine Vriendjes 
zijn er in ieder geval alvast gemaakt!

Verrassing van Prinses Beatrixschool voor Kleine 
vriendjes van kinderboerderij ‘t Molentje

V.l.n.r.: Ingrid Schenk, Marie-Ange van Westerhoven, enkele leerlingen en Myrthe 
Heems tonen trots de cheque van 772 euro voor de kinderboerderij.

De ‘kleine vriendjes’ hebben elkaar gevonden. Foto’s: Bart Jonker.

Henk Koelemeijer in Atelier 49. Foto: Joke van der Zee. Koenstlijn. Foto: Bart Jonker.

Albert Röllich (rechts). Foto: Bart Jonker. Jacintha Reijnders (rechts) bij haar werk. Foto: Bart Jonker.
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Echt herfstlicht!

Herman van der Leek nam deze foto nabij de Ritzema Boskade in Heem-
stede. “Ik vond vooral de lichtval mooi, écht herfstlicht”, vertelt hij. 
“De wandelaar brengt nét wat leven in het beeld! Hopelijk deelt u mijn 
mening”, aldus Herman. 

Bloemkoolzwam

Bijgaand de inzending van Marjo ten Have. De foto is genomen in het 
zuidelijke gedeelte van landgoed Groenendaal en betreft een bloemkool-
zwam. Marjo: “Ik was zeer verrast, want zo’n grote zwam had ik nog nooit 
gezien – ongeveer de grootte van een voetbal!”

Vliegenzwammen bij Huis te Manpad

“Ook dit jaar zijn de Vliegenzwammen weer goed zichtbaar ter hoogte 
van het Huis te Manpad in Heemstede”, vertelt inzendster Marlene Vink. 
“Velen stopten om foto’s te maken van deze mooie verzameling, ik ook.
Ik heb de vliegenzwammen en het Huis te Manpad in één foto kunnen 
vastleggen”. 

Paddenstoelen bij 
gedenknaald

Edith Commissaris maakte 27 
oktober deze fraaie foto. “In deze 
tijd zoek ik wel meer naar 
paddenstoelen om te fotogra-
feren. De bekende vliegen-
zwammen bij Huis te Manpad. 
Maar ook leuk de kleine padden-
stoelen daar vlakbij, bij het hek 
van de Gedenknaald, hoek 
Manpadslaan, Herenweg. Ze zijn 
nu al helemaal bruin.

Even in het kabouterhuis 
kijken...

Nolly Cornet nam deze foto op 
zaterdagochtend 30 oktober in 
het Groenendaalse bos tijdens 
een wandeling met kleinzoon 
van 5 en met de hond. Bij deze 
boom zei hij: “Ëven in dit kabou-
terhuis kijken hoor, er zijn hier 
zoveel mooie paddenstoelen!”

Paddenstoelen op de Glip 

“Deze foto heeft mijn klein-
dochter van 9 jaar gemaakt toen 
wij op de Glipperweg aan 
wandelen waren en in een tuin 
deze prachtige paddenstoelen 
zagen”, vertelt Deborah Mozer. 

Prachtige weerspiegeling

Gerda Verhoeven schoot dit magische plaatje. Ze vertelt erbij: “Op 29 
oktober jl. om ca. 14 uur genoot ik van een heerlijke wandeling in Groe-
nendaal. Ik werd getro�en door de prachtige weerspiegeling van de lucht 
en de bomen in het water met op de voorgrond een stronk met een kluit 
paddenstoelen.” 

Net een bloemkool

Saskia Kuijf-Struwe maakte deze foto in Wandelbos Groenendaal. “Gevon-
den niet ver van het pad, het is net een bloemkool!” vertelt ze erbij.

Heemstede/Bloemendaal - Elders in de krant heeft u kunnen lezen dat Theo Smit de gelukkige winnaar is van onze 
herfstfotowedstrijd, die in samenwerking met Restaurant De Konijnberg aan de Herenweg 33 in Heemstede is 
gehouden.

Uit de vele inzendingen kozen wij een selectie, die u hier op deze twee pagina’s aantreft. Zo mooi kan dus de herfst 
zijn!

Een selectie van de mooiste herfstfoto’s!

Uitgebloeide bloem in al haar glorie

De foto nam Ingrid Nieuwenhuijse bij het water langs het pad achter de 
Seingebouwen in Heemstede: een uitgebloeide bloem in al haar glorie. 
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Een verademing na al die nattigheid

Deze foto is gemaakt door Willem van Gunsteren tijdens een wandeling 
met de hond in Wandelbos Groenendaal: “Het was heerlijk wandelen.
Een verademing na al die nattigheid!”

De echte paddenstoelen

Eva Roest wist deze vliegen-
zwammen op de foto te vereeu-
wigen. “Dit zijn voor mij toch wel 
‘de echte’ paddenstoelen”, vertelt 
ze. “Geschoten in Heemstede, 
vlakbij restaurant De Konijnen-
berg.”

Twee regenbogen

“Een herfstig zonnetje afgewisseld met koude regen levert niet een, maar 
twee regenbogen op in de Linge”, vertelt J. Kan bij deze foto. 

Op een grote 
paddenstoel...

“Fietsend langs de Herenweg 
richting Bennebroek zag ik deze 
rood met witte stippen padden-
stoelen en heb meteen een foto 
gemaakt met mijn mobieltje”, 
vertelt Marguerite de Lange.  
“Het kinderliedje ‘Op een grote 
paddenstoel rood met witte 
stippen schoot meteen door 
mijn hoofd, maar kabouter Spil-
lebeen was nog niet wakker!’” 

Als dit geen herfst is!

Plonie van Ruiten maakte deze 
foto vroeg in de avond op de 
Glipperdreef tegenover de 
winkels. “Als dit geen herfst is”, 
merkt ze erbij op.  

Paddenstoelen in het licht

“Hierbij de paddenstoelen van 
Meermond in het licht”, vertelt 
inzendster Annie de Groot bij 
deze foto.

Fraaie zwammen

Joke Rietveld wist deze fraaie 
zwammen vast te leggen. 

Varens in herfstdracht

Lopend langs de Blekersvaartweg zag Marisca van der Eem aan de andere 
kant van het water de varens in herfstdracht komen en verdubbelen in de 
re�ectie in het water.
“Een verstild herfstbeeld waar bijna iedereen aan voorbij gaat”, vertelt 
Marisca erbij. 

Bij het Vinkenveld

Marianne van Rijn maakte deze 
herfstfoto bij het Vinkenveld in 
Vogelenzang.

Zoveel prachtige plekken hier

Liesbeth van Heusden legde deze paddenstoelen vast. “Elke week 
wandelen we met vijf fanatieke dames in en om Heemstede”, vertelt ze.  
“Er zijn hier zo veel prachtige plekken om dat te doen en te zien. Deze 
paddenstoelen bijvoorbeeld: gewoon in de berm aan de Herenweg.” 

Hoe toepasselijk

Deze herfstfoto is gemaakt op 
de Herfstlaan in Heemstede 
door Nel van der Veldt. “Hoe 
toepasselijk is dat”, vermeldt ze 
erbij. “De zon scheen zo prachtig 
op de boom en met het 
Molentje van Groenendaal 
ernaast, kon ik het niet laten om 
even mijn �ets neer te zetten en 
dit plaatje te schieten. Ik ben 
benieuwd of u de foto ook mooi 
vindt”, aldus Nel.

Happy herfst

“Happy Herfst in het Groenendaalse bos, tijdens een wandeling met ons 
oppashondje Pixie.”, vertelt Bionda Oosterbaan.








