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Bennebroek/Overveen – De schoen-
tjes kunnen weer gezet worden: met 
smart stonden kinderen met hun 
ouders te wachten op de komst van 
de goedheiligman afgelopen 
zaterdag. En dat wachten werd 
beloond, onder luidkeels gejuich, 
toen de stoomboot van Sinterklaas 
eindelijk in zicht kwam op de 
Ringvaart.

In Bennebroek zette Sint met zijn 
trouwe Pieten voet aan wal om alle 
enthousiaste kindertjes persoonlijk 
te begroeten en te voorzien van een 
handje pepernoten en snoepgoed.  

Oldtimer
Sinterklaas, zelf natuurlijk een 
bekende ‘oldtimer’, zette zijn tocht 
door Bennebroek voort in een prach-
tige oldtimer met open dak. Overal 
waar de Sint kwam werd hij enthou-
siast begroet en toegezongen op 
deze heerlijke zonnige dag.
Zijn stoet vrolijke Pieten, dansten van 
plezier en deelden waar het maar 
kon veel pepernoten uit. Blijde 
kindergezichtjes alom.
Op de Schoollaan even gauw pose-
ren voor deze krant voor een gezel-
lige groepsfoto, waarna de tocht 
werd voortgezet, via de Bennebroe-
kerdreef naar de Zwarteweg.

Daar heette wethouder Nico Heijink 
het vrolijke gezelschap van Sinter-
klaas en zijn afvaardiging van harte 
welkom. Ook daar waren veel 
kinderen komen opdagen om een 
glimp van de goedheiligman op te 
vangen.  

Ontvangst door burgemeester 
Roest én Brigitte Kaandorp
Sinterklaas had het vrij druk zater-
dag, want om 15 uur werd hij alweer 
in Overveen verwacht.
Van de oldtimer stapte Sinterklaas 
met zijn Pieten over in een vrolijke 
gele schoolbus en begaf het gezel-
schap zich naar de Bloemendaalse-
weg in het winkelcentrum van Over-
veen. Ook daar kon de Sint een 
uitzinnige menigte van kinderen 
verwachten. 
Burgemeester Elbert Roest stond al 
vol spanning klaar met niemand 
minder dan cabaretière Brigitte 
Kaandorp “Als Sinterklaas komt, dan 
kom ik natuurlijk ook, dat is een 
grote eer”, lachte Brigitte.

De burgemeester en Brigitte hielpen 
de Sint uit de schoolbus stappen en 
heetten hem van harte welkom. 
Intussen waren de Pieten al druk 

bezig met snoepgoed uitdelen. Ook 
burgemeester Roest mocht even in 
de snoepgoedzak van Piet kijken. Na 
dit warme onthaal kan Sinterklaas 

zich weer gaan richten op de 
wensenlijsten van cadeautjes en het 
vullen van de kinderschoentjes. Voor 
hem en zijn Pieten worden het weer 

drukke weken tot en met 5 decem-
ber! Elders in deze krant een fotore-
portage van de intocht in Benne-
broek en Overveen. 

Lezing ‘Verscheurde 
illusies; hoeveel kan 
de mens verdragen?’ 
in De Kapel
Bloemendaal - Op zondag 20 no-
vember verzorgt Henk Masselink om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal een lezing met als 
thema: “Verscheurde illusies; hoeveel 
kan een mens verdragen?’ 
             
In een stemming van onzekerheid in 
een onttoverde wereld, maar tegelij-
kertijd met een hang naar het my-
thische en legendarische, hebben 
Zwitserse schilders in de 19e en 
begin 20ste eeuw deze thematiek op 
aangrijpende wijze verbeeld.
Via de krenkingen die de mensheid 
in de loop der eeuwen heeft beleefd, 
is de verbinding naar de huidige tijd 
snel gemaakt.

Het Kunstmuseum Bern wijdde een 
prachtige tentoonstelling aan het 
thema. In een zeer uitvoerige presen-
tatie van de schilderijen wordt deze 
thematiek besproken. Kijken, op je in 
laten werken en beleven. Relevant, 
juist voor de mens van nu. 

Henk Masselink woont in Krommenie 
waar hij 36 jaar een solo-huisarts-
praktijk-aan-huis had. Daarnaast is hij 
als voorzitter actief in de landelijke 
studievereniging binnen de Neder-
landstalige vrijmetselarij en voor-
zitter van de C.G. Jung Vereniging 
Nederland om het zeer diverse 
gedachtegoed van de psychiater
Carl Gustav Jung toegankelijk te 
maken en toepasbaar in onze 
complexe tijd. 

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag €8,- ter 
dekking van de kosten.
Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Zonnig en vrolijk onthaal voor Sinterklaas 
en zijn Pieten in Bennebroek en Overveen

Sint en zijn Pieten poseren graag voor de Bloemendaler.

Burgemeester Roest en Brigitte Kaandorp heten Sint welkom in Overveen.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De juiste oplos-
sing van de kruiswoordpuzzel 
van vorige week is: ‘Kalender’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Mieke de Ridder de 
gelukkige winnaar geworden.

Zij kan haar prijs, een 
mooie � es wijn, 
afhalen bij Wijnko-
perij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 
in Heemstede.
De winnaar is geïn-
formeerd. Van harte 
gefeliciteerd!
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 20 november, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 20 november, 10u. 
(Herdenkingsdienst). Ds. E.A.J. 
Heikoop. 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 20 november, ds. Ad 
Alblas (Oegstgeest). Laatste 
zondag kerkelijk jaar m.m.v. de 
cantorij o.l.v.Addy Alberts.
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   

  

Santpoort-Noord – ’t Mosterzaadje 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord  hult zich in middeleeuwse 
sferen en biedt eveneens weer een 
prachtige piano-uitvoering.  

Cranc, Onzeker, Broos
Het befaamde ensemble voor Oude 
Muziek, Aventure, brengt op zater-
dag 26 november om 15 uur in ‘t 
Mosterdzaadje muziek uit de Middel-
eeuwen met een thema nog hele-
maal van deze tijd:  Cranc, Onzeker, 
Broos.  
Het is een zeldzaam mooi vij�uik uit 
het Gruuthuse Manuscript uit ca. 
1400. Ensemble Aventure bestaat uit 
blok�uitisten Marco Magalhaes, 
Fumitaka Saito en Ita Hijmans. 

Teksten worden gezongen door 
Christohper Kale  
‘Muziek is het toverwoord dat als een 
universele kracht ons moed geeft het 
kwetsbare bestaan het hoofd te 
bieden. Virtuoze 15e-eeuwse instru-
mentale arrangementen vormen het 
middeleeuwse kader rond de actuali-
teit van dit tijdloze vij�uik’.
Maria-liederen en lamentaties. Zo 
klinken hoop, verdriet, troost, aan-
vaarding en berusting in de taal van 
de late middeleeuwen. Maria, een 
kostbare bloem, een roos vol van 
hemelse dauw is de sleutel. De 
lamentaties bezingen op ontroerend 
persoonlijke toon de smartelijke 
dood van een geliefde en de kwets-
baarheid van ons bestaan.  

Tijdloze middeleeuwse muziek en 
pianorecital in ’t Mosterdzaadje

Ensemble Aventure. Foto’s aangeleverd.

Pianiste Maxime Snaterse.  

Maxime Snaterse   
Pianiste Maxime Snaterse kreeg haar 
masterdiploma met een tien uitge-
reikt. Dat zegt al even genoeg over 
haar grote talent, muzikaliteit en 
passie. Zij is te gast in ‘t Mosterd-
zaadje op zondag 27 november om 
15 uur met een programma dat de 
luisteraar gaat meevoeren in haar 
klankwereld. Werken van Berio (uit 
Six encores), Beethoven (Op.10 nr. 3), 
Brahms (twee ballades) en Debussy 
(Images). 
Een verhalend, beeldend en fantasie-
rijk programma, muziek met uiteen-
lopende karakters en stijlen.  Van 
dramatiek en lyriek tot abstracte 
klankwerelden, van experimentele 
vormen tot extreme stemmingswis-
selingen. De luisteraar wordt in dit 
diverse programma op geleidelijke 
wijze  meegenomen van het ene 
muziekstuk naar het andere. Belang-
rijke werken uit de pianoliteratuur 
gecombineerd met hier en daar een 
verrassende componist of een onver-
wacht muziekstuk. Een recital waarbij 
de musicus haar passie voor de klas-

sieke pianomuziek kan uiten en wil 
delen met het publiek.   

Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, na a�oop 
collecte met richtlijn €10,-. 

Meer informatie via tel. 023-5378625 
en www.mosterdzaadje.nl.

Overveen - Het IVN houdt in samen-
werking met Staatsbosbeheer vrijdag 
18 november de laatste werkdag 
‘Amerikaanse vogelkers’ van het 
seizoen. Nog even en ook de 
bladeren van de vogelkers zijn de�ni-
tief gevallen. Nog mooi de laatste 
keer om de Vogelkers stevig aan te 
pakken.  Een klus waarbij echt vele 
handen welkom zijn. Deze vogelkers 
vormt door zijn snelle groei een 
bedreiging voor de overige (duin)
�ora. De deelnemers gaan op deze 
werkdag Amerikaanse vogelkers 
afzagen/uitsteken/uitrekken.

Zoals velen wel weten woekert deze 
struik behoorlijk in de duinen. Door 
het weghalen ontstaat weer een 
mooi duingebied; goed voor de 
duinviooltjes en duinhagedissen. 
Middenduin is een prachtig duinge-
bied en kenmerkt zich door de afwis-
seling tussen natte duinvalleien en 

bebost en open duin. Middenduin 
dankt zijn naam aan het gehuchtje 
Middenduin, dat van 1722 tot 1807 
aan het eind van de Zanderijvaart 
heeft gelegen, daar waar nu nog de 
duinboerderij aan de Zeeweg ligt.

Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om in de natuur te werken en 
willen bijdragen aan natuurbehoud 
kunnen gewoon komen. Ervaring is 
niet vereist. Zorg zelf voor werkkle-
ding, laarzen en neem eigen ko�e/
thee/lunch mee. IVN zorgt voor 
gereedschap, begeleiding, extra 
ko�e, werkhandschoenen en een 
lekkere vlaai voor bij de ko�e.

Verzamelen is om 9.30 uur op de 
parkeerplaats van Kraantje Lek, Duin-
lustweg 22, Overveen. De werkdag 
duurt tot 14.30 uur. Informatie en 
aanmelden bij Marc van Schie, 
06-22575748 of kijk op ww.ivn.nl/zk.

Laatste werkdag Amerikaanse 
Vogelkers op Middenduin 

Foto: Vogelkers aanpakken. Foto aangeleverd door IVN ZK.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Al ruim een hal�aar is 
de verbinding tussen de Mozartkade 
en het pad richting Hageveld via de 
Kwakelbrug niet beschikbaar. Dage-
lijks maakten honderden scholieren 
van Hageveld, maar ook wandelaars 
gebruik van de brug over het Heem-
steeds kanaal.  

Ontbreken van benodigde chips
Sinds april dit jaar zijn de bewegende 
delen verwijderd. In de werkplaats 
van de aannemer is er vervolgens 
gewerkt aan het wegwerken van 
mankementen. Aanvankelijk zou de 
brug weer opengaan in de loop van 
oktober. Dat is nu vertraagd tot, naar 
men hoopt, december. De reden is 
het ontbreken van de benodigde 
chips die nodig zijn om de brug elek-
trisch veilig te openen en te sluiten.  

Ergernis
Buurtbewoners vragen zich af 
waarom het allemaal zo lang moet 
duren. De aannemer wist al bijna een 
jaar geleden wat hij moest bestellen. 
Ook het toezicht vanuit de gemeente 
kreeg de handen van de belangheb-
benden niet op elkaar. “Had de 
gemeente niet veel eerder kunnen 
ingrijpen wetende dat de datum in 

oktober niet gehaald zou worden?“ 
Opeens was het bord weg dat aangaf 
dat de brug in de loop van oktober 
weer open zou gaan. “De opgelopen 
schade die vooral uit ergernis bestaat 
is nergens te verhalen”, volgens de 
gemeentelijke woordvoerder.  

Constructiefouten
De oversteek via een brug is rond 
1916 aangelegd. Dit ongeveer gelijk-
tijdig met het graven van het kanaal 
en de haven. In 1984 is de brug ver-
vangen. Veel inwoners kennen deze 
betonnen brug nog wel met, meer 

dan 30 treden en een rijgoot langs 
de kant waar precies een �etswiel in 
past. Het was een hele klim het 
kanaal zo over te steken. In 2015 
werd de brug vervangen door een 
moderne ophaalbrug. Deze brug 
bleek constructiefouten te hebben 
en is diverse malen gerepareerd tot 
het echt niet meer ging. In 2022 is 
dus begonnen met een gedeeltelijk 
vervanging.
Intussen heeft met een tijdelijke 
voorziening aangelegd. Dat had 
vooral te maken met de doortocht 
van de boot van Sint-Nicolaas.

De nieuwe Kwakelbrug schiet niet op

De Kwakelbrug. Foto Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Heemstede heeft, net 
als veel andere gemeentes, de aan-
delen ENECO verkocht. ENECO heeft 
nieuwe Japanse eigenaren: Mitsu-
bishi Corporation die nu 80% van de 
aandelen bezit en Chubu goed voor 
20%. Er moest een splitsing komen 
tussen de leverancier (ENECO) en het 
transport (STEDIN). Daarvoor was het 
één bedrijf.

Het deel dat Heemstede in de onder-
neming had was goed voor een jaar-
lijks dividend van om en nabij de 

500.000 euro per jaar. Na verkoop 
van de aandelen verviel ook de divi-
denduitkering. Bij verkoop ontving 
Heemstede 36,7 miljoen euro die 
keurig zijn gestald bij de Bank Neder-
landse Gemeenten.  

Doelen ENECO-gelden
Om het gemis aan dividend te com-
penseren is er voor 3,3 miljoen aan 
leningen vervroegd afgelost. Er is 
een bedrag van 13.1 miljoen gepar-
keerd voor het wegcategoriserings-
plan. Tegen dit plan, met de hoge 
kosten, bestaat enige weerstand in 
de gemeenteraad. Een bedrage van

€ 960.000 gaat naar het meerjarig 
onderhoudsplan verduurzaming 
woningen. Het lag ooit in de bedoe-
ling dat de ENECO-gelden ten goede 
zou komen aan alle inwoners van 
Heemstede. Of dit nog mogelijk is, 
moet de gemeenteraad nog be-
kijken. Intussen is er nog 19.4 miljoen 
over van de oorspronkelijke 36 mil-
joen. 

Er gingen eerder stemmen op om dit 
geld te steken in duurzaamheid en 
klimaatmaatregelen. Ook dat moet 
nog besproken worden het komende 
ja(a)r(en).    

Waar zijn de miljoenen aan ENECO-gelden? 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede – Na zijn vertrek uit de 
VVD-fractie, heeft Yori Bonnema nu 
ook zijn ontslag ingediend als 
gemeenteraadslid.  

Wat leidde nu tot zijn vertrek? Het 
Facebookplatform ‘Politiek Café 
Heemstede’ twijfelde wie er achter 
bepaalde berichten schuilging. Dit 
bleek, na intern onderzoek, waar-
schijnlijk Bonnema te zijn, onder een 
andere identiteit. Om zeker te zijn 
dat het Bonnema betrof, hebben 
cyberspecialisten van de politie naar 
de zaak gekeken. Zonder verder 
diepgaand onderzoek te doen 
konden zij wel hun sterke vermoe-
dens uitspreken dat e.e.a. niet klopte. 

De naam die werd gebruikt is van 
een Heemstedenaar die van niets 
wist. De foto die was geplaatst betrof 
een inwoner die vorig jaar is over-
leden. Hard bewijs is er niet, al is het 
nepaccount daags na de ontdekking 
verwijderd. Bonnema ontkent achter 
dit nepaccount te zitten. 

Daarop heeft de VVD, via fractievoor-
zitter Wulfers en partijvoorzitter Van 
Praag de stand van zaken rond de 
persoon Bonnema voorgelegd aan 
de raadsfractie. Zij kwamen unaniem 
tot het oordeel dat Bonnema niet 
langer welkom was binnen de VVD-
fractie. Bonnema werd de kans gege-
ven zijn kant van de zaak te belich-
ten. Bonnema zegde een gesprek 
hierover op het allerlaatste moment 

af. Wel postte hij een tweet waarin hij 
schreef zich niet langer te kunnen 
vinden in de landelijke politieke lijn 
van de VVD. Om die reden stapte hij 
uit de Heemsteedse VVD-fractie. 

Bonnema liet aanvankelijk weten als 
eenmansfractie verder te gaan. Zijn 
terugkeer in de gemeenteraad kon 
niet op veel steun van de overige 
gemeenteraadsleden rekenen. 
Onlangs kwam de mededeling dat 
hij zijn ontslag als raadslid van 
Heemstede had aangeboden en dus 
geen zitting meer neemt in de 
gemeenteraad. 

Met het vertrek van Bonnema uit de 
raad kan de VVD de opengevallen 
plaats weer invullen.  

Yori Bonnema dient ontslag in als gemeenteraadslid 

LEZERSPOST

Een aantal weken geleden zijn werklui bezig geweest met het opknap-
pen/schilderen van de Schouwbroekerbrug.
Na een dag met een hoge druk spuit bezig te zijn geweest zag een helft 
van de brug er al netjes uit. Mijn gedachte was, dat de volgende dag de 
andere helft werd gedaan, maar nee.
De weg op de brug werd middels afzettingen en verkeerslichten voor de 
helft afgezet en begon men het schoongemaakt deel van eventuele roest 
te ontdoen en daarna het geheel te schilderen.
Toen dat na ongeveer 2 weken klaar was, nam ik aan dat ze hetzelfde 
zouden doen met de andere kant van de brug, maar helaas. De wegafzet-
ting werd weggehaald, verkeerslichten opgeruimd en het werk was blijk-
baar klaar. Alweer een paar weken kijk ik vanuit Spaarnelicht tegen een 
half opgeknapte brug aan.

Vraag: 
- is het geld op?
- is de andere helft van een andere gemeente (Haarlem of Heemstede)?
- was er geen tijd meer/? 

Het blijft nu een raar gezicht, iets wat vanuit de weg waarschijnlijk niet 
opvalt.

Jos van Kesteren, Heemstede

Merkwaardige opknapbeurt Schouwbroekerbrug

LEZERSPOST

Aan de Fazantenlaan in Heemstede ligt een bijzonder stukje natuur. Veel 
mensen uit de omgeving weten het te vinden en lopen of �etsen er graag 
even voor om. Bijvoorbeeld vanwege de ooievaars, die hier jaarlijks een 
paar jongen uitbroeden. Eén van de schaarse plekken in de randstad waar 
je zoveel moois bij elkaar hebt: rietland, weiland en bos, zonder storende 
elementen. Een plek waar je soms een ree, vos, of kiekendief kan zien.  

Maar als het aan de gemeente Heemstede ligt dan komt aan deze unieke 
natuurbelevening binnenkort een einde. Want laat men nou juist de 
Fazantenlaan hebben uitgekozen als geschikte locaties om containerwo-
ningen voor statushouders neer te zetten. Iedere natuurliefhebber denkt 
meteen “hoe verzin je het, dit is de meeste ongeschikte plek die je maar 
kan bedenken!”. Maar toch is de gemeente na een overhaast en onvol-
ledig onderzoek op deze unieke plek uitgekomen. Nou zullen de contai-
nerwoningen niet in het natuurgebied zelf komen, maar op het direct er 
naast gelegen speelveld. Het e�ect op de natuurbeleving is echter bijna 
net zo drastisch, want het speelveld ligt precies in het midden van dit 
unieke gebied. Een gebied dat niet voor niets in het bestemmingsplan de 
bestemming ‘’groengebied’’ heeft. Tien witte containers zullen het 
aanzien in één klap totaal veranderen. Het e�ect is vergelijkbaar met een 
grote witte sticker midden op een mooi schilderij!  

De bewoners van de hele wijk hebben massaal hun ongenoegen geuit bij 
het gemeentebestuur. Want naast een enorme aantasting van een mooi 
stukje Heemstede, is er ook sprake van het onttrekken van het enige 
speelveld in de wijk de Glip. Hopelijk komt het gemeentebestuur binnen-
kort alsnog tot inkeer. In dat geval kunnen de bewoners van Heemstede 
en omgeving ook de komende jaren van een mooi en onaangetast 
natuurgebied blijven genieten.  

Eric d’Arnaud, Heemstede

Containerwoningen naast uniek 
natuurgebied

Heemstede – Op donderdag 17 
november om 19.30 uur is er een 
informatieavond over Erfrecht en het 
Levenstestament door notaris Huis-
man in De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Wat staat in de wet voor het 

geval u overlijdt? Wat kunt u bij testa-
ment regelen om minder belasting te 
betalen? Wie regelt de afhandeling 
van de nalatenschap na uw overlij-
den? Dit zijn vragen die in het eerste 
deel van deze avond aan de orde 

komen. Aansluitend zal de notaris u 
vertellen wat u kunt doen als u wils-
onbekwaam wordt. Toegang €5,-. 
Aanmelden: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of belt u 023 
- 548 38 28. 

Informatieavond over Erfrecht en het Levenstestament  
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Door Bart Jonker 

Heemstede - De gemeente Heem-
stede hield vorige week in het kader 
van de Week van Respect diverse 
activiteiten. Een daarvan was de jaar-
lijkse Mantelzorgdag die op donder-
dag 10 november plaatsvond. Mantel-
zorg vergt nogal wat van iemand en 
mag niet onderschat worden. 
Mantelzorgers zijn essentieel in de 
samenleving en nemen veel zorg uit 
handen. Om dit te onderstrepen, had 
de gemeente Heemstede in samen-
werking met verschillende partijen 
zoals WIJ Heemstede, de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
en Tandem Mantelzorg een 
verwendag voor mantelzorgers geor-
ganiseerd en hen daarvoor persoon-
lijk uitgenodigd. Er was een speciaal 
programma samengesteld dat 
bestond uit een klankschalenconcert 
in de Oude Kerk, een heerlijke lunch, 
een historische wandeling en een 
�lmavond in de Luifel met afslui-
tende borrel. Als kers op de taart 
kregen de mantelzorgers ook nog 
een cadeaubon mee naar huis.  

Sommige mensen realiseren zich 
niet mantelzorger te zijn
De speciale lunch werd gehouden in 
de Burgerzaal van het Heemsteedse 
raadhuis, met prachtig gedekte 
tafels. De gemeente had een heer-
lijke lunch geregeld en goed uitge-
pakt, waarvan de mantelzorgers met 
volle teugen genoten. Wethouder 
Arianne de Wit heette de mantelzor-
gers van harte welkom. “Dit is nog 
maar een fractie van de mantelzor-
gers die we hebben in Heemstede”, 
sprak ze. “Ik denk dat sommige 
mensen in Heemstede er niet eens 
bij stil staan of zich niet realiseren dat 
ze eigenlijk mantelzorger zijn. 
Mensen die net als u zijn begonnen 
en het vanzelfsprekend vinden te 
zorgen voor hun buren, vrienden of 
familie. Zorg die steeds verder 
uitgroeit. Het is goed om hierbij stil 
te staan bij het belangrijke werk dat 
jullie doen en waar zoveel energie 
wordt ingestopt. Daarom is deze 
speciale dag om je eens te 
ontspannen. Even om met elkaar 
gedachten en ideeën uit te wisselen, 
maar ook om te kijken wat de 

gemeente kan doen als je als mantel-
zorger vastloopt. Want dat realiseren 
wij ons als gemeente terdege, dat u 
ook een eigen leven, werk en gezin 
heeft, waar ook de mantelzorg inge-
past moet worden. Zodat we dit 
samen kunnen volhouden en reali-
seren”, aldus Arianne de Wit. 

Klankschalenconcert
De ochtend ervoor hadden enkele 
mantelzorgers deelgenomen aan het 
klankschalenconcert in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein. Hennie, een 
van de deelnemers was hier erg over 
te spreken. “Het was heel leuk en ik 
had het al een keer eerder meege-
maakt”, vertelt hij. “Het waren niet 
alleen de klankschalen, maar er 
waren ook allerlei Tibetaanse instru-
menten. Ik vond vooral de lage tonen 
heel indringend en helemaal niet 
vervelend. Ik kwam juist hierdoor 
helemaal tot rust.” 

Na de lunch konden mantelzorgers 
deelnemen aan een interessante 
historische wandeling door 

Heemstede. ’s Avonds werd in de 
Luifel een �lm vertoond met als 
afsluiting een borrel.  

Mantelzorgers genieten van de verwendag op de Dag van de Mantelzorg

Wethouder Arianne de Wit (staand) spreekt aan de tafeltjes met de mantelzorgers.

Mantelzorgers genieten van de heerlijk aangeboden lunch. Een volle Burgerzaal in het raadhuis. Foto’s Bart Jonker.

Heemstede - Op zondag 20 novem-
ber om 15 uur vindt een optreden 
plaats met Renaissance muziek door 
het Camusette Consort onder leiding 
van Willem Mook in de Doopsge-
zinde kerk, Postlaan 16 in Heem-
stede. Vrije toegang: er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Het Camusette Consort bestaat uit 
gevorderde amateurmusici en legt 
zich toe op polyfone muziek uit de 
Renaissance. Het ensemble bestaat 
uit zes zangers en drie instrumen-
talisten. Kenmerkend voor de poly-
fone com- positiestijl is de grote zelf-

standigheid van de stemmen en de 
stuwende kracht van de melodieën.  
Het programma bevat zowel (geeste-
lijke) motetten als (wereldlijke) chan-
sons van onder meer Johannes 
Ockeghem, Josquin des Prez en 
Heinrich Isaac. In de 15de eeuw 
waren de meest geroemde hofmusici 
afkomstig uit de Nederlanden. In de 
16de eeuw werd polyfone muziek 
gemeengoed in heel Europa. Deze 
stijl vormt de grondslag van latere 
koorwerken, zoals die van J.S. Bach. 
Het Camusette Consort doet muziek 
herleven uit de gouden tijd van de 
polyfonie, de periode 1450-1550.

Camusette Consort speelt in Doopsgezinde kerk

Camusette Consort. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De positie op de rang-
lijst van de tegenstander van afge-
lopen zondag deed vermoeden dat 
HBC een vrij eenvoudige overwin-
ning zou kunnen behalen. De tegen-
stander het Amsterdamse SDZ bood 
heel knap weerstand. De strijd ging 
dan ook gelijk op en SDZ gaf zich 
niet snel gewonnen.  

Het spel speelde zich voornamelijk af 
op het middenveld met zo nu en dan 
over een weer wat mogelijkheden 
om te scoren. HBC mist nog altijd een 
paar vaste basisspelers, maar coach 
Jasper Ketting mag zich gelukkig 
prijzen met een brede selectie. Daar-
naast is doelman Bram Verhage een 
doelman die graag meevoetbalt. Als 
er even gevaar dreigt of de bal kan 
van achteruit niet worden gespeeld, 
kan Verhage altijd worden aange-
speeld. Hij zorg dan voor een slimme 
voortzetting.  

HBC hanteert regelmatig de lange 
bal op de snelle aanvallers. Al vrij snel 
kwam HBC toch op een 1-0 voor-
sprong. Doelpuntenmaker Arno Dijk-
stra heeft een neusje voor het succes-
vol afronden van een aanval. Hij 
voert niet voor niets de ranglijst van 
topscorers in de eerste klasse, met

10 doelpunten, aan. Na dit doelpunt 
werd HBC wat slordig in het spel. De 
keihard werkende middenvelder 
Jeroen de Bruijn leed regelmatig 
balverlies of zijn passes kwamen niet 
aan. SDZ was niet ongevaarlijk bij 
corners en vrije trappen al vond de 
HBC-verdediging steeds de juiste 
afweer. 

Er zijn meer HBC’ers die kunnen sco- 
ren en dat bleek al snel na de pauze. 
Jesse van Loon stond op de juiste 
plaats om de 2-0 langs SDZ-doelman 
Tim Elmers te krijgen. Nadat de inge-
vallen Sven Wierda het derde doel-
punt van de middag had gescoord, 

brak SDZ. Vanaf dat moment was het 
een kwestie van de 90 minuten 
uitspelen.  
HBC kreeg nog een paar kansen die 
soms op miraculeuze wijze geen doel 
tro�en. Wierda mocht in de eerste 
minuut van de blessuretijd zelfs nog 
de 4-0 op het bord bijschrijven. Door 
het gelijke spel van concurrent AFC‘
34 en het verlies van AGB voert HBC 
de ranglijst aan. Door deze overwin-
ning sleepte, de nog ongeslagen 
ploeg, de eerste periodetitel binnen. 

Aanstaande zondag gaat HBC op 
bezoek bij AFC’34: een tegenstander 
die mede strijdt om de koppositie.

HBC verstevigt de koppositie en wint 
de eerste periodetitel

HBC vs SDZ. Foto: Eric van Westerloo.
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Door Joke van der Zee 

Heemstede – Hij spaart zichzelf niet, 
Joris Luyendijk. De schrijver van het 
boek ‘De zeven vinkjes’ staat er in zijn 
eigen verhaal gekleurd op. Of eigen-
lijk: wit. Want een witte huidskleur is 
één van de zeven vinkjes die Joris 
toedicht aan bepaalde mensen die 
het gemaakt hebben. De andere zijn: 
man, hetero, hoogopgeleide ouder(s) 
die in Nederland is/zijn geboren, een 
vwo-diploma en een diploma van de 
universiteit. Daarnaast spreekt hij 
accentloos Nederlands, nog zo’n 
privilege dat iemand hoger inschaalt. 
Wie alle vinkjes achter zijn naam kan 
zetten, weet zich vaak verzekerd van 
een hoger aanzien in de maat-
schappij. Hoog aanzien, hoog salaris 
en een pad naar succes zonder veel 
hobbels. Eigenlijk is deze vaststelling 
beschamend en spreken we ons met 
zijn allen �ink tegen door te zeggen: 
‘Wees gewoon jezelf’.  

Joris Luyendijk had afgelopen 
zondagmiddag in de Oude Kerk veel 
toehoorders die het mooie weer links 
lieten liggen om de succesvolle 
auteur zijn aanloop te horen 
omschrijven naar het ‘voordelenma-
nifest’ en hoe oneerlijk dit eigenlijk is. 
Hij vertelde dat hij geslaagde Chief 
Executive O�cers (CEO’s) had geïn-
terviewd en daartoe symbolisch de 
lift naar succes nam. Want in die 
‘beleidstorens’ is de werkvloer op de 
begane grond het meest divers. Daar 
vind je mensen met kleur, met 
accent, lager opgeleiden, vrouwen 

en mannen uit de arbeidersklasse. 
Een dwarsdoorsnede van de Neder-
landse bevolking dus. Met elke 
verdieping naar de top wordt alles 
dat onze samenleving gemêleerd 
maakt steeds meer een uitzondering. 
Boven in de toren blijkt het gros wit, 
man, hetero en accentloos Neder-
lands te praten. “Iedereen lijkt daar 
op elkaar en als iemand toch uit de 
arbeidersklasse komt of homo is, dan 
wordt dit weggestoken. Het is heel 
erg”, aldus Joris, “maar het blijkt dat je 
zonder die zeven vinkjes een riskan-
tere kandidaat bent.  

Niet alleen in het bedrijfsleven, ook 
in de politiek zijn er verrassend veel 
’7 vinkers’. Eigenlijk bestaat het hele 
kabinet uit dit type mens. “En de 
vrouwen die hoge posities bekleden 
worden vaak als bitch uitgemaakt 
wanneer zij hun stem laten horen.” 
Het is een klein groepje, voorname-
lijk witte, hoogopgeleide mannen uit 
een goede sociale klasse dat de 
dienst uitmaakt. De trend is al jaren 
dat Nederland zo divers is en dat 
iedereen erbij hoort maar in de prak-
tijk blijkt dit een wassen neus. 
Volgens Joris zijn de mensen met die 
privileges zich meestal van geen 
kwaad bewust. “Je noemt dat 
onschuld. Er is eens gesignaleerd dat 
Rutte vaker vrouwen onderbrak in 
vergaderingen dan mannen. Hij werd 
hiernaar gevraagd, waarop zijn 
verbaasde reactie was: ja, maar dan 
zouden vergaderingen veel langer 
duren…” Onschuld dus, maar niet 
onschuldig. Wie een mensen met 

veel vinkjes achter zijn naam hoger 
inschat dan zij die ze niet hebben, 
discrimineert zijn medemens die 
gewoon zichzelf is: plat praten, open-
lijk een andere geaardheid heeft, 
ouders van buitenlandse komaf: 
bewezen is dat zij vaak minder 
kansen krijgen. Dus het motto ‘Wees 
jezelf’ kan op de weg naar de top 
uitsluiting betekenen. Zelf heeft Joris 

daar geen last van: “Probeer mij maar 
eens te discrimineren, lukt je niet.” 
Dat weerhoudt hem er gelukkig niet 
van om zijn vinkjes kritisch aan de 
kaak te stellen.    
Genoeg stof tot nadenken gaf de 
schrijver van het succesvolle boek. 
De middag werd georganiseerd door 
Boekhandel Blokker en de Protes-
tantse Gemeente Heemstede.

“Probeer mij maar eens te discrimineren, lukt je niet”

Joris Luyendijk houdt zijn lezing in de Oude Kerk. Foto: Joke van der Zee

Door Joke van der Zee

Heemstede – Woensdag 9 november 
was een regenachtige dag. Donkere 
wolken trokken over het land, wedij-
verend met minder sombere luchten 
waarachter een schuchtere regen-
boog tevoorschijn piepte. Als dat 
geen toepasselijke voorbode was 
voor de onthulling van het regen-
boogbankje, later die middag bij 
Plein1? De paraplu kon dicht blijven 
toen het o�ciële moment zich aan-
diende: het was opgehouden met 
regenen. Rondom het ingepakte 
bankje schoolde een handvol 
mensen samen, waaronder burge-
meester Astrid Nienhuis en wethou-
der Sam Meerho�. Het prettige aan 
dit petite comité was dat beide 
gemeentebestuurders makkelijk –
zo leek het - verhalen uit het hart 
vertelden over het ‘regenboogsym-
bool’. Zo werd de regenboogtrap 
aangehaald die onlangs bij een 
middelbare voor beroering zorgde. 
De gekleurde trap zou tegen het zere 
been zijn van enkele ouders en 
kinderen en er werd een petitie 
gestart om de trap weer ‘neutraal’ te 
krijgen. Terwijl de kleuren nu juist 
aangeven dat we met een neutrale 
blik naar ieder mens, elke jongere 
zouden moeten kijken.

Burgemeester Nienhuis wist zich een 
voorval te herinneren van een paar 
jonge kinderen die vragen over een 
wapperende regenboogvlag hadden. 
De vlag breekt een lans voor de lhbti-
gemeenschap en zegt zoveel als: 

ieder individu mag zijn wie het wil 
zijn, je mag houden van wie je wilt. 
“Een van de jongens was het er niet 
mee eens. Toen we er een gesprekje 
over hadden, bleek dat zijn vader 
deze mening had”, aldus Nienhuis. 
Zo blijkt dat een gedachte of mening 
ergens over hebben vaak door 
iemand anders wordt ingegeven. 
Wellicht dat deze gesprekjes prima 
gevoerd kunnen worden op het 
nieuwe regenboogbankje. Naast dat 
je in een vrij land mag zijn wie je wilt 
zijn, staan de zes kleuren ook voor 

respect voor deze keuze. Een verwor-
venheid die in heel veel landen niet 
vanzelfsprekend of zelfs strafbaar is. 

Het vrolijke bankje werd met verve 
door burgemeester en wethouder 
onthuld, daarbij ‘geholpen’ door een 
zeer jeugdige omstander. Hierna 
namen meer kinderen gezellig even 
plaats tussen Meerho� en Nienhuis. 
Laatstgenoemde verklapte dat er 
nog een wens ligt om te verwezen-
lijken in de gemeente: een regenboog-
zebra. 

Tweede regenboogbankje onthuld, 
grote wens is een kleurenzebra

‘Hoe kun je als 
60-plusser sterk 
en fit worden én 
blijven?’
Heemstede – Op vrijdag 18 
november om 10 uur vindt de 
lezing en dynamische live trai-
ning ‘Hoe kun je als 60-plusser 
sterk en �t worden én blijven?’ 
door door Sixty Up Force. 
Locatie: De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede.  
Als je ouder wordt merk je dat je 
minder kracht krijgt, bijvoor-
beeld bij het uit de auto 
stappen, opstaan uit een lage 
stoel of traplopen. Tussen de 50 
en 70 jaar verlies je gemiddeld 
30% van je spiermassa. Daarom 
is het belangrijk om te blijven 
trainen en te bewegen. 
Fysiotherapeut Maarten de 
Koning geeft eerst een presen-
tatie geven over het verschil 
tussen bewegen en krachttrai-
ning. En over het belang van 
spierkracht en hoe je krachtver-
lies tegen kunt gaan.  
Judith Aalfs, specialist in 60-plus 
trainingen, geeft deze ochtend 
een dynamische live les.  
Na a�oop van de training is er 
ko�e en de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan de fysio-
therapeut over eigen pijntjes en 
wat je daar aan kunt doen met 
aangepaste oefeningen. 
Kosten: € 5,-.  Kom in makkelijk 
zittende kleding.  
Aanmelden kan via
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of
tel. 023 - 5483828.

Trefpuntlezing 
‘Extreem weer, 
vroeger en nu’
Heemstede – Op dinsdag 22 
november om 13.30 uur is de 
Trefpuntlezing ‘Extreem weer, 
vroeger en nu, opmerkelijke 
weergebeurtenissen in beeld’ 
die wordt gegeven door Jacob 
Kuiper, in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 
Het lijkt tegenwoordig wel of de 
natuur steeds vaker van slag is, 
stormen, sneeuwval, hitte en 
overstromingen, keer op keer 
wordt het dagelijkse nieuws er 
door bepaald. Vroeger waren 
het vooral de winters die een 
zware stempel drukten op het 
dagelijkse leven. Sneeuwjacht, 
ijzel en kruiend ijs brachten vaak 
veel overlast. In deze lezing blikt 
Jacob Kuiper terug op de barre 
winters van 1929, 1947 en 1963. 
Ook zware stormen hielden 
soms lelijk huis. 
De stijgende zeespiegel zal met 
name voor westelijk Nederland 
in de toekomst een extra 
bedreiging gaan vormen. Wat 
zijn de prognoses voor de 
komende tijd? Klimaatverande-
ring is tegenwoordig vrijwel 
iedere dag in het nieuws. Ook 
daar besteed Jacob Kuiper in 
deze presentatie aandacht aan. 
Let op: eenmalig verhoogde 
toegangsprijs van € 7,50. 
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 548 38 28.

Lezing ‘Toetanchamon en 
de Vallei der Koningen’

Heemstede - Op maandag 21 
en 28 november van 13.30 – 
15.30 uur houdt Diana de Wild 
een culturele lezing over Toetan-
chamon in 2 delen:  ‘Toetan-
chamon en de Vallei der 
Koningen’. Locatie: de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 

100 jaar geleden ontdekte  de 
Britse archeoloog Howard Carter 
middenin de Vallei der Koningen 
het graf van de onbekende farao 
Toetanchamon, dat bleek zo 
goed als intact te zijn. 
Hoewel de vondst van het graf 
van Toetanchamon de grootste 
ontdekking in de Vallei der 
Koningen was, zijn er voor en na 
1922 veel meer bijzondere 
vondsten in de Vallei der Konin-
gen gedaan.  
Deze serie van lezingen gaat 
over de opgraving van het graf 
van Toetanchamon en andere 
ontdekkingen in de Vallei der 
Koningen. 

Kosten per lezing € 10,-. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 548 38 28.
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DONDERDAG 17 NOVEMBER
Informatieavond over Erfrecht en 
het Levenstestament. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Toegang €5,-. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 548 38 28.  

VRIJDAG 18 NOVEMBER 
‘Hoe kun je als 60-plusser sterk en 
�t worden én blijven?’ De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
10u. Kosten: €5,-. Kom in makkelijk 
zittende kleding. Aanmelden kan 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel. 023 - 5483828.

Kinderdisco bij Plexat. Herenweg 
96, Heemstede. V. 19-20.30 uur. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER
Pianiste Regina Albrink. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a�oop collecte (richtlijn van €10,-). 
Meer info: www.mosterdzaadje.nl. 

Workshop zuurkool maken. Op 
KIMT, Herenweg 18 te Heemstede 
(ingang Groenendaalse Bos). 
v.13.30-16u. Max 10 deelnemers 
(volw..) Voor meer info: www.
kominmijntuin.com/activiteiten.

Maarten van Rossem in Oude Kerk. 
Wilhelminaplein, Heemstede. Om 
20.15u. Kaarten en informatie:
www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 20 NOVEMBER
Rondleiding met de boswachter en 
de Vrienden van Wandelbos Groe-
nendaal door het Engelse Bos in 
Groenendaal. Om 11u. Start bij de 
ingang van de Kinderboerderij. 
Aanmelden is niet nodig.

Camusette Consort speelt in de 
Doopsgezinde kerk. Postlaan 16, 
Heemstede om 15u. Vrije toegang 
met vrijwillge bijdrage. 

Het Kromme Rijn Fluitkwartet bij 
Theeconcert. Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Om 15u.
Deurcollecte met bijdrage. 

Lezing ‘Verscheurde illusies; 
hoeveel kan de mens verdragen?’ 
De Kapel, Potgieterweg 4, Bloe-

mendaal. Om 10.30u. Vrijwillige 
bijdrage, richtbedrag €8,-. Info: 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Duetten, Aria’s en musicalsongs. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord. Om 15 u. Toegang 
vrij, na a�oop collecte met een 
richtlijn van €10,-. Meer info op:
www.mosterdzaadje.nl.

MAANDAG 21 EN 28 NOVEMBER
Lezing ‘Toetanchamon en de Vallei 
der Koningen’ (2 delen). De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. V.13.30-
15.30u. Kosten per lezing € 10,-. 
Aanmelden: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 5483828.

DONDERDAG 24 NOVEMBER
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten per keer €3,-. Aan-
melden: Gaby Godijk, 06-14234580.

ZATERDAG 26 NOVEMBER
Ensemble Aventure met oude 
muziek. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, na a�oop collecte 
met richtlijn €10,-. Meer informatie 
via tel. 023-5378625 en
www.mosterdzaadje.nl.

ZONDAG 27 NOVEMBER
Pianiste Maxime Snaterse. ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a�oop collecte met richtlijn €10,-.  
Meer informatie: tel. 023-5378625 
en www.mosterdzaadje.nl. 

Het Animato Kwartet brengt ‘Drie 
Eeuwen’ strijkkwartetten. Gemeente-
huis van Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 158, Overveen. Om 11u. 
Kaarten: €24,-. Jongeren tot 26 jaar 
€12,-. Te koop via www.muzen-
forum.nl of aan zaal (pin). 

NOVEMBER T/M DECEMBER
De Fotogroep exposeert. Centraal 
Service Punt, Kerklaan 6, Benne-
broek. Openingstijden op werk-
dagen van 9-12 uur.

TOT DINSDAG 10 JANUARI
Roze Kunstlijn op het raadhuis van 
Heemstede. In de Burgerzaal, 
Raadhuisplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingstijden raadhuis.

AGENDA

Heemstede – Zondag 20 november 
is er een Theeconcert in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Om 15 uur is het podium 
voor Het Kromme Rijn Fluitkwartet. 
Het kwartet trad al een aantal malen 
op met groot succes in de Theecon-
certen. Het belooft ook nu weer een 
mooi programma te worden. Van 
Mozart: kwartet in G, van Gyrowetz 
(Boheems componist) kwartet in g 
klein, Van Gordon Jacob uit Enge-
land: ‘Four fancies’en van de Frans-
man Paul de Wally een serenade. 
Uitgebreide toelichting op de compo-
sities komt op het programma te 
staan. Het kwartet speelt al ruim 30 
jaar samen en bestaat uit: Frank Adri-
aans, �uit, Jan Gispen, viool, Maarten 

Pieters, altviool en Camiel Severijns, 
cello.

Onzeker in deze najaarsperiode is de 
corona, maar voelt u zich vooral vrij 
om een mondkapje te dragen en 
afstand te houden.

Na a�oop is de deurcollecte, een 
bijdrage wordt gevraagd om de 
steeds hogere onkosten te bestrij-
den. Wat daarvan nog overblijft is 
voor het Restauratiefonds.

Na a�oop is er een samenzijn in de 
Pauwehof, waar u, onder het genot 
van de ko�e en thee en het zelfge-
maakte gebak, elkaar en de musici 
kunt ontmoeten.

Theeconcert met Het Kromme Rijn Fluitkwartet

Het Kromme Rijn Fluitkwartet. Foto aangeleverd.

Overveen - Op zondag 27 november 
treedt het Animato Kwartet op in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 in Overveen. 
Het ensemble brengt het programma 
‘Drie Eeuwen’ met strijkkwartetten 
van Beethoven, Bartók en Schumann.  

Het Animato Kwartet wordt gezien 
als Nederlands meest getalenteerde 
en veelbelovende jonge strijk-
kwartet. Het kwartet bestaat uit Inga 
Våga Gaustad (viool), Tim Brackman 
(viool), Elisa Karen Tavenier (altviool) 
en Pieter de Koe (cello). De vier leden 
combineren technische begaafdheid 
met een vroege muzikale rijpheid.
Ze spelen zowel klassieke als eigen-
tijdse werken, soms speciaal voor het 
ensemble gecomponeerd. In Bloe-
mendaal speelt het kwartet werken 

van Ludwig van Beethoven (Strijk-
kwartet op.18 nr. 4, in c), Bela Bartòk 
(Strijkkwartet nr. 3 in cis) en Robert 
Schumann (Strijkkwartet nr. 1 in a-kl., 
op. 41, nr. 1). 

Het Animato Kwartet is in Nederland 
en daarbuiten op gerenommeerde 
podia te beluisteren, zoals het 
Amsterdamse Concertgebouw,Tivoli 
Vredenburg en de Rotterdamse 
Doelen. Het kwartet nam in 2020 
deel aan de Strijkkwartet Biënnale 
Amsterdam. In juni 2022 ontving het 
Animato Kwartet de publieksprijs van 
Dutch Classical Talent 2022.  

Het concert begint om 11.00 uur 
(zaal open 10.30 uur). Een kaart kost 
€24,-. Jongeren tot 26 jaar betalen 
€12,-. Kaarten zijn online te koop via 

www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling). 
Stichting Muzenforum organiseert 
ieder jaar van september t/m april 
acht zondagochtendconcerten. 

Diversiteit in het aanbod staat 
voorop: van solisten tot ensembles 
en zowel instrumentaal als vocaal. 
Op de website www.muzenforum.nl 
vindt u meer informatie over het 
concert.

Het Animato Kwartet brengt 
‘Drie Eeuwen’ strijkkwartetten 

Het Animato Kwartet. Foto: Sarah Wijzenbeek.

Heemstede - Allerzielen is een dag 
waarop de overledenen in het 
bijzonder worden herdacht.
Ook de Bavo heeft ieder jaar in de 
avond een viering voor de nabe-
staanden, waarin de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar 
worden genoemd. Voor ieder van 
hen wordt een persoonlijk kaarsje 
aangestoken, dat de nabestaanden 
na a�oop mee naar huis kunnen 
nemen. Uiteraard is bij deze viering 
iedereen welkom. Ook dit jaar weer 
waren er zeer veel mensen naar de 
troostvolle viering gekomen. Na de 
viering gaan de aanwezigen met de 
voorganger naar het kerkhof naast 
de kerk. Het is inmiddels traditie dat 

het kerkhof sfeervol verlicht wordt 
met kaarsen en toortsen. Ieder jaar 
weer blijkt hoezeer dit gewaardeerd 
wordt, ook door voorbijgangers die 
van de �ets stappen om even te 

komen kijken. Hopelijk kan dat dit 
mooie werk nog vele jaren voort-
gezet worden en dat er voldoende 
vrijwilligers blijven die dit mooie 
werk doen.

Allerzielen: sfeervolle 
herdenking in Bavo

Sfeervolle Allerzielen. Foto: Jos van Kesteren.

Theaterlezing 
Maarten van Rossem 
in Oude Kerk
Heemstede - Zaterdag 19 november 
valt er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede veel 
te leren (en te lachen) met de 
bekendste historicus van Nederland, 
Maarten van Rossem. Aanvang 20.15 
uur. 
Tijdens deze theaterlezing analyseert 
en �leert Maarten van Rossem met 
onderkoelde humor en een enorme 
feitenkennis, historische en actuele, 
krankzinnige en bedroevende maat-
schappelijke vraagstukken en poli-
tieke kwesties. Zijn verhalen zijn prik-
kelend en uitdagend, gortdroog en 
vlijmscherp. 

Politiek als bron van humor 
De Theaterlezing van van Rossem 
kan per avond verschillen, maar de 
Nederlandse politiek in algemene zin 
komt altijd wel aan bod en hij schuwt 
daarbij de humor niet. “De Neder-
landse politiek is eigenlijk een onge-
kende bron van humor. Soms een 
enigszins pijnlijke humor“, aldus 
Maarten. Andere stokpaardjes van de 
historicus zijn de Verenigde Staten en 
de EU en de onbeschrijfelijke ellende 
die het populisme ons heeft 
gebracht.  

Maarten van Rossem is onder andere 
bekend als vast jurylid van ‘De 
Slimste Mens’, van het televisiepro-
gramma ‘Hier zijn de Van Rossems’, 
als auteur van onder andere ‘Wat is 
geluk?’ en hij heeft zijn eigen maga-
zine genaamd ‘Maarten!’. Daarnaast 
verschijnt hij vaak op televisie bij 
diverse talkshows. 
Kaarten en informatie:
www.podiaheemstede.nl. 

Maarten van Rossem. Foto: Casper 
Rila.
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Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede. 
Lekker puzzelen voor een 
heerlijke prijs: een goedgevulde 
AH-tas vol artikelen!

Mail uw oplossing uiterlijk maan-
dag 21 november, 17.00 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoord-
puzzel, voorzien van uw naam, 
telefoonnr. en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail waarmee de gewonnen 
boodschappentas afgehaald kan 
worden in de AH-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Over de uitslag wordt niet 
gecorrepondeerd. Succes!

41 23 68 7 61 54 21 62   

6 42 49 22 1 52 63 

14 29 55 50 45

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 leuk  6 deskundig  12 knapperig  14 ijzer-
vlechtwerk  15 familielid  17 pl. in Flevoland  20 ten name  
21 ivoor  22 snavel  23 arbeidsovereenkomst (afk.)  24 en 
volgende  25 golfbeweging op een tribune  27 honingbij  30 
personal computer  31 epiloog  33 bedehuis  35 riv. in Frank-
rijk  37 plant  38 vol kieren  40 keukenkruid  42 mannelijk 
dier  46 zwijgplicht  48 rugzak  50 bolgewas  51 ongaarne  53 
gier  54 Vrije Universiteit  55 vogeleigenschap  56 gebouw in 
Amsterdam  58 schrijfgerei  59 slee  60 betalen  64 noordzuid  
65 deel v.e. trap  66 tijdvak  68 sportterm  69 sterrenstelsel.

Verticaal: 1 van harte  2 als boven  3 voor  4 haarvet  5 in 
samenwerking met  7 ik  8 gebrande suiker  9 aanslibbing  10 
spil  11 knijpbril  13 Spaanse uitroep  16 Spaans landvoogd  
18 een zekere  19 Japanse gordel  20 plakband  25 cowboyfilm  
26 trouweloze handeling  28 pronkkastje  29 voortreffelijk  32 
Romanum Imperium  34 per expresse  36 water in Utrecht  37 
Engelse titel  39 vleesgerecht  40 selenium  41 schoonmaak-
gerei  43 slot  44 de lezer heil  45 stuntelig  47 insect  49 
moment  52 roem  53 Chinese deegwaar  57 grote bijl  60 
vlaktemaat  61 mannelijk dier  62 ontkenning  63 gril  65 tot 
en met  67 Wet Werkeloosheidsvoorziening.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49
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65 66 67

68 69

Heemstede -Binnenkort zal een start 
worden gemaakt van de renovatie 
van het Engelse bos, het stukje Groe-
nendaalse bos tussen de Glipper-
dreef en de Kinderboerderij. Omdat 
daarbij bomen zullen worden geveld, 
vindt u het vast spannend om te 
horen waar dat nu weer voor nodig 
is. De gemeente biedt u daarom in 
samenwerking met de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal een rondlei-
ding met de boswachter aan. Tijdens 
de rondwandeling hoort u van alles 
over de renovatie en de daarbij 
noodzakelijke kap van bomen.
De wandeling zal plaats vinden op 

zondag 20 november om 11.00 uur.  
Start bij de ingang van de Kinder-
boerderij. Aanmelden is niet nodig.
In dit deel van Groenendaal mogen 
honden wel komen, maar alleen aan 
de lijn.

Rondleiding Engelse 
bos van Groenendaal

Het Engelse bos van Groenendaaal. 
Foto: Vrienden van Wandelbos 
Groenendaal.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Een groepje van 4, waar-
onder 2 kleintjes, liep 
onlangs door wandelbos 
Groenendaal, samen met 
de hond. Stokken genoeg 
om die bezig te houden. En 
de kleintjes vlogen op de kastanjes en dennenappels 
af. Altijd succes! Een vrolijke hond en onvermoeibare 
jonge benen. “Probeer maar een beetje op het pad te 
blijven. Vanwege de stekels van de bramen.”  

De bramenstruiken zien er nu niet bepaald �orissant 
uit. Geen rijkelijke bloei te zien, een bloei waarbij je je 
handenwrijvend op het resultaat verheugt: heerlijke 
zoete bramen! De bramen die aan de struik zaten 
waren klein en hard, half rood – half paars. Toch 
kwamen de kleintjes aandraven om mee te zoeken naar 
goede bramen. “Ho ho jongens, alleen plukken boven 
de knie. Daar kunnen de honden niet plassen,” klonk 
het waarschuwend; een mooi leermomentje. Zo’n 
tegeltjeswijsheid in de categorie ‘zand schuurt de 
maag’, waarvan je hoopt dat ze die meteen en voor 
altijd in hun geheugen prenten. 
Maar er waren geen sappige bramen op die hoogte te 
vinden. Wel veel gemene takken. Heel veel zelfs, als je 
wat beter om je heen kijkt.  

 Maar gelukkig komen er binnenkort hulptroepen in 
het bos om de boswachters te helpen, juist vanwege 
die overvloed aan braamstruiken. Werkgroep Meer-
mond helpt al heel vaak in het bos met vrijwilligers die 
niet kijken op een regenbuitje of een schrammetje. 
Maar die kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Veel 
hulp, beter gezegd. ‘Vele handen maken werk licht’ en 
het is altijd beregezellig.  

De herfst is het uitgelezen seizoen om bramen te 
spitten omdat de groei er dan uit is. Bramen groeien elk 
jaar met 50 centimeter uit, elke tak! Nog even en we 
kunnen straks hele stukken bos niet meer door van-
wege al die braamstruiken.  

Nee, zover komt het niet hoor. Want we gaan ingrijpen. 
Twee vrijdagen zijn al geprikt. 

18 en 25 november, van 9:00 tot 13:00. Doe je mee? 
Snoeischaar en stevige handschoenen mee. Meld je 
aan op info@wandelbosgroenendaal.nl of telefonisch 
op 06 45 34 45 93. Vrienden van Wandelbos Groenen-
daal komen ook! 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Weg met die ellendige 
braamstruiken... 

Heemstede - Op zaterdag 19 novem-
ber is er een workshop zuurkool 
maken op Kom In Mijn Tuin van 13.30 
tot 16.00 uur, Herenweg 18 te Heem-

stede (ingang Groenendaalse Bos).
Maximaal 10 deelnemers (volwas-
senen). Voor meer info: www.komin-
mijntuin.com/activiteiten.

Workshop zuurkool maken op Kom In Mijn Tuin

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Op de foto de asbak van groen 
Boheems glas met luchtbellen.
Het is zwaar glas van 3kg (asbak) 
uit het jaar 1965. Boheemse glas-
arbeiders ontdekten dat Potas in 
combinatie met krijt een helder 
kleurloos glas creëerden dat 
stabieler was dan glas uit italië.
In de 16e eeuw werd voor de 
eerste keer de term Boheems 
kristal gebruikt om zijn kwaliteiten 
te onderscheiden van elders 
gemaakt glas. Dit glas bevatte 
geen lood, zoals algemeen wordt vermoed. Dit Tsjechisch glas kan met 
een wiel worden gesneden. Daarnaast werden bronnen zoals hout 
gebruikt voor het bakken in de ovens en werd het verbranden tot as 
gebruikt om Potas te maken. Er waren ook grote hoeveelheden kalksteen 
en silica.
In de 17de eeuw paste Caspar Lehmann, een edelsteensnijder van keizer 
Rudolf II in Praag, de techniek van het graveren van edelstenen met 
koperen en bronzen wielen toe. Tijdens dit tijdperk werden de Tsjechi-
sche gebieden de dominante producenten van decoratief glaswerk.
De lokale productie van glas kreeg internationale reputatie in hoge 
barokstijl van 1685 tot 1750.
Bohemen, een deel van de Tsjechische Republiek (voorheen onderdeel 
van Tsjechoslowakije en daarvoor onderdeel van het Oostenrijks - 
Hongaarse Rijk en oorspronkelijk onderdeel van het Tsjechische konink-
rijk of Koninkrijk Bohemen), werd beroemd om zijn prachtige en kleur-
rijke glas tijdens de renaissance. De geschiedenis van het Boheems glas is 
begonnen met de overvloedige natuurlijke hulpbronnen die op het plat-
teland te vinden waren.

Vaas en asbak van groen Boheems glas 
met luchtbellen












