
Overveen – Afgelopen week ver-
huisden de eerste nieuwe bewoners 
naar Oldenhove op de Dompvloeds-
laan 1 in Overveen.
Er is afgelopen periode veel werk 
verzet om de eerste 25 woningen op 
tijd klaar te hebben zodat status-
houders die nu op Dennenheuvel 
wachten erin konden. Er wordt nu 
nog hard gewerkt om de laatste 
puntjes op de i te zetten.

De komende maanden volgen men-
sen uit andere doelgroepen die drin-
gend tijdelijk woonruimte zoeken. 
Denk aan studenten, regulier woning-
zoekenden of mensen die na een 
scheiding tijdelijk geen eigen huis of 
netwerk hebben.
In totaal is er in Oldenhove plek voor 
150 mensen, waarvan 90 statushou-
ders en 60 mensen uit andere 
doelgroepen.
Doordat verschillende doelgroepen 
door elkaar wonen kunnen mensen 
van elkaar leren. Een van de voor-
waarden voor studenten is bijvoor-
beeld dat ze zich een aantal uur per 
week inzetten voor statushouders 
(denk aan taalles).

Trots
Wethouder Attiya Gamri van Sociaal 
Domein is blij dat Oldenhove weer 
bewoond wordt en zo tijdelijk kan 
bijdragen aan de woningnood.
“In het begin was er in de buurt best 
wat weerstand tegen Oldenhove. Na 
uitgebreide participatie – met ruimte 
voor betrokkenen om hun zorgen te 
uiten en om mee te denken over ver-
schillende onderwerpen – is er nu 
juist veel draagvlak. Ik ben trots op 
onze inwoners die zich inzetten om 

samen met (toekomstige) bewoners 
een �jne plek van Oldenhove te 
maken.”

Meedenken
Betrokkenen dachten onder andere 
mee over het opnieuw inrichten van 
de buitenruimte van Oldenhove en 
het vormgeven van een prettige leef-
omgeving. Dit heeft geleid tot mooie 
plannen die in fases worden opge-
pakt. Er wordt begonnen met het 
inrichten en opknappen van de voor-

malige recreatieruimte van Olden-
hove. Daar wordt een ruimte van 
gemaakt waar aanbod is voor toe-
komstige bewoners én de buurt. Met 
de buitenruimte wordt aan de slag 
gegaan in het eerste kwartaal van 
2023. In overleg met de gemeente en 
aannemers wordt het plan verder uit-
gewerkt.
Kijk op oldenhove.doemee.bloemen-
daal.nl voor meer informatie en 
aanmelding om mee te helpen met 
de recreatieruimte. 

Feestelijke opening
Zodra alle nieuwe inwoners in Olden-
hove zijn ingetrokken en een beetje 
gesetteld zijn is er in februari een 
feestelijke opening.

Informatie hierover volgt. 

Kijk op http://bloemendaal.nl/Olden-
hove voor meer informatie, bijvoor-
beeld over hoe mensen in aanmer-
king komen voor een woning, huur-
periodes etc.
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Nieuwe bewoners voor Oldenhove in Overveen

Door Joke van der Zee

Bloemendaal – Om associatie met 
het WK in Qatar te voorkomen, kiest 
gemeente Bloemendaal er dit jaar 
voor haar gemeentehuis niet uit te 
lichten in de oranje kleur. Dit gebeurt 
bij andere gebouwen wel in het 
kader van ‘Orange the World’. Deze 
organisatie vraagt wereldwijd steun 
om geweld tegen vrouwen onder de 
aandacht te brengen.

Afgelopen vrijdag 24 november 
stond de startbijeenkomst van 
Orange the World gepland in Patro-
naat Haarlem. Wethouder Attiya 
Gamri was uitgenodigd namens 
Bloemendaal, maar was verhinderd. 
Desgevraagd laat de gemeente 
weten op 10 december (de Dag van 
de Mensenrechten) wel aandacht 
aan het onderwerp te besteden. 

Volgens vrouwennetwerk ‘Soropti-
mist club Haarlem-Kennemerland’ 
hebben meer dan 150 gemeenten en 
bijna alle provincies hun steun 
toegezegd aan Orange the World. 
Daarmee krijgt Nederland dit jaar 
naar verwachting de meeste oranje 
uitgelichte objecten ter wereld.
“Ook Haarlem, Heemstede, Bloemen-
daal en Velsen doen mee”, staat op de 
site van het vrouwennetwerk te 
lezen. Het zou gaan om het stadhuis 
in Haarlem, de gemeentehuizen in 
onder meer Heemstede, Bloemen-
daal en Velzen en zo’n 30 andere 
gebouwen. Bij het gemeentehuis in 
Bloemendaal blijft de oranje kleur in 
elk geval achterwege.  

De Orange the World campagne in 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede 
en Velsen wordt georganiseerd door 
vier regionale vrouwenorganisaties: 

Soroptimist International clubs 
Haarlem e.o. en Haarlem-Kennemer-
land, Zonta Kennemerland-Zuid en 
VVAO-afdeling Haarlem. 
De inzet is om de veiligheid van 
vrouwen in de betrokken gemeenten 
te vergroten. Uit onderzoek van de 
vrouwenorganisaties blijkt dat ruim 
50 procent van alle Haarlemse 
vrouwen zich onveilig voelt op straat. 
Veel vrouwen krijgen te maken met 
zaken als intimidatie, ook seksuele 
intimidatie. Vooral tijdens het 
uitgaan, zo is vastgesteld. In Enge-
land hebben ze daar een code voor 
bedacht. Als je tijdens het uitgaan 
wordt lastiggevallen en je dit wilt 
melden, kun je bij de bar de 
volgende codevraag stellen: Werkt 
Angela vanavond? Deze pilot, waar 
Patronaat en Theater de Liefde aan 
meedoen, heet dan ook ‘Ask for 
Angela’.

Gemeente Bloemendaal licht raadhuis niet oranje uit 

PvdA en D66 willen 
dat Bloemendaal 
Regenboog-
gemeente wordt
Bloemendaal - PvdA en D66 in 
Bloemendaal willen van de 
gemeente Bloemendaal een 
zogeheten Regenboogge-
meente maken. Dit laten beide 
politieke partijen weten in een 
gezamenlijke verklaring. Beide 
partijen dienen tijdens de raad 
van 22 december een motie 
hierover in. Met het doel dat 
meer mensen in de toekomst 
zichzelf kunnen zijn.  

“Een regenbooggemeente 
streeft naar een inclusieve samen-
leving waar ruimte is voor diver-
siteit. Een gemeente waar alle 
inwoners, met welke geaardheid 
dan ook, zich welkom en ge-
hoord voelen”, vinden PvdA en 
D66. De partijen willen zich in-
zetten op het verbeteren van de 
sociale acceptatie, veiligheid en 
emancipatie van lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, 
bi+ personen, transgender en 
intersekse personen (LHBTI’ers). 
Volgens PvdA en D66 is het aan-
tal zelfmoordpogingen onder 
LHBTI-jongeren nog steeds 
hoger dan gemiddeld en voelen 
LHBTI’ers zich vaker onveilig op 
straat. 

“PvdA en D66 ondersteunen 
organisaties die strijden voor 
gelijke kansen en zetten zich in 
voor LHBTI-gemeenschap.
Een actief beleid gericht op de 
acceptatie, emancipatie en 
veiligheid van LHBTI-gemeen-
schap. Met aandacht voor inclu-
siviteit en diversiteit op straat, 
scholen, binnen de jeugdzorg, 
ouderenzorg en op sportclubs”, 
aldus beide politieke partijen. 

Het Regenboog lokaal is onlangs 
van start is gegaan in Bloemen-
daal. Op vrijdag 16 december 
vanaf 16:30 uur doen PvdA/D66 
mee met het 2e cafe Regenboog 
lokaal (Welzijn Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 125). Samen 
met Welzijn Bloemendaal ver-
zorgen zij het thema Bloemen-
daal Regenbooggemeente.

New Orleans Dixie-
land Jazz Band speelt 
in Nieuw Vreeburg
Bloemendaal - De New Orleans 
Dixieland Jazz Band treedt op zon-
dag 4 december van 15-17.30 uur op 
in Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16 in 
Bloemendaal, vrije toegang. De New 
Orleans Dixieland Jazz Band is een 
Dixieland Jazz Band met swinging 
jazz uit New Orleans. Het zijn een stel 
enthousiaste muzikanten uit Hilver-
sum en Haarlem die met hun enthou-
siaste uitstraling weer een gezellige 
jazzmiddag gaan verzorgen.
De bezetting bestaat uit: 
Trompet: Peter van Litsenburg
Trombone: Piet Glas
Klarinet: Joop van Tol
Contrabas: John Erich
Banjo: Wil van Schaik.

Meer informatie op:
www.neworleansjazzband.nl.
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uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 4 december,10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek

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  4 december: ds. M.S. 
Meiring-Snijder (Woerden).Tweede 
Adventszondag.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube 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 – Twee fraaie 
concerten door wederom virtuoze 
musici in ’t Mosterdzaadje aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 

Een meesterwerk uit paniek ontstaan 
Op zaterdag 10 december om 15 uur 
is de pianiste Ischico Velzel te gast in 
‘t Mosterdzaadje. Deze gevierde 
pianiste heeft op haar programma 
werken van Messiaen, Granados, 
Hamasyan, Babadjanian en Rach-
manin� .  
De sfeer in ‘t Mosterdzaadje helpt 
Ischico om haar creativiteit te om-
armen en nieuwe stijlen en stukken 
te presenteren. Zo zit er een heel 
Armeens blok in haar programma 
waarin klassiek, jazz en volksmuziek 
bij elkaar komen. Zij opent het 
concert met Olivier Messiaen, een 
soort muzikale meditatie. Van 
Granados horen we een klaagzang 
over de verdwenen nachtegaal van 
een Spaans meisje. Tot slot Moment 
Musicaux van Rachmanino� :. Hij 
schreef deze suite nadat hij beroofd 
was in de trein en op een snelle 
manier geld moest verdienen. Uit 
deze paniek is een meesterwerk 
ontstaan. 

Ischico studeerde in Barcelona en in 
Schotland. Van beide conservatoria 
kwam ze terug met een Masterdi-
ploma en een vernieuwde kijk op 
muziek.  

Roemeens en klassiek en de 
pan� uit 
Op zondag 11 december om 15 uur 
treden in ‘t Mosterdzaadje twee 
pan� uitistes op. Nadja Spooren en 
Marlies de Roos. Samen vormen zij 
het duo Mugurel. De muziek die ze 
samen ten gehore brengen weer-
spiegelt de veelzijdigheid van 
beiden. Roemeense folklore en klas-
sieke muziek gaan in gesprek met 
nieuwe muziek. Dit zorgt voor een 
divers programma met meeslepende 
ritmes, verrassende melodieën en 
verstilde muziek. Het lied staat 
centraal: zowel instrumentaal als 
gezongen. 

Pan� uitistes Nadja Spooren en 
Marlies de Roos hebben muzikaal 
een andere achtergrond. Nadja komt 
uit de klassieke hoek en Marlies uit 
de Roemeense traditie. In 2018 
besloten ze om hun krachten te 
bundelen.  
Nadja Spooren studeerde pan� uit en 
zang aan het conservatorium van 
Amsterdam. Maakt deel uit van 

verschillende ensembles, is afgestu-
deerd in Engelse Taal en Letterkunde 
en professioneel verhalen vertelster. 
Marlies de Roos, speelt naast pan� uit 
ook cymbalon en studeerde zang 
aan de Schumann Academie. Ze is 
veelgevraagd in diverse Roemeense 
ensembles en heeft ze haar eigen 
lespraktijk. 

Meer informatie via:
tel.nr. 023-5378625 of via de site
www.mosterdzaadje.nl. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage met 
richtlijn van €10,-.

ianiste s hi o Vel el en anfl uitduo ugurel 
luisteren t osterd aad e weer u i aal op

Pianiste Ischico Velzel. Foto: Stefan 
Wijnja. 

Marlies de Roos en Nadja Spooren. Foto aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Bloemendaal - Op zondag 4 decem-
ber verzorgt Jacqueline Duurland om 
10.30 uur in De Kapel, Centrum voor 
Religieuze bezinning, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal een lezing met als 
thema: ‘Filoso� sch evenwicht tussen 
ratio en roes’. Praten over ‘de zin van 
het leven’ onder het genot van een 
glas wijn. Dit is het beeld dat veel 
mensen van � loso� e hebben. In 
werkelijkheid is � losoferen een 
pittige denkinspanning die niet altijd 
goed verenigbaar is met de roes van 
het drinken.
Jacqueline Duurland vindt dit 
wankele evenwicht al belicht door 
grote � losofen in de oudheid, en 
heeft zich verdiept in wijnwijsheid in 
al haar facetten. In de van mooi 
beeldmateriaal voorziene lezing zal 
zij ingaan op haar onderzoek, dat tot 
een mooi boek leidde: Vinoso� e 
(Uitgeverij Boom).
Jacqueline Duurland (1955) is 
schrijver, � losoof en wijnliefhebber. 
Zij schreef voor diverse media en was 
als docent verbonden aan de UvA. Zij 
geeft lezingen en colleges voor de 
Filoso� efabriek en de Vrije Academie, 
en zet zich in om � loso� sche inzich-
ten toegankelijk te maken.
Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag €8,- ter 
dekking van de kosten.
Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing ‘Filosofi sch 
evenwicht tussen ratio 
en roes’ in De Kapel

Winnaar kruiswoordpuzzel

Bloemendaal - De juiste oplossing van de 
kruiswoordpuzzel van vorige week is: ‘Sint  
schenkt een  letter van banket’. Uit de loting 
van juiste oplossingen is Riet van Schie-Eichhorn de gelukkige winnaar 
geworden. Zij kan haar prijs, een mooie � es wijn, afhalen bij Wijnkoperij 
De Gouden Ton aan de Binnenweg 4 in Heemstede. De winnaar is geïnfor-
meerd. Van harte gefeliciteerd!
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Door Harry Opheikens

Heemstede - Als vrijwilliger verbaas 
je je over het feit dat er mensen zijn 
die geen idee hebben iets met hun 
tijd te kunnen doen. De niet-vrijwil-
liger heeft de vraag: “kan ik wel vrij-
williger zijn?” Maar heeft ook geen 
idee wat de mogelijkheden zijn.  
Nu, die zijn er legio, sterker nog, de 
verenigingen schreeuwen bijna om 
vrijwilligershandjes. 
Daarom is het initiatief van de 
Gemeente en WIJ Heemstede zo 
mooi om daar jaarlijks aandacht aan 
te schenken. Deze keer was dat op 
woensdag 23 november met als 
thema ‘veerkrachtige vrijwilliger’ of, 
zoals Katinka Verdonk van WIJ 
Heemstede het noemde, 
‘coronacreativiteit’. 

Wethouder Arianne de Wit opende 
deze avond de bijeenkomst. De vrij-
williger verdient een keer in het 
zonnetje gezet te worden, want 
zonder vrijwilligers zouden veel 
verenigingen/organisaties niet 
kunnen draaien. 

Katinka Verdonk nam hierna het 
woord.Samen met de juryleden 
(genomineerden in 2021) Anita van 
Duin, secretaris RCH-Pinguïns, Dirk J. 
v.d. Spoel, voorzitter Heemsteedse 
Kunstkring en Thera van der Heijden, 
raadslid, de taak een winnaar te 
kiezen. Als de coronacrisis ons een 
ding heeft geleerd, is het improvi-

seren. Vrijwilligers en vrijwilligersor-
ganisaties hebben grote veerkracht 
getoond. Alle vrijwilligers zijn dan 
eigenlijk ook winnaars. 

Er waren 9 genomineerden en een 
eervolle vermelding. De winnaar 
ontvangt een bijzondere herinnering 
en de vereniging/club/vrijwilligers 
organisatie krijgt een geldprijs van € 
250 te gebruiken voor het werven, 
begeleiden en behouden van vrijwil-
ligers en/of ter verdere ondersteu-
ning van het initiatief. 
Het creatief omgaan met de belem-
meringen en risico’s en de energie 
vast te houden, dat is het criterium 
waar de jury naar heeft gekeken. 
Stichting Knu�eldier zocht zoveel 
mogelijk momenten om, ondanks 
corona, toch ‘knu�elcontact’ te 
houden met de ouderen. Ook Home-
Start Haarlem/Heemstede probeerde 
met veel creativiteit de contacten 
met ouderen in stand te houden.
Monique Marchand (HBC Gymnas-
tics) hield haar leden goed in bewe-
ging tijdens corona met o.a. �ets-
tochten, maar ook balgymnastiek. 
Vrijwilligers Marja, Anneke, Tineke en 
Peter (Wij Heemstede) probeerden 
met het project ‘Achter de Voordeur’ 
eenzame ouderen te bereiken en dat 
lukte met 75 extra ouderen.  
Taalvrijwilligers Taalsoos Ingrid, 
Annelies, Laila en Gul (Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland) organiseren 
wekelijks met veel passie de taalsoos 
in de Bibliotheek Heemstede om in 

een rustige sfeer de Nederlandse taal 
te leren. 
De Jubileumcommissie Jan Willem, 
Marc, Sylvia, Chantal en Lotte (Scou-
ting WABO Heemstede) moesten 
door corona veel improviseren voor 
het 75-jarige jubileum.  
Meer dan 80 vrijwilligers van de 
Dorcas(winkel) Heemstede vieren dit 
jaar het 10-jarig jubileumjaar met 
dank aan deze vrijwilligers. Naast 

samenwerking met diverse goede 
doelen hebben ze ook een bijdrage 
geleverd aan de opvang van Oekraï-
ners in Heemstede en zien hen 
steeds vaker in de winkel. 
Ties van der Beeke (speler van het 1e 
honkbalteam van HSV RCH-Pinguins) 
is betrokken bij de organisatie van 
jeugdtrainingen en is tevens het 
jongste bestuurslid. Hij weet met zijn 
enthousiasme mensen om zich heen 

te mobiliseren voor het verbeteren 
van de faciliteiten van de vereniging.  
Dorien van Beek (Stichting Podia 
Heemstede) is een essentiële spil en 
verbindend bestuurslid binnen het 
bestuur. Zij wordt o.a. gewaardeerd 
voor haar �exibiliteit en bescheiden 
wijze om dingen toch altijd weer 
voor elkaar te krijgen.  
De avond werd afgesloten met een 
gezellige babbel, borrel en hapjes. 

Ties van der Beeke wordt Vrijwilliger van het jaar 2022

Groepsfoto met vrijwilligers. Foto: Harry Opheikens.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Wat hebben veel 
Heemstedenaren uitgekeken naar 
een doe-het-zelfzaak in het hart van 
het winkelcentrum Binnenweg/Raad-
huisstraat. Na het vertrek van de 
Hubo uit de winkelstraat was het niet 
eenvoudig om aan een schroe�e, 
hangslot, bezem, stekkertje of wat 
haakjes te komen. KlusWijs heeft de 
lacune nu opgevuld door een 
moderne winkel te openen in het 
pand waar voorheen de Rabobank 
kantoor hield.  
Eigenaresse Sylvie Boersma van de 
Handyman hoorde vaak dat klanten 
bij haar in de winkel vroegen of ze 
niet dit of dat aan klusspullen had. 
Om die reden had ze haar assorti-
ment in de Handyman winkel al iets 
uitgebreid. Dat pand is nu gesloten 
en zal spoedig een nieuwe huurder 
krijgen in de vorm van een lampen-
winkel. De Handyman is de straat 
overgestoken en huist nu samen met 
KlusWijs in dezelfde ruimte. 
Handyman blijft dus gewoon het 
werk dat ze al deden voortzetten.
Op de gevel prijken twee namen, 
Handyman en Doe het zelf.  
Directeur van de KlusWijs formule 
Hans Hortensius sprak de aanwe-
zigen toe, daarbij stak hij niet onder 
stoelen of banken dat Sylvie hem 

vanaf de eerste minuut had bekoord. 
Hij roemde haar spontaniteit, open-
heid, maar vooral om haar onderne-
mersgeest. KlusWijs groeit gestaag in 
Nederland. De franchiseorganisatie 
heeft intussen 40 winkels in het land. 
Sylvie was beduusd na de mooie 
woorden van Hortensius. Ze nam nu 
zelf de tijd om alle mensen die haar 
hebben geholpen, deze droom waar 
te maken, hartelijk te bedanken. Om 
aan geld te komen voor de verbou-
wing, inrichting en de opbouw van 
een voorraad was Sylvie een actie 
crowdfunding gestart. Dit liep zo 
voorspoedig, dat het streefbedrag al 

snel werd gehaald. Dat dit is gelukt 
wijst erop dat mensen vertrouwen 
hebben in een dergelijke zaak op de 
Binnenweg.  
Sylvie en haar dochter Joyha knipten 
samen, als openingsceremonie, een 
lint door waarna bezoekers binnen-
stroomde om alles eens goed te 
bekijken. Zelfs Sint-Nicolaas kwam, 
als een van de eerste bezoekers, 
cadeautjes inslaan, geschenken die 
Piet direct in de zak liet verdwijnen. 
Echt de moeite waard om eens 
binnen te lopen voor een aankoop, 
gewoon rondkijken of een vakkundig 
advies.

Feestelijke opening van KlusWijs in Heemstede

Foto: Eric van Westerloo

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Bart Griekspoor werd 
voor de aftrap gehuldigd, omdat hij 
op het punt stond zijn 200e wedstrijd 
in het keurkorps van HBC af te wer-
ken. Het was dubbel feest, want HBC 
maakte op deze zondagmiddag voor 
de eerste keer gebruik van een splin-
ternieuw scorebord. De opstelling, de 
sponsoren, informatie, doelpunten-
makers en uiteraard de tijd wordt fel 
verlicht getoond aan de bezoekers. 

Er leek voor HBC geen vuiltje aan de 
lucht in de thuiswedstrijd tegen LSVV 
uit Zuid-Scharwoude. HBC, die deze 
competitie nog een ongeslagen 
status heeft, zou in LSVV, die op 
plaats vijf op de ranglijst stond, geen 
al te zware dobber hebben. Daar zag 
het aanvankelijk ook naar uit. HBC 
maakte het spel en overheerste op 
alle posities op het veld. HBC had in 
het eerste halfuur zeker 70% balbezit. 
LSVV kwam maar moeizaam uit de 
startblokken. Als snel kwamen Jesse 
van Loon en Swen Wierda in 
scoringspositie al het lukte de beide 
mannen niet om de bal achter de 
doelman te leggen. Jeroen de Bruijn 
lukte het in de 11e minuut wel en 
bracht de thuisploeg op voorsprong.  

De toeschouwers gingen er eens 
goed voor zitten. Nog even en HBC 
zou de stand tot grote hoogte 
kunnen opvoeren. Zeker toen Shady 
Shehata ruim voor rust de 2-0 kon 
binnenschieten. Daarvoor en daarna 
werden er doelpunten afgekeurd 
wegens buitenspel. Kort voor de 
pauze herpakte LSVV zich enigszins 
en kwamen zowaar in de buurt van 

HBC-doelman Bram Verhage. Hij 
moest zelfs handelend optreden om 
de bezoekers van een doelpunt af te 
houden. 

De thee had de mannen van LSVV-
coach Gidion Reinders Volmer goed 
gedaan. Zij waren geen schim meer 
van de ploeg die de eerste helft 
amper aan voetballen was toege-
komen. Met wat omzettingen werd 
hun middenveld wat meer in het spel 
betrokken al had het team de 
neiging toch zo veel mogelijk ballen 
hard naar voren te jagen en het 
middenveld maar over te slaan. De 
strijd ging nu meer gelijk op met als 
resultaat dat ook LSVV een doelpunt 
meepikte, daarmee de afstand tot 
HBC verkleinde. Brian-Paul Tesselaar 
was de doelpuntmaker. HBC leek 
door angst bevangen. Relaxed de 
wedstrijd uitspelen was er niet bij. 

LSVV ging geloven dat er meer in zat 
dan met verlies naar Zuid-Schar-
woude af te reizen. Bram Verhage 
was de ster van de middag aan de 
kant van HBC. Hij ranselde twee 
vrijwel zekere doelpunten richting de 
achterlijn. De HBC-aanhang hield het 
hart vast. Het had zomaar kunnen 
gebeuren dat HBC-punten moest 
afstaan aan de tegenstander. Beide 
coaches brachten hun reserves in het 
veld. Arno Dijkstra, die wel raad weet 
met kansen, begon op de bank na 
een paar ziektedagen kreeg. De 
laatste 20 minuten mocht hij alsnog 
opdraven. Hij was het die na 2 
minuten in blessuretijd de 3-1 aante-
kende waardoor alle spanning 
verdween en de HBC aanhang weer 
rustig kon ademhalen.

HBC komt moeizaam aan de 
overwinning

Heemstede – Op maandag 5 en 12 
december van 13.30 –15.30 uur
wordt de culturele lezing over Byblos  
(2 delen) gehouden door Diana de 
Wild in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Eén van de grootste 
havensteden uit de oudheid was de 

stad Byblos, die nu in Libanon ligt. 
Het is een oude stad: de bewoning 
begon 8.500 jaar geleden. De stad 
werd een lange tijd bewoond door 
de Feniciërs. De koningen van Byblos 
lieten zich in die tijd in rotsgraven 
begraven, die in 1922 gevonden zijn. 

Vanaf oktober 2022 is in het Rijksmu-
seum van Oudheden een grote 
tentoonstelling over Byblos te zien.
Kosten per lezing €10,-. 
Aanmelden via: 
info@wijheemstede.nl
of belt u 023 - 5483828.

Culturele lezing in twee delen over Byblos 
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede - Het gezellige avondje van sinterklaasavond op 5 december nadert snel. Sinterklaas en zijn Pieten 
moeten nog heel veel cadeautjes regelen en begaven zich daarom afgelopen zaterdag naar het gezellige winkel-
centrum Raadhuisstraat/Binnenweg in Heemstede. Daar werd het een vrolijke boel, want iedereen wilde wel met 
Sint en zijn Pieten op de foto. Bij La Petite Canette zette Sint zich in een zetel en nam rustig de tijd om iedereen 
daar hartelijk te begroeten en om ermee op de foto te gaan. Daarna shopte Sint lustig door op de Binnenweg.
Dat hadden de ondernemers van en De BIZ-manager van Winkelcentrum Heemstede Binnenweg/Raadhuisstraat 
weer goed geregeld! 

 - Het gezellige avondje van sinterklaasavond op 5 december nadert snel. Sinterklaas en zijn Pieten 

Iedereen wil met Sint en zijn pieten 
op de foto in het winkelcentrum!
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Lieve Sint en Pieten, 

Veel negatief nieuws in dit kleine land, 
Gelukkig blijft een traditie hier constant, 
Dat is de aankomst van de goedheiligman, 
Groot en klein komt weer helemaal in de ban. 
De Sint en zijn Pieten brengen met enig ontzag, 
Op de gezichten van ‘gelovigen’ een brede lach. 
Niet alleen cadeaus worden door u meegenomen, 
Maar ook positiviteit en gul geven zijn teruggekomen. 
Verspreid wat warmte met uw gedachtegoed, 
In de koude huizen doet dit ons allen goed. 

                  ilma van Bakel

Overweldigend aantal sintrijmpjes voor de Van Dam 
chocoladeletters: geen 10 maar 16 winnaars! 
Heemstede – De mailbox van de redactie barstte zowat uit zijn voegen: zoveel enthousiaste sintrijmpjes werden er 
ingestuurd om kans te maken op een heerlijke chocoladeletter van Chocolatier Van Dam!  Namens Sinterklaas en 
Willem van Dam hartelijk dank daarvoor: er was behoorlijk creatief gedicht en gerijmd. En dan volgt het lastige deel: 
het jureren. Samen met Willem van Dam is ieder binnengekomen sintrijmpje uitvoerig bekeken. Uiteindelijk waren 
uit deze stapel 16 rijmpjes geselecteerd. “Nou”, zei Willem, “ik kan niet kiezen uit deze 16. Weet je wat? We geven 
gewoon 16 letters weg in plaats van 10!” Dat is mooi meegenomen! De winnende rijmpjes staan op deze pagina en 
de winnaars zijn inmiddels per e-mail geïnformeerd. Wel even uiterlijk op 5 december de letter ophalen bij Chocola-
tier Van Dam op Raadhuisstraat-60 in Heemstede, want daarna zijn ze niet meer beschikbaar! Alle winnaars van harte 
gefeliciteerd en iedereen alvast een heerlijk avondje toegewenst!

Donder, bliksem wat een weer 
Toch in december keer op keer 
Bezoekt de goedheiligman 
Steevast Willem van Dam 

Hij staat dan echt, je raadt het wel 
Te likkebaarden, knijpt in zijn vel 
Want al dit moois, pracht en praal 
Geeft hij straks weg aan ons allemaal 

Maar lieve Sint, ik hoef niet veel 
Één letter maar, liefst puur, hij hoeft niet heel. 

          acinta Schepers

Ik zal er geen doekjes om winden, 
Ik ben zeer vaak in Heemstede te vinden. 
Dan breng ik bloemen bij mijn zoon en vader, 
laatst stonden er alleen nog steeltjes en geen dader! 
Wie heeft dit gedaan? En opeens zagen we staan. 
De reetjes uit de duinen, waren op de begraafplaats aan het struinen. 
Ik vond het een goede grap, en ging maar weer op stap. 
Maar eerst altijd even langs Van Dam, anders begint mijn man weer met zijn gedram. 
Heerlijke chocolade of een ijsje, die staan beide vaak op ons lijstje. 
Lieve Sint, ik hoop dat mijn gedicht u gerieft, mag ik nu een letter alstublieft? 
  
           imone Stokman- Gábor

Chocolade van Van Dam is niet te versmaden, de heerlijkheid daarvan laat zich raden
Het ware ambacht wordt daar ten toon gespreid, Wat zich laat zien in al zijn zuiverheid
Oh kom er eens kijken in de Raadhuisstraat, een winkel met veel lekkers wat daar al staat
Chocolade voor bij de ko�  e of de thee, Doet je tong strelen en maak je heel tevree
Oh kom maar eens kijken wat je in de winkel vindt, een heerlijke smaak voor groot, klein of elke vrind
Lekker zoet wat op je tong zal smelten, dat geef je een hemels gevoel alsof je loopt op stelten
Ambachtelijk bereid met een lekkere smaak, dat is voor Van Dam een uitgemaakte zaak
De Sint gaat wel weer naar Spanje varen, de ijscoman zal zich dan wel weer bij Van Dam openbaren
Elk wat wils op nummer zestig, dit beloven wij plechtig 

          leur van den Hof en opa

Hallo Willem, ik word knetter, 
van jouw lekkere chocoladeletter.  
Ieder jaar is het een feest, 
waarom men naar jouw winkel 
racet.  
Dit jaar gaan we er weer voor, 
En geef dit aan iedereen weer 
door.  
Het wordt weer smullen dit jaar, 
Want het is de lekkerste, echt 
waar!!!   
  
            onny Cluwen

Sint bewandelt soms nieuwe paden  
Ook op het gebied van chocolade  
Wit, puur of melk  
Er is keuze voor elk  
Veel Pieten hebben inmiddels een roetveegkleur gekregen  
Daarom Sints wens voor een letter van roetvegen  
Zichtbare stukjes wit, melk en puur  
Verwerkt in 1 receptuur  
Met zo’n roetveegchocoladeletter  
Wordt Sint een echte trendsetter 

                    arianne Wever 

Een chocoladeletter van Van Dam 
Dat is waar Sinterklaas voor naar Nederland 
kwam. 
De boot was gezonken  
De pieten bleven maar op zijn deur bonken.  
We willen Van Dam chocolade geven.  
Dan kunnen de kinderen wat beleven! 
Nu snel naar de winkel.  
Hoor je het glasgerinkel? 

                 anda Beekman

De beste Sint vind Taam
af en toe een stoute meid 
Zo hier is wat chocola
voor bij de ongesteldheid 
  
              aan Kaars-Sijpesteijn 

De cadeautjes zijn dit jaar wat minder groot. 
Want Poetin heeft de boel goed verkloot 
Oorlogvoeren, gastoevoer stoppen. 
Sint en Piet gaan nu in Heemstede bij Van Dam shoppen. 
Informatie ben je ,je bent voor Sint ook een topper, 
ik hoor in huis ook weinig gemopper. 
Je vindt het gezellig met je vrienden om je heen, 
dat houdt de relaties op de been. 
Nu heeft Sint genoeg over jou gepraat,tijd dat ie er vandoor gaat. 
Hopelijk gaat de prijs van gas en elektra gauw naar beneden, 
Zodat jij je geld weer aan iets leuks kunt besteden. 

              ucien Joosten

Het is weer gezellig in Nederland
Want Sinterklaas en de Pieten zijn weer in het land.
In de dorpen in de Bollenstreek
Zag ik veel blije gezichtjes van de week
Want hoera, het is heel � jn
De winkels van Van Dam liggen vol met pepernoten , 
speculaas en marsepein.
Kwaliteit daar gaan ze voor al heel veel jaren.
Zo lekker , het moet op, je gaat het niet bewaren.
De lekkerste letter dat is de letter H.
Met noten en de � jnste melkchocola. 

                 anneke Kortekaas

Uit een schoorsteen klonk een mooi lied
Dat hoorde de strooipiet 
Terwijl de andere pieten meegenoten
Strooide strooipiet met perpernoten 
Toen klom de sint met zijn paard over het dak 
Het paardje was niet op zijn gemak 
Maar toen kreeg hij een worteltje uit een schoen  
en voor een worteltje wou ozosnel alles doen
beneden ging hij door de deur naar binnen
en stapte zachtjes over de kat die lag te spinnen  

                    adelief van Leeuwen (10 jaar)

Lieve Sinterklaas,
hoofdpiet is geen goede Pietenbaas.  
Hij stopt de zakken
weer in de prullenbakken.  
Er is nog veel te doen,
dus vullen jullie rustig maar elke schoen.  
Ozosnel je kan het wel, ga het maar proberen.
Je kan het altijd nog leren.  
Paardenpiet leer je het hem niet?  
Pakjesavond komt altijd goed,
de chocoladeletters zijn nog altijd zoet! 

           ivian Knobbe (7 jaar)

Mijn ome Jaap is niet goed wijs.
Hij koopt verdorie in Haarlem zijn ijs!
“Heemstede, Van Dam, nooit van gehoord”
Je ziet: de kerel is echt zwaar gestoord!
Nee, dan de Sint, die goedheiligman,
Koopt al zijn choco in bij Van Dam.
Want daar is het altijd ‘black december’
voor koek en gebak vol amandel en gember. 

             ob Tichelman

Het is één van Sint z’n taken
om het iedereen naar de zin te maken.
Gelukkig hoorde hij net op tijd
dat jij houdt van zoetigheid.
Hij vroeg aan de chocoladepieten
of ze een letter wilden gieten.
Van elke letter hebben ze een vorm.
Het zijn er 26, dus de keuze is enorm!
“Nou” zei de Sint, “ik heb een goed idee”. 
Maak maar de letter D.” 
      
               elen Schipper

De chocolade van Van Dam  
Daar lusten we wel pap van 
Net zoals hun ijs  
Inmiddels wonen we niet meer in de buurt  
Maken we zomers graag de reis 
Ook al sta je soms even in de rij 
Als je de deur uit stapt ben je blij  
Nu is het genoeg geweest  
Ik wens iedereen een mooi sinterklaasfeest  

             iesbeth Boelhouwers 

Zeg Piet, help me eens, ik weet ‘t even niet
zijn we voor Oranje, of zijn we toch voor Spanje? 
Maar Sint, wat maakt het nu uit wie er wint? 
Kijk, wordt Oranje kampioen, dan doen we de letter O in de schoen 
Maar heeft Spanje succes, dan kopen we extra letters van de S 
Sint, ik weet niet welk team ik beter vind.
Maar als u weet welke letter ik moet bestellen, dan zal ik zo Van Dam bellen.  
Nou Piet, hoorde ik goed wat je zei? Van Dam?! Bestel ze dan maar allebei! 

              inda, Martijn en Lars Takens-Van den Broek

Elk wat wils op nummer zestig, dit beloven wij plechtig 

Lieve Sinterklaas,
hoofdpiet is geen goede Pietenbaas.  
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 afscheid

Inloopspreekuur

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

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Samen liep ik met de geestelijk verzorger 
over de begraafplaats in Heemstede. We 
hadden zojuist een dienst gedaan in het 
gebouw op het terrein van de instelling. 
Een dienst waarin wij het leven van 
Gerdiena (63) herdachten. De muziek 
werd gedraaid, die zij zo mooi vond en de 
psalmen en gezangen werden gezongen 
door haar medebewoners.

Alleen de bewoners van het paviljoen waar 
Gerdiena meer dan 30 jaar had gewoond, 
gingen mee naar de begraafplaats. Het 
was een aardig eindje lopen. Het was mooi 
weer en na een flinke wandeling kwamen 
wij bij het graf aan. De zon scheen en het 
graf was gelegen onder een prachtige oude 
boom, die ons wat schaduw gaf. Toen we 
de rieten mand op het graf hadden gezet, 
hoorden we de geluiden van geiten, kippen, 
schapen en vogels. Dit laatste stukje van 
de begraafplaats grenst namelijk aan 
de kinderboerderij. Wat een bijzondere 
setting. 

Nadat de voorganger het woord had 

Als g’ in nood gezeten genomen, vlogen de vogels om ons heen. 
We hoorden de pauw roepen en de vrolijke 
klanken van bijzondere vogels. 
Nadat de voorganger haar laatste gebed 
had uitgesproken, daalde de mand in het 
graf. De voorganger deed een stap terug en 
gaf een knikje aan Gerrit. 
Hij was een van de medebewoners en had 
jaren samen gewoond met Gerdiena. 
De hand van Gerrit ging naar zijn broekzak. 
Hij haalde een zakdoek tevoorschijn. 
Hij ontvouwde de zakdoek en daar 
verscheen een heuse mondharmonica. 
Hij keek in de rondte, maakte zijn lippen 
nat en begon te spelen. 
Ik was geroerd en ontroerd door dit mooie 
gebaar en dat ik daar deel van mocht 
uitmaken. 

We liepen terug naar de auto’s. Ik vertelde 
de voorganger, dat ik het prachtig vond, 
zowel de melodie als de muzikaliteit. ‘Ja, 
Alexander’, zei ze, ‘Als g’ in nood gezeten, 
dit is het enige liedje wat Gerrit kent, hij 
speelt het de hele dag’. En ze keek mij 
verveeld aan.

En ik? Ik was gelijk weer terug op aarde.

Heemstede – Op 1 december aan-
staande sluit Gijs de Vries, na 36 jaar 
de deur van zijn acupunctuurpraktijk 
op de Eykmanlaan in Heemstede.

Gijs heeft in al die jaren bij meer dan 

3.000 mensen klachten verholpen of 
verminderd. Gijs, 63, kreeg op zijn 
50ste de diagnose Parkinson. Een 
acupuncturist met Parkinson, klinkt 
vreemd in de oren, maar hij kon 
prikken als de beste. Met weemoed 

stopt hij met zijn grote passie. Gijs 
staat op de wachtlijst voor een Deep 
Brain Stimulation, een hersenope-
ratie waarmee zanger Ernst Daniël 
Smid onlangs in het nieuws kwam. 

Gijs is in Heemstede en omgeving 
niet alleen bekend om zijn vakkun-
digheid op het gebied van acupunc-
tuur, ook om zijn acties tegen 
Parkinson. Zo �etst hij met ‘Team Gijs’ 
al jaren de Bike voor Parkinson en 
zijn er voor dit goede doel veel 
mooie acties op touw gezet, zoals 
koekjes bakken in samenwerking 
met Tummers, spinningmarathons bij 
Nieuw Groenendaal, tennisclinics op 
Tennispark Groenendaal, wandelen 
onder leiding van een gids in de 
Waterleiding duinen, wijnproeve-
rijen, samen eten bij Theehuis 
Cruquius. Zich inzetten om de snel 
groeiende ziekte Parkinson uit de 
wereld helpen, blijft hij doen. Van zijn 
vak neemt hij noodgedwongen 
afscheid.
Er komt geen afscheidsreceptie, Gijs 
heeft voor zijn huidige klantenkring 
een attentie.

Gijs de Vries stopt met acupuntuurpraktijk, maar 
zet strijd tegen Parkinson onverminderd voort

Gijs de Vries. Foto aangeleverd.

Door Joke van der Zee

Heemstede – “Je vrouw nooit tegen-
spreken.” Of: “Dat je blijft ontdekken 
wat je aan elkaar hebt.” Zo maar een 
paar nuttige tips om het 50 jaar leuk 
met elkaar te hebben. Afgelopen 
maandag 28 november waren 50 jaar 
gehuwden uit Heemstede uitgeno-
digd in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Aan het begin van 
het feestelijk samenzijn sprak burge-
meester Astrid Nienhuis met de 
bruidsparen en vroeg hun naar het 
‘geheim’ om 50 jaar bij elkaar te 
blijven. Er waren grappige, maar ook 
waardevolle adviezen om een halve 
eeuw bij degene te willen zijn waar-
tegen je ooit ‘ja’ hebt gezegd. “De 
mooiste tip die ik ooit hoorde”, zei de 
burgemeester, “is om elkaar elke 
week een brief te schrijven…” 

Wellicht iets om de vólgende jaren 
mee door te kunnen. Volgens Burge-
meester Nienhuis worden gelukkige 
huwelijken gevormd door een soort 
Peppi en Kokki, die elkaar altijd 

aanvulden. Overigens was de Neder-
landse serie met het duo in 1972 
voor het eerst te zien op de tv. In dit 
jaar stapten in Heemstede maar liefst 
377 tweetallen in het huwelijks-
bootje. Zo’n 30 daarvan waren deze 
middag present. Andere gebeurte-
nissen dat jaar waren de laatst 
bemande vlucht naar de maan, met 
de Apollo17, het invoeren van de 
valhelmplicht (nu weer actueel voor 
snor�etsers) en de �lmklassieker The 
Godfather kwam uit. Mouth & 
MacNeal (het illustere duo Maggie 
MacNeal en Willem Duyn) zongen 
hun ‘How do you do?’ en dat deden 
burgemeester Nienhuis en de zaal 
nog eens even dunnetjes over. Het 
was een gezellig begin van de 
middag die de mijlpaal markeerde 
van de gouden huwelijken. “Met 
recht een dag met een gouden 
randje voor u. Veel is veranderd in 50 
jaar maar de liefde tussen u blijft.” 

De middag werd afgesloten met een 
drankje en geanimeerde gesprekken, 
maar niet voordat de hele groep op 

de foto ging. 

Een middag met een gouden randje voor 50-jarige bruidsparen

De 50-jarige bruidsparen in de Burgerzaal. Foto: Joke van der Zee.

Santpoort - Zeg je kerstdecoraties, 
dan zeg je Welkoop Santpoort. Het 
bedrijf heeft in de afgelopen jaren 
een grote reputatie opgebouwd met 
de fantastische kerstcollectie, die 
zich nog altijd gestaag uitbreidt. ,”Als 
wij het niet hebben, dan is het er 
niet’’, stelt bedrijfsleider Sander Goze-
ling. En dat zou best waar kunnen 
zijn, want dit jaar beslaat de kerstaf-
deling een vloeroppervlak van ruim 
duizend vierkante meter. 

Het team van Welkoop Sanpoort 
heeft de opstelling dit jaar nog iets 
ruimer gemaakt, zodat iedereen 
goed in staat is om comfortabel te 
winkelen. Hierdoor heeft u alle 
ruimte om heerlijk te genieten van 
alle mooie dingen die Welkoop Sant-
poort te bieden heeft. “Er is een zeer 
groot assortiment voor een 
geslaagde kerst, vertelt Sander. Een 
bezoek aan de kerstafdeling is op 
zich al een belevenis. Het hele pand 
straalt gezelligheid uit en de kersts-
feer is volop zichtbaar. Het is nauwe-

lijks mogelijk om de gehele collectie 
te beschrijven. Je moet het gewoon 
zien! Het is meer dan ooit, we 
hebben bijvoorbeeld duizenden 
kerst�guurtjes uit Amerika laten 
komen. Ook onze collectie Disney�-
guren is weer verder uitgebreid.  Net 
als vorig jaar zijn ook de kersthuisjes 
van Lemax en Dickensville volop 
verkrijgbaar”, aldus Sander Gozeling.

Kerstboom 
Nog geen kerstboom in huis? Geen 
nood! Ook daarin voorziet Welkoop 
uiteraard. U kan hier terecht voor 
zowel een echte boom als een kunst-
kerstboom in diverse soorten en 
maten. Vervolgens is het een kwestie 
van een thema kiezen en de decora-
ties toevoegen. Daarvoor zijn de 
mogelijkheden eindeloos groot. Er 
zijn meer dan dertig verschillende 
thema’s in huis.’

Snel even komen kijken dus bij 
Welkoop aan de Hagelingerweg 210 
in Santpoort-Noord.

Kerstassortiment Welkoop 
heeft voor ieder wat wils

Lekker in de kerstsfeer komen? Dat lukt uitstekend bij Welkoop! Foto: aangeleverd.
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VACATURE TOP 3
Vrijwilligers gevraagd
in Heemstede

Hulp gevraagd bij 
Kinderkookcafé
Voor kinderen in de leeftijd van 
7 tot 10 jr wordt elke donderdag 
tussen 14.45 en 16.30 uur een 
gezellige kookmiddag georgani-
seerd. De kookdocent zoekt 
iemand die haar ondersteunt in 
het begeleiden van de kinderen. 
Het project loopt tot de Kerst-
vakantie. Interesse? Bel snel!

Digitale slimmerik voor 
Seniorweb
Appen met de kleinkinderen of 
zoomen met je dochter in het 
buitenland. Bij Seniorweb worden 
senioren geïnformeerd over het 
gebruik van smartphones, tablets 
en laptops. De inloopochtenden 
zijn altijd druk bezocht, daarom 
zijn zij op zoek naar extra hulp. 
Je bent geduldig, digitaal vaardig 
en vindt het leuk om je kennis 
over te dragen.

Sparringpartner met kennis 
van groepsprocessen
De Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede zijn de oren en de 
ogen van de gemeente en 
tegelijkertijd spreekbuis van de 
inwoners op het gebied van 
toegankelijkheid. De voorzitter 
van de werkgroep kan, door haar 
visuele beperking, de non-
verbale communicatie tijdens 
de gespreksvoering niet volgen. 
Derhalve heeft ze behoefte om 
éénmaal per maand te sparren 
met iemand. Bied jij haar de tips, 
het luisterende oor en supervisie? 
Dan zoeken we jou!

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

we helpen heemstede

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

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

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

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

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

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

SENIORENNIEUWS
Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Elke tweede donderdagmidsdag van de maand 
kunt u terecht met uw vragen bij het Mediacafé in het gebouw van Plein1 op de 1e etage tussen 
de boeken. WIJ Heemstede organiseert dit samen met de Bibliotheek in Heemstede. Vrijwilligers 
beantwoorden vragen, speciaal voor senioren in Heemstede.  Het advies wordt gratis gegeven. 
Voor de eerstvolgende keer bent u welkom op donderdag 8 december van 13.30 tot 15.30 uur. 

NIEUW!
Tegenwoordig kunt u de 10 strippenkaart á € 19,00 voor het vervoer door vrijwilligers pinnen in 
het kantoor van WIJ Heemstede, locatie Plein1. Dus bent u in Plein1 en heeft u vervoer nodig, dan 
is het mogelijk om de strippenkaart meteen met de pin te betalen.  Bent u niet in staat om naar 
Plein1 te komen, dan blijft nog altijd de mogelijkheid om contant bij de vrijwillige chauffeur de 
strippenkaart te betalen. Is dit vervoer onbekend voor u? Bel 023-528 85 10 voor informatie of het 
boeken van een rit. 

Do 1 dec 19.30 uur
Dramafilm (2022) 

Ma 5 dec 10.00 uur
Administratie Hulpclub voor 
Wereldvrouwen

Ma 5 dec 10.00 uur
Seniorweb workshop 
Windows 10 naar 11

Ma  5 en 12 dec 13.30 uur
Lezing Byblos door 
Diana de Wild deel 1 + 2 

Ma 5 dec 14.00 uur
Spelletjesmiddag in ‘t Bremmetje

Di 6 dec  10.00 uur
Wandeling Vrijheidsdreef
Start bij Pomphuis Watertoren

Di 6 dec   13.30 uur
Trefpuntlezing 
Strandtoerisme in Zandvoort 
door Henri Spijkerman

Wo 7 dec 10.00 uur
Cursus Seniorweb 
Gmail op smartphone of 
laptop

Wo 7 dec 19.30 uur
Film
Historisch drama  (2022) 

Do 8 dec 08.30 uur
Test en advies Beweeginzicht 
door Sportservice

Do 8 dec 14.00 uur
Creatieve inloop Molenwerf 
met Gaby Godijk

Do 8 dec 19.30 uur
Info-avond met energie-
coaches 
door Ruud van de Kasteele

Vr 9 dec  10.00 uur
Workshop Kerstzingen 
met Henriette Middelkoop

Ma 12 dec 10.00 uur
Seniorweb Opfriscursus 
Android Smartphone

Ma 12 dec 14.00 uur
Vriendinnenclub 
met thema Gezellig

Di 13 dec 10.00 uur
Workshop persoonlijke 
Kerststukjes maken 
met Bowy Broerse

Di 13 dec 14.00 uur
Muziekoptreden 
Anita Sanders met ballads van 
George Michael en Eva Cassidy

Wo 14 dec 14.00 uur
Muziekoptreden 
De Vrolijke Noot
i.s.m. Kennemerhart

Do 15 dec 10.30 uur
Komische drama-Kerst-film 
(2008) & gezellige Kerstlunch

Di 20 dec 10.00 uur
Maak een Kerstwenshanger 
voor je buurman/vrouw 
met Angelien Janssen

Di 20 dec 10.00 uur
Seniorweb Open inloop
met themalezing Genealogie

Di 20 dec 10.00 uur
Wandeling Zuiderhout
Start bij Pomphuis Watertoren

Di 20 dec 13.30 uur
Trefpuntlezing
Het Kerstverhaal
door Michiel Kersten

Do 22 dec 17.00 uur
Heerlijk 4-gangen Kerstdiner 
in de versierde foyer van 
Eethuis de Luifel

Alle activiteiten zijn in de 
Luifel, tenzij anders aan-
gegeven. Opgeven kan via de 
mail of telefonisch. 

Voor meer informatie over 
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.

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

AGENDA DECEMBER

DECEMBER: FEESTMAAND?

foto Elly Godrie

MENU 
4-GANGEN KERSTDINER

Vanaf 17.00 uur is er in de Luifel
op donderdag 22 december een 
extra feestelijk Kerstdiner.

* Amuse met gerookte zalm
* Pasteitje met kipragôut
* Beenham met honingmosterd 
glaze, haricots verts met spek, 
aardappelkroketjes en 
gebakken aardappelschijfjes
salade
* Kerst Grand Dessert.

Voorafgaand aan het Kerstdiner
is de bar open voor een drankje. 

U kunt zich hiervoor opgeven
uiterlijk vrijdag 16 december. 
Prijs van het Kerstdiner: € 17,50. 
Na het Kerstdiner is het Eethuis
2 weken gesloten en bent u weer 
welkom vanaf maandag 9 januari. 

De decembermaand komt er weer aan. 
Voor veel mensen een maand vol gezelligheid, kaarsjes, warmte, familie en feestjes. 
Niet voor iedereen is deze maand een feestmaand.

Wanneer je iemand hebt verloren, eenzaam bent of niet genoeg geld hebt om rond 
te komen.. of zorgen om iemand in je omgeving... weet dan dat WIJ Heemstede er 
is voor iedereen. Ons werk is: er voor ú te zijn. Zorgen dat u beter in uw vel zit, kunt 
meedoen aan de dingen die u leuk vindt, andere mensen kunt ontmoeten.

Samen met inwoners en andere organisaties werken we aan een mooier 
Heemstede, een dorp waar iedereen er toe doet en iedereen mee kan doen. 
We werken bij u in de wijk en op onze locaties in Heemstede. Veel hulp en 
activiteiten zijn gratis. Heeft u of iemand in uw omgeving hulp nodig, op wat voor 
gebied dan ook, belt u ons eens of stuur een mail. WIJ staan voor u klaar. 

Het team van WIJ Heemstede wenst u 
een fijne decembermaand
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 rubriek  5 alom  10 informatiedrager  11 spoel  13 
opnieuw (in samenst.)  14 bladgroente  16 behoeftig  18 voor  19 anno 
christi  20 muziekinstrument  23 regeringsreglement  24 armholte  26 
vlaktemaat  27 spotfiguur  29 eens  31 tegen  32 vogelverblijf  34 
jaartelling  36 strafwerktuig  37 lidwoord  39 loflied  40 scheikundige 
verbinding  41 grafvaas  42 bijbelse figuur  43 afslagplaats bij golf  44 
kleurentelevisie  46 atmosfeer  48 levenslucht  51 Spaans landvoogd  
53 dagtekening  55 mager  57 elk  59 eerstkomende  60 filantroop  63 
bijwoord  64 vertrager  66 havenplaats  67 voordat  68 vlekkenwater  
69 morsdoek  71 vruchtbare plaats  72 witling  73 heel precies.

Verticaal: 1 controle  2 nageslacht  3 langspeelplaat  4 sappig  6 Ned. 
omroep  7 rooms-katholiek  8 hoge berg  9 vogelnaam  10 warhoofd  
12 helder en kalm  14 plant  15 Turks bevelhebber  16 onheilsgodin  17 
riv. in Frankrijk  20 vogel  21 Ierse verzetsgroep  22 tochtje  25 militair  
28 kleinood  30 molentrechter  31 slagader  33 in opdracht van  35 
Noorse godheid  36 veerkracht  38 takje  42 ergens anders  43 zeur  45 
struik  47 vrouwelijk dier  49 zet  50 pausennaam  52 op grote afstand  
54 welpenleidster  55 kunsttaal  56 watering  58 aanvankelijk  61 
salonheld  62 luizenei  65 pasvorm  68 deel v.e. boom  70 Bescherming 
Burgerbevolking  71 onzes inziens.

26 61 73  49 34  12 62 38 59 41 60

45 8 56 68     
,

60 2 22 53 30

16 9 50 37 69  60 21 32

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. Lekker 
puzzelen voor een heerlijke prijs: 
een goedgevulde AH-tas vol 
artikelen!

Mail uw oplossing uiterlijk maan-
dag 5 december, 17.00 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
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!

Heemstede - Stichting MEERGroen 
steekt al 7 jaar de handen uit de 
mouwen om het Sorghbosch  uit 
1700 (6 ha) ecologisch, recreatief en 
cultuur-historisch op te knappen.  
Honderdduizenden zaailingen die 
monumentale bomen en het uitzicht 
verdringen zijn weggehaald en er 
staan er nog steeds tienduizenden. 
Voor zover mogelijk worden ge-
schikte bomen verzameld voor de 
meerbomen.nu actie die aan ieder-

een gratis worden uitgedeeld die 
klimaatbos en biodiversiteit ruimte 
wil geven. Op 24 november werd een 
grote slag geslagen door 40 mensen. 
Rond de recentelijk opgeknapte 
centrale vijver werden 50.000 stinsen 
bollen uitgeplant in het van esdoorns 
ontdane dal. Deze bollen werden 
gedoneerd door VOOR.nl. Ook 
werden er 1100 zaailingen gered 
voor de meeerbomen.nu actie en 
werden 40 nestkasten winterklaar 

gemaakt Dat alles onder het goed-
keurend toezicht van wethouder 
Stam (Groen) en Grummel (klimaat) 
en de directies van de drie zorginstel-
lingen Kennemerduin, Kenne-
meroord en Sint Jacob die het bos in 
eigendom hebben. 
MEERGroen werkt  elke zaterdag in 
het Sorghbosch en vrijdags in Meer-
mond of Groenendaal met dezefde 
doelen. Meer informatie via:
info@stichtingmeergroen.nl. 

Succesvolle opknapdag in het Sorghbosch 

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Vrijwilligers van Stichting 
Meergroen en van Vereni-
ging Vrienden van Wandel-
bos Groenendaal gingen 
op twee fraaie novemberdagen met een waterig 
zonnetje samen aan het werk in het bos. De werkzaam-
heden vonden plaats bij de Lindenkom op de grens 
van het noord- en zuidbos.  
Bij aanvang moest er gekozen worden: bramen rooien 
aan de kant van het hondenbos? Of de bramen rond de 
Lindenkom? Dat is een plek met groene cultuurhistorie. 
Een prachtige ronde vijver omringd door oude linden-
bomen. Door de bramen weg te halen komt deze plek 
beter tot zijn recht. 
We kozen voor het hondenbos. Je hond doet plasjes in 
het bos en dan wil je wel eens wat terugdoen. Team 1 
ging in de weer met zaagjes om de bramen af te 
snijden, waarna team 2 ze met een spade uit de bos-
grond kon spitten. Het leek wel of je je een weg door 
de jungle moest banen. Af en toe moest er iemand 
gered worden die verstrikt was geraakt in de doornige 
bramentakken.   
Stichting Meergroen had nog een tweede missie: het 
oogsten van bomen. Op een open plek die was ont-
staan door het omvallen van een enorme beuk groei-
den allerlei zaailingen. De Vlaamse gaai verstopt er 
hazelnoten die vervolgens als hazelaars ontkiemen. 

Vele beukjes en esdoorns proberen een plaats in het 
bos te bemachtigen; daartussen ook essen, iepen, 
meidoorns en de kardinaalsmuts. Voor zoveel bomen is 
helaas geen plek. De meest wenselijke en kansrijke 
moeten natuurlijk blijven staan, de overige zaailingen 
worden geoogst, gesorteerd, gebundeld en gebracht 
naar een bomenhub van de landelijke campagne
‘Meer Bomen Nu’. De bomen worden gratis verstrekt 
aan mensen die bomen willen planten om Nederland 
verder te vergroenen. Een snelle en goedkope manier 
om aan bomen te komen.  
Kruiwagens vol met jonge boompjes werden geoogst. 
Probeer die maar eens uit elkaar te houden: zwarte 
knoppen, groene knoppen, puntig blad, rond blad, 
hoekige stam, lichte stam. Hoe sorteer je die? Maar de 
leiding van Meergroen kon alles moeiteloos uit elkaar 
houden. De oogst was bijna 1300 boompjes in 20 ver-
schillende soorten. 
Maar het hoofddoel van de noeste arbeid: er zijn heel 
wat vierkante meters bosgrond van bramen ontdaan, 
waardoor zaailingen en stinsenplanten daar weer een 
kans krijgen. Dat werd meteen maar even gevierd rond 
de picknicktafel.  

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

Weg ermee…

DO 1 EN VR 2 DECEMBER
Concert ‘Glad Marmer Klassiek’ op 
College Hageveld. Hageveld 15, 
Heemstede. Om 19.30u. Kaarten: 
€7,- per stuk, inclusief een pauze-
consumptie, via www.hageveld.nl.

VRIJDAG 2 DECEMBER 
Decemberevent voor tieners 
(12-16 jr) bij Plexat. Herenweg 96, 
Heemstede. V.20-23.30u. Toegang: 
€5,- of: jouw idee = je entree.

ZATERDAG 3 DECEMBER
Pianist Sergey Smirnov. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a�oop collecte met richtlijn van 
€10,-. 

De Sekszusjes spelen ‘Ongelikt’. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u. Informatie 
en kaarten via:
www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 4 DECEMBER
Engelse kamermuziek uit de 16de 
en 17de eeuw ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, na a�oop 
collecte met richtlijn van €10,-. 

New Orleans Dixieland Jazz Band 
speelt in Nieuw Vreeburg. Kerk-
plein 16, Bloemendaal, vrije 
toegang. V.15-17.30u. 

Lezing ‘Filoso�sch evenwicht 
tussen ratio en roes’ door Jacque-
line Duurland. De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Vrijwillige bijdrage, richt-
bedrag €8,-.

MAANDAG 5 DECEMBER
Administratie hulpclub voor 
wereldvrouwen. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.10-11.30u. 
Contactpersoon: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06 - 40304598 en Zahra 
Alobaidy, tel. 06 – 53158733.

Spelmiddag in ’t Bremmetje. Raad-
huisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u. 

MAANDAG 5 EN 12 DECEMBER
Culturele lezing in 2 delen over 
Byblos. Door Diana de Wild. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Kosten per lezing 
€10,-. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 – 5483828.

DINSDAG 6 DECEMBER 
Wandeling Vrijheidsdreef. Vertrek 
vanaf het Pomphuis naast Water-
toren. Om 10u.  Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 5483828.

Trefpuntlezing ‘Strandtoerisme in 
Zandvoort’. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 13.30u.
Kosten €5,-. Aanmelden via de 
mail: info@wijheemstede.nl of belt 
u 023 - 5483828.

DONDERDAG 8 DECEMBER
Lezing over de ‘Amsterdamse 
School’ bij NVVH-Vrouwennetwerk. 
De Poort, links van het parkeerter-
rein van de kerk, Herenweg 88a, 
Heemstede. Om 14u.
Leden gratis, niet-leden €5,-. 
Binnenlopen vanaf 13.30 uur.

ZATERDAG 10 DECEMBER
Pianiste Ischico Velzel. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage, 
richtlijn €10,-. 

Pianist Julien Libeer speelt Bach, 
Ravel en Schubert. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede, om 
20.15u.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl. 

Repaircafé Overveen in gebouw 
Tinholt. Vrijburglaan 17, Overveen. 
V.13-16u. 

ZONDAG 11 DECEMBER
Pan�uitistes Nadja Spooren en 
Marlies de Roos.’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage, 
richtlijn €10,-.

AGENDA
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Na meer dan tien jaar 
spreken, onderhandelen, door-
hakken, corona en traineren werd 
eind vorig jaar dan eindelijk de 
knoop doorgehakt voor een nieuwe 
Belvedère. Zonder de gulle schen-
king van de heer Bids uit Heemstede, 
die een bedrag van 500.000 euro 
overmaakte, was de bouw van een 
nieuwe Belvedère er nimmer 
gekomen. Zonder deze schenking 
zou er weinigen op het idee zijn 
gekomen op de plek van de oude 
belvedère een nieuwe te bouwen. 
Het bedrag dat al jaren bij de heer 
Bids gereserveerd lag zou meer dan 
voldoende moeten zijn om deze 
Belvedère te bouwen en geld over te 
houden voor toekomstig onderhoud.  

Het geld was nog niet binnen of het 
voormalige college besloot een 
wedstrijd uit te schrijven onder archi-
tecten. Iedere van hen ontving een  
honorarium voor het inleveren van 
een schetsontwerp. De inwoners 
mochten een keuze maken uit de 
ingezonden ontwerpen. Wat bleek, 
geen van de ontwerpen kon het 
merendeel van de inwoners bekoren. 
Het college verzuimde een regeltje 
toe te voegen: ‘geen van deze 
ontwerpen’. Zo kon het gebeuren dat 
het ontwerp dat toch de meeste 
stemmen kreeg gebouwd ging 
worden.  

Op losse schroeven
De heer Bids heeft tot aan zijn over-
lijden toe zich ingespannen om wat 
hij in gedachte had verwezenlijkt te 

krijgen. Tot op zekere hoogte is hem 
dat ook gelukt. De molen ging 
draaien er werden vergunningen 
opgesteld en ter inzage gelegd. Op 9 
december 2021 maanden de raad 
het college aan nu eens haast te 
maken. Alle partijen gingen akkoord 
met het plan.
Intussen is het een jaar verder en nog 
heeft men geen idee hoe het er voor-
staat. Er zijn nog geen aannemers die 
een o�erte hebben uitgebracht. 
Door de stijging van de materiaal en 
loonkosten komt het project Belve-
dère op losse schroeven te staan. 
Intussen is er van de 500.000 euro 
nog slechts 350.000 euro over voor 
de bouw. 

Van het plan afzien? 
De Heemsteder heeft indertijd alle 
beschikbare stukken door een gere-
nommeerde architect laten beoor-
delen. Deze kwam tot de conclusie 
dat het proces aan alle kanten 
rammelde. Er blijkt intussen dus al 
150.000 euro te zijn opgegaan aan 
zaken als archeologisch- en natuur-
onderzoek, wijziging bestemmings-
plan, kosten architecten voor 
uitwerken en detailleren schetsont-
werp naar de�nitief ontwerp, onder-
zoek naar bouwmaterialen en de 
inhuur constructieve expertise etc. 
De VVD-fractievoorzitter John 
Wulfers stelde tijdens een commis-
sievergadering voorzichtig voor maar 
van het plan af te zien, omdat het 
ernaar uitziet dat de gemeente �nan-
cieel moet bijdragen als de bouw 
binnen het overgebleven budget 
niet kan.
Wordt vervolgd.

Komt er toch geen Belvedère?

Door Eric van Westerloo

Heemstede - In de raadsvergadering 
van donderdag 24 november is voor 
de VVD het nieuwe raadslid Hans 
Boudewijn door burgemeester Astrid 

Nienhuis beëdigd. Hij neemt de 
opengevallen plaats die ontstond na 
het vertrek van Yori Bonnema uit de 
gemeenteraad. Bonnema zou als 
zelfstandig raadslid doorgaan nadat 
hij door de VVD uit de fractie was 
gezet. Te elfder ure besloot hij zich 
helemaal uit de politieke arena terug 
te trekken. Aldus kwam een zetel vrij 
voor de VVD-fractie.

Als zelfstandig adviseur heeft Hans 
de afgelopen jaren gemeenten, 
omgevingsdiensten en provincies 
geholpen bij het inregelen van hun 
systemen. Hij is dus bekend met 
geautomatiseerde processen op het 
gebied van toezicht, handhaving, 
vergunningen en het sociaal domein. 
De VVD is blij met zijn komst en hoop 
zijn expertise vooral te kunnen inzet-
ten bij de genoemde onderwerpen.

Nieuw raadslid VVD Hans Boudewijn beëdigd

Hans Boudewijn. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Er zat weinig anders op 
voor het college, de bewoners rond 
de standplaats van �exwoningen, om 
een paar maanden uitstel te vragen. 
Bij de plaatsing was plechtig beloofd 
dat de woningen maximaal een 
negen maanden zouden blijven 
staan. Door uiteenlopende ontwik-
kelingen zoals toewijzing huisvesting 
statushouders en het langere verblijf 
van de Oekraïense vluchtelingen 
moet een nieuwe plek voor de �ex-
woningen worden gevonden. De 
woningen bij de Kohnstammlaan en 
de parkeerplaats van het sportpark 
aan de Sportparklaan blijven dus nog 
wat langer staan.  

De locaties die de gemeente voor 
ogen had, de Fazantenlaan, Oude 
Slot en de Constantijn Huygenslaan 
stuiten op veel weerstand van de 
omgeving. Ook de politiek roerde 
zich en droeg het college op om alle 
denkbare locaties te onderzoeken. 
Tot 16 november konden alle 
Heemstedenaren met ideeën komen. 
Er zat voor het college weinig anders 
op om aan het raadsverzoek tege-

moet te komen. Bij het zoeken naar 
meer of andere locaties loopt het 
college tegen van alles aan. Zo werkt 
de provincie in gevallen niet mee, 
zijn er in de nabijheid geen voorzie-
ningen zoals gas, licht, water en riole-
ring. Ook is het gebruik van parkeer-
plaatsen in strijd met de huidige 
parkeernormen.  

Begripvol
De uitgenodigde bewoners op 23 
november in het raadhuis waren 
vooral begripvol en meewerkend. 
Natuurlijk voelden zij zich niet prettig 
bij de mededeling dat het drie tot zes 
maanden langer gaat duren. De 
woningen blijven dus voorlopig op 
hun huidige plaats staan. Bij de 
bewoners alom begrip voor de situ-
atie. Hadden de omwonenden van 
de drie nieuw bedachte locaties niet 
zo fel van leer getrokken, dan was 
negen maanden haalbaar geweest.  

College leidend 
Het college maakte duidelijk wie de 
leiding heeft over het aanwijzen van 
locaties. Dat is het college, de raad 
heeft hierin geen stem, anders dan 
dat de raad eventuele verzoeken om 

extra geld kan blokkeren. Ook de 
wijziging van bestemmingsplannen 
is een raadsbevoegdheid. Gezien het 
feit dat de collegepartijen de meer-
derheid hebben in de raad zal dat 
niet zo’n vaart lopen. Het college wil 
in februari of maart duidelijkheid 
geven wat de zoektocht naar andere 
locaties heeft opgeleverd. Heel veel 
moet daarvan niet worden verwacht, 
want er is al serieus gezocht. 
Mochten er nieuwe locaties in beeld 
komen dan zou dat een verlichting 
kunnen geven als de �exwoningen 
mogelijk over meerder locaties 
kunnen worden verdeeld.  

Op de nieuwe standplaats is het de 
bedoeling dat de woningen drie tot 
tien jaar blijven staan. Tussen neus en 
lippen door merkte wethouder Meer-
ho� op dat men verwacht in 2023 in 
ieder geval 77 nieuwe statushouders 
te moeten huisvesten. Deze mensen 
mogen in Nederland blijven en voor 
hen moet Heemstede woonruimte 
vinden in een sociale huurwoning. 
Een type woning waar Heemstede er 
niet zoveel van heeft. Waar dit alles 
op gaat uitdraaien wordt bekend in 
februari/maart 2023.

Verplaatsen huidige flexwoningen wordt door 
college met drie tot zes maanden uitgesteld

Begrip van de bewoners. Foto: Eric van Westerloo.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Bij een ruimtelijke toepassing dient 
een mal in de oven gelegd te wor-
den, waaroverheen de (gekleurde) 
lagen glas worden gelegd, die al 
smeltend vorm van de mal over-
nemen. Dit wordt ‘slumpen’ ge-
noemd. Meestal wordt er eerst in 
het platte vak gewerkt en daarna 
pas ruimtelijk.

Tijdens de glasfusing bestaat de 
mogelijkheid ‘vreemde’ materialen 
in te sluiten, zoals stukjes plant, 
textiel of metaal. Ook worden er wel 
eens stukjes glas extra bevestigd, 
poeders of andere materialen 
aangebracht om een speciaal 
optisch e�ect te bewerkstelligen.

Binnen de glaskunst neemt deze techniek een belangrijke plaats in naast 
andere technieken als glasblazen, glasbeeldhouwkunst en ‘gelijmd glas’.

Inmiddels zijn er over de hele wereld glaskunstenaars. In Tsjechië (Praag) 
was er een geweldige glaskunstenaar die zijn vak goed verstond: Borek  
Sípek (1949-2016). Hij had een galerie op het Houtplein in Haarlem.

Kristallen bonbonnière gedecoreerd met 
atomium zilver

Heemstede - Op zaterdag 3 decem-
ber om 20.15 uur spelen de Seks-
zusjes hun eerste theatervoorstelling 
Ongelikt in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede.  Een intieme 
en komische voorstelling over hun 
eigen zoektocht naar seksplezier, van 
tiener tot nu.  De zusjes Krista en 
Marcelle Arriëns werden in één klap 
bekend door hun programma op 
YouTube. De goudeerlijke a�eve-
ringen werden in totaal maar liefst 
4,5 miljoen keer bekeken door jong 
en oud.  

Ongelikt laat zien dat seks het 
leukste is dat er is! Of toch niet 
(altijd)…? In een zelf geknutseld 

decor, met schurende liedjes en sket-
ches met een absurd- humoristisch 
randje, delen ze over hun onzeker-
heden en ervaringen. Ze voeren de 
kwetsbare gesprekken die ze zelf zo 
hebben gemist. Want hoe kan je 
vergelijken of leren als iedereen zijn 
seksleven geheimhoudt?  
Een voorstelling voor iedereen die 
het gesprek over seks en intimiteit 
niet altijd durft te voeren, voor wie 
nieuwsgierig is om zijn eigen relatie 
tot seks te verdiepen of voor wie 
gewoon fan is van de liedjes en crea-
tiviteit van de twee. Een avond vol 
herkenbaarheid, (plaatsvervangen-
de) schaamte, bevrijdende relative-
ring en hilarisch ongemak.

De zusjes Arriëns zijn het brein 
(samen met regisseur Marcel van der 
Velde) en de presentatrices van het 
VPRO-programma Sekszusjes TV en 
wonnen voor deze serie meerdere 
prijzen.  In de zomer van 2022 
maakten De Sekszusjes een televisie-
serie over seksuele voorlichting anno 
2022 op de middelbare school. 
Daarbij gingen zij met de jongeren in 
gesprek om erachter te komen wat er 
bij hen speelt, wat er gemist wordt in 
de seksuele voorlichting en deelden 
zij openhartig hun eigen ervaringen 
met deze onderwerpen voor de klas. 

Informatie en kaarten via:
www.podiaheemstede.nl.

De Sekszusjes spelen voorstelling ‘Ongelikt’ in Theater de Luifel

Gedipl. Hovenier
Al 35 Jaar een begrip! 

Voor tuinaanleg, 
onderhoud, 

sierbestrating en 
verwijdering van bomen 

€ 14,50 per uur. 

Tel. 023-5332532  
of 06-54912081
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Regio – Het afgelopen half jaar 
werden in Noord-Holland 1.563 
meldingen gedaan van digitale 
misdrijven zoals phishing, hacking en 
WhatsApp-fraude. Het hoogste 
aantal van alle Nederlandse provin-
cies. Inwoners van Alkmaar werden 
het vaakst slachto�er. Dit en meer 
blijkt uit een onderzoek van VPN 
Gids, te vinden op:
www.vpngids.nl/onderzoek/cyber-
crime-2022-forse-stijging-over-afge-
lopen-zes-maanden/ op basis van de 
meest recente politiecijfers.

Per 10.000 inwoners werden 27,3 
aangiftes van digitale misdrijven 
gedaan in het afgelopen half jaar. 
Ook in Zuid-Holland (1200) en Noord-
Brabant (1033) werden veel aangiftes 
gedaan de afgelopen zes maanden.

Inwoners Alkmaar relatief vaakst 
slachto�er
Ongeveer eenderde van de meldin-
gen in Noord-Holland werd gedaan 
in Amsterdam: 429 stuks. Als er 
echter gekeken wordt naar het aantal 
meldingen per inwoner, is het Alk-
maar dat aan het langste eind trekt. 
In de kaasstad werden namelijk Het 
afgelopen half jaar werden in Noord-
Holland 1.563 meldingen gedaan 
van digitale misdrijven zoals 
phishing, hacking en WhatsApp-
fraude.

Landelijk ligt het gemiddelde op 4,3 
meldingen per 10.000 inwoners. 
Enkel in het Drentse Aa en Hunze ligt 

het getal hoger dan in Alkmaar (78 
per 10.000 inwoners).

In de volgende Noord-Hollandse 
gemeenten was de kans op cyber-
crime de laatste zes maanden relatief 
het hoogst:

1. Alkmaar (27,3 per 10.000 inwoners)
2. Edam-Volendam (10,2 per 10.000 

inwoners)
3. Blaricum (8,9 per 10.000 inwoners) 
4. Waterland (8,6 per 10.000 

inwoners)
5. Castricum (8,5 per 10.000 

inwoners)

Aalsmeer staat onderaan de lijst met 
1,6 aangiftes van online criminaliteit 
per 10.000 inwoners.

David Janssen, VPNGids.nl: “Cyber-
crime wordt een steeds groter 
probleem. Dit valt natuurlijk te 
verklaren: we doen tegenwoordig 
steeds meer online. Shoppen, 
beleggen, communiceren en nog 
belangrijker: betalen. En waar geld te 
halen valt, volgen criminelen...

Wees dus alert, zeker met de feest-
dagen in het vooruitzicht waar je 
misschien wel online aankopen voor 
doet.”

Benieuwd naar de cybercrime-
aantallen in jouw gemeente? Bekijk 
dan de volgende pagina:
www.vpngids.nl/onderzoek/
cybercrime-2022-forse-stijging-over-
afgelopen-zes-maanden/.

In Noord-Holland meeste cybercrime-misdrijven: 
wees alert met online aankopen

Cybercrime kan ook gebeuren via je mobieltje. Foto: Aneta Lusina.

Regio – GGD Kennemerland heeft 
deze week op de teststraat in Haar-
lem samen met het Spaarne Gasthuis 
en Streeklab Haarlem een pilot naar 
snot als onderzoeksmateriaal voor 
het aantonen van het coronavirus en 
andere luchtweginfectieverwekkers 
bij volwassenen afgerond.

De studie heet Sni�es 2.0. Eerder is 
al een vergelijkbaar onderzoek 
gedaan bij kinderen (Sni�es 1.0). 
Hieruit bleek dat snot heel geschikt is 
voor het aantonen van luchtwegin-
fectieverwekkers bij kinderen. Dat is 
goed nieuws: deze methode is name-
lijk veel patiëntvriendelijker en is 
daarmee uitermate geschikt voor 

doelgroepen die nu moeilijk getest 
kunnen worden.
GGD Kennemerland, Spaarne Gast-
huis en Streeklab Haarlem gaan nu 
onderzoeken of dit ook werkt bij 
volwassenen. In totaal willen de 

organisaties honderd deelnemers 
met een loopneus op de teststraat 
includeren. Als de pilot succesvol is, 
krijgt de studie een vervolg.

Het onderzoek is eenvoudig uitvoer-
baar. Naast de neus/keelswab neemt 
de bemonsteraar alleen een snotuit-
strijk af. Alle swabs worden getest op 
het coronavirus en diverse andere 
bekende ziekteverwekkers (zoals 
in�uenza, RSV, kinkhoest). Verder is 
er een korte geanonimiseerde 
vragenlijst voor de deelnemers.
Wanneer de resultaten van het onder-
zoek bekend zijn, worden deze nader 
toegelicht.
Bron: GGD Kennemerland.

ni fles  nieuwe studie naar snot als 
onderzoeksmateriaal op teststraat GGD

Foto: Bart Jonker

Overveen - Op zaterdag 10 decem-
ber tussen 13-16 uur is het Repaircafé 
Overveen geopend in gebouw 
Tinholt van de Buurvereniging Over-
veen aan de Vrijburglaan 17 in Over-
veen. U kunt weer langskomen met 
uw defecte apparaten. Vakkundige 
reparateurs staan voor uw klaar om 
te kijken of reparatie mogelijk is. 68% 
van alle aangeleverde defecte appa-
raten kon tot nu toe worden gerepa-
reerd. Van defecte tuinscharen, blad-
blazers, boormachines, speelgoed tot 
defecte lampen en CD-spelers. 
Defecte ko�ezetapparaten kunnen 
vrijwel nooit worden gerepareerd 
omdat de fabrikant dat onmogelijk 
maakt. Dat geldt ook voor 
TV-schermen. Wel kunt u langs-
komen met defecte klokken, oude 

pendules, horloges, e.d. Er is een 
klokkenmaker om u daarbij te 
helpen. Reparaties aan sieraden 
(geen gietwerk) kunnen worden 
ingeleverd om elders gerepareerd te 
worden. Ook kleine kledingreparaties 
zijn welkom: er worden echter geen 
ritsen gezet. De kleding dient schoon 
te zijn en maximaal twee kleding-
stukken per bezoeker.

Voor vragen over reparaties kunt u 
mailen naar repaircafe@duur-
zaamoverveen.nl of bellen met 
06-51160881. Graag parkeren in de 
Willem de Zwijgerlaan. 
Gelijk met het Repair Café is ook het 
Kledingruil Café geopend. Meer 
weten? Kijk dan op:
https://duurzaamoverveen.nl/. 

Repaircafé Overveen in gebouw Tinholt 

Reparaties in Repaircafé Overveen. Foto aangeleverd door Duurzaam Overveen.

Tweede druk verkrijgbaar van het Grote Bavoboek
Haarlem – In september 2021 ver-
scheen Het Grote Bavoboek, dat de 
Grote of St.-Bavokerk in de binnen-
stad van Haarlem in al zijn facetten 
beschrijft. Dat boek was snel uitver-
kocht, maar nu is er een herdruk 
verschenen.
Het Grote Bavoboek beschrijft de 
geschiedenis van de Bavo, de maat-
schappelijke, religieuze en culturele 
betekenis van de kerk voor de stad 
Haarlem, het archeologisch onder-
zoek naar de voorganger van de 
huidige kerk, de introductie van de 
schutspatroon Bavo in onze contrei-
en, en de bouwgeschiedenis van de 
kerk en van de toren.
Maar ook de bouwsculptuur, de 
glazen, de graven en het wereldbe-
roemde Müller-orgel krijgen ruime 

aandacht. Het boek is samengesteld 
door een team van specialisten: 
bouw-, kunst- en architectuurhisto-
rici, archeologen, muziekdeskun-
digen, maar ook rondleiders die bij 
de kerk betrokken zijn. Hun teksten, 
samen met historisch beeldmateriaal 
en speciaal vervaardigde foto’s en 
3D-tekeningen, bieden een gedetail-
leerd inzicht in de rijke geschiedenis 
van de Bavo. 

Het Grote Bavoboek is het ultieme 
boek over een Haarlemse icoon en 
hét naslagwerk over de magni�eke 
Oude Bavo. Koen Vermeij e.a. (red), 
Het Grote Bavoboek. Vijf eeuwen 
Grote of St.-Bavokerk in Haarlem. 
€59,95, ISBN 978 94 625 8419 8. 
Verkrijgbaar bij de boekhandel.

Het Grote Bavoboek. Beeld aange-
leverd.

Heemstede/Bloemendaal - Inwo-
ners van de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal met een laag in-
komen en weinig spaargeld kunnen 
vóór 1 januari 2023 eenmalig een 
kledingkaart voor hun kind(eren) 
aanvragen bij de gemeente. De kaart 
heeft een waarde van 100 euro en is 
bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. De 
kaart is in te wisselen bij meer dan 
10.000 (online) winkels in heel 
Nederland en is een jaar geldig.
De kledingkaart is een aanvulling op 
het Kindpakket. Via regelingen in het 
Kindpakket kunnen ouders een 
vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld 
de sportclub, een laptop of school-
kosten.

Aanvragen kaart
Inwoners van de gemeente Heem-
stede en Bloemendaal die een uitke-
ring ontvangen (via IASZ) hoeven 

niets te doen. Zij krijgen automatisch 
bericht over de kledingkaart. Inwo-
ners die geen uitkering krijgen, maar 
wel een laag inkomen hebben, 
kunnen de kaart aanvragen via:
iasz.nl/kledingkaart.

Richtlijn laag inkomen
Er zijn richtlijnen voor een laag 
inkomen. Voor een alleenstaande 
ouder is dit €1.361 netto per maand 
zonder vakantiegeld. Voor gehuwden 
of samenwonenden is dit €1.944 
netto per maand zonder vakantie-
geld. Voor spaargeld is de richtlijn 
maximaal €13.010.

Regelingen voor lage inkomens
Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag 
inkomen. Inwoners kunnen anoniem 
hun rechten berekenen op:
iasz.nl/berekenuwrecht.

leding aart oor inderen uit 
gezinnen met laag inkomen




