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Lezing over Tarot in De Kapel

VVD Bloemendaal kiest voor
ervaren en nieuwe raadsleden

Concert door winnaars
Nederlandse Muziekprijs

REGIO MEDIA GROEP

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

-

GEZELLI
KERST(KAGE
DO)

SHOW
-

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

VANAF 13:00 UUR KUNT
U UW BESTELLING AL
TELEFONISCH DOORGEVEN.
Bij een besteding vanaf €30,een bakje sushi kado. OP=OP

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)
Openingstijden: 15.00-20.30 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Er zijn dit jaar veel loten verkocht van De Grote Clubactie. Foto: aangeleverd door De Grote Clubactie.

Clubs uit gemeente Bloemendaal halen
13.518 euro op met De Grote Clubactie
Bloemendaal – 350.000 verkopers
zetten zich de afgelopen maanden in
om loten te verkopen tijdens De
Grote Clubactie. In Bloemendaal
haalden verenigingen in totaal
€13.518 op. Landelijk deden 5.267
verenigingen mee met De Grote
Clubactie. Samen haalden zij ruim
10,7 miljoen euro – 1,2 miljoen meer
dan vorig jaar – op door bijna 3,6
miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee
alle records. De online verkoop steeg
spectaculair.
Dit jaar deden in de gemeente Bloemendaal de volgende clubs mee en
zij haalden de volgende bedragen
op. Hiervan gaat 80% naar de club:
Bloemendaal:
• BVC Bloemendaal €6756,
• Bennebroek: SV Blijft Steeds Moedig
€3129,

• Overveen: Honk en softbal vereniging DSS €2619,
• Vogelenzang: Sportvereniging
Vogelenzang €1014.
Clubactie-loten verkopen was voor
clubleden dit jaar eenvoudiger dan
ooit. En dat is te merken aan het
resultaat. Vorig jaar werden 1 miljoen
loten online verkocht, dit jaar gingen
maar liefst 1,6 miljoen loten digitaal
over de toonbank.
Volgens Frank Molkenboer, directeur
van De Grote Clubactie is de online
verkoop veel leuker en slimmer
geworden. “Leden gebruiken hun
eigen verkooppagina die eenvoudig
is te bereiken via een QR-code. Dit
geeft verenigingen een veel groter
bereik. Via een appje kun je nu ook je
tante aan de andere kant van Neder-

land vragen bij te dragen aan jouw
club.”
Veel leden gaan nog gewoon langs
de deur, en dat blijft een belangrijke
manier van werven, stelt Molkenboer. “Maar veel tieners sturen liever
een WhatsAppbericht naar familie en
vrienden of posten hun verkooplink
op social media.” Ook voor de clubs
heeft de digitalisering een enorm
voordeel. “In voorgaande edities
kostte het invoeren en verwerken
van loten veel tijd. Het gaat nu allemaal automatisch, waardoor het veel
gemakkelijker is om mee te doen.”
Met de opbrengsten van De Grote
Clubactie krijgen verenigingen een
boost. Ze kunnen bijvoorbeeld
nieuwe trainingsmaterialen kopen,
een jeugdkamp organiseren of het
clubhuis opknappen. Iedere club
heeft zo zijn eigen doel.

Hoe sfeervol is uw huis met
Kerst? Doe mee met onze
fotowedstrijd!
Kijk elders in deze krant.
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Kerstassortiment Welkoop heeft voor elk wat wils
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 Gozeling. En dat zou best waar kunnen
zijn, want dit jaar beslaat de kerstafdeling 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 en anderhalve meter
afstand tot de andere bezoekers te
houden. Hierdoor heeft men ervoor
moeten kiezen om dit jaar wat
minder vitrines in te richten. ,,Er is nu
één mooie vitrine, die vol staat met
kerstmannen’’, vertelt Sander. Een
bezoek aan de kerstafdeling is op
zich al een belevenis. Het hele pand
straalt gezelligheid uit en de kerstsfeer is volop zichtbaar. Het is nauwelijks mogelijk om de gehele collectie
te beschrijven. ,,Je moet het gewoon
zien! Het is meer dan ooit, we
hebben bijvoorbeeld duizenden
kerstfiguurtjes uit Amerika laten
komen. Ook onze collectie Disneyfiguren is weer verder uitgebreid.’’ Net
als vorig jaar zijn ook de kersthuisjes
van Lemax en Dickensville volop
verkrijgbaar.

kerstboom in diverse soorten en
maten. Vervolgens is het een kwestie
van een thema kiezen en de decoraties toevoegen. Daarvoor zijn de
mogelijkheden eindeloos groot.

Welkoop heeft meer dan dertig
verschillende thema’s in huis.
Snel even komen kijken dus bij
Welkoop aan de Hagelingerweg 210
in Santpoort-Noord.

Lezing over Tarot in De Kapel

Zandvoort - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft maandagmiddag 6 december vier rode tonnen
met lijnwerpers veiliggesteld in de
Thorbeckestraat. Deze lijnwerpers
worden op schepen gebruikt om
touw mee af te vuren. De tonnen
zaten in een vuilniswagen omdat ze
bij het afvalzijn gezet. Even na 13:00
uur ontplofte een van de lijnwerpers.
Omdat het leek alsof er brand was
ontstaan, is de brandweer gealarmeerd en een deel van het vuilnis
gedumpt.

Bloemendaal - Op zondag 12 december verzorgt Peter Samwel om 10.30
uur in De Kapel, Potgieterweg 4, in
Bloemendaal een lezing met als
thema: Tarot, een scholingsweg van
universele wijsheid. De Tarot is een
eeuwenoude kosmologie die de
mensheid, uit vele lagen van de
bevolking, over de gehele wereld en
in alle tijden al heeft geboeid.
In deze veranderende tijd is de belangstelling groot om met behulp
van de wijsheden die de beelden van
de Tarot aanreiken, tot persoonlijke
ontwikkeling te komen, zeker ook
omdat het instrument zich prachtig
laat verbinden met fundamentele
beginselen vanuit onze eigen christe-

Daar bleken de rode tonnen in te
zitten, die explosief materiaal
bevatten om de touwen weg te
schieten. Omdat onduidelijk was of
de explosieve materialen door de
compressie instabiel waren, is de
EOD ter plaatse gekomen.

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Kerstboom
Nog geen kerstboom in huis? Geen
nood. Ook daarin voorziet Welkoop
uiteraard. Men kan hier terecht voor
zowel een echte boom als een kunst-

Lijnwerper geëxplodeerd in vuilniswagen

Tussen de lading zaten vier tonnen.
Één is in de vuilwagen geëxplodeerd.
Twee waren niet instabiel, maar een
derde bleek nog een instabiele
lading te bevatten. Deze is door de

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

Lekker in de kerstsfeer komen? Dat lukt uitstekend bij Welkoop! Foto: aangeleverd.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 12 december Advent III,
aanvang 10u.
Voorganger Mevr. drs. G. van der
Harst-de Leeuwe (Haarlem).
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 12 december om 10u.
Ds. C. Zonnenberg.
De diensten kunt u volgen via:

Foto: NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch

EOD apart gehouden en zal bij het
strand van Bloemendaal tot ontploffing worden gebracht.
De Thorbeckestraat was tot ongeveer
17:30 uur gestremd. Wie de tonnen
heeft weggegooid is nog onbekend.

www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag: 12 december: ds. Juup
van Werkhoven- Romeijn (Bloemendaal). Derde zondag van
Advent.Alle vieringen kunnen
online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

lijke cultuur. In deze inleiding zal de
nadruk liggen op het belang van
beeldtaal, naast de dominantie van
spreektaal, bij levensvragen. De Tarot
van deze tijd bestaat uit liefst 80
beelden! Peter Samwel (’53) is Tarotkundige en Consulent Levensvragen.
Daarnaast doceert hij, naast de vele
Tarotconsulten die hij geeft, sinds
1996 Tarot, o.a. ook op het Jungiaans
Instituut in Nijmegen en bij Stichting
De Ster in Terborg, bij Vrijzinnigen
Varsseveld, Vrijzinnigen Bennekom
en binnen privégroepen. Zijn Tarotboek – Tarot, De Nieuwe Ordening verscheen in 2011.
Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL
Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzetpunten binnen de gemeente Bloemendaal:
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal
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Laagdrempelige persoonlijke hulp en
service op maat dankzij Nobilis
Regio - Voor veel mantelzorgers is
het een herkenbare situatie. Er wordt
gebeld, een ouder of een naaste
heeft hulp nodig. De hulpvragen
lopen sterk uiteen: boodschappen
doen, de tuin winter klaar maken,
naar de apotheek, tandarts of ziekenhuis. Kortom – hulpvragen te over,
terwijl tijd voor een gezellig praatje
er niet of nauwelijks is. Nobilis ziet
deze zorg- en hulpvraag en biedt
graag een oplossing.
Nobilis is een organisatie die ondersteunende diensten aan huis biedt.
Inclusief een persoonlijk vast
aanspreekpunt, een luisterend oor,
die samen met de cliënt naar oplossingen zoekt en direct ernaar
handelt. Korte lijnen dus. Nobilis
staat voor persoonlijk, service en
comfort met respect voor de individuele wensen.
Ellen, Margaux, Nadine en Ivanka, het
team van Nobilis, vertellen enthousiast over de meerwaarde van hun
organisatie.
“De overheid verwacht dat mantelzorgers zelf zaken voor hun ouders of
naasten organiseren. Wij merken dat
niet iedereen in zijn omgeving
iemand heeft die daartoe in staat is.
Bovendien voelen mensen zich vaak
bezwaard om hun naasten hiermee
te belasten. Nobilis biedt oplossingen voor mensen die géén indicatie voor zorg hebben, maar wel
graag wat ondersteuning of hulp
thuis krijgen - wat het leven net iets

VVD Bloemendaal kiest voor
ervaren en nieuwe raadsleden
Door Eric van Westerloo
Bloemendaal - Voor de komende
raadsverkiezingen heeft de plaatselijke VVD de kandidatenlijst bekend
gemaakt.

Persoonlijke hulp op maat door Nobilis. Foto: aangeleverd door Nobilis.

makkelijker en aangenamer maakt.
De klant bepaalt zelf waar hij of zij
behoefte aan heeft. Dat bespreekt hij
dan met zijn persoonlijke assistent.
Omdat wij het belangrijk vinden dat
een klant wordt geholpen door een
vast aanspreekpunt.”
Belangrijk
Nobilis vindt het essentieel dat de
geleverde service en zorg voor een
brede groep toegankelijk is. Mensen
hoeven geen verplicht aantal weken
of maanden af te nemen. Voor de
diensten die worden geleverd, wordt
een vergoeding gevraagd. Nobilis
werkt daarbij nauw samen met

Servicepaspoort, een organisatie die
met vertrouwde leveranciers, zoals
een tuin- of klusjesman en verschillende services aanbiedt als hulp bij
het installeren van een computer of
een tandarts aan huis. Er kan steeds
meer, ook op gebied van technologie. Denk bijvoorbeeld aan detectie
via een bewegingssensor, een slaaprobot kussen of een betrouwbare
persoonsalarmering werkend ook als
je even een ommetje maakt. Nobilis
denkt in oplossingen. Voor nu en in
de toekomst.
Voor meer informatie:
www.nobilis.nl.

Kan Heemstede meer statushouders huisvesten?

Er is gekozen een aantal nieuwe
kandidaten op te nemen, maar ook
oudgedienden binnen de ploeg te
houden, zodat niet alle kennis
verloren gaat. Zeker in Bloemendaal
waar de discussies op verschillende
dossiers nogal eens heftig was is
enige kennis van de geschiedenis
nooit weg. Nieuw is de lijsttrekker is
Eelke van Tienhoven (41) uit Overveen, Hij heeft al mogen ruiken aan
het raadswerk in de Stadsdeelraad
Amsterdam-West. Op twee staat Rolf
Harder. Hij zit momenteel al in de
raad, net als de huidige fractievoorzitter Albertine Zoetmulder. Zij is de
eerste vrouw op de lijst en bekend
met de Bloemendaalse raadsmores.
Met Sander van Rij op de vierde
plaats komt nog een oudgediende
op de lijst voor. De nummer 5 op is
een nieuwkomer in de persoon van
Aart Werners. De zesde plaats is
weggelegd voor Hanneke Veringa
die ook hoopt nieuw binnen te
komen. Tot slot is partijveteraan Wim
Brussaard opnieuw kandidaat op nr.
7. De voorzitter VVD Heemstede/
Bloemendaal Michael van Praag
wordt lijstduwer op plaats 19.

Heemstede krijgt tweemaal per jaar
een aanwijzing voor het opvangen
en huisvesten van statushouders. In
2021 bedroeg dat aantal 44 en zij
allen hebben een plaats gevonden.
Nu er landelijk een enorm tekort
(13.000) aan woonruimte is ontstaan,
zijn gemeenten verzocht om uit te
zien naar extra opvangplekken. Het
college wil hieraan graag gehoor
geven, maar waar kunnen de gezinnen en alleenstaanden gehuisvest
worden. Dat is in onze gemeente niet
zo eenvoudig.

Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het is eerder vertoond.
Op gezette tijden komen en gaan
politieke partijen. Niet alleen in Den
Haag, maar ook in Heemstede. In
1966 kwam D66 de landelijke politieke arena binnen. Het CDA werd
een fusiepartij in 1980. Daarna zouden er nog vele volgen. In Heemstede zijn de PvdA en D66 ooit samengegaan als progressief Heemstede.
GroenLinks kwam in de raad in de
jaren 90. Heemsteeds Burgerbelang
startte in 1992 als lokale partij.

Massaal is er niet gereageerd op de
oproep om mee te praten. De wel
aanwezigen kwamen vooral uit hulporganisaties en de politiek. De gemeente heeft zelf al een lijst opgesteld met geschikte panden of locaties. Deze blijven voorlopig onder de
pet om geen voorbarige conclusies
te trekken. Het onderwerp is niet
echt populair, al zijn de opvangervaringen tot nu toe uitstekend. Als de
statushouders verspreid over de
gemeente gehuisvest kunnen
worden, is dat zeker voor de statushouders een groot voordeel. Er ontstaat al snel contact met de omgeving wat bijdraagt aan de inburgering. De nu gevraagde woonplekken
zijn van tijdelijke aard, al is het heel

Foto: Bigstock.

goed mogelijk dat men uiteindelijk in
Heemstede kan blijven wonen.
Suggesties voor locaties
Er kwamen vanuit de aanwezigen
suggesties voor locaties. Veel
genoemd werd het terrein van SEIN
waar naast het De Haas-laboratorium
ook nog kantoren/verpleegkamers
staan. Ook is er nog veel groen waar
mogelijk tijdelijke huisvesting kan
worden gebouwd. Een schip in het
Spaarne zou kunnen of het voormalige politiebureau, Manpadslaangebied of voormalig ziekenhuis.
Gedacht kan worden aan Airbnb
woningen of leegstaande bedrijven.
Heemstede heeft bij voorkeur
gezinnen, waardoor er meerdere
personen in een huis kunnen worden
ondergebracht. Het eventueel samen
huisvesten van alleenstaanden op
één locatie kan ook een optie zijn.

Het college gaat aan de slag met de
opmerkingen en hun eigen lijstje.
Bijkomend voordeel is dat als statushouders die hier nu tijdelijk wonen
en zich daarna definitief zij van het
halfjaarlijks quotum worden afgetrokken. Uit de groep kwam nog de
oproep aan onze inwoners om op de
een of andere wijze bij te dragen aan
de opvang. Taalcoaches en mensen
die als een vraagbaak (buddy) voor
de asielzoekers kunnen helpen zijn
welkom. Nieuwkomers kunnen post
vaak niet lezen, verzekeringen afsluiten, meegaan met de ouders bij
schoolgesprekken van de kinderen
etc. Daarnaast is er behoefte aan
inventaris om de woningen in te
richten.
Meer info: platformvluchtelingen@
heemstede.nl www.wijmakenheemstede.nl/statushouders.

De huidige gemeenteraad raad telt
maar liefst 9 partijen, waardoor de
spoeling dun is geworden. Of er zich
nog nieuwe partijen aanmelden,
wordt pas op 24 december duidelijk.
Dat is het moment dat de inschrijving sluit. Men heeft in Bloemendaal
ongeveer 600 stemmen nodig voor
één zetel in de raad. Tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen dit jaar
gingen er ook uit Bloemendaal veel
stemmen naar partijen die bij de
gemeenteraadsverkiezingen niet
meedoen. Rond de 2.400 stemmen
gingen naar deze andere partijen
wat neerkomt op +/- 4 zetels. De
zetels moeten dus over de huidige
en eventueel nieuwe partijen
worden verdeeld. Waar deze
stemmen terechtkomen zal op 16
maart 2022 duidelijk worden.

Nieuwe politieke partij in
Heemstede ziet het levenslicht

Door Eric van Westerloo
Heemstede - Op donderdag 2 december was er de mogelijkheid om digitaal met burgemeester Nienhuis en
de wethouders Van der Have en
Struijf ideeën uit te wisselen of en
waar Heemstede extra statushouders
zou kunnen huisvesten.

Eelke van Tienhoven. Foto via
Linked-In.

Samen Sterk Heemstede
Nu, november 2021, heeft zich een
nieuwe partij aangemeld. Samen
Sterk Heemstede is opgericht door
ondernemer Eric Geels. Geels is al
jaren vanaf de zijlijn betrokken bij de
Heemsteedse politiek. Hij woont
vergaderingen bij en is een regelmatige inspreker tijdens commissievergaderingen. Hij komt met ideeën en
vindt dat zaken anders kunnen en
moeten. Tussen 2011 en 2013
maakte hij deel uit van de PvdAfractie in de Provinciale Staten. De
wijze waarop de PvdA toen in de
provincie voor de partij belangrijke
zaken weggaf deed hem besluiten te
stoppen. Hij is voorzitter van Hart
voor Bloemendaal. Daar stopt hij
mee als hij gekozen wordt. Landelijk
heeft hij getracht Hart voor NoordHolland van de grond te krijgen.
In Heemstede had hij zich aangemeld bij de VVD, maar kreeg hij niet
de positie op de lijst waarop hij had
gerekend. Zich bij een andere partij
aansluiten wil hij niet. Zo ontstond
de gedachte het dan maar zelf te
proberen.

Betrokken bij dorp
Wat motiveert iemand om in een tijd
dat de politiek aan vertrouwen
inboet deze sprong te maken? Eric
voelt zich betrokken bij het dorp. Met
verbazing sloeg hij tijdens
commissie- en raadsvergaderingen
gade dat er zo weinig werd doorgepakt. Zo loopt bijv. het Manpadslaandossier al 20 jaar. De komgrens
alweer 4 jaar. De kwestie van het
oude postkantoor sleept zich nu
weer voort. Ook de huidige vergadercultuur heeft niet zijn voorkeur.
Waarom niet sneller knopen
doorhakken?
Het is geen sinecure een partij uit de
grond te stampen. Het registreren
moet nog deze maand gebeuren.
Wie komen er op de kieslijst en hoe
gaat het programma eruitzien? Allemaal zaken waar Eric Geels zich de
komende weken mee moet bezighouden. Hij blijft er nuchter onder en
zegt: “Lukt het mij om in de gemeenteraad te komen, dan is dat fantastisch, zo niet dan ga ik weer over tot
de orde van de dag.”

Eric Geels. Foto: Eric van Westerloo.

we verkennen collectieve mogelijkheden om het aardgas te vervangen.
De Transitievisie Warmte
van de gemeente Heemstede

De warmtevisie
1.
Huidige situatie
van Houten
De gemeente Heemstede onderschrijft de doelstelling uit
het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tot
2050 met 95% te reduceren ten opzichte van 1990.
We gebruiken in de toekomst geen aardgas meer om onze
woningen en bedrijven te verwarmen en om te koken.
De komende jaren gebruiken we steeds minder aardgas.
Dit is belangrijk in Heemstede omdat de gemiddelde
warmtevraag van woningen 12% hoger is dan het
landelijke gemiddelde.

5000

Het volledig elektrisch verwarEen warmtenet zorgt ervoor dat
men van woningen, kan bv. worden
centraal geproduceerd warm water
Deze Transitievisie Warmte (TVW) is een verkenning van
uitgevoerd
met een elektrische op basis vandoordebuinuzen in de grond naar de
de kansen
en (on)mogelijkheden
beschikbare kennis en technieken. De TVW wordt herzien
wanneer
daar aanleiding
5 jaar. In Heemstede
warmtepomp.
Het gebruik vanvooreenis, in ieder geval
woninelke
gen stroomt.
Bouwjaar
elektrische warmtepomp is een optie
kunnen
we in de toekomst mogelijk
voor goed geïsoleerde woningen die
op kleine schaal gebruikmaken van
na 1990 gebouwd zijn. Bij oudere wowarmtenetten.
2.
Stapsgewijs aardgasvrij(er): beginnen
ningenmet
dienenbesparen
aanvullende isolenatieisoleren
Allesenwat
je niet
gebruikt,
maatregel
genomen
te worden
en/ hoef je ook niet
op te wekken. Met isolatie gebruik je minder
of gebrui
kt gemaakt
worden
van het makkelijker om
energie.
En te
het
maakt
de overstap te maken naar een alternatieve
een hybride warmtepomp.
warmtebron
die je huis met lage temperaturen
< 1920

verwarmt. Ook elektrisch koken en hybride
warmtepompen zijn goede eerste stappen.

3.

Alternatieven voor aardgas

ALL-ELECTRIC

Hernieuwbaar gas vraagt de minste
aanpassingen in woningen, maar is in
de vorm van groen gas of waterstof
gas slechts beperkt beschikbaar.
Hybride warmtepompen zijn in
Heemstede kansrijk. Dit systeeem
gebruikt voornamelijk elektriciteit,
maar op momenten dat de
warmtevraag hoog is, springt de
gasgestookte
cv ketel bij.
Isoleren

1920 - 1950

1950 - 1975

1975 - 1990

De Transitievisie Warmte gaat uit
van de huidige techniek op basis
van de uitvoerbaarheid van de
warmteoplossingen. Dit betekent
dat ontwikkelingen op het gebied
van hernieuwbare gassen en
geothermie worden meegenomen,
maar nog niet nadrukkelijk worden
aanbevolen voor de komende 10
jaar.
Alternatieve

1990 - 2005

TOEKOMSTIGE

HYBRIDE WARMTEPOMP

OPLOSSINGEN

Het volledig elektrisch verwarmen van woningen, kan bv. worden
uitgevoerd met een elektrische
warmtepomp. Het gebruik van een
elektrische warmtepomp is een optie
voor goed geïsoleerde woningen die
na 1990 gebouwd zijn. Bij oudere woningen dienen aanvullende isolatiemaatregelen genomen te worden en/
of gebruikt gemaakt te worden van
een hybride warmtepomp.

Een warmtenet zorgt ervoor dat
centraal geproduceerd warm water
door buizen in de grond naar de
woningen stroomt. In Heemstede
kunnen we in de toekomst mogelijk
op kleine schaal gebruikmaken van
warmtenetten.

Hernieuwbaar gas vraagt de minste
aanpassingen in woningen, maar is in
de vorm van groen gas of waterstof
gas slechts beperkt beschikbaar.
Hybride warmtepompen zijn in
Heemstede kansrijk. Dit systeeem
gebruikt voornamelijk elektriciteit,
maar op momenten dat de
warmtevraag hoog is, springt de
gasgestookte cv ketel bij.

De Transitievisie Warmte gaat uit
van de huidige techniek op basis
van de uitvoerbaarheid van de
warmteoplossingen. Dit betekent
dat ontwikkelingen op het gebied
van hernieuwbare gassen en
geothermie worden meegenomen,
maar nog niet nadrukkelijk worden
aanbevolen voor de komende 10
jaar.

ALL-ELECTRIC

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN

HERNIEUWBAAR GAS /

TOEKOMSTIGE
OPLOSSINGEN

HYBRIDE WARMTEPOMP
< 7 0 ° C

G A S

1000

Aardgasvrij

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN HERNIEUWBAAR GAS /

GAS

2000

>2005

In Heemstede nemen we individuele oplossingen als uitgangspunt en
we verkennen collectieve mogelijkheden om het aardgas te vervangen.

< 70°C

3000

warmteoplossing

Aardgasvrij-ready

Huidige situatie

4000

we verkennen collectieve mogelijkheden om het aardgas te vervangen.

4.

Mogelijkheden per wijk voor een aardgasvrijer
Heemstede

In de gemeente Heemstede zetten we in de
periode tot 2030 in op het besparen van aardgas.
We wijzen nog geen concrete ‘startwijken’ aan
die voor een bepaalde datum van het aardgas af
gaan. Gezamenlijk met inwoners kijken we naar
de juiste oplossingen. Uiteraard mag iedereen
die dat al wil de stap naar aardgasvrij maken.
De gemeente moedigt dit bijvoorbeeld aan met
collectieve inkoopacties.

Het volledig elektrisch verwarmen van woningen, kan bv. worden
uitgevoerd met een elektrische
warmtepomp. Het gebruik van een
elektrische warmtepomp is een optie
voor goed geïsoleerde woningen die
na 1990 gebouwd zijn. Bij oudere woningen dienen aanvullende isolatiemaatregelen genomen te worden en/
of gebruikt gemaakt te worden van
een hybride warmtepomp.

Aardgasvrij voor 2030 als gehele buurt of wijk
is nu niet aan de orde, met uitzondering van
nieuwbouw vanaf juli 2019. Dit concluderen we
na het vergelijken van de verschillende analyses
die voor onze gemeente zijn uitgevoerd.
De komende jaren gaan we ons voorbereiden
om ná 2030 van het aardgas af te gaan. Inzetten
op energiebesparing door isolatie is een eerste
logische stap.
Maar met alléén isoleren redden we het niet.
Daarom zetten we naast isoleren ook in op de
hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp
zien we als goede tussenstap in de route naar
aardgasvrij omdat het goedkoper in aanschaf is
en op ieder bestaand systeem kan worden aangesloten, ook als de woning (nog) niet volledig is
geïsoleerd. De hybride warmtepomp brengen we
daarom de komende jaren onder de aandacht.

Een warmtenet zorgt ervoor dat
centraal geproduceerd warm water
door buizen in de grond naar de
woningen stroomt. In Heemstede
kunnen we in de toekomst mogelijk
op kleine schaal gebruikmaken van
warmtenetten.

Tegelijkertijd starten we in De Glip, Provinciënwijk, Merlenhoven en de Rivierenwijk vervolgonderzoeken om de technische en financiële
haalbaarheid van een warmtenet scherper in
beeld te brengen.

ALL-ELECTRIC
5.

De Transitievisie Warmte gaat uit
van de huidige techniek op basis
van de uitvoerbaarheid van de
warmteoplossingen. Dit betekent
dat ontwikkelingen op het gebied
van hernieuwbare gassen en
geothermie worden meegenomen,
maar nog niet nadrukkelijk worden
aanbevolen voor de komende 10
jaar.

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN HERNIEUWBAAR GAS /
HYBRIDE WARMTEPOMP

Jouw woning voorbereiden
op de overstap naar aardgasvrij

Vervang enkel glas door
HR++ dubbelglas

Hernieuwbaar gas vraagt de minste
aanpassingen in woningen, maar is in
de vorm van groen gas of waterstof
gas slechts beperkt beschikbaar.
Hybride warmtepompen zijn in
Heemstede kansrijk. Dit systeeem
gebruikt voornamelijk elektriciteit,
maar op momenten dat de
warmtevraag hoog is, springt de
gasgestookte cv ketel bij.

Laat de spouwmuren
isoleren

< 70°C

Om je woning voor te bereiden kun je alvast maatregelen treffen. Onderstaande maatregelen besparen energie en verhogen het comfort. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Via heemstededuurzaam.nl kunt u een
gratis bespaaradvies vragen. Op Heemstededuurzaam.nl leest u meer informatie over het toekomstbestendig
maken van uw woning.

Isoleer de vloer van de
begane grond

WWW.HEEMSTEEDSDUURZAMER.NL

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede

TOEKOMSTIGE
OPLOSSINGEN

Postadres
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede

GAS

Plaats zonnepanelen en/
of een zonneboiler

Zorg voor voldoende
ventilatiemogelijkheid

Stap over op
elektrisch koken
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Reisspecialist Kees Bikker maakt
doorstart als Travel Counsellor
Haarlem - Na het faillissement van
D-reizen bleef Haarlem praktisch
zonder reisbureaus zitten. Kees
Bikker, voormalig manager van de
drie filialen van D-reizen in Haarlem,
besloot om zelfstandig een doorstart
te maken onder de vlag van Travel
Counsellors.
Klanten die gewend waren in de reisbureaus te boeken, kunnen nu
persoonlijk reisadvies krijgen van
mobiel reisspecialist Kees Bikker.
Wereldwijd netwerk
Voor zijn nieuwe reisbedrijf werkt
Bikker samen met Travel Counsellors,
een grote internationale organisatie
van meer dan 1400 zelfstandige reisagenten die wereldwijd opereren.
De drie ontstoken lichtjes van de menora in het kader van derde dag van Chanoeka. Foto: Bart Jonker.

Chanoeka viering voor het raadhuis:
boodschap van het overwinnende licht
Door Bart Jonker
Heemstede – Dinsdagavond 30
november werden voor het raadhuis
drie vlammetjes van de zevenarmige
kandelaar menora ontstoken, in het
kader van de Joodse Chanoeka
viering. Drie vlammetjes, omdat het
de derde dag van Chanoeka was. De
Chanoeka viering duurt acht dagen
en wordt ook wel ‘feest der lichtjes’
genoemd.
De publieke ceremonie werd geleid
door rabbijn Spiero in aanwezigheid
van onder meer burgemeester Astrid
Nienhuis, de heer Boas van de
Joodse Gemeente Noord-Holland
Noord-West en mevrouw Frisch Ben
Avraham van de Israëlische ambassade in Nederland. Het was de vijfde
keer dat de Chanoeka-bijeenkomst
hier op het Raadhuisplein plaatsvond.

Overwinning van de Makabeeërs
Gedurende de Chanoeka steken
Joodse gelovigen een kaars aan in de
menora. Een moment van bezinning.
Met Chanoeka wordt de overwinning
van de Makabeeërs over de Hellinisten herdacht in het jaar 3622 van
de joodse jaartelling (164 voor Christus in de christelijke jaartelling). De
overheersing van de Hellenistische
bezetters legde de Joodse Traditie
aan banden, zoals besnijdenis en de
Sjabbat. De bevrijding van de heilige
tempel in Jeruzalem wordt met
Chanoeka herdacht, alsmede het
wonder van de kandelaar die bij de
herinwijding op een klein kruikje
reine olie acht dagen lang miraculeus
bleef branden, het symbool dat
onrecht bezweek voor recht.
Licht verdrijft de duisternis
Voor de aanwezigen benadrukte
rabbijn Spiero de boodschap van

Chanoeka, boodschap van het overwinnende licht, ook juist in deze
coronatijd. “Het licht zal duisternis
overwinnen en recht zal over onrecht
triomferen”, sprak hij. “Licht heeft de
kracht van het samenbrengen en
licht van natuur blijft zich
verspreiden. In deze tijd vinden wij
‘positief zijn’ een beetje eng en dat
begrijp ik wel. Chanoeka leert ons
echter dat wanneer mensen hechten
aan hun eigen positiviteit, deze ook
een uitstraling hebben. Het effect zal
oneindig door kunnen gaan en ook
een heel klein licht kan duisternis
verdrijven. Duisternis kun je niet
buitensluiten door een mondkapje
op te doen of door je te isoleren.
Duisternis kun je evenmin verdrijven
met bezems of wapens, alleen door
licht te maken. Neem dit licht mee
naar huis en zorg ervoor dat het licht
in uw eigen leven geeft en in het van
anderen”, aldus de rabbijn.

Online informatieavond Ichthus Lyceum
Driehuis - Op donderdag 16 december organiseert het Ichthus Lyceum
in Driehuis een online informatieavond voor ouders van leerlingen in
groep 7 en 8. Deze online avond is
een alternatief voor de live informatieavond die door de coronamaatregelen geen doorgang kan vinden.
Annet Remmerswaal, jaarlaagcoördinator van de brugklassen: ,,Wij
vinden het ontzettend jammer dat
we nu in een situatie zitten waarin
we ouders en leerlingen niet persoonlijk op school kunnen ontvangen. Er gaat natuurlijk niets boven
een bezoek aan onze school om de
sfeer te proeven en te voelen of het
de plek is waar uw zoon of dochter
de komende jaren zou willen zijn.
Hopelijk kunnen we binnenkort toch
de deuren weer wijd openzetten
voor iedereen zodat we kunnen laten
zien en ervaren hoe veelzijdig en
modern onze school is. We zijn trots
op ons diverse en flexibele lesaanbod, de veilige sfeer waarin iedereen
zichzelf kan zijn en natuurlijk op ons
erkende Technasium. Dat willen we
graag met iedereen delen!”
Belangstellenden kunnen zich aan-

Hierdoor zijn agentschappen voor
gerenommeerde merken als TUI,
Corendon en ANWB gegarandeerd,
maar Bikker heeft ook toegang tot
een wereldwijd netwerk van lokale
specialisten voor een reis op maat.
Het aantal reismogelijkheden is
hiermee onbegrensd.

Reizen in coronatijd
Juist in coronatijd is er in toenemende mate behoefte aan persoonlijk reisadvies. Je moet nu voor alle
landen goed op de hoogte zijn van
alle toegangseisen en lokale coronaregels. Informatie, die bovendien nog
steeds dagelijks verandert. Bikker
wordt niet gehinderd door pessimisme: “We kunnen nu al in praktisch
heel Europa op reis, maar ook daarbuiten zijn meer dan 20 landen al
open voor toerisme, waaronder de
USA en Canada.”
Duurzaam reizen
Voor zijn nieuwe bedrijf heeft Bikker
de masterclass Sustainable Tourism
van de Wageningen Universiteit
gevolgd. Wie meer informatie over
duurzaam reizen zoekt, is bij Bikker
aan het goede adres.
Contact opnemen
Bikker is eenvoudig en goed bereikbaar. Hij komt graag bij je langs, of
plan een videocall met hem in, via
kees.bikker@travelcounsellors.nl of
06-4621 3194.

Kees Bikker. Foto: aangeleverd.

Keeper Sint verrast RCH
Heemstede – Ben je als Racer van
RCH lekker aan het trainen op het
hele grote hoofdveld, zijn daar
opeens extra spelers in het veld. Vier
roetveegpieten trapten een balletje
mee en niet geheel onverdienstelijk.
Natuurlijk heeft RCH hele goede
Racers (meer Racers zijn nog steeds
welkom, leeftijd 4-6 jaar) in de club,
dus de pieten werd het niet gemakkelijk gemaakt.
Vele doelpuntjes vielen over en weer,
dus bedacht de goede Sint, toch al

wel een beetje op leeftijd, dat hij zelf
maar even op goal ging staan. Af en
toe handig gebruik makend van zijn
staf om de ballen tegen te houden.
Toch kon ook hij niet voorkomen dat
er een doelpuntje viel, getuige de
foto van Harry Opheikens.
Na afloop kregen de kinderen een
heerlijke letter, maar niet alleen zij,
ook voor alle vrijwilligers had Sint
een letter mee genomen. Zijn rijmpiet heeft flink moeten dichten.
Dank je wel Sinterklaas.

Het Ichtus Lyceum. Foto: aangeleverd.

melden voor de online informatieavond die gepland staat op donderdag 16 december via de website van
de school: www.ichthuslyceum.nl.
Wilt u een schoolmagazine ontvangen met alle informatie over de
school in het algemeen en de brugklas in het bijzonder? Stuurt u dan
een mail met uw adresgegevens
naar: info@ichthuslyceum.nl.

Het Ichthus Lyceum is een school
voor havo, atheneum en gymnasium
en heeft een erkend Technasium.
De school is gunstig gelegen in een
rustige buurt tegenover station
Driehuis.
Daardoor is de school ook goed
bereikbaar vanuit Haarlem en
omstreken, Uitgeest, Beverwijk en
Heemskerk.

Sint trapt balletje mee op doel. Foto: Harry Opheikens.
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Doe mee met onze kerstversiering en
feestverlichting fotowedstrijd!

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
De architectuur van de Sint Bavo (1877-1879)

Heemstede/Bloemendaal – Het zijn
de donkere dagen voor Kerst en dan
maken we het in en om ons huis
extra gezellig. Zeker nu in deze coronatijd, waar we meer op thuis zijn
aangewezen, breng je je huis in de
heerlijke en smaakvolle kerststemming. Zo zijn er binnen én buiten al
veel fraai opgetuigde kerstbomen te
zien en is menig huis versierd met
fraaie feest- en kerstverlichting. Daar
zitten ware kunststukjes bij!
Ziet het er supergezellig, sfeervol en
warm bij u thuis uit? Heeft u een fraai
versierde kerstboom? Of heeft u uw
huis binnen of buiten omhuld in
fraaie kerst- en feestverlichting?
Doe dan mee met onze fotowedstrijd, in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde!
Mail uw foto (maximaal een foto)
voor vrijdag 31 december 17 uur
naar redactie@heemsteder.nl, o.v.v.
kerstfotowedstrijd, voorzien van uw
naam, e-mailadres en telefoonnummer. Vertel in het kort iets over
uw ingezonden foto. Wel stellen we
als voorwaarde dat de foto echt
gemaakt moet zijn in of uw eigen
huis/tuin of op uw eigen balkon in de

Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - De driebeukige kruiskerk is gebouwd in een periode waarin
een voorliefde ontstond voor eerlijke bouwmaterialen. Over het algemeen koos men hoogwaardig bouwmaterialen.
Kleurcomposities en kleurstellingen in deze bouwstijl waren allerminst
saai doordat vaak meerdere houten- ‘baksteen- en natuursteenkleuren
werden gecombineerd. Veel kerkinterieurs, zoals de Sint Bavo, zijn pas in
een later stadium in een kleur overgeschilderd.
Dat men in de bouwperiode van de Sint Bavo geen angst had voor kleur,
bewijst nog de oorspronkelijke kleurrijke mozaïekvloer van tegels.
De metselaar had ook grondig kennis van de verschillende metselverbanden.
Het metselen in verband wil zeggen dat het metselen volgens een
bepaald ordeningssysteem plaatsvindt, waarbij de bakstenen ten
opzichte van de bovenste en onderste bakstenen verspringen. Dit is
noodzakelijk om een muur zijn stevigheid te geven. In de Sint Bavo zijn
de bak-stenen op sommige plaatsen in een klezoorverband gemetseld.
Bij het klezoorverband verspringen de lagen echter slechts een klezoorlengte in plaats van een halve steen.

Feestverlichting om uw huis in kerstsfeer te brengen. Foto: Bigstock.

gemeente Heemstede of Bloemendaal.
Tuincentrum de Oosteinde jureert de
inzendingen en stelt als hoofprijs een
cadeaubon beschikbaar van maar
liefst 100 euro, te besteden aan
kamerplanten. Alvast met het oog op
januari, want dan is het kerstboom
eruit en kamerplant erin!
De mooiste inzendingen krijgen een

plekje in onze krant. De winnaar
wordt bekendgemaakt in januari.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Heel veel succes en veel
plezier!

Kerstworkshop samen zingen in de Luifel
Heemstede - Samen kerstliederen
zingen. Wat is er fijner? Ook dit jaar is
het onzeker hoe Kerst er uit zal zien.
De wereld is veranderd door corona.
Maar er is goed nieuws! … samen
zingen verbindt! Wie je bent of wat je
ook doet; zingend met elkaar wordt
ieders stem opgenomen in het geheel en ontstaat er een rijke samenklank.

Op de Kerstzangmiddag op woensdag 15 december om 14 uur worden
gezamenlijk kerstliedjes èn mooie
liedjes over vrede en licht gezongen .
Het gaat er niet om dat je mooi moet
kunnen zingen, maar dat je zingt met
je eigen verlangen naar licht en
liefde.. Zingen met een warme buik,
een open hart en zachte ogen doet
goed. Voor jezelf, elkaar en vast ook
een lichtstraaltje voor de wereld.

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL

1

1

2

Denk je dat je niet kan zingen, zing je
uit de toon of juist heel goed? Het
maakt niet uit! Samen worden we
een engelenkoor. De workshop
wordt gegeven bij WIJ Heemstede,
Herenweg 96, Heemstede door
Henriëtte Middelkoop. Kosten: € 5,-.
Aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
nfo@wijheemstede.nl of
023-5483828.

2 3
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1. plaats
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2. sadomasochisme
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De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Succes!
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Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 13 december,
17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
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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!
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Jonge dichter Ruben Schiff openhartig over zijn
eerste dichtbundel ‘Achter de schaduw is nog licht’
Door Bart Jonker
Heemstede – Jonge Heemstedenaar
Ruben Schiff is 17 jaar en werd op
16-jarige leeftijd geconfronteerd met
een ziekbed van twee maanden, die
hem de schaduwzijde van het leven
toonde en hem tot nadenken
stemde. Gelukkig is hij volledig

GEDICHTEN
Op een dag zat ik te genieten,
Te genieten van wat ik niet had
En te genieten van wat ik had
Ik zat te genieten van alles
Ik was gelukkig
Want ik wist,
Dat ik kon genieten
En....dat was al heel wat.
Daar vloog de liefde
Een rode jas raasde langs ieders
neus,
Over de oceaan en
De golven waar hij soms in
dook,
Tussen de bergen, langs de
wolken,
Vanuit mijn hart
Een rode jas had haast
Maar was op tijd
Op tijd voor jou en mij.
Ik hoefde eens een keer niet,
Ik hoefde eens een keer niet te
praten
Ik hoefde eens een keer niet te
schreeuwen
Ik hoefde mijzelf eens een keer
niet verstaanbaar te maken,
Nee ik mocht luisteren
Ik mocht stil zijn
Ik mocht voelen
Want ik wist dat ik
Ook dan
Gehoord werd.

hersteld. Zijn gedachten en de
bewustwording van deze twee zware
maanden heeft hij treffend weten te
verwoorden in zijn eerste dichtbundel ‘Achter de schaduw is nog
licht’. Een bundel over liefde, voelen
en dichter bij jezelf komen. Hij vertelt
hier openhartig over tijdens een
koffiemomentje bij de redacteur.
Ik leefde in mijn hoofd
Ruben: “In die twee maanden dat ik
ziek ben geweest, kon ik eigenlijk
niet veel meer doen dan zitten en
liggen. Ik was vastgekluisterd aan
huis. Het was niet alleen fysiek, maar
ik had ook geestelijk niet meer de
energie om mijn schoolopleiding te
vervolgen. Door deze situatie zag ik
vrijwel niemand en raakte ik heel erg
in mijn gedachten gekeerd. Ik leefde
als het ware in mijn hoofd en heb
daarmee een fantasiewereld gecreeerd waarin je met jezelf in gesprek
gaat. Je leeft op zo’n moment dan
eigenlijk langs alle dingen heen. Je
kijkt wat de negativiteit van de ziekte
die je ondervindt je kan brengen en
op welke manier je daarmee om kunt
gaan.”
Eyeopener
“Dat was voor mij de grote eyeopener”, geeft Ruben toe. “Je gaat anders
naar de zin en het doel van het leven
kijken, naar wat je belangrijk vindt in
de maatschappij en wat er eigenlijk
toe doet.
Het moment dat je herstelt en moet
omschakelen naar de sociale wereld
om weer contact te maken met je
vrienden en je leven weer op te
pakken was voor mij geen eenvoudig
proces. Langzaam kroop ik uit dat
dal. Ik begon met dichten om mijn
gevoelens te uiten. Voorheen had ik
nooit wat met dichten gehad, maar
gaandeweg het schrijven ontdekte ik
hoe leuk dit was. Het hielp mij om
mijn gedachten te ordenen, me te

AGENDA
De Gespreksgroepen Bewustwording met Jan Oostenbrink
worden uitgesteld tot 12 januari.
Het concert ‘Let it be’ door
Dennis Kivit wordt verschoven
naar donderdag 27 januari.
DONDERDAG 9 DECEMBER

Mediacafé op Plein1. Plein Oranje 1e etage, Julianaplein 1, Heemstede. V13.30-15.30u. Gratis.
DINSDAG 14 DECEMBER

Ruben Schiff met zijn dichtbundel ‘Achter de schaduw is nog licht’. Foto: Bart Jonker.

verdiepen in de levenssituatie die ik
ondervond en hoe ik daar zelf mee
omging. Tijdens het schrijven heb ik
aanvankelijk zelfreflectie toegepast.
Ondanks dat veel gedichten in de
ik-perspectief zijn geschreven, heb ik
deze gedichten tegelijkertijd universeel proberen te maken. Hiermee
geef ik ook een boodschap mee aan
de lezer, waarin iedereen zich in kan
herkennen en die begrijpt. In de
gedichten geef ik aan wat eigenlijk
belangrijk is in deze wereld, namelijk
liefde, voelen en het dichter bij het
bewustzijn van jezelf komen. Wat is
het uiteindelijke doel van waar wij nu
inzitten? Er is namelijk zoveel oordeel
en kritiek in de maatschappij. Ik denk
dat het gewoon heel belangrijk is als
we ons wat meer in elkaar inleven,
ons oordeel loslaten en beginnen te
luisteren naar elkaar en te voelen.
In september had ik genoeg gedichten om een bundel samen te stellen.
De gedichten staan op zichzelf en
dragen geen titel. De bundel gaf ik
de titel ‘Achter de schaduw is nog
licht’. Deze titel omvat eigenlijk alles
wat ik met deze gedichten wil zeggen. De bundel heb ik als succesvol

eindwerkstuk gepresenteerd op het
Rudolf Steinercollege in Haarlem,
waar ik op school zit. Door dit succes
heb ik deze bundel in een oplage van
250 stuks laten drukken. De tekening
op de cover is een zeilboot die ik heb
getekend. Zeilen is namelijk een
grote passie van me en dit thema
keert ook in een aantal gedichten
terug. Ik ben ook een liefhebber van
schaatsen en heb dit in jeugd
competitieverband op wedstrijdniveau beoefend”, aldus Ruben.
Bij Boekhandel Blokker
Ruben benaderde Arno Koek van
Boekhandel Blokker over zijn zojuist
uitgebrachte bundel. Arno is onder
de indruk en reageerde gelijk
enthousiast. ‘Achter de schaduw is
nog licht’ van Ruben Schiff is onder
meer verkrijgbaar bij Boekhandel
Blokker aan de Binnenweg 138 in
Heemstede en kost 10 euro. Meer
informatie op: Instagram@achterdeschaduwisnoglicht en op Facebook/
Ruben Schiff.
Enkele fraaie juweeltjes uit Ruben’s
bundel ‘Achter de schaduw is nog
licht’ willen we u niet onthouden.

Trefpuntlezing: De mystificatie
van Godfried Bomans door Flip
Hammann. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Om 13.30u. Toegang: € 5,-. Vanwege de coronamaatregelen is van tevoren
aanmelden en reserveren
verplicht via www.wijheemstede.nl, info@wijheemstede.nl,
023 - 5483828.

WOENSDAG 15 DECEMBER

Kerstworkshop samen zingen in
de Luifel. Herenweg 96,
Heemstede. Om 14u. Kosten:
€ 5,-. Aanmleden verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023-5483828.
ZONDAG 19 DECEMBER

Concert winnaars van de Nederlandse Muziekprijs. Gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158. V11u, zaal open
10.30u. kaarten à €24,-.
(jongeren tot 26 jaar €12,-) via
www.muzenforum.nl.
Coronatoegangsbewijs nodig.

Concert winnaars van de Nederlandse Muziekprijs
met fagot en contrabas in de hoofdrol
Bloemendaal - Op zondag 19 december geven Bram van Sambeek (fagot),
Rick Stotijn (contrabas) en Hans Eijsackers (piano) een concert in het
gemeentehuis van Bloemendaal aan
de Bloemendaalseweg 158. Ze
spelen een gevarieerd programma
dat loopt van klassiek tot jazz.

Er staan maar liefst twee winnaars
van de Nederlandse Muziekprijs op
het podium. Met superieure technische beheersing en bravoure
bewijzen Bram van Sambeek (fagot)
en Rick Stotijn (contrabas) dat hun
instrumenten niet alleen uitstekende
begeleidingsinstrumenten zijn, maar

Rick Stotijn. Fotograaf: Stephan van Fleteren.

ook een solistische plek op het
podium verdienen. Samen met
toppianist Hans Eijsackers spelen ze
een programma waarin ze uitersten
niet schuwen. Op het programma
staan klassieke werken van o.a.
Johann Sebastian Bach (Suite in G
groot), Giovanni Bottesini (Tutto che
il mondo serra) en Robert Schumann
(Adagio en Allegro, op. 70). Ook
moderne componisten komen aan
bod. U hoort de jazzstandard ‘Harlem
Nocturne’ van Earle Hagen en ‘Verano
porteño’ van Astor Piazzolla. Als
geheel levert dat een swingend
zondagochtendconcert op.
Het concert start om 11 uur (zaal
open om 10.30 uur). Maar als de
huidige coronamaatregelen met een
beperkte zaalcapaciteit van kracht
blijven wordt het concert tweemaal
uitgevoerd (om 10.30 uur en 12.30
uur).
Kaarten zijn te koop via:
www.muzenforum.nl en aan de zaal
op de dag van het concert. Een kaart
kost voor € 24,-. Jongeren tot 26 jaar
betalen €12,-. Voor het concert is een
coronatoegangsbewijs nodig.
Op de website (www.muzenforum.
nl) vindt u meer informatie over het
concert.

Een van de prijswinnaars. Foto aangeleverd door Waardijk Schoenen.

Geslaagde knutselactie bij
Waardijk Schoenen
Heemstede - De kijkdozen knutselactie bij Waardijk Schoenen aan de
Binnenweg 122 in Heemstede was een groot succes. Vele kinderen maakten
thuis van de kleurplaat en een schoenendoos een mooie impressie. Uit alle
ingeleverde dozen zijn vijf prijswinaars gekozen die inmiddels in het zonnetje
zijn gezet in de winkel!

M A A K VA N J E H U I S J O U W D R O O M H U I S !

Het verschil tussen
luchten en ventileren
Sinds de uitbraak van het coronavirus is ons regelmatig voorgehouden dat we
voor voldoende ventilatie in huis moeten zorgen. Door goed te ventileren, krijgen schadelijke bacteriën minder kans en kunnen we onszelf dus beter wapenen tegen het gevreesde virus. Maar wat is goed ventileren eigenlijk precies?
Hoe pak je dat aan en wat is het verschil met luchten?

Hou de boel droog
Ventileren is zorgen voor een goede luchtkwaliteit in huis. Daarbij is het van belang om de lucht
zo droog mogelijk te houden. Wanneer er sprake is van optimale ventilatie, zal de lucht in huis
relatief droog zijn en dat is goed, want vochtige lucht trekt schimmels en bacteriën aan. Door
goed te letten op je dagelijks routines, kun je een
vochtige lucht zelf al voor een belangrijk deel
voorkomen. Hang de was bij voorkeur buiten te
drogen en kook altijd met de deksels op de pannen. Hierdoor voorkom je dat waterdamp wordt
afgegeven aan de lucht. Ben je aan het schoonmaken? Maak dan gedweilde oppervlakken altijd goed droog, zodat de hoeveelheid achterblijvend vocht tot een minimum beperkt wordt.
Let ook op de temperatuur in huis. Misschien
ben je gewend om ’s nachts de verwarming heel
laag te zetten? Als de temperatuur zo laag wordt,
dat vocht zich afzet tegen de wanden en ramen,
ben je verkeerd bezig. De aanbevolen minimum
temperatuur in huis is vijftien graden Celsius.
Natuurlijke of mechanische ventilatie
Zet je ’s morgens na het opstaan het raam van
je slaapkamer een tijdje open? Prima idee, maar
dat valt niet onder het kopje ventilatie. Dit noemen we luchten en daar is natuurlijk niets op tegen. Sterker nog, het wordt zeker aanbevolen,
maar het is een tijdelijke maatregel voor één specifiek vertrek in huis. Meestal doen mensen het
raam na een half uurtje weer dicht, omdat het
anders te koud wordt in het vertrek. Ventileren
is echter een continu proces, dat op elk moment
van de dag (en nacht) een rol speelt. Hiervoor

heb je ventilatieroosters in huis. Die bevinden
zich doorgaans in verschillende vertrekken. Het
is belangrijk om de ventilatieroosters van tijd tot
tijd te laten controleren en waar nodig te laten
reinigen. In principe horen deze ventilatieroosters altijd open te staan, tenzij er bijvoorbeeld
gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke stoffen in
de lucht. We noemen deze vorm van ventileren
natuurlijke ventilatie. Het alternatief is mechanische ventilatie, waarbij een ventilator zorgt voor
de afvoer van de lucht in huis en de aanvoer van
verse lucht van buiten.
Stookkosten
Vaak wordt gedacht dat ventileren effect heeft
op de energiekosten. Dat berust echter op een
misverstand. Het lijkt in eerste instantie wel logisch: je laat warme lucht ontsnappen en je haalt
koud lucht binnen. Dat klinkt niet als een energiebesparend proces, maar dat blijkt in de praktijk wel mee te vallen. Sterker nog, het kan zelfs
besparen in de stookkosten, want je hebt er
meer energie voor nodig om vochtige lucht te
verwarmen dan dat je nodig hebt voor het verwarmen van droge lucht.
Handige tips
Ontvang je bezoek? Zet dan een extra raam
open. Hoe meer mensen er in huis zijn, hoe meer
behoefte er is aan ventilatie. Houd hier dus goed
rekening mee. Rook bij voorkeur niet binnenshuis. Roken vervuilt de lucht in hoge mate, dus
rook alleen buiten (of beter: helemaal niet). Wil je
weten of jouw woning voldoende geventileerd
is? Schaf dan een CO2-meter aan.

Je hypotheek oversluiten is
niet altijd de beste keuze
Doordat de hypotheekrentes in de afgelopen tijd daalden naar een historisch laag niveau, verschenen er steeds meer advertenties van geldschieters die adviseerden om de
hypotheek over te sluiten. Het klinkt in beginsel als een verstandig idee. Je lost je oude
hypotheek, waarop een hoge rente van toepassing is, versneld af. Je sluit een nieuwe hypotheek af met een veel lagere rente. Zo bespaar je dus duizenden euro’s. Of niet? Er zijn
nogal wat valkuilen die hierbij over het hoofd worden gezien. Het verstandigste besluit
is om alles goed te laten doorrekenen door een onafhankelijke expert.
Belangen
Als geldverstrekkers je bestoken met aantrekkelijke aanbiedingen, moet je altijd één ding
goed voor ogen houden. Een geldverstrekker verdient aan jouw lening. De percentages mogen weliswaar niet enorm hoog zijn,
maar juist daarom adverteren deze bedrijven
nu volop. Ze hebben meer klanten nodig om
dezelfde omzet te kunnen genereren, omdat
ze per klant minder verdienen. Het is dus in
hun belang om jou als klant voor zich te winnen. Jouw belang is echter om zo min mogelijk geld uit te geven voor je financiële producten. Aanbiedingen lijken soms mooi, maar in
de praktijk kan het allemaal best tegenvallen.
Ga niet over één nacht ijs bij het nemen van
een besluit.
Netto besparing
Belangrijk bij het berekenen van de voordelen
bij het oversluiten van een hypotheek is dat
je kijkt naar de netto besparing. Door alleen
de maandlasten met elkaar te vergelijken, ben
je er nog niet. Als je namelijk een lagere rente gaat betalen, daalt logischerwijs ook de hypotheekrenteaftrek die je bij de belastingaangifte mag opvoeren. Bovendien kun je vaak de
kosten voor het afsluiten van een hypotheek

aftrekken van je inkomen in het betreffende
jaar. Ook dat is iets om rekening mee te houden.
Beter aanbod
Loopt de rentevaste periode van je huidige
hypotheek al bijna af? Dan is het zinvol om te
wachten op het nieuwe aanbod van je huidige geldverstrekker. De kans is groot dat dit bedrijf met een veel beter aanbod komt, dat aansluit op de ontwikkelingen in de markt. Je zou
dus eigenlijk dat aanbod moeten vergelijken
met het bod van de overige partijen.
Let op de kalender
Een hypotheek oversluiten brengt kosten met
zich mee. Denk hierbij aan de kosten voor de
notaris, maar ook de eventuele boete voor het
versneld aflossen van de oude hypotheek. Die
kosten tellen ook mee in het totaalplaatje. Je
zult deze kosten moeten verdelen over de resterende looptijd van je hypotheek. Als je de lage rente voor een lange periode kunt vastzetten, is het rendabel om die kosten te maken.
Maar ga je dat redden? Misschien heb je nu al
plannen om over enkele jaren te gaan verhuizen? In dat geval kun je er wellicht beter voor
kiezen om alles te laten zoals het nu is.

Gespot op WONEN.nl

COREtec®
Essentials

Zo werkt
een
Quooker

COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De authentieke looks met zachte aardetonen en warme, donkere kleuren passen perfect in elk interieur.
Dankzij het grote succes van de COREtec® visgraatvloeren in kleiner formaat is er in deze
collectie gekozen voor grotere planken van
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillende legpatronen installeren, afhankelijk van wat
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote visgraatplanken lenen zich perfect voor grotere
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de
kamer.
www.coretecfloors.com

Ovale spiegel
Contour
De ovale spiegels Contour van Thebalux zorgen voor gezelligheid en sfeer in
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze
voorzien van een telescoopstang, waardoor ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt
het alsof de spiegel alleen vanaf het plafond aan de stang hang, maar de montage vindt gewoon plaatst aan de muur. De
ovale spiegel met planchet is leverbaar in
zwart kader en messing kader. Het frame
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Italiaans’ messing.
www.thebalux.nl

Een Quooker-systeem bestaat uit een kokendwaterkraan op het aanrecht en
een kokendwaterreservoir
in het keukenkastje. Wil je
naast kokend water ook
genieten van koel bruisend
en gefilterd water, direct uit
de kraan? Koppel dan een
CUBE aan je Quooker. Dit is
een gekoeldwaterreservoir
dat, net als het kokendwaterreservoir, in je keukenkastje komt te staan.
In het reservoir zitten twee
filters die het water zuiveren. Aan het reservoir zit
een koolzuurfles, waarmee
je wel 70 liter koud bruiswater uit je Quooker-kraan
kunt tappen!
www.quooker.nl

The Water Studio Amsterdam
van hansgrohe
Ben je toe aan een
nieuwe douche of
keuken? In The Water Studio Amsterdam vind je een selectie van de nieuwste producten en
kleuren van hansgrohe en AXOR. Vergelijk
kranen, test alle douchestralen en kom
zelf het verschil ervaren. Kom langs met of
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verbluffend
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Consumentenbond: grootste
besparing, stilste warmtepomp
Afrekenen met de hoge gasrekening?
Met een hybride warmtepomp van Nefit Bosch naast je cv-ketel kun je wel
70% gas besparen. Compress warmtepompen van Nefit Bosch hebben een
aantal unieke voordelen. Zo is de Compress 7400i AW niet alleen de stilste:
deze fraai vormgegeven buitenunit
overtreft andere buitenunits bovendien ook qua energieprestaties. Naast
verwarming en warm water, kan deze
warmtepomp ook zorgen voor koeling.
Alles in één dus. Deze optie is helemaal
interessant vanwege de hoge subsidie
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375
euro.
Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat flinke verschillen zien tussen de verschillende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Nefit Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Nefit Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmtepomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een
(hybride) warmtepomp?
Je leest alles wat je moet weten op nefitbosch.nl of op warmtepomp.nl.

Primabad
Opbouw
Edition
Een designmeubel met een
scherpe prijsstelling. Opbouw Edition is een welkome uitbreiding op het succesvolle Editions programma van Primabad.
De Opbouw Edition heeft
een functionele dieptemaat van 46 cm. en is leverbaar in de breedtematen 61, 81, 101, 121 en 141
cm. De wastafelkasten zijn
voorzien van 2 laden met
sluitdemping en chromen
grepen of in greeploos met
de greeplijst in corpuskleur.
www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Show your shower

Hästens Flagship Store Leiderdorp

De badkamer van 2022
is een echte wellnessruimte. Een grote inloopdouche kan daar
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hierdoor een luxe en ruimtelijke uitstraling. Je ziet
vaak
doorbetegelde
douchevloeren. Toch is
het om meerdere redenen verstandiger om te
kiezen voor een speciale douchevloer. Tegels
zijn onhygiënisch en onveilig door de gladheid.
Villeroy & Boch heeft
vlakke douchevloeren
in verschillende stijlen,
vormen én kleuren die
naadloos aansluiten op
de tegels.
Een douchevloer is eenvoudig op maat te maken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hästens bedden worden gemaakt met het fijnste vakmanschap, door alleen de beste
natuurlijke materialen te gebruiken. Elk materiaal is geselecteerd met een doel, allemaal om je te helpen een
hoogwaardige slaap te krijgen
en de beste versie van jezelf te
zijn, elke dag. Alle bedden zijn
gemaakt van paardenstaarthaar, dat vocht transporteert
zodat je lichaam de temperatuur eromheen kan reguleren. Katoen en wol, die bijdragen aan een optimaal slaapklimaat, zodat je sneller in slaap
valt. Vlas, dat statische elektriciteit afleidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapklimaat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang meegaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leiderdorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, Slimme thermostaten
zijn 10x voordeliger
met of zonder aardgas?
De energieprijzen stijgen snel. Een
nieuw onderzoek uitgevoerd door
Gemserv laat zien dat slimme thermostaten het grootste potentieel
per uitgegeven euro bieden om
CO2-uitstoot te verminderen en kosten te besparen. In het rapport worden slimme thermostaten vergeleken met andere methoden om huizen koolstofarm te maken, zoals het
plaatsen van zonnepanelen, het installeren van warmtepompen of
het aanbrengen van isolatie. Door
het gebruik van slimme thermostaten kunnen bewoners hun rekening
met €216 per jaar verlagen.

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussenstap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp.
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 profiteer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En profiteer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren
met de nieuwe Geberit ONE
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe
Geberit ONE is de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Het
uitgangspunt van deze assortimentsuitbreiding is de
wens voor een individueel
ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect
op elkaar afgestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en
welke combinatie je ook
kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Met
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorkomende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consumenten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebesparend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparingen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kosteneffectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom doorgaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogeheten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”
Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonneplan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld apparaat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zonneplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tijdens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft gemaakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Vijf zones
In de meest ideale situatie onderscheiden we in
de keuken vijf verschillende zones.
Die hebben elk een eigen functie, te weten: spoelen,
voorbereiden, koken, bevoorraden en opbergen.
De grote vraag is natuurlijk welke zone je in welk
deel van het vertrek plaatst.
Hier zijn een aantal handige tips voor. Zo is het
bijvoorbeeld aan te raden om de vaatwasser links
van de spoelbak te plaatsen als je zelf rechtshandig
bent.
Je kunt dan in een simpele beweging de vaatwasser
met je linkerhand openen en vervolgens met je
rechterhand direct de vuile vaat erin plaatsen. De
opbergzone situeer je bij voorkeur het verst weg
van het centrale punt.
Hier plaats je bijvoorbeeld het serviesgoed en
andere benodigdheden. Je hebt ze niet direct
nodig tijdens het kookproces, dus ze hoeven ook
niet binnen handbereik te staan als je aan het
koken bent.

Logische koppeling
Het voorbereiden van de maaltijd en het daadwerkelijke koken zijn twee processen die meestal
naadloos in elkaar overlopen.
Het is dan ook logisch dat deze twee zones aan
elkaar gekoppeld zijn.
In de meeste gevallen bevindt zich de voorbereidingszone links van de feitelijke kookzone (het
fornuis). Probeer ook de indeling van je keukenkastjes
hierop af te stemmen.
Plaats de zaken die je bij het voorbereiden veel
gebruikt in de kastjes boven of onder deze zone.
Dat scheelt onnodige bewegingen en maakt het
allemaal iets eenvoudiger.
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Je keuken zo optimaal
mogelijk inrichten
Meerdere malen per dag zijn we in de keuken aan het werk. Ontbijt, lunch, diner en
hapjes tussendoor, we bereiden het allemaal in deze ruimte.
Het is dan fijn als de keuken zo efficiënt mogelijk ingedeeld is. Veel is daarbij natuurlijk
afhankelijk van de ruimte die je ter beschikking hebt.
Ga je voor een kookeiland of houd je het liever wat compacter?

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Voor al uw stoffeerwerk
Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

ZIJN UW MEUBELS AAN VERNIEUWING TOE?
BLAAS NIEUW LEVEN IN UW HUIDIGE MEUBELS.

Meubelstoffeerderij J.Wolters vakmanschap, kwaliteit en service
Nieuwe meubels kopen is niet altijd
nodig. Waarom laat je ze niet eens
onder handen nemen door een meubelstoffeerderij, zoals Joseph Wolters?
Bij deze ambachtelijke meubelstoffeerderij hebben ze alle oplossingen
én experts in huis om jouw bankstel,
stoel of eethoek weer als nieuw te
maken. Ook voor reparaties aan jouw
geliefde meubelstukken, ben je bij
Joseph Wolters aan het juiste adres.
25 jaar vakwerk
Klinkt goed? Dat vraagt om een
nadere kennismaking. Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij Joseph Wolters
is al 25 jaar specialist in herstoffering
van alle soorten meubels. Wolters gebruikt hiervoor traditionele technieken en materialen zoals springveren,
jutten, singles, paardenhaar en crin.
Zo worden klassieke meubels zoveel
mogelijk naar originaliteit opnieuw
gestoffeerd. Maar ook moderne
meubels kun je prima herstofferen.

En leren meubels? Ook die knappen
ze bij Wolters vakkundig op. En dat
voor een klein prijsje. Want ook met
polyether, koudschuim en HR-schuim
in verschillende kwaliteiten krijgen

jouw meubels de make-over die ze
verdienen.

kunt genieten van je huidige meubels?

Grote Winterschoonmaak
Zijn jouw meubels niet per se aan
vernieuwing, maar wel aan een
grondige schoonmaakbeurt toe?
Een frisse start van deze winter?
Vraag bij meubelstoffeerderij Joseph
Wolters dan eens naar een diepreinigingsbeurt. Want ook die verlengt
de levensduur van jouw meubels
aanzienlijk. De milieuvriendelijke
meubelreinigingmethode is geschikt
voor het verwijderen van kringen,
vlekken en vuil.

Joseph Wolters komt graag langs
voor een kosteloos advies en vrijblijvende offerte. Uiteraard nemen de
professionals de RIVM-regels in acht.
Veiligheid staat voorop. Veel plezier
met jouw ‘nieuwe’ meubels – en de
nog leukere dingen!

Geld over voor leuke dingen
Zeg nou zelf: waarom zou je
nieuwe meubels kopen
als je dankzij
Joseph Wolters geld
overhoudt voor
de échte leuke dingen,
én meteen jaren extra

Meubelstoffeerderij J. Wolters
Overveen: Bloemendaalseweg 247 A - 023 545 96 32
Alkmaar: Jan van Goyenstraat 1026 - 072 2020 92 92

Leiden: Houtlaan 11 - 071 203 24 00
Kijk op www.josephwolters.nl
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GGD Kennemerland: boostervaccinatie
kan alleen op gemaakte afspraak
Heemstede/Bloemendaal – De
boostervaccinatie is gestart, meldt
GGD Kennmerland. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om
de bescherming op peil te houden.
Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het
coronavirus. Er is in de regio Kennemerland veel animo voor de boostervaccinatie. GGD Kennemerland benadrukt dat het voor deze vaccinatie
alleen mogelijk is om op afspraak
langs te komen. Dit geldt voor alle
locaties.
De afgelopen maanden was het in de
regio mogelijk om op alle locaties
zonder afspraak langs te komen voor
een eerste of tweede prik. Het
grootste deel van inwoners had deze
inmiddels gehad en daardoor was er
capaciteit genoeg om zonder
afspraak te werken. Daarbij speelde
mee dat GGD Kennemerland het
voor deze groep zo gemakkelijk
mogelijk wilde maken om zich te
laten vaccineren. Momenteel merken
wij dat veel inwoners toch zonder
afspraak naar de locaties komen.
We bevinden ons in de volgende fase
van de vaccinatiecampagne waarbij
sinds 19 november 2021 mensen van
80 jaar en ouder uitgenodigd worden
om de booster te halen. Hierbij gaat
het weer om grote aantallen waardoor het qua capaciteit niet mogelijk
is om buiten de reguliere afspraken
om een vrije inloop ter organiseren.

coronavaccinatie. Wie na de laatste
vaccinatie nog positief getest is op
corona, moet 6 maanden wachten
nadat hij of zij corona heeft gehad.
Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de coronacheckapp kunnen mensen hun laatste
vaccinatiedatum checken.
Mensen die om gezondheidsredenen
niet zelf of met hulp van anderen
naar een GGD-priklocatie kunnen
komen, hoeven nog niets te doen. Zij
krijgen een aanvullend bericht voor
vaccinatie thuis.
Kijk voor vaccinatielocaties op:
https://www.ggdkennemerland.nl/
zoekresultaten?searchkeyword=vacci
natielocaties.
Bron: GGD Kennemerland.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 48
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Bloemendaal Opnieuw een week met de nodige
ontwikkelingen. De maatregelen zijn
aangescherpt om het aantal besmettingen terug te dringen. Zo te
merken worden de maatregelen
mondjesmaat opgevolgd. Ja, de
winkels, sportkantines, restaurants
en bars gaan keurig om 17.00 uur
dicht.
Sint-Nicolaas in kleine groepjes
Wat de meeste zorgen baart is het
aantal besmettingen dat op scholen
ontstaat, op het werk of thuis. In
week, waar velen gewend zijn SintNicolaas te vieren moest men maatregelen treffen om in kleine groepjes
de pakjes te verdelen. Zo niet, dan
loopt de kans op een besmetting
snel op. Voordat personen met het
virus in het ziekenhuis belanden gaat
er meestal een week of twee overheen. Daarom wordt pas vlak voor

Kerst duidelijk wat de periode rond 5
december voor gevolgen heeft.
In Heemstede namen de besmettingen af tot een totaal van 214 , dat
zijn er 86 minder dan in week 47.
Bloemendaal kende de afgelopen
week 240 besmettingen, 44 minder
dan een week eerder. Wel is het
totaal van Bloemendaal voor het
eerst in één week hoger dan in
Heemstede. Geen van de inwoners
kwam te overlijden of werd in het
ziekenhuis opgenomen. De ziekenhuizen zitten qua IC-bedden nagenoeg op hun maximale capaciteit.
Momenteel liggen er ongeveer 600
mensen op een IC-afdeling en komen
er dagelijks nog rond de 50 patiënten
bij.
Rustige Kerst?
Schrikbarend is het aantal van 352
sterfgevallen in deze verslagweek. In
het ziekenhuis liggen 2.094 patiënten en daar komen dagelijks nog

Kerstconcert
Oude Kerk
gaat niet door
Heemstede - Het kerstconcert op
19 december in de Oude Kerk van
Heemstede aan het Wilhelminaplein kan helaas, ten gevolge van
de coronamaatregelen, niet doorgaan.
De Muziekcommissie van de Theeconcerten hoopt u in het nieuwe jaar
weer te ontmoeten in de Oude Kerk.

De Oude Kerk. Foto: Bart Jonker.

Is dat klagen terecht?
Sinds begin 2020 houdt het coronavirus ons in zijn greep . Bovenop
de oproep om je handen te wassen, drukte te vermijden en thuis
te werken, was de eerste reactie
testen en bron- en contactonderzoek. Dit om goed zicht te houden
op waar het virus opdook en
gepaste acties te nemen. Toen dat
niet meer voldoende was, volgde
Bert van de Velden. Foto: aangeleverd
beperkende maatregelen met als
door GGD Kennemerland.
doel contact tussen mensen te
beperken om overdracht te
remmen. Er ging dan ook een zucht van opluchting door het land toen
eind 2020 het bericht kwam dat er een goedgekeurd vaccin beschikbaar
was. Daarmee konden kwetsbare mensen worden beschermd tegen een
ernstig ziekteverloop. Terug naar normaal. Precies een jaar geleden begon
ik met het schrijven van deze columns. Had ik verwacht dat nog steeds te
doen? Ik had in ieder geval gehoopt op een nieuw onderwerp.

Covid-19 vaccinatie. Foto: Bigstock.

GGD Kennemerland vindt het daarbij
niet wenselijk dat mensen uit deze
leeftijdscategorie mogelijk voor een
langere tijd moeten wachten buiten
de locatie. Er wordt momenteel
opgeschaald om dagelijks zoveel
mogelijk afspraken te kunnen
inplannen.
Mensen geboren in 1940 kunnen nu
online een afspraak inplannen bij de
GGD voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via:
www.coronavaccinatieafspraak.nl.
Voor een online afspraak is het niet
nodig om op de uitnodigingsbrief te
wachten. Wie liever een telefonische
afspraak maakt, moet eerst de brief
afwachten.
De boostervaccinatie kan gehaald
worden 6 maanden na de laatste

INGEZONDEN COLUMN GGD

ruim 300 mensen bij. Het zou dus
mooi zijn als het aantal besmettingen in Nederland zou afnemen en
daarmee ook de druk op de ziekenhuizen. Zover is het nog niet, dus
houdt een ieder zijn hart vast wat de
komende weken gaat brengen. Om
weer een stap te zetten in de vaccinatieronde komt er nu een derde prik
(booster) ter beschikking. Volgens
minister De Jonge zou voor eind
december een groep van 3 miljoen
inwoners moeten zijn ingeënt. Het
betreft in eerste instantie inwoners
van 60 jaar en ouder. Alles is uit de
kast gehaald om personeel te
werven. Er worden 350 militairen
ingezet, medische studenten, herintreders en kort opgeleide uitzendkrachten of studerenden voor
doktersassistente. Het reproductiegetal ligt momenteel net onder de 1
(0,99) en dat is positief. Of het allemaal gaat lukken en wij allen een
rustige Kerst tegemoet kunnen zien
is te hopen.

Drie weken na de goedkeuring van het vaccin, op 15 januari 2021, werd
de eerst prik gezet. Nog voordat we goed en wel begonnen waren, was
het commentaar niet van de lucht. Het leek wel of we met elkaar in een
praatprogramma over voetbal terecht waren gekomen. Spelers uit vorm,
de verkeerde trainer, slecht transferbeleid en een bestuur van de club dat
ook niet deugde. Het was te weinig of te laat. Het leek wel of de criticasters zich niet beseften dat er ruimte nodig is waar geprikt kan worden,
dat je daarvoor handjes nodig hebt, dat dit medisch verantwoord moet
gebeuren en nog veel meer. Gelukkig konden we leunen op de ervaringen die bij grootschalig vaccineren was opgedaan (zoals bij de Jeugdgezondheidszorg) en kwam het vaccineren snel op stoom. Zes maanden
later, in juli 2021 was het overgrote deel van de Nederlandse bevolking
gevaccineerd. Een topprestatie.
Ook nu is er vanuit de zesde kolonne veel aandacht voor het tempo
waarin de boosterprik – de oppepper om de bescherming van het vaccin
op peil te houden – voor mensen beschikbaar komt en de snelheid waarmee de prik wordt gezet. Het is voor het goede begrip van belang de
feiten te kennen. In september 2021 gaf de Gezondheidsraad nog het
advies om alleen aan een beperkte groep een boosterprik aan te bieden.
Dit met de aantekening dat de prik op den duur voor meer mensen
beschikbaar zou moeten kunnen komen en adviseerde daarvoor alvast
de voorbereidingen te starten.
GGD Kennemerland heeft daar in oktober en november hard aan gewerkt. Er is gekeken waar dat kon, hoe snel personeel beschikbaar was en
nog zo wat. Aangezien de toestemming ontbrak om huur- en arbeidscontracten af te sluiten en ook nog niet duidelijk was wie wanneer voor een
boosterprik in aanmerking kwam, is uitgegaan van een startmoment in
januari 2022 met een verwachte piekcapaciteit van zo’n 16.000 tot 20.000
prikken in Kennemerland. Met wat wij toen wisten, waren we er klaar
voor. Sterker we gingen voorop.
Op 2 november jl. heeft de Gezondheidsraad het advies gegeven om
versneld een boostervaccin toe te dienen aan mensen van 60 jaar en
ouder en aan bewoners van zorginstellingen. Dat maakte het nodig de
start te vervroegen naar 6 december. Daar is direct op geschakeld, maar
elke week daarna werden de paaltjes vooruitgeschoven en zijn we 19
november gestart. Naast de versnelling werd ook de gevraagde capaciteit
in diezelfde weken verhoogd van 500.000 naar 600.000 en vervolgens
naar 700.000 prikken per week. Dat komt voor de regio Kennemerland
neer op ruim 31.000 prikken per week. In enkele weken dus vier keer
versneld en drie keer de gevraagde capaciteit verhoogd!
Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat dit veel vraagt van een organisatie die al twee jaar onder hoogspanning werkt om kwetsbare burgers
te beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en het overeind houden
van de zorg. Daar staan we pal voor, maar de rek gaat er wel uit. En ja, wij
begrijpen dat er veel zorg is onder ouderen en mensen die in de zorg
werken over de risico’s die de nieuwe variant van het virus meebrengt.
Dat zien en voelen we als 700 mensen zich bij onze locaties spontaan
melden voor een prik.
Hoewel er een afspraak voor nodig is, hebben we de mensen die in weer
in wind naar de locatie waren gekomen, niet weggestuurd, maar zijn de
handen uit de mouwen gestoken en hebben ze toch hun vaccin gezet
gekregen. Om het vol te houden is aanmoediging en waardering nodig.
Maar ook discipline en solidariteit: om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren is het belangrijk dat we dit op afspraak doen en niet op de bonnefooi. Dit verstoort het proces en juist dat willen we nu niet. Maak daarom
eerst een afspraak! We juichen de schaatser toe die ervoor gaat om een
wereldrecord te zetten. Laten we nu voor de GGD juichen om in een
recordtempo de booster weg te zetten. Terwijl we ondertussen ook de
algehele vaccinatiegraad verhogen.
Voor mij zelf sprekend ben ik bijzonder trots op wat onze mensen tot nu
toe hebben laten zien. Ik hoop u ook.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland
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Gemeenteraad
De commissie- en
raadsvergaderingen worden
live uitgezonden. Door de
verscherpte coronamaatregelen kan
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak
bij commissievergaderingen vindt
ook digitaal plaats. Insprekers kunnen
zich van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of (023) 548 56 46.
De vergaderingen zijn online te volgen
via gemeentebestuur.heemstede.nl.
9 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Adviesrecht en participatie onder de
Omgevingswet
• Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond: Heemstede
2022
• Bestemmingsplan ‘Herziening
Landgoederen en Groene Gebieden,
1e herziening’
• Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland
• Addendum Nota bodembeheer regio
IJmond
• Toewijzing ligplaats vaartuig de Olifant
• Ontwerpbestemmingsplan
‘Nieuwe Belvedère’
• Visie Publieke Laadinfrastructuur
Heemstede
• Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie
Haarlemmermeer 2040

Ja-Ja sticker

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Per 1 januari 2022 ontvangt u
als inwoner van Heemstede
uitsluitend huis-aan-huisbladen
en het HIK-magazine in uw
brievenbus. Wilt u ook graag reclamefolders
of ander ongeadresseerd drukwerk (blijven)
ontvangen? Plak dan de Ja/Ja-sticker op
uw brievenbus. Als u helemaal niets meer
wilt ontvangen, kunt u ook kiezen voor de
Nee/Nee-sticker. De verschillende soorten
brievenbusstickers zijn gratis af te halen
bij het gemeentehuis. Wij kiezen voor dit
beleid om papierverspilling tegen te gaan.

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
gemeenteheemstede
@heemstede
gemeente heemstede

Tijdelijke subsidie voor kosten controle
coronatoegangsbewijzen (CTB)
Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet
controleren, is er de
Tijdelijke subsidieregeling
compensatie kosten controle
coronatoegangsbewijzen. De gemeente
Heemstede heeft € 43.000 beschikbaar
gekregen van het Rijk om (horeca)
ondernemers te ondersteunen bij de
controle van coronatoegangsbewijzen.

De gemeente kiest ervoor om de
financiële ondersteuning in te zetten
voor horecaondernemers. Alleen kosten
die gemaakt zijn van 22 september tot
en met 31 december 2021 komen in
aanmerking voor deze subsidie.
Ga voor meer informatie, de
voorwaarden en het aanvraagformulier
naar heemstede.nl/ctbsubsidie.

Kledingcadeaukaart

Officiële
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online
bekendmakingen op overheid.nl leidend.
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:
Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen schuur, Beethovenlaan 47
➜ vervangen van de vloer voor
schuimbeton en uitbreiden woonhuis,
Fresialaan 19
➜ vergroten dakkapel, plaatsen
dakkapel, interne doorbraak en
opvangconstructie dak, Reggelaan 13
➜ vergroten dakkapel, Rijnlaan 49
➜ kappen van een acacia,
Van Merlenlaan 4B
Aanvraag omgevingsvergunning
(vergunningsvrij):
➜ plaatsen schuur, Beethovenlaan 47

Inwoners met een laag
inkomen kunnen eenmalig
een kledingcadeaukaart 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 en is twee jaar geldig.
Aanvragen cadeaukaart
Inwoners met een uitkering via
IASZ hoeven niets te doen. Zij
ontvangen automatisch bericht over
de cadeaukaart. Ontvangt u geen
uitkering? Vraag de cadeaukaart dan
aan vóór 1 januari 2022 via
iasz.nl/kledingcadeaukaart.

8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 19.30 uur
8.30 - 13.00 uur

Toenemende drukte milieustraat
De drukte bij de milieustraat
Heemstede neemt de laatste
tijd toe. Vooral op zaterdag en
maandag is het steeds drukker. Wij raden
u daarom aan op andere werkdagen

tussen 8.00 en 16.30 uur naar de
milieustraat te gaan.
Kijk voor meer informatie
over de openingstijden op
heemstede.nl/afval/milieustraat.

Inspraak gestart Herinrichting
Van den Eijndekade
Het wegdek van de Van
den Eijndekade (tussen
Heemsteedse Dreef en
Zwaaihavenbrug) is in een matige
toestand. Omdat aanwonenden overlast
hebben van trillingen en geluid is besloten

Meer informatie: heemstede.nl

de inrichting van dit weggedeelte aan
te passen. Samen met aanwonenden is
een voorlopig ontwerp opgesteld. Op
dit ontwerp kunt u tot 17 januari 2022
reageren. Kijk voor meer informatie op
heemstede.nl/vandeneijndekade.

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijziging winkelpui, Binnenweg 93-95
➜ plaatsen dakkapel, Burg. van
Lennepweg 32
➜ plaatsen dakkapel,
Dr. Schaepmanlaan 8
➜ wijzigen van de entree,
Glipper Dreef 175
➜ wijzigen kozijn voorgevel,
H.W. Mesdaglaan 35
➜ plaatsen kozijn zijgevel, Havenstraat 63
➜ plaatsen dakopbouw en verhogen nok,
Vijfherenstraat 18
Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van 4 bouwborden en
2 spandoeken ten behoeve van een
project glasvezel uitrol, diverse locaties

Officiële bekendmakingen
De gemeente publiceert
officiële bekendmakingen
en kennisgevingen van
onder andere vergunningen,
ontheffingen, verkeersbesluiten en
regelgeving via Overheid.nl.

