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Door Bart Jonker 

Zandvoort – Max Verstappen heeft 
het maar weer ge�ikt en wist afge-
lopen zondag 4 september de eind-
zege de Dutch Grand Prix weer
binnen te halen op eigen geboorte-
grond. Nederland was door het dolle 
heen.

De sfeer van het Dutch Grand Prix-
feestje afgelopen weekend in Zand-
voort was duidelijk voelbaar en 
ouderwets gezellig, ook in de omlig-
gende gemeenten. In Zandvoort zelf 
waren veel woningen en gebouwen 
opgetuigd in oranje, met Formule 
1-vlaggen en vlaggen met de beel-
tenis van Max Verstappen.
In de badplaats en in en om het 
circuit was het een drukte van be-
lang. De meesten arriveerden per 
�ets, zo was duidelijk te zien aan het 
massaal aantal gestalde �etsen in de 
badplaats. 

Mooi feestje
Al vanaf de oude trambaan in Aerden-
hout boden enthousiaste kinderen 
met hun ouders versnaperingen en 
drankjes tegen een zakcentje aan, 
bestemd voor de dorstige Formule 
1-fans. Het �etspad door de duinen 
richting Zandvoort werd doorkruist 
door vele enthousiaste Grand Prix-
fans. Zoals Paul, Peter, Joey en Annie 
die er helemaal zin in hadden en de 
gelukkigen waren met toegangs-
kaarten. “Paul heeft de kaarten gere-
geld”,  vertelt Annie trots. “Het wordt 
echt een mooi feestje!” En dat was 
het ook, te zien op de ingezonden 
foto van Jeroen Munter met zijn 
zoontje Marijn, die de het racefeestje 
van de Grand Prix op het circuit live 
meemaakten.  

Ook de Zandvoortse inwoners 
maakten er hun eigen feestje van en 
genoten met volle teugen van het 
gezellige evenement en het fraaie 

weer. Op de Van Lennepweg, nabij 
het circuit, zaten de familie Bakker en 
mevrouw Pot met haar hond Barry 
zaten hemelsbreed eerste rij, of-
schoon je niets zag van de races en 
van wat erop het circuit gebeurde. 
Gezellig met een drankje en een 
hapje genieten van het evenement. 
De hele straat was uitgedost met 
racevlaggen en met Formule 1-items. 

Voor een duppie koekkruimels 
halen
Verderop zaten mevrouw Straeter 
met haar man, zuster en kennissen 
gezellig in de voortuin te genieten 
van het hele gebeuren. “Vroeger 
kwam Jan Lammers als jongetje al bij 
Seijsner waar ik werkte en vroeg hij 
mij of ik voor een duppie koekkrui-
mels had”, vertelt ze trots. “Later was 
hij bij de slipschool van Rob Slote-
maker te vinden en werd hij een 
groot coureur, dat had ik toen niet 
kunnen bevroeden. De Formule 1 

hoort echt bij Zandvoort. Ik woon al 
54 jaar in dit huis hier en moest hier-
voor trouwen. De een moet trouwen 
omdat ze in verwachting is, ik moest 
trouwen om dit huis te krijgen”, lacht 
ze. “Enig minipuntje dit jaar is dat ik 
vind dat je als bewoner erg moet 
omrijden met alle afsluitingen en het 
is ook niet overal even duidelijk 
aangegeven. Dat had ietsje beter 
gekund, maar al met al is het weer 
hartstikke gezellig, aldus mevrouw 
Straeter.  

Geen twijfel
Afgelopen zaterdag was er al geen 
twijfel bij de Zandvoorters of Max 
Verstappen ging winnen. Volmondig 
was iedereen het erover eens: “Tuur-
lijk gaat Max winnen!” Die voorspel-
ling is uitgekomen en kan worden 
bijgeschreven in de geschiedenis-
boeken. Elders in deze krant een 
speciale pagina met meer foto’s van 
de Dutch Grand Prix. 

Heel Zandvoort door het dolle heen tijdens het 
Dutch Grand Prix weekend: “Tuurlijk wint Max!” 

Jeroen Munter (rechts) met zijn zoontje Marijn (links) genoten van het racespektakel op het circuit. Foto: Jeroen Munter.

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij

in bewegingin bewegingin bewegingin bewegingHeemstede

7 AVONDEN LES
VAARBEWIJZEN

Start woensdag 22 september 2021
in het Kennemersportcentrum te Haarlem 

(naast de IJsbaan aan de randweg) ervaren 
docent leidt op voor het CBR certificaat.

Tel. 06-18665376 www.vaarbewijs-haarlem.nl 
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Tennisvereniging JVV   (Jeugd Van Vroeger)

Melisvaartpad 11
Info: 023-5287990 (Louise) 
of   jvv.secr@ziggo.nl
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JVV30 jaar
MAANDAG- EN/OF 
VRIJDAGMIDDAG
van 14.00 tot 16.00 uur

HET WINTERSEIZOEN 
TENNISSEN?
met 50 plussers
van 1 oktober tot 1 april

Haarlem - Eindelijk is het zo 
ver: er kan weer in de Fablo 
Tennishal aan het Marcelis-
vaartpad 11 te Haarlem in 
clubverband binnen geten-
nist worden. 
JVV (Jeugd Van Vroeger) 
tennist in het winterseizoen 
van 1 oktober tot 1 april, op 
maandag en vrijdag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur in de Fablohal.  Er wordt 
getennist met een zgn. 
‘afhangsysteem’. 
Gewoonlijk wordt het 
seizoen geopend met een 
‘Openingstoernooi’, dan in 
februari een ‘Midwintertoer-
nooi’ en in april een ‘Slot-
toernooi’; meestal afge-
sloten met een hapje en 
een drankje. Deelname is 
niet verplicht, maar geeft, 
naast het tennissen, veel 
extra plezier. 
Bij deze toernooien is een 
partner of introducé van 
harte welkom.
De tennisvereniging JVV is 
geen club om te leren 
tennissen. 
JVV is bedoeld voor 50 plus 
leden die een ‘redelijke bal 
slaan’. 
Meer weten of inschrijven bij 

het secretariaat (Louise de 
Graaf).
Mail naar: jvv.secr@ziggo.nl
of  bel:  023-5287990. In 
mei 2020 bestond JVV 30 
jaar. 
Een feestelijke dag stond 
gepland met bus, boot en 
nog meer, maar helaas kon 
deze jubileumviering door 
‘Tante Corona’ niet 
doorgaan. 
Nu staat het 30-jarig jubile-
umfeest gepland in maart/
april 2022. Eventuele 
nieuwe leden kunnen het 
jubileumfeest dan 
meevieren!

Tennisvereniging JVV 
bestaat 30 jaar: binnen 
tennissen in clubverband

Foto aangeleverd door JVV

Regio - Het is weer 
september. Dan heeft u 
weer de mogelijkheid om 
mee te doen aan de cursus 
vaarbewijs bij Vaarbewijs 
Haarlem.
Zit u al een tijdje te dubben, 
zal ik wel of zal ik niet...? Zet 
dan nu de stap! Het zijn 
leerzame en leuke 
avonden, gegeven door 
een zeer ervaren docent, 
Marc van Hemert.
De cursussen Klein Vaarbe-
wijs worden in kleine 
groepen gegeven, zodat u 
veel persoonlijke aandacht 

krijgt. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt uw belangstelling 
gewekt, uw fantasie geprik-
keld en het oproepen van 
vragen gestimuleerd. Uiter-
aard komt de praktijk ruim-
schoots aan de orde, zodat 
u na de cursus niet alleen 
uw vaarbewijs-diploma 
gehaald heeft, maar ook 
écht begrijpt hoe het alle-
maal werkt. Op deze manier 
wordt het leuk om het vaar-
bewijs te halen. 
Zeker ook omdat u dat 
samendoet met een groep 
gelijkgestemden. 

Doe nu de cursus Vaarbewijs
Op de cursusavonden 
heerst vaak een zeer goede 
sfeer.
En het allerbelangrijkste is 
dat u zich met het vaarbe-
wijs op zak, veiliger en pret-
tiger voelt op het water.
Het examen doet u bij het 
CBR. Daar zijn ze hard bezig 

om de corona-achter-
standen weg te werken. Zo 
ontstaat er weer ruimte voor 
de vaarbewijskandidaten.
Meer informatie: www.vaar-
bewijs-haarlem.nl, 06 - 
18665376 of per e-mail: 
marc.van.hemert@gmail.
com.

Heemstede - Goed nieuws in 
deze coronatij: 
Dans & Balletstudio Jolein 
opent haar deuren weer voor 
het nieuwe dansseizoen 
21-22. 
Vanaf deze zomer mogen 
gelukkig weer de danslessen 
georganiseerd worden binnen 
in de dans- en balletstudio’s in 
Haarlem, Heemstede, Sant-
poort en Vijfhuizen.  
Voor dreumes, kleuters, jeugd 
en volwassenen, voor begin-
ners en gevorderden, heeft 
Dans & Balletstudio Jolein een 

breed en gevarieerd 
lesaanbod. De ruime studio’s 
zijn ingericht met een mooie 
dansvloer, spiegels en een 
barre. 
Dans & Balletstudio Jolein 
werkt met een enthousiast 
team van talentvolle en gedi-
plomeerde docenten, en met 
relatief kleine groepen, zodat 
voor ieder de tijd en ruimte 
aanwezig is om te (leren) 
dansen. 
Behalve recreatief dansen, 
komt het regelmatig voor dat 
dansers doorstromen naar een 

Start nieuw dansseizoen voor 
Dans & Balletstudio Jolein

Foto aangeleverd door Dans & Balletstudio Jolein

dansvakopleiding.
Ben je benieuwd of dansen 
iets voor jou is? Meld je dan 
online aan om een gratis 
proefles te komen volgen. Het 
dansseizoen wordt afgesloten 
met een spetterende dans-
voorstelling in het theater.  

Voor een compleet overzicht 
van de locaties en het 
lesaanbod: 
raadpleeg de website: 
www.balletstudiojolein.nl.

KOM OOK BIJ ONS DANSEN VANAF 2 JAAR T/M VOLWASSEN

DREUMESDANS  
PEUTERDANS
KIDSDANCE

KLASSIEK
MUSICALKLAS

HAARLEM - HEEMSTEDE - SANTPOORT - VIJFHUIZEN

WWW.BALLETSTUDIOJOLEIN.NL
MELD JE ONLINE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES

DEMOTEAM
MODERN

STREETDANCE
TALENTENKLAS   

HIPHOP 

In deze krant:
Heemstede in beweging

Trefpuntlezing 
‘Vrouwelijke 
Expressionisten’ 
Heemstede - Op dinsdag 13 septem-
ber om 13.30 uur vindt de Trefpunt-
lezing ‘Vrouwelijke Expressionisten’ 
plaats door Michiel Kersten, in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.  
Jackson Pollock, Willem de Kooning, 
Marc Rothko. Wie kent de namen van 
deze Amerikaanse abstractexpressio-
nisten uit de jaren vijftig en zestig 
niet? Zo beroemd als de mannen 
zijn, zo onbekend zijn de vrouwen 
van het abstract-expressionisme.  
Michiel Kersten schetst de aardver-
schuiving die het abstract-expressio-
nisme betekende in de kunst.
Kosten: €5,-. Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt 
023 - 5483828.

Voorstelling 
‘Zomerzotheid’ door 
De Speelgasten
Heemstede - Woensdag 14 septem-
ber van 14.30 - 15.30 uur speelt de 
voorstelling ‘Zomerzotheid’ door De 
Speelgasten in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De Speelgasten is 
een groep professionele acteurs die 
huiskamervoorstellingen speelt op 
locatie in huiskamers of kleine thea-
ters. Ze gebruiken Nederlandstalige 
muziek en poëzie om een eigen 
theatersetting te creëren. De voor-
stelling is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Stichting 
Gouden Dagen/Sint Jacob. 
Toegang: €5,-. Aanmelden via: 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 – 5483828.

Jaarmarkt Bloemendaal

Bloemendaal - Op zondag 11 
september vindt er van 10-17 
uur weer een gezellige jaarmarkt 
plaats in het Winkelcentrum 
Bloemendaal, georganiseerd 
door de Winkeliersvereniging. 
Met veel kramen, muziek, eten 
en drinken en een modeshow 
om 13 uur. 
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Orgel in de Heilige Bavokerk. Foto 
aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 10 en 
zondag 11 september zal de H. Bavo-
kerk aan de Herenweg 88 in Heem-
stede haar deuren openen om de 
monumentale ruimte te tonen aan 
iedere belangstellende. 
Het orgel, een rijksmonument, is in 
1833 gebouwd door de Amster-
damse orgelbouwers Van den Brink, 
neemt daar een belangrijke plaats in. 
Het orgel zal zaterdag vanaf 10 uur 
en zondagmiddag vanaf 12 uur 
bespeeld worden door Wim Rijkhold 
Meesters en Ian Clarke.  
Ook zal het orgel te horen zijn als 
begeleidend instrument tijdens 
openbare repetities, waarbij sopraan 
Tamara van Zwol en bas Paul van Urk 
liederen en aria’s zingen. 
De Open Monumentendagen bieden 
u de gelegenheid om het interieur 
van de kerk en de fraaie ramen te 
bekijken.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 77 is een pand dat er al sinds 1910 staat 
en als eerste bewoner wordt A.A. Swolfs genoemd. 
Bij hem zijn o.a. aandelen te koop voor � 100,- van 
de ‘Auto Omnibusdienst’. (Haarlems Dagblad 11 
maart 1914). Ook heeft hij zitting in het eerste 
stemdistrict (Raadsnotulen Heemstede 3 mei 1918). 
In 1921 wordt ‘Heerenhuis Binnenweg 77’ te koop aangeboden via makelaar 
G. Smit, Binnenweg 74.  
Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 vermeld vervolgens gepensi-
oneerd schoolhoofd Cornelis Johannes Theodorus Leistikow als bewoner. 
Hij is o.a. penningmeester van “De vereniging tot verfraaiing van Heemstede 
en Bennebroek en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer”. 
Hij is overleden op 24 januari 1936. Vervolgens staat in het adresboek van 
Heemstede (1 januari 1940) dochter A.W.C. Leistikow (1876-1952) als 
bewoonster van Binnenweg 77 vermeld. 

Er wonen meerdere mensen op nummer 77. Zo wordt het adres genoemd 
in de overlijdensadvertentie van Willem David Ligtenberg op 11 januari 
1945, maar ook mevrouw Leistikow woont er nog (adresboek Heemstede
1 januari 1948). Hetzelfde stratenboek vermeld ook David Ligtenberg op 
Binnenweg 77. Hij overlijdt op 21 november 1958. Weduwe mevrouw
E.E. Ligtenberg-van der Kodde blijft op nummer 77 wonen (adresboek 
Heemstede 1 april 1961). 

In datzelfde jaar verschijnen er advertenties van garage H. Peters op 
Binnenweg 77-79. Vooralsnog is nummer 77 het woonhuis. De garage zelf 
zit op Binnenweg 79. In 1976 wordt nummer 77 verbouwd tot showroom en 
de opening daarvan is op 28 januari 1977.(Haarlems Dagblad 27 januari 
1977). 

Federmann begon op de Grote Houtstraat 37 in Haarlem. August Feder-
mann startte hier in 1850 de eerste optiekzaak en brillenwinkel van Neder-
land. Volgens hun eigen site de oudste brillenwinkel van Nederland. In 1996 
is er een verbouwing van de voormalige showroom op Binnenweg 77 naar 
een winkel van Federmann en deze zit er tot op heden nog steeds. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 5 september 2022, de winkel ver-
scholen achter steigers. Op de toen-foto (HVHB) rechts nummer 77. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (33)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 11 september, 10u.
Ds. P. Barnard (Bilthoven).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 8 september, 9u.  
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 9 september, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 11 september, 10u.
Eucharistieviering m.m.v. Bavo-
koor. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 11 september, 10u.
Ds. J. Mulder. Na de dienst is er 
ko�e drinken. De diensten kunt u 
volgen via: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag 9u. Eucharistieviering, 
pater Tristán Pérez.
Woensdag 7 september, 10u. 
Viering ouderen senioren-
pastoraat, pastor Rob Verhaegh.

Woensdag 7 september, van 11.30 
- 12.30u. Uitstelling van het Aller-
heiligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Tristan Perez.
Zondag 11 september, 10u.
Eucharistieviering, Mgr. J. Hendriks.
Zondagavond 11 september, 
18.45u. Plechtig Lof, pastor Rob 
Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op
woensdag en vrijdag van 9-12u, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 11 september, 10u.
Ds. Joost van den Bogert 
(Haarlem). De diensten zijn ook 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 11 september, 10u. 
Spreker: Jaap Mosselman.
Stichting Dorcas.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 11 september, ds. J.R. 
Wolthuis (Leiden). De vieringen 
zijn ook online te volgen, zie:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel of zoek op YouTube naar 
trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN
De Heilige Bavokerk opent haar deuren op 
Monumentendagen

Heemstede - Op zaterdag 10 sep-
tember is de Doopsgezinde Kerk aan 
de Postlaan 16 in Heemstede van 
10.30-16.00 geopend in het kader 
van Open Mounumentendag. Deze 
kerk is in 1926 gebouwd in de Am-
sterdamse schoolstijl. De architect 
was Huib Tuninga (1898-1958). 
Op deze Monumentendag wordt er 
gespeeld op het Flentrop orgel 
(1937), het Kistorgel (2011) en het 
Klaus Becker orgel (1976). Met 
stukken van verschillende compo-
nisten, zoals:  Sweelinck, Haydn, 
Buxtehude, Mozart, Bach en Mendels-
sohn. Deze stukken worden uitge-
voerd door organisten: Dick Koo-
mans, Yu  Nagayama en als gast-

speler Ronald Molenaar. Tevens 
spelen zij solo/vierhandig twee 
orgels tezamen. De gastvrouwen 
leiden u graag rond in het prachtige 
zaalkerkje. U bent van harte welkom.

Open Monumentendag in Doopsgezinde Kerk

Het Kistorgel.
Foto: Marenka Groenhuijzen.
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Heemstede - In de week van 19 t/m 24 september staat het 
vertellen van verhalen centraal in de winkelstraat Binnenweg/
Raadhuisstraat. Twaalf ondernemers vertellen over de geschie-
denis van hun bedrijf en de veranderingen in de winkelstraat. 
Aanleiding is het 75-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (HVHB). Van deze dertien winkels 
bestaan sommige zelfs als veel langer dan 75 jaar: Patisserie 
Tummers sinds 1921, De Eerste Heemsteedse Vishandel sinds 
1924, Reyngoud Mode 92 jaar, Boekhandel Blokker 77 jaar en 
Home made By Ree bestaat dit jaar ook 75 jaar. 
In deze ‘verhalenweek’ kunnen belangstellenden elke dag luis-
teren naar een paar verhalen, bij de ondernemers in de winkel 
zelf. Wel even aanmelden via events@wch.nl. En als je aanvul-
lingen hebt op de verhalen, is dat natuurlijk helemaal mooi. Elke 
dag zijn er twee blokken van 15-20 minuten en de ondernemers 
die iets vertellen zitten op loopafstand van elkaar.  

Foto’s 
Naast deze verhalen zijn er een week lang in ruim 40 etalages 
oude foto’s van winkels in de Binnenweg/Raadhuisstraat te zien. 
Die zijn onder meer afkomstig uit het archief van de HVHB, het 
Noord-Hollands Archief en van de ondernemers zelf. Op deze 
manier keert niet alleen een stukje nostalgie terug in de nog 
altijd bloeiende winkelstraat, maar is ook te zien met hoeveel 
liefde en passie de ondernemers met hun zaak bezig waren en 
zijn. Tot slot zijn er twee inwoners van de winkelstraat die een 
korte rondleiding geven door de straat: Cees Fortgens en René 
Janus. 

Het volledige programma is te vinden op www.wch.nl.

75 jaar HVHB: ondernemers vertellen met plezier 
verhalen en geschiedenis over hun eigen winkelstraat

De IJzeren brug. Historische foto’s aangeleverd door WCH/HVHB.

Reyngoud Mode. Banketbakker Tummers. Kaptein Schoenen.

Kruideniers- en reformzaak Kiebert.Verfhandel Ree.

Van Dam.

Tram door de winkelstraat.
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Door Joke van der Zee

Heemstede – Een rij �etsen is netjes 
geparkeerd op het terrein van de 
Oude Kerk en de Pauwehof. Het is 
duidelijk: mensen die de Pauwehof 
bezoeken zijn sportief en kwiek, een 
enkeling daargelaten die per auto of 
rollator naar de Open Dag is geko-
men. En dat is ook geen schande 
aangezien de grootste groep 

Pauwehof-bezoekers tussen de 80 en 
90 jaar is!
Op woensdag 31 augustus werd de 
Open Dag gehouden en binnen het 
ontmoetings- en activiteitencentrum 
niets dan zonnige gezichten. Daar 
waren – los van het prachtige weer 
– redenen voor, zo laat een van de 
gastvrouwen van het centrum desge-
vraagd weten: “Natuurlijk mag alles 
weer, in coronatijd konden we maar 

een beperkt aantal mensen ont-
vangen. Maar daarnaast is dit 
gewoon zo’n heerlijke plek. Als je 
binnenkomt voel je gelijk de laag-
drempeligheid, je voelt je meteen 
welkom”, verklaart zij de populariteit 
van de Pauwehof.

Het centrum is een samenwerking 
tussen de diaconie van de Protes-
tantse Gemeente Heemstede en WIJ 

Heemstede. Het biedt ouderen 
(overigens: vanaf 55+) de mogelijk-
heid om creatief, educatief en spor-
tief bezig te zijn.

Tijdens de Open Dag dronken bezoe-
kers gezellig met elkaar ko�e en 
aanschouwden zij mooi gemaakte 
tekeningen en aquarellen maar ook 
quilts. Leuk om creatief bezig te zijn, 
“daar blijf je jong bij”, las je van de 

gezichten af. Als je dan ook nog kunt 
exposeren in het centrum is dat wel 
een leuk extraatje natuurlijk.

Wie de Open Dag heeft gemist maar 
wel graag informatie wil over een 
van de vele activiteiten die de Pauwe-
hof biedt kan contact opnemen met 
023-5286022 of even de website van 
WIJ Heemstede raadplegen:
www.wijheemstede.nl.

Geslaagde Open Dag: Pauwehof geliefd om zijn laagdrempeligheid

Veel belangstelling voor Open Dag in de Pauwehof. Foto’s: Joke van der Zee. Werken van cusisten.

Heemstede - Op donderdag 1 sep-
tember opende HJF Huiswerkbege-
leiding weer haar deuren. In de afge-
lopen jaren hebben zij al veel leer-
lingen begeleid bij het op orde 
brengen van hun schooltaken: 
plannen, hoe pak ik een vak aan, hoe 
verdeel ik mijn tijd. Juist nu, nu veel 
leerlingen achterstanden hebben 
opgelopen vanwege de moeilijke 
schoolsituatie met corona, kan huis-
werkbegeleiding of een-op-een 
begeleiding heel �jn zijn voor leer-
lingen. 

Veel ouders denken aan het begin 
van het schooljaar: “Laten we even 
kijken hoe het gaat.” Helaas blijkt dat 
vaak niet gunstig te werken. Juist een 
goede start is belangrijk. Dat geeft 
zelfvertrouwen en een goede basis 
voor het vervolg. Als een leerling in 
het begin van het schooljaar juist 
achterstanden oploopt, omdat hij/zij 
niet weet hoe de dingen aan te 
pakken, is dat erg moeilijk om het 
weer weg te werken. Ondanks goede 

inzet van de leerling kan het dan 
toch zo zijn dat het niet lukt, omdat 
de basis niet stevig genoeg is. Dan 
juist gaat het zelfvertrouwen van een 
leerling achteruit: “Waarom zou ik me 
inspannen, het lukt toch niet.” Om dit 

te voorkomen is tijdig ingrijpen 
nodig. Gun uw kind een goede start, 
daar heeft het een schooljaar lang 
plezier van!
Bel voor verder informatie met 
Hedwig Jurrius, 0f-46577776.

Een goed begin bij HJF is het halve werk

Een goede start is het halve werk bij HJF huiswerkbegeleiding. Foto aangeleverd 
door HJF Huiswerkbegeleiding.

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

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

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

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

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Deze keer schrijf ik een column over 
een collega. Riemond Schripsema heeft 
meer dan 30 jaar voor ons bedrijf 
gewerkt. Dag en nacht stond hij voor 
ons klaar, in de beginperiode letterlijk. 
Riemond werkte doordeweeks en 
‘s nachts had hij zelf de telefoon voor 
meldingen. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen. Zijn vrouw Agnes nam de 
telefoon waar, als Riemond erop uit ging. 
Hij had een collega die hem assisteerde in 
de nacht en weekenden.
Ook ik heb in die tijd die rol een paar keer 
mogen vervullen. We maakten weken van 
wel 70 uur en dat vonden we heel normaal. 
Er was destijds geen CAO.

Veelal verzorgden wij de opbaringen van 
mensen in hun pyjama. Dat was toen heel 
gebruikelijk. Nu komt dat niet meer voor. Je 
had een rouwkaart met een grijze of zwarte 
rand. Kleurendruk bestond nog niet en je 
bracht de rouwadvertentie op papier, met 
de auto, naar de Telegraaf. 
Als een overledene wat zwaarder was dan 

gemiddeld, dan kwam er een extra maat 
kist. Een bakkerskar noemde men dat. De 
hele fabriek stond dan te kijken als wij de 
kist ophaalde. Nu is een extra maat kist 
heel gebruikelijk.

Drie generaties. Zo werkte Riemond dus 
eerst onder leiding van mijn vader, daarna 
werd ik zijn leidinggevende en nu werkt hij 
ook met mijn oudste zoon Denzel.
Riemond heeft dus een bijzonder stukje 
geschiedenis geschreven in het 111-jarig 
bestaan van Dunweg. 

Dankbaar dat hij nu samen met Agnes van 
zijn pensioen kan genieten.
Want de afgelopen decennia hebben helaas 
bewezen dat het niet iedereen gegeven is 
om deze leeftijd in goede gezondheid te 
kunnen bereiken. 

Mooi dat je als rouwauto chauffeur bij ons 
familiebedrijf betrokken blijft. 
Jij weet de weg.

Een bijzonder afscheid

Zandvoort/Heemstede - Op 30 
augustus heeft Woonzorg Nederland 
het eerste vernieuwde gebouw van 
woonzorgcomplex Huis in de Duinen 
overgedragen aan zorgorganisatie 
Hartekamp Groep. Het nieuwe 
gebouw telt 45 woningen waar 
mensen met een verstandelijk beper-
king in gaan wonen. Er zijn drie 
woonlagen en per woonlaag wordt 
een woongroep van vijftien bewo-
ners gevormd. De bouw heeft exact 
een jaar geduurd, voordat het werd 
opgeleverd. 

Huis in de Duinen
Aan de rand van Zandvoort aan de 
Herman Heijermansweg ligt woon-
centrum Huis in de Duinen. Het 
woonzorgcomplex bestaat uit drie 
gebouwen. Twee van die drie 
gebouwen zijn vernieuwd, waarvan 
het eerste gebouw nu is opgeleverd. 
Het tweede vernieuwde gebouw 
wordt aan het eind van dit jaar opge-
leverd en overgedragen aan stichting 
Kennemerhart. 
“Het Huis in de Duinen vervult van 
oudsher een belangrijke functie in de 
gemeenschap. We zijn bijzonder trots 
dat we dit icoon nu in ere kunnen 
herstellen. Samen met onze zorg-
partners en de gemeente willen we 
zo een impuls geven aan de huisves-

ting en kwaliteit van leven van men-
sen met een verstandelijke beper-
king”, zegt Woonzorg Nederland-
bestuursvoorzitter Cees van Boven. 

Harteduin
Marlijn Lenselink, bestuurslid van 
Hartekamp Groep: “We zijn erg blij 
met het nieuwe gebouw voor onze 
cliënten. We noemen het gebouw 
Harteduin. Bewoners hebben een 
eigen studio en kunnen elkaar 
ontmoeten in de gezamenlijke huis-
kamer en dat verhoogt de onder-
linge verbondenheid.” 

Verbindende functie in de wijk
Het nieuwe Huis in de Duinen is er 
niet alleen voor de bewoners, maar 
ook voor senioren in de omgeving. 
Zij kunnen gebruikmaken van 
ontmoetingsruimte ‘Het Paviljoen’ in 
het gebouw, voor bijvoorbeeld een 
kopje ko�e of een georganiseerde 
activiteit. Zo vervult de ontmoetings-
ruimte een verbindende sociale 
functie in de wijk. “Dit is een echte 
aanwinst”, aldus burgemeester 
Moolenburgh van gemeente Zand-
voort. Ook de buitenruimte en de 
tuin worden vernieuwd, afgestemd 
met de zorgpartijen en afdeling 
stedenbouw, landschap en verkeers-
kunde van de gemeente.

Overdracht vernieuwd Huis in de 
Duinen aan de Hartekamp Groep

Huis in de Duinen. Foto aangeleverd.
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Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Op vrijdag 2 septem-
ber werd bij WIJ Heemstede een 
Open Dag gehouden in de Luifel. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur stond een 
groot aantal docenten en medewer-
kers klaar om informatie te verstrek-
ken over het nieuwe cursus- en acti-
viteitenprogramma. Op de meeste 
adressen in Heemstede lag de uitge-
breide brochure eerder in de brie-
venbus. Tijdens de open dag bood 
de organisatie geïnteresseerden de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
een korte workshop om een indruk 
te krijgen van het aanbod. 
  
Ellen Swart is sociaal werker en coör-
dinator bij WIJ Heemstede en licht 
toe: “Onze cursussen zijn zeer divers: 
creatieve cursussen, bewegingscur-
sussen, maar ook die over zingeving. 
Zoals de cursus ‘Creatief leven’, die 
laatste start in oktober weer. Met 
deze cursus leer je in een positieve 
sfeer wat je kunt doen om je beter te 
voelen en om de eerste stap te zet-
ten naar verbinding met anderen, 
met als doel de eenzaamheid te 
doorbreken.” 

Samen koken, samen eten 
Op culinair gebied is er de ‘Kookclub 
voor mannen’ die een herstart krijgt. 

De cursus is bedoeld voor mannen 
die nog niet kunnen koken en op een 
gezellige manier de basisbeginselen 
meekrijgen. Deze cursus start meer-
dere keren per jaar en de eerstvol-
gende is vanaf 27 oktober.

Ivonne Voogd begeleidt de heren bij 
de potten en pannen en heeft er zin 
in. ”Het is een laagdrempelige les en 
na a�oop eten we gezamenlijk wat 
we bereid hebben”, vertelt ze.  
 Naast het grote aantal cursussen 
biedt de organisatie voor welzijn, 
cultuur en maatschappelijk werk vele 
losse activiteiten die in de maande-
lijkse nieuwsbrief staan. Ellen Swart: 
“Wij hebben al jarenlang een aantal 
vaste programma’s op de dinsdag-
middag, de lezingen en �lmvoorstel-
lingen op woensdag en diverse losse 
activiteiten op vrijdag.”
 In Eethuis de Luifel kunnen mensen 
elkaar ontmoeten voor een gezellige 
maaltijd tegen een schappelijke prijs. 
“Samen eten verbindt”, zegt Ellen 
Swart. “Vaak blijven onze cursisten na 
de les om mee te eten en door te 
praten over de lesstof. Onze nieuwe 
kok komt uit Irak en zij kookt zowel 
gerechten uit de wereldkeuken als de 
Hollandse pot. In dat kader betrek-
ken we statushouders eveneens bij 
het bereiden van maaltijden in 
samenwerkingsverband met de 

Stichting Taalcoaches Zuid-Kenne-
merland.” 

Een programma voor jong en oud 
Maar er is veel meer: dienstverlening 
op Plein 1 voor senioren, zoals hulp 
bij de belastingaangifte en compu-
tergebruik, de Vriendinnenclub, een 
spelletjesmiddag bij Café ’t Brem-
metje, de open inloop schaakmid-
dagen, een biljartclub aan de Molen-
werfslaan en uiteraard de jongeren-

ruimte Plexat met vele activiteiten 
voor de jeugd onder leiding van Mike 
en Lies. Muziek is een andere vorm 
die mensen verbindt. Op het program-
ma staan onder meer 2 concerten 
van Dennis Kivit (Denisius) waarvan 
een met songs van de Beatles.
Andere concerten, uitvoeringen en ver-
dere informatie over cursussen en 
activiteiten zijn terug te vinden in de 
brochure en op:
www.wijheemstede.nl.

Breed aanbod van cursussen en activiteiten: 
Open Dag WIJ Heemstede wordt goed bezocht

Ivonne Voogd en Ellen Swart van WIJ Heemstede. Foto: Mirjam Goossens.

Door Bart Jonker

Heemstede – Ruud Lamers is mana-
ging director van de onafhankelijke 
�lmdistributeur ‘In The Air’ die geves-
tigd is aan de Cruquiusweg 5 in Heem-
stede, die die zich richt op hoogwaar-
dige familie- en kinder�lms. Ruud 
heeft al heel wat voetstapjes liggen 
en een jarenlange carrière in de 
entertainmentbranche. Een gesprek.  

Ruud begon zijn loopbaan in de 
muziekindustrie en was in 1975 
managing director voor platenlabel 
VIP Records en later van WEA 
Records. “Bij WEA records heb ik nog 
de singles van de Dolly Dots uitge-
bracht. Ik was eveneens betrokken 
bij het uitbrengen van de platen van 
Madonna bij onze partner Sire 
Records”, vertelt Ruud enthousiast. 
“Nu heet het allemaal Warner Music. 
In 1983 maakte ik de overstap van de 
muziekindustrie naar de �lmindustrie 
en werd ik algemeen directeur van 
Warner Home Video Benelux.” 

Snelheid, dynamiek en emotie
Ruud is zijn leven lang al gepassio-
neerd door entertainment. ‘Mijn hele 
carrière zit ik al in de entertainment-
industrie”, vervolgt hij. “Er worden 
veel emoties opgeroepen met enter-
tainment. Als jij namelijk bepaalde 
muziek hoort of geraakt wordt door 
een bepaalde �lm, dan komen daar 
je eigen emoties en herinneringen bij 
kijken. Dat kan bij een liefde, je eerste 
kus, de ontmoeting van je partner of 
een afscheid zijn van dat moment 
toen je de muziek hoorde of de �lm 
keek. Deze emoties zijn gewoonweg 
moeilijk onder woorden te brengen, 
maar je weet nog wel het moment 

wanneer deze muziek of �lm werd 
gedraaid. Die momenten blijven bij 
mensen hangen. Je weet bij wijze 
van spreken niet meer uit welk ko�e-
kopje je de ko�e dronk, maar wel 
welke muziek of �lm werd gedraaid. 
Dat is het mooie van entertainment. 
Ten tweede is de snelheid en dyna-
miek waar alles mee gebeurt min-
stens zo belangrijk. Bijvoorbeeld 
toen ik nog in de muziekindustrie 
zat, kwamen er iedere week tig 
nieuwe singletjes uit. Terwijl deze 
geplugd werden bij de DJ’s en opge-
nomen werden in de hitlijsten, was jij 
al bezig met de volgende plaat. Met 
andere woorden, je bent voortdu-
rend bezig met nieuwe muziekstro-

mingen en �lms die uitkomen. Als je 
bedenkt dat er op jaarbasis 450 �lms 
in Nederland uitkomen in de bios-
coop, is er eigenlijk “never a dull 
moment’.
Die dynamiek van de markt en enter-
tainment is snel en dat vind ik 
geweldig. Ook als iets niet aanslaat, 
betekent dat even dat je je wonden 
moet likken, maar daarna weer met 
volle overtuiging je werpt op het 
volgende product. Wist je trouwens 
dat heel veel entertainmentbedrijven  
en platenmaatschappijen in Heem-
stede en Haarlem gevestigd waren? 
Denk aan EMI in The Grammophone 
House aan de Bronsteeweg en aan 
CBS, thans Sony Music.“ 

In The Air
“Met alle opgedane werkervaring uit 
de entertainmentinustrie ken ik het 
klappen van de zweep. In 2012 ben 
ik mijn eigen onderneming In The Air 
Filmdistributie begonnen dat zich 
richt op familie- en kinder�lms. Zo 
zijn bekende ver�lmingen op basis 
van de boeken van Annie M.G. 
Schmidt door ons uitgebracht, zoals 
‘Abeltje’, ‘Pluk van de Pette�at’ , maar 
ook ‘Ja zuster, Nee zuster’ met onder 
meer Loes Luca.
We werken graag samen met Burny 
Bos Producties, al jaar en dag een 
grote en gerenommeerde naam op 
het gebied van kinder- en familie-
�lms. De �lms die wij distribueren 
moeten wel voldoen aan de eisen 
kindvriendelijk en ethisch en 
opvoedkundig verantwoord. Daar 
letten wij heel goed op. De laatste 
kinder�lm die we in de bioscoop 
hebben uitgebracht is ‘Strijd3r’, het 
�lmdebuut van balkunstenaar 
Touzani.” 

Functie Financieel/O�ce Assistent
“Ter uitbreiding van ons gezellige 
team zijn we op zoek naar een Finan-
cieel/O�ce Assistent voor 16 uur per 
week. Een zeer veelzijdige functie 
waarvoor we een teamspeler zoeken, 
die zich als een vis in het water voelt 
in de entertainmentindustrie en 
dezelfde passie en dynamiek deelt en 
allerlei hand- en spandiensten kan 
verrichtten. Ons bedrijf kent een 
prettige werksfeer en heeft een open 
cultuur.

Heb je vragen over de functie en wil 
je solliciteren? Neem dan contact op 
met Noesja Lamers op noesja@ita-
rights.com“, aldus Ruud.

Een functie in de entertainmentbranche en een 
gezellig team? Er hangt een leuke baan ‘In The Air’! 

Directeur Ruud Lamers bij het a�che van de familie�lm ‘Strijd3r’. Foto: Bart Jonker.

BOHEEMS 
KRISTAL

Heemstede - Glas bestaat uit 
een mengsel van siliciumdioxide 
en metaaloxide. Dit mengsel 
wordt verhit tot een zeer hoge 
temperatuur. Het is erg mooi om 
glasblazers aan het werk te zien, 
de ovens zijn gloeiend heet, wel 
tot 1400 graden celsius en de 
bollen die men met lange pijpen 
tevoorschijn tovert zijn schitte-
rend om te zien. Het glasblazen 
is een heel apart vak, dat eigen-
lijk altijd door mannen wordt ge-
daan omdat het lichamelijk 
zwaar werk is en het soms ook 
gevaarlijk is. Het bezoeken van 
een glasblazerij is erg interes-
sant.

Moderne vaas van 
glas, machinaal 
geslepen in jaren 90

Presentatie over 
kringloopwinkel 
Dorcas bij Nehemia
Heemstede - Velen kennen de kring-
loopwinkel Dorcas aan de Herenweg 
101 in Heemstede, waar vele vrijwil-
ligers die zich inzetten om het ge-
zellig en aantrekkelijk te maken. Maar 
wat gebeurt er met de opbrengst van 
de winkel?
Op zondag 11 september geeft 
Dorcas een mooie presentatie over 
haar beweegredenen en doelen.
Van 10.00-11.30 uur bij evangelische 
gemeente Nehemia in de aula van de 
HBM Koediefslaan 73 te Heemstede.
Gratis toegang en ko�e na a�oop.

Films in de Luifel
Heemstede – Bij WIJ Heemstede in 
de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede draaien in de grote zaal 
�lms. Entree: €7,- p.p. De �lm start 
om 19.30 uur.  Op woensdag 14 
september draait er een romantische 
drama�lm uit 2016 die speelt in West 
Australië. De �lmduur is 133 minu-
ten. Op woensdag 28 september 
draait er een bijzondere drama�lm 
over twee vrouwen uit 2021. Film-
duur 120 minuten. Eén keer per 
maand is er op donderdagochtend 
een �lm met aansluitend in de foyer 
van de Luifel een lekkere lunch. Op 
donderdag 15 september om 10.30 
uur draait een misdaad drama, waar 
twee mannen in een beruchte Ameri-
kaanse gevangenis bevriend raken. 
Film & lunch kosten samen €13,50. 
Meer informatie via:
tel.nr.: 023 – 5483828.
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Hoofddorp – Bent u net zo’n 
herder-fan als de Dierenopvang? 
De Dierenopvang nodigt u van 
harte uit op de herder-dag bij de 
locatie in Hoofddorp. Herders zijn 
super veelzijdige honden die tot 
heel veel in staat zijn en niets liever 
doen dan werken met en voor hun 
baas. Toch worden ze helaas vaak 
verkeerd begrepen en daardoor zijn 
er relatief veel herdershonden in de 
asielen te vinden. Daarom houdt 
Dierenopvang Haarlemmermeer 
aan de Hoofdweg 565 Westzijde in 
Hoofddorp op zaterdag 10 sep-
tember een speciale herder-dag. 
Iedereen is op die dag van harte 
welkom om tussen 12.00 en 16.00 
uur een kijkje achter de schermen 
te komen nemen. 

Wilt u zien wat een herdershond 
allemaal wil doen voor z’n baas?
Er zijn verschillende spectaculaire 
demonstraties! Niet alleen 
geweldig om te zien maar ook als 
inspiratiebron voor (toekomstige) 
eigenaren. Ook zijn er diverse infor-
matie-stands voor iedereen die 
graag advies ontvangt van specia-
listen rondom verzorging, training, 
sport en verantwoord houderschap 
van herders (en andere rassen). En 
er is een stand die kan helpen om 
uw viervoeter in veilige nieuwe 
‘gear’ te steken.  

Heel veel herders in nood 
Wist u dat er regelmatig herders-
honden in het asiel belanden op 
zoek naar een nieuw huis? Ze 

worden vaak verkeerd begrepen, 
terwijl ze diep in hun hart niets 
liever willen doen dan samen met 
hun eigenaar lekker aan de slag te 
gaan. Als landelijke organisatie 
wordt ervoor gezorgd dat er deze 
middag herders uit het hele land 
aanwezig zijn om kennis mee te 
maken. De dierenopvang zorgt 
ervoor dat van alle herdershonden 
die op dit moment in Dierenbe-
schermings-asielen verblijven een 
pro�el klaarligt en een aantal zal 
ook persoonlijk naar Hoofddorp af 
komen reizen om kennis met u te 
maken.

Wanneer u gedurende de maand 
september een herder bij de 
opvang adopteert, wordt ervoor 
gezorgd dat u daar een fantastisch 
starterspakket bijkrijgt: een grote 
zak voer, stoere ‘gear’ en natuurlijk 
een paar hele mooie speeltjes.

Kom naar de herder-dag in Hoofddorp!

Herders Kai en Stan. Foto’s aangeleverd.

Heemstede – Burgemeester Astrid  
Nienhuis bezocht afgelopen woens-
dag 31 augustus het echtpaar Potma-
Van Beek uit Heemstede om hen te 
feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Woensdagochtend vroeg werd er al 
een prachtige bos bloemen bezorgd 
namens de gemeente Heemstede. In 
de loop van de middag kwam de 
burgemeester thuis langs bij het bril-

janten bruidspaar. 65 jaar getrouwd 
is zo bijzonder dat zij hier graag tijd 
voor vrijmaakte.
De burgemeester, het bruidspaar, 
hun kinderen en kleinkinderen 
genoten van een feestelijke taart en 
er werd geproost op het 65-jarig 
huwelijk met een heerlijke bubbel.

Sita Potma- van Beek (87) werd 
geboren in Amsterdam en leerde 

Ron Potma (88, geboren in Den 
Haag) kennen tijdens een �etstochtje 
met haar vriendin in het Amster-
damse Bos.
Van het een kwam het ander en nu 
zijn zij al weer 65 jaar getrouwd.
Tien jaar geleden verruilden Sita en 
Ron hun woning in Zwanenburg 
voor een prachtig nieuwbouw appar-
tement in Heemstede waar zij het 
fantastisch naar hun zin hebben.

Burgemeester Nienhuis bezoekt 65-jarig 
huwelijkspaar Potma in Heemstede

Burgemeester Astrid Nienhuis te midden van het echtpaar Potma. Foto aangeleverd.

Heemstede - Vrijdag 24 augustus 
heeft juf Letty afscheid genomen van 
de Prinses Beatrixschool waar zij 
maar liefst 44 jaar gewerkt heeft. Zij 
heeft de school groter zien worden. 
In haar vroege jaren gaf zij zelfs les 
vanuit een woonboot die diende als 
‘nood’ lokaal. Vol enthousiasme 
volgde ze de onderwijsontwikke-
lingen door de jaren heen. Natuurlijk 
lezen, thematisch onderwijs, passend 
onderwijs, �loso�e en ga zo maar 
door. Ze draaide haar hand er niet 
voor om. Haar grote hart voor 
kinderen en haar enorme deskundig-
heid maakte haar een zeer geliefde 
leerkracht bij jong en oud. 

Het afscheid was door corona al 
enkele keren uitgesteld maar vrijdag 
24 augustus was het dan zover. Bij 
aankomst in de haven van Heem-
stede werd zij opgewacht door het 
voltallige team van de Prinses Bea-
trixschool en haar gezin. Wethouder 
Arianne de Wit gaf naast een kijkje in 
de kunst van het lesgeven, een 
prachtige toespraak over de speci-
�eke kennis en vaardigheid van juf 
Letty vanuit de ervaring van haar 
eigen kinderen. 

Na een prachtig, zelfgemaakt lied, 
gezongen door het voltallige team 
van de Prinses Beatrixschool, heeft 
juf Letty kunnen genieten van een 
boottocht door het mooie Heem-

stede en Haarlem. De boottocht 
bood volop gelegenheid om samen 
terug te kijken op een mooie loop-
baan gevolgd door een heerlijk 
etentje.

Juf Letty neemt na 44 jaar afscheid 
van de Prinses Beatrixschool

Links wethouder Arianne de Wit en 
rechts juf Letty. Foto aangeleverd.

Haarlem - Altraitalia, al jarenlang dé 
Italiaanse taalschool, heeft ook in het 
nieuwe cursusseizoen een interes-
sant aanbod van individuele, duo- en 
groepslessen, op alle niveaus. Ook 
online-lessen zijn mogelijk.  

Kennismaken met Altraitalia 
Op zondag 11 september 2022, van 
12.00 tot 16.30 kun je een beeld 
krijgen van de taalschool, de lessen, 
de lesmethode, de leerboeken en de 
(culturele) activiteiten die Altraitalia 
regelmatig organiseert. De kennis-
making vindt plaats in de Tetterode-
straat 34 rd., in Haarlem. 

Om 13.00 uur is er een proe�es voor 
beginners en om 14.00 uur vertelt 
Altraitalia over de reis naar de Bien-
nale di Venezia en naar Toscana en de 
andere culturele activiteiten. Dit jaar 
wordt nog op afspraak gewerkt.
Meld je dus zo snel mogelijk aan voor 
11 september en wel via:
info@altraitalia.nl of 06 2700 1640 .  

Over de lessen  
Altraitalia geeft taallessen op alle 
niveaus, van A1 tot en met C1. De 
lessen duren 75 minuten met een 
zelfstudie van 2 á 3 uur per week. 
Schrijf snel in, want door de kleine 
groepjes is het aantal plaatsen 
beperkt. De lessen beginnen in de 
week van 19 september.

De lessen worden gegeven door 
hoogopgeleide en gecerti�ceerde 
docenten voor wie Italiaans de 
moedertaal is. Alle lessen zijn sterk 
gericht op conversatie en vaak inter-
actief. Gedurende de lessen is er 
aandacht voor de vier taalvaardig-
heden: praten, luisteren, lezen en 
schrijven. Dat gebeurt via actuele-

grammatica- en werkboeken. Tijdens 
de lessen is er ook veel aandacht 
voor �lm, toneel, literatuur en actua-
liteiten. De lessen worden gegeven 
in kleine groepen, met veel persoon-
lijke aandacht en een professionele 
begeleiding.  

Altraitalia, al meer dan 15 jaar het 
vertrouwde adres voor Haarlem en 
omstreken, waar je de Italiaanse taal 
en cultuur echt beleeft.
Zie ook www.altraitalia.nl  
  
Inschrijven kan op de kennismakings-
dag en via de website:
www.altraitalia.nl. 

Open deur dag Altraitalia op 
zondag 11 september  

Alessandra Murmura.
Foto aangeleverd door Altraitalia. 



WWW.PINKPOWERWALK.NL

NAJAARSCURSUS POWERWALK
start in september 10 lessen Groenendaalse Bos

GSV-Heemstede is een omnisportvereniging met vele takken van sport voor jong tot oud. De vereniging kent diverse locaties om
de verschillende soorten sport te beoefenen in Heemstede. Raadpleeg voor tijden de website, het GSV-infoboekje (o.a. bij

bibliotheek, gemeente, Sportplaza) of vraag informatie bij de contactpersonen.

Info: Han Dekker 06-46893022
handekker@ziggo.nl

Volwassenen Recreatief
Volwassenen Competitie

Info: ymcees@hetnet.nl
Cees Wallenburg 023-5337152

Volwassenen Recreatief

Info: René Reeuwijk 06-53582295
renereeuwijk@gmail.com

Easy Cursus/Wandelgroep
Loopgroep

Zalen GSV-Centrum
F. Schubertlaan 37, Heemstede
Sportzaal basisschool Icarus
Kerklaan 90-92, Heemstede
Sportzaal Evenaarschool
v.d. Waalslaan 33, Heemstede
Sportplaza Groenendaal
Sportparklaan 16, Heemstede

www.gsv-heemstede.nl

We zijn weer gestart! GSV-Heemstede
U betaalt geen inschrijfgeld!

Meld u zich daarom nu nog aan!

1945 - 2022

Info: gsvomnisport@gmail.com

Body & Mind Fitness
Total Body Workout
Pilates
Gymnastiek/Volleybal voor 55+
Gymnastiek/Volley (low impact) 60+
Bodyfit 60+
Bewegen voor 65+
Conditioneel bewegen voor 65+
Hatha Yoga
Yin-Yang Yoga
T’ai Chi Chuan

Bridge
Info: Ria Marchand 06-11420055
gsvbridge@ziggo.nl

Ma t/m do, middag en avond,
vrijdagmiddag
Bridgecompetitie en cursus
Bridgedrive (weekend)
Zomerbridge

Klaverjas
Info: Lia Besselink-Van der Prijt
023-8881954

2-wekelijks op vrijdagavond
Koppelkaartdag

Volwassenen
Info: Leo van der Prijt
leosr@vanderprijt.com
06-27446390

Recreatief
Training
Toernooien
Competitie Dames

Info: gsvomnisport@gmail.com
Dansdocente: 06-49944894

Jeugd
Street-/Clipdance
Ballet:
Peuters/kleuters vanaf 3 jaar
Beginners vanaf 6 jaar
(Half-)gevorderden vanaf 8 jaar
Selectie:
Combi: Modern & Klassiek
Spitzen
Volwassenen
Ballet
Internationale Dans

in bewegingin bewegingin bewegingin bewegingHeemstede

7 AVONDEN LES
VAARBEWIJZEN

Start woensdag 22 september 2021
in het Kennemersportcentrum te Haarlem 

(naast de IJsbaan aan de randweg) ervaren 
docent leidt op voor het CBR certificaat.

Tel. 06-18665376 www.vaarbewijs-haarlem.nl 
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Tennisvereniging JVV   (Jeugd Van Vroeger)

Melisvaartpad 11
Info: 023-5287990 (Louise) 
of   jvv.secr@ziggo.nl

TOSSCLUB 

OP ZATERDAG

VRĲBLĲVEND ELKE 

ZATERDAG TUSSEN 13.00 

EN 15.00 UUR GEZELLIG 

2 UUR TENNISSEN MET 

EEN VASTE 

GROEP! 18+

JVV30 jaar
MAANDAG- EN/OF 
VRIJDAGMIDDAG
van 14.00 tot 16.00 uur

HET WINTERSEIZOEN 
TENNISSEN?
met 50 plussers
van 1 oktober tot 1 april

Haarlem - Eindelijk is het zo 
ver: er kan weer in de Fablo 
Tennishal aan het Marcelis-
vaartpad 11 te Haarlem in 
clubverband binnen geten-
nist worden. 
JVV (Jeugd Van Vroeger) 
tennist in het winterseizoen 
van 1 oktober tot 1 april, op 
maandag en vrijdag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur in de Fablohal.  Er wordt 
getennist met een zgn. 
‘afhangsysteem’. 
Gewoonlijk wordt het 
seizoen geopend met een 
‘Openingstoernooi’, dan in 
februari een ‘Midwintertoer-
nooi’ en in april een ‘Slot-
toernooi’; meestal afge-
sloten met een hapje en 
een drankje. Deelname is 
niet verplicht, maar geeft, 
naast het tennissen, veel 
extra plezier. 
Bij deze toernooien is een 
partner of introducé van 
harte welkom.
De tennisvereniging JVV is 
geen club om te leren 
tennissen. 
JVV is bedoeld voor 50 plus 
leden die een ‘redelijke bal 
slaan’. 
Meer weten of inschrijven bij 

het secretariaat (Louise de 
Graaf).
Mail naar: jvv.secr@ziggo.nl
of  bel:  023-5287990. In 
mei 2020 bestond JVV 30 
jaar. 
Een feestelijke dag stond 
gepland met bus, boot en 
nog meer, maar helaas kon 
deze jubileumviering door 
‘Tante Corona’ niet 
doorgaan. 
Nu staat het 30-jarig jubile-
umfeest gepland in maart/
april 2022. Eventuele 
nieuwe leden kunnen het 
jubileumfeest dan 
meevieren!

Tennisvereniging JVV 
bestaat 30 jaar: binnen 
tennissen in clubverband

Foto aangeleverd door JVV

Regio - Het is weer 
september. Dan heeft u 
weer de mogelijkheid om 
mee te doen aan de cursus 
vaarbewijs bij Vaarbewijs 
Haarlem.
Zit u al een tijdje te dubben, 
zal ik wel of zal ik niet...? Zet 
dan nu de stap! Het zijn 
leerzame en leuke 
avonden, gegeven door 
een zeer ervaren docent, 
Marc van Hemert.
De cursussen Klein Vaarbe-
wijs worden in kleine 
groepen gegeven, zodat u 
veel persoonlijke aandacht 

krijgt. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt uw belangstelling 
gewekt, uw fantasie geprik-
keld en het oproepen van 
vragen gestimuleerd. Uiter-
aard komt de praktijk ruim-
schoots aan de orde, zodat 
u na de cursus niet alleen 
uw vaarbewijs-diploma 
gehaald heeft, maar ook 
écht begrijpt hoe het alle-
maal werkt. Op deze manier 
wordt het leuk om het vaar-
bewijs te halen. 
Zeker ook omdat u dat 
samendoet met een groep 
gelijkgestemden. 

Doe nu de cursus Vaarbewijs
Op de cursusavonden 
heerst vaak een zeer goede 
sfeer.
En het allerbelangrijkste is 
dat u zich met het vaarbe-
wijs op zak, veiliger en pret-
tiger voelt op het water.
Het examen doet u bij het 
CBR. Daar zijn ze hard bezig 

om de corona-achter-
standen weg te werken. Zo 
ontstaat er weer ruimte voor 
de vaarbewijskandidaten.
Meer informatie: www.vaar-
bewijs-haarlem.nl, 06 - 
18665376 of per e-mail: 
marc.van.hemert@gmail.
com.

Heemstede - Goed nieuws in 
deze coronatij: 
Dans & Balletstudio Jolein 
opent haar deuren weer voor 
het nieuwe dansseizoen 
21-22. 
Vanaf deze zomer mogen 
gelukkig weer de danslessen 
georganiseerd worden binnen 
in de dans- en balletstudio’s in 
Haarlem, Heemstede, Sant-
poort en Vijfhuizen.  
Voor dreumes, kleuters, jeugd 
en volwassenen, voor begin-
ners en gevorderden, heeft 
Dans & Balletstudio Jolein een 

breed en gevarieerd 
lesaanbod. De ruime studio’s 
zijn ingericht met een mooie 
dansvloer, spiegels en een 
barre. 
Dans & Balletstudio Jolein 
werkt met een enthousiast 
team van talentvolle en gedi-
plomeerde docenten, en met 
relatief kleine groepen, zodat 
voor ieder de tijd en ruimte 
aanwezig is om te (leren) 
dansen. 
Behalve recreatief dansen, 
komt het regelmatig voor dat 
dansers doorstromen naar een 

Start nieuw dansseizoen voor 
Dans & Balletstudio Jolein

Foto aangeleverd door Dans & Balletstudio Jolein

dansvakopleiding.
Ben je benieuwd of dansen 
iets voor jou is? Meld je dan 
online aan om een gratis 
proefles te komen volgen. Het 
dansseizoen wordt afgesloten 
met een spetterende dans-
voorstelling in het theater.  

Voor een compleet overzicht 
van de locaties en het 
lesaanbod: 
raadpleeg de website: 
www.balletstudiojolein.nl.

KOM OOK BIJ ONS DANSEN VANAF 2 JAAR T/M VOLWASSEN

DREUMESDANS  
PEUTERDANS
KIDSDANCE

KLASSIEK
MUSICALKLAS

HAARLEM - HEEMSTEDE - SANTPOORT - VIJFHUIZEN

WWW.BALLETSTUDIOJOLEIN.NL
MELD JE ONLINE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES

DEMOTEAM
MODERN

STREETDANCE
TALENTENKLAS   

HIPHOP 

Heemstede - Pink Powerwalk 
start 20 en 22 september met 
nieuwe groepen.
In tien lessen leer je in de 
najaarscursus van Pink 
Powerwalk alle technieken om 
goed te kunnen powerwalken. 
Je bouwt je conditie op, 
versterkt je spieren door spier-

versterkende oefeningen, 
beweegt lekker buiten in de 
natuur én het is gezellig. 
Karen Wouters is gecerti�-
ceerd powerwalk trainster en 
vertelt: “Dit is het derde jaar 
dat we buiten gaan sporten 
met een gezellige groep 
dames! 

De lessen zijn in het 
Groenendaalse Bos en geen 
enkele les is hetzelfde. Ik leer 
de deelnemers alle powerwalk 
technieken, we doen oefe-
ningen tussendoor en 
genieten elke week van een 
andere route.” 
Powerwalk is wandelen in een 

Nieuwe cursussen Pink 
Powerwalk starten in september

stevig tempo, waarbij je 
gebruik maakt van je armen 
en een sterke afzet van je 
voeten. Het is zeker geen hard-
lopen, omdat altijd één voet 
aan de grond is. Het tempo is 
hoog, waardoor je snel 
conditie opbouwt. Door de 
spierversterkende oefeningen 
is het een workout voor je hele 
lichaam. 
Er starten twee groepen: op 
dinsdag 20 september om 9 

Karen Wouters

Met gezellig powerwalken bouw je een goede conditie op.

uur en op donderdag 22 
september om 19.30 uur. 
Beide groepen zijn voor zowel 
beginners als gevorderden. Er 
zijn nog een paar plekken vrij, 
dus aarzel niet langer en doe 

gezellig mee! Meer informatie 
en aanmelden: www.pinkpo-
werwalk.nl.

Foto’s aangeleverd door
Karen Wouters. 
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Zandvoort - Zoals u al in het artikel op de voorpagina heeft kunnen lezen, 
was de stemming opperbest dit weekend in Zandvoort tijdens de Dutch 
Grand Prix. Hierbij een foto-impressie met de mensen die aan het woord 
zijn geweest. 

Zandvoort bouwt zijn eigen feestje rondom de Dutch Grand Prix

Joey, Paul, Peter en Annie maken er onderweg al een feestje van.

Enthousiaste kinderen met hun ouders bieden versnaperingen en drankjes aan. Mevrouw Pot en haar hond Barry.

De familie Bakker geniet van de 
feestvreugde.Mevrouw Straeter (met hond op schoot) en haar gezelschap.Flatgebouw in Zandvoort uitgedost in de feeststemming van de Grand Prix.

Motorgeronk was goed te horen tijdens de races.



Kom voetballen bij RCH!
RCH heeft nog teams met plek voor jongens en

meisjes tussen 5 en 10 jaar oud.

Interesse? Kom naar een proeftraining.
Bij lidmaatschap een RCH lunchbox cadeau!
Voor meer info: www.RCH-voetbal.nl

BIJ RCH GEEN WACHTLIJST!!!

Cadeau
voor

nieuwe
leden!

Plezier,
ontwikkeling,
resultaat!

in bewegingin bewegingin bewegingin bewegingHeemstede

7 AVONDEN LES
VAARBEWIJZEN

Start woensdag 22 september 2021
in het Kennemersportcentrum te Haarlem 

(naast de IJsbaan aan de randweg) ervaren 
docent leidt op voor het CBR certificaat.

Tel. 06-18665376 www.vaarbewijs-haarlem.nl 
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Tennisvereniging JVV   (Jeugd Van Vroeger)

Melisvaartpad 11
Info: 023-5287990 (Louise) 
of   jvv.secr@ziggo.nl

TOSSCLUB 

OP ZATERDAG

VRĲBLĲVEND ELKE 

ZATERDAG TUSSEN 13.00 

EN 15.00 UUR GEZELLIG 

2 UUR TENNISSEN MET 

EEN VASTE 

GROEP! 18+

JVV30 jaar
MAANDAG- EN/OF 
VRIJDAGMIDDAG
van 14.00 tot 16.00 uur

HET WINTERSEIZOEN 
TENNISSEN?
met 50 plussers
van 1 oktober tot 1 april

Haarlem - Eindelijk is het zo 
ver: er kan weer in de Fablo 
Tennishal aan het Marcelis-
vaartpad 11 te Haarlem in 
clubverband binnen geten-
nist worden. 
JVV (Jeugd Van Vroeger) 
tennist in het winterseizoen 
van 1 oktober tot 1 april, op 
maandag en vrijdag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur in de Fablohal.  Er wordt 
getennist met een zgn. 
‘afhangsysteem’. 
Gewoonlijk wordt het 
seizoen geopend met een 
‘Openingstoernooi’, dan in 
februari een ‘Midwintertoer-
nooi’ en in april een ‘Slot-
toernooi’; meestal afge-
sloten met een hapje en 
een drankje. Deelname is 
niet verplicht, maar geeft, 
naast het tennissen, veel 
extra plezier. 
Bij deze toernooien is een 
partner of introducé van 
harte welkom.
De tennisvereniging JVV is 
geen club om te leren 
tennissen. 
JVV is bedoeld voor 50 plus 
leden die een ‘redelijke bal 
slaan’. 
Meer weten of inschrijven bij 

het secretariaat (Louise de 
Graaf).
Mail naar: jvv.secr@ziggo.nl
of  bel:  023-5287990. In 
mei 2020 bestond JVV 30 
jaar. 
Een feestelijke dag stond 
gepland met bus, boot en 
nog meer, maar helaas kon 
deze jubileumviering door 
‘Tante Corona’ niet 
doorgaan. 
Nu staat het 30-jarig jubile-
umfeest gepland in maart/
april 2022. Eventuele 
nieuwe leden kunnen het 
jubileumfeest dan 
meevieren!

Tennisvereniging JVV 
bestaat 30 jaar: binnen 
tennissen in clubverband

Foto aangeleverd door JVV

Regio - Het is weer 
september. Dan heeft u 
weer de mogelijkheid om 
mee te doen aan de cursus 
vaarbewijs bij Vaarbewijs 
Haarlem.
Zit u al een tijdje te dubben, 
zal ik wel of zal ik niet...? Zet 
dan nu de stap! Het zijn 
leerzame en leuke 
avonden, gegeven door 
een zeer ervaren docent, 
Marc van Hemert.
De cursussen Klein Vaarbe-
wijs worden in kleine 
groepen gegeven, zodat u 
veel persoonlijke aandacht 

krijgt. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt uw belangstelling 
gewekt, uw fantasie geprik-
keld en het oproepen van 
vragen gestimuleerd. Uiter-
aard komt de praktijk ruim-
schoots aan de orde, zodat 
u na de cursus niet alleen 
uw vaarbewijs-diploma 
gehaald heeft, maar ook 
écht begrijpt hoe het alle-
maal werkt. Op deze manier 
wordt het leuk om het vaar-
bewijs te halen. 
Zeker ook omdat u dat 
samendoet met een groep 
gelijkgestemden. 

Doe nu de cursus Vaarbewijs
Op de cursusavonden 
heerst vaak een zeer goede 
sfeer.
En het allerbelangrijkste is 
dat u zich met het vaarbe-
wijs op zak, veiliger en pret-
tiger voelt op het water.
Het examen doet u bij het 
CBR. Daar zijn ze hard bezig 

om de corona-achter-
standen weg te werken. Zo 
ontstaat er weer ruimte voor 
de vaarbewijskandidaten.
Meer informatie: www.vaar-
bewijs-haarlem.nl, 06 - 
18665376 of per e-mail: 
marc.van.hemert@gmail.
com.

Heemstede - Goed nieuws in 
deze coronatij: 
Dans & Balletstudio Jolein 
opent haar deuren weer voor 
het nieuwe dansseizoen 
21-22. 
Vanaf deze zomer mogen 
gelukkig weer de danslessen 
georganiseerd worden binnen 
in de dans- en balletstudio’s in 
Haarlem, Heemstede, Sant-
poort en Vijfhuizen.  
Voor dreumes, kleuters, jeugd 
en volwassenen, voor begin-
ners en gevorderden, heeft 
Dans & Balletstudio Jolein een 

breed en gevarieerd 
lesaanbod. De ruime studio’s 
zijn ingericht met een mooie 
dansvloer, spiegels en een 
barre. 
Dans & Balletstudio Jolein 
werkt met een enthousiast 
team van talentvolle en gedi-
plomeerde docenten, en met 
relatief kleine groepen, zodat 
voor ieder de tijd en ruimte 
aanwezig is om te (leren) 
dansen. 
Behalve recreatief dansen, 
komt het regelmatig voor dat 
dansers doorstromen naar een 

Start nieuw dansseizoen voor 
Dans & Balletstudio Jolein

Foto aangeleverd door Dans & Balletstudio Jolein

dansvakopleiding.
Ben je benieuwd of dansen 
iets voor jou is? Meld je dan 
online aan om een gratis 
proefles te komen volgen. Het 
dansseizoen wordt afgesloten 
met een spetterende dans-
voorstelling in het theater.  

Voor een compleet overzicht 
van de locaties en het 
lesaanbod: 
raadpleeg de website: 
www.balletstudiojolein.nl.

KOM OOK BIJ ONS DANSEN VANAF 2 JAAR T/M VOLWASSEN

DREUMESDANS  
PEUTERDANS
KIDSDANCE

KLASSIEK
MUSICALKLAS

HAARLEM - HEEMSTEDE - SANTPOORT - VIJFHUIZEN

WWW.BALLETSTUDIOJOLEIN.NL
MELD JE ONLINE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES

DEMOTEAM
MODERN

STREETDANCE
TALENTENKLAS   

HIPHOP 

Heemstede - In het komende 
seizoen zal RCH voor het eerst 
met een Onder 23 (O23) elftal 
starten in de speciaal daarvoor 
door de KNVB gecreëerde 
competitie. Het elftal is inge-

schreven in de vierde divisie 
en gaat een uitdagende 
periode tegemoet. 
 Onder leiding van trainer 
Hernan Noorman, assistent-
trainer Henk Broekman en 

RCH start met O23 elftal in 
vierde divisie

Het O23 team met trainer Hernan Noorman. Foto: Harry Opheikens

is gericht op het ontwikkelen 
van de eigen jeugd de deur 
open te hebben gezet naar 
spelers uit Heemstede en de 
regio, die geïnteresseerd zijn 
om deel uit te maken van dit 
proces. Kom gewoon eens 
naar een training of wedstrijd 
kijken en proef de sfeer. Je 
bent welkom. 
Zaterdag 3 september werd er 
al een mooi resultaat neer-
gezet door met 3-1 te winnen 
van de O23 van Hoofddorp.

elftalleider Hans Paul Braun 
zijn de mannen al enige tijd 
serieus aan het werk om zich 
voor te bereiden op de 
competitie die begin 
september van start gaat. 

 Hernan Noorman - hoofd 
jeugdopleidingen RCH “We 
willen met het O23 team een 
nieuwe stap zetten naar een 
vereniging waarin we met 
plezier, ontwikkeling en saam-
horigheid naar resultaat 
kunnen komen”.  
 Het O23 team is het vlaggen-
schip van RCH, mede vanwege 
het gegeven dat de Racing dit 
jaar niet beschikt over een 
standaard eerste elftal. Het 
vernieuwde beleid van RCH, 
waarin vol wordt ingezet op 
het versterken en uitbouwen 
van de jeugdafdeling, zorgt 
ervoor dat dit relatieve nadeel 
kan worden omgezet in een 
voordeel. Alle aandacht en 
middelen zullen worden 
ingezet om de jeugd te laten 
groeien en bloeien. Dit alles 
onder het motto: ‘Plezier, 
Ontwikkeling en Resultaat’. 
 RCH beschikt over circa 200 
jeugdleden in vrijwel alle leef-
tijdscategorieën en het beleid 

is erop gericht de toekomstige 
eerste elftallen vrijwel volledig 
te bouwen op spelers uit de 
eigen jeugd. 
Het O23 elftal is de eerste 
component van dit beleid. Het 
team is bijna geheel samenge-
steld uit (ex)spelers van RCH 
en is al aardig ingebed in de 
organisatie. De verwachtingen 
zijn dan ook hoog, niet in het 
minst bij de spelers zelf. 
RCH denkt met het nieuw 
ingezette beleid, dat volledig 
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ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Buurtfeestgeleerdenwijk. V.14-23u. 

Open Monumentendag in Doops-
gezinde Kerk. Postlaan 16, Heem-
stede. V.10.30-16u.

Open Dag Alliance Française 
Kennemerland. Hart-Haarlem, 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem. 
V.12-17u.

ZA 10 EN ZO 11 SEPTEMBER
Open Monumentendagen, tevens 
�etsroutes. Informatie op:
www.hvhb.nl en op www.onsbloe-
mendaal.nl.en op www.openmo-
numentendagen.nl: Heemstede en 
Bloemendaal/Bennebroek.

Open Monumentendagen H. Bavo-
kerk. Herenweg 88, Heemstede.
Za v10u. Zo v12u. 

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Tweede editie ‘Lange Tafels op 
Zondag’ Rosenstock Huessy-huis,  
Hagestraat 10,  Haarlem. V.10.30-
13u. Meer informatie op:
www.langetafelsopzondag.nl.

Jaarmarkt Bloemendaal. Winkel-
centrum Bloemendaal. V.10-17u.
Open Monumentendag Kom In 
Mijn Tuin. Groenendaalse Bos, 
Herenweg 18, tegenover het 
Manpadv.11-16u. 

Lezing ‘Ken uzelf: het oude Edessa 
en het nieuwe Christendom’. De 
Kapel, Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Om 10.30u. Vrijwillige bij-
drage, richtbedrag €8,-. Informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Parkinson Café Haarlem & Om-
streken. Wijkcentrum De Wereld, 
Laan van Berlijn 1, Haarlem. 
V.14-16u. Toegang €2,- p.p.  incl. 
ko�e/thee. Informatie: 
023 5278170 of 06 3632330.

Trefpuntlezing ‘Vrouwelijke Expres-
sionisten’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 13.30u. Kosten: 
€5,-. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
tel.nr. 023 - 5483828.

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
Voorstelling ‘Zomerzotheid’ door 

De Speelgasten. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.14.30-
15.30u. Toegang: €5,-. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
tel.nr. 023 – 5483828.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten €3,-.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Pianiste Anastasia Safonova en 
zoon Andrej van Brakel op cello.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Fashion & Bites. Winkelcentrum 
Binnenweg/Raadhuisstraat Heem- 
stede. Modeshow om 13 en 
14.30u.

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere-
niging AV Haarlem, Jaap Edenlaan 
4, Haarlem-Noord. Gratis. Inschrij-
ven via: www.superherokidsrun.nl.

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Theeconcert door Het Domstad 
Blazersensemble. De Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. Om 
15u. Na a�oop collecte.

Het verhaal en de muziek van de 
Sefardische Joden. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is gewenst. 

VAN MA 19 T/M ZA 24 SEPTEMBER
Ondernemers vertellen verhalen 
en geschiedenis over hun winkel-
straat. Diverse locaties Winkelcen-
trum Binnenweg/Raadhuisstraat 
Heemstede. Meer info en 
programma op: www.wch.nl.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Circus in de Zorg. Vrijheidsdreef 
Heemstede. 3 voorstellingen: 
11.00, 13.30 of 15.30u.
Meer informatie via: Frank Gort,
f.gort@alzheimervrijwilligers.nl.

ZONDAG 25 SEPTEMBER
10.000 Stappenwandeling. Vanaf 
SportPlaza, Sportparklaan 16, 
Heemstede om 10u.

AGENDA

Heemstede - Zondag 18 september 
om 15 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein vindt het eerste 
Theeconcert van het nieuwe seizoen 
plaats. 
Het podium is ditmaal voor Het 
Domstad Blazersensemble dat onder 
leiding van Ali Groen een mooi en 
gevarieerd programma brengt.
Zij openen met de ouverture Die 
Fledermaus van Johann Strauss jr, 
van Beethoven de eerste symfonie in 
een bewerking voor blazers. Van 
Ruth Gipps: ‘Seascape’: een origineel 

werk met een sfeerimpressie van de 
zee. Tot slot het ballet uit de opera 
Aïda van Verdi. 

Het Domstad Blazersensemble werd 
40 jaar geleden in Utrecht opgericht 
uit diverse studentenorkesten. Het 
geheel is uitgegroeid tot een profes-
sioneel orkest bestaande uit beroeps 
en amateurmusici. De basisbezetting 
is een octet, aangevuld met �uiten 
en een contrabas. De vaste dirigent is 
Leon Bosch die voor dit concert 
vervangen wordt door Ali Groen. Zij 

heeft een loopbaan als hoboïste in 
diverse orkesten en legt zich sinds 
1991 toe op het lesgeven en diri-
geren. 

Na a�oop wordt gecollecteerd bij de 
uitgang om de onkosten te dekken, 
wat daarvan overblijft is voor het 
Restauratiefonds van de Oude Kerk. 
Na a�oop is er ook weer gelegenheid 
elkaar en de musici te ontmoeten en 
dat is uiteraard weer onder het genot 
van thee, ko�e en zelfgemaakt 
gebak.

Start eerste Theeconcert door Het Domstad 
Blazersensemble in de Oude Kerk Heemstede

Het Domstad Blazersensemble. Foto aangeleverd.

Bloemendaal - Op zondag 11 sep-
tember staat op de jaarmarkt van 
Bloemendaal bij de kraam van 
Uitvaartzorg Jessica IJzer een schit-
terende klassieke Citroën DS rouw-
wagen uit 1973. 

Uitvaartverzorging is wellicht niet 
het eerste waar je aan denkt bij een 
vrolijke jaarmarkt, maar voor Jessica 
en haar collega’s is het al tien jaar 
vanzelfsprekend om mee te doen. De 
dood hoort immers bij het leven en 
de uitvaartonderneming staat op de 
jaarmarkt om dit op een luchtige 
manier bespreekbaar te maken. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor 
emoties, maar het blijft toch minder 
beladen om dit te bespreken als je 
niet net, vaak onverwacht, met een 
overlijden te maken hebt gekregen. 
Want één ding is zeker: het overkomt 
ons allemaal. 

Met de mensen in gesprek raken op 
een informeel moment kan dan al 
vaak een eerste aanzet geven. “Wij 
zien steeds vaker dat mensen hun 
wensen van tevoren bespreken. Dit 
doen zij niet alleen voor zichzelf 
maar ook voor hun nabestaanden. 
Want voor hen is het na een over-
lijden heel �jn en troostend om te 
weten wat de wensen van de overle-
dene zijn”, aldus Jessica. 

Daarbij is er ook vaak veel meer 
mogelijk dan mensen denken. Een 
uitvaartverzorger kan je hier goed 

over adviseren. Vandaar ook de DS  
ter inspiratie. Je hoeft niet meer een 
klassieke zwarte slee uitgevaren te 
worden; het kan ook in je favoriete 
auto. Zelfs, als hij groot genoeg is, in 
je eigen auto. 

Citroën DS
De Citroën DS kwam rond 1956 op 
de markt en is sindsdien een icoon 
op de weg. In Nederland staat dit 
model bekend als ‘snoek’ of ‘strijk-
ijzer’. In Frankrijk, het land van her-
komst, wordt hij sierlijker omschre-
ven: DS (of déesse, spreek uit als ‘dee-
esse’) betekent in het Frans ‘godin. 
Vanwege de baanbrekende techniek 

en het elegante uiterlijk is de DS wel 
eens betiteld als mooiste auto van de 
twintigste eeuw. 

Door de grote vraag naar dit model 
rouwauto heeft de specialist in staat-
sievervoer (= vervoer op de dag van 
de uitvaart) Van der Lans & Busscher 
besloten om deze auto in een 
moderner jasje te gieten. Na een 
lange speurtocht naar auto’s die ook 
als rouwwagen konden worden 
omgebouwd, is er voor een Citroën 
DS Break uit 1973 gekozen.  

Meer informatie:
www.uitvaartzorgijzer.nl.

Klassieke rouwwagen Citroën DS Break 
staat op de jaarmarkt Bloemendaal

De Citroën DS Break van Uitvaartzorg Jessica IJzer. Foto aangeleverd.

Heemstede - Vaak komt het voor, dat 
u bij het ouder worden niet meer de 
deur uit wilt om bij uw club te gaan 
spelen. Het district Kennemerland 
van de NBB heeft in 1999 het initia-
tief genomen voor een kleinschalig 
ouderenproject speciaal voor 

bridgers die door wat voor omstan-
digheden niet meer op een reguliere 
club willen of kunnen spelen. Met 
ingang van dinsdag 6 september  
zijn bridgers weer welkom bij de 
Senioren Bridge Sociëteit. U kunt 
gezellig en ontspannen spelen in uw 

eigen tempo op dinsdagmiddag van 
13.00 uur tot ± 16.30 uur in de serre 
van het appartementencomplex 
Westerduin, Meijerslaan te Heem-
stede. Het gebouw is rolstoel- en 
scootmobiel toegankelijk.  
Voor alle informatie:
Henny Laarhoven, tel: 023-5332543/
06-51682456, of Emy van Riezen, 
tel: 06-51993861.

Seniorenbridge in Westerduin

Heemstede - De al ruim 50 jaar 
bestaande trimclub ‘En Maar Weer 
Gewoon’ is zaterdag 3 september 
weer van start gegaan voor het 
seizoen 2022/2023. Het klinkt een 
beetje vreemd als E.M.W.G. ook 
gewoon tijdens de hele zomer trimt, 
echter dan niet onder leiding van 
een o�ciële trainer.
Zaterdag 3 september heeft trainer 
Gerald Garrelts, die al 20 jaar de 
trainer van de club, alle clubtrimmers 
weer �ink onder handen genomen 
met allerlei rek- en strekoefeningen, 
duurloopjes, looptraining, enz.
Afsluitend was er een balspel.
Elke zaterdagmorgen traint de club 
tussen 8 en 9 uur in Groenendaal en 
genieten niet alleen van het lekker 
bewegen, maar ook van de heerlijke 
natuur. Op dit moment telt de club 

18 leden, maar er mogen best wel 
wat meer trimmers mee en, wees 
gerust, u hoeft geen volleerde 
trimmer te zijn. De gezelligheid en 
sociale sfeer staan bij de club ook 
hoog in het vaandel. Ook dames zijn 
van harte welkom. Het startpunt is 
op de parkeerplaats voorbij restau-
rant Groenendaal en om 8 uur gaat 
de club het bos in. U bent welkom 
voor een proeftraining.

Trimclub E.M.W.G. is weer gestart

Trimmen met E.M.W.G.
Foto: Harry Opheikens.
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7 AVONDEN LES
VAARBEWIJZEN

Start woensdag 22 september 2021
in het Kennemersportcentrum te Haarlem 

(naast de IJsbaan aan de randweg) ervaren 
docent leidt op voor het CBR certificaat.

Tel. 06-18665376 www.vaarbewijs-haarlem.nl 
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Tennisvereniging JVV   (Jeugd Van Vroeger)

Melisvaartpad 11
Info: 023-5287990 (Louise) 
of   jvv.secr@ziggo.nl

TOSSCLUB 

OP ZATERDAG

VRĲBLĲVEND ELKE 

ZATERDAG TUSSEN 13.00 

EN 15.00 UUR GEZELLIG 

2 UUR TENNISSEN MET 

EEN VASTE 

GROEP! 18+

JVV30 jaar
MAANDAG- EN/OF 
VRIJDAGMIDDAG
van 14.00 tot 16.00 uur

HET WINTERSEIZOEN 
TENNISSEN?
met 50 plussers
van 1 oktober tot 1 april

Haarlem - Eindelijk is het zo 
ver: er kan weer in de Fablo 
Tennishal aan het Marcelis-
vaartpad 11 te Haarlem in 
clubverband binnen geten-
nist worden. 
JVV (Jeugd Van Vroeger) 
tennist in het winterseizoen 
van 1 oktober tot 1 april, op 
maandag en vrijdag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur in de Fablohal.  Er wordt 
getennist met een zgn. 
‘afhangsysteem’. 
Gewoonlijk wordt het 
seizoen geopend met een 
‘Openingstoernooi’, dan in 
februari een ‘Midwintertoer-
nooi’ en in april een ‘Slot-
toernooi’; meestal afge-
sloten met een hapje en 
een drankje. Deelname is 
niet verplicht, maar geeft, 
naast het tennissen, veel 
extra plezier. 
Bij deze toernooien is een 
partner of introducé van 
harte welkom.
De tennisvereniging JVV is 
geen club om te leren 
tennissen. 
JVV is bedoeld voor 50 plus 
leden die een ‘redelijke bal 
slaan’. 
Meer weten of inschrijven bij 

het secretariaat (Louise de 
Graaf).
Mail naar: jvv.secr@ziggo.nl
of  bel:  023-5287990. In 
mei 2020 bestond JVV 30 
jaar. 
Een feestelijke dag stond 
gepland met bus, boot en 
nog meer, maar helaas kon 
deze jubileumviering door 
‘Tante Corona’ niet 
doorgaan. 
Nu staat het 30-jarig jubile-
umfeest gepland in maart/
april 2022. Eventuele 
nieuwe leden kunnen het 
jubileumfeest dan 
meevieren!

Tennisvereniging JVV 
bestaat 30 jaar: binnen 
tennissen in clubverband

Foto aangeleverd door JVV

Regio - Het is weer 
september. Dan heeft u 
weer de mogelijkheid om 
mee te doen aan de cursus 
vaarbewijs bij Vaarbewijs 
Haarlem.
Zit u al een tijdje te dubben, 
zal ik wel of zal ik niet...? Zet 
dan nu de stap! Het zijn 
leerzame en leuke 
avonden, gegeven door 
een zeer ervaren docent, 
Marc van Hemert.
De cursussen Klein Vaarbe-
wijs worden in kleine 
groepen gegeven, zodat u 
veel persoonlijke aandacht 

krijgt. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt uw belangstelling 
gewekt, uw fantasie geprik-
keld en het oproepen van 
vragen gestimuleerd. Uiter-
aard komt de praktijk ruim-
schoots aan de orde, zodat 
u na de cursus niet alleen 
uw vaarbewijs-diploma 
gehaald heeft, maar ook 
écht begrijpt hoe het alle-
maal werkt. Op deze manier 
wordt het leuk om het vaar-
bewijs te halen. 
Zeker ook omdat u dat 
samendoet met een groep 
gelijkgestemden. 

Doe nu de cursus Vaarbewijs
Op de cursusavonden 
heerst vaak een zeer goede 
sfeer.
En het allerbelangrijkste is 
dat u zich met het vaarbe-
wijs op zak, veiliger en pret-
tiger voelt op het water.
Het examen doet u bij het 
CBR. Daar zijn ze hard bezig 

om de corona-achter-
standen weg te werken. Zo 
ontstaat er weer ruimte voor 
de vaarbewijskandidaten.
Meer informatie: www.vaar-
bewijs-haarlem.nl, 06 - 
18665376 of per e-mail: 
marc.van.hemert@gmail.
com.

Heemstede - Goed nieuws in 
deze coronatij: 
Dans & Balletstudio Jolein 
opent haar deuren weer voor 
het nieuwe dansseizoen 
21-22. 
Vanaf deze zomer mogen 
gelukkig weer de danslessen 
georganiseerd worden binnen 
in de dans- en balletstudio’s in 
Haarlem, Heemstede, Sant-
poort en Vijfhuizen.  
Voor dreumes, kleuters, jeugd 
en volwassenen, voor begin-
ners en gevorderden, heeft 
Dans & Balletstudio Jolein een 

breed en gevarieerd 
lesaanbod. De ruime studio’s 
zijn ingericht met een mooie 
dansvloer, spiegels en een 
barre. 
Dans & Balletstudio Jolein 
werkt met een enthousiast 
team van talentvolle en gedi-
plomeerde docenten, en met 
relatief kleine groepen, zodat 
voor ieder de tijd en ruimte 
aanwezig is om te (leren) 
dansen. 
Behalve recreatief dansen, 
komt het regelmatig voor dat 
dansers doorstromen naar een 

Start nieuw dansseizoen voor 
Dans & Balletstudio Jolein

Foto aangeleverd door Dans & Balletstudio Jolein

dansvakopleiding.
Ben je benieuwd of dansen 
iets voor jou is? Meld je dan 
online aan om een gratis 
proefles te komen volgen. Het 
dansseizoen wordt afgesloten 
met een spetterende dans-
voorstelling in het theater.  

Voor een compleet overzicht 
van de locaties en het 
lesaanbod: 
raadpleeg de website: 
www.balletstudiojolein.nl.

KOM OOK BIJ ONS DANSEN VANAF 2 JAAR T/M VOLWASSEN

DREUMESDANS  
PEUTERDANS
KIDSDANCE

KLASSIEK
MUSICALKLAS

HAARLEM - HEEMSTEDE - SANTPOORT - VIJFHUIZEN

WWW.BALLETSTUDIOJOLEIN.NL
MELD JE ONLINE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES

DEMOTEAM
MODERN

STREETDANCE
TALENTENKLAS   

HIPHOP 

Heemstede - Op de vrijdag 
heeft HBCGymnastics een 
speciaal lesuur gestart voor 
meisjes die het leuk vinden 
om te springen. Hier kun je 
aan de slag met een 
tumblingmat, grote trampo-
line en zijn er diverse air-
matten. In de les ga je oefenen 
voor de overslagen, Flik-
� akken, salto’s voor en achter-
over. Deze toestellen helpen je 
met het uitvoeren van deze 
moeilijke sprongen. De 
lesuren worden gegeven in de 
Evenaar, v d Waalslaan 35 in 
Heemstede. Meisjes 5-10 jaar 
16.00-17.00 uur en meisjes 
11-18 jaar 17.00-18.00 uur. 
Aanmelden? Kijk op www.
hbcgymnastics.nl of kom 
gerust langs.

Jump mee met HBCGymnastics!

-
- ’

-

- - - -

Jump mee. Foto aangeleverd door HBCGymnastics

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
10.00 – 12.30 UUR SCOUTING WABO

Over het bruggetje bij de Ritzema Boskade, Heemstede

Heemstede - Op 1 januari 
begon Lopers Company by 
Enno met de eerste looptrai-
ningen. De loopschool bestaat 
dit jaar vijf jaar. Dat wordt 
gevierd met de 
VijfdeVerjaardagRun op 
vrijdag 16 september. De start 
is om 19 uur vanaf de parkeer-
plaats op Leyduin aan de 
Manpadslaan in Vogelenzang.  
Er wordt met vier groepen 
gelopen die allemaal hun 

eigen tempo hebben. 
Zodoende kan iedereen 
meedoen van wandelaar tot 
hardloper. De vij� arige loop-
school heeft onlangs  de 100e 
loper ingeschreven. Er zijn 
momenteel vier groepen met 
hun eigen tempo. Dat levert 
tien trainingen per week op 
die door tien trainers gegeven 
worden.  
Doe gerust mee aan deze 
funrun en neem de rest van je 

Loop mee met de Vijfde VerjaardagRun 
van Lopers Company by Enno

familie en vrienden mee. 
Meer info op deze site https://
www.loperscompany-
heemstede.nl/5e-verjaar-

Loop mee met de Vij� arige Verjaardagrun.
Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.
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Heemstede - Scouting? Alleen 
voor stoere meiden? Echt niet! 
Scouting is ontzettend tof 
voor alle meiden! Of zij nu in 
haar gescheurde broek en te 
grote shirt komt of dat voor zij 
de deur uit gaat nog even snel 
haar mascara bijwerkt. Voor 
iedere meid is er een plek bij 
onze groep!
Is scouting leuk voor uw 
dochter? Dat is altijd een lastig 
te beantwoorden vraag. Wij 
zeggen natuurlijk volmondig: 

“Ja!”, wij hebben immers zelf 
ook destijds gekozen voor 
deze hobby. Maar wij snappen 
ook dat u misschien denkt: “Ik 
weet het niet helemaal”.
Daarom hebben wij op 
zaterdag 10 september (van 
10:00 uur tot 12:30 uur) in het 
Groenendaalse Bos in 
Heemstede een Girl Power 
event! Zodat u en uw dochter 
kennis kunnen maken met wat 
onze meiden Scoutinggroep 
te bieden heeft.

Alleen voor stoere meiden?
Zaterdag 10 september
Girl power Event!

Onze vrijwilligers hebben 
wederom weer een bomvol én 
uitdagend programma in 
elkaar gezet voor onze leden 
maar ook om nieuwe meiden 
kennis te laten maken met 
scouting. Zo gaan we o.a. 
koken op het kampvuur, een 
unieke uitdaging doen en 
to� e spellen in het bos doen.
Wat doe je dan bij scouting?
Nou, eigenlijk van alles wat! 
Wij gaan graag naar buiten, 
daar hebben wij de ideale 
locatie voor. Wij spelen veel 
samen in groepsverband 
zodat wij leren samenwerken 
en samen spelen. Wij kunnen 
de ene week een kampvuur 
leren stoken en de week erna 
gaan wij aan de slag met 
papier, glitters en lijm. 
Wij zingen liedjes, gaan op 
kamp, verleggen onze 
grenzen, leren koken, leren 
verantwoordelijkheid te 
nemen, hebben veel plezier en 
lachen erg veel! Scouting 
WABO draagt bij aan het 
vergroten van het zelfver-
trouwen en de persoonlijke 
ontwikkeling van meiden.
Ons clubhuis heeft geen eigen 
adres. Aan de Ritzema Boskade 
in Heemstede bevindt zich een 
bruggetje, als u dat bruggetje 
oversteekt en na het bruggetje 
links aanhoudt dan ziet u ons 
clubhuis eigenlijk al meteen 
liggen.

dagrun. Of loop voor meer 
info binnen bij Lopers 
Company by Enno op de 
Binnenweg 35 in Heemstede. 
Daar kun je alle antwoorden 
op je vragen krijgen. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering);
12. Pan American Airways (afk.); 13. gezelschapsspel; 14.
afstammeling; 15. economische zaken (afk.); 17. toilet; 19.
zuivelproduct; 21. muzieknoot; 22. brandje; 24. plaats in Zee-
land; 27. licht slaapje; 28. bevallig en mooi; 30. afgemat; 31.
Europeaan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige
plant; 37. vogeleigenschap; 38. streek in Noord-Brabant; 41.
kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. in hoge mate
(hevig); 47. metaal; 48. beweegreden (gevolg); 49. windrich-
ting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage
temperatuur; 56. opstootje; 58. heel kwaad; 61. plechtige
belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67.
voor (Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver;
73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77. gouverneur-
generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81.
laatstleden (afk.); 82. boerderijdier; 83. graansoort; 84.
muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3.
ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de elven; 6. snijwond; 7.
steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Euro-
pees record (afk.); 11. Friese balsport; 16. trek (animo); 18.
rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werk-
schuw (laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27.
sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaalblad voor
huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht
houden; 37. klein hertje; 39. Franse wijnstreek; 40. windrich-
ting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag
(flop); 46. zorgafstemmingsgesprek (afk.); 51. bejaard; 53.
handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Enge-
land; 56. kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer;
59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62. Nederlands
dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw
of zet; 69. fotografische term; 71. nachtroofvogel; 73. groot
roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzens-
lang; 80. waadvogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 12 september,
17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67.
voor (Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver;
73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77. gouverneur-
generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81.
laatstleden (afk.); 82. boerderijdier; 83. graansoort; 84.
muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3.
ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de elven; 6. snijwond; 7.
steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Euro-
pees record (afk.); 11. Friese balsport; 16. trek (animo); 18.
rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werk-
schuw (laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27.
sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaalblad voor
huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht
houden; 37. klein hertje; 39. Franse wijnstreek; 40. windrich-
ting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag
(flop); 46. zorgafstemmingsgesprek (afk.); 51. bejaard; 53.
handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Enge-
land; 56. kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer;
59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62. Nederlands
dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw
of zet; 69. fotografische term; 71. nachtroofvogel; 73. groot
roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzens-
lang; 80. waadvogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

KEN UW BOS

Tekst Rogier Veldhuisen

Alles dat leeft veroudert; 
van planten tot huisdieren 
en van oma’s tot opa’s.
Dat dingen kapotgaan of 
simpelweg ophouden te 
bestaan is ook de reden waarom dingen waardevol zijn 
juist omdat ze ooit weer verdwijnen en dat dingen 
waardevoller worden naarmate zij dichter hun eind 
naderen – althans zo voelen we dat.

Oude bomen zijn enorm waardevol voor mens en dier. 
Veteraanbomen noemen we dat. Bomen die ouder zijn 
dan de gemiddelde verwachting krijgen deze eretitel.
Deze oude rakkers zitten vaak vol met holtes die de 
ongeheelde wonden van het verleden voor ons duide-
lijk zichtbaar maken. De dieren van het bos maken 
dankbaar gebruik van deze onverwerkte jeugd-
trauma`s, onder andere door daarin veelvuldig hun 
nest of hol te maken. Zo overwinteren vleermuizen 
vaak in de relatief warme en vochtige holtes van oude 
bomen. 

Zoals we bij mensen het einde zo lang mogelijk 
proberen uit te stellen, zo is dat ook bij veteraanbomen. 
Voor mensen zijn er speciale artsen, geriaters. Zij 
hebben zich gespecialiseerd in het verzorgen van de 
ouden van dagen. Bij bomen is dat niet anders; bomen-

ridders die zich hebben gespecialiseerd in het ver-
zorgen van veteraanbomen zijn dan ook net zo nood-
zakelijk.
Als de omstandigheden van ons klimaat te snel veran-
deren is dat vaak niet gunstig voor planten, bomen en 
dieren. De aanhoudende droogte – nu al het derde jaar 
op rij – is daarbij vooral een punt van zorg. Grote oude 
bomen blijken in deze omstandigheden moeilijker in 
staat hun vaak zware takken te dragen. Specialisten 
bieden uitkomst. Het is een sport op zich om de boom 
zó te snoeien dat het einde niet bespoedigd wordt en 
de veiligheid toch gegarandeerd is.

Bij Groenendaal langs de Van Rappartlaan was dit deze 
zomer het geval. Eeuwenoude eiken bleken na jaren op 
hun donder gehad te hebben de strijd te verliezen. Met 
als gevolg dat halve bomen naar beneden kunnen 
storten, met alle gevolgen van dien voor gebruikers 
van de rijbaan eronder.

Het gevaarlijke gebied werd in augustus afgesloten en 
gedurende twee weken hebben de bomengeriaters 
zich ingezet om de veiligheid te kunnen garanderen en 
de levensverwachting van de bomen te verhogen. 
Zodat wij met zijn allen in Groenendaal nog zo lang 
mogelijk kunnen genieten van deze imposante 
veteraanbomen.

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

Bomen geriatrie

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - De winnaar van de 
Tuinenwedstrijd is bekend. Alle 
inzendingen die de redactie heeft 
ontvangen zijn nog eens goed nader 
bekeken. William Dobbe van Tuin-
centrum De Oosteinde heeft de 
tuininzending van Tom Geuzebroek 
als winnaar aangewezen.

Tom heeft 17 jaar aan deze tuin 
gewerkt, niet alleen planten struiken, 
bomen maar vooral ook veel tuin-
grond, potgrond en ook grind. 
“Gelukkig was en is het veel werk 
want bezig zijn in de tuin is een 
ontspannende inspanning.
Elk jaar weer nieuwsgierig wat er 
overblijft van het werk van vorig jaar 
en de uitdaging van verbeteren 
blijft”, aldus Tom. 

De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

Winnaar Tuinenwedstrijd bekend





De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

8 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften 
• 20.00 uur – bezwaar tegen 

verkeersbesluit met betrekking tot 
een elektrisch laadpaalvoorziening, 
Koediefslaan 6

13 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Besteding middelen Nationaal 

Programma Onderwijs
• Voortzetting Sociale Coalitie (incl. 

evaluatie 1 jaar ‘Samen tegen 
eenzaamheid’)

• Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. 
Spaarne Werkt

• Regionale samenwerking
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders

14 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Wegbeheer 2022-2026
• Wijziging �nanciële verordening
• Actualisatie van de voorziening 

‘onderhoudsfonds woningen en 
gebouwen’ op grond van actualisatie 
van het MJOP

• Bijdrage tijdelijk alternatief 
feestverlichting Raadhuisstraat-
Binnenweg 2022

• Energietransitie
• Regionale samenwerking

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 36

vervangen begane grondvloer, 
Johan Wagenaarlaan 44

➜ repareren scheuren en vervangen 
voegen, Raadhuisplein 3

➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 27 
(ingetrokken)

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erfafscheiding, 

Sportparklaan 25A

Gemeentelijke 
activiteiten

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

4 oktober - 24 november 2022, 
19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavonden 

over energie besparen 
en verduurzamen

Samen met gemeente Heemstede 
organiseert HeemSteeds Duurzamer 
een reeks informatieavonden voor 
woningeigenaren over energie 
besparen en het verduurzamen 
van uw huis. De informatieavonden 
zijn bedoeld als reeks, maar zijn 
ook goed los te volgen. Meer 
info: heemsteedsduurzamer.nl/
informatieavonden.

Bent u zzp’er in Heemstede? 
Laat ons weten hoe we kunnen helpen! 

Meld uw huis aan voor de 
Duurzame huizenroute

Gemeente Heemstede is bezig met een 
nieuw economisch actieprogramma. 
Daarom willen wij graag een beeld 
hebben van de startende en gevestigde 
zpp’ers in Heemstede. 

Geef uw mening!
Bent u zzp’er in Heemstede? Vul dan de 

Werkzaamheden 
Heemsteedse Dreef

Van maandag 12 tot en met 
vrijdag 23 september 2022 zijn 
er asfalteringswerkzaamheden 

op de Heemsteedse Dreef tussen de Johan 
Wagenaarlaan en de gemeentegrens met 
Haarlem. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd om de verkeershinder en 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.

vragenlijst in en laat ons weten hoe u 
de dienstverlening aan ondernemers 
en het ondernemersklimaat ervaart. Ga 
naar de website bit.ly/heemstede-zzper of 
scan de QR-code en vul de vragenlijst in. 
Kent u zzp’ers in Heemstede? Wijs hen op 
deze vragenlijst. Onder de deelnemers 
verloten we cadeaubonnen.

Bezoek Open 
Monumentendag

Op zaterdag 10 en zondag 
11 september is het 
Open Monumentendag. 

In Heemstede stellen op deze dag 
verschillende monumenten hun deuren 
gastvrij open voor publiek. Ga naar 
openmonumentendag.nl en stel uw 
programma samen.

Tijdens de Duurzame Huizen 
Route op 29 oktober en 
5 november 2022 stellen 

huiseigenaren in heel Nederland hun 
duurzame huis open voor bezichtiging. 
Bezoek een duurzaam huis bij u in de 
buurt en kom meer te weten over hoe u 
uw huis kunt verduurzamen.
Heeft u ervaringen opgedaan met het 
duurzamer maken van uw huis? Help 
dan een ander op weg en meld uw huis 
aan als voorbeeld. Ga hiervoor naar 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ afwijken van bestemmingsplan door 

verhuur van het woonhuis via Airbnb, 
Asterkade 31

➜ interne constructieve wijziging, 
J.H. Weissenbruchweg 19

➜ gevelwijziging, Prinsessenhof 19
➜ plaatsen uitweg/inrit, Troelstralaan 20

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapellen, 

Chr. Bruningslaan 18
➜ ontwikkeling woonzorgcomplex 

Thagaste met 24-uurs zorg, 
Glipper Dreef 199B

➜ vergroten zolderverdieping, 
Herenweg 191-193

➜ plaatsen twee vlaggenmasten, 
Sportparklaan 8

➜ verbouwen woning, Tooropkade 1

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ verbouwen woning, Tooropkade 1 

(zienswijze termijn 2 weken)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ niet constructieve vloer vervangen door 

schuimbeton, Alberdingk Thijmlaan 19
➜ plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4
➜ optrekken achtergevel, verhogen nok 

en plaatsen dakkapel, Huizingalaan 2
➜ wijzigen voorgevel, plaatsen dakkapel, 

interne constructieve wijziging en 




