
21 september 2022

12
Regen deert bezoekers 
weinig op de Kunstmarkt Jan 
van Goyenstraat

4
Bijna Werelddierendag: 
doe mee aan onze 
huisdierenfotowedstrijd

14
Pinksterkerk zorgt voor 
droog concert ‘Heemstede 
1909’ REGIO MEDIA GROEP

Heemstede e.o.

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij

Het repaircafé Vogelenzang start weer. 
Foto aangeleverd.

Door Bart Jonker 

Heemstede – De ondernemers van 
Winkelcentrum Heemstede (WCH) 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat 
hadden er gezamenlijk weer iets 
gezelligs en leuks van gemaakt en 
hun beste beentje voortgezet voor 
het winkelend publiek en belangstel-
lenden: Fashion & Bites.

Met andere woorden: stijlvolle Mila-
nese modetaferelen met heerlijke 
‘bites’ (hapjes) sloegen afgelopen 
zaterdag 17 september in ’t Heem-
steedse de klok, in de voor velen nog 
steeds ‘Leukste Winkelstraat Van 
Nederland’.

Of zullen we zeggen ‘Klein Milaan’? 
Want daar leek het wel op. Gelukkig 
met veel droge momenten, want de 
plensbuien dreigden veel roet in het 
eten te gooien. Dat bleef dus geluk-
kig de meeste tijd uit, want de zon 
liet zich regelmatig glorieus zien. 

Mode-inspiratie voor iedereen
In navolging van de Modeweek die 
op dit moment in Milaan plaatsvindt, 
was er een heuse modeshow op de 
catwalk voor Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg, met de mooiste en 
laatste modetrends voor het najaar 
door de diverse modezaken in 
Heemstede. Mode-inspiratie voor 
iedereen.

Over je beste beentje voorzetten 
gesproken: de mannequins showden 
dames-, heren-, kinder- en sportkle-
ding of schoenen, lingerie, tassen en 
brillen vol verve en met gepaste 
elegantie. Ook make-up, hairstyling 
werden breeduit getoond. Alle 
mooie producten die op de catwalk 
werden geshowd waren in de deel-
nemende fashionwinkels te koop 
met speciale acties en/of aanbie-
dingen. Er waren twee showmo-
menten van de modeshow, te weten 
een om 13 uur en eentje om 14.30 
uur. De presentatie van de mode-

shows was in handen van Cathelijne 
Rhee, van Makelaardij en Café Toet. 
Zij praatte de fraai getoonde mode-
combinaties vol enthousiasme aan 
elkaar.  Beide shows trokken veel 
belangstelling. Niet zo gek, want 
deze fraaie mode kwam van puur 
Heemsteedse zaken als: MEAZ Reyn-
goud Mode & Lingerie, Giullia & Co, 
Summum, Felix Herenmode,  Norah, 
Waardijk Schoenen, Heemels Mode, 
Cogolain Bis, The Wardrobe Ladies en 
Golf & More Sportsoutlet. Prachtige 
sto�en en materialen vol draagcom-
fort uitgevoerd in diverse aarde-
tinten, gedistingeerd, camel, beige 
en groen en mooie prints. Onder 
meer Waardijk Schoenen had 
gezorgd voor bijpassende schoenen. 
Voor de winkel van Waardijk was 
keurmeester Santegoeds van het 
Schoenmakersgilde aanwezig, die 
graag uitlegde hoe ambachtelijke 
schoenen worden gemaakt. Ja, voor 
fraaie mode kan iedereen zeer goed 
terecht in Heemstede. De schitte-

rende kleurige bloemstukken met 
gladiolen die op de catwalk stonden 
waren verzorgd door Bloemenhof. 

Bites en muziek
Het publiek genoot met volle teugen 
van de wervelende modeshow en 
werd tussendoor getrakteerd op 
heerlijke ‘bites’ oftewel hapjes.
Een zeer geslaagde combinatie en 
vooral een groot succes. De heerlijk-
heden waren zeer divers en kwamen 
van gerenommeerde zaken als 
Bakstr.nl, Patisserie Tummers, Nishiki 
Sushi, Brasserie de Canette en  Café 
Toet. En bij Gall&Gall kon je likeuren 
proeven als amaretto (uit Nederland) 
en limoncello. Bij de dorpspomp op 
de Raadhuisstraat verzorgde muzi-
kant Rudolf Kreuger voor een bijpas-
sende muzikale noot. Een gezellige 
en succesvolle topdag. Een uitge-
breide fotoreportage van Fashion & 
Bites vindt u op pagina 8 van deze 
krant. Volgend jaar weer: same time 
same place?  

Wervelende modieuze en gastronomische taferelen 
bij Fashion & Bites in Winkelcentrum Heemstede

Mode en nog eens mode op de catwalk in het WCH. Foto: Bart Jonker.

Repaircafé 
Vogelenzang begint 
weer
Vogelenzang - Repaircafé Voge-
lenzang is weer open op zater-
dag 24 september. Na deze 
lange zomerperiode staan de 
reparateurs weer te popelen om 
aan de slag te gaan.

U kunt van 10 tot 13 uur terecht 
in het dorpshuis in Vogelenzang, 
Henk Lensenlaan 2, met uw 
defecte spullen zoals huishoude-
lijke apparaten, speelgoed of 
voor kleine �ets- of kledingrepa-
raties (geen ritssluitingen), maar 
ook voor bijouterieën zoals 
gebroken kettingen of defecte 
slotjes. 

In principe zijn er weinig beper-
kingen aan reparaties, maar 
defecte TV-toestellen of verster-
kers bijvoorbeeld zijn ter plaatse 
vrijwel niet te repareren. Als u 
twijfelt, kunt u beter eerst 
contact opnemen. Het werk is in 
principe gratis, al wordt er een 
eerlijke vrijwillige bijdrage 
gevraagd, óók als na de nodige 
inspanning reparatie niet moge-
lijk blijkt. De kans van slagen is 
gemiddeld 65%. 

Aanleveren wel vóór 12.30 uur, 
omdat het repaircafé om 13 uur 
sluit en dan wordt het lastig om 
reparaties nog voor elkaar te 
krijgen. Ingeval van vragen over 
een eventuele reparatie, kunt u 
een bericht sturen naar:
repaircafevogelenzang@yahoo.
com of bel naar 0653561413.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Naast Binnenweg 79, is er ook nog een Binnenweg 
79a, b, c, d en e. In ‘Krantenviewer’ worden deze niet 
altijd vermeld, maar gewoon 79. Zowel 79a als 79b 
zitten op de bovenverdieping en zijn in gebruik als 
woonhuis. De buitendeuren zitten direct naast elkaar rechts van de Hema. 
Zo woonde o.a. garagehouder H. Peters op nummer 79a. Op 79b woonde/
werkte de dames- en herenkleermaker A.C. van Nes. Hij kwam in 1930 van 
Raadhuisstraat 50. In 1934 is hij weer verhuisd naar Julianaplein 12. Vervol-
gens woont expediteur M.C. de Waard er lang. In 1993 wordt de naam van 
C. Fortgens jr genoemd en die woont er nog. Ook 79e is woonhuis. 

Binnenweg 79c is weer een winkelpand en de ‘Heemsteedsche Apotheek’ 
werd op 3 november 1930 geopend als eerste gebruiker en zat daar tot en 
met 1934. In dat jaar opende op 1 juni het derde �liaal ‘J. Kort ijzerwaren en 
gereedschappen’. De winkel adverteerde bijna wekelijks in die jaren. Zo 
waren in 1939 tien ‘Soesta’ scheermesjes 15 cent.
Op 1 mei 1940 werd de ‘Eerste Heemsteedsche Cafetaria’ op nummer 79c 
geopend door H.M. van der Aar-van Oploo. Het adresboek van Heemstede 
van 1 januari 1948 vermeldt Binnenweg 79c ook als postadres voor reserve-
ringen van het restaurant Heemsteedse Sportpark (de huidige monumen-
tale RCH-kantine). De Cafetaria op Binnenweg 79c werd niet alleen gebruikt 
voor demonstraties van hete lucht oliestookhaarden door �rma Lammers-
Haster (Jan van Goyenstraat 28), maar ook voor Bijbelstudie van Jehova’s 
getuigen. 

In de Raadsnotulen van Heemstede van 23 april 1959 staat dat mevrouw 
C.G. Seysener-Hoes een overschrijving wil voor een tapvergunning van 
Wilhelminaplein 14 naar Binnenweg 79c. Vervolgens zaten er nog de uitba-
ters G. Uijthoven en mw. S. van Eschster (jaren 60) op Binnenweg 79c. Het 
adresboek van Haarlem van 1 januari 1966 noemt ‘De Instuif’ op Binnenweg 
79c, maar dat was maar kort, want het adresboek van Haarlem van 1 januari 
1969 vermeldt ‘Café Midland’ op 79c van A.M. (Fons) Post.
Vervolgens zaten er nog de ‘Milo Bar Grill Restaurant’ (adresboek 1993), 
‘Bistro Noëll’ (bouwtekening 2005), ‘De Ko�eMeulen’, ‘Josephine en co’ en de 
huidige onderneming is ‘Del Prado’. 

Binnenweg 79d is heel lang een kapsalon geweest. Op 20 oktober 1930 
opende ’dames-kapsalon G. Max Börner’,  In 1936 wordt het’ Maison Mittig’ 
(Gustav Mittig) en die naam blijft bestaan tot 1947. Op 16 december 1947 is 
er een heropening van dameskapsalon G. Verhulsdonk-Verbeek. In 1951 

wordt de naam ‘Maison Verbeek’ gebruikt.
Op 17 juli 1952 heeft dames-haarverzorging Jac. M.G. Hendriks zich op 
Binnenweg 79d gevestigd en die wordt half jaren 60 opgevolgd door 
Marinus Johannes Adolf Knippers (overleden 10 augustus 1975). Zijn opvol-
ging is J.M. Knippers.
Een foto in een bouwtekening van 1993 laat ‘Bloemen- en plantenhoek 
‘Heemstede’ op Binnenweg 79d zien. In de jaren 2000 ‘Difura’ (mode). In 
2009 kwam ‘LUKX Optiekspecialisten’. Per 1 maart 2020 is het Eyecare. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 18 september 2022. Mocht u infor-
matie 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 (35)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 25 september, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 22 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Tristan Perez.
Vrijdag 23 september, 9u.
Eucharistieviering. 
Voorganger Pater Tristan Perez.
Zondag 25 september, 10u.
Woord- en Communieviering m.m.v. 
In Between. Voorganger Pastor A. 
Dekker. Alle vieringen zijn te volgen 
via live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 25 september, 10u.
Ds. A. Christ. 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 21 september, 10u. 
Viering ouderen seniorenpastoraat, 
pater Tristan Perez.
Woensdag 21 september, van 11.30 
- 12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Tristan Perez.
Zondag 25 september, 10u. Eucha-

ristieviering, pater Tristan Perez.
Zondagavond 11 september, 
18.45u. Plechtig Lof, pater Tristan 
Perez, 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
Wilheminaplein Heemstede
Zondag 25 september: ds. Pieter 
Terpstra.  Gemeentezondag: geza-
menlijke dienst met Heemstede.
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 25 september In His 
Presence.
17.30-18.30 uur samen eten en 
bijpraten.
18.30-20.00 uur samen zingen en 
spreken over Onze Vader.
Opgave voor maaltijd:
06-23775296.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 25 september: ds. Pieter 
Terpstra.
Gemeentezondag: gezamenlijke 
dienst met Heemstede.
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

Heemstede - Het gezegde luidt: 
‘Ouder worden is een gunst, oud zijn 
is een kunst.’
Als vanzelf komen bij het ouder 
worden levensvragen aan de orde. Er 
wordt teruggekeken op het eigen 
leven, loslaten wordt meer en meer 
een thema en ook kunnen er peri-
oden zijn van zorg en eenzaamheid. 
In deze levensfase staan mensen 
voor de opgave om vorm te geven 
aan het laatste stuk van het leven.

In de bijeenkomst ‘Winst en verlies 
van het ouder worden’ van 14-16 uur 
op woensdag 28 september in de 
Doopsgezinde Kerk, Postlaan 16, 
Heemstede, wordt het beleven van 
het ouder worden besproken. 
Vind u het erg om ouder te worden 
en zijn er ook voordelen?
Heeft ouder worden iets te maken 
met wijzer worden? Hoe dan ook?
O.l.v. Ds. Alex Noorden Marijke de 
Jong. Toegang is vrij.

Winst en verlies van het ouder worden

Bijeenkomst Alzheimer 
café Haarlem

Haarlem - Op 3 oktober vindt er om 
19.30 uur een bijeenkomst plaats in 
het Alzheimer café Haarlem in ’t 
Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60 
in Haarlem. Het Alzheimer Café is een 
trefpunt voor mensen met dementie, 
hun partners, familieleden en vrien-
den. Ook hulpverleners en andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom. De gasten praten met elkaar 
over dingen die ze meemaken, over 
dementie en over de dienstverlening.
Het thema van deze avond is: “De 
diagnose en dan …. ?”
Op deze avond kunt u in gesprek met 
een verpleegkundige/casemanager 
over wat er allemaal op u afkomt na 
de diagnose. Inloop vanaf 19 uur.

Vogelenzang - Zondag 2 oktober 
neemt een gids van Landschap Noord-
Holland u van 11-12.30 uur u mee 
door een apart gedeelte van Buiten-
plaats Leyduin bij Vogelenzang: 
Woestduin en Vinkenduin.
Tijdens deze excursie over Woestduin 
en Vinkenduin, onderdelen van 
Buitenplaats Leyduin, hoort u ook 
van alles over de achtergronden van 
bossen en dreven. De buitenplaatsen 

kennen een lange en rijke geschie-
denis. In vroeger tijd verbleven hier 
roemruchte families gedurende de 
zomer. 

Graag reserveren. Het is niet mogelijk 
om ter plekke aan te sluiten. Verza-
melen om 11 uur op de parkeer-
plaats van Buitenplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4 in Vogelenzang. 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Met een gids door de geschiedenis van 
Woestduin en Vinkenduin wandelen
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Heemstede/Bloemendaal – Op 4 ok-
tober is het weer Werelddierendag, 
waarbij onze (huis)dieren weer extra 
in het zonnetje worden gezet.
In samenwerking met Dierenspeci-
aalzaak Heems sinds 1822 aan de 
Havenstraat 49 in Heemstede, houdt 
de Heemsteder/Bloemendaler weder-
om de traditionele huisdierenfoto-
wedstrijd. 
Is jouw huisdier de grootste knu�el 
die er bestaat of is het je onafschei-
delijke maatje? Wil jij je huisdier 
graag in de spotlights zetten? 
Doe dan mee aan onze huisdieren-
fotowedstrijd. 
Mail je foto (maximaal twee) naar 

mailto: redactie@heemsteder.nl, 
o.v.v. ‘Leukste huisdier’ met je naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.  
Je kunt je foto uiterlijk inzenden tot 
en met zondag 2 oktober 17.00 uur.  
Dierenspeciaalzaak Heems sinds 
1822 stelt een leuke prijs beschik-
baar, jureert en kiest de winnende 
foto. De mooiste, liefste en grap-
pigste inzendingen krijgen een 
plaatsje in de krant.
Over de uitslag wordt niet gecorres-
pondeerd. Heel veel succes!

Bijna Werelddierendag: heb jij het liefste of leukste huisdier?
Doe dan mee aan onze huisdierenfotowedstrijd! 

Konijnen Dille en Kamille. Foto: Cindy Tan, Dierentehuis Kennemerland.

Heemstede - Woensdagmiddag 28 
september om 15 uur vindt bij Boek-
handel Blokker aan de Binnenweg 
138 in Heemstede de kinderboekpre-
sentatie plaats van ‘Soms als ik een 
vlinder zie’. Boudewijn de Groot, Jaco 
van der Steen en illustrator Mark 
Janssen zijn aanwezig. 

Volwassenen zijn welkom met 
kinderen. Vanaf 16.00 uur signeren 
de auteurs voor iedereen die niet bij 
de boekpresentatie aanwezig kan 
zijn.

De nieuwste liedjes van Boudewijn 
de Groot en Jaco van der Steen lezen 
en luisteren als gedichten. Als mini-
verhalen, over de kat Schaduw, de 
muis en de mediterende uil, de giraf 
die bang is om zijn nek te breken en 
de zebra die zomaar midden op 
straat ligt, om er maar een paar te 
noemen.

Mark Janssen maakte er prenten bij 
waar je steeds opnieuw wilt induiken 
en vanzelf van gaat meezingen, ter-
wijl je je onderdompelt in de muziek 
van Boudewijn de Groot en zijn vrien-
den.

De eerste druk – een beperkte op-
lage van drieduizend exemplaren – is 
voorzien van cd, een echt collector’s 
item dus.
De daaropvolgende drukken 
bevatten voor in het boek een 
qr-code naar de playlist op Spotify 
(die staat natuurlijk óók in de eerste 
druk). 

Toegang vrij, reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Kinderboekpresentatie 
Boudewijn de Groot bij 
Boekhandel Blokker

Johan Goossens. Foto: Anne van 
Zantwijk.

Johan Goossens met 
‘Kleine Pijntjes’ in 
Theater de Luifel
Heemstede - Vrijdag 23 septem-
ber om 20.15 uur speelt cabaret-
tier Johan Goossens zijn nieuwe 
theatervoorstelling ’Kleine Pijn-
tjes’ in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. 
In deze show voelt Goossens 
zich oud. Goossens voelde zich 
vóór de coronacrisis jarenlang 
28, maar na twee jaar thuiszitten 
merkt hij dat hij de veertig 
nadert en de kleine pijntjes van 
het ouder worden begint te 
voelen. De pijntjes zijn grappig 
en herkenbaar. Johan verzet zich 
tegen het onvermijdelijke verval 
met liedjes, verhalen en relative-
rende humor.  Maar de voorstel-
ling gaat ook over zijn tijd als 
mantelzorger voor zijn zieke 
vader. Johan Goossens schreef 
over zijn ervaringen als leraar op 
een ROC twee bestsellers:  ‘Wie 
heeft er wél een boek bij zich?’ 
en ‘Jongens, ik wil nu toch écht 
beginnen’. Op televisie bereikte 
hij veel mensen door mee te 
doen aan programma’s. ‘Kleine 
Pijntjes’ wordt Johan’s achtste 
cabaretprogramma. Daarnaast 
kwam in januari 2022 zijn boek 
‘‘Met mensen werken’ uit. 
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023-5483828.
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Heemstede - Zondag 25 september 
wordt er een grote rommelmarkt 
gehouden in SportPlaza Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. In deze sportaccommo-
datie wisselen die dag weer vele 
gebruikte goederen van eigenaar, na 
het loven en bieden. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd divers en 
verrassend: van oude obligaties tot 
een authentiek houtsnijwerk of een 
leuk kledingstuk. De vlooienmarkt is 
open van 09.30 tot 16.00 uur en de 
toegang bedraagt 3,- euro p.p 
(kinderen tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree).

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar:
organisatiebureau MIKKI,
0229-244739 of 24 46 49. Of kijk op 
internet: www.mikki.nl.

Vlooienmarkt in SportPlaza Groenendaal

Vlooienmarkt. Foto: Bigstock.
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KEN UW BOS

Tekst: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal 

Er wordt al genoeg ge-
zwamd, zou je zeggen. 
Maar laten we toch maar 
eens gaan koekeloeren 
naar de zwammen en 
paddenstoelen in Groenen-
daal.  In een recent schrijfsel van Harry Brummelhuis 
viel op dat de zwammen waarover hij schreef onder 
andere werden aangetro�en rond de Lelievijver in 
Groenendaal. Ach, wat een bijzondere, zeldzame en 
ontroerende zwammetjes staken hun neus uit de 
zandige oever, rottend hout, konijnenkeutels! 
Een hele reeks zwammen kunnen we deze herfst weer 
tegengekomen. Van de knoeperd van een zwavelzwam 
op de stam bij de parkeerplaats tegenover De Konij-
nenberg tot het ieniemienie zwammetje op een takje 
aan de Beukenlaan in het zuidelijk deel van het bos en 
het zeldzame oorlepelzwammetje op een dennen-
appel. De kardinaalsmuts, glimmerinktzwam, biefstuk-
zwam, de tonderzwam natuurlijk, de bekende elfen-
bankjes, zwavelkopjes met hertenzwam (goed 
zoeken!), houtkorstkogelzwam, zadelzwam (zeldzaam!) 
op een stuk beuk, trilzwam (zwart) en stijfselzwam. 
Een zomerzwam (boleet) heeft gaatjes aan de onder-
kant en leeft in augustus en september. Bundelcollybia, 
parasolzwam, het oorlepelzwammetje op een dennen-
appel, stobbezwam, stropharia (niet eten!), de glimmer-
inktzwam en de gekraagde aardster die met zijn 
slippen zichzelf omhoog wurmt. 
Nou dat zijn er nogal wat. En dit is beslist nog niet alles. 
Nog even wachten en dan kun je de pruikzwam weer 
vinden, als een jonge Mozart, aan de stam van de beuk. 
Veel zwammen bevinden zich op het dode hout. Het is 
al vaker gezegd: dood hout leeft. Echt bijzonder was de 
vondst van de aardster. Daar gaan echte liefhebbers 
van uit hun dak. Het is bijna weer zo ver. Ga je ook 
kijken? 
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Gezwam in Groenendaal

Pruikzwam.

Aardster.

Oorlepeltje. Foto’s: Harry Brummelhuis.
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Sint Jacob zoekt nieuwe leden voor:
• de centrale cliëntenraad van Sint Jacob
•  de lokale cliëntenraden van Nieuw Overbos, 

Meerhoeve en Sint Jacob in de Hout

Geeft u ouderen die zorg krijgen graag een stem 
en wilt u opkomen voor hun belangen? En heeft u 
directe ervaring en/of betrokkenheid met zorg- en 
dienstverlening, bij voorkeur in de ouderenzorg?

Word dan lid van de centrale cliëntenraad van Sint Jacob.
Of kies ervoor om in een lokale cliëntenraad plaats te 
nemen. Neem bij interesse contact op met Jacqueline 
Moeskops, j.moeskops@sintjacob.nl.

sintjacob.nl

Heemstede – Afgelopen 14 septem-
ber zijn er verschillende meldingen 
binnengekomen bij Hoogheemraad-
schap Rijnland over vervuild water in 
de Rivierenbuurt in Heemstede. Dit 
meldt Rijnland op haar website. Dit is 
in de directe omgeving van het lood-
sencomplex waar maandag 12 sep-
tember een grote brand heeft 
gewoed.

Afgelopen weekend heeft Rijnland 
de situatie in de Rivierenbuurt in 
Heemstede nauwlettend in de gaten 
gehouden. Op maandag 19 septem-
ber zijn de eerste resultaten van de 
watermonsters binnengekomen. De 
gemeten waarden geven geen reden 
tot bezorgdheid.

Omdat nog niet alle resultaten 
binnen zijn blijven de sloten in ieder 
geval tot donderdag 22 september 
afgesloten van het water van de 
Leidsevaart. Omdat er geen neerslag 

wordt verwacht, is het niet meer 
nodig om met tankwagens het water 
af te voeren. Er wordt daarom 
gestopt met deze maatregel. Wel 
blijft Rijnland de situatie in dit gebied 
actief monitoren.

In de avond van 19 september wordt 
er een tijdelijke pompinstallatie 
geplaatst. Deze staat ter voorberei-
ding op de maatregelen van 
donderdag alvast klaar. Indien de 
uitslagen van de watermonsters 
gunstig zijn, kan er op donderdag 
direct gestart worden met het 
spoelen van de sloten. Dit houdt in 
dat er stapsgewijs schotten verwij-
derd kunnen worden zodat er een 
stroming in het gebied gecreëerd 
kan worden.

Meer informatie op: 
www.rijnland.net/actueel/nieuws-
overzicht/vervuild-water-in-de-
rivierenbuurt-in-heemstede/.

Rijnland treft maatregelen 
vervuild water Rivierenbuurt

Vervuld water in Rivierenbuurt. Bron en beeld: Hoogheemraadschap Rijnland.

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Je leeft in het hier en 
nu, maar je gedachten gaan alle 
kanten op, meegetrokken in gebeur-
tenissen die zijn geweest of nog 
komen. Je functioneert feitelijk op de 
automatische piloot. Herkenbaar? 
Mindfulness is een training die de 
aandacht brengt naar het bewustzijn 
van het moment van nu. Het is dus te 
leren om hersenen keuzes te laten 
maken en in het dagelijks leven meer 
tevredenheid, balans en energie te 
ervaren. 
Maartje Broekmans, woonachtig in 
Heemstede, start binnenkort met 
een serie mindfulnesstrainingen in 
de regio. 

Hoofd én hart 
De jurist en vertrouwenspersoon bij 
vele internationale bedrijven was 
zich na 20 jaar in het bedrijfsleven 
bewust van het feit dat ze altijd maar 
bezig was met rationele zaken en 
had gaandeweg meer behoefte aan 
verbinding met gevoel.
Ze startte met het geven van yoga-
lessen en volgde de opleiding tot 
mindfulness coach. De combinatie 
van hoofd en hart heeft haar veel 
voldoening gebracht en sluit naad-
loos aan bij haar huidige opleiding 
tot mediator. 

Oefening baart kunst  
De moeder van 2 dochters van 13 en 

11 jaar stelt. “Met het volgen van de 
training wordt best wat van je 
gevraagd. Het is geen theoretische 
cursus, maar tussen de bijeenkom-
sten oefen je de opgedane erva-
ringen in de praktijk thuis. Het kan 
veel opleveren, zoals minder stress 
en meer bewustwording van het 
moment.” 

Training van 8 weken 
“Tijdens de mindfulness sessies 
beginnen we met wat je allemaal 
voelt in je lijf zonder daar conse-
quenties aan te verbinden”, vervolgt 
ze.  “In de loop van de cursus leer je 
gaandeweg hoe je van het fysieke 
aspect gaat naar het in stilte kunnen 
zitten met wat er is. De achtste en 
laatste sessie sluiten we gezamenlijk 
af met een stiltedag. Tijdens een 

aantal uren ervaar je dan hoe het is 
om met elkaar in een ruimte te zijn 
zonder de noodzaak van het maken 
van ‘small talk’ en zonder afgeleid te 
worden door problemen van 
anderen.” 

De cursus bestaat uit een aantal 
praktische oefeningen volgens de 
8-weekse MBSR-training (Mindful-
ness Based Stress Reduction) op de 
locatie van Oohm in Vogelenzang. 
De ochtendcursus start op woensdag 
28 september van 9.15 uur tot 11.45 
uur en de avondtrainingen zijn vanaf 
dinsdag 4 oktober van 19.00 uur tot 
21.30 uur. 

Meer informatie en aanmelden: 
maartje@maartjebroekmans.com. 
Tel: 0624621234.

Mindfulness is de kunst om aanwezig 
te zijn in het moment

Maartje Broekmans. Foto aangeleverd.

Door Bart Jonker

Heemstede - In het kader van het 
75-jarige jubileum van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB), vertellen in de week van 19 
t/m 24 september Heemsteedse 
ondernemers over de geschiedenis 
van hun winkelstraat Binnenweg/
Raadhuisstraat. Daarnaast houden 
Cees Fortgens en René Janus voor 
belangstellenden een korte rondlei-
ding door de winkelstraat. Histori-
sche foto’s zijn in diverse etalages 
van de winkelstraat te bewonderen. 
Zoals hier bij Boekhandel Blokker, 
waar beeldend kunstenaar Fokelien 
Faber trots voor staat. Zij ontwierp 
het logo voor de HVHB.
Meer informatie op www.wch.nl.

Historie Heemsteedse winkelstraat in de etalages

Beeldend kunstenaar Fokelien Faber voor de etalage van Boekhandel Blokker.
Foto: Bart Jonker.

Heemstede – Op donderdag 29 
september van 15.00 - 16.30 uur 
vindt het ‘Let it Be’ zit/lig concert in 
de Luifel plaats, aan de Herenweg 96 
in Heemstede. 
Kom langs en laat je meenemen door 
de warme stem van Dennis ‘Denisius’ 
Kivit, zijn prachtige gitaarspel, 
Indiase �uit, piano en klankschalen 
inspirerende verhalen en de mooiste 
songs van The Beatles. 
Dennis maakte al vroeg op het conser-
vatorium en de kleinkunstacademie 
kennis met de kracht van muziek, 
stilte, concentratie en meditatie, en 
leerde met zijn stem, zijn muziek en 
stilte een innerlijke reis te creëren die 
je raakt en die je mee wil maken. 
Dennis zal ook eigen Nederlandsta-
lige songs vertolken. Dit concert 

duurt een ruim uur en vindt plaats in 
de grote zaal waarbij jij om de piano 
heen ligt en de muziek heel dichtbij 
komt terwijl je ogen zijn gesloten. En 
ja, je mag ook gewoon op een �jne 
stoel zitten. 
Neem zelf matjes, kussentjes en een 
dekentje mee om op gepaste afstand 
van elkaar te gaan liggen voor het 
ligconcert.
  
Here comes the sun, zitconcert in 
de Molenwerf 
Ook op donderdag 29 september 
van 19.30 - 21.00 uur in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 Heemstede. 
Kosten. per concert: €12,50. 
Aanmelden via: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl of
tel. 023 - 5483828. 

‘Let it Be’ en ‘Here comes the sun’ zit/lig concerten
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Door Bart Jonker

Heemstede/Vogelenzang – Een 
enthousiaste groep van lopers van 
hardloopwinkel/loopschool Lopers 
Company by Enno hadden zich op 
vrijdagavond 16 september op de 
parkeerplaats van Leyduin verzameld 
om zich op te maken voor de 
speciale Vijfde VerjaardagRun, 
vanwege het vij�arige bestaan van 
de hardloopwinkel/loopschool. 
Toevallig was ook Germa, een van de 
hardlooptrainsters, die dag jarig. 
Dubbel feest dus.

Eigenaar Enno Aerts stond hier nog 
even bij stil. In november 2017 
begon hij de winkel aan de 
Binnenweg 35 in Heemstede en op 1 
januari 2018 startte hij met de hard-
looptrainingen van de loopschool. 
Daarmee bouwde hij door de jaren 
heen een schare aanhang van trouwe 
hardlopers op. Een moment om even 
bij stil te staan. Niet te lang stilstaan 
natuurlijk, want alles draait bij Lopers 
Company by Enno uiteraard om 
hardlopen.

De VerjaardagRun is zowel geschikt 
voor de beginnende als de (ver)
gevorderde hardloper. De groep 

werd in vieren verdeeld met vier 
geoefende trainers, ieder met een 
eigen groep qua tempo en hardloop-
niveau. Alle groepen liepen naar de 
Oase in Vogelenzang, waar oefe-
ningen werden gedaan, alvorens 
weer terug te lopen.

Nadat Enno de spelregels had uitge-
legd en in de startblokken stond om 
te vertrekken, nam trainster Olga 
spontaan het woord. “Een vij�arig 

jubileum wordt een houten jubileum 
genoemd”, sprak ze Enno toe. 
Namens de loopgroep werden Enno 
en zijn echtgenote met een taart van 
Tummers en een mooie collage met 
foto’s aangenaam verrast. 

Alvorens te vertrekken, nog even 
geschiedenis schrijven met een geza-
menlijke groepsfoto en dan… lopen 
maar! Nu maar hopen dat het droog 
blijft…

Kleine feestelijke verrassing bij Vijfde 
VerjaardagRun voor Lopers Company by Enno

Trainster Olga (links) biedt namens de loopgroep de fotocollage aan met de taart 
aan Enno (rechts) en zijn echtgenote (midden).

De loopgroep van de Vijfde VerjaardagRun. Foto’s: Bart Jonker.

Heemstede - Wedstrijdzwemster 
Henny van HPC Heemstede had zich 
half mei ingeschreven voor de Swim 
to Fight Cancer, omdat de moeder 
van een vriendin kanker had en zij 
voor het goede doel vier kilometer 
wilde gaan zwemmen door de Haar-
lemse grachten.  Een paar dagen na 
haar inschrijving, sloeg het noodlot 
in alle hevigheid toe en werd zij zelf 
gediagnosticeerd met borstkanker.  

Omdat het al snel duidelijk werd dat 
deze moeder van twee jonge 
kinderen in september niet zelf zou 
kunnen zwemmen, besloten haar 
zwemmaatjes van de vrijdagavond 
om met elkaar in de plaats van 
Henny te gaan zwemmen. Team ‘HPC 
Heemstede Zwemt Mee Voor Henny!’ 
was geboren. Ook Remco, de man 
van Henny besloot om mee te gaan 
zwemmen, evenals tienjarige zoon 
Vincent. Zij werden al snel gevolgd 
door nog twee goede vrienden van 

Henny waardoor het uiteindelijk een 
ploeg werd van elf volwassenen en 
zes kinderen.  

Met elkaar hebben zij al die maanden 
getraind en het geweldige bedrag 
van ruim € 17.000,- opgehaald. 
Vorige week werden zij nog geïnter-
viewd door NH-Nieuws en daar 
verwoordde Tjitte, een van de 
jongste zwemmers het goed: “Eigen-
lijk is het gewoon pech als je kanker 
krijgt…”. 

Blauwalg
Groot was de teleurstelling toen 
afgelopen vrijdag werd besloten dat 
de Swim niet door kon gaan 
vanwege de vele blauwalg in het 
Spaarne. Maar ook nu bleek Team 
‘HPC Zwemt Mee Voor Henny!’ weer 
veerkrachtig. Direct werd er besloten 
om op zondagmiddag toch met 
elkaar naar het programma op het 
land te gaan. Met hun knalgele 

plastic boeien met de naam van het 
Team erop werd Henny met haar 
familie en een aantal medezwem-
mers uitgenodigd op het podium. 
Op de vraag hoe het met haar 
energie ging, beloofde ze al haar 
energie te gaan gebruiken om 
volgende jaar ook zelf mee te gaan 
zwemmen en dat leverde haar een 

daverend applaus op. Het team blijft 
bestaan. Het voor nu opgehaalde 
geld is slechts een tussenstand en er 
kan nog tot volgend jaar september 
worden gedoneerd via: www.�ght-
cancer.nl/fundraisers/HPCHeemste-
dezwemtmeevoorHenny/swim-to-
�ght-cancer-haarlem.
Na het middagprogramma begaf het 

team zich, gewapend met vele 
baksels, naar het huis van een van de 
zwemsters waar het nog lang 
gezellig bleef. Daar kreeg Henny een 
prachtige foto van haarzelf in actie 
tijdens een training van een paar 
maanden geleden met daaronder 
het motto van dit mooie HPC-team: 
#SamenSterk!

HPC Heemstede zwemt voor 
#SamenSterk

Team ‘HPC Heemstede Zwemt Mee Voor Henny!’. Foto aangeleverd.

Heemstede/Wageningen – De 
Holdert Beker? Het is de voorloper 
van de huidige KNVB-beker en de 
eerste winnaar was in 1899 Sv RAP 
uit Amsterdam. De laatste winnaar 
was Willem II in 1944 uit Tilburg. Het 
was toen een wisseltrofee en Willem 
II heeft nog het bewijs dat ze de 
beker terug gestuurd hadden naar 
de KNVB.
“De KNVB voelt zich schuldig”, aldus 
Jan-Dirk van der Zee (Directeur 
Amateurvoetbal KNVB), “vanwege 
het zoekraken van de beker”, vertelde 
hij zaterdag 17 september op de 
Wageningse Berg, het oudste nog 
bestaande stadion. 

Sierk Coolsma, voorzitter van één van 
de voormalige winnaars van de beker 
DSV Concordia (1885) uit Delft, 
startte, in het kader van hun 135-jarig 
bestaan drie jaar geleden de zoek-
tocht naar de Holdert Beker. Zij 
hadden de beker gewonnen in 1906. 
Toen het origineel onvindbaar bleek, 
werd er gedacht aan een replica. 
Maar waren alle toenmalige winnaars 
wel geïnteresseerd? Het werd een 
unaniem: “Ja.”
De winnaars waren: 
Sv Rap 1899 Amsterdam, HBS 1901, 
1908 Den Haag, Koninklijke HVV 

1903 Den Haag, Koninklijke HFC 
1904, 1913, 1915 Haarlem, VOC 1905, 
1907 Rotterdam, DSV Concordia 
1906 Delft, Quick 1909, 1910, 1911, 
1916 Den Haag, DFC 1914, 1932 
Dordrecht, AFC Ajax 1917, 1943 
Amsterdam, RCH 1918, Heemstede, 
Feyenoord 1930, 1935 Rotterdam, 
Velocitas 1934 Groningen, FC Eind-
hoven 1937 Eindhoven, VSV 1938 
Velserbroek, WVV Wageningen 1939 
Wageningen, Willem II 1944 Tilburg. 

Zaterdag 17 september kwamen 
vertegenwoordigers van alle vereni-
gingen bij elkaar op de Wageningse 
Berg in Wageningen. Er werd een 
replay gespeeld tussen twee �na-
listen van toen: Sv Rap en DSV 
Concordia in het door 25 vrijwilligers 
onderhouden stadion. O�cieel 
voetbal wordt daar niet meer ge-
speeld. Na de door Sv Rap gewonnen 
wedstrijd werd de Holdert Beker 
uitgereikt door Jan-Dirk van der Zee. 
De beker is geheel in 3-D print ver-
vaardigd aan de hand van door o.a. 
RCH geleverde foto. 

Ook RCH mocht de trofee in ont-
vangst nemen. Daarmee is een stuk 
bekerhistorie terug bij het ruim 
110-jarige RCH.

RCH ‘wint’ de historische 
Holdert Beker

Harry en Robbin Opheikens namen namens RCH de Holdert Beker in ontvangst. 
Foto: Harry Opheikens.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12.
seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. reukwater;
14. tijdperk; 15. technische school (afk.); 17. hoge landpunt in
zee; 19. smeervloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22.
familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom; 30.
meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge
koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei; 38. wielrenner achter
een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week;
44. Aziatisch staatje; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48.
voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling;
52. bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58.
pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemiddel; 64. steen;
65. verwonding; 67. alcoholische drank; 68. deel van het oor;
70. deel van camera; 72. drankbuffet; 73. chocoladekorrels;
76. waardering; 77. deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van
elektrisch vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter
(afk.); 82. plaaggeest; 83. welpenleidster; 84. plechtige belof-
te; 86. isolerende tas; 87. restant van uitgebrande kolen.

Verticaal 1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. drie-
hoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5. tegendraads; 6. fami-
lietwist; 7. warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10.
muzieknoot; 11. mistig (wazig); 16. plaats in België;18. bloei-
wijze; 20. lang en smal stuk hout; 21. open plek in een bos;
23. Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees;
27. woning of gebouw; 29. saus bij patat; 32. huisschoen; 34.
belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. kei-
zer van Rusland; 40. autocoureur; 42. ramen lappen; 43.
rechtsterm (schijnreden); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51.
op grote afstand; 53. plotseling haal of trek; 54. boek voor
inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige vrouw; 57.
sappig; 59. plaats in Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62.
ransel; 63. verslag (melding); 66. vochtig; 67. knaagdier; 69.
glansverf; 71. hoogste punt van een huis; 73. inwendig
orgaan; 74. gelooide huid; 75. helemaal niets; 78. aanleg-
plaats voor schepen; 80. keurig; 82. selenium (scheik. afk.);
85. lidwoord.

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 26 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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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12.
seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. reukwater;
14. tijdperk; 15. technische school (afk.); 17. hoge landpunt in
zee; 19. smeervloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22.
familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom; 30.
meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge
koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei; 38. wielrenner achter
een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week;
44. Aziatisch staatje; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48.
voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling;
52. bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58.
pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemiddel; 64. steen;
65. verwonding; 67. alcoholische drank; 68. deel van het oor;
70. deel van camera; 72. drankbuffet; 73. chocoladekorrels;
76. waardering; 77. deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van
elektrisch vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter
(afk.); 82. plaaggeest; 83. welpenleidster; 84. plechtige belof-
te; 86. isolerende tas; 87. restant van uitgebrande kolen.

Verticaal 1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. drie-
hoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5. tegendraads; 6. fami-
lietwist; 7. warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10.
muzieknoot; 11. mistig (wazig); 16. plaats in België;18. bloei-
wijze; 20. lang en smal stuk hout; 21. open plek in een bos;
23. Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees;
27. woning of gebouw; 29. saus bij patat; 32. huisschoen; 34.
belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. kei-
zer van Rusland; 40. autocoureur; 42. ramen lappen; 43.
rechtsterm (schijnreden); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51.
op grote afstand; 53. plotseling haal of trek; 54. boek voor
inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige vrouw; 57.
sappig; 59. plaats in Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62.
ransel; 63. verslag (melding); 66. vochtig; 67. knaagdier; 69.
glansverf; 71. hoogste punt van een huis; 73. inwendig
orgaan; 74. gelooide huid; 75. helemaal niets; 78. aanleg-
plaats voor schepen; 80. keurig; 82. selenium (scheik. afk.);
85. lidwoord.

KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede - Na jaren van ledenac-
ties en fondsenwerving is afgelopen 
donderdag 15 sepetember de hand-
tekening gezet: Aannemer Beens 
Speciale Projecten BV gaat tijdens 
het komende winterseizoen van NJV 
de Haven (tussen 1 december 2022 
en 1 maart 2023) de beschoeiing van 
de Haven vervangen. Gestart wordt 
met de havenbak, waar de boten 
liggen. Streven is om aansluitend ook 
fase 2 (de kanaalkant en helling) uit 
te voeren. De aannemer heeft hier-
voor ruimte in de planning, dus als 
het lukt om in de komende maanden 
de laatste benodigde €56.000,- 
binnen te halen, start het nieuwe 
vaarseizoen met een compleet 
nieuwe beschoeiing.
Voor meer informatie over NJV de 
Haven: www.haventje.nl.

Start nieuwe beschoeiing van NJV de Haven

Kelvin van Nimwegen, voorzitter Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef (links) en 
Ewald Scholten van Beens (rechts). Foto aangeleverd door NJV de Haven.

Heemstede - Voor dit najaar is de 
wedstrijdkalender voor hardlopen 
gelukkig weer goed gevuld. Mocht jij 
een hardloopwedstrijd willen gaan 
lopen, dan is het interessant om te 
weten waar je nu staat. Weet jij hoe 
goed je conditie nu is? Interessant is 
om je conditie te testen. Goed om te 
weten is het punt waarop je lichaam 
gaat verzuren en het lopen moeilijker 
wordt. Dat is je omslagpunt. Je gaat 
dan energie verbranden zonder 
gebruik te maken van zuurstof en 
melkzuur (lactaat red.) komt vrij, dat 
verzuring oplevert. Hoe verder dit 
omslagpunt in je wedstrijd ligt hoe 
beter. Daar kun je op trainen. Een 
lactaattest legt je maximale hartslag, 
en dit omslagpunt vast. Verder wordt 
je hartslag per trainingszones 
bepaald. Tijdens je trainingen kun je 
daardoor de snelheden waarmee je 
loopt goed indelen.
Lopers Company by Enno houdt op 
vrijdag 30 september een lactaattest 

van 15 tot 19 uur op sportpark Groe-
nendaal. De test wordt professioneel 
afgenomen door ex-topschaatster 
Diane Valkenburg en die momenteel 
trainer en bewechingsweten-
schapper is van de Jumbo schaats-

ploeg. Voor alle info kun je kijken op 
de site: www.loperscompany-
heemstede.nl/lactaattest/ of loop 
binnen in de winkel op de Binnen-
weg 35 in Heemstede. Daar vertellen 
ze je alles over de lactaattest.

Test je conditie met de lactaattest

Lactaattest. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Heemstede- Sportschool FM Health-
Club aan de Kerklaan 113 in Heem-
stede houdt aankomend weekend 
op 24 en 25 september van 10-16 uur 
een open weekend. Een mooie gele-
genheid om eens te kijken wat de 
kleinschalige sportschool te bieden 
heeft. De 15 jaar geleden geheel 
gerenoveerde bollenschuur heeft 
haar succes te danken aan de klein-
schaligheid en persoonlijke bege-
leiding.  

Tijdens het open weekend kunnen 
geïnteresseerden geheel vrijblijvend 
informatie inwinnen over de sport-
school en al haar diensten als pilates, 
yoga, �tness, medisch trainen, 

personal training en fysiotherapie. 
Een team van trainers staat dit 
weekend klaar om bezoekers te 
informeren en te adviseren over de 
mogelijkheden van de club. Alle 
bezoekers die lid worden ontvangen 
een maand gratis trainen en hoeven 
zich niet voor een lange termijn in te 
schrijven aangezien alle lidmaat-
schappen bij FM HealthClub per 
maand opzegbaar zijn. “Ons concept 
moet ervoor zorgen dat leden 
blijven, niet een 1 of 2-jarig lidmaat-
schap”, aldus eigenaar Wouter Brans. 
Geïnteresseerden kunnen langsgaan 
bij FM HealthClub op de Kerklaan 
113 of contact opnemen voor meer 
info op tel.nr.: 023 5478171.   

Open weekend bij FM HealthClub

Open weekend bij FM Health. Foto: Daisy van der Goes. 
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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.

Bijeenkomst Trefpunt Dementie. 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. 
Om 19.30u. Aanmelden kan via het 
kantoor van WIJ Heemstede, 
locatie Plein1 (1e etage). Tel:
023 – 528 85 10, Katinka Verdonk.

Kom samen met het Wereld Natuur 
Fonds kikkers, padden en andere 
waterdiertjes zoeken op Buiten-
plaats Leyduin. Woestduinweg 4, 
14.30 – 16.00. Voor kinderen van 7 
t/m 11 jaar. Aanmelden via: www.
wwf.nl/activiteiten/waterdiertjes.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
‘Les belles chansons’. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten is 
gewenst. Meer informatie:
www.mosterdzaadje.nl.

Interview Ronit Palache. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15.30u.
Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
tel.nr.: 023-5282472.

Johan Goossens met ‘Kleine Pijn-
tjes’, Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.Om 20.15u. 
Kaarten:  www.podiaheemstede.nl 
of via de theaterlijn 023-5483828.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Repaircafé Vogelenzang. Dorpshuis  
Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2. 
V.10-13u. Vrijwillige bijdrage.

T/M ZATERDAG 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.

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

Duo Beumer & Van Ham.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. Meer infor-
matie: www.mosterdzaadje.nl. 

Vlooienmarkt in SportPlaza Groe-
nendaal. Sportparklaan 16, Heem-
stede. V09.30-16u. Toegang 3 euro, 
kinderen t/m 11 jaar gratis. Meer 
info via www.mikki.nl.
Muziek van Franse impressio-
nisten. Gemeentehuis Bloemen-
daal,  Bloemendaalseweg 158, 

Overveen. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: € 24,-. Jongeren 
tot 26 jaar betalen €12,-.via
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling).

‘Oude verhalen gebruiken voor 
nieuwe vragen’ in De Kapel. Pot-
gieterweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Vrijwillige bijdrage, richt-
bedrag €8,-. Meer informatie op: 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Kinderboekpresentatie Boudewijn 
de Groot bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 18, Heemstede. Om 
15u. Toegang vrij, reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 

‘Let it Be’ zit/lig concert in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. V.15-
16.30u. Here comes the sun, 
zitconcert in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. V.19.30-
21u.  Kosten per concert: € 12,50. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of tel. 023 - 5483828.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
New West Pianotrio met muziek uit 
de West Side Story. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Tel: 023-5378625. 
Meer informatie via: www.mosterd-
zaadje.nl. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten is gewenst.

ZATERDAG 1 OKTOBER
Zeepkistdebat Politiek café Heem-
stede. Ter hoogte van Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Om 15u.

ZONDAG 2 OKTOBER
Paddenstoelendag op Elswout. 
Elswoutlaan 12a, Overveen.
V. 10.30-16u. 

Vogeltrek op ‘t Kopje. Hoge Duin 
en Daalseweg 6, Bloemendaal.
V. 8-11u. 

Wandelexcursie met gids door 
Woestduin en Leyduin. Verzamelen 
op parkeerplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4, Vogelenzang.
V.11-12.30u. Aanmelden op
www.gaatumee.nl.

Pianist Marcel Worms. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Tel.: 023-5378625. 
Informatie:  www.mosterdzaadje.nl   
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. 

AGENDA

Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Heemstede – Toegeven: regen is nu 
niet echt de beste vriend van open-
luchtactiviteiten. Maar de Kunst-
markt in de Jan van Goyenstraat ging 
door, afgelopen zondag, en bezoe-
kers trotseerden, al dan niet met 
paraplu, het slechte weer. Overigens 
waren er opklaringen tussendoor en 
zo kon je toch op je gemak langs de 
kramen wandelen. Was je humeur 
door het herfstige weer misschien 
gedaald: de kleurrijke schilderkunst 
en fotogra�e brachten meteen 
zonneschijn. De creativiteit spatte 
ervan af!

Dat gold zeker ook voor de ‘binnen-
bandkunstenaars’ Adrie en Martien 
Hamers. Zij maken van oude �ets-
banden sieraden en tassen. Sieraden 
waren er trouwens veel op de markt. 
Ze zijn een graag geziene gast op 
kunstmarkten. Wat een bezoekje nog 
leuker maakt is als je een gesprekje 
aanknoopt met de kunstenaar. Zo 
vertelde Hans Balk dat hij jaren voor 
de klas stond (voortgezet onderwijs) 
maar zich nu, begin 60, helemaal aan 

de fotokunst wijdt. En met succes! 
Zijn gedetailleerde opnamen van 
muziekinstrumenten en planten zijn 
van grote schoonheid.

De regen deert Balk niet. “Wegblijven 
was geen optie, ook niet leuk voor de 
organisatoren van deze markt.” Het is 
voor veel standhouders de laatste 
buitenmarkt. Wie ook met een 

zonnig gezicht tussen de kunst zat is 
Maureen Meijer. In haar schilderijen 
spat de kleur er werkelijk vanaf. Ze 
schildert Haarlems maar ook Amster-
dams straatbeeld, je wordt er erg 
vrolijk van! Ook beroemdheden 
hebben haar aandacht, Marilyn hielp 
zondag ook mee om er toch nog een 
vrolijke dag van te maken, tussen de 
regenbuien door.

Regen deert kunstliefhebbers weinig 
op de Kunstmarkt Jan van Goyenstraat

Voormalig docent Hans Balk wijdt zich helemaal aan de fotogra�e.

Maureen Meijer bij haar kleurrijke werk.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De geschiedenis van de Bohemia kristal- 
of glasproductie is als volgt ontstaan. De Boheemse 
productie is een voortzetting van de traditie van kwali-
teitsglasproductie van de Josefodol glasfabriek die in 
1861 door de Weense zakenman Josef Schreiber werd 
opgericht. De fabriek ligt in het charmante dal van de 
rivier Sázavka in de buurt van de stad Svétlá nad 
Sázavou in het Boheemse en Moravische hoogland.
Toch is de traditie van glasproductie al veel eerder 
begonnen. De Tsjechische glasindustrie kent een 
enorme groei in de tweede helft van de 17e eeuw, toen 
Tsjechisch glas onder druk kwam te staan om de 
concurrentie aan te gaan met producten uit Venetië.
De wedstrijd duurde bijna twee eeuwen, totdat het 
Tsjechische kristal uiteindelijk won, voor een groot deel 
door de �jne ambachtslieden die slepen, graveerden, 
sneden en schilderden.
In 1740 waren er meer dan 70 glasfabrieken in 
Bohemen en nog veel meer bedrijven die de eindpro-
ducten sneden en ver�jnden.

Oud-Tsjechisch kristal, handgeslepen in ruitjeswaaier en met de mond geblazen 

Dennis Kivit. Foto aangeleverd 
door WIJ Heemstede.

Johan Goossens. Foto: Anne van 
Zantwijk.
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Heemstede/Haarlem – Het Hospice 
Haarlem en omstreken houdt sinds 
donderdag 15 september tot vrijdag 
28 oktober een foto-expositie in de 
Burgerzaal van het Heemsteedse 
raadhuis, Raadhuisplein 1 in Heem-
stede.

De 21 tentoongestelde kleurenfoto’s 
zijn gemaakt door de vrijwillige foto-
grafen Tea van der Zee en Ron 
Moelijker van In the Picture.

Het Hospice is een vrijwilligersorga-
nisatie met ruim 100 vrijwilligers in 
diverse funties. Het Hospice is een 
vrijwilligersorganisatie met ruim 100 
vrijwilligers, gelegen aan de Zuider-
houtlaan 10, vrijwel op de gemeente-
grens tussen Haarlem en Heemstede.  

De geselecteerde foto’s geven een 
goede indruk van de liefdevolle wijze 

waarop de goed opgeleide vrijwilli-
gers van het Hospice huis samen met 
wijkverpleegkundigen en (huis)
artsen ondersteuning en verzorging 
geven aan de opgenomen gasten. 
De vrijwilligers geven ook mantel-
zorg aan terminaal zieke mensen die 
in hun thuissituatie verblijven in 
Haarlem en directe omgeving.
De expositie is dagelijks gratis toe-
gankelijk voor het publiek, van 08.30 
tot 17.00 uur. Op donderdagen tot 
19.30 uur en op vrijdag tot 13.00 uur. 
Maar de gemeente heeft de zaal 
tijdens de looptijd ook nodig voor 
vergaderingen en trainingen en 
dergelijke. Dan gaat de deur tijdelijk 
even dicht.

Bezoekers die niet verrast willen 
worden door een dichte deur kunnen 
van tevoren bellen met de receptie 
van het raadhuis tel. 023- 5485868.

Vrijwilligerswerk Hospice in beeld gebracht in 
expositie op het raadhuis van Heemstede

Vrijwillger Marga maakt bed op.
Foto’s: In The Picture.

Vrijwilliger Eduard presenteert 
heerlijke schotel.

Haarlem/Heemstede – Het Hospice 
Haarlem en omstreken heeft een 
eervolle jaarlijkse landelijke prijs 
gewonnen van VPTZ Nederland, de 

koepel voor lokale en regionale vrij-
willigersorganisaties in de palliatieve 
terminale zorg.
Landelijk zijn zo’n 12.000 mensen 

vrijwillig  in deze sector werkzaam . 
Bij het Hospice Haarlem e.o zijn ruim 
100 vrijwilligers samen met  (wijk)
verpleegkundigen en (huisartsen) 
nauw betrokken bij de verzorging en 
ondersteuning van de opgenomen 
gasten in het Hospice huis. Ook 
geven zij mantelzorg aan terminal 
zieke mensen in de thuissituatie.  Dit 
alles onder het motto:  ‘Merkbaar van 
betekenis overal en ergens’.

Zonder de inzet van vrijwilligers kan 
de gewenste ondersteuning en 
verzorging niet worden gegeven; ze 
zijn goud waard. Het thema van de 
prijsvraag was ‘Prijs de vrijwilliger’.

Een onafhankelijke jury heeft 
bepaald dat het Haarlemse Hospice 
landelijk gezien haar vrijwilligers het 
beste waardeert onder meer door 
goede (bij)scholing aan te bieden, 
het delen van verantwoordelijk-
heden met de professionals en altijd 
een luisterend oor en inspirerende 
bijeenkomsten aan te bieden.

De prijs bestaat uit een fraai sculp-
tuur en een bedrag van 2500 euro te 
besteden aan de vrijwilligers.

‘Prijs de vrijwilliger’: Hospice Haarlem e.o. wint 
jaarlijkse eervolle landelijke prijs

Hospice zorgvrijwilliger Birgit Reumkens, inwoonster van Heemstede, met de prijs. 
Foto: Rodny Photography.

Heemstede – Politiek Café Heem-
stede trapt op zaterdag 1 oktober het 
nieuwe politieke jaar af met een 
zeepkistdebat. Vertegenwoordigers 
van alle Heemsteedse partijen klim-
men om 15 uur op de zeepkist om 
hun visie op actuele Heemsteedse 
onderwerpen toe te lichten en 
vragen van inwoners te beantwoor-
den. 
Het debat wordt gehouden op de 
Binnenweg ter hoogte van Boek-
handel Blokker (Binnenweg 138) en 
duurt ongeveer een uur. 
Nu de nieuwe gemeenteraad en het 
college zo’n 100 dagen aan de slag 
zijn, is het voor Politiek Café Heem-
stede tijd voor een tweede zeepkist-

debat. Het eerste debat werd kort 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. 
Wie niet in de gelegenheid is om bij 
het zeepkistdebat aanwezig te zijn, 
of wie nu al een prangende vraag 
heeft aan de Heemsteedse politici, 
kan die vraag vooraf ook sturen naar 
politiekcafeHeemstede@gmail.com. 
Dan wordt die meegenomen in het 
debat. 
Het zeepkistdebat wordt geleid door 
Jaap Verschoor. 

Politiek Café Heemstede is een poli-
tiek onafhankelijk discussieplatform 
op Facebook dat open staat voor alle 
inwoners van Heemstede. 

Politiek Café Heemstede trapt 
politiek jaar af met zeepkistdebat

Zeepkistdebat op 1 oktober. Beeld aangeleverd door Politiek Café Heemstede.

Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Heemstede – Iedereen keek verwach-
tingsvol en hoopvol naar de lucht 
afgelopen zondag 18 september. 
Helaas: enorme stortbuien deden het 
geplande openluchtconcert op het 
Wilhelminaplein van Harmonie St. 
Michaël & Friends ‘Heemstede 1909’ 
uitwijken naar de iets verderop ge-
legen Pinksterkerk op de Camplaan, 
dat gelukkig nog veel belangstel-
lenden trok.  

Het werd toch nog een gezellig 
intiem en vooral een droog feestje 
door Harmonie St. Michael & Friends, 
die enthousiast de bühne beklom-
men en prachtige voorstellingen 
wisten neer te zetten.  Zo maakten 
natuurlijk Harmonie St. Michaël haar 
opwachting, maar eveneens het 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest, 
de koren Voice Collective en het 
Voorwegkoor, singer/dichter/song-
writer Marten Janse en zanger Jeremi 
hun opwachting voor heerlijke muzi-
kale noten. Op de foto het optreden 
van verteltheater Lilaluna, die met 

haar verhalen het publiek geboeid 
wist vast te houden.  
Een grande �nale met het lied ‘A 
Brand New Day’ uit �lm The Wiz met 
Diana Ross (overigens een compo-
sitie van soulkoning Luther Vandross) 
was de laatste kers op de taart en 
sloot de gezellige middag af.  

Beneden in de hal van de Pinkster-

kerk, waren informatiestands van de 
Kunstkring, Kom In Mijn Tuin (met 
een �inke pompoen), Kennemerhart, 
WIJ Heemstede met haar activiteiten- 
en cursusaanbod en Podia Heem-
stede aanwezig. Bij Podia Heemstede 
konden de bezoekers een enquête-
formulier invullen en kans maken op 
twee gratis tickets voor een van de 
geprogrammeerde voorstellingen. 

Pinksterkerk zorgt ervoor dat concert 
‘Heemstede 1909’ niet in het water valt

Ingang Pinksterkerk.

Verteltheather Lilaluna.





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.

29 september, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening
• Belofte fractie-assistent
• Vaststellen agenda
• Stemming moties raadsvergadering 

7 juli 2022
• Vragenuur
• Wijziging �nanciële verordening
• Wegbeheer 2022-2026
• Actualisatie van de voorziening 

“onderhoudsfonds woningen 
en gebouwen” op grond van de 
actualisatie van het MJOP

• Vaststellen bestemmingsplan 
Princenbuurt

• Benoemen voorzitter, tevens 
monumenten lid, van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke 
kwaliteit Heemstede

• Benoeming lid regionale 
agendacommissie Zuid-
Kennemerland

• Regionale samenwerking
• Lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 29 september 
2022

• Wat verder ter tafel komt

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Uitschrijving Basisregistratie 
personen (BRP)
➜ A. van Oord, geboren 29-10-1979, 

Landzichtlaan 26 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Glipperweg 24
➜ uitbreiden van de eerste verdieping, 

Groenendaalkade 4
➜ bouwkundige splitsing van het pand, 

Koediefslaan 119, 121, 121A
➜ plaatsen van een dakopbouw, 

Van ‘t Ho�aan 21

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een airco aan de zuidoost-

gevel van de berging nabij het 
Oude Slot, Ir. Lelylaan 6

➜ plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, Johannes 
Verhulstlaan 19

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ plaatsen van een dakopbouw, 

Van ‘t Ho�aan 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Korhoenlaan 47
➜ plaatsen van een dakkapel op het voor 

-achter en zijgeveldakvlak, 
Meer en Boslaan 10

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

Voorgenomen uitschrijvingen 
Basisregistratie personen (BRP)
➜ J.M. Gorlach, geboren 16-12-1993, 

Zandvoortselaan 22 B
➜ A.B. Kołek, geboren 01-04-1994, 

Zandvoortselaan 22 B 
➜ K.I. Guneska, geboren 25-09-1995, 

Herenweg 101 A 17
➜ N. Sökeli Kocabaş, geboren 02-09-1968, 

Meerweg 5

➜ plaatsen van een uitweg/inrit, 
Troelstralaan 20

➜ kappen van 3 bomen, Van Merlenlaan 8

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 

8 appartementen, Kerklaan 113B

Gezocht:
extra energiecoaches
Vindt u het leuk uw buurtgenoten te helpen bij het
toekomstbestendig maken van hun woning? Word dan
energiecoach. De basiscursus is op 26, 29 september en
10 oktober. Aanmelden via info@heemsteedsduurzamer.nl

Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om energie te 
besparen? Vraag een gratis adviesgesprek van een energiecoach 
aan via info@heemsteedsduurzamer.nl. Of loop voor advies 
binnen bij de HeemSteeds Duurzamer PopUp in Plein1. 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 

Gratis advies van een 
energiecoach

Gratis advies van 
een energiecoach
Wilt u weten welke maatregelen u 
kunt nemen om energie te besparen? 
Vraag een gratis adviesgesprek 
van een energiecoach aan via 
info@heemsteedsduurzamer.nl. 
Of loop voor advies binnen bij de 
HeemSteeds Duurzamer PopUp in 
Plein1. Woensdag, donderdag en 
vrijdag van 10.00-12.00 uur. 

Gezocht: extra 
energiecoaches
Vindt u het leuk uw buurtgenoten 
te helpen bij het toekomstbestendig 
maken van hun woning? 
Word dan energiecoach. De 
basiscursus is op 26, 29 september 
en 10 oktober. Aanmelden via 
info@heemsteedsduurzamer.nl

Post van Gemeentebelastingen Zuid Kennemerland 
(GBKZ) direct lezen op uw mobiel of tablet?

Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post 
is, ontvangt u een melding. Inloggen doet u makkelijk en veilig met de 
DigiD app. Download de Berichtenbox app via de Playstore of Appstore.

Adopteer een boomspiegel en 
ontvang gratis bloembollen

Gaat u tijdens de herfstvakantie 
op vakantie naar het 
buitenland? Controleer dan 
de geldigheidsdatum van uw 

paspoort of identiteitskaart. Is die datum 
(bijna) verlopen, maak dan op tijd een 
afspraak met de afdeling Publiekzaken om 
het document te vervangen. Ga hiervoor 
naar heemstede.nl/afspraak of bel 14 023.

In de herfstvakantie op vakantie? Check 
de geldigheid van uw reisdocumenten

U heeft er vast één in uw buurt, 
een boomspiegel: de ruimte 
rondom een boom. De meeste 
boomspiegels zijn nu kaal, 

zonder planten en bloemen. Wat als we dat 
stukje grond zouden veranderen in een 
bloemenfestijn voor bijen en vlinders?

Doe mee met het Nationale 
Boomspiegelfeest
Van 1 tot en met 9 oktober 2022 is 
de tweede editie van het Nationaal 
Boomspiegelfeest. Doe mee en leg ook een 

boomtuin aan! Kijk voor meer informatie 
op heemstede.nl/groenadoptie.

Ontvang een gratis 
boomspiegelpakket
Adopteer vóór 10 oktober 2022 een 
boomspiegel en ontvang een gratis 
boomspiegelpakket met bloembollen, 
zaadjes en informatie over de adoptie 
van de boomspiegel. Haal dit pakket op 
maandag 3, woensdag 5 of maandag 10 
oktober 2022 tussen 9.00 - 17.00 uur op bij 
de publieksbalie in het raadhuis.

Wie wordt de nieuwe 
klimaatburgemeester van Heemstede?
Vindt u klimaat belangrijk en bent u ook al bezig met CO2 verminderen?
Meld u dan aan als klimaatburgemeester.
Meer informatie: heemstededuurzaam.nl/klimaatburgemeester




