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Door Joke van der Zee

Hillegom/Heemstede - Vanmorgen 
zijn de drie prijswinnaars van de tuin-
wedstrijd, georganiseerd door de 
Heemsteder en Tuincentrum de 
Oosteinde, in het zonnetje gezet. Dat 
gebeurde bij het tuincentrum aan de 
Zandlaan in Hillegom. Eigenaar van 
de Oosteinde, William Dobbe, over-
handigde de drie winnaressen hun 
prijzen. Tineke van de Waart ontving 
een waardebon van 100 euro; zij wint 
daarmee de 1e prijs. Dan Anneke 
Assendelft, met een waardebon van 
50 euro werd haar de tweede prijs 
toegekend en tot slot Emmy de 
Groot; zij nam als derde prijswinnaar 
een bon van 25 euro in ontvangst.

Enthousiasme en liefde voor 
tuinieren
De tuinen van de drie winnaressen 
konden niet meer van elkaar ver- 
schillen en dat was - afgezien van de 
bekoring van hun tuinen - al een 
leuke reden op zich om even met de 
winnaressen van gedachten te 
wisselen. Zaterdagmorgen arri-
veerden de drie dames in de gezel-
lige koffiehoek van het Hillegomse 
tuincentrum, sinds vele jaren de 
sponsor van de tuinenwedstrijd. Als 
juryvoorzitter kijkt William Dobbe 
altijd met een kritisch oog naar alle 
ingestuurde foto’s maar let daarbij op 
het enthousiasme en liefde voor 
tuinieren. Dat was deze ochtend 
voelbaar bij alle drie de winnaressen. 

Foto’s van oma’s tuin
Zo vertelde de 1e prijswinnares, 
Tineke van de Waart, hoe zij met haar 
echtgenoot al 51 jaar van haar tuin 
houdt. Die bevindt zich bij hun 
woning net achter het Heemsteedse 
winkelgebied in het centrum. “Eerst 
was het een soort speeltuin voor de 
kinderen”, lacht de inmiddels 85- 
jarige, maar nog zeer kwiek ogende 
tuinierster. “Maar toen ze ouder 
werden zei ik: En nu wordt het míjn 
tuin!” Dat moet resoluut geklonken 
hebben. Met haar liefde voor vaste 
planten, veel groen en vooral rozen is 
‘haar’ tuin uiteindelijk een mooie, 
rustige oase geworden. Dat viel ook 
kleinzoon Nick op. Hij was het die 
foto’s van oma’s tuin nam en ze in- 
diende voor de wedstrijd. “Ik zag 
hem wel foto’s maken maar ja...”, 
klinkt het beduusd. In de tuin werken 
houdt haar fit én ze gaat met haar 
tijd mee: “Ik kijk nu anders tegen 
onkruid aan dan vroeger. Nu denk ik: 
‘ns kijken wat het wordt. Haar tuin 
blijft ze vormgeven, “want als je 
eenmaal begint met tuinieren, dan 
‘pakt’ het je.”

Creatieve vingers
Winnares nummer twee heeft naast 
groene vingers ook heel creatieve 
vingers. De tuin van Anneke Assen-
delft (in de Componistenbuurt) is 
opgevrolijkt met prachtig mozaïek, 
de zelfontworpen kunst komt terug 
in ‘stapstenen’ maar ook in andere 
kunstwerken. Ze gaan ‘op’ in de tuin 

die daardoor een fijn verblijf is ge- 
worden om er te verpozen. “In coro-
natijd heb ik veel gemaakt, ik heb 
ook een hobbyruimte in de tuin. 
Maar ik ben nog niet klaar”, aldus de 
mozaïek-kunstenares: “Misschien een 
mozaïek-bankje in de tuin…” 

Sociaal gebeuren
De derde prijs voor een bijzonder 
project of tuin is gegaan naar Emmy 
de Groot uit Bennebroek. Zij stuurde 
prachtige foto’s in van de moestuin 
waar ze al jaren met veel plezier 
werkt en geniet. “De ingestuurde 
foto’s zijn van meerdere tuinen hoor”, 
legt ze uit, “en daarom is onze ge- 
wonnen waardebon ook voor meer-
dere tuiniers hier. Ieder mag er zaden 
naar wens van kopen.” Meteen wordt 
duidelijk dat het hebben van een 
moestuin een echt sociaal gebeuren 
is. “Er wordt veel gedeeld met elkaar, 
we willen ook een algemene tuin 
creëren waar je met elkaar een kop 
koffie kunt drinken en gezellig 
praten.” Emmy heeft haar moestuin al 
25 jaar en moestuinieren is zeer 
populair tegenwoordig, er is een 
jarenlange wachttijd. 
Voor William Dobbe, die alle tuinwin-
naars ook nog op een fleurig boeket 
trakteerde, was het wel duidelijk: 
“Ieder tuiniert op zijn manier, er zijn 
zoveel manieren om van je tuin te 
genieten en in te recreëren, mooi om 
te zien”, aldus de eigenaar van De 
Oosteinde, dat dit jaar zijn 50ste 
verjaardag viert! 

Waardebonnen, bloemen en complimenten 
voor prijswinnaars tuinenwedstrijd

William Dobbe, geflankeerd door Anneke Assendelft, Tineke van de Vaart en Emmy Groot. 

GEEN ZIN OM ZELF 
EEN MENU SAMEN

TE STELLEN?
Kies dan voor onze

afhaalmenu of rijsttafels.

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

Heemstede - Vorige week dinsdag 
werd er wereldwijd stilgestaan bij de 
ziekte van Alzheimer en andere 
vormen van dementie. De verwach-
ting is dat over tien jaar het aantal 
mensen met een haperend brein 
verdubbeld zal zijn. Iedereen hoopt 
dat medicijnen en leefstijlverande-
ringen het proces kunnen vertragen, 
maar helaas is het nog niet zover.
Bij Ontmoetingscentrum Heem-
stroom zetten ze een ander medicijn 
in. En dat is de kracht van de natuur. 
Iedere week gaat hier een groep 
kwetsbare ouderen wandelen in het 
bos en in de middag is men actief in 

de tuin. Om de deelnemers deze dag 
extra in het zonnetje te zetten kwam 
muzikante Annelies Kole met haar 
harp om een prachtig concert te 
geven.
Dit alles vond plaats in wandelbos 
Groenendaal. Het is heel bijzonder te 
merken wat het positieve effect is 
van de geluiden van de harp, de 
kleuren van de tuin en de frisse 
buitenlucht op de stemming van de 
aanwezigen.
Meer info over de Natuurgroep van 
Stichting Zorgbalans? Neem contact 
op met Heemstroom@zorg balans.nl 
of 023-8913891.

De natuur als medicijn
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 3 oktober, 10u.
Voorganger ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 3 oktober, 10.30u.
br. Edwin de Jong.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl.
www.vdgh.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 30 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 3 oktober, 10u.
Bavodag – Patroonsfeest.
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.

Geen max. aantal bezoekers of 
registratie. Iedereen welkom. 
Info: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl en 
kerkradio. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 3 oktober, 10u.
Proponent W. van Stuijvenberg.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 3 oktober, 10u. Eucharistie-
viering o.l.v. pater Diego Pildain.
Zondag 3 oktober, 18.45u. Plechtig 
Lof, m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Wij vragen u zich bij binnenkomst 
in de kerk te registreren door uw 

naam en contactgegevens te 
noteren. Per viering zijn maximaal 
105 kerkgangers toegestaan.
De 1,5 meter afstand is niet langer 
verplicht, maar wij adviseren u 
om toch voldoende afstand te 
bewaren.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via: 
reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 3 oktober, 10u. 
ds. A. Molendijk.
Maximaal 50 personen per dienst 
toegestaan.

Reserveren verplicht:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienstaanmelding.
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep. 
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 3 okt. 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 3 oktober, 10u.
ds. Dik Bos (Doetinchem). 
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar- 
om verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. Alle vieringen 
kunnen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

De woningen aan de Kerklaan 121-123 zijn 
gebouwd in 1911, dus meer dan 100 jaar oud. In 
een advertentie in 1919, op zoek naar personeel, 
staat de zoekende familie vermeld: R. Horn. In een nog latere advertentie 
(1920) staat ook de naam van het huis: ‘Huize Anna’. Nummer 123 heet 
‘Cornelia’.
Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 vermeldt pensioenhouder 
Th. Beeksma als bewoner van nummer 121 en in het adresboek van 1926 
staat een advertentie voor ‘familiepension Anna Cornelia’. De toenfoto komt 
uit deze advertentie. Diverse ouderen hadden er een kamer.
De Eerste Heemsteedsche Courant van 9 oktober 1931 vermeldt het vertrek 
van Th. Beeksma en via een advertentie bedankt hij als lid van diverse plaat-
selijke verenigingen. De eerste Heemsteedsche Courant van 13 februari 
1931 beschrijft vervolgens een nieuw gezinshoofd op Kerklaan 121: Mw. 
Groeneveld-Du Bois. Niet veel jaren later woont de familie Langemeyer op 
nummer 121. In eerste instantie koopman M.A.M. Langemeyer, later boek-
houder H.C.G.M. Langemeyer. Zowel Langemeyer als Langemeijer wordt 
gebruikt. Zo stond er in het adresboek van 1 januari 1951 als bewoners 
genoemd boekhouder H.C.G. Langemeyer en textieltechnieker B.J.A.M. 
Langemeijer. De familie Langemeyer woonde lang op nummer 121. Dhr. 
Langemeyer overleed op 16 september 2005, mevrouw Langemeyer op 21 
juli 2016.
Op nummer 123 woonden kort na elkaar diverse personen. Familie Van 
Beurden (1917), Mej. Leuven-van Luyken (1923), J.C. van der Zoruwe (1926), 
beëdigd makelaar C. Heijman (1929, overleden 7 november 1929), kantoor-
bediende/koopman H.L. Budding (1931), F.E.J.H. van der Vrande (1934), 
bollenkweker W.J.M. Roozen (1937-1940).

Het Bloemendaals Weekblad van 21 maart 1941 vermeldt een nieuwe tele-
foonaansluiting voor D. Koomen. Op 13 juni 1945 staat in de Nieuwe Haar-
lemsche Courant het trieste nieuws dat D. Koomen in Dachau was over-
leden aan vlek-typhus en longontsteking, 37 jaar oud. Zijn weduwe M.J.A. 
Koomen-Otterloo woonde nog tot zeker 1993 op nummer 123.
De nufoto van Harry Opheikens is van 27 september 2021.

Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (34)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 15.150

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Heemstede - De anderhalve meter 
afstandsregel is het afgelopen 
weekend afgeschaft. Voor kerkbe-
zoek wordt deze regel ook losge-
laten, mits er in het kerkgebouw ook 
tijdens de viering voldoende geven-
tileerd kan worden. Vooraf opgeven 
en registeren zal niet meer nodig 
zijn.

In een persbericht geeft de Onze 
Lieve Vrouwe Hemelvaartparochie 
aan dat gelovigen uitdrukkelijk wordt 
gevraagd om rekening met elkaar te 
houden zowel bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen door de kerk.

Geen coronatoegangsbewijs
De dringende vraag om verantwoor-
delijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen 
wijzen op corona blijft bovendien 
gehandhaafd. Bezoekers van 
vieringen hoeven geen coronatoe-
gangsbewijs te laten zien omdat dit 
niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen mensen die wel of 
niet gevaccineerd zijn. Bisschoppen 
roepen wel bedienaren, vrijwilligers 
en andere gelovigen op om zich te 

laten vaccineren. “Wij willen dat niet 
eisen of afdwingen, maar wel zoals 
paus Franciscus, een dringende 
oproep doen. De paus noemt vacci-
neren een daad van liefde: voor 
jezelf, voor onze families en vrienden 
en voor alle volkeren.”

Samen zingen mag weer
Volkszang is ook weer toegestaan. 
Koren mogen weer in volledige 
samenstelling zingen, op voor-
waarde dat zij de regels van het RIVM 
voor koren en zangensembles 
volgen. Dit betreft regels over opstel-
ling, ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
De communie kan behalve met het 
eucharistisch pincet ook weer met de 
(vooraf gereinigde) hand worden 
uitgereikt. Bij de uitreiking van de 
communie blijft het hoestscherm 
gehandhaafd; ook een gelaatsscherm 
kan gebruikt worden. De communie 
op de tong wordt nog niet toege-
staan. Voor gelovigen die niet op de 
hand de communie willen ontvan-
gen blijft de bestaande oplossing 
van kracht, namelijk het gebruik van 
een eigen corporale.
De kerk heet iedereen van harte 
welkom.

OLVH-kerk: “versoepelingen regels maar houdt rekening met elkaar”

Heemstede - Op zondag 3 oktober 
kunnen belangstellenden terecht bij 
‘open ateliers 49’, aan de Voorweg 49 
in Heemstede. De deuren zijn ge- 
opend tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Er is ook muziek, tussen 15.00 en 
17.00 uur kun je genieten van een 
sprankelend optreden van duo C 
Kwadraat. Het duo verzorgt op 
klarinet en accordeon feestelijke 
klezmermuziek.

Open ‘ateliers 49’

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Heemstede - Op vrijdag 1 oktober 
opent burgemeester Astrid Nienhuis, 
om 9.30 uur de nieuwe audicien-
winkel: Van der Werf Horen op de 
Raadhuisstraat 65A. 
Sebastiaan van der Werf zal samen 
met zijn vrouw Esther de nieuwe 
onderneming leiden en aanwezig 
zijn tijdens de feestelijke opening 
waar een professionele barista de 
koffie verzorgt.
Sebastiaan van der Werf hierover: “Na 
een carrière bij de Koninklijke Land-

macht waar ik mijn rode baret heb 
behaald, kreeg ik een kans een over-
stap te maken naar de retail food 
sector in een leidinggevende functie. 
Omdat ik graag met mensen werk en 
dienstverlenend ben ingesteld heb ik 
in 2014 de overstap gemaakt naar 
het mensgerichte beroep van audi-
cien. Inmiddels heb ik alle benodigde 
diploma’s en heb in het jaar 2018 de 
oorkonde ‘hoorspecialist van het jaar’ 
mogen ontvangen. Wij zijn ontzet-
tend enthousiast om nu in mijn 

geboortedorp deze prachtige hoor-
winkel te starten.’’
Van der Werf Horen is een geheel 
zelfstandige en onafhankelijke audi-
cien waar de klanten volledige vrij-
heid hebben in merkkeuze, techniek 
en prijs. Zij gaan werken met volledig 
geluidswerende ruimtes en speciale 
meetcabines om de kleinste afwij-
kingen aan het oor te ontdekken en 
de meest geavanceerde apparatuur 
die inzichtelijk maakt wat de beste 
hooroplossing voor de klant is.

Burgemeester opent nieuwe audicienwinkel in 
Heemstede: Van der Werf Horen

Heemstede - In maart 2021 maakte 
Leon Suijkerbuijk de overstap vanuit 
de horeca naar ouderzorgorganisatie 
Sint Jacob. “Corona zorgde ervoor 
dat ik mijn baan kwijtraakte en toen 
kreeg ik de mogelijkheid om als 
welzijnsassistent in woonzorgcen-
trum Nieuw Overbos te starten. Een 
kans die ik met beide handen 
aangreep”, aldus Leon. 

Tijdelijke coronabaan wekt 
interesse in ouderenzorg
De overheid stelde voor zorgorgani-
saties een subsidie beschikbaar om 
‘coronabanen’ te creëren: tijdelijke 
banen waarmee zorgprofessionals 
worden ondersteund. Sint Jacob 
maakte hier gebruik van en nam op 
elke locatie tijdelijk extra welzijns-
assistentes aan voor het welzijns-
team. Leon: “Het bleek een ontzet-
tend leuke functie waarin ik de oude-
renzorg beter heb leren kennen.”

Toekomst bij Sint Jacob
Het JacobLeerhuis, het interne oplei-
dingsinstituut van Sint Jacob, biedt 
diverse opleidingsmogelijkheden. 
Een aantal maanden geleden is Sint 
Jacob gestart met de module ‘Basis-
zorg verlenen’, als onderdeel van de 
Verzorgende IG opleiding. Dit is een 
pilot en bij succes gaat Sint Jacob 
deze nieuwe manier van opleiden 
mogelijk vaker aanbieden. Leon is 
hiermee gestart en behaalt zo 
binnen enkele maanden een officieel 
mbo-certificaat van de opleiding tot 
verzorgende IG.
Leerlingen krijgen de ruimte om de 
fijne kneepjes van het vak te leren 
van ervaren collega’s en hebben een 
werkbegeleider die helpt als men 
ergens tegenaan loopt. “De fijne 
collega’s en de prima begeleiding 
maakten het voor mij tot een heel 
positieve ervaring. Zo positief dat ik 
na mijn tijdelijke baan in het najaar 

met veel plezier start met een volle-
dige opleiding tot verzorgende IG”, 
aldus Leon.  

Kom je ook werken bij Sint Jacob?
Sint Jacob zoekt op dit moment 
vooral gediplomeerde helpenden 

zorg en welzijn, helpenden plus en 
verzorgenden IG. Daarnaast starten 
ieder voorjaar en najaar ook verschil-
lende opleidingen.
Meer weten over vacatures en oplei-
dingsmogelijkheden bij Sint Jacob?
Kijk op sintjacob.nl.

Kansen grijpen bij Sint Jacob

Leon Suijkerbuijk met een bewoonster van Nieuw Overbos.

Heemstede - Op zaterdag 2 oktober 
verzorgt ‘Vocaal ensemble Sola Re 
Sonare’ een kort optreden in ‘De 
Luifel’. Dit in het kader van de ‘Week 
van de Ontmoeting’ die deze hele 
week in Heemstede plaatsvindt.
Om 13.30 uur kunt u komen luisteren 
naar liederen uit de renaissancetijd, 
de 16e eeuw. De Luifel vindt u aan de 

Herenweg 96 Heemstede.
Nadat het koor gezongen heeft be- 
staat de mogelijkheid om even mee 
te repeteren. Na een korte pauze 
zingt het koor nogmaals.
Woensdagavond repeteert het koor 
altijd van 20.15 tot 22.15 uur in de St. 
Bavo te Heemstede. Belangstellen-
den zijn welkom.

Vocaal ensemble Sola Re 
Sonare zingt op Ouderendag

Het koor repeteert in de Bavokerk Heemstede. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Samen met de Histori-
sche Vereniging Heemstede Benne-
broek was het afgelopen zaterdag 
een klein feestje rondom de Water-
toren in Heemstede. Met Niels als 
een echte barista die de lekkerste 
koffiespecialiteiten maakte. Met Eline 
die veel bewondering oogstte voor 
haar schilderkunst. Met Jeroen die 
zoveel lootjes van 50 eurocent heeft 
verkocht dat er een prachtig bedrag 
van € 69,- bij elkaar is gebracht voor 
de dierenbescherming. Het goede 
doel dat de bewoners zelf hadden 
uitgekozen. En Bob die als volleerde 
marktkoopman achter zijn kraam 
stond vol leuke spulletjes van de 
dagbesteding van de SIG. En niet te 

vergeten het kraampje met bloemen 
en potjes waar menige buur met veel 
plezier de leukste bloemen hartjes 
heeft gemaakt met hulp van enkele 
ouders van de bewoners. Het bege-
leidingsteam heeft samen met 
andere bewoners gezorgd voor 
uitstekende sandwiches, koekjes en 
andere lekkernijen, zodat niemand 
met een lege maag vertrok. STG was 
er om nieuwe vrijwilligers te werven 
voor het mooiste woonproject van 
Heemstede.
De aanwezigheid van de wijkagent 
en de beschermvrouwe van het 
woonproject, burgemeester Astrid 
Nienhuis maakten het feestje 
compleet.

Geslaagde Burendag bij 
Woonproject Heemstede 

Gezellige en geslaagde Burendag 2021. Foto: Jan Kuster.

Heemstede - Deze week start de 
Week van de Ontmoeting. Wie op 30 
september, 1 oktober of 4, 5 en 6 
oktober tussen 10.30 en 12.00 uur 
langskomt bij Plein1 voor een kop 
koffie kan uitvinden of een ‘energie-
coach gesprek’ interessant voor hem 
is.
Met een energiecoach gesprek 
brengt u wensen en mogelijkheden 
in beeld over hoe u uw huis kunt 
verduurzamen, het comfort verho-
gen en energie kunt besparen.
Kijk op https://plein1.nl voor het 

volledige programma van de Week 
van de Ontmoeting. 

Op woensdag 6 oktober staat de 
showroom van Duurzaam Bouwloket 
weer in Heemstede. Ditmaal van 
12.00 tot 18.00 uur op de Binnenweg 
ter hoogte van Gall&Gall. Je kunt je 
daar laten informeren over de 
verschillende manieren van isoleren, 
verwarmen en energie opwekken in 
huis. Ook kunt u hier een energie-
coach gesprek aanvragen. De koffie 
wordt geschonken door Loco Coffee. 

Op 9 oktober vindt de landelijke 
Boomspiegeldag plaats. Lokale 
coöperatie HeemSteedsDuurzamer 
deelt hiervoor 50 gifvrije bloembol-
pakketten uit aan iedere Heemstede-
naar die via de gemeente een boom-
spiegel adopteert. Wees er snel bij, 
want op=op.

Kijk op https://guerrillagardeners.nl 
voor meer informatie over de actie of 
stuur een mailtje naar 
info@heemsteedsduurzamer.nl en ga 
meteen aan de slag! 

Alles te weten komen over duurzaamheid in huis 
tijdens Week van de Ontmoeting

Heemstede - Op vrijdag 1 oktober 
start de Week van de Ontmoeting en 
kunnen ouderen in heel Nederland 
dan tijdens de Nationale Voorlees-
lunch luisteren naar een mooi 
verhaal. Dit jaar is het Voorleeslunch-
verhaal geschreven door Mensje van 
Keulen. Ook in de Bibliotheek 

Heemstede kunnen ouderen terecht 
voor de Voorleeslunch.
De Bibliotheek organiseert de Natio-
nale Voorleeslunch in samenwerking 
met Plein 1. Ouderen zijn welkom 
tussen 11.30 en 13.00 uur. Wethouder 
Sjaak Struijf is gevraagd het verhaal 
te komen voorlezen. 

Nationale Voorleeslunch voor ouderen
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Heemstede - Het college van burge-
meester en wethouders heeft 
dinsdag 21 september de concept-
begroting 2022 vastgesteld die aan 
de raad wordt voorgelegd. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht, ligt de focus voor 
volgend jaar op al ingezette beleid-
sambities. Dat zijn onder meer: 
verbetering van de verkeersveilig-
heid op de wegen, versterking van 
maatschappelijke verbindingen 
(sociale coalitie in het kader van 
eenzaamheid), implementatie van de 
Omgevingswet, het versterken van 
de lokale economie en de regionale 
samenwerking in Zuid-Kennemer-
land en IJmond. Daarnaast is een 
belangrijk speerpunt ook het herstel 
van de effecten en doorwerking van 
de coronacrisis. De gemeenteraad 
bespreekt de begroting op 4 en 5 
november.
 
Voor de zomer heeft de gemeente-
raad de kadernota 2022-2025 vastge-
steld en de begroting is een uitwer-
king hiervan. De begroting is erop 
gericht het goede voorzieningenni-
veau in Heemstede op peil te 
houden en de Heemsteedse samen-

leving vitaal te houden. Voor de jaren 
2022 en 2023 is de begroting slui-
tend. De door het Rijk aangekon-
digde herverdeling van het gemeen-
tefonds valt voor Heemstede zeer 
nadelig uit in de jaren 2024 en 2025. 
Het voorstel is eerst verdere besluit-
vorming over het gemeentefonds af 
te wachten en niet op voorhand 
ingrijpende bezuinigingsvoorstellen 
te doen.
 
Bestuursperiode
De begroting voor 2022 is de laatste 
van deze gemeenteraad. De afge-
lopen jaren stonden in het teken van 
investeren en ambities realiseren. 
Inzet daarbij was en is ervoor te 
zorgen dat iedereen in Heemstede 
prettig, veilig en leefbaar kan wonen, 
werken, naar school kan gaan en 
recreëren. Midden in deze bestuurs-
periode begon de coronacrisis, die 
een grote impact had en heeft op 
inwoners en ondernemers in 
Heemstede. Hoewel het verdere 
verloop van de coronacrisis nog altijd 
onzeker is en de financiële gevolgen 
nog steeds moeilijk zijn in te 
schatten, is in de begroting er toch 
zo goed mogelijk rekening mee 

gehouden door een speciale crisis- 
en herstelagenda op te nemen.
 
Wethouder Financiën Nicole Mulder 
over de begroting: “Deze laatste 
begroting is er één met een 
gemengde boodschap. Heemstede 
heeft nog altijd een zeer goed voor-
zieningenniveau en staat er ook 
financieel momenteel nog goed 
voor. Als de herverdeling van het 
gemeentefonds wordt doorgevoerd, 
moeten er voor de jaren vanaf 2024 
mogelijk meer lastige financiële 
keuzes gemaakt worden.
We willen echter dat inwoners en 
ondernemers zoveel mogelijk op ons 
kunnen blijven rekenen en we willen 
niet bezuinigen op het voorzie-
ningen- en dienstverleningsniveau 
van de gemeente, zoals het sport-
park, zwembad, onderhoud van 
groen en wegen, sociale (basis) voor-
zieningen, bibliotheek en het 
welzijnswerk.
We hebben nog tijd om onze stra-
tegie verder uit te werken. Het is 
daarbij goed om te kunnen consta-
teren dat de begroting voor de 
komende twee jaar positief uitvalt en 
structureel sluitend is.”

Conceptbegroting 2022 wordt begin 
november besproken in de gemeenteraad

Zuid-Kennemerland - Vanaf 7 
januari 2021 zijn er minstens 387.769 
inwoners van GGD-regio Kennemer-
land gevaccineerd door een GGD, 
huisarts of andere uitvoerder (79.697 
per 100.000 inwoners). Van de gevac-
cineerde inwoners zijn 374.920 al 
volledig gevaccineerd door een GGD, 
huisarts of andere uitvoerder (77.056 
per 100.000 inwoners).

In de periode van 15 januari t/m 22 
september zijn er 675.597 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, waar- 
van 364.652 eerste prikken (54%) en 
310.878 tweede prikken (46%).
Afgelopen week (16 t/m 22 septem-
ber) zijn er 4.773 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland, waarvan 
2.813 eerste prikken (59%) en 1.960 
tweede prikken (41%). Voor de vierde 
week op rij worden er nagenoeg 
even veel vaccinaties per week gezet.

Van de 12-17-jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 50% 
volledig gevaccineerd en van de 
18-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 79% 
volledig gevaccineerd. Wanneer er 
wordt gekeken naar alle 12-plussers 
woonachtig in regio Kennemerland is 
minstens 77% volledig gevaccineerd. 
Deze percentages zijn in lijn met de 

landelijke vaccinatiegraad voor de 
betreffende leeftijdsgroepen.
 Wanneer er wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, hebben de 
gemeente Heemstede, Bloemendaal 
en Uitgeest de hoogste vaccinatie-
graad en ligt deze hoger t.o.v. het 
landelijk gemiddelde voor 12-plus-
sers. Voor Beverwijk en Haarlem ligt 
de vaccinatiegraad daarentegen juist 
onder het landelijk gemiddelde voor 
12-plussers. 
 
Besmettingen en testen
Deze week (16 t/m 22 september) 
waren er in Kennemerland 270 
nieuwe besmettingen (49 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 237 
minder dan vorige week (-47%) en is 
het laagste aantal wekelijkse besmet-
tingen sinds begin juli.
Deze week (16 t/m 22 september) 
zijn er 5.950 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 2.219 
minder dan vorige week (8.169). In 
alle leeftijdsgroepen lag het aantal 
besmettingen deze week duidelijk 
lager t.o.v. vorige week
De 0-12 jaren lieten daarbij de 
grootste afname zien. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
lag deze week het hoogst onder de 
13-17-jarigen (83 per 100.000 inwo-
ners), op de voet gevolgd door de 

18-24 jarigen (81 per 100.000 inwo-
ners). Inwoners uit de regio Kenne-
merland kunnen zich laten testen in 
Haarlem, Beverwijk en bij P4 Lang 
Parkeren Schiphol. Een mobiele 
testbus staat in wisselende ge- 
meenten. 

Hoewel vanaf 25 september de alge-
mene verplichting met betrekking 
tot het houden van 1,5 meter afstand 
vervalt, is besloten om deze maat-
regel op de test- en vaccinatieloca-
ties wel te blijven hanteren. Ditzelfde 
geldt voor het dragen van een 
mondkapje.
 
Op de GGD-testlocaties komen 
mensen die mogelijk besmet zijn 
met corona. Op de GGD-vaccinatielo-
caties komen juist mensen die (nog) 
niet volledig zijn gevaccineerd, waar-
onder ook mensen met verhoogde 
kwetsbaarheid voor het virus, zoals 
immuun gecompromitteerden.
Om het risico van besmetting op 
deze locaties zo klein mogelijk te 
maken, blijft het gebruik van een 
mondkapje en het houden van 1,5 
meter afstand op deze locaties nood-
zakelijk. Zo houden we het test- en 
vaccinatieproces zo veilig mogelijk. 

Bron: GGD Kennemerland

Update vaccinatiecijfers en -graad

Door Eric van Westerloo

Heemstede/Bloemendaal - Positi-
visme alom, gezien de cijfers van 
deze en voorgaande weken. De 
cijfers liegen niet en ze laten mooie 
getallen zien. Mede door de zeer 
hoge vaccinatiegraad van 90%+ in 
Heemstede en Bloemendaal neemt 
het aantal besmettingen af. In week 
38 werden er in Heemstede 7 inwo-
ners positief getest op corona en in 
Bloemendaal lag dat cijfer nog lager 
n.l. 5. Eén inwoner van Heemstede 
kwam alsnog in het ziekenhuis. 
Landelijk is de daling ook zichtbaar. 
Het R-getal schommelt nu rond de 
0,90. Dagelijks worden er nog altijd 
17 mensen in Nederland opgenomen 
en komen er 7 personen bij op een 
van de ic-afdelingen. Een enorm 
contrast met de afgelopen maanden. 
Er liggen momenteel ongeveer 166 
mensen in een ic-bed. Ondanks alle 
goede medische zorg sterft er dage-
lijks nog één landgenoot aan de ge- 
volgen van het virus. 
Per 25/9 mag er weer wat meer m.b.t. 
de eerder ingeperkte vrijheden. Met 
een corona-app of testbewijs wordt 
veel toegestaan zoals volle stadions, 
gewoon naar café of restaurant kun- 
nen en volledig sporten. De afstand 
tot elkaar is geen onderwerp meer. 
Interessant om de cijfers de komende 
weken te volgen, bijvoorbeeld 
hoeveel mensen alsnog besmet zijn 

na het bezoek aan een volle Rotter-
damse kuip of restaurants. Mochten 
ook die meevallen de komende 
weken is het tijd voor nieuwe versoe-
pelingen. Het kabinet komt hier 
begin november op terug of zoveel 
eerder als nodig is. Het ‘overall’ beeld 
in Nederland loopt redelijk in de pas 
met veel andere landen. Gelukkig 
doneren de rijkere landen vaccins 
aan ontwikkelingslanden, zodat ook 
zij hun bescherming kunnen opvoe-
ren. Tegenstanders van de maatre-
gelen en van het vaccineren roeren 
zich nog altijd. Zij profiteren wel van 
de hoge vaccinatiegraad waardoor 
voor hen het risico op besmetting 
navenant afneemt. Wereldwijd zijn 
filmpjes te zien van allerhande speci-
alisten in welk vakgebied dan ook die 
twijfelen aan van alles en nog wat. Zij 
vinden de berichtgeving eenzijdig, 
ingegeven door de Wereld Gezond-
heid Organisatie (WHO). ‘De WHO-
boodschap wordt klakkeloos overge-
nomen door de politiek en de media’ 
is hun kritiek.
Of er echt iets mis is zal pas over een 
heel lange tijd blijken. Intussen zien 
we beelden van niet-gevaccineerden 
op ic-afdelingen die nu spijt hebben 
niet tegen het coronavirus ingeënt te 
zijn. Wat het vaccineren betreft dage-
lijks worden er in Nederland +/- 
18.000 mensen alsnog geprikt. Het 
aantal gezette prikken nadert de 24 
miljoen.

Corona update Heemstede en 
Bloemendaal (week 38)

OPINIE

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Voor men het weet gaan de campagnes voor de gemeente-
raden van start. Politieke partijen zijn drukdoende niet alleen een lokaal 
programma te schrijven maar zijn ook naarstig op zoek naar kandidaten 
voor een plekje in de raad. In de media verschijnen advertenties die geïn-
teresseerde inwoners vragen zich bij een partij aan te sluiten. Hoewel de 
lokale agenda anders is dan de landelijke staan de landelijk bekende 
partijen ook in Heemstede pal voor een bepaald beleid. Daarnaast zijn er 
in hele land lokale partijen die niet op de een of andere manier 
verbonden zijn aan een landelijke club. Gevestigde partijen kunnen in 
voorkomende gevallen wel terugvallen op kennis van hun thuisbasis of 
collegae bij de Provincie. 

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren alle lokale 
partijen samen veruit de grootste van het land, al trekken zij zelden 
samen op. De landelijke partijen, die ook lokaal actief zijn hebben te 
lijden onder alles wat zich in Den Haag afspeelt. In goede tijden, waarbij 
een partij er landelijk goed voorstaat is dat te merken in de lokale 
uitslagen. Andersom is een slechte landelijke positie nadelig. De kiezer 
loopt dan snel over naar een ander. Partijtrouw wordt minder en minder. 
Ook het aantal partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer is enorm. 
Met momenteel 19 partijen is de versnippering groot. Wekelijks wordt het 
aantal zetels in de Kamer gepeild o.a. door Maurice de Hond. Er zijn nogal 
wat affaires geweest de laatste maanden, de coronapandemie en een 
onnavolgbare formatie waarbij na ruim 6 maanden na de verkiezingen er 
nog geen kabinet is. Gezien de steun van de kiezers voor VVD en D66 en 
Christen Unie zou een coalitie voor de hand liggen aangevuld met een 
verliezend CDA. Kaag (D66) besliste anders en wilde niet meer met de 
Christen Unie verder. Daar kwam zij op 26/9 weer op terug.

De stand in Den Haag m.b.t. tot het aantal zetels als er nu verkiezingen 
zouden zijn kent uitschieters. Groot wordt kleiner en kleiner wordt groter. 
Grote verliezer deze week is het CDA dat maar liefst 10 zetels moet inle-
veren en wordt met 5 zetels een splinterpartij. Ook D66 laat een veer en 
verliest 5 zetels. Opvallende winnaar is de BBB (Boeren Burger Beweging) 
dat met 6 extra zetels stijgt. Ook de linkerzijde doet het goed met plusjes 
voor de PvdA en CU + 2, GroenLinks en Partij voor de Dieren + 1. De jonge 
partij Volt mag zich nu twee zetels rijker rekenen en Ja 21 krijgt er één 
zetel bij. Op rechts wint de VVD 1 zetel Wilders PVV blijft stabiel. De 50+ 
partij zou niet meer terugkeren, Forum voor Democratie levert 2 zetels in. 
BVNL van Wybren van Hagra zou met 1 zetel in de kamer komen. De 
overige partijen Denk, Bij1,SGP en de SP blijven stabiel.
Er zal tot de lokale verkiezingen in maart 2022 nog wel het een en ander 
veranderen daar kunt u vergif op innemen.

Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

Haarlem - GGD Kennemerland en 
uitzendorganisatie OTTO Work Force 
zetten de samenwerking in om 
arbeidsmigranten in de regio te 
vaccineren. Dit wordt gedaan door 
middel van een mobiel vaccinatie-
centrum. Met dit initiatief willen zij 
de drempel tot vaccineren voor 
arbeidsmigranten verlagen en de 
vaccinatiegraad in Nederland 
verhogen. 
Op verzoek van supermarkt Jumbo 
zal het vaccinatieprogramma plaats-
vinden op hun locatie aan de Oude-

weg 10, Haarlem, op donderdag 30 
september van 10.00 tot 17.00 uur.
Het mobiele vaccinatie center van 
OTTO Work Force gaat in Nederland 
verschillende woon- en werklocaties 
van arbeidsmigranten af. De laatste 
weken is het center al succesvol 
ingezet op diverse locaties in Noord-
Limburg en Gelderland-Zuid. Niet 
alleen de medewerkers van OTTO 
Work Force zijn welkom, maar ook de 
medewerkers van andere uitzendor-
ganisaties en bedrijven in de regio.
De medewerkers kunnen op de 

Vaccinatie arbeidsmigranten in de regio locatie kiezen voor het Janssen of 
Pfizer vaccin. Daarbij is er op de 
locatie een GGD-arts aanwezig die 
vragen kan beantwoorden.
Frank van Gool, CEO van OTTO Work 
Force, is verheugd met het initiatief. 
“Vaccinatie van arbeidsmigranten is 
een uitermate belangrijk punt. Wij 
merken dat de vaccinatiebereidheid 
onder hardwerkende arbeidsmi-
granten niet altijd even hoog is. Dat 
komt deels ook door de taalbarrieres 
en daardoor het gebrek aan goede 
voorlichting voor deze groep. Juist 
daarom gaan wij actief naar onze 
collega’s uit Oost-Europa toe.”
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AGENDA

VRIJDAG 1 OKTOBER
Lezing ‘Kansen voor verduurza-
ming na de pandemie/crisis’ door 
Maurits Groen, bij Trefpunt Café 
Bennebroek, Akonietenplein. Zaal 
open: 20u.

Jazz-singer Carmen Gomes Inc. 
in de Oude Kerk Heemstede, 
20.15u.

ZATERDAG 2 OKTOBER
Optreden vocaal ensemble Sola Re 
Sonare in de Luifel, Heemstede. 
Aanvang 13.30 uur.

Schrijver Jozua Douglas op bezoek 
bij boekhandel Blokker, 14u. 
Toegang vrij, aanmelden via:

info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

WOENSDAG 6 OKTOBER
Filmvoorstelling, 19.30u. in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede.

Knutselclub (5 t/m 10 jaar). Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede.

DONDERDAG 7 OKTOBER
Digitale bijeenkomst: Help, mijn 
kind heeft (straks) verkering. Via 
Microsoft Teams van 19.30-21u. 
Aanmelden via:
natascha@welzijnbloemendaal.nl. 

Film en lunch, va 10.30u. in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede.

Heemstede - Vrijdagavond 1 oktober 
treedt de Nederlandse jazz-singer 
Carmen Gomes meteenwervelend-
concert op in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Gomeskruipt deze-
avond in de huid van de opzienba-
rende zanger en componist Ray 
Charles. Samen met haar trio (gitarist 
Folker Tettero, drummer Bert 
Kamsteeg en contrabassist Peter 
Bjornild) worden hits afgewisseld 
met obscure juweeltjes van de 
Genius of Soul. Songs als ‘Hallelujah, I 
just love her so’, ‘Georgia on my mind’, 
‘I got a woman’, ‘Unchain my heart’, 
‘Drown in my own tears’, ‘Let the 
good times roll’ en ‘Leave my man 
alone’, This little girl of mine’, ‘Hit the 
Road Jack’ en meer pareltjes van de 
‘Genius of Soul’ zijn een greep uit de 
meest swingende en succesvolle 
songs van dit muzikale genie, balan-
cerend op de rand van soul, jazz en 
blues. 
 
Carmen Gomes Inc. draait om vier 
muzikanten die een perfecte 

melange zoeken van individuele 
expressie en harmonieus samenspel. 
Muziek die wordt gemaakt door vier 
mensen die begrijpen dat er uitein-
delijk maar één de baas is. En dat is 
het lied.

Carmen Gomes won het Nederlands 
Jazz Vocalisten Concours en de 
‘Singer of the Year Award’ bij het 
Concours van het Breda Jazz Festival, 
dat werd gewonnen door haar band. 
Carmen maakte opnames met het 
Metropole Orkest, speelde op het 
North Sea Jazz Festival, het Yoko-
hama jazz festival in Japan, Copen-
hagen Jazzfestival en trad o.a. op met 
Louis van Dijk en Eric Vloeimans, Rob 
de Nijs, Angela Groothuizen en het 
Goede Doel. Carmen Gomes Inc. 
heeft diverse theater tournees 
gemaakt en12 albums uitgebracht. 
 
Meer informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en de 
entree bedraagt €22,50.

Ode aan Ray Charles in de Oude 
Kerk Heemstede

Carmen Gomes. Foto: aangeleverd.

Bloemendaal - Zoals dorst het 
signaal geeft om te drinken, is een 
gevoel van eenzaamheid het signaal 
om onder andere sociaal actiever te 
worden. Op 29 oktober start de trai-
ning ‘Het heft in eigen handen’, be- 
doeld voor 55+ inwoners van de 
gemeente Bloemendaal die het zat 
zijn om zich eenzaam te voelen. 

De training heeft als doel senioren en 
ouderen te helpen zelf iets te doen 
tegen een gevoel van eenzaamheid. 
Dat gebeurt via workshops met 
mensen die dat gevoel ook ervaren. 
De deelnemers leren hoe je over de 
drempel van weerstand kunt stappen 
om contact te zoeken en welke 
middelen je in huis hebt die zowel 
voor als tegen je kunnen werken. De 
trainers gaan in op lichamelijke en 
emotionele hindernissen, maar de 
deelnemers onderzoeken ook vooral 
samen hoe je jezelf uit het dal kunt 
halen.

Workshops
Het gevoel geen verbinding te 
hebben met anderen is van alle 
tijden en iedereen heeft er weleens 
last van. Maar als het gaat hinderen 
in je functioneren en/of je levens-
vreugde belemmert, is het tijd om in 
actie te komen. “In de samenwerking 
tijdens de training kunnen mensen 
ervaren dat je niet alleen bent in je 
eenzaamheid en dat biedt troost”, 
verwacht Jessica IJzer, initiatiefnemer 
voor de training en ervaringsdes- 
kundige.

Jessica is ambassadeur tegen een-
zaamheid in de gemeente Bloemen-
daal: “Door mijn beroep als uitvaart-
verzorger en omdat ik zelf last heb 
gehad van depressies, weet ik hoe 
verschrikkelijk eenzaam een mens 
zich kan voelen. Hoe je de neiging 
kunt hebben je steeds verder terug 
te trekken, terwijl je het tegenover-
gestelde moet doen om dat gevoel 
te doorbreken.”

Inschrijven
In de Week tegen de Eenzaamheid 
(30 september-7 oktober) organi-
seert Welzijn Bloemendaal op donder- 
dag 7 oktober van 12.00 tot 15.00 uur 
een informatiemiddag. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend langs-
komen voor meer informatie over de 
training.
Inwoners van de gemeente Bloemen-
daal kunnen zich online aanmelden 
voor de training via Hehtraining.nl, of 
bij Welzijn Bloemendaal via:
info@welzijnbloemendaal.nl o.v.v. 
workshop Heft in Eigen Handen t.a.v. 
Hetty of Jorien.
Telefonisch aanmelden gaat via 023- 
5250366, bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur

Data en info
•  Locatie: Stichting Welzijn Bloemen-

daal, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal

•  Data: 29-10-21, 12-11-21, 26-11-21 
en 11-03-22

•  Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
•  Trainers: Bill Admiraal en Jessica 

IJzer
•  Groepsgrootte: minimaal 6 en ma i-

maal 12 deelnemers
•  De training wordt gegeven volgens 

de geldende coronaregels

In actie komen
Directeur Johan van Buren van 
Welzijn Bloemendaal ondersteunt 
het initiatief voor de training van 
harte: “Na het onderkennen van een-
zaamheidsgevoelens is een volgende 
stap daar iets mee doen. Aansluiten 
bij één van onze activiteiten is een 
prima mogelijkheid om in contact te 
komen met anderen. Ook zelf aan de 
slag gaan als vrijwilliger levert vaak 
veel voldoening op.”

Pilot
Aansluitend bij de landelijke actie 
‘Eén tegen eenzaamheid’ heeft de 
gemeente Bloemendaal een werk-
groep die actief probeert de een-
zaamheid onder ouderen in de vijf 
dorpen te verminderen. De training 
is een door de gemeente gesubsidi-
eerde pilot, ontwikkeld door Uit-
vaartzorg Jessica IJzer, coaching 
bureau HR Pilot (Triple V), Welzijn 
Bloemendaal en Prezens.

Hij is in eerste instantie bedoeld voor 
mensen van 55+ die het moeilijk 
vinden met een gevoel van (drei-
gende) eenzaamheid om te gaan, 
zonder dat zij diepgaande psycholo-
gische klachten hebben. Bij succes 
wordt de training uitgebreid naar 
andere doelgroepen en gemeenten.

www.hehtraining.nl,
info@hehtraining.nl.

Training tegen eenzaamheid: het heft 
in eigen handen nemen

Initiatiefneemster en trainster Jessica 

IJzer, Uitvaartzorg Jessica IJzer.

Foto: aangeleverd.

Trainer Bill Admiraal, Triple V.

Foto: aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 2 oktober 
brengt Jozua Douglas weer een 
bezoek aan boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. Om 
14.00 uur komt hij vertellen over zijn 
nieuwe kinderboek ‘Bureau Speur-
neus en de boekenmaffia’.

Verhaal
Er is een misdaad gepleegd in de 
bibliotheek. De politie verdenkt 
bibliothecaris Sjaak Schreef, maar 
heeft niet genoeg bewijs om hem te 
arresteren. Meneer De Bruin denkt 
dat Sjaak onschuldig is. Hij wil dat 
samen met zijn zoon bewijzen, maar 
Lev heeft daar helemaal geen zin in. 
Als meneer De Bruin plotseling zélf 
verdachte wordt móét Lev wel in 
actie komen, of hij nou wil of niet. 
Gelukkig staan zijn vrienden altijd 
klaar om hem te helpen.

Dit is het eerste deel in de serie 

Bureau Speurneus, over Lev de Bruin 
en zijn vader. Die ken je nog uit De 
verschrikkelijke badmeester. Voor dat 
boek ontving Jozua Douglas de 
Hotze de Roos-prijs. De humoristi-
sche illustraties in Bureau 
S.P.E.U.R.N.E.U.S. en de boekenmaffia 
zijn gemaakt door Geert Gratama.
Jozua Douglas werd geboren in een 
piepklein huisje bij de dijk. Dat is 
best sneu als je bedenkt dat zijn 
voorvader een beroemde ridder was 
met een groot kasteel in Schotland. 
Nu woont Jozua in de provincie 
Utrecht. Jozua begon zijn carrière 
met poëzie schrijven en won hiermee 
diverse prijzen. Inmiddels schrijft hij 
voor kinderen. Zijn boeken De 
verschrikkelijke badmeester, De 
vreselijke tweeling en de serie Costa 
Banana zijn ongelooflijk grappig en 
razend populair.
Voor De gruwelijke generaal, deel 1 
in de Costa Banana-serie, ontving 

Jozua de Pluim van de Senaat van de 
Nederlandse Kinderjury, en het 
kinderboekenpanel van DWDD 
verkoos dit boek tot een van de 
beste kinderboeken van 2015. 

Wie naar de schrijver wil luisteren bij 
boekhandel Blokker kan zich aanmel- 
den via info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. Binnenweg 138 
Heemstede.

re  e r e s e  e oeke

Jozua Douglas. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Na de leuke ontmoe-
tingen deze zomer in de buitenlucht 
bij Ons Trefpunt van Elan Wonen aan 
de Thorbeckelaan nodigt WIJ Heem-
stede buurtgenoten van harte uit om 
op donderdag 30 september naar de 
Princehof te komen!
Tijdens de bijzondere Week van 
Ontmoeting biedt de Gemeente 
Heemstede ons de gelegenheid om 

op deze dag gebruik te maken van 
de Princehof , Glipperweg 59. Bij 
bewoners van de Glip wel bekend!
WIJ Heemstede zorgt voor lekkere 
koffie, bordspelen en een gezellig 
samenzijn.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur staat de 
koffie klaar! U bent van harte 
welkom!

WIJ Heemstede blijft goed 
aanwezig in ‘De Glip’







Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter 
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout 

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.
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WORKSHOP FONDSENWERVING

Maandag 11 oktober 2021
19.00 – 21.30 uur

Als (vrijwilligers)organisatie kun je soms wel wat hulp gebruiken 
om je bedrijfsdromen waar te maken. Tijdens deze workshop ontvang 
je informatie over hoe en waar je het beste op zoek kunt gaan 
naar financiële ondersteuning, in het bijzonder bij fondsen. 
De workshop bestaat uit twee delen. Voor de pauze leer je wat 
fondsenwerving is, welke manieren er zijn om aan geld te komen en 
welke daarvan het beste passen bij de eigen vereniging of organisatie. 
Daarnaast wordt besproken hoe een aanvraag kan worden ingediend 
bij een fonds en aan welke eisen zo’n aanvraag moet voldoen.
Na de pauze is er gelegenheid om een vraagstuk van de eigen 
organisatie voor te leggen en met elkaar te bespreken. Ook kijken we 
naar alternatieve mogelijkheden om geld te werven. 
Na deze workshop weet je precies waar je moet zijn en hoe je moet 
handelen om de dromen van jouw organisatie waar te maken.

Deelnemers:
Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers/medewerkers van 
(vrijwilligers) organisaties en (burger) initiatieven.

Trainer: 
De workshop wordt gegeven door Willemijn van den Bos. Zij is fondsen-
werver van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum in Zandvoort en 
zelfstandig fondsenwerver op het gebied van zorg, cultuur en welzijn.

Datum en tijd:
Maandag 11 oktober van 19.00 - 21.30 uur.

Locatie:
WIJ Heemstede, de Luifel, lokaal 1
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede

Kosten:
Deelname aan deze workshop is gratis.

Aanmelden kan tot 
donderdag 7 oktober 2021:  
jvanduin@wijheemstede.nl 
Afmelden graag uiterlijk 24 uur van 
tevoren, zodat mensen op de wacht-
lijst nog benaderd kunnen worden.

Het is mogelijk om digitaal deel te 
nemen aan de workshop. 

PROFILE MERKS 
HEEMSTEDE  Nijverheidsweg 24    
023 528 24 54   heemstede@profile.nl 
VELSERBROEK Klompenmakerstraat 19 
023 760 11 11   velserbroek@profile.nl Banden en onderhoud

Profiteer bij 
Profile van 

kortingen:
Profile kortingsbon Onderhouds-

kortingsbon

Gratis
APK

Te besteden bij Profile Heemstede, Nijverheidsweg 24 en 
Profile Velserbroek, Klompenmakerstraat 19. 

Het kortingsbedrag wordt in mindering gebracht op het totale 
factuurbedrag, is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig 

met andere acties. Maximaal één kortingskaart per auto.

Te besteden bij Profile Heemstede, Nijverheidsweg 24 en 
Profile Velserbroek, Klompenmakerstraat 19. 

Het kortingsbedrag wordt in mindering gebracht op het totale 
factuurbedrag, is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig 

met andere acties. Maximaal één kortingskaart per auto.

Profi teer van 

25%
korting op uw 
onderhoudsbeurt

Te koop:
Boek Purly: in het Park, woestijnfee, 
grote pop, de verdwenen tas €5,-.1-
Wieler fiets €15,-. Org. schoenleest 
€8,-. Sauslepel €5,-. Tel. 023-5328585
Gratis afhalen:
Opvouwb. kinder campingbed. 
Tel. 06-51975353

Te koop:
Tuintafel wit kunststof opvouwb. tot 
koffer 180x70x74, nw overcompl. van 
€70,- voor €39,-. Tel. 023-5295101
Te koop:
Saris bagage-aanhangwagentje met 
deksel en imperiaal bakmt. 1,35 x 1 m 
€425,-. Tel. 06-10089283

Te koop:
Div. kinderspellen, v.n. uit de jaren 
1960-1970, uitzoeken v.a. €1,-. 
Tel. 06-51975353
Te koop:
Gazelle damesfiets, moet weg 
wegens ruimtegebrek €50,-. 
Tel. 06-51975353

Te koop:
Mooie 15 orig. VHS films over 
Australie €150,-. 2x nw TDK video-
banden €15,-. Goed werkende video-
recorder, kabel €55,-. 
Tel. 06-21921738
Te koop:
Smoby picknicktafel v.a. 2 jr €8,-.
 Tel. 06-40532727
Te koop:
Nw rvs douche mengkraan thermo-
statisch, nw beugel, sproeier in doos 
€100,-. Z.g.a.n. rvs douche meng-
kraan thermost €65,-. 
Tel. 06-21921738

Joke van der Zee 

06 - 31 78 63 78 

info@vanderzeetekst.nl

www.vanderzeetekst.nl 

Teksten schri jven | redigeren | 

corrigeren | tekstadvies 



12 inderegio.nl • 29 september 2021NIEUWS

Deze puzzel wordt u aange-
boden 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 
4 oktober, 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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50 7 66 80 44 23 49 86 20 58 48 9 39

31 29 14 53 5 55 83 34 32 84 57 35

87 17 70 51 82 2 43 68 33 11

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. historisch automerk; 7. oorspronkelijke bewo-
ner van Amerika; 12. arrondissement (afk.); 13. slaapver-
schijnsel; 14. opstootje; 15. dierengeluid; 17. Duits automerk;
19. waterstand (niveau); 21. voetbalclub uit Alkmaar; 22. voer-
tuig; 24. zoete lekkernij; 27. insect; 28. autoped; 30. cilinder;
31. Spaanse uitroep; 32. vangwerktuig; 33. lidwoord; 35. pau-
selijke driekroon; 37. Pan American Airways (afk.); 38. plaats
in Drenthe; 41. soort kikker; 42. metaalbewerker; 44. een eik
van schors ontdoen; 46. ontstekingskoord; 47. wild zwijn; 48.
plaats in Noord-Brabant; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
gemalen graan; 52. hangman; 54. winters hoofddeksel; 56. tel-
woord; 58. muzikaal loopje; 61. meisjesnaam; 62. Chique
hotelkamer; 64. meisjesnaam; 65. Engels voor eenheid; 67.
uitroep ter begroeting; 68. lange sliert; 70. deel van een fiets-
wiel; 72. Grieks eiland; 73. deel van de mond; 76. bladgroente;
77. inhoudsmaat (afk.); 78. houten tobbe; 79. karakter; 81.
familielid; 82. mannetjeshond; 83. houtsoort; 84. deel van het
gelaat; 86. onbewerkt (puur); 87. benaming voor Utrecht.

Verticaal 1. natuurverschijnsel; 2. gallium (scheik. afk.); 3.
bontgekleurde papegaai; 4. goocheltoer; 5. mafkees; 6. blaas-
instrument; 7. Afrikaanse antilope; 8. telwoord; 9. dun en
mager; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. periode van mooi
weer voor de herfst; 16. aan- en afvoertroepen (afk.); 18. de
heer (afk.); 20. plaats in Gelderland; 21. Engels bier; 23.
strook; 25. videofilmpje; 26. Engelse titel; 27. grondstof voor
linnen; 29. verfrissende lekkernij; 32. kroegbaas; 34. deel van
de hals; 36. zomervrucht; 37. kookgerei; 39. legendarische
popartiest; 40. schrijfkosten (heffing); 42. lang en smal tapijt;
43. verdieping; 45. troefkaart; 46. tennisterm; 51. wandversie-
ring; 53. nachtroofvogel; 54. plaats in Noord-Holland; 55.
akkerbouwgewas; 56. pilaar (obelisk; 57. gedroogde graanhal-
men; 59. steekvlieg; 60. iemand zonder moed; 62. veerkrach-
tig; 63. land omringd door water; 66. duinheuvel; 67. natuurge-
bied; 69. uitroep van een schildwacht; 71. bergweide; 73.
geneesproces (therapie); 74. sprookjesfiguur; 75. om het
genoemde; 78. biljartstok; 80. feestelijke kleding; 82. rijkstele-
graaf (afk.); 85. Greenwich-tijd (afk.).
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KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het Becker orgel werd in 1976 voor een 
particulier gebouwd en in 1978 aangekocht voor de 
Mennokapel in Haarlem-N.

In 1978 werd in de Mennokapel te Haarlem-Noord een 
klein huisorgel geplaatst dat in 1976 was gebouwd 
door Klaus Becker uit Kupfermühle bij Hamburg. Het 
orgel is vervaardigd met sleepladen en heeft mechani-
sche toets- en registertractuur. In 1999 werd door Peter 
van de Akker uit Hoofddorp, oud-medewerker van Flen-
trop Orgelbouw, de Regaal’8 milder geïntoneerd.

In 2011 werd het orgel integraal opnieuw geïntoneerd 
door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam. De Regaal’8 
bleef ongewijzigd. In 2016 werd het huisorgel wegens 
sluiting van de Mennokapel van de Doopsgezinden, 
door Flentrop overgeplaatst naar de Kleine Vermaning 
in Heemstede. De intonatie werd niet gewijzigd.

 Doopsgezinde Kerk

Leren hoe je met de computer kunt werken, e-mailen en op internet kunt surfen.

Foto: aangeleverd.

Heemstede - Klik & Tik is een basis-
cursus voor iedereen die niet of 
nauwelijks met de computer werkt, 
maar dat wel graag wil gaan doen. In 
deze cursus leer je de computer of je 
tablet gebruiken, (veilig) omgaan 
met het internet, werken met e-mail 
en social media. De cursus bestaat uit 
vijf bijeenkomsten en vindt plaats op 
maandag 11, 18, 25 oktober, 1 en 8 
november van 10 – 11.30 uur of op 
dezelfde data van 13 – 14.30 uur in 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. 
Aanmelden kan aan de balie van de 
Bibliotheek of via mediacoaches@
bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Tijdens deze cursus kun je leren je 
computer, laptop of tablet te gebrui-
ken, om te gaan met internet en 
werken met e-mail.

Hoelang duurt de cursus?
De cursus duurt vijf weken, waarin je 

elke week anderhalf uur aan de slag 
gaat. Tijdens deze weken kun je thuis 
verder oefenen.
Aan het begin van de cursus kijk je 
samen met de cursusbegeleider bij 
welke module je wilt beginnen. Je 
werkt in je eigen tempo.
De medewerkers van de Bibliotheek 
helpen je op weg en bieden hulp 
tijdens de lessen wanneer dat nodig 
is. Je krijgt les in kleine groepjes en 
aan het einde van de cursus is er een 
feestelijke certificaat-uitreiking.  
De cursus is gratis. Je kunt gebruik-
maken van de computers op de 
locatie, maar wil je een eigen laptop 
of tablet meenemen, dan kan dat 
ook.  

Aanmelden
Je kunt je opgeven door te mailen 
naar: mediacoaches@bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Gratis cursus Klik & Tik in de Bibliotheek

Heemstede - Van vrijdag 1 tot en 
met vrijdag 8 oktober wordt de 
landelijke Week tegen Eenzaamheid 
georganiseerd.

De Week van Ontmoeting bij WIJ 
Heemstede sluit hierbij aan, maar 
heeft een iets andere tijdspanne: van 
donderdag 30 september t/m don- 
derdag 7 oktober. In deze week zijn 
heel veel activiteiten georganiseerd, 
waarbij u kunt inlopen.

Wel graag even van tevoren opge-
ven. Sommige activiteiten zijn gratis, 
voor andere betaalt u wel een bij-
drage.

U kunt het programma vinden in de 
grote advertentie elders in deze 
krant of op de website:
www.wijheemstede.nl.

‘Week van Ontmoeting’ bij WIJ Heemstede

Diverse activiteiten in en om WIJ Heemstede in het kader van de Week van de 

Ontmoeting.





vrij 1 - vrij 8 oktober
10.30-12.00 uur

Aanschuiven aan de Koffietafel in Plein1
Schroom niet en kom langs op de begane grond.  
U kunt praten met mensen van Heemsteedse 
organisaties, zoals politie of loket duurzaamheid.  
We staan voor u klaar met koffie en thee voor  
gezellige en wellicht nuttige ontmoetingen.

do 30 september
12.00 -15.00 uur

Tekenen/ striptekenen met Erwin
Kom ook gezellig tekenen, haal de kunstenaar  
in jezelf naar boven!

vrij 1 oktober
11.30-13.00 uur

Nationale Voorleeslunch (op aanmelding)
Samen luisteren naar een mooi verhaal of gedicht 
geeft ontspanning en is vaak een aanleiding voor  
een goed gesprek. Wethouder Sjaak Struijf komt  
het  nationale voorleesverhaal van Mensje van Keulen 
voorlezen. Daarna is er tijdens de lunch tijd om  
gezellig na te praten. Deelname is gratis, vooraf 
aanmelden is nodig bij de balie van de bibliotheek 
vanwege het beperkt aantal plaatsen.

10.30-12.00 uur

Brei- en Haaksoos
Kom ook gezellig met elkaar haken of breien.

12.00-15.00 uur

‘Slinger van Ontmoeting tot Verbinding’
Tijdens de week van de ontmoeting willen we  
de slinger van verbintenis maken door heel Plein1. 
Vanuit de verschillende groepen wordt een stuk  
van de slinger gebreid en gehaakt. Op 1 okt en 6 okt 
nodigen we je uit in PleinRood voor een kop  
koffie om een schakel bij te maken, ook andere 
creatieve schakels zijn welkom. Let ook op de  
diverse brei en haakwerken door het pand heen  
met de instructie erbij. Elke schakel is er 1, en  
op vrijdag 8 okt willen we alles aan elkaar verbinden 
tijdens de brei en haaksoos. 

10.00-17.00 uur

Tafeltennissen en Tafelvoetbal
Er staan 2 tafeltennis tafels in PleinOranje en  
een voetbaltafel op de overloop voor PleinOranje.  
Kom je ook een potje spelen? 

ma 4 oktober 
10.30-12.00 uur

UP! Gesprek (op aanmelding)
Met als thema: Een goede Buur is beter.... 
Een UP Gesprek is een gesprek over een onderwerp 
dat ertoe doet als je ouder wordt. Geen ‘zwaar’ 
gesprek maar een gesprek met leeftijdsgenoten. 
Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, 
inspiratie en steun, zo merken wij. Schuif gerust  
aan en praat mee. Maximaal 12 mensen,  
graag vooraf aanmelden bij 023 528 85 10

14.00-14.45 uur

De Vrolijke Noot (op aanmelding)
Camille Saint-Saëns, Carnaval des animaux, 
uitgevoerd door Mariska Pool en haar begeleiders. 
Een mooi concert voor dierendag!
Graag aanmelden bij: 06 20 66 51 56

13.30-16.00 uur 
 Schaken op onze mooie schaaktafel buiten  
of binnen op een schaakbord
Elke dag zijn er 2 ervaren schakers aanwezig om een 
potje met u te spelen. Voor de winnaar van een potje 
schaken, ligt er iets lekkers klaar bij Binnenste buiten. 

di 5 oktober
10.00-12.30 uur

Kennismaking met Creatief Leven
(methode aanpak langdurige eenzaamheid)  
met Marijke Coert en Julie Koch
Voor info kunt u bellen met Ellen Swart van
WIJ Heemstede op 06 40 30 45 98

13.00- 13.45 uur

Julie leest voor uit: Hallo meneer God, met Anna
Voor info: bel met Ellen Swart, tel 06 40 30 45 98

13.30-16.00 uur

 Schaken op onze mooie schaaktafel buiten  
of binnen op een schaakbord
Elke dag zijn er 2 ervaren schakers aanwezig om een 
potje met u te spelen. Voor de winnaar van een potje 
schaken, ligt er iets lekkers klaar bij Binnenste buiten. 

woe 6 oktober
12.00-15.00 uur

‘Slinger van Ontmoeting naar Verbinding’
Tijdens de week van de ontmoeting willen we  
de slinger van verbintenis maken door heel Plein1. 
Vanuit de verschillende groepen wordt een stuk  
van de slinger gebreid en gehaakt. Op 1 okt en 6 okt 
nodigen we je uit in PleinRood voor een kop  
koffie om een schakel bij te maken, ook andere 
creatieve schakels zijn welkom. Let ook op de  
diverse brei en haakwerken door het pand heen  
met de instructie erbij. Elke schakel is er 1, en  
op vrijdag 8 okt willen we alles aan elkaar verbinden 
tijdens de brei en haaksoos. 

14.00-16.30 uur

De Vrolijke Noot
Spelen met muziek in de KinderBoekenWeek!  
Kom genieten van kleine concertjes in Plein1,  
op de overloop op de 1e verdieping.
14.00-14.30 / 15.00-15.30 / 16.00-16.30 uur 
En Mariska neemt ook wat harpen mee. Altijd  
al eens een harp willen proberen? Dat kan nu! 

13.30-16.00 uur

 Schaken op onze mooie schaaktafel buiten 
of binnen op een schaakbord
Elke dag zijn er 2 ervaren schakers aanwezig om een 
potje met u te spelen. Voor de winnaar van een potje 
schaken, ligt er iets lekkers klaar bij Binnenste buiten. 

do 7 oktober
12.00 -15.00 uur 
Tekenen/ striptekenen met Erwin
Kom ook gezellig tekenen, haal de kunstenaar  
in jezelf naar boven!

13.30-15.00 uur

Kaarten maken met Ellen Meuwese 
Ellen is een kunstenares die al eerder bij ons te gast 
was. Ze legt het accent op ontmoeten, contact maken, 
vriendelijkheid, mooie kaarten in tijden van corona.
Graag aanmelden bij: 06 206 651 56

13.30-16.00 uur

 Schaken op onze mooie schaaktafel buiten 
of binnen op een schaakbord
Elke dag zijn er 2 ervaren schakers aanwezig om een 
potje met u te spelen. Voor de winnaar van een potje 
schaken, ligt er iets lekkers klaar bij Binnenste buiten. 

vrij 8 oktober
14.00-16.00 uur

Harmonie St. Michael Heemstede 
Heerlijke weekafsluiting! Lekker swingen en 
meezingen, wat een spektakel dit optreden, zooooo 
leuk, zooooo gezellig, kom erbij en kom genieten! 

13.30-16.00 uur

 Schaken op onze mooie schaaktafel buiten 
of binnen op een schaakbord
Elke dag zijn er 2 ervaren schakers aanwezig om een 
potje met u te spelen. Voor de winnaar van een potje 
schaken, ligt er iets lekkers klaar bij Binnenste buiten. 
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In de Week van de Ontmoeting zijn er door  
heel Heemstede allerlei activiteiten voor jong  
en oud. Door leuke dingen te doen ontmoet  
je andere mensen. Allerlei organisaties zetten 
zich zo in om eenzaamheid te doorbreken. 
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do 30 september
14.00-15.30 uur

WIJ de Molenwerf samen met OC Heemstroom

Aanhaken bij de creatieve middag samen 
met de Heemstroom en Gaby Godijk
Aanmelden is gewenst i.v.m. Corona-maatregelen.
Voor meer informatie en aanmelden:  
bel 06 13 67 87 78, Michelle van Iersel 
Programmacoördinator OC Heemstroom  
van Stichting Zorgbalans

di 5 oktober
10.00-11.00 uur

Pauwehof

Handwerk ochtend met Sandra Reukers
Voor info neem contact op met de Pauwehof op  
023 528 60 22 of pauwehof@wijheemstede.nl

woe 6 oktober
14.00-16.00 uur

’t Bremmetje, Raadhuisstraat

Spel middag in Oud Hollandsche sferen 
Voor info bel met WIJ Heemstede op  
023 548 38 28 of mail naar info@wijheemstede.nl
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vrij 1 oktober
10.00-12.00 uur  
Workshop Eva Durlacher, teken/schilder 
een dierbare herinnering en deel de verhalen

10.00-11.30 uur

 Open les Fit en in balans met Tai Chi, Hans Spruit

za 2 oktober
10.30-12.00 uur

13.30-14.45 uur

Dag van de Ouderen met 2 korte optredens van 
a capella koor Sola Re Sonare en samenzang

ma 4 oktober
10.00-11.00 uur

Open inloop Pilatus, Marie Therese der Kinderen

14.00-16.00 uur

Vriendinnenclub open inloop met in kleine 
groepjes UP gesprek over ‘je eigen weg gaan’

di 5 oktober
10.00-11.45 uur

Open inloop Sing-in koor doe gezellig mee, 
je hoeft niet te kunnen zingen

15.00-16.00 uur

Open les Seniorenfit met Yolanda van den Brink

19.30-21.30 uur

Workshop Ontspannen (mantel)zorgen 
met Kirsty van de Vijver

20.15-21.30 uur

Open les Chi Kung met Hans Spruit

woe 6 oktober
10.00-11.30 uur

Open les internationale dans met Claudy Prins

10.30-11.45 uur

Koffie met een goed gesprek, thema ‘een goede 
buur’ UP gesprek op open inschrijving

16.00-17.30 uur

Documentaire Goede Buren met nagesprek 
en (optioneel) maaltijd in eethuis de Luifel

19.30-22.00 uur

Film: The hundred foot journey

19.30-21.30 uur

Open avond gespreksgroep bewustwording, 
Jan Oostenbrink

do 7 oktober
10.00-11.00 uur

Open inloop Plus fit, Marie Therese der Kinderen

10.30 -14.00 uur

Film&lunch: Me before you

do 30 september
10.00- 12.00

Ontmoetingstafel met koffie en voor wie wil 
bordspelletjes in de Princehof, Glipperweg 57

15.00-17.00 uur   Jeugd en jongeren

Skate & Sport hangout skatepleintje op het sportpark
Check bij slecht weer Plexat Instagram en Facebook
 
16.00-17.15 uur   Buitenactiviteiten

Rondleiding Landgoed Huis te Manpad, 
Verzamelen bij toegangspoort, Herenweg 9 
Voor info en aanmelden bel WIJ Heemstede  
023 548 38 28 of mail naar info@wijheemstede.nl

vrij 1 oktober
17.00-18.00 uur

Praatje Prut bij de Roodmus in de Provinciënwijk
Maak in de wijk een praatje met koffie, voor de 
kinderen is een busje vol spelmateriaal aanwezig.

20.00-21.00 uur   Jeugd en jongeren

 Sport Inloop 14+ in sportzaal aan de v/d Waalslaan

zo 3 oktober
15.00-17.00 uur 

Buurtinitiatief Ateliers 49 op Voorweg 49

Sprankelend optreden van Duo C Kwadraat 
Expositie in de ateliers van de kunstenaars
Aanmelden is niet nodig! Voor meer info neem  
contact op met Vera Bruggeman 06 28 57 53 64.

di 5 oktober
10.15-12.30 uur   Buitenactiviteiten

Wandeling met boswachter Rogier 
Samen met De Natuurgroep van de Heemstroom, 
verzamelen bij ‘Kom in mijn tuin’ Herenweg 18
Voor meer informatie en aanmelden: bel 06 13 67 87 78, 
Michelle van Iersel Programmacoördinator OC 
Heemstroom van Stichting Zorgbalans.

15.00-17.00 uur   Jeugd en jongeren

Skate & Sport hangout skatepleintje op het sportpark

do 7 oktober
19.00-20.00 uur

Praatje Prut op het Beatrixplantsoen
Maak in de wijk een praatje met koffie, voor de 
kinderen is een busje vol spelmateriaal aanwezig.

Voor info en aanmelden bel WIJ Heemstede op  
023 548 38 28 of mail naar info@wijheemstede.nl
Of kijk op de site www.wijheemstede.nl
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Heemstede/Bloemendaal - De oproep vorige week in onze krant om een foto van je huisdier in te sturen liet de werk-
week bij de krant beginnen met een glimlach. De redactie bekeek alle inzendingen en koos de allerleukste uit. Op deze 
pagina de kanshebbers op een aardige prijs, beschikbaar gesteld door Dierenspeciaalzaak Heems uit Heemstede. 
Volgende week is de winnaar of winnares bekend, hij/zij ontvangt daarover 
persoonlijk bericht. Eerst even genieten van deze lieve fotopagina, daar word je 
toch blij van?! Alle inzenders bedankt! Nog even in spanning afwachten of je 
gewonnen hebt...!

Hier zijn ze dan: de leukste en liefste ingezonden 
dierenfoto’s uit Heemstede en Bloemendaal!

‘Koeien interessant’
Machiel Schipper mailt deze foto van de vrolijke en enthousiaste 
Carly. Carly houdt van eten, spelen en knuff elen en vindt koeien 
heel interessant...

Natascha van Wijk vertelt over haar kat Tigi. “Hij komt uit 
Zakynthos. Dertien jaar geleden liep hij als kitten vermagerd 
en ziek door de olijfboomgaard mee naar ons vakantieadres. 
We hebben hem verzorgd en daarna laten vaccineren bij de 
dierenarts. Met een dierenpaspoort is hij toen met ons 
meegevlogen naar Nederland.
Tigi is een lieve en sociale kat. Fijn dat je bij ons hoort!”

Griekse roots 

Rennen, apporteren en zwemmen
“Hoewel mijn labradortee� e Dyna inmiddels 4 jaar is, blijft zij 
stapelgek op haar knuff els. Het liefst verzamelt zij ze allemaal om 
zich heen. Op dierendag krijgt zij er weer een nieuwe bij”, vertelt 
Inge van der Aart. Op de foto Roxy van 12 jaar met zusje Dyna en 
twee vriendinnetjes in het bos. Rennen, apporteren en zwem-
men blijft leuk! 

“Mijn naam is Sir Bounce-a-lot”. Maar iedereen noemt mij 
eigenlijk altijd Guus. Ik ben geboren op 10 maart 2020 in 
Hoofddorp op de kinderboerderij. Thuis loop ik eigenlijk 
altijd wel vrij rond en zoals je ziet op de foto ben ik altijd wel 
in om een potje te dammen! Verder ben ik gek op rondjes 
rennen en lust ik graag worteltjes, aardbeien en peer!” 
Valerie Schenkel stuurde deze foto in.

Een echte ‘sir’ tussen de dieren

Doerak 
Wat nu, een kat in een slaaptentje? “Het is Flexx, een kitten van 
16 weken en een echt doerak met gebruiksaanwijzing. En ook 
héél lief”, aldus mevrouw Janssen.

“Dit katertje van nu 12 weken vond ik in Frankrijk, 
in een bosje langs een pad. Hij was alleen en 
schreeuwde moord en brand. Hij woog op dat 
moment 300 gram, was ongeveer 3 weken en 
moest met fl esje gevoed. Dat duurde allemaal 
niet lang, hij groeit als kool, eet alles en is bij tijd 
en wijle een echte woesteling. Hier zit hij nieuws-
gierig naar het afwassen te kijken.” Ingezonden 
door Arina van Stekelenburg.

Schreeuwde moord en brand 

High Five met Guus
Guus kreeg introductie op een SUP board en zo te zien zijn zowel de hond als 
de heren suppers hier helemaal content mee. Sportieve hond!
Ingezonden door Roel Büller.

“Moet ik alweer op de foto? Ik wil spelen met de bal”, lijkt 
Muki te zeggen. Foto: Harry Opheikens.

Ik wil spelen!
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Heemstede - De zuidelijke wand van 
de monumentale kantine van RCH 
was nodig aan vervanging toe. De 
gaten zaten in de planken. Voor ver- 
vanging van deze wand moesten 
planken op een speciaal formaat 
gemaakt worden en dat kost veel 
geld... Eerder dit jaar had sportver-
eniging RCH al een sponsoractie 
gehouden met tekenaar Eric Coolen. 
Vrijdag 24 september was er weer 
zo’n mooie actie: Er werd samen met 
Lopers Company een sponsorloop 
georganiseerd! 
Rondjes van 1 km konden gespon-
sord worden en dan het liefst natuur-
lijk zoveel mogelijk rondjes. Het weer 
zat mee, het parcours over het sport-
complex aan de Sportparklaan was 
prima begaanbaar. De plaatselijke 
Albert Heijn had waterflesjes en 
appels gesponsord en wethouder 
Sjaak Struijf (o.a. sport en cultuur) 
was bereid gevonden het startschot 
te geven. 
Hoewel de RCH-kantine al voorzien is 
van de nieuwe planken en er nog ge- 
schilderd gaat worden was er toch 
nog extra geld nodig. Vanaf twee uur 
konden hardlopers starten en, om 
het goede voorbeeld te geven, 
namen eigenaar Lopers Company 
Heemstede, Enno Aerts en Olga 
Lindeman het eerste rondje voor hun 
rekening, op weg ‘geschoten’ door de 
wethouder. In de loop van de mid- 
dag kwamen meerdere enthousiaste-
lingen hun uithoudingsvermogen 
tonen voor het goede doel. Het was 
een sportieve en mooie middag!

Uithoudingsvermogen tonen voor 
onderhoud monumentale RCH-kantine

Enno en Olga renden het eerste rondje, op de achtergrond wethouder Sjaak Struijf die het startschot lost. 

Wethouder Sjaak Struijf verzorgde het startschot van de sponsorrun, rechts Kees 

Kokkelkoren, de voorzitter van RCH. Foto’s: Harry Opheikens.

Schaakgrootmeester David Klein.

Foto: aangeleverd.

INGEZONDEN SPORT

We zijn positief! Het is haast de vraag of je dat tegenwoordig nog hardop 
wilt zeggen. Want in deze tijd van testen wil iedereen graag negatief zijn. 
In dit kader kan het echter wel. Na de twee oefenwedstrijden begon het 
voor HBC G1 in ieder geval wel zo.

Door wat vertraging van een speler kon HBC niet met een al haast stan-
daard basisteam de strijd aangaan tegen DIOS, een nieuwe tegenstander. 
Dankzij Debora, de alleskunner, was dat toch niet echt een probleem. 
HBC begon dan ook goed en geconcentreerd aan de wedstrijd. De aan-
vallende bedoelingen waren al snel duidelijk. Keer op keer trok het team 
ten strijde. De keeper van DIOS gaf echter geen krimp. Dat bleef zo een 
kwartiertje doorgaan, totdat Johan zich liet gelden. Hij liet het luid beju-
belde eerste doelpunt aantekenen. Tevreden leunde HBC wat achterover, 
en daar maakte DIOS dankbaar gebruik van. Goed 5 minuten later was 
het alweer gelijk, 1-1. Niet getreurd want het lukte HBC, door dezelfde 
Johan, de rust met een 2-1 voorsprong in te gaan.

Het ging goed, dus de positiviteit voerde de boventoon. Dat HBC niet 
zomaar op halve kracht kan winnen werd duidelijk doordat DIOS vlak na 
rust de 2-2 maakte. Waar Arjen voorheen de onbetwiste topscorer was 
doet Johan daar met nog eens twee doelpunten daar nadrukkelijk nu een 
gooi naar. De nieuwe ‘bomber’? Dat DIOS ook nog twee keer wist te 
scoren was omdat de as van het veld (Thomas en Bodiam) een keer geza-
menlijk in de aanval was. De andere keer omdat een zeldzaam foutje van 
Liban afgestraft werd. Het was hem vergeven, want een aantal maal was 
hij keeper Sebastiaan behulpzaam door op de lijn te redden. HBC nam 
geen genoegen met een gelijkspel. Debora had nog een keer pech toen 
de bal via onderkant lat het veld weer in stuiterde. Jeroen leek de 
winnende treffer te maken, maar ‘spits’ Regilio gaf nog net het laatste 
beslissende tikje.

In een zeer doelpuntrijke strijd wist HBC de eerste de beste competitie-
wedstrijd te winnen. Een goed begin is het halve werk is de positieve 
gedachte waarmee we thuis kunnen komen!

Leo Holdorp

HBC G1 – DIOS G1 5-4: We zijn positief

Heemstede - In het jaar 1981 trok-
ken twee dames de stoute schoenen 
aan en gaven zich op voor een keep-
fit les. De eerste lessen volgden zij in 
de Dreefschool bij GSV Heemstede, 
de voorloper van HBCGymnastics. 

In de loop der jaren zijn zij in diverse 
zalen geweest met als bijzonderheid 
de sporthal in het politiebureau aan 

de Cruquiusweg. De laatste jaren 
sportten zij in de sporthal bij Anneke, 
die moest stoppen wegens lichame-
lijke klachten. De lesuren werden 
(tijdelijk) overgenomen door Jos.
Er veranderde veel in de lesuren, 
behalve de ‘G’ van gezelligheid.
En dat heeft er toe geleid dat de 
dames, na 40 jaar, nog steeds met 
veel plezier sporten!

Jubilea bij HBCGymnastics

De Heemsteedse SchaakClub bestaat 90 jaar
Heemstede - Sinds 16 september 
bestaat de Heemsteedse SchaakClub 
90 jaar! Dit wordt gevierd met een 
schaaksimultaan op zondag 31 okto-
ber van 13.00 tot 17.00 uur in het 
clublokaal bij het GSV-Centrum, 
Franz Schubertlaan 37, Heemstede.
De schaaksimultaan zal gegeven 
worden door grootmeester David 
Klein, die de eerste beginselen van 
het schaken heeft geleerd bij de 
Heemsteedse schaakClub! Hij zal het 
opnemen tegen 30 tegenstanders.
Ben je een huis- of clubschaker en wil 
je hieraan meedoen, meld je dan aan 
bij Henk Post op h.post@wxs.nl en 

vermeld je naam, leeftijd, of je een 
huis- of clubschaker bent, je speel-
sterkte en schaakervaring en of je 
interesse hebt om lid te worden van 
HSC.
De kosten zijn gratis voor leden en 
€10 voor niet-leden.
De inschrijving sluit op zondag 17 
oktober. Leden die inschrijven zijn 
zeker van een partij tegen David 
Klein. Bij overinschrijving wordt er 
geloot voor de niet-leden. De uitslag 
van de loting wordt je bekendge-
maakt op uiterlijk zondag 24 oktober.
Zie ook:
www.heemsteedseschaakclub.nl

Alie Lemson. Foto’s: aangeleverd.  Marianne van Koningshoven.

Heemstede - Heb je zin om lekker 
buiten te skateboarden, voetballen 
of chillen? Dat kan iedere dinsdag en 
donderdag bij het skateparkje aan de 
Sportparklaan. Gebruik de entree aan 
de Sportparklaan rechts van de 
sporthal. Skate- en Sport Hangout is 
een activiteit van WIJ Heemstede en 

wordt gehouden op donderdag 30 
september van 15.00 tot 17.00 uur. 
Heb je geen skateboard? Geen 
probleem, er zijn er genoeg. Je kunt 
ook een balletje trappen met elkaar, 
sport- en spelmateriaal is aanwezig. 
Alleen bij regen of een natte skate-
baan gaat de middag niet door.

Skate & Sport Hangout



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

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om felle kleuren in je 
interieur te verwerken, maar zorg er in elk geval voor dat je dat 
niet overdrijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle kleuren bij-
voorbeeld als accessoireskleur te kiezen en de basis wat neutraler 
te houden. Met tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigenlijk 
altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, al lijkt dat misschien 
soms verleidelijk. Nu weet je ook meteen waar we dit gezegde aan 
te danken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is de natuur. Lo-
gisch, want we zijn zelf onderdeel van de natuur. Maar omdat we 
onszelf huizen aanmeten met veel onnatuurlijke materialen erin, 
staan we steeds verder van de natuur af. Je kunt het tij keren door 
je interieur voor een belangrijk deel te laten bestaan uit natuur-
lijke producten. Hout is daarbij natuurlijk een voor de hand lig-
gende keuze, maar denk ook eens aan graniet of marmer als ba-
sis. Houd bovendien rekening met voldoende lichtinval, want we 
presteren beter als we onszelf aan voldoende daglicht blootstel-
len.
Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet oppassen bij elke 
stap die je zet, om niets om te stoten? Of herken je dit in je eigen 
interieur? Sommige mensen zetten elke vierkante meter in huis 
vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt om je goed te kunnen ont-
spannen. De ideale huiskamer is er eentje met een beperkt aan-
tal mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Verder geen gedoe. 
Een bijkomend voordeel is dat je daardoor ook minder schoon-
maakwerk hebt. Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook gere-
geld afstoff en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zitmeubelen koopt en 
bespaar zeker niet op kwaliteit. Het is in fi nancieel opzicht mis-
schien verleidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te kopen, 
maar als je het vervolgens na een jaar al bij het grofvuil zet, is het 
alsnog een dure aankoop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je tot aankoop over-
gaat. Let ook op ergonomie, een zitmeubel moet comfortabel zijn, 
maar ook een gezonde zithouding is belangrijk.
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‘Del Prado is Spaans voor ‘van het veld’,’ ver-
telt Nancy Kolff -Rodriguez bij een kop koffi  e. 
‘Ik ben opgegroeid in hartje New York, maar 
mijn familiewortels liggen in Spanje.’ Haar 
man Quirijn vult aan: ‘Del Prado verwijst ook 
naar een bruisende straat in Madrid, waar we 
vlakbij hebben gewoond.’ Nancy heeft jaren-
lang als makelaar gewerkt. Zodoende was ze 
altijd bezig met de potentie van een ruimte. 
Ze volgde hierna een gerenommeerde interi-
europleiding in Londen.

Ruim 500 stoff en
Het hart van Del Prado Maison is de kleurrij-
ke stoff encollectie. Die bestaat uit ruim 500 in-
terieurstoff en, verdeeld in verschillende kleur-
groepen. Van frisse linnens tot prachtige ikat-
stoff en met geometrische patronen. ‘Wij heb-
ben de wereld rond gereisd om de mooiste 
kwaliteitsstoff en te vinden’, vertelt Nancy. ‘Al 
onze leveranciers zijn kleine familiebedrijven, 
uit landen als Spanje, Portugal en Engeland, 
met wie we persoonlijk contact hebben.’

Custom made
De meubels uit het assortiment van Del Pra-
do, waaronder banken, fauteuils en poefen, 
zijn te personaliseren met een stof naar keuze. 
Ook is het mogelijk gordijnen om op maat te 
laat maken. ‘In de winkel tonen wij de stoff en 
in grote stalen. Zo kunnen klanten goed zien 
hoe de stof valt. Vervolgens geven we gratis 
kleinere samples mee, zodat mensen thuis 
kunnen bekijken of hun favoriete stoff en pas-
sen bij de kleuren van de muren en de rest van 
de meubels.’

Huis vol inspiratie
Eenmaal een defi nitieve keuze gemaakt, wor-
den de meubels in Spanje en Portugal ge-
maakt. ‘Voor het inmeten van de gordijnen ko-
men wij bij de klant thuis langs’, zegt Nancy. 
In de winkel aan de Binnenweg is een warme, 
wereldse sfeer gecreëerd. Een mix van moder-
ne kunst, antieke vondsten en etnische de-
coratieve objecten. ‘Dat maakt een interieur 
speels en verrassend. Zodat je ook in je eigen 
huis telkens weer geïnspireerd raakt.’

Eigen pad volgen
De unieke stijl van Del Prado Maison is in Ne-
derland niet zo makkelijk te vinden. En ze-
ker niet in de toegankelijke prijsklasse die zij 
aanbieden. Dat merkten Nancy en Quirijn bij 
het inrichten van hun eigen huis. Een interi-
eur hoeft volgens hen zeker niet perfect te 
zijn. ‘Het is juist mooi om jezelf te omringen 
met objecten die je tijdens je leven verzameld 
hebt, die een verhaal hebben. Volg je eigen 
pad en laat je vooral niet leiden door regels 
of trends.’
 
Winkel Heemstede, Binnenweg 79-C 
Showroom Haarlem,
Robert Peerenboomweg 7
023-200 28 64 | www.delpradomaison.com 

Del Prado Maison 
Your home, your story. Dat is het credo van Del Prado Maison. Het interi-
eurconcept aan de Binnenweg in Heemstede en binnenkort ook de Jacob 
Obrechtstraat in Amsterdam, laat zien dat het mixen van stijlen resulteert in 
een authentiek, persoonlijk interieur.

www.delpradomaison.com info@delpradomaison.com

YOUR HOME, YOUR STORY.

Kies uit meer dan 500 kwaliteitssto�en voor 

uw gordijnen en sto�ering, vanaf € 34,95 per 

strekkende meter.

 

Onze collectie meubels bestaat uit diverse 

banken, fauteuils, voetenbankjes en 

headboards, handgemaakt in Spanje en 

Portugal en bekleed geleverd in de stof van 

uw keuze.

Bank Balbao vanaf €1640,00

DEL PRADO (SHOWROOM)

ROBERT PEEREBOOMWEG 7

2031 BC HAARLEM

(023) 785-4220

OPEN: OP AFSPRAAK

DEL PRADO 

BINNENWEG 79-C

2101 JD HEEMSTEDE

(023) 200-2864  

OPEN: DI-ZA 10:00 – 17:00

DEL PRADO *NIEUW!* 

JACOB OBRECHTSTRAAT 19A

1071 KD AMSTERDAM

OPEN: NAJAAR 2021

Heemstede – Vijf jaar terug in de tijd. Tijdens 
de zomermaanden van 2016 werd REE op de 
Binnenweg 89 rigoureus verbouwd. “Na een 
ludieke crowdfundactie onder bestaande 
klanten van de gerenommeerde verf- en be-
hangspeciaalzaak Verfhandel Ree was er vol-
doende budget om de sprong te wagen naar 
een winkel voor totale woninginrichting. 
Met het vrijkomen van het naastgelegen win-
kelpand en daarmee een verdubbeling van de 
winkeloppervlakte kwam er een droom uit”, 
aldus Jasper de Zwart. 
In Home Made By had Jasper hét merk ge-
vonden om het assortiment verf, behang en 
raamdecoratie verder uit te breiden. PVC vloe-
ren, laminaat, tapijt, gordijnstoff en, blinds, 
karpetten, meubels, woonaccessoires en in-
terieurstyling zijn onderdeel van het nieuwe 
geheel. “Sinds vijf jaar kunnen wij de klant het 

hele totaalplaatje aanbieden. Alles onder één 
dak, dat is voor de klant een groot voordeel. 
Onze Interior Designers brengen de persoon-
lijke woonwensen in kaart en ons eigen team 
aan vakmensen verzorgt graag de uitvoe-
ring: van inmeten tot installatie. De groei van 
de winkel, het assortiment en onze diensten 
heeft logischerwijs ook geresulteerd in groei 
van het team van Home Made By REE. Sámen 
maken wij Heemstede graag een stukje mooi-
er”, zo vertelt de ‘Trotse Eigenaar’ Jasper. 
Op 1 oktober aanstaande staat REE graag 
even stil bij dit 5-jarige jubileum en prijken er 
feestelijke ballonnen voor de deur. 
Het écht grote feest laat echter nog even op 
zich wachten, want in 2022 bestaat REE 75 jaar 
(!) en is Jasper alweer 25 jaar in dienst. 
En die mijlpalen zal hij niet zomaar aan zich 
voorbij laten gaan.

5 jaar Home Made 
By_REE 



Het creëren van een persoonlijk thuis 

is zoveel meer dan het ophangen van 

gordijnen of het leggen van een vloer. 

Want mooie, losse keuzes maken 

nog geen samenhangend geheel. Het 

inrichten van je huis begint met een 

goed plan dat past bij wie je bent en wat 

je belangrijk vindt. En dat is precies wat 

onze Interior Designers voor je kunnen 

betekenen.

ERVAAR HET GEMAK 
VAN PROFESSIONEEL 

INTERIEURADVIES

B I N N E N W E G  8 9 - 9 1  |  2 1 0 1  J E  H E E M S T E D E  |  T  0 2 3  5 2 T 8  6 4  7 9  |  I N F O @ H O M E M A D E B Y- R E E . N L  |  W W W. H O M E M A D E B Y- R E E . N L

REE

Gratis Styleguide

Onze nieuwe Home Made By-Styleguide 

is zoveel meer dan een magazine. 

Gevuld met de nieuwste collecties en 

persoonlijke woonverhalen. Kom je een 

Styleguide halen in onze winkel? 

Je krijgt hem van ons cadeau!



Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
zuiniger, waarbij een ener-
giebesparing tot 80% op 
de energierekening voor 
warm water mogelijk is. Je 
krijgt bovendien subsidie 
van max. €650,00  van de 
overheid, wanneer je een 
warmtepompboiler laat in-
stalleren. 

ATAG introduceert de Energion warmtepompboiler: voor gezinnen van 2-5 personen en tapwa-
tercapaciteit van 100-250L. www.atagverwarming.nl/warmtepompboilers

Kozijnen, gevelbekleding, 
lamellendak

Hedendaagse slanke 
aluminium kozijnen 
in combinatie met 
aluminium gevelbe-
kleding in dezelfde 
kleur. En als je dit al-
les combineert met 
een terrasoverkap-
ping met lamellen of 
glas, dan krijg je een 
droomhuis waar al-
les bij elkaar past. Je 
geniet op al het alu-
minium 25 jaar kleur-
garantie, zelfs in ex-
treme weersomstan-
digheden.

www.aliplast.com

Vernieuwde The Essentials-collectie
COREtec® Floors pakt 
uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. 
Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijk-
ste inspiratiebron. De 
authentieke looks met 
zachte aardetonen en 
warme, donkere kleu-
ren passen perfect in 
elk interieur.

Dankzij het grote suc-
ces van de COREtec® 
visgraatvloeren in klei-
ner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor 
grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan 
je volgens verschillen-
de legpatronen instal-
leren, afhankelijk van 
wat bij jou en de ruimte 
past. Deze extra grote 
visgraatplanken lenen 
zich perfect voor grote-
re ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer. www.coretec� oors.com

Hansgrohe Finoris Flex: 
ultieme flexibiliteit 

Perfecte vorm, groot comfort. Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uit-
trekbare vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen wassen tot de ba-
by een badje geven of spontaan je haren wassen. De oplossing om routinetaken eenvoudiger 
dan ooit te maken. Beschikbaar in mat zwart, mat wit en chroom. Ervaar het verschil en geniet 
van comfort en kwaliteit.
www.hansgrohe.nl

Zo werkt een Quooker
Een Quooker-systeem 
bestaat uit een ko-
kendwaterkraan op het 
aanrecht en een ko-
kendwaterreservoir in 
het keukenkastje. Wil 
je naast kokend wa-
ter ook genieten van 
koel bruisend en ge� l-
terd water, direct uit de 
kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. 
Dit is een gekoeldwa-
terreservoir dat, net als 
het kokendwaterreser-
voir, in je keukenkastje 
komt te staan. 

In het reservoir zitten 
twee � lters die het wa-
ter zuiveren. Aan het 
reservoir zit een kool-
zuur� es, waarmee je 
wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-
kraan kunt tappen! 

www.quooker.nl

Niva Mixed: cv-radiator met 
geïntegreerde elektrische 
weerstand
Met de Niva Mixed lan-
ceert Vasco een hydrau-
lische radiator die ook 
elektrisch kan werken. 
Een hybride radiator 
biedt twee mogelijkhe-
den: geschikt voor aan-
sluiting op een centraal 
ver warmingssysteem 
(CV) of geschikt om te 
werken op elektriciteit. 
Een hybride radiator is 
uitermate geschikt voor 
ruimtes die je snel wilt 
kunnen opwarmen, zo-
als de badkamer, als het 
centrale verwarmings-
systeem uitgeschakeld 
staat.

www.vasco.eu

Gespot op WONEN.nl



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

Douchewc: superhygiënisch

In veel Aziatische landen is het gebruik van een douchewc de normaalste zaak van de wereld. Toi-
letpapier wordt er bijna niet meer gebruikt. En als je hier goed over nadenkt, is dat ook helemaal 
niet zo gek. Een douchewc heeft namelijk verschillende voordelen boven de traditionele wc zo-
als wij hem kennen.
De douchewc reinigt je billen namelijk met water. En water is verfrissend, hygiënisch, reinigend 
en bijzonder comfortabel.

Niks overtuigt beter dan je eigen ervaring. Daarom is het verstandig een douchewc zelf te erva-
ren en uit te proberen. Geberit biedt in haar AquaClean Experience Center in Nieuwegein hier vol-
op de mogelijkheid voor.
www.geberit-aquaclean.nl

Plafond 
kroon op 
je bad-
kamer
Lekker in bad met een drankje, 
sfeerverlichting en muziekje op 
de achtergrond… en dat in een 
badkamer zónder condensvor-
ming of schimmel.

Er zijn tal van extra’s om het pla-
fond – en je hele badkamer – 
een nóg � jnere plek te maken. 
Daar staat Luxalon voor. Hun 
doel? Een mooi afgewerkt pla-
fond dat altijd perfect bij iedere 
badkamer en je wens past.
www.luxalonplafonds.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 
Een elegante collectie 
wastafels met strakke 
vormen geschikt voor 
een moderne tijdloze 
badkamer. De kerami-
sche wastafels zijn met 
behulp van de nieuw-
ste technieken in Italië 
vervaardigd. 

Het dun vormgegeven 
keramiek geeft in com-
binatie met het Theba-
lux kastenprogramma 
Beat 2.0 je badkamer 
een fantastische uit-
straling en gebruiks-
gemak voor vele jaren.

www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een ther-
mostaat met onge-
kend gebruiksgemak 
in een verblu� end 
compact en modern 
design. Door gebruik 
te maken van een 
touchscreen is de 
bediening intuïtief, 
eenvoudig en sim-
pel. De compacte af-
metingen en het mo-
derne design zorgen 
ervoor dat de ther-
mostaat probleem-
loos in elk interieur 
past. Hij kan een-
voudig worden geïn-
stalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een 
zwarte als witte uit-
voering.

www.intergas-verwarming.nl

Je wilt je huis verduurzamen, 
maar hoe?

Op  Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke duurzame woonoplossingen, van de meest com-
fortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. Centraal staat het Duurzaam Droom-
huis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, 
isolatie en voor de deur een elektrische auto. Namens onze partner Appartement & Eigenaar kun-
nen lezers van WONEN.nl kaartjes met € 2,50 korting bestellen. 
Gebruik kortingscode 21HEAPPARTEMENT op www.huisenergie.nl

Warm beddengoed, dekens 
en plaids van allnatura

De nachten worden langzamerhand weer langer en de temperaturen dalen. Hoe � jn is het om in 
een warm, zacht bed te liggen als het buiten koeler wordt.

Behaaglijk beddengoed draagt in belangrijke mate bij aan een goede slaapkwaliteit. De stof van 
het beddengoed moet slijtvast en ademend zijn en in staat om voldoende vocht op te nemen. Ka-
toen is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het in een groot aantal variaties kan worden gebruikt.

Slaapexpert allnatura biedt voor de herfst en de winter in de onlineshop een ruime keuze aan 
warm beddengoed en knusse dekens voor op de bank.
www.allnatura.nl



Zo maak je de tuin 
klaar voor de winter

Het einde van het jaar komt in zicht en dat houdt in dat het tijd wordt om al-
vast na te denken over hoe je de tuin volgend jaar wilt hebben. Een mooie tuin 
ontstaat niet vanzelf en vraagt het hele jaar door om aandacht. Bovendien 
moet je altijd een aantal maanden vooruit denken, want een bonte bloemen-
pracht in het voorjaar creëer je eigenlijk al in het najaar.

De bollen de grond in
Vroeg in het voorjaar kun je genieten van mooie 
kleuren en heerlijke geuren, als je ervoor zorgt 
dat de bollen op tijd de grond in gaan. Het bes-
te doe je dat in de maand november. In elk ge-
val voordat het gaat vriezen. De koude winter-
maanden hebben de bollen nodig om zich ste-
vig in de grond te kunnen wortelen. Hoe beter 
het wortelgestel ontwikkeld is, hoe mooier de 
plant in het voorjaar zal bloeien. Bij het planten 
van de bollen houd je een diepte aan van drie 
keer de hoogte van de bol. Zet de bollen op een 
onderlinge afstand van elkaar die gelijk is aan 
drie keer de dikte van de bol. Zo krijg je over 
een aantal maanden een prachtig bollenveldje 
in je tuin. Stop de bollen met de punt omhoog 
in de grond, dek ze goed af met aarde en geef 
water als de grond droog is.

Het gazon onderhouden
In de winterperiode heeft het gazon vrijwel 
geen onderhoud nodig. Grasplantjes groeien 
namelijk vrijwel niet bij temperaturen onder de 
vijf graden Celsius. In een warme winterperio-
de, waarbij het kwik niet beneden de acht gra-
den komt, zul je het wel af en toe moeten maai-
en. Maar gewoonlijk zul je de laatste regulie-
re maaibeurt meestal in november uitvoeren. 

Maai het gras de laatste keer tot een lengte van 
vier centimeter. Een ander punt van aandacht 
in de herfst is het beschermen van het gazon 
tegen de vallende bladeren. Hier en daar een 
dwarrelend blad is geen probleem, maar als de 
bladeren massaal op het gazon belanden, vor-
men ze een laag die ervoor zorgt dat de gras-
plantjes kunnen stikken. Gebruik een grashark 
om de bladeren steeds van het gazon te verwij-
deren. Bewaar de bladeren wel, want ze komen 
elders in de tuin goed van pas.

Kwetsbare planten beschermen tegen vorst
Niet elke plant kan goed tegen vorst. Het zou 
zonde zijn als je planten het begeven in een 
wat langere koude periode, dus is het zaak ze 
goed tegen de vorst te beschermen. Daar kun 
je die afgevallen bladeren goed bij gebruiken. 
Door ze rond de stam op de grond te leggen, 
bescherm je de plant enigszins tegen de vorst. 
Maak de laag overigens niet te dik, want dat 
trekt ongedierte aan. Ook kan er bij een te dik-
ke laag bladeren sprake zijn van schimmelvor-
ming. Je kunt ook een constructie van jute rond 
de stammen van de planten binden om hetzelf-
de eff ect te bereiken. Stop er wat stro tussen en 
je hebt een prima vorstbeschermer.

Help, een spin in 
huis!

Regio - Arachnofobie, ofwel angst voor spinnen, is een van de bekendste vormen van 
dierenfobie. Heb je er in meer of mindere mate last van, dan is dit waarschijnlijk niet je 
favoriete jaargetijde. Juist nu komen ze opeens uit alle hoeken en kieren tevoorschijn; 
van klein en dun, tot dik en harig. Een spin vangen en buiten zetten lijkt een akelig 
klusje, maar gelukkig is er een gemakkelijke én diervriendelijke oplossing: de BugAway.

,,Ik heb zelfs van de grootste en stoerste mannen 
gehoord die volledig in de stress schoten als ze 
een spin zagen.” Aan het woord is Marjolijn Haller, 
bedenker van de BugAway spinnenvanger en groot 
dierenliefhebber. ,,Veel mensen zijn bang voor 
spinnen en weten niet wat ze moeten doen als er 
een in huis zit. De spin moet zo snel mogelijk weg 
en helaas delft het dier daarbij vaak het onderspit. 
En dat terwijl het zulke nuttige en interessante 
beestjes zijn!” Jaren geleden werd bij de Leidse 
kunstenares het idee geboren om iets te ontwikkelen 
waarmee mensen met spinnenangst op afstand 
een spin kunnen vangen en buiten zetten zonder 
deze te beschadigen of doden. Ze bedacht een 
kelk die met een handvat aan het eind van een 
lange steel open en dicht gedraaid kan worden. 
De BugAway, vervaardigd uit gerecycled plastic, 
werd in productie genomen en bleek al snel een 
succes.

Hoe werkt de spinnenvanger?
Zet de open helft van de kelk over de spin, draai 
met het handvat de kelk voorzichtig dicht, et voilà, 
de spin is gevangen! Buiten draai je de kelk weer 
open en de spin kan zo op de grond of in een struik 
wegkruipen. Jij blij, spin blij! Marjolijn: ,,De 
succesfactor van de BugAway is dat jij bepaalt 
wanneer je de spin vrij laat. Die controle is vooral 
voor mensen met angst of een fobie heel belangrijk. 
Je kunt, zonder dat je te dicht in de buurt hoeft te 
komen, het beestje rustig in de kelk schuiven en 
hem ook weer op voldoende afstand vrij laten.”

Ontvang een gratis spinnenvanger
De BugAway is voor 19,99 euro bij www.vivara.nl 
te bestellen. Tot 20 oktober 2021 ontvang je de 
BugAway spinnenvanger gratis bij een minimale 
bestelwaarde van 40 euro. Zie voor de actiecode 
de Vivara-advertentie elders in dit blad.

De BugAway is eenvoudig te bedienen en vervaardigd uit gerecycled plastic.  Foto: aangeleverd

WONING VERHUREN (AAN EXPATS)?
WIJ ZIJN JOUW LOKALE VERHUUR MAKELAAR

Zorgvuldig, snel, vriendelijk en persoonlijk; dat zijn wij! 
We doen ons werk met plezier en in dat enthousiasme
nemen we je graag mee. De verhuurmarkt kennen we

op ons duimpje en het is ons vak om jou daarin wegwijs
te maken. Wij hebben een groot netwerk voor het

vinden van zowel expats als lokale huurders. 

Eerst zien, dan geloven?
 Nodig ons uit voor een vrijblijvende kennismaking!

Natasja Cornelissen Alex Veltman

Telefoon 023-2052293 l welkom@lokaalmakelaardij.nl
Herenweg 145 l 2106 MH l Heemstede





et l’oiseau’ en ‘Le jour se lève’. Haar Iraanse en 
oosterse wortels komen prominent aan bod in 
nummers als ‘Saute’ en ‘La femme’. Uiteraard 
maakt het nummer ‘Voilà’ tevens deel uit van 
dit album.  

Concert op 27 november 2022 in Carré
Volgend jaar, op 27 november 2022, doet Bar-
bara Pravi Theater Carré aan in Amsterdam voor 
een liveconcert, onderdeel van haar tournee. 
Voor informatie en kaarten kunt u terecht op 
www.carre.nl. 

Door Bart Jonker 

Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi
“Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi”, of-
tewel “Luister naar mij, ik de half-zangeres”, 
zijn de eerste woorden uit het chanson ‘Voilà’, 
waarmee Barbara Pravi de volle aandacht van 
de luisteraars al op haar hand krijgt. Half-zan-
geres? Feit is dat Barbara Pravi niet alleen zan-
geres is, maar voor ‘haar andere helft’ tevens 
een verdienstelijk en begaafd songwriter is van 
chansons die ze schrijft voor andere artiesten en 
componeert achter de piano. Daarbij zijn onder 
anderen klassieke chansonniers als Jacques Brel 
en Edith Piaf haar grootste inspiratiebron. Zo 
schreef ze onder meer liedjes voor artiesten als 
Yannick Noah, Julie Zenatti en Chimène Badi. Ze 
durft muziekstijlen op te zoeken en dat blijkt uit 
haar samenwerking met de Amerikaanse hip-
hop-artiest Jaden Smith, alsmede een Frans du-
et in de song ‘You are the reason’ van en met de 
Brit Calum Scott uit de talentenshow ‘Britain’s 
Got Talent’. 

Multiculturele kunstenaarsfamilie
Niet helemaal verwonderlijk, want deze cre-
atieve muzikaliteit is bij Barbara Pravi al vanaf 
haar prilste jeugd met de paplepel ingegoten. 
Ze wordt geboren op 10 april 1993 als Barba-
ra Piévic en groeit op in de entourage van een 
multiculturele kunstenaarsfamilie in Parijs. Ze is 
de dochter van een half-Iraanse moeder en een 
half-Servische vader.
Ze neemt haar artiestennaam ‘Pravi’ aan als eer-
betoon aan haar Servische grootvader. Pravi be-
tekent ‘echt’. Barbara Pravi koestert met hart en 
ziel haar multiculturele wortels die ze naar ei-
gen zeggen ook echt voelt. Deze komen tot ui-
ting in haar muziek.  

Veelzijdige carrière
In 2015 lanceert Barbara Pravi haar muzikale 
carrière met haar eerste titel ‘Amour impoli’, die 
ze zelf produceert en waarmee ze veel kijkers 
en luisteraars via de sociale media genereert. 
Het leidt tot een contract met platenlabel Ca-
pitol. Ze speelt als actrice de hoofdrol van Hei-
di in de fi lm ‘On m’appele Heidi’ en verwerft te-
vens een van de hoofdrollen in de muzikale ko-
medie ‘Un été 44’. Ze blijft muziek componeren 
en uitbrengen.
In 2018 brengt ze haar minialbum ‘EP Barba-
ra Pravi’ uit. Ze schrijft tevens mee aan liedjes 
voor het Eurovisie Songfestival Junior als ‘Bim 
Bam Toi’, et ‘J’imagine’, voor deelneemster Va-
lentina, die het concours in 2020 wint. Met het 
nummer ‘Voilà’, dat ze samen schrijft met part-
ner Igit, wint ze het Nationaal Songfestival in 
2021 om Frankrijk te vertegenwoordigen. Ze 
behaalt op het Eurovisie Songfestival de twee-
de plaats, maar het nummer is zo succesvol, dat 
het qua verkoop al heel snel de platinastatus be-
reikt.  

Voorvechtster van vrouwenrechten
Barbara Pravi is ook actief als voorvechtster voor 
de rechten van vrouwen. Ze droeg bij aan het 
lied ‘Debout les femmes’, dat het offi ciële lied 
is voor de Franse vrouwenbevrijdingsbeweging 
‘Mouvement de Libération des Femmes’.  

Album ‘On n’enferme pas les oiseaux’
Op 27 augustus jongstleden bracht Barbara Pra-
vi haar album ‘On n’enferme pas les oiseaux’ uit 
(‘We sluiten de vogels niet op’). Zoals de titel 
al aangeeft, steekt ze hiermee het thema ‘Vrij-
heid’ niet onder stoelen of banken.  Pravi weet 
met dit album meeslepende emoties aan de 
luisteraar te tonen met nummers als ‘L’homme 

Ze werd tweede, maar wat was zij de grote verrassing van het Eurovisie Songfesti-
val in Rotterdam afgelopen voorjaar. Française Barbara Pravi: met haar lied ‘Voilà’,
geboren, opgetuigd en uitgevoerd in de traditie van het klassieke Franse chanson. Een 
chanson dat zowel briljant als uitmuntend in zijn eenvoud wereldwijde internationale 
bewondering en respect oogstte. Frankrijk is helemaal terug met het klassieke chan-
son, in een fraai en gevoelig nieuw jasje gestoken door superster Barbara Pravi.  

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijk-

heden van de Pluswijzer en hierin
adverteren? Neem dan gerust contact op 

via: verkoop@heemsteder.nl.

Barbara Pravi.
Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond.

Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond. Foto: aangeleverd door Friendly Fire.  

Barbara Pravi draagt elan van
het Franse chanson stijlvol voor

Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond.



De commissie- en raadsver-
gaderingen zijn digitaal en 
worden live uitgezonden. 

Inspraak bij commissievergaderingen 
vindt ook digitaal plaats. Insprekers 
kunnen zich van te voren aanmelden 
via griffi  e@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46. Kijk op 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

30 september 20.00 uur
➜		Gemeenteraad
• Wijziging kapitaalstructuur 

Meerlanden Holding NV
• Benoemen lid raad van toezicht 

Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

• Verklaring van geen bedenkingen 
Sanitaire voorziening Haven van 
Heemstede

• Verduurzamen eigen gebouwen
• Nota verbonden partijen 2021 

gemeente Heemstede
• Regiovisie jeugdhulp Zuid-

Kennemerland en IJmond
• Procesnotie maatschappelijk debat 

jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
• Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij

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
 gemeente heemstede
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Duurzaam Bouwloket 6 oktober 
op Binnenweg

De mobiele showroom 
over duurzaamheid staat 
woensdagmiddag 6 oktober 

tussen 13.00 en 18.00 uur op de 
Binnenweg (tegenover de Hema). Naast 
advies over het verduurzamen van uw 

woning kunt u hier ook terecht voor 
vragen over bijvoorbeeld afval, ecologie 
en klimaatadaptatie. Een adviseur 
staat u graag te woord en laat u de 
verschillende mogelijkheden zien. Dus 
kom ook langs!

Vanaf 27 september
➜		Vervangen VRI’s 

(verkeersregelinstallaties)
Heemsteedse Dreef

Bij Johan Wagenaarlaan, Julianaplein 
en Lanckhorstlaan. Dit kan enige 
verkeershinder geven.

9 oktober
➜		Nationale Boomspiegeldag
Adopteer een boomspiegel en fl eur de 
buurt op! Meer informatie op 
www.heemstede.nl/groenadoptie.

18, 19, 20 en 21 oktober
➜		Vernieuwen asfalt 

Heemsteedse Dreef
Het werk start na de ochtendspits 
en duurt tot ca. 22u. Dit geeft veel 
verkeershinder, het advies is een 
alternatieve route te kiezen.

12 oktober, 19.00 - 21.00 uur
➜		Regenboog borrel
LHBTI borrel bij Loco Coff ee 
(Julianalaan 6).

Gemeentelijke activiteiten

Gemeentehuis 
gesloten op 5 oktober

Het gemeentehuis is op 
dinsdag 5 oktober vanaf 
12.00 uur gesloten in verband 

met een personeelsbijeenkomst. 
Ga voor meer informatie over 
openingstijden en voor het maken van 
een afspraak naar 
heemstede.nl/contact.

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

ontheffi  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Offi  ciële bekendmakingen 

Veel te doen tijdens de 
Week van de ontmoeting!

In de Week van de ontmoeting 
van 30 september t/m 7 
oktober vinden er overal 
in Heemstede speciale 
activiteiten plaats. Deze week 

valt samen met de landelijke week 
tegen de eenzaamheid. Veel organisaties 
zetten zich met hun activiteiten in om 
eenzaamheid te doorbreken. 

Zo zijn er activiteiten in Plein1, bij WIJ 
De Luifel en op diverse andere locaties, 
binnen en buiten. Een greep uit het 
programma: workshop herinneringen 
tekenen of schilderen, open inloop 
Pilatus, fi lm The hundred foot journey, 
skate en sport in het sportpark of 
gewoon een kopje koffi  e en ‘praatje prut’.

Bekijk het programma op www.
heemstede.nl/weekvandeontmoeting.

Op de Binnenweg houden we 
rekening met elkaar

Onder dat motto is deze 
week een campagne voor 
de Binnenweg gestart. 

Met grote borden in Heemstede en 
spandoeken boven de Binnenweg 
worden automobilisten opgeroepen 
oog te hebben voor andere bezoekers. 
In de winkelstraat delen automobilisten, 
fi etsers en voetgangers de ruimte met 
elkaar. Dat betekent ook: rekening houden 
met zwakkere verkeersdeelnemers, zoals 
fi etsers, voetgangers en mindervaliden. De 
Binnenweg is een winkel- en woonstraat 
waar winkelend publiek en bewoners 
veilig over straat moeten kunnen. En 
waar verkeer van rechts, dus óók fi etsers, 
voorrang hebben op verkeer op de 
Binnenweg. Laten we er allemaal rekening 
mee houden dat de Binnenweg er voor 
iedereen is. Dus rijd niet te hard en geef 
kwetsbare verkeersdeelnemers de ruimte!

Laatste week inschrijven 
ligplaats haven

U kunt zich nog tot en met 
6 oktober inschrijven voor 
een ligplaats in de haven 

(tussen Heemsteedse Dreef, Van den 
Eijndekade en Industrieweg). 
Alleen inwoners van Heemstede komen 
in aanmerking. Inschrijven kan via 
heemstede.nl/haven. Op deze pagina 
staat ook alle informatie over de 
ligplaatsen. 

Vervolg Quick Scan 
Lokale Democratie
In maart 2021 hielden we een enquête 
onder inwoners, ondernemers, 
raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren onder het motto ‘Samen 
maken wij Heemstede’. De vragen 
gingen bijvoorbeeld over de manier 
waarop we met elkaar tot besluiten 
komen en over de mogelijkheden 
die de gemeente biedt om samen te 
werken aan ideeën en initiatieven.

Bespreking resultaten
Op donderdag 2 september gingen 
inwoners, raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in het raadhuis met 
elkaar in gesprek. Basis voor dit gesprek 
vormden de resultaten van de Quick 
Scan. Het getekende verslag van de 
avond geeft een goed beeld van wat er 
besproken is en wat de verbeterpunten 
zijn voor de lange en kortere termijn.

Bekijk de resultaten, het getekende 
verslag van de bijeenkomst en een 
overzicht van de verbeterpunten op 
heemstede.nl/lokaledemocratie.



Haarlem/Heemstede - Stichting SIG, 
regionale organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking, maakt zich samen met 
welzijnsorganisaties sterk voor maat-
schappelijke participatie van 
cliënten. Die begint bij ontmoe-
tingen in de eigen wijk. De landelijke 
Burendag van afgelopen zaterdag 
was een mooie gelegenheid daar-
voor. Ook tijdens de komende Week 
tegen Eenzaamheid – van 30 
september t/m 7 oktober – vraagt de 
SIG aandacht voor het belang van 
ontmoeting en verbinding. 

Even ‘buurten’
Diverse woonprojecten van de SIG in 
Haarlem en omgeving hielden 
tijdens Burendag open huis om 

cliënten en buren informeel met 
elkaar in contact te brengen. Woon-
project Heemstede bijvoorbeeld, pal 
naast de watertoren, bood bezoekers 
een hartelijk welkom met koffie, 
thee, zelfgemaakte hapjes en (infor-
matie)kramen, waaronder die van 
STG vrijwilligershulp & mantelzorg, 
partner van de SIG. Burgemeester 
Astrid Nienhuis van Heemstede, 
tevens beschermvrouwe van het 
woonproject, nam ruim de tijd voor 
haar bezoek. Ook de wijkagent kwam 
nog even ‘buurten’.   

Eenzaamheidskwartet
Sociale contacten vormen in de visie 
van de SIG de basis van deelname 
aan de samenleving. Cliënten willen 
graag meedoen, maar weten niet 

altijd hoe, zo blijkt uit eigen cliëntte-
vredenheidsonderzoek van de SIG. 
Om hen op weg te helpen, lanceert 
de SIG in het kader van de Week 
tegen Eenzaamheid het ‘Eenzaam-
heidskwartet’: een gezelschapsspel, 
dat verrassende inzichten en interac-
ties oplevert. 

Samen met het wijkwelzijnswerk 
organiseert de SIG ook inloopmaal-
tijden (Stamtafels) voor wijkbewo-
ners, onder wie cliënten. Vanuit 
verschillende Buurtwinkels, in 
Haarlem-Noord en -Oost, voeren 
cliënten van de dagbesteding van de 
SIG diensten en klusjes voor wijkbe-
woners uit.

Meer informatie: www.sig.nu.

Week tegen de Eenzaamheid: 
Samen voor verbinding

Burgemeester Nienhuis kwam even ‘buurten’ tijdens Burendag. Foto: aangeleverd.

Heemstede – De welpen van WABO-
scouting Heemstede zijn zeer actief. 
Zo hielpen ze in het kader van World 
Clean Up, op 18 september in wandel- 
bos Groenendaal om daar korte met- 
ten met vuil te maken. Ze gingen aan 
de slag met vuilgrijpers en vuilnis- 
zakken. Ze verzamelden ongeveer 
drie volle zakken vuilnis, van sigaret-
tenpeuken tot kindersokken en van 
blikjes drinken tot koekverpak-
kingen, alles werd opgeraapt. Na 
afloop praatten ze nog even met 
burgemeester Nienhuis om vervol-
gens met hun eigen vuilgrijper naar 
huis te gaan, zodat ze ook hun eigen 
buurt een stukje schoner kunnen 
maken! De gemeente voorzag daar-
naast ook nog in een mooie hoeveel-
heid grijpers voor op hun clubhuis, 
zodat ze ook rond hun clubhuis aan 
de slag kunnen!

Jubileum
Zaterdag 2 oktober viert WABO het 
75-jarig bestaan. De kinderen gaan 

dan van 19.00 tot 21.30 uur een 
kampvuur maken op het naalden-
veld (Aerdenhout). Ook oud-leden en 
vrijwilligers zijn uitgenodigd om 
langs te komen. Mail voor meer infor-
matie naar info@waboscouting.nl.

WABO viert 75-jarig jubileum

Actief zijn ze bij WABO-scouting, zo 

werd onlangs heel wat vuil verzameld 

in het bos.

Actief zijn ze bij WABO-scouting, zo werd onlangs heel wat vuil verzameld in het bos.
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Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	 vergroten eerste verdieping en 
 zolderverdieping, A. van 
 Ostadeplein 4A
➜	 plaatsen van een dakkapel, Anna 

Blamanlaan 43
➜	 vergroten 2 dakkapellen en 

constructieve wijziging, 
 Beethovenlaan 29
➜	 uitbreiden woonhuis, 
 Franz Lehárlaan 15
➜	 plaatsen van erker, luifel en wijzigen 

kozijnen op de 1e verdiepinig, Von 
Brucken Focklaan 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜	 opbouw op uitbouw voor vergroten 
 1e verdieping, Hollandsdiep 31
➜	 aanleggen in/uitrit, IJssellaan 16
➜	 maken dakopbouw op de voormalige 

praktijkruimte, Prof. Asserlaan 1

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt

-  Abonneer u op de e-mailservice 
van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen en 
kennisgevingen over door u 
geselecteerde onderwerpen.

-  Download de app ‘Omgevingsalert 
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd 
te blijven over bekendmakingen in 
uw buurt. U ontvangt een melding 
op uw mobiel.

-  Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Officiële 
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online 
bekendmakingen op overheid.nl leidend. 
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	 plaatsen dakkapel, E. van 
 Slogterenlaan 16
➜	 wijzigen entree, Glipper Dreef 175
➜	 constructieve wijzigingen, Hendrik 

Peeperkornstraat 27
➜	 uitbreiden woonhuis, 
 Heemsteedse Dreef 56
➜	 plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18
➜	 uitbreiden woonhuis en verhogen nok, 

Manpadslaan 2
➜	 wijzigen kozijn voorgevel, 
 Strawinskylaan 51

Coronatoegangsbewijs: 
dank u voor uw begrip

Iedereen van 13 jaar en ouder 
die uit eten gaat of naar het 
theater heeft een coronatoe-

gangsbewijs nodig. Onze ondernemers 
voeren deze maatregelen uit in op-
dracht van de rijksoverheid. Wij vragen 
om begrip en steun aan hen door niet 
in discussie te gaan. Zo zorgen we 
samen dat iedereen veilig kan uitgaan 
in Heemstede. En voorkomen we dat 
door nieuwe besmettingen de druk in 
de zorg verder oploopt. 

Uitleg coronacheck
Meer weten over het coronatoegangs-
bewijs? Kijk dan op uitlegcoronacheck.
nl. U kunt ook even langslopen bij 
Plein1 aan het Julianaplein in Heemste-
de (plein1.nl). Zij helpen u graag verder. 




