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Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het CDA had na eerdere discussies over het onderwerp
vuurwerkverbod, in de gemeenteraad een motie voorbereid. De strekking hiervan is om met ingang van
de komende jaarwisseling het
afsteken van vuurwerk te verbieden.
Wat volgde was een 1,5 durende
discussie. Het CDA refereerde aan
een enquete/ raadpleging door de
provincie waaruit blijkt dat 65% van
de inwoners voor een vuurwerkverbod is. Ook een digipanel in
Heemstede geeft aan dat 55% voorstander van een verbod is. De
Heemsteedse burger is volgens een
aantal raadsleden onvoldoende om
haar mening gevraagd. Alle partijen
erkennen dat op termijn het afsteken
van vuurwerk zal eindigen, maar het
moment waarop zal verschillen.
Mogelijk komen er landelijke maatregelen, al is knalvuurwerk nu al
verboden.
Gemeenteraad verdeeld
Het jongste raadslid Saskia Van de
Pieterman (HBB) merkte op dat er
niemand onder de 40 jaar aan de
raadplegingen had deelgenomen. Zij
ziet graag dat ook de jongeren om
hun mening wordt gevraagd. Ook De
Zeeuw (GL) was die mening toegedaan. Voor een verbod zijn brede
argumenten, zoals het voorkomen
van letsel aan mens en dier, luchtvervuiling, schade aan straatmeubilair,
extra inzet hulpdiensten enz.
Haarlem heeft het verbod al ingesteld voor de komende jaarwisseling.
Haarlemmermeer, Zandvoort en
mogelijk Bloemendaal niet. Heemstede zou dus een probleem kunnen
verwachten door vuurwerktoeristen
uit Haarlem.
Burgemeester Nienhuis kon desgevraagd meedelen dat handhaving
vrijwel ondoenlijk is. Boa’s mogen
alleen signaleren, maar niet

Voorlopig geen vuurwerkverbod. Foto: Bigstock.

bekeuren. De politie is tussen Zandvoort en het Spaarne slechts met
twee auto’s aanwezig.
De motie vroeg om nog dit jaar een
besluit ten nemen en het op te
nemen in de plaatselijke verordening. Van der Heijden (GL) wilde de
motie wijzigen en het verbod laten
ingaan in 2022/2023. Het CDA paste
de motie daarop aan. Pameijer (PvdA
)wil niet verder gaan dan in de motie
op nemen dat de raad haar voornemen uitspreekt het per 2022/2023
in te voeren. Boeder (CDA) wil zover
niet gaan. Het voorliggende stuk
aannemen zou inhouden dat er
eerste een besluit wordt genomen
en vervolgens een communicatietraject wordt ingezet om de inwoners te
informeren. Dat gaat een aantal
raadsleden te ver. Er moet eerst de
inwoners om hun mening worden
gevraagd en dan pas kan er gecommuniceerd worden. Kremer (HBB)
vroeg zich af hoe de verkopers van
vuurwerk een beluit zullen ervaren.
Krijgen zij enige compensatie?
De burgemeester had hierop geen
antwoord. Kortom: de raad blijkt
door alle partijen heen flink verdeeld.

Bloemendaaleditie
Heemsteder heet nu
Bloemendaler
Bloemendaal - Nu de Bloemendaaleditie van de Heemsteder al enige
weken succesvol is in Bloemendaal, is
besloten deze editie vanaf deze week
logischerwijs door het leven te laten
gaan als de Bloemendaler. Deze
week treft u de Bloemendaaleditie
aan met de nieuwe kop. Binnenkort
zijn de nieuwe website en Facebookpagina tevens voor de Bloemendaler
beschikbaar. Veel leesplezier!
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Voorlopig geen vuurwerkverbod
Na stemming bleek dat de fractie van
HBB collectief tegen de motie
stemde. Bij D66 was Rocourt voor en
zijn collega’s Van der Hoff en Duinker
tegen. Ook de PvdA stemde tegen.
GroenLinks was ook verdeeld waar
De Zeeuw tegenstemde en Van der
Heijden en Verrips voor de motie
waren. Het CDA was uiteraard voor
en bij de VVD stemde alleen Radix
tegen de motie.
Hiermee is de motie met 9 voorstemmers en 12 tegen verworpen.
Het voornaamste bezwaar van de
tegenstemmers is dat het traject dat
in de motie wordt aangegeven niet
klopt. Eerst een besluit nemen en
dan pas met de burgers spreken is
niet de correcte volgorde

Kwaliteitsslagerij

Winnaar

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5
Heemstede - De prijswinnaar
van de kruiswoordpuzzel van
vorige week is bekend. Er waren
weer vele inzenders met de
juiste oplossing: ‘Opruimen kost
minder energie dan ergeren’.
Emmy Brussen is de gelukkige
winnares geworden van een
goedgevulde AH-boodschappentas, af te halen bij de Albert
Heijnvestiging aan de Blekersvaartweg 57 te Heemstede.
De winnares is op de hoogte
gesteld. Gefeliciteerd met uw
prijs! Volgende week weer een
nieuwe kruiswoordpuzzel met
nieuwe kansen.

Tevens gaan er stemmen op om de
nieuwe raad, na de verkiezingen, zich
hierover te laten buigen. Voorlopig
komt er dus geen vuurwerkverbod in
Heemstede, waarbij aangetekend dat
zwaar en knallend vuurwerk (klasse
F3) landelijk al verboden is. Handelaren mogen dit soort vuurwerk niet
aanbieden.

Deze week in onze krant:

EI S
SPECIAL

Deze week nog een toegift
van de leukste huisdieren
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Omgeving Heemstede:
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300 kranten
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Bloemendaalseweg. Foto: Bart Jonker.
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Moment om te koesteren bij Sint Jacob
Haarlem - Muziek is een prachtig
middel om woordeloos contact te
maken met ouderen die moeizaam
communiceren.
Yvonne ten Brink, een van de

muziektherapeuten van ouderenzorgorganisatie Sint Jacob ziet dit
elke dag. “Contact maken met
ouderen met gevorderde dementie
kan soms een uitdaging zijn. Maar de

Yvonne ten Brink met droomharp bij Sint Jacob.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

kracht van muziek is groot en dit kan
bijzondere momenten opleveren,”
aldus Yvonne.
Yvonne vertelt: “Ik ben zo vreselijk
moe en ik heb het ijskoud’ zegt de
bewoonster zacht terwijl ze aan mijn
hand mee schuifelt naar de kapel.
Ik warm haar met mijn handen.
Hoewel het nog maar 10 uur in de
ochtend is, lijkt ze al uitgeput.
Zoveel gedachten, zoveel zoeken,
zoveel niet begrijpen.
De chaos in haar hoofd maakt haar
doodmoe en alle lieve zorg en aandacht die ze krijgt, lijkt ze direct weer
te vergeten.”
Contact door aanraking
“We leggen onze handen op de
CRDL, een houten object dat aanraking vertaalt in geluid.
Wanneer ik haar hand streel klinkt er
muziek. Ze luistert met gesloten
ogen en streelt ook mijn hand terwijl
een viool fluweelzacht een toon
strijkt.
Ze krijgt geen genoeg van het voelen
en aanraken want haar hunkering
naar contact is groot. Ze ontspant,
haar ogen zakken dicht en haar
hoofd knikt naar beneden.”
Kracht van muziek
“Ik pak een ander instrument, de
droomharp, en neurie, zing haar
naam, hoe bijzonder ze is en hoe blij
we met haar zijn. Ik denk dat ze
slaapt maar als ik na een kwartier de
harp weer weg leg opent ze haar
ogen en zegt’ Ik heb alles gehoord,
zo mooi. Ik zou er de hele dag naar
willen luisteren.”

De Knutselclub
begint weer

Doopsgezinde Kerk

Heemstede - Op woensdag 13 en 27
oktober is er weer de Knutselclub (5
Door Marenka Groenhuijzen
t/m 10 jaar) van 13.30 tot 15.00 uur
bij WIJ Heemstede in de Molenwerf,
Heemstede - Doordat het bezoek
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Op
aan de Nederlandse Protestantse
13 oktober maken de kinderen een
Bond (NPB) afdeling-Heemstedethermometer en op 27 oktober gaan
Bennebroek minder werd, zijn de
ze sambaballen maken. 20 oktober is
collecteschalen in de vergetelheid
het herfstvakantie, dan is er geen
geraakt.
Knutselclub. Kosten: € 5,- per keer of
een kaart voor 5x kost € 22,50. MeerIn de jaren 70/ 80 deden ze nog
dere kinderen mogen ook met deze
dienst en hadden ze hun glans nog,
kaart samen doen.
maar door de tand des tijds zijn ze
Vanwege de corona moet je je nu
verloren gegaan en cultureel
wel van tevoren aanmelden door een
erfgoed geworden.
appje te sturen naar 06-14234580
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Vrijwilligers en burgemeester Astrid Nienhuis spelen petanque. Foto: aangeleverd
door TV HBC.

Vrijwilligers Tennisvereniging HBC
en burgemeester spelen petanque
Heemstede - Zondag 3 oktober was
het de dag voor de vrijwilligers van
Tennisvereniging HBC. ‘In plaats van
een bloemetje’, wordt er al vele jaren
een dag georganiseerd waarin het
bestuur van Tennisvereniging HBC de
vrijwilligers bedankt voor hun inzet
in het afgelopen jaar.
In deze coronaperiode was het voor
het bestuur en de commissie toch
moeilijk om een gezellige, coranavrije dag te organiseren waar normaal de start en het eind in het clubhuis plaatsvindt. Maar TVHBC vindt
altijd wel een oplossing. Geen bussen
huren maar eigen vervoer, niet te ver
weg en een locatie waar we buiten
en bij slecht weer binnen konden zijn
en met ca 80 vrijwilligers gebruik
kunnen maken van de horeca voor
een hapje en een drankje.
Wat er op deze dag gedaan wordt is
al jaren ‘het geheim van het bestuur
en de commissie’. Ook dit jaar is het
geheim geheim gebleven. Verzameld

werd er op de parkeerplaats bij de
kerk aan de Vlietweg in Haarlem
Noord. Daar werden de vrijwilligers
door verwezen naar Petanque Union
Kennermerland (PUK), die iets
verderop ligt. Zo werd de locatie tot
het laatst geheim gehouden.
Na de ontvangst met een kopje
koffie of thee werd er een uitleg
gegeven over het spel ‘petanque, een
variant van ‘jeu de boules, waarna in
groepjes wedstrijden gespeeld
werden. Met een korte onderbreking
voor een hapje en een drankje werd
er tot laat in de middag gespeeld.
Ook burgemeester mevrouw Astrid
Nienhuis toonde haar belangstelling
voor onze vrijwilligers en speelde
diverse spelletjes petanque mee. De
dag werd afgesloten met een heerlijk
buffet, waarna het nog lang onrustig
bleef op de banen van PUK in Haarlem Noord voordat iedereen weer
naar Heemstede was vertrokken.
Ondanks de coronaregels konden de
leden weer terugzien op een gezellige vrijwilligers dag.

Bigbandclub KNA zoekt versterking
Bennebroek - Nu de coronabeperkingen ook voor ontspanning en
cultuur verdwijnen, komt ook in
Bennebroek het muzikale leven weer
goed op gang. Begin september had
de jazzy bigband van muziekvereniging KNA eindelijk het eerste
optreden van dit jaar. Het was nog
wel buiten te gast bij de Volkstuinvereniging, maar het orkest wil ook
weer binnen volle zalen gaan
trekken.
Na anderhalf jaar relatieve stilstand is
een aantal musici gestopt onder
meer ook door verhuizing uit de
regio. ‘Triple B’ is dan wel een Bennebroekse Big Band, het wil niet zeggen
dat je als lid van dit orkest ook echt
daar moet wonen.
Het niveau van de band was voor de
pandemie behoorlijk, de uitvoeringen zoals bijvoorbeeld in Caprera

in 2017, in de Meerse en in het Nieuw
Vennepse cultuurgebouw komen
hopelijk weer snel in zicht. Muziekvereniging KNA wil de bigband
onder leiding van een professionele
enthousiaste dirigent ook weer een
kwaliteitsimpuls geven door bijvoorbeeld de trompetsectie en de trombonesectie weer op volle sterkte te
laten komen. Maar ook de ritmesectie kan steun gebruiken.
Er wordt gezocht naar een vrouwelijke of mannelijke bassist/basgitarist,
een toetsenist, een trombonist en
een solo-trompettist.
Voelt u zich aangesproken?
Kijk eens op www.triple-b-bigband.nl
en mail naar:
muziek@knabennebroek voor een
afspraak om op één van de komende
dinsdagavonden eens vrijblijvend
mee te repeteren met ‘Triple B’.

4 NIEUWS

inderegio.nl • 6 oktober 2021

KNLTB OldStars: Sociaal ﬁt, gratis tennislessen met
Tom Okker en een leuke ‘derde helft’, bij T-LINE
Cruquius – ‘OldStars Tennis’ is een
initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de KNLTB. Een mooi combinatie van beweegtraining, tennis en
gezelligheid voor 60/70 en 80 -plussers die sociaal actief willen blijven.
Tennissen op je eigen niveau op een
manier die plezier geeft maar wel
waarbij blessures buiten de deur
blijven.
Bij OldStars tijd is het altijd mogelijk
om gezellig na afloop bij te praten
met je medespelers tijdens de zogeheten ‘derde helft’. Bij het T-line
Tenniscenter, de grote tennishal in
Cruquius, is hier nu alle ruimte voor.
In de afgelopen 3 jaar zijn er op veel
verenigingen in Nederland kick-offs
geweest waarbij onder meer
succesvol oud-toptennisser Tom
Okker, ambassadeur van het Nationaal Ouderfonds voor OldStars
aanwezig was.
Er worden diverse demo’s gegeven
waarbij ook Ymco van Gorkom – de
exploitant van T-line Cruquius, Apollo
Tennishal en TC Caspar Fagellaan uit
Heemstede – betrokken is.
“Het uitdagen in bewegen, en het
hebben van plezier met elkaar is een
belangrijk doel, tennis is een middel
om dit doel te bereiken”, aldus Ymco,
die verder aangeeft dat OldStars nu
op zeker 45 plekken in ons land
wordt gegeven.

Als u op 14 oktober gezellig komt
kijken en/ of meedoen bij het T-Line
Tenniscenter hoort u alles over dit
mooie initiatief. De inloop is om
13.45 uur. De eerste zeven lessen zijn
gratis. Ook zal Tom Okker met zijn
aanwezigheid het event opluisteren.
Wel even aanmelden via
023-5282018 of info@t-line.nl

Pasta met
paddenstoelen

Ook nieuw Indoor Padel, voor jong
en oud
Bij T-line Cruquius is er nooit een saai
moment; er wordt door jong en oud
getennist, daarnaast is er een fitnessgedeelte en straks… kun je iets
nieuws gaan doen: Indoor Padel.
De uit Spanje afkomstige combinatie
van tennis en squash is een ware hit.
Dankzij een mooie samenwerking
met Padel Mate wordt nu ook Padel
geïntroduceerd in de T-Line hal.
“We zijn een van de eerste indoorbanen in de hele regio”, legt hij uit.
Hoe gaat het in zijn werk? “Je tennist
in een soort glazen kooi waarbij de
wanden ook meedoen in het spel. Er
zijn speciale rackets en het razendsnelle spel zorgt echt voor spektakel
en plezier tussen de spelers.
De sport is zeer laagdrempelig en
nivellerend, superleuk om te doen.
De populariteit is enorm”, zegt Ymco
die een mooie slogan heeft voor
Padel: “Expect the Unexpected.”
Daarmee brengt hij precies de kracht

Nu de herfst is ingetreden en dit
ook buiten merkbaar is, wordt
het weer tijd voor een typisch
najaarsgerecht met een
gemengde paddenstoelen.
Deze zijn perfect te combineren
met pasta.

Rechts oud-tennisser Tom Okker en helemaal links Ymco van Gorkom; beiden
geflankeerd door enthousiaste ouderen. Foto: aangeleverd door T-LINE.

van het spel onder woorden. Wil je
kijken of het iets voor je is?
Check de website www.t-line.nl en

reserveer. Of kom langs, T-line is
gevestigd aan de Spaarneweg 52 in
Cruquius.

Energietransitie
In het kader van de energietransitie
moet de warmtevoorziening in de
bebouwde omgeving worden
verduurzaamd. Vanaf 2030 moet de
helft van de woningen van het gas af
zijn en dus op een andere manier
verwarmd worden. Edward Stigter,
gedeputeerde Klimaat en Energie
van de provincie Noord-Holland:
“Restwarmte van de industrie kan
daar absoluut aan bijdragen. Tegelijkertijd willen we de industrie zelf
verduurzamen. Dit betekent dat er in
de toekomst minder restwarmte
overblijft. Maar er zal altijd energie
nodig blijven bij industriële
processen, en dus warmte overblijven die we elders kunnen
inzetten. Dat is en blijft een win-win
situatie voor inwoners én industrie.”

Waterstoffabrieken en datacenters
Bij het opwekken van schone energie
zal ook restwarmte ontstaan. Zoals
bijvoorbeeld in toekomstige
fabrieken voor waterstof en bij de
productie van synthetische
brandstoffen.
Ook datacenters zijn mogelijk
bronnen van warmte voor een warmtenet. De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) neemt deze
ontwikkelingen mee in hun
klimaatambities.
Een compleet beeld
65 bedrijven in onder meer de energiesector, de chemische- en voedselindustrie, en afvalverwerkende
bedrijven zijn meegenomen in het
onderzoek.
Zij zijn verantwoordelijk voor meer
dan 95 procent van de potentiële
restwarmte. Hiermee zijn dus bijna
alle relevante industriële bedrijven in
Noord-Holland in beeld. Of de
warmte daadwerkelijk gebruikt kan
worden voor verwarming van
woningen is afhankelijk van onder
meer de temperatuur en de afstand
tot een warmtenet.
Ophaalrecht
Op dit moment mag de industrie nog
een bedrag vragen voor de warmte
die een energiebedrijf komt ophalen.
Maar hier komt in 2022 verandering
in. Dan treedt de Wet Collectieve
Warmtevoorziening in werking en
moeten producenten restwarmte
gratis beschikbaar stellen aan energiebedrijven. Daarmee stimuleert het
wetsvoorstel het nuttig gebruik van
restwarmte in de gebouwde
omgeving.

Benodigdheden (4 personen):
• 2 eetlepels bakolie
• 1 bakje gemengde
paddenstoelen
• 1 pakje magere spekblokjes (bij
vegetariërs achterwege laten).
• 3 jngehakte uien of sjalotten
• 2 jngehakte teentjes kno ook
• 2 eetlepels jngehakte
peterselie
• 1 glas cognac
• 3 eetlepels versgeraspte
Parmezaanse kaas
• 400 gram pasta (100 gram p.p,)
• Zeezout en versgenalen peper
• Snu e nootmuskaat
• 1 laurierblad
Bereiding:
Maak de paddenstoelen schoon
en snijd deze in partjes. Kook de
pasta volgens de aanwijzingen
op verpakking ‘al dente’
(beetgaar).
Eigengemaakte verse pasta 1 tot
2 minuten in kokend water
koken.

Restwarmte Noord-Hollandse industrie kan
hele provincie verwarmen
Haarlem - Met de restwarmte die de
Noord-Hollandse industrie loost kunnen in principe bijna 2 miljoen woningen worden verwarmd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
heeft in opdracht van de Provincie
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid beschikbare restwarmte in de
Noord-Hollandse industrie. Dat inzicht is een eerste stap om te zien of
warmte die nu nog wordt geloosd,
gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen.
Het onderzoek geeft aan hoeveel
warmte er in Noord-Holland nu nog
via industriële schoorstenen de lucht
in gaat en hoeveel er via het koelwater in het oppervlaktewater komt.
Met deze gegevens kunnen gemeenten en warmtebedrijven verder aan
de slag met hun plannen voor nuttig
hergebruik van restwarmte.

ACHTER HET
FORNUIS

Beeld: Laurens Bosch.

Auto vliegt uit de bocht
Vogelenzang - Een auto is in de
nacht van vrijdag 1 oktober op
zaterdag 2 oktober uit de bocht
gevlogen op de Provincialeweg
(N206), op de grens met Vogelenzang en De Zilk. De bestuurder reed
een lichtmast uit de grond en kwam
in de sloot tot stilstand. Politie,
ambulance en de brandweer zijn

opgeroepen voor assistentie. De
inzittenden konden het voertuig zelf
verlaten. De bijrijder sloeg op de
vlucht, de bestuurder bleef gewond
achter. De bestuurder te veel alcohol
gedronken, zo bleek uit een blaastest. Hij is daarom onder begeleiding
van de politie naar het ziekenhuis
gebracht. De politie heeft gezocht
naar de tweede inzittende, die is niet
aangetroffen.

Werk van kunstenaars uit Haarlem en
Heemstede in Duitse Bad Pyrmont
Heemstede/Haarlem - Heemsteedse
zusterstad Bad Pyrmont heeft een
expositie samengesteld met zijn
zustersteden. Dus ook Heemstede.
In de Duitse plaats is op dit moment
werk te zien van Ellen Wolf uit
Heemstede, Cora Verhoog uit Bloemendaal en Marja van Bezu en Rob
Claus uit Haarlem.
Ellen Wolff heeft kunstenaars van
Heemstede en Haarlem van KZOD
benaderd om aan deze tentoonstelling mee te doen. Het betreft een
keramiektentoonstelling die in een
bijgebouw van het Rathaus (Raadhuis) is te bezoeken, nog tot en met
zaterdag 2 oktober, kostenvrij. Meer
over Bad Pyrmont is te lezen op de
site www.stadt-badpyrmont.de.

Op cultureel gebied is Bad Pyrmont
een bruisende gemeente.
Het Schloss van Bad Pyrmont heeft
een renovatie ondergaan en met
grote parasols afgedekte binnenplaats van het Schloss vinden weer
concerten plaats.
Heel sfeervol. Ook de permanentehistorische ‘ausstellung’ (e positie)
op de eerste etage van het Schloss is
met veel zorg en prachtige historische foto’s samengesteld.
De Nederlandse en vooral
Heemsteedse relatie met Bad
Pyrmont is extrabevestigd door het
bronzen borstbeeld van Koningin
Emma dat in de kroonzaal van het
Schloss staat en vervaardigd is door
Ellen Wolff.

Doe de olie in de pan op middelhoog vuur en fruit hierin het
laurierblad, de uitjes en de
knoflook.
Voeg daarna de spekjes toe en
blus het geheel af met cognac.
Even laten verdampen.
Voeg vervolgens de paddenstoelen toe en laat deze meebakken, met naar smaak wat
zout, peper en nootmuskaat.
Meng het paddenstoelenmengsel met de pasta en
bestrooi deze bij de Parmazaanse kaas.
Buon appetito!

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Gemeenteraad schoorvoetend akkoord met
wijziging kapitaalstructuur Meerlanden
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Zoals eerder beschreven in de Heemsteder, wil Meerlanden haar positie versterken en
nieuwe gemeenten als klant aantrekken. Dit om de continuïteit te
waarborgen en te investeren in de
toekomstige verwerking van het
afval. Probleem voor Heemstede is
dat met dit voornemen de aandelen
verwateren. Ook onze dividendinkomsten lopen terug en vervallen
eventueel op termijn op termijn
helemaal.
Raad kritisch
Na onderhandelingen ontvangt
Heemstede de komende 5 jaar +/138.00,- euro jaarlijks aan dividend.
Na 5 jaar wordt het afgebouwd en
loopt men totaal €327.00,- mis. Het
wil niet zeggen dat er na die tijd
geen dividend wordt uitgekeerd, al is
dit op dit moment ongewis.
“Alle complimenten voor wethouder
Mulder voor het bereiken van een
maximaal haalbaar resultaat”, was de
mening van de raad. Kremer (HBB)

zette het op een rijtje: “Wat gebeurt
er als wij de aandelen niet verkopen?
Dat gaat Heemstede onder druk dus
wel doen. Het is een gelopen race en
als wij het niet accepteren raken wij
de bereikte uitkering kwijt. Een
rechtszaak zou Heemstede in de
problemen brengen.” Rocourt (D66)
wil weten waarom voor de nieuwe
toetreders geen extra aandelen
worden uitgegeven. Het deel van
Heemstede verwatert sowieso en
D66 wil weten wat bij uitgifte van
nieuwe aandelen de financiële
gevolgen zijn. Wethouder Mulder
vindt het niet verstandig het te laten
komen tot een rechtszaak. In dat
geval zetten wij de bereikte overeenkomst op het spel. Heemstede kan
met 13% van het aandelenkapitaal
geen vuist maken tegenover Meerlanden en de andere deelnemende
gemeenten. Heemstede is medeeigenaar en heeft er geen belang bij
als de Meerlanden wordt tegengewerkt.
Kremer (HBB) zal door de zure appel
heen bijten en is verre van gelukkig.
Schaalvergroting leidt niet altijd tot

een beter rendement en minder
kosten voor de inwoners, vindt. Hij
ziet geen andere mogelijkheid dan ja
te zeggen op de deal. Verrips (GL)
ziet voordelen als Meerlanden (nog)
beter kan presteren om de milieudoelen te halen en investeringen kan
doen. De Wit (CDA) ziet dat de Haarlemmermeer een nog groter belang
krijgt binnen Meerlanden. Haarlemmermeer heeft nu al 51% en op basis
van de het aantal (toekomstige)
aansluitingen en dat belang zal
alleen maar toenemen. Rocourt(D66)
was aanvankelijk tegen het meegaan
in deze deal. “Heemstede heeft de
milieustraat ingebracht en we
worden daar nu de dupe van. Hopen
op een hoger dividend in de
toekomst is speculeren”, vindt hij. Hij
wil geen risico’s lopen. Ondanks dat
wil D66 toch meegaan, maar wil
aangetekend hebben dat het onder
protest gebeurt.
Hiermee is het dividend voor de
komende 5 jaar veiliggesteld en zal
de toekomst leren hoe zich de financiële positie ontwikkelt bij Meerlanden en daarmee ook die van
Heemstede.

Wekelijkse corona-update GGD
Regio - In de week 39 (23 t/m 29
september) zijn er 3.996 vaccinaties
gezet door GGD Kennemerland,
waarvan 1.932 eerste prikken (48%)
en 2.064 tweede prikken (52%).
Van de 12-17-jarigen woonachtig in
regio Kennemerland is minstens 52%
volledig gevaccineerd en van de
18-plussers woonachtig in regio
Kennemerland is minstens 80%
volledig gevaccineerd. Wanneer er
wordt gekeken naar alle 12-plussers
woonachtig in regio Kennemerland is
minstens 78% volledig gevaccineerd.
Deze percentages zijn in lijn met de
landelijk vaccinatiegraad voor de
betreffende leeftijdsgroepen.
Wanneer er wordt gekeken naar alle
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccinatiegraad het hoogst in de gemeente
Bloemendaal, Heemstede en
Uitgeest en ligt deze boven het
landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk en Haarlem ligt de

vaccinatiegraad daarentegen juist
onder het landelijk gemiddelde voor
12-plussers. Daarbij is verschil met
het landelijk gemiddelde het grootst
in Beverwijk.
Besmettingen en testen
In week 39 (23 t/m 29 september)
waren er in Kennemerland 246
nieuwe besmettingen (45 per
100.000 inwoners). Dit zijn er 24
minder dan vorige week (-9,8%) en is
het laagste aantal wekelijkse besmettingen sinds begin juli.
In die week (23 t/m 29 september)
zijn er 4.567 testen afgenomen door
GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.383
minder dan de week ervoor (5.950).
Inwoners uit de regio Kennemerland
kunnen zich laten testen in Haarlem,
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren
Schiphol. Een mobiele testbus staat
tenslotte in wisselende gemeenten.

Vanaf maandag testen zonder
afspraak op XL-locatie bij Schiphol
Sinds maandag 4 oktober is het voor
iedereen met klachten mogelijk om
zonder afspraak te testen op de
XL-locatie bij Schiphol. Dit kan zeven
dagen per week van 08.00 tot 18.00.
Op de locatie wordt ter plekke een
afspraak ingepland. Het is belangrijk
dat mensen een geldig legitimatiebewijs meenemen.
Op dezelfde locatie is het ook mogelijk om zonder afspraak langs te
komen voor een vaccinatie. Dit geldt
voor zowel de eerste als tweede prik.
Deze week laatste zelftest
uitgedeeld op Schiphol
De laatste zelftest wordt deze week
uitgedeeld. In totaal zijn er dan meer
dan 1.500.000 zelftesten uitgedeeld
aan terugkerende reizigers.
Bron: GGD Kennemerland

Bloemendaal meest ‘rookvrije gemeente’
van de provincie Noord-Holland
Bloemendaal – Noord-Holland telde
vorig jaar 26,3% minder rokers dan in
2012. De sterkste daling binnen de
provincie vond plaats in de gemeente Bloemendaal. Hier is het
aandeel inwoners dat af en toe een
sigaret opsteekt zelfs gehalveerd.
Dit en meer blijkt op basis van
geanalyseerde data van alle GGD’s in
samenwerking met het RIVM en het
CBS.
Sterkste afname rokers in
Bloemendaal
Binnen de provincie Noord-Holland
vond de sterkste daling van het
aantal rokers plaats in Bloemendaal
(-49,5%). Mede door deze flinke
daling is Bloemendaal de ‘meest
rookvrije gemeente’ van NoordHolland.
Ook Laren (-44,5%), Waterland
(-44,4%) en Castricum (-41,6%)

hebben grote stappen gezet richting
een rookvrije gemeente. In twee
gemeenten nam het aantal rokers
juist toe: Diemen (+6,3%) en Koggenland (+1,2%).
Relatief veel rokers in
Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland
wonen relatief veel rokers. Ondanks
de sterke daling geeft alsnog 17,4%
van de inwoners aan af en toe een
sigaret op te steken. Alleen in
Groningen, Limburg en Friesland is
het percentage rokers hoger.
In Amsterdam wonen in verhouding
de meeste rokers van Noord-Holland:
21,8% van de Amsterdammers steekt
namelijk wel eens een sigaret op.
Ook in Zandvoort (19,4%), Zaanstad
(19,4%) en Purmerend (19,1%)
wonen relatief veel mensen die
roken.

Stoppen met roken: dit doet je
zorgverzekering
Er zijn allerlei gratis hulpmiddelen
beschikbaar bij het stoppen met
roken. Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer, legt uit:
“Veel mensen weten niet dat professionele begeleiding bij het stoppen
met roken volledig vergoed wordt
vanuit de basisverzekering. En sinds
vorig jaar geldt er ook geen eigen
risico meer. Hulp bij stoppen kost je
dus eigenlijk geen geld.”
Eén kanttekening geeft Prins hier wel
bij: “Vanuit de basisverzekering wordt
per jaar één poging om te stoppen
vergoed.
Lukt het bij jou niet in één keer of wil
je een alternatieve behandeling?
Check dan of je een aanvullende
verzekering hebt die hiervoor dekking biedt”.

INGEZONDEN POLITIEK
Wordt verspintering niet contraproductief?
‘Volt doet niet mee aan de verkiezingen in Heemstede’ kopte de Heemsteder onlangs. Ik haalde opgelucht adem. Niet omdat ik iets tegen Volt
heb, integendeel.
Hun gedachtengoed schurkt dicht aan tegen D66 en hun oriëntatie op
Europa juich ik toe. Maar ze zouden de 7e partij geworden zijn in
Heemstede. Zeven partijen voor 21 zetels. En al die partijen moeten
bestuurd worden, verkiezingen organiseren, een partijprogramma
opstellen en uitdragen én gezamenlijk in de Gemeenteraad het beleid
controleren.
Er is veel te zeggen voor diversiteit in de representatie van onze burgers,
maar ik vraag me serieus af of de versplintering niet contraproductief
begint te worden. Op landelijk niveau wordt gesproken over een coalitie
van 6 partijen en ik geloof dat in een stad als Rotterdam 16 partijen vertegenwoordigd zijn in de Raad.
Eén van de gevolgen is dat partijen zich bovenlokaal gaan organiseren.
De PvdA heeft een bestuur voor heel Kennemerland; Groenlinks en de
VVD zijn eveneens regionaal georganiseerd. D66 onderzoekt de
mogelijkheden.
De vraag is hoe wenselijk dat is: lokale politiek gaat bij uitstek over lokale
belangen en die kunnen elkaar bijten. In hoeverre is dan nog sprake van
een gedegen lokale vertegenwoordiging?
Ik heb lang gedacht dat een kiesdrempel de oplossing zou zijn. Duitsland
heeft een dergelijk systeem en ik denk dat het functioneert. Omdat
kandidaten persoonlijke mandaten kunnen krijgen is het mogelijk om op
basis van individuele kwaliteiten gekozen te worden in de Bondsdag, óók
als de partij als geheel onder de kiesdrempel zakt. Toch zien we in Duitsland eveneens een versplintering ontstaan: steeds meer kleine partijen
die boven de kiesdrempel uitkomen, maar geen duidelijke meerderheid
hebben.
Toegegeven: in Duitsland gaat het wel ergens over. Meer dan 80 miljoen
inwoners en een leidende rol in de Europese Unie. Die situatie laat zich
niet snel vergelijken met die van Heemstede.
Schaalvergroting (Heemstede samen met Haarlem bijvoorbeeld) is echter
een minstens zo groot taboe als een kiesdrempel. Ik ben er ook niet voor.
Maar als we de politiek in Heemstede duurzaam en op een kwalitatief
voldoende peil willen organiseren, moeten we wel na durven denken
over oplossingen.
Esther Schnerr, voorzitter D66 Heemstede

Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 39
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Bloemendaal - Het
aantal vastgestelde besmettingen in
Bloemendaal bleef stabiel steken op
5 inwoners die positief zijn getest op
corona. Heemstede liet een lichte
toename zien en kwam uit op 11
inwoners waar de besmetting is
geconstateerd. Een week eerder
waren dat er nog 7.
Een inwoner van Heemstede
belandde in het ziekenhuis. Nu de
herfst zich, na een prachtige maand
september, momenteel laat zien is de
verwachting dat het griepvirus weer
de kop zal opsteken. De symptomen
zijn snel te verwarren met de ongemakken die een besmetting met
corona laat zien. Er zullen zich mogelijk meer mensen laten testen om
corona uit te sluiten.
De afgelopen week hebben er landelijk 125.000 personen een vaccinatie
gehaald bij een van de GGD-centra.
Het effect van de corona app of testbewijs heeft de druk doen opvoeren
op diegene die iets willen ondernemen zoals theaterbezoek naar de
film of een restaurant. Voor ieder
bezoek eerst te moeten reizen om
een test te laten afnemen weerhoudt
de mensen dit steeds opnieuw te
doen, al is het gratis. Daarom kiezen
velen alsnog zich te laten vaccineren.

Polsbandje
Steden en dorpen waar meerdere
uitgaansgelegenheden dicht bij
elkaar zitten, hebben een mooie
oplossing gevonden om niet bij
iedere bar of restaurant te hoeven
testen. Bij betreden van het uitgaansgebied wordt de test via de app of
testbewijs gecontroleerd en ontvangt de bezoeker een polsbandje.
Met dit bandje kan men vervolgens
overal naar binnen. De overheid
keurde deze werkwijze goed en
steeds meer steden gaan over tot
invoering. Het scheelt in ieder geval
personeel aan de deur en lange rijen
wachtenden.
Landelijk is het aantal positief geteste personen opnieuw afgenomen
en ligt nu rond de 1.600 per week.
Dagelijks melden zich toch nog 16
inwoners van Nederland in een
ziekenhuis. In een week tijd stierven
er 14 personen. Volgens het RIVM ligt
dat aantal hoger omdat niet alle
sterfgevallen worden doorgegeven.
De mensen die tegen vaccineren zijn
en de maatregelen afkeuren, krijgen
steeds vaker een platform waarop zij
hun grieven kunnen uiten. Wereldwijd is deze tendens zichtbaar via
sites waar men alle maatregelen en
de veiligheid van de vaccins in twijfel
trekt. Zolang corona rondwaart zal
dat wel zo blijven.
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Virtueel racen over Circuit Zandvoort
in racesimulator van HDMZ museum
Zandvoort - In het HDMZ museum
aan de Louis Davidstraat 19 in Zandvoort is in het kader van de Grand
Prix sinds augustus expositie ‘Helden
van Zandvoort’ ingericht onder de
noemer Race Experience. Een van de
vele publiekstrekkers van de expo-

sitie zijn twee racesimulatoren. In
oktober wordt een Sim Battle georganiseerd en iedereen kan meedoen.
De expositie heeft tot op heden al
veel leuke reacties opgeleverd.
Bijzondere eye-catcher is de verza-

meling racehelmen van bekende
coureurs die ooit op Circuit Zandvoort hebben gereden. Ook de
speciaal voor de Formule 1 ontwikkelde 360 graden film ‘Adrenaline’
kan op veel enthousiasme rekenen.
Tevens staan er twee racesimulatoren
opgesteld, waarop o.a.een virtuele
ronde over het Zandvoortse circuit
kan worden geracet.
Sim Battle
In de maand oktober wordt iedereen
die dat leuk vindt uitgedaagd voor
een ‘battle’ op de sim. Na 15 minuten
training krijgt iedere deelnemer 15
minuten de tijd voor een poging om
de snelste ronde op het circuit van
Zandvoort te rijden op een van de
professionele racesimulatoren. De
winnaar krijgt een echte ‘race experience’ op Circuit Zandvoort, gesponsord door Into Race Control.
Het HDMZ, Louis Davidstraat 19, is
geopend van woensdag tot en met
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De
toegang tot de expositie kost €7,50
en deelname aan de Sim Battle kost
€7,50 per keer. Voor kinderen t/m 12
jaar geldt voor beide €5.
Kijk voor meer informatie op:
www.hdmz.nl.

Racesimulator in het HDMZ museum. Foto: aangeleverd door HDMZ museum.

Het museum is tevens de ultieme
locatie voor een bedrijfsarrangement. Stuur voor meer informatie
een mailtje naar info@hdmz.nl.

Activiteiten Kinderboekenweek bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Regio - Van woensdag 6 tot en met
zondag 17 oktober is het weer
Kinderboekenweek.

Willem van Dam sluit ijsseizoen af
met knuffeldieren voor Gambia
Heemstede - Afgelopen zondag 3 oktober was de laatste ijsdag van het ijsseizoen 2021 bij IJsalon en Chocolateriie Van Dam. Het ijsijzoen werd weer afgesloten met de bekende knuffeldierenactie voor het Heem-steedse goede doel
‘Nice to be Nice 4 Gambia’, waarbij Van Dam gratis ijsjes weggaf in ruil voor
knuffeldieren. Zo krijgen deze knuffels een tweede leven.
Deze drie dames op de foto kwamen met deze grote beer Teddy opdraven.

Programma Week van Ontmoeting
Heemstede - De Week van Ontmoeting bij WIJ Heemstede sluit aan op
de Landelijke Week tegen Eenzaamheid en is van donderdag 30
september t/m donderdag 7 oktober.
In deze week zijn heel veel activiteiten georganiseerd, waarbij u zo
kunt inlopen. (wel graag even van
tevoren aanmelden).

Het thema dit jaar is ‘Worden wat je
wil’, waarbij kinderen ontdekken
welke beroepen er allemaal zijn en
wat er bij een beroep komt kijken.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland
organiseert allerlei leuke activiteiten
rondom dit thema. Naast deze activiteiten wordt er nog meer georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek.
Wat dacht je van het muziekfeestje in
Heemstede?
Hier kunnen kinderen luisteren naar
een speciaal concert en krijgen zij de
mogelijkheid om op een harp te
spelen.

Knuffelbeer Teddy de drie dames en Willem van Dam. Foto: aangeleverd door
IIssalon/Chocolaterij Van Dam.

Kinderactiviteiten bij de bieb. Foto: Maikel Thijssen Photography.

Op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/kinderboekenweek vind je
deze activiteiten en kun je je
aanmelden.

Of kom langs en neem meteen een
flinke stapel boeken mee om thuis
lekker in de wereld van een leuk
beroep te duiken.

Voor woensdag 6 en donderdag 7
oktober staat er nog op het
programma:
Woensdag 6 oktober
• 14.00 uur Spelmiddag in Oud
Hollandse sferen bij ’t Bremmetje op
de Raadhuisstraat 12 in Heemstede
• 16.00 uur Documentaire Goede

buren met nagesprek en (optioneel)
maaltijd
• 19.30 uur ilm The hundred foot
journey (2014) Komisch drama
19.30 uur Open avond Gespreksgroep Bewustwording met Jan
Oostenbrink
Donderdag 7 oktober
• 10.00 uur Open inloop Plus t met
Marie-Thérèse Derkinderen
• 10.30 uur ilm lunch Me before
you (2016) Romantisch drama
Sommige activiteiten zijn gratis, voor
andere betaalt u wel een bijdrage. U
kunt het programma vinden op
www.wijheemstede.nl/agenda/.

Zie jij mensen zoals ze nu zijn
maar ook zoals ze ooit waren?
Dan is werken bij Sint Jacob
iets voor jou! Want goed voor
iemand zorgen begint met
iemand goed kennen.

Collega’s gezocht:
• Verzorgende IG
• Helpende plus
• Helpende Z&W
Zorg jij voor deze
grootste grapjas
van de klas?

Zorg jij voor dit
jongste zusje uit
een gezin van 8?

Zorg jij voor dit
populairste meisje
van de school?

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

(flex en vast)
www.sintjacob.nl

10 CULTUUR

inderegio.nl • 6 oktober 2021

Gildewandeling ‘Haarlemse Hofjes’
Haarlem - Op vrijdag 8 oktober kunt
u mee met de Gildewandeling ‘Haarlemse Hofjes’. In deze wandeling van
ca. 1½ uur neemt stadsgids Inge
Jager u mee naar enkele Haarlemse
hofjes die gelukkig weer open zijn
voor bezoek. Er is op de route vast
nog meer om even bij stil te staan.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de over-

KORT

kapping van het Station Haarlem (bij
Starbucks, Stationsplein).
Aanmelden voor de wandeling is
noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldingsformulier op de website:
www.gildehaarlem.nl, via e-mail
gildewandelingen@gmail.com of
telefonisch 06-16410803.
Kosten € 4,- per persoon.

Parkinson Café

Trompettist Eric Vloeimans & accordeonist
Will Holshouser met ‘Two for the Road’
Heemstede - Zaterdagavond 9
oktober om 20.15 uur schitteren
trompettist Eric Vloeimans & accordeonist Will Holshouser in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein in
Heemstede met hun concert ‘Two for
the Road’. Eric Vloeimans is alom
bekend als absolute meester op de
trompet en zijn fluwelen fluistertoon
is onmiskenbaar. Eric’s muzikale interesse is breed en hij schroomt niet de
grenzen tussen jazz, pop en klassiek
te doorbreken. Tot zijn fan-schare
behoren uiteenlopende figuren als
Matthijs van Nieuwkerk, zijn ex-leerling Kyteman, Armin van Buuren en
Koning Willem Alexander.
De Amerikaan Will Holshouser kreeg
als kind een accordeon en heeft een
bijzondere niche voor hemzelf
gevonden als accordeonist, improvisator en componist. Will combineert
swing, bop en freestyle-improvisatie
met verschillende traditionele accordeonstijlen, zoals tango, zydeco en
klezmer. De ideale partner voor Eric.
Deze twee muzikale omnivoren
kennen en waarderen elkaar al jaren
en hebben samen diverse concerten
gegeven en opgenomen. Op deze
Europese tournee gaan ze samen op

avontuur en slepen de luisteraar
door allerlei onverwachte bochten
mee. Bezoekers van de Oude Kerk
kunnen zich opmaken voor een
avontuurlijke reis door het muzikale
spectrum om uiteindelijk weer veilig
thuis te komen, rijker en voldaan.
Over Eric Vloeimans en Will Holshouser: de originele muziek die
Vloeimans creëert heeft hem al vele
prijzen opgeleverd, waaronder vijf
Edisons, de Boy Edgar Prijs, de Bird
Award, de Elly Ameling Prijs en de
Gouden Notenkraker. In 2020 mocht
hij de Edison Jazz Oeuvreprijs aan
zijn palmares toevoegen.
Holshouser studeerde compositie bij
Anthony Braxton, toerde en nam
platen op met jazzvioliste Regina
Carter, improvisators Han Bennink en
Michael Moore, modern Klezmerklarinettist David Krakauer, maar ook
met illustere pop-musici als Anthony
and the Johnsons en Martha Wainwright. Holshouser treedt ook op
met zijn eigen formaties: Musette
Explosion en The Will Holshouser
Trio.
Meer informatie en kaarten à €22,50
via: www.podiaheemstede.nl.

Deelt u graag uw leesgenoegens met anderen? Foto: Arjanneke v.d. Berg.

Informatiebijeenkomst leesclub ‘literatuur’
Heemstede - Leest u met plezier
mooie boeken en wilt u uw leeservaringen delen met anderen? Word dan
lid van een Senia leesgroep.

initiatief van de landelijke organisatie
Senia samen met WIJ Heemstede.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.

In Heemstede start binnenkort een
leesclub literatuur. In WIJ De Luifel is
op dinsdagochtend 12 oktober een
informatiebijeenkomst voor mensen
die het leuk vinden om moderne literatuur te (gaan) lezen en daardoor in
contact willen komen met andere
liefhebbers.
De informatiebijeenkomst is een

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 12
oktober om 10.30 uur in WIJ De
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Graag aanmelden in verband met
het maximum aantal beschikbare
plaatsen. Dit kan via e-mail:
miek.vandesande@senia.nl.

Lezing auteur Mo Gawdat over impact
kunstmatige intelligentie in de Oude Kerk
Heemstede - Zondagmiddag 10
oktober geeft Mo Gawdat een lezing
over zijn nieuwe boek Griezelig slim
- de impact van kunstmatige intelligentie op ons leven, ’s middags om
15.30 uur in de Oude kerk, Wilhelminaplein in Heemstede.

V.l.n.r.: Trompettist Eric Vloeimans & accordeonist Will Holshouser.
Foto: Merlijn Doomernik.

Ontmoetingsavond hoogbegaafde kinderen
Heemstede - Iedere maand is er een
ontmoeting en spelletjesavond voor
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid en
hun ouders bij Plexat van WIJ Heemstede. De eerstvolgende is op vrijdagavond 8 oktober van 19.00 tot
20.30 uur. De entree kost € 3,- per

deelnemer, ouders hebben vrije
entree. Svp ter plaatse betalen,
pinnen is helaas niet mogelijk. Wel
graag van tevoren aanmelden:
plexat@wijheemstede.nl.
Plexat vind je aan de Herenweg 96,
Heemstede.

Rond 2050 zal kunstmatige intelligentie een miljard keer intelligenter
zijn dan de mens, dus een kracht
bezitten die ons kan maken of
breken. Kunstmatige intelligentie
kan met de snelheid van het licht
informatie verwerken zonder afgeleid te raken. Ze kan in de toekomst
kijken, resultaten voorspellen - maar
waarom is die vooruitgang toch ook
griezelig? Dat komt door ons.
Mensen ontwerpen de algoritmen
die bepalen hoe kunstmatige intelligentie werkt, waardoor de
verwerkte informatie een onvolmaakte wereld weerspiegelt. Gaat
het dan de verkeerde kant uit? Dat
hoeft zeker niet: in Griezelig slim
toont Mo Gawdat, auteur van de
internationale bestseller De logica
van geluk, wat we kunnen doen om
machines de juiste dingen te leren.
Met zijn ruim dertig jaar ervaring in
de frontlinie van de techsector is
niemand beter dan hij in staat om uit
te leggen hoe de kunstmatige intelligentie zich nu ontwikkelt.
Mo Gawdat is Chief Business Officer
bij Google [X], ingenieur, ondernemer en auteur van dit boek. Hij

Postzegelveiling
Haarlem - Philatelica Haarlem
houdt op donderdag 7 oktober
haar Herfstveiling met bijna 150
kavels met o.a. zeldzame zegels
van Zwitserland, diverse albums
en stokboeken, tassen vol met
zegels in antieke sigarenblikjes,
motiefzegels en zegels uit
diverse landen.
Vooraf houdt Philatelica haar
Algemene ledenvergadering,
gevolgd door de veiling en er
vindt ook een loterij plaats.
De locatie is in Dienstencentrum
de Wereld, Laan van Berlijn 1 te
Haarlem-Schalkwijk. De Algemene ledenvergadering begint
om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.15 uur

Films in de Luifel

In 2019 bracht schrijver en voormalig
Chief Business Officer bij Google Mo
Gawdat een bezoek aan Heemstede
en sprak over zijn boek De logica van
geluk. Dit deed hij o.a. op College
Hageveld en ook in de Oude Kerk.
Nu keert hij terug om over zijn
nieuwe boek te spreken: Griezelig
slim - de impact van kunstmatige
intelligentie op ons leven.

Haarlem - Het Parkinson Café is
eindelijk weer van start gegaan.
Op dinsdag 12 oktober zal
Anouk van Dobben, verbon-den
aan de Body Stress Release Academy, een presentatie geven.
BSR is gericht is op het loslaten
van diepliggende chronische
spierspanning.
De bijeenkomsten zijn voortaan
op de tweede dinsdagmiddag
van de maand van 14.00 tot
16.00 uur. Belangstellenden zijn
welkom in Wijkcentrum De
Wereld, Laan van Berlijn1
Haarlem. Toegang: €2,- incl.
koffie/thee. Informatie:
023-5278170 of 06-3632330.

Mo Gawdat. Foto: aangeleverd via
Humberto Tan (lr).

heeft een indrukwekkende carrière
als leidinggevende, onder andere bij
Microsoft als Hoofd Communicatie
met betrekking tot opkomende
markten wereldwijd.
Naast zijn carrière heeft Mo als
ondernemer meer dan twintig
bedrijven mede opgericht, op het
gebied van gezondheid en fitness,
eten en drinken, en onroerend goed.
Hij was bestuurslid in diverse technologie-, gezondheids- en fitness-, en
voedselbedrijven, evenals diverse
technologie- en innovatiebesturen in
het Midden-Oosten en Oost-Europa.
Ook begeleidt hij doorgaans tientallen start-ups. Mo woont afwisselend in Dubai en Los Angeles.
Toegang €10,- (incl consumptie en
de onebillionhappy armband)
Locatie: Oude Kerk, Wilhelminaplein
in Heemstede - (uitsluitend toegang
met CQ-code van uw corona
check-app).
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl en/of
023-5282472.

Heemstede - Ook in de herfstmaand oktober draaien er bij
WIJ Heemstede in de grote zaal
van de Luifel aan de Herenweg
96 in Heemstede films. Dit zijn
vaak films met een thema of
nieuw uitgekomen films. Op
donderdag 7 oktober is dit een
film en lunch, aanvang 10.30 uur.
De film is een romantisch drama
uit 2016. Op donderdag 28
oktober een film en diner (optioneel), aanvang 16 uur, eveneens
een romantisch drama uit 2015.
Meer informatie over de titel en/
of de inhoud van de film? Via tel.:
023- 548 38 28. De kosten voor
de film & lunch zijn €13,50 en
voor film & diner €19,50.
Aanmelden voor de film is
verplicht en kan via:
www.wijheemstede.nl,
tel. 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.
Er is een maximum aantal
bezoekers voor de filmzaal en
vanzelfsprekend wordt deze
volgens de geldende coronaregels ingedeeld.

12 NIEUWS
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.
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 10 oktober, aanvang 10u,
Voorganger Prof. Dr. M. Wisse
(Amsterdam).
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 10 oktober, 11.30u.
Eucharistieviering o.l.v. pater Diego
Pildain (let op, bij uitzondering half
uur later dan normaal!)
Zondag 10 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

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

Gezamenlijke kerkdienst
op 10 oktober
Haarlem - Na drie jaar wordt op
zondag 10 oktober van 10-12 uur
weer de gezamenlijke kerkdienst in
de Kennemer Sportcenter op de
IJsbaanlaan 4A in Haarlem georganiseerd. Een moment van samenkomen met zoveel mogelijk christenen uit heel Haarlem, Heemstede
en omgeving. De dienst is weer een
moment van bewustzijn dat alle
kerken samen, de kerk van Jezus is.
Geraakt worden door de uitdaging
die God ons heeft gegeven om Zijn
liefde zichtbaar te maken en Zijn
woorden te laten horen. Je bent van
harte welkom! Meer informatie:
www.gelovenindestad.nl/kerkdienst.

HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 10 oktober, 10u.
ds. A. Christ.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 7 oktober, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 10 oktober, 10u.
Woord- en Communieviering.
Voorganger Pastor A. Dekker.
Geen max. aantal bezoekers of

registratie. Iedereen welkom.
Info: 023-5280504. Alle vieringen
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl en
kerkradio.
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 10 oktober, 10u.
ds. P. Terpstra (Taizéviering).
Maximaal 75 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 10 oktober, 10u.
Geen dienst in Nehemia. Gezamenlijke GIDS dienst in de Kennemer
Sporthal Haarlem.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 10 oktober, 10u.
ds. Hetty van Galen (Krommenie).
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daarom 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.

Tweedelige lezing Archeologie van Ierland
Heemstede - Op maandag 11 en 18
oktober vindt de lezing Archeologie
van Ierland door Diana de Wild in
twee delen plaats, van 13.30- 15 uur.
Locatie de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Al meer dan 10.000 jaar
wonen er mensen in Ierland. Zij
hebben vele sporen nagelaten. In
deze workshop de belangrijkste
archeologische vondsten van het
eiland. Rond 3000 v. Chr. bouwden
de bewoners van Ierland graven van
enorme stenen, die bedekt werden
met grote heuvels (in Nederland zou
je het hunebedden noemen).

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.

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

Bijzonder is dat deze graven gedecoreerd werden met in steen gehakte
spiralen en andere motieven.
In deze graven werden vele mensen
bijgezet.
Zo’n 2000 jaar later werden er nog
steeds stenen opgericht in Ierland,
maar nu waren het steencirkels en
rijen, die vlakbij de graven stonden.
De mensen werden niet meer allemaal in één graf begraven, maar
kregen een eigen graf. Ierland is rijk
aan goud: in de rijkste graven zijn
grote gouden sieraden gevonden.

Wanneer de Kelten naar Ierland
kwamen is niet bekend, maar vanaf
de derde eeuw v.Chr. is het door de
vondst van prachtig versierde
bronzen en gouden voorwerpen in
Keltische stijl duidelijk dat in ieder
geval een deel van Ierland door
Kelten bewoond werd. In Ierland
hebben Middeleeuwse monniken de
verhalen van de Keltische cultuur
opgeschreven: samen met de
verhalen uit Wales zijn het de enige
herinneringen aan de Keltische
mythen die bewaard gebleven zijn.
Een aantal van deze verhalen komen

in de workshops aan de orde.
Vanaf de 9e eeuw vielen Vikingen
Ierland binnen. In Dublin is een stad
uit die periode teruggevonden.
Kosten: € 17,50 voor 2 workshops.
Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 54838 28.

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (35)
Door Harry Opheikens
Kerklaan 125-129 zijn als 1 pand neergezet in 1923.
De toen-foto komt uit de bouwtekening van dat
jaar. Krantenviewer van het NHA (Noord-Hollands
Archief ) vermeldt vooral bewoning, geen ondernemingen, wel ondernemers.
De eerste bewoner van nummer 125 is de familie Huystee (Huijstee), al
betreft het wel weduwe en gediplomeerd zuster Huystee met kinderen. Ze
blijft er redelijk lang wonen. Op 12 juli 1931 overlijdt haar dochter Catharina
Maria. Haar dochter To kondigt op 24 januari 1932 haar verloving aan.
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1932 noemt reiziger A.F.J.
Vasen op nummer 125. In verschillende adresboeken wordt een ander
functie vermeld: handelsbediende (1948), bloembollenreiziger (1951),
reiziger (1957), vertegenwoordiger (1963). In 1953 viert de familie de
zilveren bruiloft. In 1975 wonen ze op nummer 125.
Het adresboek van 1993 vermeldt M.M.F. Janmaat als bewoner.
Het Haarlems Dagblad van 1896 vermeldt al een Kerklaan 127. Bewoner H.
Knijff Az. Wordt correspondent voor Heemstede van de ‘Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij’.
Verdere bewoners zijn H.H. Rademaker (1926), wed. A. de Jong (1929),
totdat P. Wilffert zich in 1940 vestigt als gezinshoofd, aldus de Eerste
Heemsteedsche Courant. Hij adverteert als leraar boekhouder M.O., maar
noemt zich ook belastingconsultent en adverteert belastingzaken te
regelen. Tot eind jaren 60 woont hij op nummer 127.
Het adresboek van Heemstede van 1 april 1969 vermeldt P.W.A. van
Breemen als bewoner. In 1993 is dat O.E.L. van Breemen
Op Kerklaan 129 bevond zich ook een ondernemer: Bloemkweker H.J. van
den Berg. Zijn vrouw adverteerde erg veel in haar zoektocht naar een
dienstmeisje in o.a. de Nieuwe Haarlemsche Courant.
Het Bloemendaalsch Weekblad van 1 november 1935 geeft aan dat H.J. v.d.
Berg, Dir. Q. v.d. Berg en Zonen NV, aangesloten is op de Rijkstelefoon. Iets
dergelijks meldt het Bloemendaals Weekblad van 17 september 1937 ook
voor gediplomeerd verpleegster C. Krieger. Zij woont tot in de jaren 70 op
Kerklaan 129.
Er wonen echter ook nog andere personen. Zo meldt het adresboek van
Heemstede van 1 januari 1940 comm. In effecten Henricus Maria Alphonsus
Krieger. Hij overlijdt op 2 april 1949.
De familie Thunissen woont er in de jaren 50, evenals accountant G.J.M.

Roozen. In de jaren 60/70 woont de familie Van Bakel op 129 met verpleegster Mw. C.G.M. van Bakel, mw. J.G. van Bakel, priester A.M. van Bakel.
Het adresboek van Heemstede van 1993 vermeldt C.H.M. Peeperkorn als
bewoner van nummer 129.
Via Google staan nog vermeld: “Am Training en Coaching Heemstede (129),
T.J.M. van Dijck Beheer” (129)
De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 oktober 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 opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

WONEN
Maak van jouw boomspiegel
een mini-tuintje!

H

eemstede - Op zaterdag 9 oktober vindt de
Landelijke Boomspiegelfeestdag plaats.
Lokale coöperatie HeemSteedsDuurzamer viert
dit door 50 gifvrije bloembolpakketten aan te
bieden aan mensen die een boomspiegel
adopteren. Maak je straat vrolijker door jouw
boomspiegel om te toveren tot een biodivers
mini-tuintje!

bare ruimte, ruimte voor ieder mens en dier,
mag het best iets vrolijker, met aandacht voor
biodiversiteit. Via een gift uit het Buurtfonds
van de Postcodeloterij heeft de coöperatie de
gifvrije bloembol pakketten gekocht. De
gemeente doet bijvoorbeeld zelf mee met de
landelijke feestdag en deelt handige tips
online. Dat komt mooi samen!

dan een speciale tegel, dat laat zien dat het
openbare groen door inwoners wordt onderhouden. We bieden adoptanten een gifvrij
bloembollen pakket van Natural Bulbs aan, dat
speciaal gericht is op bijen en vlinders en
geschikt voor de bodem in een boómspiegel.
Je kunt dus meteen aan de slag als je de boomspiegel hebt geadopteerd!

van de aanvraag bij de gemeente. Kom langs
tussen bij het tramhuisje op de Glipperweg ter
hoogte van Prinsenhof tussen 10 en 13 uur.
Het zijn 50 pakketten, dus wees er op tijd bij,
want op=op.
Naast het pakket ontvang je een handige folder
met tips van Guerrilla Gardeners, de organisator van de landelijke feestdag.

Het is eigenlijk vreemd dat die boomspiegels
zo kaal zijn, toch? Als onderdeel van de open-

Via de website van de gemeente kun je een
boomspiegel adopteren. De gemeente plaatst

Op zaterdag 9 oktober worden de pakketten
uitgedeeld op vertoon van de bevestigingsmail

Voor vragen kun je terecht bij
info@heemsteedsduurzamer.nl

Hallo,

wij zijn
Heemstede
Duurzaam
Abonneer u op nieuwsbrief via

heemstededuurzaam.nl
Heemstede Duurzaam helpt bij het
toekomstbestendig maken van onze
gemeente, wijken, woningen en bedrijven.

WONEN

Woensdag 6 oktober
duurzaamheid op de Binnenweg
H
eemstede - Op woensdag 6 oktober staan
de energiecoaches iedereen te woord die
thuis aan de slag willen met meer comfort en
duurzaamheid. U bent van harte welkom
tussen 12.00 tot 18.00 uur op de Binnenweg ter
hoogte van Gall & Gall.
Kom langs voor een kop koffie en laat u informeren over de verschillende manieren van
isoleren, verwarmen en energie opwekken bij
de mobiele showroom van het Duurzaam
Bouwloket.
En maak meteen een afspraak met een van de
Heemsteedse energiecoaches.

Wij willen zoveel mogelijk Heemstedenaren
helpen bij het verbeteren van het comfort in
huis, bij energie besparen en uiteindelijk om
zoveel mogelijk CO2-uitstoot te voorkomen.
Dat doen we met een groep enthousiaste energiecoaches, allen getrainde vrijwilligers die u
met raad en daad te woord staat.
Gemeente Heemstede biedt daarnaast op
woensdag 6 oktober aanvullende informatie
over duurzaamheid in en rondom huis. Kom
dus langs en ontdek hoe u thuis aan de slag
kunt met duurzaamheid.besparing Eigen Huis
(SEEH). De subsidie bedraagt ongeveer 20%.

RIGO Verffabriek sloopt deel
panden
IJmuiden - Maandag 4 oktober is RIGO Verffabriek begonnen met de sloop van een aantal
van haar panden aan de Dokweg en de
Kaplanstraat. De locatie waar de verffabriek
zich sinds de jaren ’80 bevindt, is in de loop der
jaren gegroeid tot een productiebedrijf in zes
verschillende aan elkaar grenzende en in elkaar
overlopende panden. De oudste panden zijn
dringend aan vervanging toe en worden dus
gesloopt.
“Het pand van de buren komt maar één keer te
koop”, zullen de eigenaren van RIGO Verffabriek
gedacht hebben ten tijde van de tweede generatie van het familiebedrijf. En zo kon de verffabriek in de jaren ’90 van de vorige eeuw
productiecapaciteit en laboratoriumcapaciteit
uitbreiden op haar bestaande locatie. “Inmiddels zijn we op deze plek gegroeid tot een

Welterusten met Ecolife: een
duurzame boxspring opgebouwd
uit 100% natuurlijke materialen
Door Bart Jonker
Heemstede - Een goede nachtrust is noodzakelijk om onze dagtaken aan te kunnen. Daar
moet je echter wel een goed bed voor hebben.
Sinds kort kun je voor een boxspringbed van de
hoogste kwaliteit terecht bij de Ecolife Store
aan de Binnenweg 46 in Heemstede. Beden
met een goed prijs- en kwaliteitsverhouding.
Ecolife is een klein Zweeds familiebedrijf dat al
zijn bedden handmatig vervaardigd. Daarbij
komen louter natuurlijke en plantaardige materialen aan te pas. Je kunt eigenlijk zeggen dat
de bedden van Ecolife volledig ‘vegan’ zijn.
Synthetische en dierlijke materialen, zoals
schuimrubber, paardenhaar en wol zijn echt
uitgesloten. Ook het gebruik en de productie
van de materialen hebben een milieuvriendelijk
keurmerk. Dat maakt dat van Ecolife een duurzaam en ecologisch vriendelijk bed in optima
forma. De gezoneerde pocketvering van de
boxspring geeft een optimaal slaapcomfort.
Het bedframe is gemaakt van langzaam
groeiend Zweeds grenenhout. Een weldaad
voor lijf en leden en een garantie voor een
goede nachtrust, waar je jarenlang plezier van
hebt, die het milieu ontziet en een handje
helpt.

affiniteit mee hebben. Denk alleen al aan de
veel paardenliefhebbers die Nederland rijk is.
Zo wordt in plaats van paardenhaar agave van
de cactusplant gebruikt als materiaal, dat duurzaam is en vochtregulerende en ventilerende
eigenschappen heeft. Veel meer dan paardenhaar. Agave wordt ook voortdurend opnieuw
geplant, dus is het een ecologisch verantwoord
materiaal. Verder worden ecologische katoen,
bamboe, vlas en linnen gebruikt, die worden
verbouwd zonder gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Allemaal materialen die
zorgen voor een optimale ventilatie en vochtregulering. Dit in tegenstelling van synthetische
matrassen gemaakt van polyetherschuim, die
een slechte ventilatie en vochtregulering
hebben.
Daarnaast zijn wij specialist in dekbedden en
overtrekken met unieke maten van zelfs 260 en
280. Deze tijd roept om duurzaamheid en
aandacht voor het milieu en het klimaat. De
Ecolife-bedden voldoen volledig aan deze eisen
en passen helemaal in deze tijd. Het is een
succesvol concept kloppend met de tijd van
duurzaamheid en hoe we met elkaar met de
aarde omgaan, waar ik ook als ondernemer
graag positief aan wil bijdragen. Tevens omdat
ik succes gewoon leuk vind.”

Ik vind succes gewoon leuk
Nico Kromhout is eigenaar van de Ecolife Store
aan de Binnenweg en weet alles van kwaliteitsbedden en materialen voor een goede nachtrust. Op dit gebied heeft hij reeds 29 jaar vakervaring en een stevige reputatie. “Dierlijke
materialen worden inderdaad niet gebruikt in
ons product”, vertelt Nico. “Het nadeel van wol
kan zijn dat het mot aantrekt en ook paardenhaar is een materiaal waar niet veel mensen

Geen concurrenten van elkaar
“Tegenover de Ecolife Sore zit de Vandyck Experience Store op Binnenweg 37 van mijn vrouw,
die ook matrassen verkoopt”, vervolgt Nico. “We
zijn echter geen concurrenten van elkaar, maar
we vullen elkaar juist met onze producten aan.
Dat komt alleen maar ten goede van de keuzemogelijkheden van de klant. We staan graag
klaar om daarin te adviseren”, aldus Nico
Kromhout.

kerngezond familiebedrijf,” vertelt Toon van
Westerhoven, samen met zijn broer Machiel
van Westerhoven directeur en eigenaar van
RIGO Verffabriek. “Alleen niet al onze panden
voldoen meer aan de huidige maatstaven van
lekker werken in een fijne omgeving. Ook wat
betreft duurzaamheid van de panden en energiehuishouding hebben we nog een boel te
winnen.” Dat is de reden dat de broers besloten
hebben een groot deel van de oude panden te
slopen om plaats te maken voor een nieuwe
fijne omgeving. In de tussentijd kan de
productie van verf, lak en olie ‘gewoon’
doordraaien.
Het RIGO Verfcentrum aan de IJmuiderstraatweg in IJmuiden blijft gewoon open voor
al uw verf en lak benodigdheden en uiteraard
voor service en advies omtrent al uw schilderen vloerrenovatie werkzaamheden.
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Kranten bezorgen, heerlijk om te doen

DONDERDAG 7 OKTOBER

Door Joke van der Zee

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

Heemstede – De papieren huis-aanhuiskrant valt niet meer weg te
denken. Als ware ‘huisvriend’ valt de
Heemsteder wekelijks met allerlei
lokaal nieuws op de mat. Een gratis
krant die heel dicht bij de mensen
staat. Populair is de krant wel maar
zo nu en dan is het best moeilijk om
aan goede bezorgers te komen.
Daarom een interview met een van
de vele bezorgers van de Heemsteder, Sophie (45).
Wanneer ben je gaan bezorgen?
“Een jaar geleden nam mijn dochter
een krantenwijk. In het begin ging ik
met haar mee. Je moet toch even
wennen, de wijk en de straten
kennen die je moet bezorgen. Dat
ging prima. Al gauw kon ze de wijk in
haar eentje doen. Ineens dacht ik:
Waarom ga ik zelf eigenlijk niet
bezorgen. Ik nam contact op met
VerspreidNet en die waren enthousiast. Ik ben begonnen en ik loop nog
steeds!”
Waarom vind je het leuk om te doen?
“Het klinkt misschien gek maar ik
krijg er rust van in mijn hoofd. Eerst
dacht ik: koptelefoon op en gaan.
Maar dat heb ik één keer gedaan. Dat
was juist onrustig. Als ik nu door het
buurtje loop met de krantentas heb
ik anderhalf uur een smile op mijn
gezicht.
Ten eerste: je bent in de buitenlucht.
Tijdens de coronaperiode maakte ik
elke dag een omme-tje. Ik ging
steeds vaker wandelen en die krantenwijk doe je ook lopend, dus… Ik
houd ook van regelmaat, dus loop ik
op een vaste tijd. Ik parkeer mijn fiets

AGENDA

Film en Lunch. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang 10.30u.
Kosten: €13,50. Aanmelden
verplicht via
www.wijheemstede.nl,
tel. 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.
Film en Diner. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang 16u.
Kosten: €19,50.
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
tel. 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.

De Heemsteder bezorgen. Foto: Bart Jonker.

met kranten aan het begin van de
straat waar ik mee start. Vroeger keek
ik wel naar huizen maar nam niets in
me op. Nu geniet ik van de straten en
lanen met hun huizen. En de tuinen,
zo leuk om elk seizoen te zien wat er
groeit. En weet je wat? Ik doe er zelfs
ideeën van op.”
Verdient het nog een beetje?
“Je moet het zo zien: je krijgt beweging, gezond in de buitenlucht. Soms
maak je een praatje maar meestal
vind ik het heerlijk gewoon één te
zijn met mijn gedachten. En daar
word je voor betaald. Ik houd het
apart en eens per jaar ga ik met
vriendinnen een lang weekend weg.
Wandelen, haha! Want daaraan ben
ik nu verslingerd. En als je met
wandelen je geld kunt verdienen,
waarom niet?”

Zijn er ook minpunten?
“Natuurlijk krijg je wel eens een
buitje op je kop. Maar ik check altijd
Buienradar. Je mag de krant ook
donderdagmorgen lopen en ik snap
die escape heel goed. En ik heb een
goede waterdichte jas en schoenen.
Een ander punt is dat je voor vervanging zorgt als je met vakantie gaat.
Dan doet mijn dochter m’n wijkje.
Makkelijk zat! Zij krijgt dan de verdienste van die twee weken hoor”,
lacht Sophie, die afsluit met: “Ik had
nooit kunnen denken dat ik het zo
leuk zou vinden, gewoon lekker
buiten zijn en… de mensen van het
nieuws voorzien natuurlijk!”

VRIJDAG 8 OKTOBER

Gildewandeling ‘Haarlemse Hofjes’. Vertrek vanaf Station Haarlem
(bij Starbucks, Stationsplein), om
13.30u.
Verplicht aanmelden via:
www.gildehaarlem.nl, e-mail
gildewandelingen@gmail.com
of tel. 06-16410803.
Kosten € 4,- per persoon.
Glodi Lugungu met voorstelling
‘Ze bedoelen het goed’. Theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang 20.15u.
Meer informatie en kaarten via
www.podiaheemstede.nl.

‘Two for the Road’. Oude Kerk,
Wihelminaplein, Heemstede.
Aanvang 20.15u. Meer informatie
en kaarten à €22,50 via
www.podiaheemstede.nl.
ZONDAG 10 OKTOBER

Lezing auteur Mo Gawdat over
kunstmatige intelligentie in Oude
Kerk. Wilhelminaplein. Om 15.30u.
Toegang €10,- (incl consumptie en
de onebillionhappy armband).
Uitsluitend toegang met CQ-code
van uw corona check-app.
Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.
10, 17, 24 EN 31 OKTOBER

Evangeliesamenkomsten. Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
V. 17-18u.
MAANDAG 11 OKTOBER

Start cursus Creatief Leven met
Marijke Coert en Julie Koch (8
weken). Methode aanpak tegen
langdurige eenzaamheid door 2
specialisten eenzaamheid: stap
voor stap naar meer verbinding
met anderen.
De cursus is geschikt voor jongtot oud volwassenen. Deze cursus
duurt 8 weken en wordt op maandagen gegeven in De Luifel.
Opgeven en informatie via
www.wijheemstede.nl of via de
mail info@wijheemstede.nl of
tel. 023- 548 38 28.
MAANDAG 11 EN 18 OKTOBER

Tweedelige lezing Archeologie van
Ierland door Diana de Wild.de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Van 13.30-15u. Kosten: €17,50 voor
2 workshops. Aanmelden via
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 548 38 28.

Wil je ook bezorger worden in
Heemstede? Neem contact op met
VerspreidNet via 0251-674433 of
info@verspreidnet.nl.

DINSDAG 12 OKTOBER

Denk & Doen bij Plexat. Plexat van
WIJ Heemstede, Herenweg 96 in
Heemstede. Kosten: €3,- per deelnemer (geen pin), ouders hebben
vrij entree.
Vooraf aanmelden via
plexat@wijheemstede.nl.
ZATERDAG 9 OKTOBER

Trompettist Eric Vloeimans &
accordeonist Will Holshouser met

Informatiebijeenkomst leesclub
‘literatuur’, 10.30u. bij WIJ Heemstede De Luifel.
WOENSDAG 13 EN 27 OKTOBER

Knutselclub (5 tm 10 jr). WIJ
Heemstede in de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Van 13.30-15u.
Kosten: € 5,- per keer of 5x € 22,50.
Verplicht aanmelden via appje
06-14234580 (Gaby Godijk).

Geef om een littekenvrije toekomst via
collecte Brandwonden Stichting
In de grote zaal van het dorpshuis in Vogelenzang werd enthousiast meegedaan. Foto aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Veel plezier op Dag van de Ouderen:
‘Eindelijk weer eens met z’n allen’
Vogelenzang – De zaal van het
Dorpshuis in Vogelenzang mocht op
1 oktober voor twee derde worden
gevuld en die plekken waren dan
ook allemaal bezet op de viering van
de Dag van de Ouderen. Het was van
de gezichten af te lezen en menigeen
sprak het ook uit ‘eindelijk weer eens
met z’n allen’.
De internationale dag van de
ouderen werd georganiseerd door
Welzijn Bloemendaal, De Zonnebloem, KBO en Ontmoetingscentrum

Vogelhart. Johan van Buren, directeur van Welzijn Bloemendaal, gaf de
aftrap en memoreerde dat het dit
jaar 21 jaar geleden was dat door de
Verenigde Naties 1 oktober werd
uitgeroepen als dag van de ouderen.
“Vandaag wordt deze dag dus niet
alleen gevierd in Vogelenzang maar
ook in New York, Moskou, Tokio en
Peking”, aldus Van Buren. Wethouder
Susanne de Roy van Zuidewijn gaf de
officiële aftrap. Zij benadrukte hoe

belangrijk het is dat dit soort activiteiten weer kunnen plaatsvinden.
Ook bedankte zij de organisatoren
en alle vrijwilligers die dit mogelijk
maken. Muzikaal duo Marthy en
René zorgden voor het nodige
vertier. Zij brachten de één na de
andere meezingers van toen ten
gehore. Het publiek liet zich niet
onbetuigd en met hits als ‘Foxy
Foxtrot’, ‘Mexico’ en ‘Het was aan de
Costa del Sol’ werd enthousiast
meegeklapt en gezongen.

Heemstede/Bloemendaal - De
Brandwonden Stichting ontvangt
geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten
uit de collecte.
In de week van 10 tot en met 16
oktober houdt de Nederlandse
Brandwonden Stichting de nationale
collecteweek. Om het ideaal te
kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – is de
stichting afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Want
mensen met brandwondenlittekens
zijn vaak doelwit van vervelende
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden
uiterlijk jezelf driedubbel moet
bewijzen tegenslagen moet over-

winnen. Jaarlijks worden duizenden
mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraadsbrandwonden. Ze bezorgen hen
talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal
weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt
mensen met brandwonden. Kort na
het ongeval, maar ook later in de
dagelijkse strijd tegen de littekens.
De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen
artsen en verplegend personeel, zet
campagnes in om brandwonden te
voorkomen en helpt slachtoffers
sterker en weerbaarder te worden.
Meer informatie vindt u op:
www.brandwondenstichting.nl.

Vijftien jaar Lengerique:
reden voor een feestje!
Santpoort - Lengerique
bestaat vijftien jaar en dat is
reden voor een feestje. Om
de klanten te bedanken
verloot Lengerique gedurende de gehele ‘feestmaand
‘ oktober mooie prijzen!
Hoe gaan ze dit doen? De
aankoopbon is tevens je ticket
om kans te maken op een van
de mooie prijzen. Te winnen
zijn onder meer zes lingeriesets
ter waarde van 125 euro en
Cyell nachtkleding ter waarde
van 75 euro. Verder tien Oroblu
panty’s, twee Spanx leggings
ter waarde van 99 euro, een Liu
Jo-sjaal ter waarde van 65 euro
en diverse leuke goodiebags
vol verrassingen. Ook krijg je
vijftien procent korting op je
slip bij aankoop van een lingeriesetje (niet te combineren
met verjaardagsbon, cadeaubonnen of andere kortingen).
Voor iedere klant ligt in de
winkel een leuke giveaway
klaar en als je een leuke foto
van Lengerique post op Instagram of Facebook maak je ook
nog eens kans op een
cadeaubon ter waarde van 125
euro! Debby Thijssen en haar
team zijn er trots op dat ze
deze mijlpaal in het bestaan
van het bedrijf hebben bereikt.
,,Wij hebben er erg veel zin in,
dus kom gezellig langs, koffie
en lekkers staat klaar!’’ U kunt
ons vinden aan de Hoofdstraat
154 te Santpoort-Noord, tel:
023-5375822. Volg ons op
facebook / instagram.

EEN VERTROUWD ADRES
voor:
• Onderhoud en reparaties
• APK
• Moderne diagnose apparatuur
• Alléén 1e monteurs
• GRATIS advies

‘t is goed wat de Looze doet!
Nijverheidsweg 21a, 2102 LK Heemstede
tel.: 023-528 95 78
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast schoolkast gereedschapskast, etc. Tel.
06-53346064
Gezocht:
Zangers, kom zingen bij ons
gemengd koor in Heemstede:
Bassen, tenoren en alten van harte
welkom. Tel. 023-5583369

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten
vraagt tegen betaling pop singles/
lp’s uit de jaren 50, 60, 70, 80. Tel.
023-5381320
Gevraagd:
Fietsen oud of defect haal ik gratis
bij u op voor onze hobby. Tel.
023-5639828

Te koop:
Piko treinset, stoomlok 2 pers.
wagons trafo en rails, in nwst. €60,-.
Tel. 06-40879904
Te koop:
Nintendo switch game fifa20 €30,-.
Fifa21 €35,-. Rocket league €40,-. Tel.
06-22467961
Te koop:
Pfaff naaimachine zigzag €50,-. Tel.
023-5286824
Gevraagd:
Verzamel al 25 jr medailles stempelkaarten ijskaarten routekaarten etc.
van toertochten op de schaats. Tel.
0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding). Tel.
06-25384205
Gezocht:
Antieke stoommachine ea. oud
speelgoed. Hoge prijs geboden. Tel.
06-20893486
Gevraagd:
Bandrecorder tapedeck van akai
teac pioneer revox om mijn oude
muziek banden weer af te draaien.
Tel. 06-48344508

Lokaler wordt het niet!

73%
van onze lezers is
geïnteresseerd in
gemeentenieuws.

Neem contact
contact
Neem
op met:
met:
op
Heemsteder
Rodi
Media
0226-333311
023-8200170 ofof
advies@rodi.nl
verkoop@heemsteder.nl

Deze krant is onderdeel van:
Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Debby Thijssen, eigenaresse van Lengerique aan de Hoofdstraat 154
in Santpoort. Foto: aangeleverd

GRATIS KABAAL

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar
onderstaand adres:

ZEEWEG 189191 | 1971 HB IJMUIDEN

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling
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De leukste huisdierfoto’s: een laatste toegift!
Heemstede/Bloemendaal - De redactie ontving vorige week zoveel leuke huisdierfoto’s voor onze fotowedstrijd, dat
we hebben besloten nog een laatste toegift te doen. Op deze pagina nog enkele 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 knuffels. Alle inzenders bedankt! Nog even in spanning afwachten of je gewonnen
hebt...!

Mijn eigenwijze vriendje
“Dit is Flippie, mijn allerliefste gekke eigenwijze vriendje”, mailt Marian
Beers.

Keuzestress
Laura van Duin las de oproep om foto’s in te sturen in de Heemsteder….en kreeg directlast van keuze stress, zoveel
leuke foto’s! Ik heb meerdere huisdieren en stel ze graag met een mooie foto aan jullie voor.

Wij liggen elke dag zo bij elkaar
“Wij zijn Panda en Beer (3 jaar) en bij ons is het eigenlijk iedere dag Dierendag
maar natuurlijk worden wij op Dierendag extra verwend door onze baasjes.
Het lijkt alsof wij hier speciaal poseren voor de camera maar wij liggen elke
dag zo gezellig bij elkaar!” Ingestuurd door Martijn en Cindy.

De standaard ruwhaar teckel Ollie is 2,5 jaar oud. De liefste, spontaanste,
sociale teckel die er bestaat! Lief voor mens en dier en altijd vrolijk en
enthousiast.
Snuf… met recht een enorm knuffelkonijn. Houdt van hooi, koekjes,
loungen op een groot kussen in de woonkamer en zo lang mogelijk knuffelen met de baasjes!
Keesje de muis is één jaar oud. Houdt van pompoen pitten, klimmen en
klauteren en rent graag de gang op en neer. Ze vraagt graag om aandacht
en klimt het liefst over het baasje heen.
De konijnen Pip en Babs zijn een half jaar oud. Ze liggen graag te relaxen in
de woonkamer en houden erg van verstoppertje spelen in de plantenbakken in de tuin (en de plantjes in de bakken slopen ze)!

Ken uw tuin: het mannelijke icarusblauwtje loopt niet graag een blauwtje
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – Icarus
was een Grieks mythologische figuur
die geobsedeerd was van vliegen. Hij
fabriceerde voor zichzelf vleugels van
was en veren en probeerde te vliegen op grote hoogte. Door de zon
echter smolt de was en stortte hij
naar beneden. Waar dan de naam
van het vlindertje icarusblauwtje
(Polyommatus icarus) vandaan komt,
is vooralsnog een volslagen raadsel,
aangezien dit vlindertje een behendig vliegertje is. Wel vliegt dit lid van
deze grote vlinderfamilie blauwtjes
(Lycaenidae) relatief dicht bij de
grond.
Uiterlijke verschillen mannetje en
vrouwtje
In Europa zijn er zo’n 120 soorten
blauwtjes, waarvan 27 soorten in
Nederland zijn vertegenwoordigd.
Blauwtjes zijn relatief kleine vlinders.
Het icarusblauwtje is een van de
meest voorkomende soorten. Het is
een fraai getekend vlindertje, waar-

van het mannetje en het vrouwtje
eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn. De opengesperde vleugels
van het mannetje zijn blauwgekleurd, terwijl het vrouwtje (hier op
de foto) bruingekleurd is met oranje
stippen.
Het is sowieso niet gemakkelijk om
de soorten blauwtjes van elkaar te
onderscheiden.
Het icarusblauwtje kent drie overlappende generaties, waarvan de vliegtijd vanaf mei tot begin oktober
loopt. De vlinders zijn gek op nectar
van vlinderbloemigen en klaversoorten, die tevens hun waardplanten zijn. Het icarusblauwtje laat
zich graag op grasrijke, kruidenrijke
terreinen en tuinen zien.
De vlinder wordt daarom regelmatig
in Heem-steedse of Bloemendaalse
tuinen waargenomen, die aan deze omschrijvingen voldoen. De rups is
groen, is het gehele jaar aanwezig en
overwintert. De verpopping vindt
laag op de grond plaats.

Felle jongen
Het grappige is dat blauwtjes vaak in
groepjes overnachten in graspolletjes op gezamenlijke rustplaatsen. De
mannetjes verdedigen fel hun territorium en jagen andere mannetjes
en vliegende insecten weg, door ze
lang te achtervolgen.
Uit onderzoek blijkt dat dit blauwtje
een van de felste verjagers is van
indringers uit hun territorium. Tijdens
hun dagelijkse vluchten gaan ze op
zoek naar vrouwtjes. Heeft het
mannetje eenmaal een geschikt
vrouwtje gevonden, dan begint er
een liefdesdans van het vlinderpaar
door secondenlang stil in de lucht te
hangen. Dan is love in the air.
Als er geen ander mannetje in de
lucht is (anders loopt een van de
mannetjes letterlijk en figuurlijk een
blauwtje), dalen de vlinders neer in
de planten. Daar achtervolgt het
mannetje vervolgens het vrouwtje.
Beide bewegen de vleugels op en
neer, een wederzijds teken dat de
paring kan plaatsvinden.

Het icarusblauwtje (Polyommatus icarus) met dichtgevouwen buitenvleugels

Vrouwtje met opengesperde vleugels (Foto’s: Bart Jonker).
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Gemeenteraad
De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar
en vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen worden ook live uitgezonden
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Nationaal Boomspiegelfeest
Op 9 oktober vieren wij samen
met onze inwoners het Nationaal
Boomspiegelfeest. De meeste
boomspiegels zijn nu kaal, zonder planten
en bloemen. Wat als we dat stukje grond
zouden veranderen in een bloemenfestijn
voor bijen en vlinders?

Adopteer hiervoor een boomspiegel
in uw buurt of straat. Dat kan via
heemstede.nl/groenadoptie. De eerste
10 aanmeldingen kunnen een leuk
pakket met bloembollen ophalen
voor in hun nieuwe boomtuintje.
Wees er snel bij, want op is op!

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas
online die u gevonden hebt of zoek naar
de portemonnee die u kwijt bent.
Meer weten? Kijk op
www.heemstede.nl/ilost

Op woensdag 13 oktober
organiseert CJG Heemstede
de workshop ‘Vader of
moeder worden, en dan?’.
Tijdens deze workshop
denken we vast na over wat voor ouder
u wilt zijn en wat de komst van uw kind
met u doet. Hoe ga u werk en gezin
combineren? Wat zijn uw ideeën over
opvoeden? Er is volop ruimte voor het
stellen van vragen.
Datum: 13 oktober, 19.30 uur
Locatie: Plein1, Heemstede
Inschrijven: via cjgheemstede.nl

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

Hulp nodig bij het
coronatoegangsbewijs?

Gemeentelijke activiteiten
Tot en met 7 oktober
➜ Week van de ontmoeting
Speciale activiteiten in Plein1,
bij WIJ De Luifel en op diverse
andere locaties, binnen en buiten.
Bekijk het programma op
heemstede.nl/weekvandeontmoeting.
7 oktober, 14.00 – 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met
vragen over burenoverlast terecht bij
een speciaal maandelijks spreekuur.
Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

12 oktober, 19.00 - 21.00 uur
➜ Regenboog borrel
LHBTI borrel bij Loco Coffee
(Julianalaan 6).
18, 19, 20 en 21 oktober
➜ Vernieuwen asfalt

Heemsteedse Dreef

Het werk start na de ochtendspits en
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Dit geeft
veel verkeershinder, het advies is een
alternatieve route te kiezen. Kijk voor
meer informatie op www.heemstede.nl/
werkaandeweg.

Deel uw ervaring met duurzaam wonen!

Workshop vader of
moeder worden, en dan?

(Alleen op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

13 oktober 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Najaarsnota 2021
• Programmabegroting 2022,
meerjarenbegroting 2023-2025,
eerste begrotingswijziging 2022
• Toekomstvisie Weekmarkt
Heemstede en Marktverordening
Heemstede 2022
• Vaststellen afspraken MRA
Duurzaamheid Top 2021
14 oktober 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Wegcategoriseringsplan
Heemstede 2021
• Manpadslaangebied,
positionering Visie Delva
• Voorlopig schetsontwerp Van
Merlenlaan, Camplaan-west,
Raadhuisplein en
Valkenburgerlaan-noord

Openingstijden gemeente

Lijkt het u leuk om andere
huiseigenaren uitleg te geven
over energiebesparing of de
duurzame maatregelen in uw huis?
Doe dan mee aan de Nationale Duurzame
Huizen Route op 30 oktober en 6 november!
Door binnen te kijken in een duurzaam huis,
krijgen bezoekers praktische tips, zien zij de
duurzame maatregelen in werking en doen
zij inspiratie op voor hun eigen huis.
Meld uw huis aan via
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Twee verduurzamers onder één kap
Ze wonen in één huis
(tenminste… onder één kap) en
hebben allebei een achtergrond
in advisering over duurzaamheid. Logisch
dus dat voor Hein Veldmaat en Pjotr van
Oeveren de verduurzaming van hun
woningen regelmatig gespreksonderwerp
is: “Als er sneeuw ligt in de winter, staan
we allebei te kijken welk dak het langst wit
blijft. Want dat dak is het best geïsoleerd.”
Lees meer op heemstededuurzaam.nl.

Meer informatie: heemstede.nl

Heeft u hulp nodig om uw
toegangsbewijs op uw
telefoon te installeren?
Of weet u niet hoe u een
papieren bewijs kunt aanvragen? Ga
dan naar de bibliotheek in Plein1. Daar
helpen ze u graag verder.
Adres: Julianaplein 1, Heemstede

Officiële
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online
bekendmakingen op overheid.nl leidend.
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:
Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Beethovenlaan 23
➜ plaatsen dakkapel, Charlotte van
Pallandtlaan 13
➜ verlengen bestaande vlonder,
Chr. Bruningslaan 16
➜ uitbreiden woonhuis, Heemsteedse
Dreef 78
➜ plaatsen dakkapel, Wagnerkade 25
Verleende omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden van bestaande vlonder,
Chr. Bruningslaan 14, 18 en 20
➜ verlengen van bestaande vlonder,
Chr. Bruningslaan 16
➜ uitbreiden van bestaande vlonder,
M. Bolstraplein 8
➜ uitbreiden van bestaande vlonder,
M. Bolstraplein 10
➜ plaatsen van dakkapel, Scheldelaan 15
➜ wijzigen van een kozijn,
Strawinskylaan 51

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

