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Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Heemstede - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzendingen in de 
race voor de felbegeerde goed-
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn.
De juiste oplossing is: Geloof 
niet alles wat je hoort. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Annemiek de Hullu de 
gelukkige winnaar geworden. Zij 
kan haar prijs, de goedgevulde 
boodschappentas afhalen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede.

De winnaar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Podia Heemstede 
presenteerde op zondag 9 oktober in 
het kader van Theater voor Kids een 
interactieve muziekvoorstelling voor 
kinderen tussen 3 en 7 jaar.

De bekende zanger, liedjesschrijver 
en YouTuber Dirk Scheele stond voor 
een goedgevulde zaal van Theater de 
Luifel en kreeg de kleuters al snel 
mee in zijn verhalen. Die gaan over 
de belevingswereld van zijn doel-
groep, zoals muziek maken, dieren, 
de moestuin en de kinderboerderij. 
Muziek maken kun je op muziekin-
strumenten zoals zijn eigen gitaar, 
maar eigenlijk zit overal muziek in. 
Van een toiletrol, je ritssluiting tot 
een sleutelbos.

De voorstelling zit vol met verhalen 
die de fantasie van kinderen prik-
kelen, zonder de hulp van beelden 
van televisie of tablet. Stilzitten is er 
niet bij; de kinderen, hun ouders, opa’ 
en oma’s bewegen volop mee en 
sommige dappere dodo’s durven het 
toneel op bij Dirk.

Na een uurtje zang en dans krijgen 
de kinderen een pakje frisdrank en 
mogen ze op de foto met hun held, 

eventueel met een zojuist aange-
schaft T-shirt of boek van de liedjes-
zanger. De volgende voorstelling 

voor de kleintjes is De Wolf & de 
Zeven Geitjes op 13 november, De 
vliegende Hollander op 22 januari 

2023 en De Kleine Zeemeermin op 
16 april 2023. Meer informatie op:
PodiaHeemstede.nl. 

Dirk Scheele krijgt een zaal vol kleuters op de banken

Kinderen, maar ook volwassenen beleefden een heerlijke voorstelling. Foto: Mirjam Goossens.

Heemstede - Wethouder Sam Meer-
ho� heeft namens de gemeente 
Heemstede de landelijke Direct 
Duidelijk-deal ondertekend. Dit ge- 
beurde op maandag 10 oktober 
tijdens de Direct Duidelijk Week. De 
gemeente belooft hiermee dat ze 
serieus werk maakt van direct en 
duidelijk communiceren. 

Wethouder Meerho�: “Het college 
vindt het belangrijk dat alle inwoners 
kunnen meedoen aan onze lokale 
democratie. Door deze onderteke-
ning willen onderstrepen dat we 
extra ons best doen en willen werken 
aan betere communicatie: duidelijke 
teksten, geen moeilijk taalgebruik en 
een toegankelijke website. Naast 
acties binnen de eigen organisatie, 
willen we hier ook inwoners en 
ondernemers bij betrekken. Want wij 
kunnen wel denken dat we direct 
duidelijk communiceren, maar dit 
moeten we natuurlijk ook testen 
onder onze inwoners.” 

De schrijftraining ‘duidelijk(er) schrij-
ven’ is niet nieuw in de gemeente. De 
afgelopen jaren zijn meerdere ondui-

delijke brieven vervangen door beter 
begrijpelijke. De teksten op de web-
site zijn ook begrijpelijker gemaakt 
en meer gericht op hoe je iets kunt 
aanvragen of regelen. Ambtenaren 
krijgen training en een handige taal-
app helpt hen om duidelijke teksten 
te schrijven. Op de website kunnen 
bezoekers gebruikmaken van een 
voorleesfunctie of vertaalmogelijk-
heid. Maar natuurlijk kan het altijd 
nóg beter en duidelijker. 

Wat is direct duidelijk communice-
ren? Direct duidelijk communiceren 
betekent: je lezer of luisteraar altijd 
als uitgangspunt nemen, een per-
soonlijke benadering kiezen en er-
voor zorgen dat de taal die je ge-
bruikt begrijpelijk is. Hierbij helpen 
schrijftips, een checklist, training en 
goede voorbeelden uit de praktijk. 

Het doel van de landelijke campagne 
Direct Duidelijk is dat zoveel mogelijk 
organisaties de deal ondertekenen, 
zodat de hele overheid duidelijker 
gaat communiceren.
Meer informatie via:
www.directduidelijk.nl.

Gemeente Heemstede maakt werk van 
direct en duidelijk communiceren

Wethouder Meerho� op de bres voor betere communicatie.

Oplichting
Heemstede - Afgelopen week ont- 
ving de redactie een telefoontje van 
een bezorgde bewoner van de Zand-
voortselaan. De man in kwestie had 
een ‘controleur van KPN’ aan de deur 
gehad, daags nadat bij hem glasvezel 
was aangesloten.
De bewoner liet de controleur, die 
aangaf de werkzaamheden te willen 
checken, niet binnen. Hij belde wel 
met KPN omdat hij de zaak niet 
vertrouwde, en die liet weten dat 
deze praktijken niet tot de reguliere 
gang van zaken behoren. De Zand-
voortselaanbewoner ver- telde dat 
de ‘controleur’ ook bij zijn buren had 
aangebeld.
Toen besloot hij dat het handig was 
anderen (lezers) te waarschuwen, 
daarnaast heeft hij contact gezocht 
met de politie (0900-8844).

BAROLO

Reistip voor de herfstvakantie, 
elders in deze krant
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Heemstede - Binnenweg 85/87 werd in 1920 
gebouwd, beide als woonhuis. Diverse bewoners 
heeft nummer 87 gekend, waaronder bankier J.A. 
van Daalen. Weduwe G.H. Hooft was de laatste 
bewoonster eind jaren 20, begin 30. Daarna werd het niet alleen als woning 
gebruikt, maar ook als praktijkruimte. 
In de eerste Heemsteedsche Courant van 12 mei 1933 wordt de verhuizing 
vermeld van tandheelkundige C.W. Pollé naar Binnenweg 87. De familie 
Pollé woont/werkt heel veel jaren in het pand. Naast advertenties voor 
personeel voor zowel de praktijk als in het huishouden wordt Pollé vermeld 
in de adresboeken van Heemstede tot en met 1957. In die periode verlooft 
zoon Wim Pollé zich met Cock van Empelen (29 februari 1948) en Han Pollé 
met Cor v.d. Prijt (31 maart 1953). 
In het Haarlem’s Dagblad van 8 november 1957 staat de overlijdensadver-
tentie van Johanna Gerarda Pollé-de Goyer, overleden op 7 november, 58 
jaar oud, de vrouw van C.W. Pollé. Twee jaar later (7 juli 1959) overlijdt ook 
Cornelis Wilhelmus Pollé, oud 63 jaar. In december 1959 staat de praktijk-
woning Binnenweg 87 te koop. 
Het Haarlem’s Dagblad van 3 februari 1960 vermeldt vervolgens dat tand-
arts J. Schipper zich gevestigd heeft op Binnenweg 87. Ook hij adverteert 
voor personeel en voor hulp in de huishouding. 
In de jaren zestig houdt hij praktijk op Binnenweg 87. In die periode worden 
dochter Annette Evelien (16 mei 1960) en zoon Michiel Robert (11 februari 
1964) geboren. 
Het Haarlem’s Dagblad vermeldt in een advertentie op 12 augustus 1968 

dat tandarts J.G. van Amerongen zich gevestigd heeft op Binnenweg 87. 
Schipper zit er dan ook nog (adresboek Heemstede 1 april 1969). Ook Van 
Amerongen zit een tijd op Binnenweg 87. In 1998 laat hij zijn praktijkruimte 
nog aanpassen. De toenfoto komt uit de bouwtekening van 1998. 
In 1993 wordt in het stratenboek van Heemstede niet alleen Van Ameron-
gen op nummer 87 vermeld, maar ook tandarts A.E. Klay. Vervolgens zitten 
op Binnenweg 87 nog ‘tandartspraktijk M. Jansen’, ‘behang en decoratie de 
Zwart/S.A.’ en thans ‘Zeeman’. 
De nufoto van Harry Opheikens is van 9 oktober 2022. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg toen en nu (38)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 16 oktober,10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 te Heemstede
Zondag 16 oktober, 10.30u.
Akke Thimm.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Woensdag 12 oktober, 19u.
Mariaviering voor het Klaverblad 
mmv dameskoor. Ps. A. Dekker. 
Donderdag 13 oktober, 9u. Eucha-
ristieviering. Ps. Rob Verhaegh. 
Vrijdag 14 okober, 9u. Eucharistie-
viering. Ps. Rob Verhaegh. 
Zondag 16 oktober, 10u. Eucharis-
tieviering. Samenzang. Pater 
Tristan Perez. 
Donderdag 20 okober, 9.u. Eucha-
ristieviering. Ps. Rob Verhaegh. 
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 12 oktober, 11.30-
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Esko Kissboat.
Zaterdag 15 oktober, 17u. Mass in 
English, pater Tristán Pérez.
Zondag 16 oktober, 10u. Eucharis-
tieviering, pater Esko Kissboat.
Zondag 16 oktober, 18.45u. 
Plechtig Lof, pater Tristan Perez, 

m.m.v. E.J. Eradus, orgel. Het secre-
tariaat is beperkt geopend op 
vrijdag van 9-12u, 023-5286608, 
info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 16 oktober, 10u. Propo-
nent W. van Stuijvenberg. De dien-
sten kunt u volgen via: www.kerk-
omroep.nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Wilheminaplein Heemstede
Zondag 16 oktober, 10u. Ds. Jan C. 
Bos (Heemstede). De diensten zijn 
ook online te volgen via YouTube 
en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 16 oktober, 10u.    
Spreekster: Yvonne Elbers (vervolg 
David & Zn).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 16 oktober, ds. Ad Alblas 
(Oegstgeest). De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie: www.pkntref-
punt.nl, klik op actueel of zoek op 
YouTube naar trefpunt 
Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede - Zondag 16 oktober is 
dr. Jude Nicholas Fernando, beter 
bekend als ‘Father Jude’ in de OLV-
Hemelvaart te Heemstede, waar hij 
om 10.00 uur de mis opdraagt.
Dr. Jude Nicholas Fernando is priester 
in Sri Lanka in het diocees van 
Chilaw. Father Jude maakt zich al 
jaren sterk voor de allerarmsten, 
vrouwen en kinderen, die onder 
erbarmelijke omstandigheden aan 
hun lot worden overgelaten. Meer 
dan 300 kinderen met vaak alleen-
staande moeders zijn van zijn niet 
a�atende zorg afhankelijk.

Met zijn stichting Dimuthu bestrijdt 
hij armoede in materiële, sociale, 
intellectuele en geestelijke zin 
zonder onderscheid naar ras, kaste of 
geloof. Hij richt zich op wat concreet 
moet gebeuren: huisvesting, 
vorming, werk, zin van leven. 

Zondag is er gelegenheid om hem te 
ontmoeten en zal hij een toelichting 
geven op de projecten die lopen en 
op de huidige situatie in zijn land. 
In de afgelopen tijd zijn dorpen 
(afgelegen kleine gemeenschappen 
van kinderen en veelal alleenstaande 
moeders) waar Father Jude zich over 
bekommert extra zwaar getro�en 
door overstromingen. Rampzalig is 
de huidige politiek-economische 
situatie, die voor grotere schaarste 
heeft gezorgd, waardoor de aller-
armsten nog meer met voedsel 
geholpen moesten worden om te 
kunnen overleven. 
Financiële steun ook nu is daarom 
onontbeerlijk. Vele sponsors hebben 
in de afgelopen jaren via Lian en Ben 
Leliefeld met �nanciële bijdragen 
geholpen. Dat kan ook nu: 
NL94ABNA0890289603 t.n.v. B. Lelie-
feld o.v.v. Dimuthu. 

‘Father Jude is coming to town’

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Kleinkunstenaar op 
de Regenboogborrel
Heemstede - Dinsdag 18 oktober is 
er weer een Regenboogborrel bij 
Loco Co�ee in Heemstede. Ditmaal 
heeft de organisatie een kleinkunste-
naar uitgenodigd die zal voordragen.
Een maand later, dinsdag 15 novem-
ber, zullen country music artiesten 
van zich laten horen. De Regenboog-
borrels zijn vrij toegankelijk; ieder is 
welkom van 19-21 uur. Kijk voor 
meer info op https://lococo�ee.nl/.

De Regenboogborrel van 20 septem-
ber jl was een fantastisch succes. Het 
Haarlems Straatorkest speelde voor 
het Open Podium. Op het terras werd 
gespeeld door 15 muzikanten, tot 
groot vermaak van de bezoekers. 

Father Jude in Sri Lanka. Foto aangeleverd.

Creatieve inloop
Heemstede - Donderdag 13 en 27 
oktober om 14.00 uur is er in de 
Molenwerf een creatieve inloop met 
Gaby Godijk. 
Er wordt steeds een andere creatieve 

activiteit aangeboden waarmee deel-
nemers met elkaar aan de slag gaan.
Kosten € 3,-. Heeft u nog goed bruik-
bare spullen als knutselmateriaal 
over? Belt u wel even van te voren 
om te overleggen welke materialen 
nog nodig zijn: 023-548 38 28.
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Redelijk gevulde zaal meedenkers voor de Woonvisie. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Op dinsdag 4 oktober 
konden inwoners en afgevaardigden 
van woningcorporaties in gesprek 
gaan in het raadhuis, waar gemeente 
Heemstede een speciale avond hield 
over de nieuwe Woonvisie. Met 
wensen en opmerkingen kan het 
nieuwe college aan de slag om de 
visie in kaart te brengen. De meeste 

vragen die werden gesteld gingen 
over woonruimte voor starters en 
voor ouderen.
De avond werd druk bezocht. De 
aanwezigen konden in groepen 
discussiëren over woonwensen, 
oftewel: waar is de meeste vraag 
naar. Tiny houses, betaalbare woon-
ruimte voor starters alsmede sociale 

huurwoningen? De laatste twee!
Het was best druk en er kwamen 
genoeg vragen. 
Elke gemeente moet een woonvisie 
hebben en Heemstede is daar nu 
mee bezig samen met de inspraak 
van bewoners. Als voorzet was er een 
enquête waar 1200 mensen op ge-
reageerd hebben.

Betaalbare woningen voor starters en sociale 
huurwoningen op wensenlijst voor Woonvisie

Heemstede - Op maandagavond 3 
oktober opende wethouder Anneke 
Grummel een reeks informatie-
avonden, georganiseerd door de 
coöperatie Heemsteeds Duurzamer 
in samenwerking met de gemeente. 
De avonden gaan over mogelijk-
heden voor verduurzaming van 
woningen. De insteek is bewoners te 
voorzien van antwoorden op hun 
vragen over het omlaag brengen van 
energieverbruik. Daarnaast hen te 
informeren over subsidie- en isolatie-
mogelijkheden, de aanschaf en op-
brengsten van zonnepanelen en de 
warmtepomp die vanaf 2026 ver-
plicht is bij aanschaf van een nieuwe 
ketel.

Wethouder Grummel riep met name 
op tot isoleren en energiebesparing. 
“Daar valt in Heemstede waar veel 
grote en oude huizen zijn zowel voor 
het milieu als de portemonnee de 
meeste winst te behalen.” Dit was de 

eerste in de reeks avonden.
De komende avonden vinden ook 
plaats in het raadhuis en zijn op 26 

oktober, 8 november en 1 december.  
Aanmelden kan via:
www.heemsteedsduurzamer.nl.

Wethouder Anneke Grummel roept op tot 
isoleren en verlagen energieverbruik

Wethouder Grummel roept op te isoleren. Foto aangeleverd.

Heemstede - Raadslid Olav 
Lommerse van Heemsteeds Burger 
Belang (HBB) geeft het gemeente-
raadslidmaatschap op vanwege een 
nieuwe baan in het buitenland. Hij 
wordt opgevolgd door Jan Verhagen. 

Olav Lommerse geeft zijn raadslid-
maatschap vroegtijdig op vanwege 
een nieuwe baan in het buitenland. 
Korte tijd geleden kreeg hij een 
aanbod om het toerisme vlot te 
trekken in Egypte na alle corona-peri-
kelen, op een voor hem bekende 
plek rond de Rode Zee. Een kans die 
hij niet aan zich voorbij kon laten 
gaan. HBB zal zijn inzet, zijn positieve 
en optimistische noot, en zijn 
vermogen om mensen te binden 
enorm missen. Als geboren en 
getogen Heemstedenaar kent hij 
honderden andere Heemstedenaren. 
En als ervaren langeafstandswande-
laar kent hij elke straat in Heemstede. 
Fractievoorzitter Annelies van der 

Have: “Olav stond op nummer 2 van 
de kandidatenlijst van HBB. En 
terecht, gezien zijn kennis over 
Heemstede. We gaan hem ontzet-
tend missen, maar wensen hem 
uiteraard veel succes met zijn nieuwe 
baan in Egypte, een fantastische kans 
voor hem!” 

Jan Verhagen, de nummer 6 van de 
lijst, zal de vrijgekomen zetel 
innemen. Van der Have: “Met Jan 
hebben we een topspecialist op het 
gebied van gemeente�nanciën in 
huis. Daar kan de hele raad plezier 
van hebben, hij geeft namelijk ook 
cursussen op dat gebied aan 
gemeenteraadsleden uit heel Neder-
land. Bovendien heeft hij al eerder in 
de Heemsteedse gemeenteraad 
gezeten. Als huidige voorzitter van 
HBB loopt hij al een tijd mee met de 
fractievergaderingen.” Naar verwach-
ting wordt Verhagen eind oktober 
geïnstalleerd. 

HBB’er Jan Verhagen neemt 
raadszetel Olav Lommerse in

Olav Lommerse (links) en nieuw raadslid Jan Verhagen (rechts). Foto’s aangeleverd.

INGEZONDEN

Heemstede - “Zo mooi dit, de binnentuin van Het Carré in Heemstede”, 
schrijft Ed Westerho�.” En hij heeft gelijk!

Mooi herfstplaatje

Bloemendaal - Oude sieraden en 
goud, is dat nog wat waard? Waar 
zijn de munten van pa eigenlijk 
gebleven? Moesten die biljetten niet 
ingeleverd worden bij de bank? 
Herkenbaar? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling 
munten, oud papiergeld, gouden 
sieraden of oud zilver. Vaak gekregen 
van familie, vrienden of zelf verza-
meld. Het ligt er al jaren maar wat is 
het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, 
houdt Heritage Auctions Europe in 
Bloemendaal een gratis taxatiedag 
op dinsdag 18 oktober. Wie deze dag 

zijn verzameling deskundig wil laten 
beoordelen, kan zonder afspraak 
tussen 11.00 en 15.00 uur terecht in 

‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkere-
laan 20, Bloemendaal. 
Voor meer inlichtingen: 030-6063944.

Gratis taxatiedag in Bloemendaal op 18 oktober

Heeft u nog artikelen van waarde die u wilt laten taxeren? Foto aangeleverd.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede - De vlag ging uit bij 
Home Made By_ Ree, want de zaak 
bestond zaterdag j.l. 75 jaar. Het jubi-
leum werd samen met de klanten 

gevierd met een glas bubbels en de 
livemuziek van een swingende 
pianist.
De trotse eigenaar Jasper de Zwart 
werd overladen met bloemen en 
cadeautjes en neemt met de reali-

satie van een nieuwe aanbouw een 
voorschot op het volgende hoofd-
stuk in de toekomst van een van de 
oudste winkels van Heemstede. Het 
bleef nog lang onrustig aan de 
Binnenweg 89. 

Overladen met bloemen en cadeautjes...

Jasper en Sabrine ontvangen de felicitaties. Foto Mirjam Goossens.

Heemstede - Ook de komende 
periode zijn er weer interviews met 
auteurs bij Boekhandel Blokker. 
Woensdagavond 19 oktober is 
Suzanna Jansen present om over ‘De 
omwenteling- of de eeuw van de 
vrouw’ te vertellen. De avond vangt 
aan om 20.00 uur en de toegang is 
€5.

Hoe verging het Betsy en haar doch-
ters na Het pauperparadijs? Meester-
verteller Suzanna Jansen, auteur van 
Het pauperparadijs, schetst in De 
omwenteling de afgelopen eeuw 
vanuit een nieuw perspectief: dat 
van de vrouw.

Op een ochtend in 1981 hangt Betsy 
Jansen-Dingemans een laken buiten. 
Het is geen wasdag en het laken is 
niet eens nat. Haar jongste dochter, 
de auteur, weet: mijn moeder stelt nu 
een daad, ze sluit zich aan bij de 
vrouwenbeweging. Betsy is geboren 
in 1922, het jaar waarin vrouwen 
voor het eerst kunnen stemmen. 
Toch tellen ze amper mee: ze krijgen 
minder loon, worden op hun trouw-
dag ontslagen en zijn bij wet hande-
lingsonbekwaam. Honderd jaar later 
heeft haar dochter meer rechten en 
is haar wereld groter dan de huis-
kamer. Suzanna Jansen weet in De 
omwenteling als geen ander met een 
klein verhaal een grote geschiedenis 
te vertellen.

Donderdagmiddag 20 oktober om 
16.30 uur presenteert Sybren Kalk-
man (lokale held) zijn boek ‘Voor 
altijd mijn lie�e – gelukkig blijven 
met dementie’. De toegang is vrij.

Gelukkig blijven met dementie; het 
liefdevolle verslag van een mantel-
zorger. Na al veertig jaar gelukkig 
getrouwd te zijn, krijgt Dini Kalkman 
een beroerte en daaroverheen de 
diagnose vasculaire dementie. Door 
de ogen van haar man Sybren zie je 
hoe ze moedig hun leven proberen 
voort te zetten zoals het was, de 
dingen te blijven doen die ze leuk 
vinden en hoe ze omgaan met de 
toenemende beperkingen door de 
dementie. 

Het is een boek vol hoop. Een leer-
zaam boek bovendien, ook al door-
dat Kalkman in een bijlage zijn visie 
op de ouderenzorg in de toekomst 
geeft. Maar bovenal is het één grote 
liefdesverklaring, die geen lezer 
onberoerd zal laten.

Vrijdagmiddag 21 oktober is er een 
boekpresentatie van het ‘Sprookjes-
boek’ van Godfried Bomans en 
waarvan Thé Tjong-Khing de illustra-
ties heeft gemaakt, hij zal dan ook bij 
de presentatie aanwezig zijn, om 
16.00 uur. Toegang vrij.

Zaterdagmiddag 15.00 uur zal Ivo de 
Wijs een voordracht houden uit Drs. 
P - Bombong de kleine reus met Ivo 
de Wijs (bewerking) en Elisa Pesa-
pane (lokale held en illustraties) om 
15.00 uur. Toegang vrij.

Heinz Polzer, beter bekend als Drs. P 
(1919–2015), gold niet als een groot 
kindervriend, maar schreef niettemin 
een zowel spannend als vermakelijk 
verhaal voor kinderen van alle leef-
tijden. De avonturen van de kleine 
reus Bombong verschenen al een 
halve eeuw geleden in Donald Duck. 
Het vrolijke weekblad maakte er een 
gewoonte van om naast de strips ook 
elke week een prozaverhaal te 
presenteren. De avonturen van reusje 
Bombong verschijnen nu bij Uitge-
verij Zoetzuur voor het eerst in 
boekvorm.

Het nawoord is van Ivo de Wijs, die 
ook de bewerking ter hand nam. 
Beeldend kunstenares en literair 
tekenares Elisa Pesapane maakte de 
sprookjesachtige tekeningen. 

Alle activiteiten zijn bij Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 

Reserveren en info via:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Boekhandel Blokker pakt uit

Sprookjesboek van Godfried Bomans 
met illustraties van Thé Tjong-Khing, 
hij is aanwezig op 21 oktober.
Foto aangeleverd.

Heemstede - Koorzangers: opgelet! 
Op zaterdag 17 december vindt in de 
Oude Kerk te Heemstede na twee 
jaar afwezigheid voor de 21e keer de 
scratchdag ‘Christmas Carols’ plaats 
onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos. Begeleiding: Willem Jan 
Cevaal. Deelname: €17,50.
Aanvang: 10.00 uur. Aanmelden of 
info:  carolsheemstede@gmail.com. 
In één dag studeren ongeveer 
honderd koorzangers bekende en 
minder bekende Christmas Carols in. 
Vanaf 10.00 uur klinken de vierstem-
mige kerstliederen door de sfeervolle 

Oude Kerk. 
Begeleid door een vleugel en door 
kaarsen verlicht sluiten de zangers 
deze dag om 16.30 uur af met een 
intiem concert, waarvoor de toegang 
gratis is.  Al ruim 20 jaar is de 
scratchdag Christmas Carols een 
succesvolle en geliefde dag in de 
wijde omgeving van Heemstede. 
‘Once in Royal David’s City’ staat 
zeker op het programma, maar ook 
carols als ‘Away in a manger’, ‘Ding 
dong merrily on high’, ‘O come all ye 
faithful’ zijn regelmatig voorbij 
gekomen.

Scratchdag Christmas Carols in Heemstede

HUISDIERFOTOWEDSTRIJD

Heemstede/Bloemendaal - Is er 
iets moeilijker dan het allerleukste 
of -liefste huisdier aanwijzen? Alle 
huisdieren zijn lief, dat zal menig-
een beamen. Toch moest het 
gebeuren: naar aanleiding van de 
oproep ‘Leukste huisdier’, in het 
kader van Dierendag, is het dieren-
winkel ‘Heems sinds 1822’ gelukt 
om het leukste huisdier uit de 
stapel inzendingen te vissen: het is 
‘Beer’, een ondeugende kat die 
graag klimt, blijkens de foto. De 
foto, ingestuurd door ‘baasje’ Milou, 
is echt heel grappig. Je ziet zo dat 
Beer er thuis voor zorgt dat de 
aandacht wel een beetje op hem 
gericht is! Toch zal de lapjeskat de 
aandacht moeten verdelen, want er 
is nog een kat in huis: Bruingrijze 
Teddy. Hierbij ook zijn foto, dat 
heeft hij wel een beetje verdiend. 
Hoewel de redactie denkt dat 
Teddy iets minder ondeugend is, 
getuige zijn ‘gapende kopje’. Alle 

inzenders bedankt voor deelname. 
Winnares Milou de Soeten is reeds 
op de hoogte gesteld: zij mag de 
waardebon van Heems à 50 euro in 
ontvangst nemen.

‘Klimkat’ Beer wint wedstrijd ‘leukste huisdier’

Huisgenootje Teddy. De winnende foto.

Film & Lunch
WIJ Heemstede
Heemstede - Donderdag 27 okto-
ber om 10.30 uur kunt u bij WIJ 
Heemstede een �lm bekijken en 
aansluitend lunchen. Deze keer 
wordt een drama�lm uit 2008 
getoond. De entree inclusief de 
lunch is €13,50 per persoon. Wilt 
u de titel of inhoud van de �lm 
weten, belt u dan met 023 – 548 
38 28. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of belt u 
023 – 548 38 28.

Heemstede - Maandag 24 oktober 
van 10–12u organiseert Seniorweb 
bij WIJ Heemstede de workshop 
‘Opslaan in de Cloud met Google 
Drive’.
Als we het hebben over werken in de 
Cloud, dan wordt bedoeld het 
werken en opslaan via internet. De 
informatie of de programma’s waar 
het om gaat staan niet op een com- 
puter, maar worden online opge-

slagen en zweven als het ware als 
een wolk (Engels: Cloud) in de lucht. 
De meest gebruikte toepassing van 
de Cloud is het opslaan van bestan-
den.

De workshop is in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Opgeven: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of
023 – 548 38 28.

Workshop ‘opslaan in de cloud’

Heemstede - Elke maand wor-
den er �lms gedraaid in de grote zaal 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Dit zijn vaak �lms met een actueel 
thema of mooie, gouwe ouwe �lms. 
Woensdag 26 oktober is er een komi-

sche �lm uit 2020. De entree is € 7,- 
per persoon. Wilt u meer weten over 
de �lm, bel dan 023 – 548 38 28.

Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of
023 – 548 38 28.

Komische dramafilm in De Luifel
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Elke week ga ik er weer even voor 
zitten om een column als deze te 
vullen. Ik hoop dat u er leesplezier 
aan beleeft. Zelf vind ik het een 
leuke bezigheid, dus kost het ook 
minder moeite dan sommigen 
weleens denken. Wat wel altijd 
een vraagje is, is waar de column 
over gaat. Ziekte en zeer zijn niet 
altijd de meest vrolijke onder-
werpen, dus wil ik het ook niet te 
somber maken. Zoiets als dat er 
niets meer kan en mag omdat het 
ongezond is en de ziektelast hoog. 
Toch ga ik in deze column in op 
een andere zorgwekkende drug, 
namelijk alcohol. 

We zitten middenin de periode 
dat we oproepen om te stoppen 
met roken en ik dacht, dan kan 
deze er nog wel even bij. Helemaal in de gedachte dat de herfst zich heeft 
aangediend, we meer binnen zijn en ook de feestdagen in het vizier 
liggen. Als roken op nummer 1 staat waar het de ziektelast betreft, staat 
alcohol op plaats 5. 
Alcohol drinken is van alle tijden en is al sinds de middeleeuwen een 
populair genotsmiddel. Naast het feit dat alcoholgebruik een positief 
e�ect had op de gezondheid – drinkwater was niet schoon – was het een 
‘partydrug’. Later werd het – toen alcohol goedkoper werd – een middel 
om te kunnen omgaan met stress, angst en depressie. Dat leidde tot een 
omvangrijk verslavingsprobleem. Illustratief – sommigen van u zullen 
zich dat nog wel herinneren: de campagne waarin een kind zijn vader 
smeekt: Ach vaderlief, toe drink niet meer. 

Gelijk als roken, geven mensen aan dat het nemen van een glas gewoon 
lekker is. Het maakt je losser en een goed gevoel heeft een positief e�ect 
op de gezondheid. Overmatig gebruik is steeds meer in beeld gekomen 
als een probleem. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de 
overlast die het geeft voor anderen. Alcohol brengt je in een roes waarbij 
je niet meer helder kunt nadenken en de gevolgen van je gedrag niet 
goed kunt overzien. Langdurig en bovenmatig gebruik vormen een risico 
op het krijgen van een beroerte, borstkanker, tumoren, leveraandoe-
ningen en suikerziekte. E�ecten waar je toch wel even over moet 
nadenken, want je hebt het zelf in de hand. 

In deze tijden waarin we blootgesteld worden aan veel onzekerheid kan 
het soms verleidelijk zijn aan de werkelijkheid te ontsnappen door een 
glaasje te nemen. Laten we bese�en dat daar risico’s aan verbonden zijn. 
Dus, kortom, geen stichtelijke woorden dat het niet meer kan en mag, 
maar wel het advies: drink met mate!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een glaasje minder 

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede - Een aantal scholen in 
de regio kreeg afgelopen maandag 
bezoek van imker Pim Lemmers. Het 
thema van de Kinderboekenweek 
stond dit jaar in het teken van Dieren 
& Natuur Gi Ga Groen.

De Heemsteedse bijenhouder (van 
Stichting de Bijenvrienden) was te 
gast op de Aloysiusschool in Over-
veen en op de Sparrenbosschool in 
Bennebroek.

Aan de hand van imkermaterialen, 
foto’s, bijenkasten en korven werd 
aan de kinderen, van de groepen 1 
tot en met 8, de wonderlijke wereld 
van de bijen uitgelegd. 

“Het was weer leuk om de kinderen 
het belang van (wilde)bijen uit te 
leggen. Zonder bijen zijn de schap-
pen in de winkels grotendeels leeg”, 
aldus Pim. Aan het eind van de gast-
les mochten alle kinderen van de 
honing snoepen, zich verkleden als 

imker en kregen zij tot slot bloem-
zaadjes mee naar huis. En in het 
voorjaar krijgen de scholen ook nog 
een bijenhotel cadeau.

Binnenkort start het project ‘imker in 
de klas’.
Meer informatie hierover via:
info@pimlemmers.nl.

Imker Pim in de klas tijdens Kinderboekenweek

Op de Sparrenbosschool in Bennebroek. Foto’s aangeleverd.

Alyosiusschool te Overveen.

José van Duin en Monica Snoeks van Vrijwilligerspunt Heemstede. Foto aangeleverd.

Heemstede – Het Vrijwilligerspunt is 
ondergebracht bij WIJ Heemstede en 
is gevestigd aan de Herenweg 96. 
Voor vragen over vrijwilligerswerk en 
alles dat daarbij komt kijken klik je 
https://heemstede.wehelpen.nl aan. 
Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn: levert het ook iets op, vrijwilli-
gerswerk? Je kunt met de hulpvrager 
inderdaad een eventuele vergoeding 
afspreken, maar… je doet het sowie-
so nooit voor niets: de voldoening, 
het contact met mensen en het idee 
dat je echt iemand helpt, is eigenlijk 
al onbetaalbaar. 
Wehelpen.nl is een landelijk platform 
waar het vrijwilligerswerk in Heem-
stede bij is aangesloten, in onze 
gemeente uitgevoerd door Vrijwilli-
gerspunt Heemstede. José van Duin 
(coördinator) en Monica Snoeks van 
het Vrijwilligerspunt zijn actief met 
alles dat vrijwilligerswerk in goede 
banen leidt. Wehelpen.nl is een 
nuttig instrument dat daarbij helpt. 
José en Monica geven adviezen en 
praktische tips en onderhouden 
contacten met vrijwilligers en de 
instanties die hulpvragen hebben op 
het gebied van vrijwilligerswerk.

Aanmelden
Sinds 1 januari 2019 is vrijwilligers-
werk in Heemstede te vinden op de 
website:
https://heemstede.wehelpen.nl.

Inwoners van Heemstede die graag 
vrijwilligerswerk willen doen, kunnen 
zich via deze website aanmelden. Zij 
maken dan een pro�el aan waarin zij 
aangeven waarmee zij zoal willen 
helpen.
Dat kan gaan om hulp bij de admi-
nistratie, de tuin maar ook om gezel-
schap, samen een kop ko�edrinken 
of bijvoorbeeld de boodschappen 
doen of andere dingen. 

Met een pro�el maak je het de hulp-
vrager makkelijker. Het geldt ook 
andersom: als je op zoek bent naar 
een leuke vrijwilligersjob kijk je bij 
het aanbod, de hulpvrager kan speci-
�ek aangeven waar hij of zij hulp bij 
nodig heeft. Vraag- en aanbod dus, 
via wehelpen.nl, waarbij het grote 
voordeel is dat je vanachter je 
computer alvast een ‘match’ kunt 
vinden. De pro�elen worden getoetst 
door de servicedesk. Als je gebruik-

maakt van deze site moet je wel een 
account aanmaken. Kosten zijn er 
niet aan verbonden. Wie moeite 
heeft met het aanmaken van een 
pro�el kan daar hulp bij krijgen. 
Stuur een mailtje naar José of Monica 
via heemstede@wehelpen.nl of bel 
023-5483824. 

Aanwezig
Het Vrijwilligerspunt is actief op 
meerdere fronten. En laat zich goed 
zien om het vrijwilligerswerk in 
Heemstede te promoten. Voorbeel-
den zijn de aanwezigheid op diverse 
plaatsen zoals de Dag van de Nieuwe 
Inwoners, de weekmarkt, in verzor-

gingstehuizen, op Open Dagen van 
instanties… Een van de hoogte-
punten is het jaarlijkse Vrijwilligers-
feest waar vrijwilligers uit de ge-
meente in het zonnetje worden 
gezet. Dit najaar kan het feest einde-
lijk – zo is de voorspelling – plaats-
vinden zonder (corona)beperkingen. 

Website wehelpen.nl brengt vrijwilligers en vrijwilligerswerk samen
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V.l.n.r.: Esther en Sebastiaan van der Werf, hoofdprijswinnares Anita Veen en Irene Moors. Foto: Mirjam Goossens.

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Een eigen zaak starten 
- in een onzekere coronatijd - en 
ouders worden van een zoon is al 
een project op zich. Maar audicien 
Sebastiaan van der Werf en zijn 
vriendin Esther traden enkele maan-
den geleden ook nog in het huwelijk.

De ceremonie werd voltrokken door 
dorpsgenoot en bekende presenta-
trice Irene Moors. Zij reikte afgelopen 
zaterdag met zichtbaar plezier de 
prijzen uit aan de gelukkige winnaars 

van de aan het 1-jarig jubileum ge-
koppelde loterij: “Omdat je jonge 
lokale ondernemers best mag onder-
steunen en bovendien komen we 
hier straks allemaal een keertje langs 
voor ons gehoor“, volgens Irene 
Moors. De vaste klanten die de 
ondernemer in korte tijd aan zich 
wist te binden prijzen de expertise, 
de persoonlijke service en de snelle 
levering van Van der Werf Horen.

Vijf deelnemers aan de loterij gingen 
met fraaie prijzen naar huis. De 
hoofdprijs, een originele Bob Marley 

platenspeler, viel op het lotnummer 
van mevrouw Anita Veen. Zij bleek 
thuis in het bezit te zijn van diverse 
grammofoonplaten, dus dit exem-
plaar zal zeker niet binnenkort op 
Markplaats terug te vinden zijn, zoals 
de presentatrice met een knipoog 
suggereerde. Alle aanwezigen wer-
den na de prijsuitreiking uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje.

Van der Werf Horen is een onafhan-
kelijke audicien voor Heemstede en 
omgeving. Adres: Raadhuisstraat 65A 
in Heemstede.

Fraaie prijzen bij 1-jarig bestaan 
Van der Werf Horen

Heemstede - In de nacht van 
zaterdag 22 op zondag 23 oktober, 
tussen middernacht en zes uur ‘s 
ochtends kunnen omwonenden
last ondervinden van spoorweg-
werkzaamheden. Dit geeft ProRail 
door. 
De Slijptrein wordt ingezet, tussen de 
Irisstraat 19 Haarlem en Leidsevaart 

62 te Noordwijkerhout. Dit kan 
lawaaioverlast opleveren. Ook in de 
nacht van woensdag 26 op donder-
dag 27 oktober kan er overlast optre-
den. Dan rijdt de Slijptrein tussen de 
Irisstraat 19 Haarlem en Stationsweg 
57 Lisse.

In geval van ernstige hinder kan 
contact worden gelegd met 0800 - 
776 72 45 (gratis).

Werk aan het spoor

Heemstede - Zaterdag 15 oktober 
speelt de pianovirtuoos Ronald Brau-
tigam werken van Beethoven en 
Schubert in De Oude Kerk 
Heemstede. Brautigam heeft zich een 
reputatie opgebouwd als een van de 
meest toonaangevende pianisten 
van zijn generatie. Naast zijn regu-
liere concertpraktijk, waarin hij 
moderne instrumenten bespeelt, 
ontwikkelde hij zich tot een vooraan-
staand fortepianist. Van onschatbaar 
belang is het werk van Brautigam 
geweest voor de authentieke uitvoe-
ring van de pianomuziek op histori-
sche instrumenten. 
Ronald Brautigam ontving in 1984 de 
Nederlandse Muziekprijs, maar was 
ook toen al bezig met een internatio-
nale carrière; als solist met alle grote 
orkesten en dirigenten waaronder 
het London Philharmonic Orchestra, 
het Freiburger Barockorchester en 
het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Inmiddels heeft hij meer dan 60 Cd’s 
gemaakt met onder meer het com-
plete oeuvre voor piano van Mozart, 
Haydn en Beethoven. Opnames 
waarmee hij diverse hoge cd-onder-
scheidingen in de wacht heeft 
gesleept, waaronder twee Neder-
landse Edi-sons, een Franse Diapason 
d’Or en een Midem Classical Award. 

Ronald Brautigam speelt een schit-
terend programma: Beethovens Vari-
aties in es, op 35 (Eroica Variaties) en 
de Sonate in F, op. 57, ook bekend 
onder de naam ‘Appassionata’, en 
Schuberts Sonate D 960. Pianolief-
hebbers kunnen zich verheugen op 
een unieke belevenis in de Oude 
Kerk! 

Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.
Plaats: Oude Kerk, Heemstede 
Datum: zaterdag 15 oktober 20.15 u.

Ronald Brautigam geeft pianorecital in Oude 
Kerk Heemstede

Ronald Brautigam. Foto: Marco 
Borggreve.

Heemstede - Op initiatief van Stich-
ting Huis te Manpad en de Histori-
sche Vereniging Heemstede-Benne-
broek is op vrijdag 4 en zaterdag 5 
november het Huis te Manpad aan 
de Herenweg 7 te Heemstede van 
binnen te bezichtigen. De gratis 
rondleiding met een ervaren gids 
duurt ongeveer 45 minuten. Deze 
start in het souterrain en gaat daarna 
naar de herenkamer en de grote zaal 
met de fraaie wandschilderingen van 
Jurriaan Andriessen. 

Er start vanaf 10.00 uur elk half uur 
een rondleiding. De laatste is om 
15.00 uur. Per rondleiding geldt een 
maximum van 8 personen. 
Aanmelden kan alleen via een e-mail 
aan evenementen@hvhb.nl.
Geef daarbij het aantal deelnemers 
plus de namen op en naar welke dag 
(vrijdag of zaterdag) en tijd (elk half 
uur tussen 10.00 en 15.00 uur) uw 
voorkeur uitgaat. Wie zich aanmeldt, 
krijgt een bevestiging van de datum 
en de tijd via e-mail.

Binnenkijken bij Huis te Manpad

Binnenkijkje in Huis te Manpad. Foto aangeleverd door H. Opheikens (HVHB ).

Binnen vaste teams en in onze interne 
flexpool hebben we plek voor:

• Verzorgende IG
• Helpende plus
• Helpende Zorg & Welzijn

Wil je leren en werken in de zorg? 
We bieden ook diverse opleidings-
mogelijkheden.

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

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.

Wij zoeken collega’s sintjacob.nl
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WOENSDAG 12 OKTOBER
Komische drama�lm uit 2021 in De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Vanaf 19:00 uur. Info: 023 – 548 38 
28. Inloop Harmonie St. Michaël, 
Pinksterkerk, Camplaan 18, Heem-
stede. 

DONDERDAG 13 OKTOBER

Creatieve inloop in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan Heemstede. 14u. 

VRIJDAG 14 OKTOBER
Dolf Jansen, voorstelling Flitsbe-
zorgd, theater De Luifel, 20.15u.
  

ZATERDAG 15 OKTOBER
Pianorecital Ronald Brautigam, 
20.15u, Oude Kerk.

ZONDAG 16 OKTOBER
Rommelmarkt Sportcentrum Groe-
nendaal, Sportparklaan 16, Heem-
stede. 9.30-16u.

Theeconcert, 15u. Oude kerk Heem-
stede. Te gast is Trio Orionis. O.a 
klassieke muziek van Schubert. 
Bijdrage: deurcollecte.

Excursie met de boswachter op 
Buitenplaats Leyduin, 14-15.30u. 
Aanmelden: www.gaatumee.nl.

DINSDAG 18 OKTOBER
Regenboogborrel, Loco Co�ee,
Julianalaan 6, Heemstede. 19-21u. 
Toegang vrij.

SeniorWeb aanwezig in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. Voor 
digitale problemen. Neem eigen 
apparaat mee. 10.30-12u. Deze 
open inloop wordt gestart om 10u 
met een uitleg over het maken van 
een fotoboek. Gratis toegang.

Wandeling van Plein1 naar de 
OLVH-kerk a/h Valkenburgerplein.
Start: 10u. Met gids van Hist. ver.
Heemstede/Bennebroek. Opgave: 
023 - 548 38 28.

Gratis taxatiedag Bloemendaal voor 
munten, goud, sieraden etc. 11-15u. 
Vanouds het Dorpshuys, Donkere-
laan 20, Bloemendaal.

 WOENSDAG 19 OKTOBER
Suzanna Jansen over ‘De omwente-
ling- of de eeuw van de vrouw’, om 
20u bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede.

DONDERDAG 20 OKTOBER
Sybren Kalkman (lokale held) met 
zijn boek ‘Voor altijd mijn lie�e – 
gelukkig blijven met dementie’, om 
16.30u. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede.

VRIJDAG 21 OKTOBER
Najaarsoncert COV Haarlem om 
20u. Philharmonie Haarlem 
Centrum. Kaarten:
www.theater-haarlem.nl.

Foreverly Brothers, tribute to the 
Everly Brothers, theater De Luifel, 
20.15u. 

Boekpresentatie ‘Sprookjesboek’ bij 
Boekhandel Blokker, met illustrator 
Thé Tjong-Khing om 16u. 
Binnenweg 138, Heemstede.

ZATERDAG 22 OKTOBER
Voordracht Ivo de Wijs uit Drs. P - 
Bombong de kleine reus, en Elisa 
Pesapane (lokale held en illustra-
ties), 15u. Binnenweg 138, 
Heemstede.

MAANDAG 24 OKTOBER
Workshop Seniorweb ‘opslaan in de 

cloud met Google drive’. De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, 10-12u.

WOENSDAG 26 OKTOBER

Film bij WIJ Heemstede. 19.30u.
Info en kosten: www.heemstede.nl 
of 023-54828.

DONDERDAG 27 OKTOBER
Drama�lm en lunch bij WIJ 
Heemstede, de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 10.30u. Info en kosten: 
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

ZATERDAG 29 OKTOBER 
Dominic Seldis en Henk van Twillert 
(saxofonist), Double Bass!, Oude 
Kerk, 20.15u. 

ZONDAG 30 OKTOBER

Mindful ochtendduintocht, vertrek 
8u bij Bleek en Berg, Bergweg Bloe-
mendaal. (duur: 75 min). Info en 
aanmelden: 023-5411123. 

MAANDAG 31 OKTOBER
Workshop Seniorweb: Excel. 
10-12u. De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Opgeven: www.
heemstede.nl of 023-5483828.

VRIJ 4 EN ZATERDAG 5 NOVEMBER
Rondleidingen in Huis te Manpad, 
Herenweg 7 Heemstede. Elk half-
uur. Aanmelden:
evenementen@hvhb.nl. 

AGENDA

Foto aangeleverd.

Heemstede - Zondag 16 oktober is 
er om 15.00 uur een Theeconcert in 
de Oude kerk. Een optreden van het 
Trio Orionis met schitterende muziek 
van Mendelssohn en Schubert. 
Het trio Orionis heeft het beeldmerk 
van het sterrenbeeld Orion gekozen: 
drie heldere sterren op een rij! 
Bestaande uit Carla Vermeulen, 
piano, Willem Bijleveld, viool, René 
Reijnhart, cello.  Voor dit concert 
uitgebreid met Suus Bijleveld, alt-
viool en Gerrit Jan de Jongh, contra-
bas. Het programma: Van Mendels-
sohn: Pianotrio nummer 1 in d, opus 
49 in vier delen. 

Van Schubert Het Forellenkwintet in 
A opus 114 in vijf delen. Nadere 
informatie over de te spelen compo-
sities staan op het programma. 
Een mooi uur muziek waarbij de 
Muziekcommissie u graag begroet! 

De organisatie verzoekt bezoekers 
afstand te bewaren en eventueel een 
mondkapje te dragen.  Na a�oop is er 
de gebruikelijke deurcollecte, uw 
bijdrage is na het bestrijden van de 
onkosten voor Het Restauratiefonds. 
Na a�oop is er een gezellig samenzijn 
in de Pauwehof met thee, ko�e en 
zelfgemaakt gebak.

Theeconcert met Trio Orionis in de Oude Kerk

Heemstede –De lezing die Judith 
Koelemeijer afgelopen vrijdag bij 
Boekhandel Blokker zou houden over 
Etty Hillesum, is verplaatst naar 
vrijdag 18 november, aanvang 20.00 
uur. Reserveren kan alvast via
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. Toegang € 7,50.

Etty Hillesum werd nog geen dertig 
jaar. Maar wat ze schreef, is nog 
steeds een bron van inspiratie voor 
miljoenen. Haar dagboek en brieven, 
die over de hele wereld werden 
vertaald en gepubliceerd, spreken 
nog altijd onverminderd tot de 
verbeelding. Maar wie was Etty 
Hillesum eigenlijk? Welke vrouw gaat 
schuil achter de mythe die anderen 
vaak van haar maakten? Judith 
Koelemeijer volgde het spoor ver 
terug. Zij werkte de afgelopen jaren 
intensief aan de voltooiing van een 
meesterlijke biogra�e, gebaseerd op 
diepgravend onderzoek in binnen- 
en buitenland. Zij reisde van Wester-
bork naar Amerika, van Israël naar 
Polen, interviewde tal van mensen en 

deed vele verrassende ontdekkingen 
in archieven en op zolders. Haar 
onderzoek werpt een nieuw licht op 
Etty Hillesum, haar Russische 
moeder, haar jeugd in Deventer, haar 
studententijd, haar vrienden en 
liefdes, de oorlogsjaren in Amster-
dam en Westerbork, en het einde in 
Auschwitz. Etty had besloten niet 
onder te duiken: ze wilde het lot van 
haar volk delen. Maar waarom, wat 
was de achtergrond van deze opmer-

kelijke keuze? En hoe kunnen we 
haar indrukwekkende getuigenis 
begrijpen in de context van die tijd, 
Etty’s familieleven en haar brede 
vriendenkring? In Etty Hillesum, dat 
leest als een meeslepende roman, zet 
Judith Koelemeijer het korte en 
intense leven van Etty Hillesum op 
een glasheldere en aangrijpende 
manier in een nieuw licht.

Judith Koelemeijer (1967) is schrijver 
van literaire non-�ctie. Zij brak in 
2001 door met haar familiegeschie-
denis Het zwijgen van Maria Zachea, 
waarvan meer dan 350.000 exem-
plaren werden verkocht. Ook haar 
volgende boeken, Anna Boom (2008) 
en het autobiogra�sche Hemelvaart 
– Op zoek naar een verloren vriendin 
(2013) werden bestsellers. Haar werk 
werd onder meer bekroond met de 
NS Publieksprijs en het Gouden 
Ezelsoor/best verkochte literaire 
debuut.

Boekhandel Blokker is gevestigd aan 
de Binnenweg 138.

Lezing over bio Etty Hillesum op
18 november bij Boekhandel Blokker

Judith Koelemeijer. Foto aangeleverd.

BOHEEMS KRISTAL GLAS

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De productie van 
glas van het merk Moser in de
Tsjechische Republiek is loodvrij. 
Toch wordt dit glas als kristal be-
schouwd. Dit door de complete 
chemische samenstelling en hoge 
kwaliteit van glas. Een vaas die 
geblazen wordt bij Moser behoeft 
een tot twee maanden werk voor 
zij verkocht wordt.

Het oorspronkelijke bedrijf van 
Ludwig, Moser & Sohne is opge-
richt in 1857 door Ludwig Moser, in 
Karelsbad. Het is een glasfabriek/
werkplaats die eerst glas polijstte 
en etste, en later objecten van kleurloos en gedecoreerd glas ging 
ontwerpen en vervaardigen, van de puurste kwaliteit.

Moser is een luxe glasfabrikant in Bohemen, ook in Oostenrijk en Honga-
rije. Van begin af aan in 1857 ontwikkelde het zich als loodvrijglasfabriek.
Het wordt beschouwd als het meest luxueuze Tsjechische merk.
Moser, ook wel de Koning onder de glas. Het glas van de foto is behoorlijk 
zwaar en heeft, zo noem je dat, ‘duimafdrukken 19-eeuws slijpsel’ en het 
heeft een zeshoekig voetje.

Moser

Heemstede - Digitale problemen? 
Als u vragen hebt over uw laptop, 
telefoon of tablet, vrijwilligers van 
SeniorWeb helpen u graag. Neem uw 
eigen apparaat mee naar SeniorWeb, 
op dinsdag 18 oktober van 10.30-12u 
bij WIJ Heemstede, in de Luifel (Heren-
weg 96, Heemstede). Deze open 
inloop wordt gestart om 10.00 uur 

met een uitleg over het maken van 
een fotoboek. Gratis toegang.

SeniorWeb helpt bij 
digitale problemen

Foto aangeleverd.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Barolo - Al plannen voor de herfstvakantie? Denk dan eens aan 
het prachtig in herfstkleuren getooide wijnplaatsje Barolo in de 
Langhestreek van Piemonte in la bella Italia. Barolo heeft nog 
geen 1000 inwoners, maar de befaamde rode Barolowijn uit 
deze streek wordt als een van de meest hoogstaande en gere-
nommeerde wijnen ter wereld gezien, die je enkele jaren moet 
laten liggen, alvorens deze goed op dronk is. En wat is er niet 
heerlijker om met dit natte en gure herfstweer gezellig onderuit 
te gaan zitten met een goed glas rode wijn, zoals een Barolo? 
Vraag maar aan onze Heemsteedse en Bloemendaalse wijnhan-
dels en slijterijen, die dat kunnen beamen. Alles draait in Barolo 
en omgeving om wijn en deze kan uiteraard overal geproefd en 
ingekocht worden. Loop door Barola en je ruikt gewoon de wijn 
in ieder straatje. Er is zelfs een kurkentrekkersmuseum. Maar 
buiten de wijn is Barolo op zichzelf een prachtig plaatsje. 

De familie Falletti
Zoals de familie Dei Medici het lang voor het zeggen had in het 
Toscaans Florence, draait de geschiedenis van het kleine Barolo 
in Piemonte vooral om de edele familie Falletti. De Falletti’s 
waren een machtige bankiersfamilie uit Alba en omgeving, die 
het lot van Barolo en de omliggende gemeenschappen vanaf 
1250 bepaalden. Het kasteel van Barolo, thans wijnmuseum, 
bestond reeds en was daarvoor opgetrokken als verdedigings-
werk tegen de Saraceense aanvallen. De Falletti’s bestierden 
rond 1300 zo’n 50 Piemontese koninkrijkjes. Later in de geschie-
denis werd Barolo in 1730 een markizaat, met de nazaten van de 
familie Falletti.  

‘Wijn van koningen en koning der wijnen’
Het was echter Markiezin di Barolo Giulia Colbert Falletti, die de 
aandacht voor de toen nog nieuwe wijn uit deze omgeving wist 
te wekken bij koning Carlo Alberto di Savoia. Deze nieuwe wijn 
werd gekarakteriseerd als vol en met een eigen smaak. De basis 
van de Barolowijn is de nebbiolodruif. Deze redelijk fragiele en 
bijzondere druif is uniek, omdat deze vrij laat op de wijnstok rijpt 
bij de eerste mist eind oktober (nebbia is het Italiaanse woord 
voor mist, waaraan deze druif haar naam dankt). De wijn wordt 
gefermenteerd in de openlucht en de markiezin liet speciale 
kelders bouwen, waardoor de wijn kon rijpen in een eigen 
gecreëerd microklimaat. De koning ontving van de markiezin 
vele vaten en was een groot liefhebber van deze unieke en 
hoogstaande wijn. Zo kreeg de barolowijn de naam ‘de wijn van 
koningen en koning der wijnen’. Koning Carlo Alberto di Savoia 
was zo gepassioneerd van deze wijn, dat hij besloot zelf deze te 
gaan produceren. Mede door deze koning werd de Barolowijn 
beroemd. Rond 1895 werd het landgoed met de kelders geërfd 
door de familie Abbona, die er verder voor zorgde dat de wijn 
zijn prestigieuze naam en bekendheid kreeg. 

Verschillende bodemsamenstellingen
In de streek de Langhe, die ook uitgeroepen is tot UNESCO 
Werelderfgoed, kan slechts in 11 gemeenten de Barolowijn 
geproduceerd worden, waaronder Barolo zelf. De Barolowijn 
kent zelf echter eigen smaakverschillen en varianten. Dit komt 
omdat deze streek heuvels heeft met vele verschillende bodem-
samenstellingen. Hierdoor zijn er verschillende Barolowijnen 
qua smaak en ook qua budget beschikbaar. Een Barolowijn moet 
enkele jaren rijpen in vaten en kan zelfs pas op dronk zijn na 10 
jaar in de kelder. De wijn wordt als een van drie beste wijnen ter 
wereld beschouwd en draagt sinds 1980 het prestigieuze predi-
kaat DOCG (Demoninazione di Origine Controllata e Garantita). 

(Diverse bronnen, o.a. Eataly en Comune di Barolo)

Laat Barolo en zijn wereldberoemde wijn dit najaar uw vrienden zijn!
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Regio - Noord-Holland is hard bezig 
om het Natuurnetwerk Nederland in 
de provincie af te maken. Dit heeft 
tot nu toe al gezorgd voor de terug-
keer van bijzondere diersoorten zoals 
de otter en zeldzame plantensoorten 
zoals groenknolorchis en veenmosor-
chis. Inmiddels is bijna 93% van het 
natuurnetwerk klaar. Dat staat in het 
Programma Natuurnetwerk 2023. 

Het natuurnetwerk versterkt de 
natuur en verbindt gebieden met 
elkaar door natuurstroken, bermen 
en watergangen, faunapassages en 
natuurbruggen. Zo hebben planten 
en dieren een betere kans zich te 
verspreiden en voort te planten. In 
totaal is al ruim 52.000 hectare van 
het natuurnetwerk klaar en moet 
nog 4.400 hectare worden omge-
vormd naar natuur. 

Tien natuurprojecten
Er wordt binnen het Noord-Hol-
landse natuurnetwerk gewerkt aan 
zo’n tien projecten. Het afgelopen 
jaar zijn een paar projecten afgerond. 
“We houden de vaart erin”, zegt ge-
deputeerde Esther Rommel (Natuur 
en Bodemdaling). “Dankzij de goede 
samenwerking tussen de provincie 

maatschappelijke partners, onderne-
mers en inwoners hebben we al veel 
natuurgebieden met elkaar kunnen 
verbinden en blijven we werken aan 
de biodiversiteit in Noord-Holland. 
Daar mogen we trots op zijn!” 

Gebiedsgerichte aanpak in 24 
gebieden
De provincie werkt in 24 gebieden 
aan de natuur. In elk gebied is een 
projectleider of gebiedsregisseur aan 

de slag om de laatste hectares om te 
vormen. Naast het werken aan de 
natuur zijn er andere uitdagingen, 
zoals de stikstofaanpak en kwaliteits-
verbetering van bodem, water en 
klimaat. Hiervoor heeft de Rijksover-
heid doelen gesteld in het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG). 
De provincie werkt de komende 
jaren met een gebiedsgerichte aan-
pak aan het bereiken van deze 
doelen.

Noord-Hollands natuurnetwerk zorgt voor 
terugkeer zeldzame plant- en diersoorten

Foto aangeleverd door Provincie N-H.

Haarlem - Dinsdag 18 oktober vindt 
in de Van Bragtzaal van de Doopsge-
zinde Kerk Haarlem een lezing plaats 
door archivaris Mechteld Gravendeel 
over de doopsgezinde familie 
Barnaart. De locatie is Frankestraat 24 
in Haarlem. De lezing begint om 
20.00 uur.
Archivaris Mechteld Gravendeel 
heeft afgelopen maanden op het 
Noord-Hollands Archief het eeuwen-
oude archief van de Haarlemse 
doopsgezinde familie Barnaart geor-
dend en beschreven zodat onderzoe-
kers het kunnen raadplegen. De 
familie Barnaart maakte fortuin in de 
handel in sto�en en manufacturen 
en is bekend als bewoners van land-
goed Vogelenzang en Huis Barnaart 
in Haarlem. De bekendste telg is 
jonkheer Willem Philip Barnaart 
(1781-1851). Het archief is zeer geva-
rieerd: van 17e-eeuwse reisverslagen 
en brieven van zakenrelaties uit 
Spanje en de Caraïben tot 
19e-eeuwse liefdesbrieven en 
stukken van de Wereldjamboree in 
1937. In de lezing passeren de 
belangrijkste familieleden en hun 
wetenswaardigheden de revue en zal 
ook ingegaan worden op hun 
connectie met de Doopsgezinde 
kerk.

Belangstellenden die de lezing willen 
bijwonen kunnen een bericht sturen 
naar haerlemexcursies@gmail.com 
o.v.v. datum lezing voornaam, achter-
naam en aantal personen.
Leden van Historische Vereniging 
Haerlem, lidmaten van de Doopsge-
zinde kerk en leden van de geschie-
denistafel van de Sociëteit Vereeni-
ging betalen 5 euro, introduc(e)es 
7,50 euro.
Ko�e en thee vooraf zijn inbegrepen, 
een optioneel drankje na a�oop kan 
ter plekke worden betaald.  

Lezing over doopsgezinde familie Barnaart, 
die fortuin maakte in handel stoffen

Willem Philip Barnaart (1781-1851) 
portret. Foto aangeleverd.

Haarlem - Het 16e Internationaal 
César Franck Concours, dat 4 tot en 
met 8 oktober plaatsvond op het 
Willibrordusorgel in de Nieuwe Bavo 
(KoepelKathedraal) te Haarlem, is 
gewonnen door de Nederlandse 
organist Rik Melissant. Vanwege het 
tweede eeuwfeest van de geboorte 
van de componist aan wie dit 
concours is gewijd, bestond het 
repertoire bij deze a�evering uitslui-
tend uit werken van César Franck.

Na een selectieronde werden tien 
jonge organisten met zeven verschil-
lende nationaliteiten toegelaten tot 
de eerste voorronde van het con-
cours op dinsdag 4 oktober. Helaas 
meldden zich twee daarvan vlak voor 
het concours ziek. Vervolgens selec-
teerde de jury, bestaande uit Michel 
Bouvard (F), Petra Veenswijk (NL) en 
Étienne Walhain, zeven organisten 
om door te gaan naar de tweede 
voorronde op donderdag 6 oktober, 
waarna drie kandidaten werden 
toegelaten tot de �nale op zaterdag 
8 oktober. Voor de �nale moesten de 
kandidaten alle Trois Chorals van 

Franck voorbereiden waarna, na 
a�oop van de tweede voorronde, aan 
ieder een daarvan werd toegewezen. 
Daarnaast stond de Final op. 21 als 
verplicht werk op het programma.
De tweede prijs werd toegekend aan 
de eveneens uit ons land afkomstige 
Leendert Verduijn en de derde prijs 
aan Hina Ikawa uit Japan.

De drie prijzen werden uitgereikt 
door burgemeester Wienen, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van het 
Haarlemsche Muziekfonds dat het 
geldbedrag voor de eerste prijs ter 
beschikking had gesteld.
De publieksprijs, uitgereikt door de 
heer Davids, voorzitter van de Stich-
ting Willibrordusorgel, ging naar 
Leendert Verduijn.
Alle �nalisten mogen tevens in de 
komende jaren een concert geven op 
het Willibrordusorgel, en de winnaar 
van de eerste prijs tevens op het 
Smits-orgel van De Duif in Amster-
dam.
De jury verklaarde na a�oop dat het 
niveau van de meeste deelnemers 
opmerkelijk hoog was.

Rik Melissant winnaar Internationaal 
César Franck Concours Haarlem

De prijswinnaars en de voorzitter van het Haarlemsche Muziekfonds. Van links naar 
rechts: Leendert Verduijn, Hina Ikawa, burgemeester Wienen, Rik Melissant. 
Foto: Koos Schippers.

Haarlem - Jeroen Olthof (voorzitter 
Bestuurlijke Regie Schiphol) en 
minister Mark Harbers (Infrastructuur 
en Waterstaat) hebben afspraken 
gemaakt om de leefomgeving rond 
Schiphol te verbeteren. 
Het doel is om uitstoot en geluid in 
de regio te verminderen. Tegelijker-
tijd moet er ruimte zijn voor natuur-
herstel, woningbouw, infrastructuur 
en de verbetering van het elektrici-
teitsnet. Om tussen al deze opgaven 
een goede balans te vinden hebben 
de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), 
waarin 56 gemeenten en 4 provincies 
verenigd zijn, en het Rijk de bestuurs-
overeenkomst intenties samenwer-
king NOVEX Schipholregio 
ondertekend.

NOVEX-gebied 
De Schipholregio is als NOVEX-
gebied aangewezen. Dat houdt in 
dat het Rijk en provincies en 
gemeenten in de omgeving van de 
luchthaven samen invulling gaan 
geven aan maatregelen. De onderte-
kening van de bestuursovereen-
komst is een belangrijke eerste stap. 
Daarna worden afspraken uit de 
bestuursovereenkomst samen met 
alle betrokken partijen verder uitge-
werkt. Jeroen Olthof: “Een gezonde 
en veilige leefomgeving voor onze 
inwoners staat voorop. De BRS pleit 

al jaren voor een aanpak waarbij alle 
belangen in de regio, zowel maat-
schappelijk als economisch, worden 
meegewogen. Daarom is het goed 
dat we dit met deze bestuursover-
eenkomst samen vastleggen.” 
Mark Harbers: “Rondom Schiphol 
spelen veel verschillende belangen 
en vraagstukken, die de kwaliteit van 
de leefomgeving voor omwonenden 
raken. Als kabinet willen we de uitda-
gingen in samenhang aanpakken en 
tot een nieuwe balans in de omge-
ving komen. Daarin is deze onderte-
kening een belangrijke eerste stap.” 

Bestuurlijke Regie Schiphol en het 
Rijk 
De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) 
is het samenwerkingsverband van 56 
gemeenten en 4 provincies in de 
Schipholregio.
De voorzitter van de BRS is Jeroen 
Olthof.

Namens het Rijk is de overeenkomst 
ook ondertekend door de ministers 
van Economische Zaken en Klimaat, 
voor Klimaat en Energie, voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en voor Natuur en Stikstof.

‘Leefomgeving Schiphol verbeteren’

Beeld: Provincie Noord-Holland.

Ongeval Zandvoortselaan

Heemstede - Dinsdagmorgen 11 
oktober omstreeks 11.20 uur heeft 
een ongeval plaatsgevonden aan de 
Zandvoortselaan in Heemstede. Een 
�etser raakte gewond na botsing 
met een scooter op het �etspad. Het 
slachto�er werd gecontroleerd door 
het ambulancepersoneel en vervol-
gens overgebracht naar het zieken-
huis voor verder onderzoek. Hoe het 
ongeval heeft kunnen gebeuren, is 
niet bekend.

Foto: AS Media. 



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

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

12 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Programmabegroting 2023 en 

meerjarenbegroting 2024-2026
• Zienswijze meerjarenbegroting 

MRA 2021-2024

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 41

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

Nieuwe regelgeving: 
➜ �nanciële verordening Heemstede 2022

Verwijdering gemeentelijke boom: 
➜ berk, rot/zwamvorming, Beethovenlaan 

nr. 64. Deze boom wordt verwijderd in 
het kader van noodzakelijk onderhoud. 
De intentie is te herplanten. Herplant 
wordt later in het jaar bepaald. In 
principe op de huidige locatie.

Uitnodiging Dag van de Mantelzorg 

De Nationale Klimaatweek komt eraan!

Gemeentelijke 
activiteiten

26 oktober 2022
➜ Informatieavond over 

energiebesparende 
maatregelen

Wat zijn de mogelijkheden voor een 
goed geïsoleerd huis met maximale 
besparingen? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

29 oktober en 5 november 2022
➜ Duurzame Huizen Route
Via duurzamehuizenroute.nl bekijkt u 
voorbeelden, komt u in contact met 
een huiseigenaar in de buurt en kunt 
u om advies vragen.

3 november 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

8 november 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond over 

zonnepanelen
Waarom de aanschaf van zonnepanelen 
aantrekkelijk is, wat ze opleveren en 
waar u op moet letten. Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg komt eraan. Het college van 
burgemeester en wethouders bedankt op deze dag graag alle mantelzorgers 
in Heemstede. Bent u mantelzorger? U bent van harte uitgenodigd!

Programma 10 november
Dit jaar hebben we op donderdag 10 november drie leuke activiteiten georganiseerd. 
Ook ontvangen alle mantelzorgers een cadeaubon.

10.00 - 14.00 uur Klankschalen-ligconcert met aansluitend een lunch (Wilhelminakerk)
12.00 - 15.45 uur Historische wandeling met voorafgaand een lunch (vanaf het raadhuis)
19.00 - 22.30 uur Filmavond met afsluitend een borrel (Theater De Luifel)

Aanmelden
Voor deelname aan de Dag van de Mantelzorg en het in ontvangst nemen van de 
cadeaubon kunt u zich aanmelden bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
op telefoonnummer (023) 8910 610 of mail naar info@tandemmantelzorg.nl.

Van 31 oktober tot en met 6 
november is het de Nationale 
Klimaatweek. Ook u kunt 

bijdragen aan een duurzame toekomst! 
Tijdens de Nationale Klimaatweek 
worden activiteiten en bijeenkomsten 
georganiseerd door en voor inwoners, 
organisaties en ondernemers. Ga 
bijvoorbeeld mee met de boswachter in 

het Groenedaalse bos, volg een webinar 
over de isolatieactie die op 1 november 
van start gaat, kom alles te weten over 
hoe uw groente-, fruit, en keukenafval 
groen gas kan worden of wandel de ‘Hier 
begint de zee’ wandeling. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstededuurzaam.nl/
de-nationale-klimaatweek-komt-eraan.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen en vergroten dakkapellen, 

Camplaan 16A
➜ ruimte in woongebouw wijzigen in 2 

woningen en nieuwe entree, Duin en 
Vaart 1 tot en met 17

➜ verplaatsen uitweg/inrit, Lentelaan 14

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 

34
➜ ombouwen carport naar woonruimte en 

plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 41
➜ vervangen uitbouw, verhogen 

trappenhuis, vergroten dakkapel en 
diverse gevelwijzigingen, Heemsteedse 
Dreef 243

➜ bouwkundige splitsing pand, 
Koediefslaan 119, 121, 121A

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Wat is ondermijning? 
En wat kunt ú doen? 

Ondermijning betekent dat 
criminelen gebruik maken van 
diensten van onze samenleving 
(de bovenwereld). Denk hierbij 

aan drugshandel, arbeidsuitbuiting of het 
witwassen van geld.
Ziet u een verdachte situatie? Bijvoorbeeld 
vreemde activiteiten rond een huis of een 
winkel waar nooit klanten komen. Meld 
uw vermoedens bij de politie via 0900 - 
88 44 of bij Meld Misdaad Anoniem via 
0800 - 70 00 of meldmisdaadanoniem.nl. 
Zo houden we uw buurt veilig!

Verwijderen boot:
➜ grijze polyester boot met wit dek zonder 

vergunning, Zuider Buiten Spaarne aan 
Tooropkade, ter hoogte van Marisplein 2. 

Haal vóór 19 oktober 2022 de boot weg. 
Na deze datum wordt de boot door de 
gemeente weggehaald en maximaal 
13 weken bewaard.

Verwijderen scooters:
➜ bromscooter, merk Yamaha JogR, kleur 

zilver/rood, met kenteken 62FXX2 ter 
hoogte van Oosterlaan 2

➜ snorscooter, merk Piaggio Zip, kleur 
zilver, met kenteken FP084N ter hoogte 
van Kastanjelaan 1

Haal vóór 20 oktober 2022 de scooter 
van de weg. Na deze datum wordt de 
scooter door de gemeente weggehaald en 
maximaal 13 weken bewaard.




