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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Op 11 oktober stroom-
de de raadszaal vol met boze bewo-
ners die verhaal kwamen halen over 
het voornemen voor langere tijd 
Oekraïners en statushouders te huis-
vesten in hun omgeving. Bewoners 
van de Constantijn Huygenslaan 
willen de speelplaats behouden voor 
de buurt. Het college had het plan 
opgevat om op 24, 25 en 26 oktober 
te spreken met bewoners rond het 
Oude Slot, Constantijn Huygenslaan 
en de Fazantenlaan. Op 27 oktober 
zou de gemeenteraad het plan 
moeten goedkeuren. Wel heel kort 
dag vonden de bewoners. 

Tevens wordt 1,5 ton uitgetrokken 
om te onderzoeken of de panden 
Kerklaan, de Princehof en de Lieven 
de Keylaan in aanmerking komen om 
deze om te bouwen tot apparte-
menten. Zo wordt ook gedacht op 
het oude politiebureau (Kerklaan) 
een extra etage te bouwen. Dit alles 
vergt een lange adem en die tijd is er 
niet.  

“Plannen onacceptabel”
Tijdens een inspreek sessie op 11 ok- 
tober sprak mevrouw Fardau Bosma 
grote woorden. Onacceptabel vond 
zij de plannen. Andere locaties zijn 
meer geschikt dan het speelterreintje 
dat nu moet verdwijnen. “Het gaat u 
niet lukken”, sloot zij haar bijdrage af. 
Commissielid Derks (D66) liet zich 
ontvallen dat zij de locatie niet kent. 
Niet bepaald vertrouwenwekkend 
voor een raadslid. Volgende inspre-

kers benadrukten het belang van de 
speelplek en hekelden de informatie 
en de inhoud van een bewonersbrief.  
Het kwam aan het licht dat de 
gemeente in 2021 grond aan de 
Huygenslaan heeft aangekocht van 
de Provincie, met als doel 15 jaar 
lang het terrein als speelplaats te 
behouden.
De burgemeester werd gehekeld 
over de wijze van informeren en het 
ontbreken van participatie. Bonnema 
(VVD) vond het een kwestie van het 
voltallige college en vroeg zich af 

waar ‘zijn wethouder Stam’ was in dit 
proces. Hij kreeg geen antwoord. 
Duinker (HBB) stelde voor wat meer 
tijd te nemen dat in eerste instantie 
door de collega’s werd afgewezen, 
maar aan het einde van de vergade-
ring kwam het daar wel op neer. Het 
college moet het stuk terugnemen. 
Boeder (CDA) kondigde een motie 
aan waarin hij deze kwestie op juridi-
sche gronden fout ziet gaan. Volgens 
hem is de burgemeester verantwoor-
delijk en niet de gemeenteraad. De 
raad zou volgens hem geen rol zou 

spelen in dit proces. Al met al een 
zaak die veel vragen oproept bij de 
omwonenden. Het college komt met 
een lijst van een 30-tal locaties die 
zijn onderzocht, waarbij de meeste 
locaties om uiteenlopende redenen 
niet geschikt zijn bevonden. Rond de 
mogelijkheid te bouwen op het 
Manpadslaangebied is het stil. 
Evenals het terrein van SEIN. SEIN wil 
wel meewerken, maar vraagt in ruil 
uitbreiding voor hun eigen cliënten.

Wordt vervolgd in november.

Nieuwe huisvestinglocaties in Heemstede voor 
statushouders en Oekraïners stuiten op verzet

Speelplaats Constantijn Huygenslaan. Foto: Eric van Westerloo.

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij

Heemstede - Gemeente Heemstede 
levert via het plan van aanpak Ener-
giearmoede met 185.000 euro een 
bijdrage aan de bestrijding van ener-
giearmoede. Met verschillende acti-
viteiten, zoals een ‘witgoedregeling’, 

bieden we huishoudens met energie-
armoede passende ondersteuning 
om energielasten blijvend te 
verlagen.
Naast het landelijke prijsplafond dat 
per 1 januari 2023 in werking treedt, 
hebben ook gemeentes geld gekre-
gen van het Rijk voor de bestrijding 
van energiearmoede.
Heemstede heeft samen met Bloe-
mendaal het plan van aanpak Ener-
giearmoede gemaakt. Het plan bevat 
een witgoedregeling en een ver-
warmingssysteemaanpak. Met de 
uitvoering van het plan van aanpak 
wordt binnenkort gestart, in afstem-
ming met Haarlem en Zandvoort.

Witgoedregeling
Via de duurzame witgoedwissel zet 
de gemeente het bedrag deels in om 
oud en energie-onzuinig witgoed te 

vervangen door energiezuinig wit-
goed. De focus ligt op wasmachines, 
drogers, koelkasten en vriezers. 
Inwoners die hiervoor in aanmerking 
komen (laag inkomen en weinig 
vermogen) kunnen zelf kiezen welk 
apparaat het best aansluit op de 
persoonlijke wensen en gezinssa-
menstelling. Ze worden hiervoor op 
termijn benaderd en hoeven zelf 
geen actie te ondernemen.

Verwarmingssysteemaanpak
In Zuid-Kennemerland krijgen alle 
corporaties werkzaam in Bloemen-
daal, Heemstede, Haarlem en Zand-
voort, de mogelijkheid om een subsi-
dieaanvraag te doen.
Hiermee kunnen ze een aantal maat-
regelen door hun installateurs laten 
uitvoeren. Bijvoorbeeld radiatoron-
derhoud (doorspoelen van vervuilde 

leidingen) of slimme klokthermo-
staten aanbrengen.
Wethouder Sam Meerho�: ‘We zijn 
ons ervan bewust dat het voor veel 
inwoners lastig is om de rekening te 
betalen. Zeker wanneer er een nieuw 
energiecontract moet worden afge-
sloten, wordt het voor steeds meer 
inwoners lastig.
Ik ben blij dat hier zoveel aandacht 
voor is en we op deze manier 
mensen die het moeilijk hebben 
kunnen ondersteunen.’

Energietoeslag
Naast bovengenoemde acties wordt 
dit jaar ook een energietoeslag van
€1300,- uitgekeerd aan inwoners met 
een laag inkomen. Kijk voor meer 
informatie en voorwaarden op:
www.heemstede.nl/aanvragen-en-
regelen/energietoeslag.

Gemeente Heemstede levert bijdrage aan bestrijding energiearmoede

Commissariaat voor 
de Media: ’Huis-aan-
huiskrant heeft 
grootste bereik’
Heemstede - Huis-aan-huis-
bladen bereiken het grootste 
publiek, gevolgd door regionale 
publieke omroepen en regionale 
dag-bladen. Dat blijkt uit recent 
onderzoek van het Commissa-
riaat voor de Media. Het onder-
zoek is uitgevoerd onder ruim 
tienduizend Nederlanders van 
zestien jaar en ouder.
Het huis-aan-huisblad weet 
volgens de onderzoekers ook 
burgers te bereiken die minder 
geïnteresseerd zijn in gemeen-
tenieuws. Huis-aan-huis-
kranten worden door de 
meeste respondenten gezien 
als ‘belangrijkste informatie-
bron’.
Niet eerder is het gebruik van 
lokale informatiebronnen voor 
alle online en o�ine geconsu-
meerde media-kanalen in deze 
omvang en representatief voor 
alle streken in Nederland in 
kaart gebracht.

Grote interesse in lokaal 
nieuws
Een grote meerderheid van de 
Nederlanders is geïnteresseerd 
in lokaal nieuws, zo blijkt uit 
het rapport. Van de onder-
vraagden is 46 procent ‘buiten-
gewoon geïnteresseerd’ in wat 
er in de (eigen) gemeente 
speelt. Nog eens 43 procent is 
‘enigszins geïnteresseerd’.
Meer dan de helft van alle 
respondenten zegt wekelijks 
een huis-aan-huisblad te lezen. 
Vooral Nederlanders van 35 
jaar en ouder geven de voor-
keur aan huis-aan-huiskranten. 
Het bestuur van de Neder-
landse Nieuwsblad Pers (NNP) 
is blij met de uitkomst van het 
onderzoek en noemt het 
‘precies wat nodig hebben’. 
Volgens staatssecretaris Gunay 
Uslu (Cultuur en Media) laat de 
uitkomst zien dat lokale media 
‘een belangrijk onderdeel zijn 
van het leven van mensen’. 
,,Het is een bevestiging van 
wat we al wisten.”

Het Commissariaat voor de 
Media houdt toezicht op de 
naleving van de Mediawet en de 
Wet op de vaste boekenprijs. 
Hiermee beschermt het Commis-
sariaat de onafhankelijkheid, 
pluriformiteit en toegankelijk-
heid van het media-aanbod en 
ondersteunt daarmee de informatie-
vrijheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Deze week:
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

De eerste bouwtekening van 
Binnenweg 89 (91) was van 
1889, daarna geen bewoners-
informatie. Pas in 1922 (Haar-
lems Dagblad) staat een bewo-
nersnaam vermeld: mevr. 
Claveaux, met het verzoek om 
een net meisje in de huishouding. 
Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 
vermeldt als bewoners op Binnenweg 89 makelaar
C. Boendermaker en sto�eerder J.W. Claveaux. In het 
adresboek van Heemstede wordt hij als directeur 
vermeld. Beide bewoners worden vermeld tot in 1932. 
In 1934 meldt zich een nieuw ‘gezinshoofd’ op nr. 89: 
J.L.A. Hotz, mevrouw Hotz-Claveau wordt in 1935 
beëdigd als makelaar. Meerdere bewoners volgen, 
totdat in juli 1939 een �liaal van ‘Zaanlandia’ wordt 
geopend met als �liaalhouder W. Korthals, die ook op 
89 woont.
Begin jaren 40 wordt de ‘Heemsteedse Apotheek’ op 89 
genoemd totdat het adresboek van Heemstede van 1 
januari 1942 schilder/behangpapier magazijnhouder A. 
Casteleijn op 89 is gestart.
Op 13 februari 1947 wordt de zaak van de gebr. Roel en 
Henk Ree geopend, een zeer bescheiden begin in het 
voorste gedeelte van het pand. In 1928 waren ze al 
gestart met een schildersbedrijf met de werkplaats aan 
de Jan van Goyenstraat.
Inmiddels heeft de zaak een 75 jarige geschiedenis 
(oktober 2022), waarover geschreven is in Heerlijk-
Heden 193 en ook in de Heemsteder is er aandacht aan 
besteed. ‘Home Made by Ree’ heeft ook een fraaie 
banner met daarop de hele historie beschreven. Enkele 
punten daaruit zijn:  
In 1953 gaan het schildersbedrijf en de verfwinkel elk 
hun eigen weg. In 1958 komt Henk Ree jr. o�cieel in de 
verfzaak werken, de naam veranderde in Verfhandel 
Ree & Zn.  
In de jaren 50 en 60 groeit de zaak uit naar een verf-
speciaalzaak, mede door het Amerikaanse ‘Do it 
yourself’ concept. Ook worden er glas-, behang- en 
kunstschilders-artikelen verkocht. Af en toe was er een 
expositie, zoals in 1952 van pastels en tekeningen van 
Jan Wiegman (1884-1963).  

Ter gelegenheid van het 25-jarig (1972) bestaan wordt 
de winkel gemoderniseerd. In 1980 is een tweede 
ingrijpende verbouwingsperiode van vijf maanden,
5 november dat jaar is de heropening. In 2004 neemt 
Jasper de Zwart de zaak over, sinds 1997 liep hij daar 
stage.  
Als Jasper in 2016 de kans krijgt om pilotstore te 
worden van het prachtige concept ‘Home Made By’ en 
ook het naastgelegen pand 91/91a vrij komt, wordt 
‘Home Made By REE’ geboren, een megaverbouwing 
volgt. In 2022 wordt de aanbouw achter de winkel 
gerealiseerd, waardoor de huidige tuin een magazijn 
en kantoorruimte wordt.  

De nu-foto van Harry Opheikens is van 16 oktober 
2022. De toen-foto is uit de jaren 50 (archief HVHB). 
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 (39)

Heemstede - Er zijn prachtige foto’s 
met paddenstoelen. Wie heeft de 
natuur gemaakt? Een grote ontplof-
�ng, een komeet, ontstaan uit 1 cel? 
Dat geloof je toch zeker zelf niet.
Ga eens onderzoeken wat jij gelooft. 
De mens is bijna goddelijk gemaakt 
met vermogens om te denken en 
creatief te zijn.
Zondag 23 oktober om 11.00 uur 
nemen we tijd om te re�ecteren via 
foto’s en muziek.
Uiteraard omlijst met ko�e vooraf en 
soep achteraf.

Evangelische gemeente Nehemia, 
Koediefslaan 73, Heemstede.

Herfstkleuren lokken 
mensen naar buiten

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 23 oktober, 10u.
Drs. G. van der Harst-de Leeuwe 
(Haarlem).
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Vrijdag 21 okober, 9u. Eucharis-
tieviering. Ps. Rob Verhaegh. 
Zondag 23 oktober, 10u. Woord- 
en Communieviering mmv 
Bavokoor. Ps. A. Dekker.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 23 oktober, 10u.
Ds. D. van Arkel. Na de dienst is 
er ko�edrinken.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.
nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 19 oktober, 10u. 
Viering hart voor ouderen,
pater Esko Kissboat.
Woensdag 19 oktober, van 
11.30-12.30u. Uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid 
tot stille aanbidding, pater Esko 
Kissboat.
Zondag 23 oktober, 10u. Eucha-
ristieviering, pater Tristan Perez.
Zondagavond 23 oktober, 
18.45u. Plechtig Lof.
Het secretariaat is geopend op 
maandag, dinsdag en vrijdag 
van 09-12u., 023-5286608,
info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

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

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 23 oktober, 11u. 
In His Presence. Ko�e vooraf en 
soep na a�oop van de dienst.
Opgave:
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 23 oktober, ds. Otto 
Sondorp (Aerdenhout) m.m.v. 
de cantorij o.l.v.Addy Alberts.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op 
YouTube naar trefpunt 
Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede - Op zondag 2 oktober 
werd in de Bavokerk het patroon-
sfeest, het Bavofeest gevierd.
De kerk was extra feestelijk versierd 
en de viering werd ondersteund door 
één groot koor, gevormd door de 
vier koren die de Bavo rijk is.
Aan het slot van de viering klonk 
zoals altijd het Bavolied en ook dat 
werd natuurlijk meegezongen. 
Daarna konden de vele bezoekers 
genieten van ko�e of thee en er 
waren, naar inmiddels lange traditie, 
weer zelfgebakken lekkernijen voor 
bij de ko�e. 

De zondag daarop was het opnieuw 
feest in de nog steeds feestelijk 
versierde Bavokerk.
Pater Esko Kissboat werd welkom 
geheten door de vier parochies van 
het Klaverblad.
Pater Diego Pildain, heeft in de 
zomer afscheid genomen van het 
Klaverblad om naar Rome te ver-
trekken voor een studie van twee 
jaar, waar hij al geruime tijd naar 
uitkeek.

De nog jonge pater Esko die oor-
spronkelijk uit Limburg afkomstig is, 
maar tien jaar in Rome verbleef voor 
zijn studie, neemt zijn plaats in het 
Klaverblad in. 

In de zeer drukgezochte viering 
gingen de vier pastores van het 
Klaverblad voor: pater Tristan Perez, 
pater Esko Kissboat, pastor Ans 
Dekker en gelukkig was na een 
periode van herstel ook pastor Rob 
Verhaegh aanwezig. 

Het grote samengestelde koor van 
de Bavo gaf weer acte de presence 
en ook dit werd een mooie viering. 
Pater Esko kreeg de gelegenheid om 
zichzelf in de viering voor te stellen, 
en over zijn achtergrond en studie-
periode in Rome te vertellen.
Aan het einde van de viering kreeg 
pater Esko van de kinderen zelfge-

maakte bloemen die zij in de kinder-
woorddienst voor hem gemaakt 
hadden. 

Na a�oop van de viering konden de 
vele aanwezigen kennis maken met 
pater Esko, ook nu weer onder het 
genot van een kopje ko�e.
De ook aanwezige moeder van pater 
Esko had op zijn verzoek speciaal uit 
Limburg vlaaien meegenomen voor 
bij de ko�e, naar goed Limburgs 
gebruik. 

De Bavoparochie wenst een mooie 
periode toe en kijkt uit naar een 
goede samenwerking.

De Bavo viert 
dubbel feest

De Bavoviering. Foto: René van der Poll.
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Heemstede - De Heemsteedse Caro-
line van Dijk gaat van 2 t/m 14 janu-
ari 2023 met een groep vrouwen 
voor Stichting Melania Ontwikke-
lingssamenwerking ruim 400 km 
�etsen in de deelstaat Tamil Nadu, in 
het zuiden van India. 

Daarmee wil ze geld ophalen voor de 
goede doelen die Melania steunt. 
Eerder deed Caroline dit al in Rwan-
da, Zambia en Vietnam. 

Mensen kunnen zich aanmelden om 
mee te �etsen. “We bezoeken projec-
ten van Melania en halen sponsor-
geld op. Fietservaring is niet noodza-
kelijk, maar wel �jn. We huren �etsen 
ter plaatse en er reist een �etsen-
maker mee en een bus voor bagage 
en transfers. We slapen in eenvou-
dige hostels en genieten van het 
heerlijke Indische eten.” 

Eén van de vrouwengroepen die 
Melania steunt, wordt bijv. getraind 
in de productie van biologisch af-

breekbare mest. Hiervoor worden 
composteerputten gebouwd en de 
mest van koeien verzameld. De 
compost wordt verhandeld op de 
markt om uitgeputte landbouw-
gronden weer vruchtbaar te maken. 
De vrouwen vormen een coöperatie 
en volgen samen trainingen. Hierbij 
worden ze ondersteund door een 
plaatselijke hulporganisatie.

Elke deelnemer wordt gevraagd circa 
1.000 euro aan sponsorgeld op te 
halen om de projecten mee te 
�nancieren. 

De kosten zijn circa 950 euro voor de 
vlucht en 1.350 euro aan kosten voor 
de overnachtingen, maaltijden, �ets-
huur, �etsshirt en transfers. 

Neem contact op met Caroline over 
deze reis: 06 5128 9796, of via
cvandijk@melania.nl.

Informatie over Melania vind je op de 
website: www.melania.nl.

ro wen gezocht om te etsen 
voor Stichting Melania in India 

Heemstede - Na een lastige corona-
periode konden verenigingen, clubs 
en vrijwilligersorganisaties dit jaar 
weer voortvarend vooruit. Daarmee 
was er ook weer van alles mogelijk 
op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Met het ophe�en van de beperkin-
gen zijn vrijwilligers en hun organisa-
ties, blij dat het allemaal weer moge-
lijk was, er vol enthousiasme tegen-
aan gegaan. Elkaar weer ontmoeten, 
samen eindelijk dat mooie project 
kunnen uitvoeren, nieuwe manieren 
van werken ontwikkeld en geïnte-
greerd, voorvloeiend uit twee jaar 
coronamaatregelen, of op een bijzon-
dere wijze eindelijk die nieuwe vrij-
willigers binnen kunnen halen. Of 
iets anders dat u vol trots, juist dit 
jaar, voor elkaar hebt gekregen als 
vrijwilliger of als vereniging, club of 
vrijwilligersorganisatie.
Als de coronacrisis ons één ding 
heeft geleerd, is het improviseren en 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisa-
ties hebben grote veerkracht 
getoond. Dit jaar wordt met de vrij-
willigersprijs juist hiervoor waarde-
ring uitgesproken. Daarom dit jaar 
aandacht voor het thema “Veer-
krachtig vrijwilligerswerk van het 
Jaar”. 

Nomineer! 
U kunt uw nominatie voor “Veer-

krachtig vrijwilligerswerk van het 
Jaar” nomineren tot maandag 14 
november. 

Motivatie 
Schrijf een korte motivatie waarom 
uw organisatie, activiteit of vrijwil-
liger de vrijwilligersprijs verdient en 
verstuur deze per mail naar:
jvanduin@wijheemstede.nl.
Vermeld hierbij uw contactgegevens. 

Voorwaarde
Iedere nominatie komt in aanmer-
king, zolang het vrijwilligerswerk in 
Heemstede plaatsvindt of ten be-
hoeve van Heemsteeds vrijwilligers-
werk is. 

Waardering
De gemeente Heemstede geeft elk 
jaar een feest voor alle Heemsteedse 
vrijwilligers als blijk van waardering 
voor hun enthousiasme, betrokken-
heid en inzet.

Dit jaar gaan we weer voor een vrij-
willigersfeest in de Burgerzaal in het 
Raadhuis van Heemstede.

Uitreiking en feest op woensdag
23 november 2022, 19.30-21.30 uur. 
Voor vragen kunt u terecht bij José 
van Duin, Vrijwilligerspunt Heem-
stede, jvanduin@wijheemstede.nl. 

Vrijwilligersprijs Heemstede: nomineer 
‘Veerkrachtig’ vrijwilligerswerk van het Jaar!

Door Joke van der Zee 

Heemstede – Jorinda Rietmulder 
heeft in haar leven veel kennis opge-
daan over het menselijk lichaam en 
dan vooral hoe het niet goed functio-
neren ervan je leven danig kan 
verzieken. Dat woord is helaas letter-
lijk te nemen wanneer bepaalde 
oorzaken ervoor zorgen dat je je 
allesbehalve goed voelt terwijl daar 
op het eerste gezicht helemaal geen 
aanwijzing voor is. Maar die is er heel 
vaak wel. En belangrijk is ook hoe je 
met pijn omgaat. Jorinda, opgeleid 
professioneel danseres, weet zelf 
alles van pijn die tijdens haar dans-
carrière voor roet in het eten zorgde, 
vooral ook omdat zij de oorzaak niet 
meteen kon achterhalen. Pas toen ze 
studies fysiotherapie, manuele 
therapie en gespeci�ceerde volgde 
kon ze pijn veel beter doorgronden. 
Ze paste haar kennis met succes toe 
als behandelaar binnen multidiscipli-
naire teams op de hoofdpijnpoli van 
het Spaarne Gasthuis Haarlem. Daar 
werkt ze al 12,5 jaar. Vanaf nu oefent 
ze haar vak als therapeute ook uit in 
Heemstede, bij Praktijk de Nieuwe 
Lente. Het is een mooie locatie waar 
diverse behandelmethodes worden 
aangeboden. De pijnbehandeling die 
Jorinda (vanuit haar bedrijf back-
2feet) geeft, past hier goed bij.  

Over pijn zegt Jorinda: “Het is soms 
een hele zoektocht naar waar die 
vandaan komt. En wat je eraan moet 
doen. Bij aangezichtspijn wordt 
nogal eens gedacht dat het uit de 
kaak komt. De tandarts die geraad-
pleegd wordt kan de patiënt niet 

helpen omdat er niets mis is met het 
gebit. Ook tinnitus (oorsuizen) en 
duizeligheid hebben nogal eens 
oorzaken waar je niet (goed) achter 
komt.
Wat ik in 20 jaar gezien heb is dat 
chronische klachten veel te maken 
hebben met gedragsmatige ken-
merken. Ik onderzoek met de patiënt 
wat de emotionele achtergrond is. 
We gaan op zoek naar de oorzaak 
door antwoorden te vinden op 
vragen over je leven, waar heb je 
moeite mee, hoe zie je jezelf. Pijn kan 
veel diepere oorzaken hebben, dan 
waar een fysiotherapeut in eerste 
instantie mee aan de slag gaat. Het is 
eigenlijk zo dat wanneer je er op die 
manier niet uitkomt, ik een rol kan 
spelen om de klachten te achter-
halen en te helpen aanpakken.” 

Als Jorinda vertelt is er voor de luiste-
raar gelijk veel om over na te denken. 
Zo zegt ze over pijn dat zorgen om je 
klachten voor barrières kunnen 
zorgen die de pijn niet helpen op-
lossen. Door te tobben en daar niet 
uit te komen, verval je in een cirkel 
waar geen uitweg is, en je lichaam 
ontwikkelt mee. Zodoende blijf je 
klachten houden en is de oplossing 
steeds verder weg. “Je raakt in je 
vermogen tot herstel verstrikt. Ik 
help de persoon met onbegrepen 
pijnklachten op weg om er een 
oplossing voor te vinden. Dat 
moeten ze zelf doen, door zelfma-
nagement. Maar ik geef de 
handreiking.”
Daar staat ook mooie informatie over 
op Jorinda’s eigen website: www.
back2feet.nl. Het is een voor 

menigeen ontgonnen gebied, pijn 
begrijpen en bestrijden door met 
jezelf aan de slag te gaan. Vraag 
gerust informatie aan bij Jorinda 
Rietkamp. Dat kan via het formulier 
op haar site of door te bellen met:
06 26 478 545. Praktijk de Nieuwe 
Lente vind je aan de Raadhuisstraat 
56A.

orinda ietm lder: hronische lachten omen 
vaa  door bepaalde gedragingen

Sinds kort is Praktijk de Nieuwe Lente 
een therapeute rijker: Jorinda 
Rietmulder.. Foto aangeleverd.

INGEZONDEN

Ik ben van Schulte Herenmode in de Raadhuisstraat in Heemstede. Ik heb 
aan een plaatselijke geïnteresseerde een hoed verkocht uit de etalage 
voor €10,- . In de veronderstelling dat het niet al te kostbaar etalagemate-
riaal was. Dat was een verkeerde aanname. Achteraf bleek het een erfstuk 
uit de familie van onze etaleur. Van grote waarde, al is het maar emotio-
neel.

Graag wil ik in deze krant een oproep doen om dit erfstuk alsnog terug te 
krijgen bij de familie waar het thuis hoort. 

Fred van den Ende
Schulte Herenmode, Raadhuisstraat 46, Heemstede.

Oproep om hoed (erfstuk) terug te krijgen

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Het is nog vroeg in de 
ochtend als je gezaag in het 
bos hoort. Waar o waar zijn 
de boswachters bezig? Na 
wat speurwerk blijken ze 
op het dak van het scou-
tinggebouw van de WABO-groep aan de Torenlaan te 
staan. Daar is een stevige tak op het dak gevallen, met 
een gat in het dak tot gevolg. Ook slachto�er van de 
droogte, kun je je afvragen. 

Natuurlijk wordt die tak onmiddellijk verwijderd door 
de gemeente. De boswachters staan ook voor deze klus 
hun mannetje. Geen zee, of in dit geval geen dak, gaat 
ze te hoog. Gelukkig valt de schade aan het dak wel 
mee en inmiddels is alles weer in orde. 

Het gebouw van de Scouting WABO Heemstede heeft 
een leuke geschiedenis. Ter promotie van de Hollandse 
bloem werden al voor de oorlog Floriades of Flora-
tentoonstellingen gehouden. Onder andere in Groe-
nendaal. Ouders liepen met hun kinderen in het voor-
jaar op hun paasbest tussen de tulpen. Vanuit de Belvé-
dère had je een schitterend uitzicht. Het is bijna niet 
voor te stellen hoe er in 1925 en 1935 keurig aange-
harkte bloemperkjes en bollentuinen in Groenendaal 
waren. Nu nog vinden we in het voorjaar her en der 
bloemen in bloei die nog uit die tijd stammen. De 
paden en bruggetjes verbonden de veldjes. Ook 
stonden er allerlei bouwwerken en tenten voor verfris-
singen of als binnen-expositieruimte.  

Op de plattegrond van 1935 vinden we voor het eerst 
het gebouwtje dat nu gebruikt wordt door de scouting. 
In 1953 heeft het nog dienst gedaan tijdens de laatste 

Flora-tentoonstelling in Groenendaal. Het gebouw was 
als tijdelijk bedoeld maar heeft tot nu toe toch alle 
elementen getrotseerd. De recente aanval op de boom 
is knap afgeslagen en het gebouw is gerepareerd.
Goed werk mannen! Het is tenslotte met recht een 
monument, een van de laatsten in Groenendaal. 
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Monumentenzorg in Groenendaal 
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De gemeentelijke orga-
nisatie stelt alles in het werk om aan 
de Rijksopgave voor huisvesting van 
statushouders en Oekraïense vluch-
telingen te voldoen. Er wordt ge-
werkt aan een woonvisie voor de 
komende jaren waar de huisvesting 
van o.a. deze groepen wordt meege-
nomen. Voor de eerste helft van 2023 
moet Heemstede 33 statushouders 
huisvesten. Dit jaar heeft men er al 
tien meer opgevangen dan dat de 
opgaaf was, zodat dit aantal van het 
totaal van 33 kan worden afgetrok-
ken.

Toezegging negen maanden 
haalbaar?
Dat neemt niet weg dat de opgave 
voor een kleine gemeente met 
weinig eigengrondbezit uiterst lastig 
is. Voor o.a.de vluchtelingen uit de 
Oekraïne zijn 30 �exwoningen aan-
geschaft. De woningen staan op het 
parkeerterrein van het sportpark en 
op de parkeerplaats van de Kohn-
stammlaan. De gemeente heeft de 
buurtbewoners toegezegd dat het 
voor een periode van negen maan-
den is. Het gemeentebestuur wil 
vasthouden aan deze toezegging. 
Het ziet er niet naar uit dat Oekraï-
ners noch statushouders snel zullen 
doorstromen naar een reguliere 

woning in Heemstede. De woning-
bouwcorporaties werken mee om 
zoveel mogelijk statushouders te 
plaatsen in vrijkomende sociale 
huurwoningen. Dit is echter onvol-
doende om de huidige en toekom-
stige statushouders te kunnen huis-
vesten. Met de toezegging van de 
duur van negen maanden lijkt het 
college zich nu in de vingers te 
hebben gesneden. In april en juni 
2023 moeten de �ex-woningen een 
nieuwe plaats krijgen.  

Wethouder Meerho�: “Drie sporen 
inzetten”
Wethouder Sam Meerho� (PvdA) zet 
in op drie sporen. Ten eerste wil hij 

de corporaties bewegen meer dan 
15% woningen toe te wijzen aan 
statushouders. Ten tweede wil hij 
gemeentelijke panden herinrichten 
zodat er bewoonbare units ontstaan.

Ten slotte verder gaan met zoeken 
naar locaties waar de tijdelijke 
woningen kunnen komen, maar dan 
wel voor een langere tijd. Er is haast 
geboden en wat in veel gevallen 
maanden kost, dacht het college het 
nu in een week of drie te kunnen 
oplossen door het aanwijzen nieuwe 
locaties.
Dat zou voor de politiek en de buurt-
bewoners het slikken of stikken 
worden.

Huisvesting Oekraïners en statushouders lastig 
proces: waar moeten de flexwoningen heen?

De containerwoningen. Foto: Eric van Westerloo.

INGEZONDEN

Ken je die scène uit de Titanic? Waarbij het orkest moet blijven spelen om 
iedereen het gevoel te geven dat er niets aan de hand is? Zo voel ik mij nu 
soms ook. We gaan door met het bedrijf: we werken hard, organiseren 
leuke dingen en plannen de decembermaand. We blijven mooie muziek 
maken, maar is dat tegen beter weten in? Misschien… maar wat moet je 
anders als starter? Alvast van het dek afspringen de diepte in? Nog maar 
niet.

De wereld waarin we nu leven heeft denk ik een andere wet. Ik heb alleen 
de gebruiksaanwijzing nog niet gevonden. Natuurlijk moeten we lekkere 
dingen blijven bakken, moeten we onszelf blijven onderscheiden op 
allerlei gebieden en nog beter luisteren naar de klant. Maar dat is niets 
nieuws voor ons als oudste patisserie van Heemstede.

De afgelopen maanden stonden de media ook in het teken van de crisis 
in de bakkerijbranche. Ik vond het een vreemd gevoel opeens ‘zielig’ en 
‘hulpbehoevend’ te zijn. Mensen die ineens vragen: ‘Hoe is het nou bij 
jullie?’ Het antwoord op die vraag is natuurlijk niet zo simpel te geven.
Die aandacht voor de crisis is supergoed. Ik ben blij dat al die mensen zich 
zo inzetten om ons als bakkers op de agenda te houden in Den Haag. 
Maar we moeten ondertussen niet vergeten om te lachen. Lachen maakt 
jezelf én je klant blijer. En laten we eerlijk zijn, uiteindelijk moeten we 
toch onze eigen broek ophouden en komt niemand bijpassen. Dus de 
klant is en blijft het allerbelangrijkste voor ons als team van Patisserie 
Tummers.

Bezuinigen op arbeid is in ons geval geen optie, want al onze producten 
zijn 100% handwerk en dat is niet te automatiseren. Als er al mogelijk-
heden voor automatisering zijn, dan lopen die investeringen in de tonnen 
en voor een klein patisserie als het onze is dat niet interessant. Heb je een 
ambachtelijk bedrijf zoals ik, dan heb je altijd mensen nodig. De prijs is 
niet oneindig elastisch, want de industriële bakkers en supermarkten 
hebben een heel ander verdienmodel. Dat de consument goedkopere 
keuzes gaat maken, snap ik in deze tijd ook. Maar ons bedrijf heeft nu ook 
niet bepaald een waterhoofd van de overheadkosten.

De kans dat we onze klanten blij kunnen maken, kunnen verrassen, ver-
wennen en laten zien waarom wij onmisbaar zijn, is vele malen groter dan 
de kans dat Den Haag de knip trekt en ons gaat helpen. Dus blijf ik 
geloven in mijzelf en ons product. Blijf ik geloven in mijn personeel en in 
mijn klanten. Met mijn team bakken we zo lekker als we bakken kunnen 
en maken we van elke dag een mooie. Misschien is het wel tot je met je 
orkestje in de zee zakt, maar dan heb je in ieder geval wel gelachen!

Ik hebben vertrouwen in mijn team en in ons bedrijf, maar of dat genoeg 
is in deze wereld?
Ik heb geen idee. De tijd zal het leren.

Ritchie Soekhlal
Dankbare eigenaar van Patisserie Tummers

Hebben onze winkels nog een toekomst? 
Wie het weet mag het zeggen!

INGEZONDEN

Heemstede is druk met zoeken naar andere opvanglocaties. Tip: de 
weilanden aan de Vrijheidsdreef (of een ervan) bieden ruimte genoeg. 
Heemstede heeft al niet veel plekken waar kinderen kunnen spelen en  
daardoor is er cohesie is in een wijk.

Een ander puntje van aandacht: bied ook meer voor Heemsteedse 
jongeren. Mijn kinderen hebben het dorp en de regio inmiddels verlaten 
omdat er niets betaalbaars is te vinden en zijn daarom gedwongen 
verhuisd naar het oosten van het land en naar België. Op elkaar kunnen 
terugvallen en zonodig bijstaan is daarmee onmogelijk geworden. 
Helaas.

Lous Smits, Heemstede

Ruimte voor opvang

Door Eric van Westerloo 

Heemsteder - Zoals u van de 
Heemsteder gewend bent, probeert 
uw correspondent duidelijkheid te 
scheppen in de wirwar van cijfers, 
voornemens en doelen in de 
gemeentelijke begroting 2023. Het 
lijkt usance dat iedere jaar opnieuw 
het geheel weer net iets anders 
wordt gepresenteerd of posten van 
het ene naar een ander product 
verhuizen.  

Zeven miljoen hoger dan vorig jaar
Wat direct opvalt is dat de begroting 
zeven miljoen euro hoger uitvalt dan 
die van het afgelopen jaar. Ook bij 
een gemeente is de in�atie voelbaar 
en stijgen de lonen en prijzen. Het 
bestuur is voornemens in 2023 73,5 
miljoen uit te geven. Dat was in 2022 
nog 66 miljoen. Om het geheel slui-
tend te krijgen, wordt bijna 2 miljoen 
onttrokken aan de reserves. Het 
gemeentefonds, dat het merendeel 
(41 miljoen) van de inkomsten 
betreft, is met 6 miljoen toege-
nomen. Jaar na jaar volgt de waar-
schuwing dat de (kleine) gemeenten 
minder geld zullen ontvangen. In de 
praktijk pakt dat steeds anders uit. 
Voor veel bijzondere uitgaven zoals 
de opvang en ondersteuning status-
houders en Oekraïners betaalt het 
Rijk de lasten. Ook de jeugdzorg kan 
rekenen op extra gelden uit Den 
Haag.  

30 km-wegen, klimaatdoelstelling 
en extra handjes
Er is niet met een stofkam door de 
begrotingsonderdelen gegaan. Het 
lijkt op business as usual en is er 
voortgeborduurd op de al jaren inge-

slagen weg. Terwijl Heemstede jaar-
lijks vrijwel geen ernstige ongevallen 
noteert, worden de komende jaren 
miljoenen ingezet om in Heemstede 
30 km-wegen in te richten. Evenals 
de klimaatdoelstelling die op termijn 
een vermogen gaat kosten. De extra 
wethouder kost de gemeente jaar-
lijks rond de 150.000 euro want ook 
de secretariaatstaf moet worden 
uitgebreid met een extra secreta-
resse. Op meerdere bedrijfsonder-
delen worden om meer handjes 
gevraagd. Gemeenten, dus ook 
Heemstede, hebben er taken bijge-
kregen. Daaruit komt mede de wens 
voort de organisatie te versterken. 
Daarvoor is in de komende 4 jaar 2,7 
miljoen uitgetrokken. Er worden 
investeringen opgevoerd tot bijna 40 
miljoen euro. Dat wordt over jaren 
uitgesmeerd en komt alleen de a�os-
sing en afschrijving jaarlijks in de 
boeken. 

Bestuur en ondersteuning 
Een heel grote post waar 18,7 
miljoen in omgaat is bestuur en 
ondersteuning. 
De kosten van ambtelijke ondersteu-
ning bij de MRA werden door de 
Metropool Regio Amsterdam 
betaald. Deze kosten komen nu v.r.v. 
de deelnemende gemeenten. Het 
contact met jongeren en wijkbewo-
ners wordt aangehaald. Er komt een 
traineepool voor nieuwe (jonge) 
ambtenaren. Er blijft veelvuldig 
gebruik gemaakt te worden van 
extern ingehuurde bedrijven. 
Heemstede gaat (23.000) meebe-
talen aan een regisseur regionale 
samenwerking. Een bedrag van 
50.000 euro wordt betaald aan 
bureaus die bezwaar maken namens 

huizenbezitters tegen de OZB-
aanslag. Het dividend van STEDIN 
gaat ruim 200.000 euro minder ople-
veren. De raadsleden ontvangen een 
hogere vergoeding die jaarlijks 
15.000 euro kost. Het opleidings-
budget voor ambtenaren wordt met 
108 duizend euro verhoogd. Auto-
matisering vraagt om uitbreiding en 
vervanging. Voor coördinatie bij de 
verkiezingen 2023 wordt een extra 
ambtenaar aangetrokken. 

Veiligheid 
Er wordt een extra BOA ingehuurd 
die de verminderde capaciteit bij de 
politie moet opvangen. Het beleid is 
er op gericht winkeldiefstallen (47) 
geweldsmisdrijven (39) woning-
inbraken (47) en vernielingen (43) 
terug te dringen. In deze post gaat 
2,5 miljoen euro om. 

Verkeer en vervoer 
De staat van het wegonderhoud 
moet beter. Het moet terug naar 
categorie B een niveau dat bij een 
eerdere crisis is losgelaten. Een weg 
categoriseringplan moet helderheid 
geven hoe Heemstede in de 
toekomst met wegen, verkeers-
stromen en veiligheid omgaat. De 
kosten tot en met 2026 bedragen 
maar liefst 9 miljoen euro. Geld dat 
deels onttrokken wordt aan de alge-
mene reserves. Daarna nog een 
periode tot 2031 waarvan de kosten 
nog niet zijn berekend. Het 
vervangen van straatverlichting door 
LED-lampen wordt versneld uitge-
voerd. In 2023 zal de �etsverbinding 
Randweg/Vogelpark gerealiseerd 
worden. De begroting verkeer, 
vervoer en waterstaat staat voor 6,3 
miljoen op de begroting.

Gemeentebegroting nader bekeken: 
inflatie en stijgende prijzen voelbaar

Heemstede – Op maandag 24 okto-
ber van 10-12 uur vindt de workshop 
‘opslaan in de Cloud met Google 
Drive’ door SeniorWeb plaats. Met 
werken in de Cloud, wordt het 
werken en opslaan via internet 
bedoeld. De informatie of de 
programma’s waar het om gaat, 
staan niet op een computer, maar 
worden online opgeslagen en 
zweven als het ware als een wolk 

(Engels: Cloud) in de lucht. De meest 
gebruikte toepassing van de Cloud is 
het opslaan van bestanden.

In deze workshop leert u er alles over. 
De workshop is bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
mailt u naar info@wijheemstede.nl
of bel 023 – 5483828. 

Workshop opslaan in de Cloud met Google Drive





Santpoort - “Nooit meer scheren, harsen of epileren! Geen irritaties of ingegroeide haren. Elke 
vrouw of man zou zichzelf laserontharing moeten gunnen.” 

Na de overheerlijke zomer, kan de Laserspecialist Santpoort opnieuw van start gaan met de 
het behandelen van die lastige, ongewenste haartjes. Met de laser wordt ongewenste haar-
groei definitief en nagenoeg pijnloos verwijderd.  

Nieuw! 
De Nordlys IPL-laser behandeling is nieuw. 
Een IPL-behandeling is heel e�ectief bij 
huidproblemen zoals ouderdomsvlek-
jes, pigmentvlekken, teleangiëctastieën, 
rosacea, couperose, acne en wijnvlekken. 

Aanbieding
De hele maand oktober & november gee  
de Laserspecialist Santpoort 15% korting 
op de eerste IPL-behandeling. 
Daarnaast kun je bij de Laserspecia-
list nu ook terecht voor een ontspannen 
gezichtsbehandeling. Voorafgaand aan een 
gezichtsbehandeling wordt een huidana-
lyse gemaakt met de Observ om de behan-
deling helemaal op maat te maken.  
Met de Observ kan namelijk in de diepere 
huidlagen gekeken worden, waardoor de 
Laserspecialist Santpoort de huidconditie 
nog beter vast kan stellen. 
In de stijlvolle salon combineert de 
Laserspecialist Santpoort de hoge kwaliteit 
van de geavanceerde lasermachines met 
warm en persoonlijk contact. Alle behan-
delingen worden persoonlijk in alle rust op 
maat gemaakt tijdens een gratis intakege-
sprek onder het genot van een kopje ko�e. 
Wil je meer informatie of wil je weten of 
deze behandelingen jouw specifieke huid-
probleem oplost? Maak dan een afspraak 

om te zien wat de Laserspecialist Sant-
poort voor jou kan betekenen. 
De Laserspecialist Santpoort  
Hoofdstraat 172  
2071 EM Santpoort-Noord  
023 303 35 07 
info@delaserspecialistsantpoort.nl 
www.delaserspecialistsantpoort.nl 

Buikgriep: wat is het 
en wat doe je ertegen?

Juist in deze tijd van het jaar duikt het norovirus weer overal op. Dit is een zeer besmette-
lijk virus dat we in de volksmond buikgriep noemen. Bijna achthonderdduizend mensen in ons 
land krijgen jaarlijks met dit virus te maken. Met name in de periode tussen de zomervakan-
tie en de kerstvakantie ontstaan de meeste besmettingen. We zijn namelijk sowieso al wat 
meer vatbaar voor virussen in dit jaargetijde, omdat onze weerstand vaak iets lager is dan in 
het voorjaar. Je kunt van het norovirus behoorlijk ziek zijn, maar de verschijnselen gaan ook 
vanzelf weer over.

Kun je buikgriep voorkomen?
Helemaal uitsluiten kun je het niet, omdat 
je het virus van andere mensen krijgt. Dat 
hoe  niet eens direct van mens op mens 
te zijn. Wanneer iemand met het virus 
is besmet, bevindt het virus zich onder 
meer in het braaksel en in de ontlasting 
van diegene. Het kan daardoor gemakke-
lijk op de handen terecht komen en via de 
handen weer op voorwerpen als een deur-
klink of speelgoed. Wanneer iemand met 
het virus op de handen bijvoorbeeld in de 
keuken staat en een maaltijd bereidt voor 
anderen, kan het virus zich ook via die 
maaltijd verder verspreiden. Natuurlijk kun 
je jezelf zo goed mogelijk wapenen tegen 
het virus door je eigen weerstand op peil 
te houden. Gezonde voeding en voldoende 
beweging dragen hieraan bij.

Wat zijn de verschijnselen?
Een infectie met het norovirus zorgt 
meestal voor he ig braken en diar-
ree. Veelvoorkomende andere klachten 
zijn krampende buikpijn, misselijkheid, 
koorts en hoofdpijn. Meestal duren deze 
verschijnselen één of twee dagen, bij een 
he ige variant zou je in principe na drie tot 
vier dagen weer klachtenvrij moeten zijn. 
Meestal heb je tijdens deze dagen nauwe-

lijks eetlust. Kleine kinderen en senio-
ren (70+) hebben vaak wat meer tijd nodig 
om te herstellen. Bovendien kan bij hen de 
diarree he iger zijn, waardoor ook uitdro-
ging op de loer ligt. Het is zaak om het 
lichaamsvocht goed aan te vullen door 
veel te drinken.

Wat doe je tegen buikgriep?
Simpel gezegd: uitzieken! Er bestaat geen 
medicijn tegen het virus. Goed drinken 
zoals gezegd en indien mogelijk ook blij-
ven eten. Niet iedereen kan eten verdra-
gen in deze dagen, maar als het lukt, doe 
het dan zeker. Het is namelijk belangrijk 
dat je lichaam voldoende zouten en suikers 
blij  ontvangen. Wanneer je met meerdere 
mensen in hetzelfde huis woont en iemand 
hee  last van braken en/of diarree, desin-
fecteer dan voortdurend het toilet met een 
sterk reinigingsmiddel. Zo voorkom je dat 
het virus daar aanwezig blij  en andere 
mensen erdoor besmet raken.

!! NIEUW !! 
Nordlys IPL-laser

behandeling
Een IPL-behandeling is heel e�ectief bij 

huidproblemen zoals ouderdomsvlekjes,
pigmentvlekken, teleangiëctastieën,

rosacea, couperose, acne
en wijnvlekken.

** AANBIEDING **
De hele maand oktober &

november geven wij

15% korting
op de eerste IPL-behandeling!

Maak een afspraak om te zien 
wat we voor jou kunnen

betekenen.

DE LASERSPECIALIST SANTPOORT
KWALITEIT, PERSOONLIJKE AANDACHT,
VEILIGHEID EN PRACHTIGE RESULTATEN

• Definitief ontharen • Fatfreeze • Huidverbetering

DE LASERSPECIALIST SANTPOORT
HOOFDSTRAAT 172

2071 EM SANTPOORT-NOORD
023-3033507

Last van ongewenste haren?
De Laserspecialist Santpoort 
heeft de oplossing! 

Foto aangeleverd

Meer duidelijkheid over rugklachten?
Chiropractie Munksgaard werkt 
met een 3-stappenplan 

Heemstede - Als u last hee  van rugpijn, 
dan kan dit voor belemmeringen zorgen in 
het dagelijks leven. 

Chiropractie Munksgaard werkt met een 
3-stappenplan:

Stap 1: Om klachten goed te kunnen 
behandelen, zal de chiropractor eerst de 
exacte oorzaak zoeken. Hiervoor gebrui-
ken we verschillende onderzoeksmetho-
des en scans. 
Stap 2: U krijgt een duidelijke uitleg over 
de oorzaak van uw klachten. Als we u 
kunnen helpen, dan zal de chiroprac-
tor een behandelplan voorstellen. U krijgt 
antwoord op vragen als: ‘kunnen we u 
helpen?’ ‘hoelang gaat het duren?’ en 
‘hoeveel gaat het kosten?’ 
Stap 3: Als u akkoord gaat, dan begint de 
behandeling. Hiervoor zal de chiropractor 
gebruik maken van verschillende technie-
ken en behandelapparatuur.  
Chiropractie Munksgaard is uniek in zijn 
vakgebied. Door regelmatige bezoeken aan 
seminars in Amerika blijven de medewer-
kers op de hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen.  U bent hierdoor verzekerd van 
de nieuwste en beste behandelingsmetho-
des bij rugklachten. 

Tijdelijke kortingsactie 
Op 5 en 30 november worden er ‘scan-
dagen’ georganiseerd: u betaalt dan EUR 
25,00 voor een scan, met uitleg door de 

chiropractor.
Alleen op afspraak, tel: 023-5290506. 

U hee  voor chiropractie geen doorverwij-
zing nodig van de huisarts.  
De behandeling wordt (gedeeltelijk) 
vergoed vanuit de aanvullende zorgverze-
kering.  
Chiropractie Munksgaard 
Herenweg 80a, 2101 MN Heemstede
Meer informatie  op: www.munksgaard.nl. 

KadZ Chiropractie Munksgaard. Foto aangeleverd. 



          

Het belang van beweging tijdens 
en na de zwangerschap

Vrouwen die veel sporten, maken zich tijdens een zwangerschap vaak zorgen over de even-
tuele nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Die zorg is echter niet terecht. Sterker 
nog, het is juist heel goed om juist in die levensfase voldoende te blijven bewegen. Zowel de 
moeder als het kind profiteren daar uiteindelijk van. Dus kom van die bank af en zet je lichaam 
in beweging!

Dat bewegen goed is voor lichaam en 
geest, behoe� geen nader betoog. Maar 
hoe zit dat precies als je zwanger bent? 
Moet je het dan niet juist wat rustiger aan 
gaan doen? Het antwoord is kort: nee, dat 
hoe� niet. Als je niet voldoende beweegt, 
gaat je conditie achteruit en juist tijdens 

en na de zwangerschap heb je een goede 
conditie nodig. Elke dag voldoende bewe-
gen is dus het devies. Je kunt dat bijvoor-
beeld doen door elke dag van de week een 
uur te gaan wandelen. Daarnaast is het van 
belang om zeker drie keer in de week vijf-
tig minuten per keer te gaan sporten. Denk 

hierbij niet alleen aan cardiofitness, maar 
ook aan krachttraining. Hiermee kweek je 
spiermassa en die komt goed van pas als 
de baby geboren is.

Aandachtspunten
 Doe je oefeningen waarbij je geruime tijd op 
je rug moet liggen? Pas deze oefeningen dan 
aan of laat ze achterwege. Vooral wanneer je 
gevoelens van misselijkheid ervaart tijdens 
het uitvoeren van dergelijke oefeningen, 
weet je dat je die beter kunt skippen. Sowieso 
geldt in het algemeen dat je altijd goed moet 
luisteren naar je lichaam. Je merkt vanzelf 
wat je wel en niet aankunt. Forceer niets, 
maar blijf ook zeker niet stilzitten. In geval 
van bloedingen, schildklieraandoeningen, 
vroegtijdige bevallingen of andere compli-

caties wordt sporten afgeraden. Sporten die 
niet geschikt zijn om tijdens een zwanger-
schap te beoefenen, zijn contactsporten en 
balsporten. Ook extremere sporten als berg-
beklimmen, duiksport en skiën zijn niet aan 
te bevelen.

Bekkenbodem
 Juist voor zwangere vrouwen is het trainen 
van de bekkenbodemspieren aan te beve-
len. Gynaecoloog Arnold Kegel bedacht 
hiervoor een reeks oefeningen, die sinds-
dien bekend staan als de Kegeloefeningen. 
Je kunt deze oefeningen dagelijks uitvoeren 
(ook na de geboorte!) en ze helpen je om de 
bekkenbodemspieren op kracht te houden. 
Hiermee voorkom je ongewenst urinever-
lies. Het feit dat deze oefeningen er ook nog 
eens voor zorgen dat je een orgasme inten-
ser kunt beleven, is natuurlijk mooi meege-
nomen. Belangrijks is wel dat je precies weet 
welke spier je moet trainen. Dat ontdek je 
het gemakkelijkste door tijdens het plassen 
de urinestraal bewust enkele seconden te 
onderbreken. Het is de spier die je daarvoor 
gebruikt, die je met behulp van de Kegeloe-
feningen kunt trainen. Op internet zijn uitge-
breide beschrijvingen van deze oefeningen 
terug te vinden.

Zwangerschapsgymnastie
 Vind je het leuk om samen met andere 
zwangere vrouwen deel te nemen aan een 
reeks oefeningen die specifiek op de zwan-
gerschap gericht zijn? Dan is zwangerschaps-
gymnastiek een uitstekend idee! Hier leer je 
oefeningen die bedoeld zijn om je lichaams-
houding te verbeteren, weeën op te vangen 
en je bekken te versterken. Daarnaast leer je 
er van alles over de bevalling en de kraam-
tijd. Zeker wanneer je voor het eerst zwanger 
bent, is die informatie natuurlijk zeer welkom. 
Over het algemeen begin je ongeveer in de 
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MEER DUIDELIJKHEID 
OVER RUGKLACHTEN?
Op zaterdag 2 april  bent u van harte 
welkom op onze ‘Scandag’. Chiropractie 
Munksgaard organiseert deze dag speciaal 
voor mensen die rugklachten (of andere 
klachten zoals nekklachten of hoofdpijn) 
hebben en graag willen weten of chiropractie 
een oplossing kan bieden.

“Het komt regelmatig voor dat op 
röntgenfoto’s of MRI-scans geen 
oorzaak kan worden gevonden 
van pijnklachten. Mensen krijgen 
dan te horen ‘dat ze er maar 
mee moeten leren leven.’ In dat 
geval zou de Substation Scan 
meer duidelijkheid kunnen geven 
over de oorzaak van de klachten. 
Hiermee worden afwijkingen in de 
wervelkolom en het zenuwstelsel 
gemeten.” aldus Per Munksgaard, 
chiropractor.

De Scan kost op deze dag EUR 20,00 en dit is inclusief een 
persoonlijke uitleg van de resultaten. 
We werken alleen op afspraak, telefoon: 075-6314833

Chiropractie Munksgaard
Stationsstraat 80, 1541 LJ  Koog aan de Zaan
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Voorbeeld van een gemaakte scan
Nieuw: 
decompressie therapie 
voor behandeling hernia

26 november bent u van harteKosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.
Voor aanmelding en info: tel. 023-5290506

Kosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.
Voor aanmelding en info: tel. 023-5290506

Adres: Herenweg 80a te Heemstede

Kosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.
Voor aanmelding en info: tel. 023-5290506

Adres: Herenweg 80a te Heemstede

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

MEER DUIDELIJKHEID 
OVER RUGKLACHTEN?
Op zaterdag 2 april bent u van harte 
welkom op onze ‘Scandag’. Chiropractie 
Munksgaard organiseert deze dag speciaal 
voor mensen die rugklachten (of andere 
klachten zoals nekklachten of hoofdpijn) 
hebben en graag willen weten of chiropractie 
een oplossing kan bieden.

“Het komt regelmatig voor dat op 
röntgenfoto’s of MRI-scans geen 
oorzaak kan worden gevonden 
van pijnklachten. Mensen krijgen 
dan te horen ‘dat ze er maar 
mee moeten leren leven.’ In dat 
geval zou de Substation Scan 
meer duidelijkheid kunnen geven 
over de oorzaak van de klachten. 
Hiermee worden afwijkingen in de 
wervelkolom en het zenuwstelsel 
gemeten.” aldus Per Munksgaard, 
chiropractor.

De Scan kost op deze dag EUR 20,00 en dit is inclusief een 
persoonlijke uitleg van de resultaten. 
We werken alleen op afspraak, telefoon: 075-6314833

Chiropractie Munksgaard
Stationsstraat 80, 1541 LJ  Koog aan de Zaan

KOM

OPKosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

Kosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

Voorbeeld van een gemaakte scan
Nieuw: 
decompressie therapie 
voor behandeling hernia

Chiropractie Munksgaard
Herenweg 80a, 2101 MN Heemstede

telefoon: 023-5290506

Zaterdag 20 oktober bent u van harte welkom 
op onze ‘Scandag’. Chiropractie Munksgaard
organiseert deze dag speciaal voor mensen die 
rugklachten (of andere klachten zoals 
nekklachten of hoofdpijn) hebben en graag 
willen weten of chiropractie een 
oplossing kan bieden.

Op zaterdag 6 april bent u van harte welkom 
op onze ‘Scandag’. Chiropractie Munksgaard 
organiseert deze dag speciaal voor mensen die 
rugklachten (of andere klachten zoals 
nekklachten of hoofdpijn) hebben en graag 
willen weten of chiropractie een 
oplossing kan bieden.

25,00

Op zaterdag 5 en woensdag 30 november 
bent u van harte welkom op onze ‘Scandag’. 
Chiropractie Munksgaard organiseert deze 
dag speciaal voor mensen die rugklachten 
(of andere klachten zoals nekklachten of 
hoofdpijn) hebben en graag willen weten of 
chiropractie een oplossing kan bieden.
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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.

Herfstexpeditie op Kom In Mijn 
Tuin. Groenendaalse bos, Herenweg 
18 te Heemstede, tegenover het 
Manpad V.14-15.30u.
Aanmelden via info@kominmijn-
tuin.com of tel.: 023-528 2651 (Mik 
van der Bor).

‘Tribute to The Everly Brothers’. 
Theater de Luifel, Hrenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u. 
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.  

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.

ZONDAG 23 OKTOBER
Jubileumconcert ‘Fier’ van Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede in 
Philharmonie Haarlem. Aanv. 20u. 
Kaarten: www.theater-haarlem.nl.

Lezing ‘Een mens te zijn op aarde in 
deze wereldtijd’  De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal. Om 10.30u. 
Vrijwillige bijdrag, richtbedrag 8 
euro. Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.  

MAANDAG 24 OKTOBER
Workshop opslaan in de Cloud met 
Google Drive door SeniorWeb. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. V.10-12u. Aanmel-
den via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
tel. 023 – 5483828. 

WOENSDAG 26 OKTOBER

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

DONDERDAG 27 OKTOBER
Creatieve inloop in de Molenwerf.  
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Om 
14u. Kosten €3,-.

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. 

Muziektheater ‘De dames Schu-
mann’. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 
van €10,-. 

ZONDAG 30 OKTOBER

Lezing in Huis Leyduin: oude jacht-
methoden in Zuid-Kennemerland. 
Woestduinweg 4, Vogelenzang. 
V.11-12.30u. Aanmelden via:
www.gaatumee.nl.

Concert pianist Tobias Borsboom. 
Gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158, Overveen.  
Om 11u, zaal open 10.30u. Kaarten 
€ 24,-. Jongeren tot 26 jaar €12,-. 
Kaarten online via www.muzen-

forum.nl en op de dag van het con-
cert aan de zaal (alleen pinbetaling).

10.000 stappenwandeling. Om 10u. 
vanaf  Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede.

Het Franse chanson door de 
eeuwen heen. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, bijdrage met 
richtlijn van €10,-.

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

MAANDAG 31 OKTOBER
Workshop Excel door SeniorWeb. 
WIJ Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.10-12u. 
Aanmelden: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.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

Heemstede - Komende week zijn er 
drie activiteiten bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. Voor alle activiteiten kunt u 
reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of tel.nr.: 023-5282472.

Interview Dieuwertje Blok
Woensdagochtend 26 oktober om 
10.30 uur wordt Dieuwertje Blok 
geïnterviewd over ‘Dragelijke licht-
heid - het tienerdagboek van mijn 
Joodse moeder’. Toegang vrij.
Dieuwertje Blok debuteert met een 
ontroerende ontdekkingstocht door 
het oorlogsverleden en -dagboek 
van haar Joodse moeder.
‘Henny Gazan, mijn moeder, was 
zeventien toen de oorlog uitbrak en zat 
tweeënhalf jaar ondergedoken. Twee-
enhalf jaar kon ze niet naar buiten en 
moest ze zich zelfs af en toe een avond 
in een kast verstop-pen. Ook mijn 
grootouders doken onder en over-
leefden zo de oorlog. De rest van mijn 
familie van moederskant heb ik nooit 
gekend, ze zijn vrijwel allemaal ver-

moord. Mijn moeder wist daardoor als 
geen ander wat vrijheid betekende. En 
ze koos er echt voor om niet te haten, 
ze keerde zich niet van de wereld.’
Die zin om te leven, de vrijheid, zie je 
ook terug in het bijzondere oorlogs-
dagboek (1939-1942) dat Dieuwertje 
en haar zussen vonden na het over-
lijden van hun moeder Henny Gazan. 
Je leest over een vrolijke, intelligente 
jonge meid, die om de haverklap 
verliefd was: ‘Op één van hen ben ik 
absoluut verliefd, maar wie het is, 
weet ik niet.’ Het is een licht en 
luchtig tienerleven, totdat je je reali-
seert dat het 1939 is.
Dieuwertje Blok duikt in het verleden 
van haar moeder en leert haar, en 
zichzelf, daardoor steeds beter 
kennen. Naast het dagboek, dat 
volledig te lezen is in deze uitgave, 
verzamelt ze anekdotes en brieven 
die de tand des tijds hebben door-
staan en geeft ze context bij alles 
waar haar moeder over schreef. Ze 
schijnt haar licht op het wonderlijke 
‘kamp’ in het Lloyd Hotel, waar vanaf 
1938 Joodse vluchtelingen uit nazi-
Duitsland werden opgevangen en 
waar Henny graag en vaak te vinden 
was op dansavonden. In dit boek 
puzzelt Dieuwertje het leven van 
Henny, en alle jongeren die ze 
ontmoette, bij elkaar en schetst 
daarmee het ontroerende portret 
van een bijna verdwenen generatie.

Lezing Jan Brokken over
‘De Kampschilders’
Op donderdagavond 27 oktober om 
20 uur houdt Jan Brokken een lezing 
over ‘De kampschilders’. Toegang
€7,50.
In ‘De kampschilders’ van Jan Brok-
ken vertelt de geschiedenis van zijn 
vader Han die in het jappenkamp o.a. 
Rudolf Bonnet en Willem Hofker 

ontmoet. De kunsten bloeiden in het 
midden van de jaren dertig op Bali. 
Vanuit de hele wereld trokken 
kunstenaars naar het eiland en 
raakten geïnspireerd en betoverd 
door de Balinese cultuur. Onder hen 
ook de schilders Rudolf Bonnet en 
Willem en Maria Hofker. Maar aan die 
wereld kwam een eind toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
Bonnet en beide Hofkers kwamen in 
een jappenkamp op Celebes terecht. 
Rudolf en Willem in hetzelfde kamp 
als Han, de vader van Jan Brokken, 
Maria in hetzelfde kamp als zijn 
moeder Olga. Op ingenieuze en 
ongeëvenaarde wijze verweeft 
Brokken hun verhalen. Hij wekt het 
rijke culturele leven op Bali tot leven, 
maakt de voortdurende angst in het 
kamp indringend invoelbaar, en laat 
zien hoe kunst in onmenselijke 
omstandigheden een redding kan 
zijn.
Over de auteur: Jan Brokken (1949) is 
schrijver van romans, reisverhalen en 
literaire non-�ctie. Met Baltische 

zielen schreef hij een baanbrekend 
boek. In het huis van de dichter en 
Mijn kleine waanzin behoren tot zijn 
aangrijpendste boeken. De Kamp-
schilders is zijn meest recente boek.

Interview Marjolein ‘t Hart door 
Roelof van Gelder
Op zaterdagmiddag 29 oktober om 
15 uur wordt Marjolein ’t Hart 
worden geïnterviewd door Roelof 
van Gelder over ‘Oorlog en ongelijk-
heid – een inclusieve geschiedenis 
van de Gouden Eeuw’. Toegang vrij.
De glorie kent vele schaduwzijden 
Alle oorlogen in de zestiende en 
zeventiende eeuw leidden tot econo-
mische neergang, behalve de Tach-
tigjarige Oorlog. Deze leidde juist tot 
een periode van enorme bloei – 
zonder Tachtigjarige Oorlog geen 
Gouden Eeuw. Die grote rijkdom 
bereikte echter niet iedereen. In de 
wingewesten overzee werden 
mensen op grote schaal uitgebuit, en 
ook binnen de Republiek zelf groeide 
de ongelijkheid. Katholieken, platte-
landers, vissers, de lagere en de 
middenklasse in de steden: allemaal 
gingen ze er tijdens de Gouden Eeuw 
op achteruit. Met het leger en de 
vloot was de overheid de grootste 
werk- gever en de grootste 
consument.
Door een e�ciënte troepenmacht, 
een breed gedragen staatskrediet en 
een vergaande commercialisatie in 
de logistiek van oorlog-
voering werd de Gouden Eeuw 
vooral een Hollandse Gouden Eeuw. 
Nog steeds pro�teert de Neder-
landse economie van de vermogens 
die toen zijn vergaard. Niet eerder is 
verklaard waarom vooral de 
Hollandse economie van de oorlog 
heeft gepro�teerd. Oorlog en onge-
lijkheid doet dat wel. Door systema-

tisch te laten zien dat de glorie vele 
schaduwzijden kende, presenteert 
Marjolein ’t Hart de eerste inclusieve 
geschiedenis van de Gouden Eeuw. 
Marjolein ’t Hart is emeritus hoogle-
raar geschiedenis van staatsvorming 
in mondiaal perspectief aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en gaston-
derzoeker bij het Huygens Instituut 
(knaw).
Zij is de auteur van The Dutch Wars of 
Independence. War and Commerce 
in the Netherlands, 1570-1680 
(Routledge 2014) en mede-auteur 
van De wereld en Nederland. Een 
sociale en economische geschiedenis 
van de laatste duizend jaar.
Roelof van Gelder is een onafhanke-
lijk wetenschapper en historisch 
onderzoeker, gespecialiseerd in de 
Nederlandse maritieme en culturele 
geschiedenis (17e-18e eeuw) en in 
egodocumenten vroegmoderne 
geschiedenis.

Dieuwertje Blok, Jan Brokken en Marjolein ‘t Hart bij Boekhandel Blokker

 Beelden boekomslagen aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Op vrijdag 21 oktober, 
de laatste dag van de herfstvakantie, 
houdt Kom In Mijn Tuin (KIMT) weer 
de jaarlijks terugkerende herfstexpe-
ditie. Nieuwsgierig wat er allemaal te 
vinden is in het bos? Onder begelei-
ding van een vrijwilligster bij het IVN 
Zuid-Kennemerland (instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) 
wordt er voor basisschoolkinderen 
een wandeling gehouden in het 
Groenendaalse Bos. Uiteraard wordt 
er veel verteld en uitgelegd over alles 
wat er groeit en staat. Denk aan 
diverse soorten paddenstoelen.
De herfstexpeditie begint om 14.00 
uur en is afgelopen om 15.30 uur. 
Totaal kunnen er 10 kinderen 
meedoen. Aanmelden via:
info@kominmijntuin.com of tel.: 
023-528 2651 (Mik van der Bor).
KIMT is gevestigd in het Groenen-
daalse bos, Herenweg 18 te Heem-
stede, tegenover het Manpad.

Herfstexpeditie op 
Kom In Mijn Tuin

Paddenstoelen ontdekken. 
Foto: Monique Rusman.
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Heemstede - In mei van dit jaar vond 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede (SBH) het ‘Haven-
concert’ plaats in Heemstede. Dat 
was zo succesvol dat hiermee voor 
het SBH een nieuwe traditie geboren 
lijkt te zijn. 
De afsluiting van het jubileumjaar zal 
een feestelijk concert worden gehou-
den in de Philharmonie te Haarlem. 
Dit concert met de titel ‘Fier’ vindt op 
zondag 23 oktober plaats. Voor dit 
jubileumconcert heeft het SBH Vin-
cent van Amsterdam, fameus accor-
deonist, en Charlotte Haesen, be-
vlogen chansonnière, bereid gevon-
den met het orkest samen te werken. 
Bovendien is speciaal voor dit optre-
den de ‘Heemsteder Serenade’ ge-
componeerd door Wijnand van 
Klaveren, en dit muziekstuk beleeft 
dus zijn première. 
De titel van het concert is niet voor 
niets gekozen. Fier is het SBH dat het 
op het mooie podium in de Haar-
lemse Philharmonie staat, en best 
trots dat het die 25 jaar heeft kunnen 
volmaken. Het SBH bestaat uit twee 
orkesten: het Symfonisch Blaasorkest 

onder leiding van Leon Bosch en de 
Teisterband onder leiding van Miklós 
Fürst. Beide orkesten zullen tegelijk 
op het podium zitten en zowel afwis-
selend als samen spelen. 

Om in de stemming te komen zal er 
voorafgaand aan het concert in de 
foyer gemusiceerd worden door een 
combo van getalenteerde conserva-

toriumstudenten. Het concert begint 
om 20.00 uur en duurt circa ander-
half uur. Er is geen pauze.
Kaarten zijn te koop bij de kassa van 
Philharmonie Haarlem en ook via de 
web-site van Philharmonie Haarlem. 
(www.theater-haarlem.nl/
programma/18483/Jubileumconcert/
Symfonisch_Blaasorkest_ 
Heemstede).

Première ‘Heemsteder Serenade’ tijdens jubileum-
concert Symfonisch Blaasorkest Heemstede

Enkele maanden geleden gaf het SBH een sprankelend concert in de Haven van 
Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Overveen - Op zondagochtend 30 
oktober treedt pianist Tobias Bors-
boom op in het gemeentehuis van 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. Met het 
programma ‘Globetrotter’ neemt hij 
de luisteraar mee op een muzikale 
reis en bewijst daarmee dat muziek 
vervoert naar andere werelden. Op 
het programma staan werken van 
Franz Schubert, Claude Debussy, 
Francis Poulenc, Franz Liszt, Leopold 
Godowsky en Maurice Ravel.  

Tobias Borsboom is een van Neder-
lands bekendste jonge pianisten. Hij 
studeerde aan het Utrechts Conser-
vatorium bij Paolo Giacometti en 
behaalde in 2013 zijn masterdiploma 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam, waar hij studeerde bij 
Jan Wijn. Tobias Borsboom was in 
2015 winnaar van de Dutch Classical 
Talent Award. Samen met violist Piotr 
Jasiurkowski won hij ook de Dutch 
Classical Talent-publieksprijs. Ook 
oogstte hij succes op concoursen als 
de Almere Chamber Music Competi-
tion, het Grachtenfestival Conserva-
torium Concours, de Grand Domi-
nique, de YPF Piano Competition, het 
Concertgebouw Entree Kamermuziek 
Concours en het Prinses Christina 
Concours.

Tobias toont zich een veelzijdig en 
creatief musicus die ook op het 
gebied van kamermuziek zijn sporen 
ruimschoots heeft verdiend. Zijn cd’s 
Wanderer (2017) en Pan (2021) zijn 
met veel lof in de media onthaald. 

Voor het concert op 30 oktober heeft 
hij een prachtig programma samen-
gesteld met werken van Franz Schu-
bert (Moments Musicaux), Claude 
Debussy (Estampes), Francis Poulenc 
(Promenades), Franz Liszt (La 
Gondoliera), Leopold Godowsky 
(Java Suite) en Maurice Ravel 
(Gaspard de la Nuit).  

Het concert begint om 11.00 uur 
(zaal open 10.30 uur). Een kaart kost 
€ 24,-. Jongeren tot 26 jaar betalen 
€12,-. Kaarten zijn online te koop via 
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling). 

Stichting Muzenforum organiseert 
ieder jaar van september t/m april 
acht zondagochtendconcerten.  
Diversiteit in het aanbod staat 
voorop: van solisten tot ensembles 
en zowel instrumentaal als vocaal. 

Op de website www.muzenforum.nl 
vindt u meer informatie over het 
concert.

Zondagochtendconcert met pianist 
Tobias Borsboom

Pianist Tobias Borsboom. Fotograaf: 
Marco Borggreve.

Heemstede - Onder de titel ‘Tribute 
to The Everly Brothers’ treedt het duo 
Foreverly Brothers op in De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede op 
vrijdag 21 oktober om 20.15 uur.

Dit duo dat bestaat uit Marcel 
Hufnagel en Harold Verwoert spelen 
de grote hits van The Everly Brothers 
waarbij zij zichzelf begeleiden op 
gitaar.  Met veel respect voor de 
Everly Brothers vinden zij het een eer 
om hun repertoire actueel te houden 
en een nieuwe generatie kennis te 
laten maken met deze legendarische 
muziek uit vervlogen tijden. 

Marcel Hufnagel kreeg op zijn 6e zijn 
eerste pianoles. Drums en gitaar 
volgden.  Bij veel van zijn ‘helden’ 
heeft hij muzieklessen gevolgd en 
volgens Marcel raak je nooit uitge-
studeerd. Op 17- jarige leeftijd kon 
hij van zijn passie zijn beroep maken 
door als lead zanger/drummer te 
gaan spelen in een van Nederlands 
meest gevraagde bands Clockhouse. 
Marcel maakte in die periode 4 klas-
sieke albums  waarvan er meer dan 
450.000 exemplaren wereldwijd zijn 
verkocht, hij zong in talloze shows en 
zelfs ook voor een koninklijk publiek. 
Als zanger met een herkenbare hoge 
stem (tenor) heeft hij wereldwijd vele 
mooie optredens mogen doen en is 
hij op die manier ook in aanraking 
gekomen met het repertoire van The 
Everly Brothers.
Samen met Vriend Harold Verwoert is 
het zijn grootste passie om het 
omvangrijke repertoire van Don en 
Phil Everly levend te houden en om 

zoveel als mogelijk het publiek ervan 
te laten genieten.     
Harold Verwoert studeerde aanvan-
kelijk klassiek zang aan het Conserva-
torium in Groningen. Auditeerde  
tijdens zijn dienstplicht voor de thea-
tershow ‘Jeans!’ waar hij aansluitend 
ging werken als zanger/danser en 
toerde langs de Nederlandse thea-
ters waar hij meer dan 700 voorstel-
lingen speelde. Tevens presenteerde 
hij ruim 2000 uur live-televisie op de 
Nationale TV.  Werkte als Producer 
van TV-programma’s en trad onder 
diverse namen succesvol op als 
zanger. Verder werkt Harold als vocal 
coach, schrijft in opdracht liedjes en 
produceert diverse zangprojecten.  

Laat je verrassen en “Let’s take a trip 
down memory lane!”  
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

Foreverly Brothers met swingende 
show in Theater de Luifel

The Foreverly Brothers. Foto 
aangeleverd door management.

Heemstede - Bij de boekpresentatie 
van lokale held  Ingrid Nieuwen-
huijse over haar boek ‘Burn On!’ afge-
lopen woensdag 12 oktober bij 
Boekhandel Blokker aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede waren veel 
belangstellenden aanwezig. Een 
groep van meer dan 20 toehoorders 
verzamelde zich om de presentatie 
bij te wonen. 

Onder het genot van ko�e, thee en 
een koekje luisterden ze naar het 
verhaal over zware stress en burn-
out klachten en vooral: hoe die te 
voorkomen. Ingrid legde uit hoe rele-
vant de stappen voor een gezonde 
leefstijl zijn die ze in haar boek 
beschrijft. Ook nam ze het publiek 
mee in een ontspannende oefening, 
waarbij je haast een speld kon horen 
vallen.
Het was een mix van een inhoude-
lijke en een feestelijke presentatie en 

over het boek werd nog lang nage-
praat. Meer weten over dit onder-

werp? Neem dan gerust contact op 
met Ingrid via www.IngridN.nl.

Veel belangstelling voor boek ‘Burn On’ van
Ingrid Nieuwenhuijse bij Boekhandel Blokker

Ingrid Nieuwenhuijse (links) met Arno Koek van Boekhandel Blokker (rechts).
Foto aangeleverd.

BOHEEMS KRISTAL GLAS

Door Marenka Groenhuijzen

De kristal�guurtjes van Swarovski 
kristal hebben 32% loodgehalte.
Hoe hoger het loodgehalte hoe 
hoger de brekingsindex, die meer 
schitteringen vertoont en een rijker 
kleurspectrum heeft.
Op 24 oktober 1862 werd in 
Georgenthal, een klein dorpje in 
het Isargebergte (Noord-Bohemen), 
Daniel Swarovski geboren. Als zoon 
van een glasslijper trad hij in de 
voetsporen van zijn vader en werd 
hij dus al op jonge leeftijd ingewijd 
in het geheimen van het ambacht. 
In 1892 ontwikkelde hij een ma-
chine waar mee hij met uiterste 
precisie juwelen stenen kon slijpen. 
In 1895 verliet hij Bohemen en 
vestigde hij zich in Wattens, een 

plaatsje 15 km van de grote stad 
Innsbruck. Daar betrok hij een oude 
lege fabriekshal. Een bergbeek die 
door het dorp stroomde, leverde 
hem de ideale waterkracht.
Daniel Swarovski ontwikkelde zich 
niet alleen als een bijzonder kundig 
man, maar was ook sociaal zeer 
bewogen. Rond de eeuwwisseling 
had hij reeds een bloeiende onder-
neming met zo’n 100 medewerkers. 
Daniel Swarovski koos als beeld-
merk het zo beroemde alpen-
bloempje de ‘edelweiss’. In 1906 
werd de fabriek uitgebreid, in 1907 
werd een hoger in de vallei gelegen 
waterkrachtcentrale in gebruik 
genomen. Oorspronkelijk werd ruw 
glas uit Bohemen gebruikt voor het 
vervaardigen van het  kristal.
Daniel Swarovski kreeg drie zonen. 
De zonen traden in de voetsporen 
van hun vader, samen werkten ze 
aan de ontwikkeling van een 

nieuwe methodiek voor de produc-
tie van hoogwaardig ‘kristal’. Hier-
voor ontwierpen ze ook nieuwe 
ovens. Tot vandaag is het nog 
steeds een zorgvuldig bewaard 
geheim hoe Swarovski kristal wordt 
gemaakt. De Eerste Wereldoorlog 
bracht het bedrijf in een moeilijke 
tijd. Door gebrek aan materiaal 
werd Swarovski gedwongen zijn 
eigen slijpmiddelen te ontwikkelen. 
Ook hierin was men zeer succesvol.
Wordt vervolgd.

Swarovski kristal
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Heemstede - Er was eens een 
jongetje die, net als zijn broertje, 
graag wilde voetballen. Hij kon 
echter vanwege zijn beperking niet 
mee doen. Zijn moeder, zijn school-
juf, de voorzitter en een trainer 
staken de koppen bij elkaar en zo is 
in 2004 begonnen met het G-voetbal 
bij HBC. Nu, 18 jaar verder stopt 
helaas het G-voetbal bij HBC. 

Bij de start in 2004 waren er tien 
jeugdspelers en is er begonnen met 
trainen, en trainen en trainen. Na een 
paar maanden is er contact opge-
nomen met onze vrienden van HFC, 
ook net met G-voetbal gestart, voor 
onze eerste echte oefenwedstrijd. 
Dat smaakte naar meer en zo zijn we 
in 2005 de toen net begonnen jeugd-
competitie in te gaan. Dat ging goed 
en HBC G groeide uit tot een stabiel 
team.  

Gevoetbald werd er met veel enthou-
siasme en plezier. Vriendschappelijk, 
in competitieverband en in toer-
nooien. De tijd verstrijkt en dan komt 
het moment dat je te groot wordt 
voor de jeugd en nog te klein bent 
voor de senioren. De overstap werd  
zo lang mogelijk uitgesteld. Dat is 
ook de periode dat de meeste 

successen beleefd werden. Zelfs drie 
keer kampioen achter elkaar.  

HBC G-voetbal groeide door naar 24 
spelers. Door verhuizing, andere 
sporten en een landelijke trend dat 
er spelers afhaken slonk dat ook weer 
tot maar net 1 team. En nu nog 
verder tot onvoldoende spelers om 
aan de competitie mee te kunnen 
doen. Het besluit te stoppen met het 
G-voetbal bij HBC viel zwaar, maar 
was onvermijdelijk. 

Om er toch nog iets speciaals van te 
maken werd er een afscheidswed-
strijd georganiseerd. HFC was bereid, 
na de allereerste wedstrijd ook de 
allerlaatste tegen HBC te spelen. Zo 
was het een uiterst gezellig samen-
zijn van twee teams die weten hoe 
het G-voetbal gespeeld moet 
worden. Ieder op zijn, of haar, eigen 
niveau en met veel spelplezier. Veel 
oud-spelers, begeleiders, familie en 
vrienden waren getuige van een zo 
toch nog mooie dag. 

Met een gezamenlijke nazit in ‘De 
Toekomst’ en diverse �jne woorden 
werd er afscheid genomen van het 
G-voetbal bij HBC. Jammer, maar wie 
weet komt het ooit nog eens terug.

HBC G - HFC G 3-1: een trieste 
aanleiding voor een mooie dag

Door Eric van Westerloo

Haarlem - HFC was de afgelopen 
week in mineurstemming. Een van 
de beste spelers en aanvoerder van 
het team Jim Hulleman is tussentijds 
benaderd door IJsselmeervogels om 
het volgende seizoen daar te gaan 
spelen. IJsselmeervogels maakte dat 
op hun website bekend. Hoogst 
ongebruikelijk en verre van correct 
wordt alom de werkwijze van de club 
uit Spakenburg beoordeeld. 

Hulleman stemde in met een con-
tract en daardoor ontstaat er een 
situatie waarin al na 10 wedstrijden 
de transfer(s) een rol gaat spelen. 
Hulleman kiest voor een veel hoger 
salaris en dat valt hem niet veel te 
verwijten. Hoe stelt hij en zijn mede-
spelers zich op tijdens de rest van de 
competitie? Het afgelopen seizoen 
lijfde IJsselmeervogels al drie spelers 
van HFC in. Ook voor de huidige 
spelers van IJsselmeervogels is het 
geen motiverende gedachte dat zij 
mogelijk hun plaats volgend seizoen 
moeten afstaan. Onrust dus op alle 
fronten. 

Hulleman moest afgelopen zaterdag 
genoegen nemen met een plaats op 
de bank evenals Sietse Brandsma, 
ook een vaste waarde in het team 
van coach Gertjan Tamerus. Juist 
deze twee spelers hadden tegen 
Rijnsburg het verschil kunnen 
maken. Rijnsburg heeft een sterk 
team dat een uitgekiend spelletje 
speelt. Een beetje achterover hangen 
en de tegenstander laten komen om 
vervolgens met razendsnel uitge-
voerde counters succes te boeken. In 
het centrum staan twee boomlange 
verdedigers die vrijwel iedere voor-
zet van HFC onschadelijk maakten. 
Toen ver in de tweede helft de lange 

mannen van HFC Hulleman en 
Brandsma invielen, was direct te zien 
dat het over was met de hegemonie 
van de twee centrumverdedigers. Als 
bewijs kopte Brandsma de bal op de 
paal. 

Bij rust stonden er al twee doel-
punten voor Rijnsburg op het bord. 
Na een snelle counter kwam de bal 
voor de voeten van Dani van der 
Moot die reservedoelman van HFC 
Thomas Hoekstra kansloos liet. Vijf 
minuten later lag de basis voor een 
tweede doelpunt opnieuw aan een 
snelle counter. Delano Asante wist 
met zijn snelheid zijn tegenstanders 
te verschalken 0-2.

Na de pauze eenzelfde spelbeeld. 
HFC was iets nadrukkelijker aan- 
wezig, maar ondanks veel balbezit 

kwam men niet tot veel doelrijpe 
kansen. Tot het moment dat Tamerus 
ging wisselen. Nigel Castien kon zijn 
stempel niet op het duel drukken en 
moest plaatsmaken voor Mike van 
den Ban. Gelijktijdig werden Hulle-
man en Brandsma ingebracht. Lang-
zaamaan werd het ware gezicht van 
HFC weer zichtbaar. Opnieuw op 
snelheid, maar nu via Furhgill Zelden-
rust kwam Rijnsburg zelfs op een 3-0 
voorsprong. Zeldenrust liet de HFC-
verdedigers zijn hakken zien en 
rondde trefzeker af. HFC redde de eer 
via een penalty die onberispelijk 
werd ingeschoten door Zakaria 
Eddahchouri. 

Het is te hopen voor de HFC-selectie 
dat ze de transfer perikelen snel 
achter zich laten en zich weer een 
weg omhoog knokken.

Koninklijke HFC moet in Rijnsburgse 
Boys haar meerdere erkennen

Het enthousiaste HBC G-team. Foto aangeleverd. 

Kon. HFC versus Rijnburgse Boys. Foto: Pim Hols.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. brug over een weg; 7. zoete lekkernij; 12. gro-
te toeloop; 13. persoon van adel; 14. bouwland; 15. rivier in
Friesland; 17. fijnkorrelige sneeuw; 19. fijn gekookte vruchten;
21. communicatiemiddel; 22. gemeente in Flevoland; 24. kalk-
afzetting aan het gebit; 27. spoedig; 28. plaats in België; 30.
aanwijzend voornaamwoord; 31. kippenhok; 32. tijdsperiode;
33. paling; 35. type auto; 37. bekeuring; 38. draagbare com-
puter; 41. namaak (vals); 42. zich ritmisch bewegen; 44. hevi-
ge korte wervelwind; 46. Europeaan; 47. bouwsteentjes voor
kinderen; 48. bedevaartplaats in Frankrijk; 49. insect; 50. kop-
pelriem; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. (goede) raad;
56. Koreaans automerk; 58. ethiek (zedenleer); 61. vertra-
gingstoestel; 62. dagaanduiding; 64. deel van hals; 65. eet-
lust; 67. uitgestorven reuzenvogel; 68. voorzetsel; 70. blada-
der; 72. alsmede; 73. auto met te openen dak; 76.
meisjesnaam; 77. burgerlijke stand; 78. modder of slik; 79.
Noorse jongensnaam; 81. muzieknoot; 82. Leidse onderwijs-
instellingen (afk.); 83. verdieping; 84. voormalig schooltype
(afk.); 86. badschoen; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. deel van vliegtuig; 2. paardenslee; 3. slaperig; 4.
afdeling (eenheid); 5. tak van sport; 6. ouderloos kind; 7. laag-
hartig (unfair); 8. ledemaat; 9. meisjesnaam; 10. kosten koper
(afk.); 11. zeer bekwaam; 16. roem; 18. wiel; 20. onnozel per-
soon; 21. open plek in een bos; 23. mooi en aantrekkelijk; 25.
Europeaan; 26. ladder; 27. beweging op muziek; 29. geloof
(rooms); 32. circusact; 34. paleis in Apeldoorn; 36. plaats in
Amerika; 37. groot dansfeest; 39. roofvogel; 40. verzekerings-
akte; 42. zuurdeeg; 43. dopheide; 45. noodsein; 46. slaap-
plaats; 52. rivier in Utrecht; 53. hemellichaam; 54. openbaar
vervoermiddel; 55. gierigaard; 56. bewaarkorf voor vis; 57.
voertuig; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. visge-
rei; 63. grote sappige vrucht; 66. vurig strijdpaard; 67. voor-
malig Chinees leider; 69. opstootje; 71. smalle ondiepte in
zee; 73. promotiefilmpje; 74. land in Azië; 75. bindmiddel; 78.
zeepwater; 80. functioneel leeftijdsontslag (afk.); 82. Chinese
munt; 85. onderofficier (afk.).

19 57 39 29 1 59 87 13 43 70 63 22 7

83 14 41 55 49 74 64 36 11 31

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 24 oktober, 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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Horizontaal 1. brug over een weg; 7. zoete lekkernij; 12. gro-
te toeloop; 13. persoon van adel; 14. bouwland; 15. rivier in
Friesland; 17. fijnkorrelige sneeuw; 19. fijn gekookte vruchten;
21. communicatiemiddel; 22. gemeente in Flevoland; 24. kalk-
afzetting aan het gebit; 27. spoedig; 28. plaats in België; 30.
aanwijzend voornaamwoord; 31. kippenhok; 32. tijdsperiode;
33. paling; 35. type auto; 37. bekeuring; 38. draagbare com-
puter; 41. namaak (vals); 42. zich ritmisch bewegen; 44. hevi-
ge korte wervelwind; 46. Europeaan; 47. bouwsteentjes voor
kinderen; 48. bedevaartplaats in Frankrijk; 49. insect; 50. kop-
pelriem; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. (goede) raad;
56. Koreaans automerk; 58. ethiek (zedenleer); 61. vertra-
gingstoestel; 62. dagaanduiding; 64. deel van hals; 65. eet-
lust; 67. uitgestorven reuzenvogel; 68. voorzetsel; 70. blada-
der; 72. alsmede; 73. auto met te openen dak; 76.
meisjesnaam; 77. burgerlijke stand; 78. modder of slik; 79.
Noorse jongensnaam; 81. muzieknoot; 82. Leidse onderwijs-
instellingen (afk.); 83. verdieping; 84. voormalig schooltype
(afk.); 86. badschoen; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. deel van vliegtuig; 2. paardenslee; 3. slaperig; 4.
afdeling (eenheid); 5. tak van sport; 6. ouderloos kind; 7. laag-
hartig (unfair); 8. ledemaat; 9. meisjesnaam; 10. kosten koper
(afk.); 11. zeer bekwaam; 16. roem; 18. wiel; 20. onnozel per-
soon; 21. open plek in een bos; 23. mooi en aantrekkelijk; 25.
Europeaan; 26. ladder; 27. beweging op muziek; 29. geloof
(rooms); 32. circusact; 34. paleis in Apeldoorn; 36. plaats in
Amerika; 37. groot dansfeest; 39. roofvogel; 40. verzekerings-
akte; 42. zuurdeeg; 43. dopheide; 45. noodsein; 46. slaap-
plaats; 52. rivier in Utrecht; 53. hemellichaam; 54. openbaar
vervoermiddel; 55. gierigaard; 56. bewaarkorf voor vis; 57.
voertuig; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. visge-
rei; 63. grote sappige vrucht; 66. vurig strijdpaard; 67. voor-
malig Chinees leider; 69. opstootje; 71. smalle ondiepte in
zee; 73. promotiefilmpje; 74. land in Azië; 75. bindmiddel; 78.
zeepwater; 80. functioneel leeftijdsontslag (afk.); 82. Chinese
munt; 85. onderofficier (afk.).

19 57 39 29 1 59 87 13 43 70 63 22 7

83 14 41 55 49 74 64 36 11 31
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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.

20 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

27 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad 
• Afscheid raadslid
• Beëdiging raadslid
• Uitvoeringsprogramma 

coalitieakkoord inclusief veiligheid 
2023-2026

• Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede met 
vuurwerkverbod

• Zienswijze meerjarenbegroting MRA 
2021-2024

• Regionale samenwerking
• Lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 27 oktober 2022

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ Dollé, 08-02-1989, Wilhelminaplein 6

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 6 

appartementen, Kerklaan 113B
➜ interne constructieve wijziging, Prof. 

Asserlaan 23
➜ kappen drie bomen, Van Merlenlaan 38
➜ plaatsen en vergroten dakkapellen, 

Johan Wagenaarlaan 52

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ plaatsen hekwerk, Heemsteedse

 Dreef 223

Verleende omgevingsvergunning:
➜ gewijzigde uitvoering van een eerder 

verleende vergunning, 
Binnenweg 183-185

➜ bouwkundige splitsing, 
Koediefslaan 119, 121, 121A

➜ plaatsen dakkapel, Meindert 
Hobbemastraat 35

➜ kappen eikenboom, Van Merlenlaan 6
➜ kappen drie bomen, Van Merlenlaan 38
➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 34

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ herstel stormschade topgevel en dak, 

Herman Heijermanslaan 14

Samen herdenken tijdens 
Lichtjesavond op 16 november 

Verduurzaming van uw VvE-complex

De Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan organiseert dit jaar de 10e 
editie van Lichtjesavond Heemstede Herdenkt op woensdag 16 november 
2022. Tijdens Lichtjesavond kunt u samen met familie of vrienden de laatste 

rustplaats van uw overleden dierbare bezoeken en een kaars branden. Alle paden zijn 
sfeervol verlicht met fakkels en waxinelichtjes. Verspreid over de begraafplaats is er 
live muziek en bij de gerenoveerde Van Vollenhoven kapel staat een dichter. 
Ook bieden we u een warm drankje aan.

Programma
18.00 uur Ontvangst met warme drank
Vanaf 18.00 uur Live muziek:

• Michiel Hoogendijk bij de steiger
• Botman & Van Vleuten bij de dennenappels
• Basic Matters bij het kampvuur
• Dichter Marten Janse bij grafkapel
• Amanda Muller en Sander Veeken in de aula

19.00 uur In de aula: Welkomstwoord van wethouder Eveline Stam, 
overdenkingsrede van ds. Pieter Terpstra en aansluitend muziek

21.00 uur Einde Lichtjesavond Heemstede Herdenkt

VvE Belang en gemeente 
Heemstede organiseren een 
gratis driedaagse cursus 

‘Verduurzaming van uw VvE-complex’. 
Tijdens deze drie trainingsmiddagen 
(13.00 – 17.00 uur) wordt u opgeleid door 
de vakspecialisten van VvE Belang. 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gemeentelijke 
activiteiten

26 oktober 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ 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.

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.

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.

10 november 2022
➜ Dag van de Mantelzorg
Het college van burgemeester en 
wethouders bedankt op deze dag 
graag alle mantelzorgers in Heemstede. 
Bent u mantelzorger? U bent van harte 
uitgenodigd. Meer info: 
heemstede.nl/actueel/uitnodiging-dag-
van-de-mantelzorg-10-november

Data en onderwerpen
• 2 november: Juridische aspecten
• 9 november: Technische aspecten 
• 16 november: Energetische zaken

Meer informatie en aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede.

Doe mee met de Duurzame Huizenroute! 
Op zaterdag 29 oktober en 
5 november doen inwoners 
van Heemstede en omstreken 

weer mee aan de 10e editie van de 
Duurzame Huizen Route: hét moment 
om anderen te inspireren of uzelf te laten 
inspireren.

Bent u op zoek naar inspiratie?
Jaarlijks stellen huiseigenaren hun 
duurzame woning open voor bezoekers. 
Ook een aantal woningbezitters in 
en rondom Heemstede. Zij vertellen 
met veel enthousiasme over het 
energiezuinig maken van hun woning. Ze 
geven een rondleiding, delen ervaringen 
en beantwoorden uw vragen. 

Kijk op de website 
duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis 
welke huizen u kunt bezoeken. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor een bezoek.




