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Het voormalige postkantoor aan de Binnenweg. Foto: Eric Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Afgelopen jaar heeft 
Pentas Vastgoedontwikkeling het 
pand Binnenweg 160 verworven.
Dit voormalige postkantoor uit 1959 
wordt gesloopt en er komen daar-
voor in de plaats appartementen. 
Een eerste ontwerp is aan de buurt-
bewoners, de historische vereniging 
(HVHB) en uiteraard aan de ge-
meente getoond. Het ontwerp riep 
bij de HVHB en omwonenden nogal 
wat vragen op.  

Nieuw plan
Positief is dat Pentas genegen was 
met de omgeving te spreken en hun 
bedenkingen serieus te nemen. Dit 
heeft geresulteerd in een nieuw plan 
dat nu gereedligt om nogmaals 
becommentarieerd te worden en nu 
aan de Welstandscommissie en de 
gemeente wordt voorgelegd.
De wijzigingen in het nieuwe plan 

zijn tot stand gekomen na indivi-
duele gesprekken met omwonenden 
en HVHB. Deze laatste blijft op het 
standpunt staan dat het gehele 
gebouw behouden moet blijven. In 
de gemeenteraad van juni deed de 
politiek een moreel appél om te 
onderzoeken of het pand behouden 
kon blijven.
In 2010 is vastgesteld dat het ge-
bouw onvoldoende historische en 
bouwkundige waarde heeft en dat
er door verschillende verbouwingen 
van authenticiteit geen sprake meer 
is.  

Aanpassingen
Er zijn voorlopig de volgende 
aanpassingen gedaan. De kelder, die 
na de oorlog dienst deed als schuil-
kelder van de BB (Bescherming 
Bevolking), wordt nu niet gesloopt. 
Dit zal de overlast voor de omwo-
nenden sterk verminderen. De 
bomen aan de aangrenzende 

percelen blijven gespaard. De 
cultuurhistorische architectonische 
en kunsthistorisch elementen 
worden ingepast. Individuele wensen 
en zorgen van de omwonenden zijn 
bekend bij Pentas en hiermee zal 
zover mogelijk rekening worden 
gehouden. Als alles voldoet aan het 
bestemmingplan en welstand, zal er 
opnieuw een digitale informatie-
avond worden belegd door Pentas 
om het nieuwe plan verder toe te 
lichten.

In december zal een sloopmelding 
worden gedaan bij de gemeente. In 
het eerste kwartaal 2022 zal dan de 
omgevingsvergunning worden inge-
diend. De sloop van het oude pand 
zal dan in het tweede kwartaal 
volgen. Pentas maakt melding van 
intensief en constructief contact te 
hebben gehad met de omwonenden 
en HVHB, met het voorgaande als 
uitkomst.

Nieuw ontwerp voor nieuwbouw 
van het voormalige postkantoor
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 31 oktober as. aanvang 10u, 
Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondagmorgen 31 oktober 10u, 
Eucharistieviering, Pastor Rob 
Verhaegh.
Zondagavond 31 oktober 18.45u, 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Maandag 1 november 19u, Eucha-
ristieviering Allerheiligen, Pater 
Diego Pildain.
Dinsdag 2 november géén viering 
om 9u!
Dinsdag 2 november 19u, Eucharis-
tieviering Allerzielen, Paters Diego 

Pildain en Tristan Perez.
Wij adviseren u om voldoende 
afstand te bewaren tot mensen die 
niet tot uw huishouden behoren. 
Houd rekening met elkaar!
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 31 oktober, 10u.
Dhr. E.J. Bergman.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 28 oktober 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 31 oktober 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Dinsdag 2 november – Allerzielen 

– om 19u, Gebedsviering. Dames-
koor. Voorganger Pastor Petra 
Kuperus.
Geen max. aantal bezoekers of 
registratie. Iedereen welkom. 
Info: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl en 
kerkradio. 

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 31 oktober, 10u.
Ds. A. Molendijk.
Maximaal 75 personen per dienst 
toegestaan. Reserveren verplicht: 

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 31 okt. 10u.  
Spreker: Mark de Boer
Rafael Almere
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 31 oktober, 10u.
Ds. Jolien Nak.
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar- 
om verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. Alle vieringen 
kunnen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Met de toen-foto uit de verzameling van de familie 
Assema sluit de serie van de oneven kant van de 
Kerklaan en wordt er de komende week gestart 
met de even kant..  
De rooms-katholieke kerk van de H. Bavo (Herenweg 88) ligt tegen de 
Kerklaan aan De kerk is beschermd vanwege het orgel (rijksmonument) met 
twee manualen en pedaal met zestien stemmen, gemaakt door L.v.d. Brink 
en Zonen in 1833. Gerestaureerd door de �rma Verschueren uit Heythuysen 
in 1972. 
De huidige neogotische kerk is in 1879 gebouwd naar ontwerp van archi-
tect Evert. J. Margry ((1841-1891), leerling van dr. P.J.H. Cuypers) en vervangt 
een voorganger uit 1817, die aan de overzijde van de straat stond en in 
1880 is afgebroken. De bouw van de kerk werd mede ge�nancierd met de 
verkoop van bloembollen, die ten bate van de kerk werden geveild. De 
kosten werden begroot op 118.800,- gulden. De eerste steen werd gelegd 
op 4 april 1878. Het gebouw werd op een perceel van de buitenplaats 
Knapenburg gebouwd en werd op 1 oktober 1879 ingewijd. 
Vanaf 1908 werd de kerk voorzien van gasverlichting. De kerk en pastorie 
raakten eveneens beschadigd bij het tot ontplo�ng brengen van de in 
1944 neergestorte V1. De glas-in-loodramen aan de oostelijke en zuidelijk 
zijde waren verwoest, de zuidelijke zijbeuk was ingestort en het dak van de 
kerk was ontzet. Na de oorlog kon de schade weer hersteld worden, al zijn 
niet alle glas-in-loodramen vervangen.  
Tijdens de liturgische vernieuwingen in de jaren zestig van de 20ste eeuw is 
het interieur wit geschilderd en zijn de huidige, moderne glas-in-loodramen 
geplaatst. Ook de pinakels die ooit de achthoekige bovenbouw van de 
toren sierden, zijn toen verdwenen. Deze zijn later, vermoedelijk wegens 
bouwvalligheid, gesloopt. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 25 oktober 2021.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (38)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.
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Zeeweg 189-191
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede - Volgend jaar, in 2022, 
bestaat de OLV-Hemelvaartparochie 
95 jaar. Daarom heeft de parochie 
zich aangemeld als maatschappelijk 
relevant ‘goed doel’ bij de actie Warm 
Hart van de KRO-NCRV.
De kerken in Nederland beleven een 
bijzondere moeilijke tijd. Vele kerken 
hebben hun deuren helaas moeten 
sluiten omdat veel mensen zich niet 
langer door hun boodschap aange-
sproken voelen. Mede daardoor 
ontbreken voldoende �nanciële 
middelen om de deuren open te 
houden voor iedereen die zich 
geroepen voelt door de blijde bood-
schap. De ziel van vele dorpsge-
meenschappen is daarmee uit beeld 
geraakt. De OLV Hemelvaartkerk aan 

het Valkenburgerplein in Heemstede 
wil proberen hieraan een halt toe te 
roepen.
Diverse acties binnen deze parochie-
gemeenschap hebben inderdaad 
geld opgeleverd, maar lang niet 
voldoende voor noodzakelijke voor-
zieningen op de langere termijn.
Een parochiaan attendeerde de kerk 
op de KRO-NCRV-actie ‘Warm hart’. 
Deze actie steunt met geld goede 
doelen. Het goede doel is voor de 
Hemelvaartparochie zelf. Niet alleen 
de kerkgemeenschap, maar ook onze 
dorpsgenoten hebben baat bij open 
deuren. 
De parochie hoopt dat velen online 
hun stem willen uitbrengen op dit 
project, dat ook een maatschappelijk 

doel dient. Indien de kerk de meeste 
stemmen behaalt, kan de hoofdprijs, 
groot €10,000,- worden gewonnen. U 
kunt familie en vrienden benaderen 
en hen vragen mee te doen: via 
Whatsapp, Facebook en andere 
sociale media, het mag allemaal. 
Samen willen we deze dierbare kerk-
gemeenschap behouden en 
ondersteunen.

U hoeft alleen maar te stemmen op 
dit project.
Stemmen kan via: https://kro-ncrv.nl/
acties/actie-warm-hart; zoeken op 
Klaverblad.

U kunt tot en met 18 november uw 
stem uitbrengen.

OLV Hemelvaartkerk vraagt uw stem voor actie ‘Warm hart’
Parkinson Café Haarlem
& Omstreken

Haarlem - Op dinsdag 9 novem-
ber gaat het Parkinson Café ein-
delijk eer van start. De bijeen-
komsten zijn voortaan op de 
tweede dinsdagmiddag van de 
maand van 14:00 tot 16:00 uur. 
Deze middag zijn vertegenwoor-
digers van een aantal Aanvul-
lende Therapieën aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Denk 
aan Euritmie, Reiki, Acupunctuur 
en meer. Locatie: Wijkcentrum 
De Wereld, Laan van Berlijn1 
Haarlem. Toegang € 2,- p.p. 
inclusief ko�e/thee. Informatie: 
023 5278170 of 06 3632330.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Op het 
moment dat u dit leest zijn in Neder-
land 24 miljoen prikken gezet. Dat is 
voor het merendeel twee prikken bij 
een persoon. Een aantal Nederlan-
ders is tot nu toe slechts éénmaal 
ingeënt. Gezien de tijd tussen de 
eerste en tweede prik, zal er binnen-
kort nog een �ink deel van deze 
mensen alsnog volledig zijn gevac-
cineerd. In Bloemendaal en 
Heemstede is de vaccinatiegraad nog 
altijd rond de 91%. Deze geldt voor 
alle inwoners samen de vanaf 12 jaar.  

Jeugd het minst gevaccineerd
Het minst gevaccineerd is de jeugd 
tussen 12 en 17 jaar. Deze groep blijft 
steken op zo’n 75%, dus daar is nog 
een weg te gaan. De GGD onder-
zoekt wekelijks monsters van geïn-
fecteerden via steekproeven. 
Intussen zijn er in 11 maanden ruim 
55.000 monsters getrokken. Het doel 
is vast te stellen of er varianten/
mutaties voorkomen. Dit is inder-
daad het geval. Aanvankelijk was het 
Alfavirus de meest voorkomende en 
wel bij 26.200 monsters. In de loop 
van de maanden kreeg het Deltavirus 
met 22.800 testuitslagen de over-
hand. Dit virus waart nog altijd het 
meeste rond. Daarnaast is het 
Gammavirus 4 keer geconstateerd. 

Een mutatie heeft meestal geen 
gevolgen voor de besmettingsgraad 
of ernst van de ziekte. De nieuwste 
mutatie is in Californië ontstaan en is 
aan een opmars bezig waarvan in 
Nederland 0,1 tot 0,2 procent in de 
monsters is aangetro�en. Wat de 
uitwerking van deze variant is, moet 
nog worden onderzocht.  

Besmettingen
Bieden de vaccins die nu in omloop 
zijn voldoende bescherming tegen 
de laatste mutaties? Ook dat volgt 
later. Heemstede kende deze week 
34 besmettingen en Bloemendaal 28. 
Er werd niemand in het ziekenhuis 
opgenomen of belandde op de IC. 
Terwijl Heemstede 14 besmette 
inwoners minder telde deze week, is 
Bloemendaal met een opmars bezig. 
In week 41: 16 besmettingen en deze 
week 28. 
Er zijn nog altijd weigeraars, vaak om 
uiteenlopende redenen, die nu in het 
sociale leven en op het werk deels 
buitenspel staan. Het Red Team heeft 
voorgesteld deze mensen een bloed-
test af te nemen waarna de anti-
sto�en worden bepaald. Zijn die 
voldoende aanwezig, dan staan dat 
gelijk aan gevaccineerden. Een deel 
van de weigeraars kan nl.. al besmet 
zijn geweest en hebben aldus anti-
sto�en opgebouwd. Misschien een 
mooie oplossing.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 42

INGEZONDEN COLUMN GGD

Zoals het bij de herfst past, is het onrustig weer. Ik heb al meerdere 
keren een bui op mijn test gehad en werd afgelopen week gezand-
straald op het strand. Onrustig is het ook op het vlak van de coronabe-
strijding. We zien het aantal covid-19 gevallen de afgelopen weken �ink 
stijgen en de opnames van corona patiënten in ziekenhuizen neemt 
gestaag toe. Van een toename van het virus is niet alleen sprake in 
Nederland, maar ook elders in de wereld. In Oost-Europa zien we een 
verslechtering van de situatie en Letland heeft de twijfelachtig eer om 
als eerste Europese land weer in lockdown te moeten gaan. Een gevolg 
van het feit dat in dat land nog maar 54% van de bevolking gevacci-
neerd is.

Dat is bij ons toch echt wat anders. Het landelijke beeld is dat 87% van 
alle 18-plussers minimaal één vaccinatie heeft ontvangen en 83,5% 
volledig is gevaccineerd. Van alle jongeren vanaf 12 jaar heeft 84,9% 
minimaal één vaccinatie ontvangen en is 81,4% volledig gevaccineerd. 
Positieve cijfers waar we trots op mogen zijn. Het RIVM geeft aan dat de 
toename was ingecalculeerd en dat zij verwachten dat geen nieuwe 
maatregelen nodig zijn. Alertheid blijft natuurlijk geboden, want niets is 
zeker.
Wat wel zeker is, is de druk op de zorg. 

Ziekenhuizen zijn volop bezig uitgestelde behandelingen in te halen en worden tegelijkertijd geconfronteerd met 
nieuwe corona patiënten die (langduriger) zorg vragen. Dit vraagt opnieuw veel van de zorgmedewerkers, die niet 
alleen al veel te verstouwen hebben gehad maar waarvan de capaciteit onder druk staat. Helemaal als het griep-
seizoen ook nog voor de deur staat.
Wat opvalt is dat veel discussie is te horen over het feit dat mensen die op een IC zijn opgenomen niet gevacci-
neerd zijn of dat sprake is van een welvaartsziekte. Dat wil ik niet onder de mat schuiven, maar in het nu kunnen 
we dat niet direct veranderen. 

Mij is altijd geleerd dat je evalueert na de wedstrijd en niet tijdens. Gewoon omdat de situatie nu niet kan worden 
veranderd en dat praten alleen maar leidt tot het over en weer maken van verwijt. Dat levert tegenstellingen op en 
stress, die sowieso ook ongezond zijn. Wat we wel kunnen doen is goed uit te blijven leggen waarom vaccineren 
zo belangrijk is, waarom dat veilig kan, dicht in de omgeving van mensen een vaccinatieaanbod te doen, ons te 
laten testen bij klachten en de basisregels in acht te nemen. Dan komen we goed de winter door en kunnen we 
daarna het goede gesprek aan wat we van de crisis te leren hebben. Daar worden we als team beter van!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Onrustig weer   

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

Heemstede/Bloemendaal - De 
energie- en gasprijzen stijgen. Een 
comfortabele en energiezuinige 
woning is daarom extra belangrijk. 
Ook omdat mensen nu meer tijd in 
huis doorbrengen. Maar hoe krijgt u 
dat voor elkaar? Via het platform 
Duurzame Huizen Route delen huis-
eigenaren hun ervaringen met duur-
zaam wonen. Dit jaar kunt u op 30 
oktober en 6 november in contact 
komen met deze huiseigenaren.

De Nationale Duurzame Huizen 
Route is een onafhankelijk platform 
vol met ervaringsverhalen over duur-
zaam wonen. Huiseigenaren laten 
zien hoe zij hun woning duurzamer 
maken en gaan met u in gesprek en 
delen hun ervaringen. Schrijf u in 
voor een bezoek of deel zelf uw 
verhaal via www.duurzamehuizen-
route.nl.

Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen gezet? 

Deel dan ook uw ervaring via
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden en meld uw woning aan 
als voorbeeld. Elke ervaring is 
welkom. Of het nu gaat om HR++-
glas of gevelisolatie of het volledig 
aardgasvrij maken van een huis. Ook 
enkel als voorbeeldwoning op de 
website staan, is waardevol voor 
anderen die op zoek zijn naar infor-
matie en ervaringen.

Klimaatakkoord
Het tre�en van duurzame maatre-
gelen maakt uw woning klaar voor 
de toekomst: met de energietransitie 
stappen we over van fossiele brand-
sto�en naar duurzame elektriciteit 
en warmte. Dit is door de overheid 
opgenomen in het Klimaatakkoord. 
Nederland mag in 2050 geen gebruik 
meer maken van fossiele brand-
sto�en. Bent u nog op zoek naar 
passende maatregelen?
Meer informatie is te vinden op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Gluren bij de buren tijdens de 
Nationale Duurzame Huizen Route

Verduurzaamd huis. Foto: Bigstock.

Regio - GGD Kennemerland introdu-
ceert vanaf komende week speciale 
spreekuren voor mensen met 
prikangst die zich willen laten vacci-
neren. Zij kunnen een afspraak 
maken via het klantcontactcentrum. 
De spreekuren zijn op woensdag en 
zaterdag in IJmuiden en op vrijdag 
en zaterdag op P4 Lang Parkeren bij 
Schiphol.

Ongeveer een op de vijf volwassenen 
heeft een vorm van prikangst. Vaak 
ontstaat de angst op jonge leeftijd 
en verdwijnt deze later vanzelf. Soms 
wordt de angst juist intenser, en 
ontwikkelt een de gebruikelijke 
angst op kinderleeftijd zich tot prik-
fobie. Dertien procent van de 
personen met extreme prikangst laat 
zich niet vaccineren.
Om deze mensen de mogelijkheid te 
bieden om zich wel te laten vacci-
neren, zijn de speciale inloopspreek-

uren opgezet. Voor elke cliënt wordt 
ruim de tijd genomen, zij krijgen van 
binnenkomst tot vertrek speciale 
begeleiding. Ook is er extra ruimte 
om vragen te stellen. 
Heb je prikangst en wil je graag een 
afspraak voor het speciale spreekuur 
maken? Bel dan ons klantcontactcen-
trum op 023 789 1631. Bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 08.30 
- 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 
10.00 - 17.00 uur.

Vaccinatielocaties en openings-
tijden
Schiphol
Loevesteinse Randweg 110, 1118 EK 
op Schiphol (P4 langparkeren).
Spreekuur op vrijdag van 13.30 tot 
19.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.
IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden.
Spreekuur op woensdag van 13.30 

tot 19.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur.

GGD  Testbus
De testbus staat momenteel in 
Heemstede. De testbus is een facili-
teit speciaal voor mensen die niet 
met de auto naar een teststraat 
kunnen komen en een aanvulling op 
de teststraten.
Mensen die een afspraak hebben 
voor een coronatest, komen lopend 
of met de �ets naar de testbus.
Een bemonsteraar neemt een test af. 
Er is voor omwonenden geen risico 
op verspreiding van het virus.
Een afspraak maken gaat via:
coronatest.nl of 0800 1202.
De testbus staat van 10.00 – 12.00 
uur op woensdag en zondag op 
parkeerterrein Sportplaza Groenen-
daal, Sportparklaan 16 in Heemstede.

Bron: GGD Kennemerland

GGD biedt speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst

Heemstede – Op dinsdag 2 novem-
ber om 14.30 uur houdt Els Laun-
spach de lezing ‘Een schets van de 
wereld van Shakespeare’, aan de 
hand van beeldmateriaal uit de histo-
rische periode waarin Shakespeare 
tot bloei kwam. Het is een waaier van 
indrukken. Eerst van de heersende 
elite, de Tudors en door hen begun-
stigde personen. Vervolgens van de 
enorme geloofsverschuiving onder 
Henry VIII, een verandering top-

down van katholiek naar het protes-
tants (de latere Anglicaanse kerk). 
Daarna ligt de focus op de samenle-
ving. Na de pauze wordt ingegaan op 
de functie van openingsscènes in 
Shakespeare’s toneelstukken, zoals 
bijvoorbeeld in Hamlet en wordt de 
actualiteit van Shakespeare belicht, 
alsmede de vraag wie hij eigenlijk 
was. Deze lezing vormt de opmaat 
voor drie studiemiddagen over de 
toneelwerken van Shakespeare 

onder de titel Bij Shakespeare aan 
tafel. Kosten 15,- euro, inschrijven via 
www.artetcetera.nl of stuur een 
email naar Michiel Kersten,
Michiel@artetcetera.nl.

De lezing is bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u met 
023 – 5483828.

Lezing ‘Een schets van de wereld van Shakespeare’
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Heemstede - Fietsen in Rwanda, op 
je eigen niveau, in het land van de 
duizend heuvels. En onderweg 
projecten bezoeken van de stichting 
Melania Ontwikkelingssamenwer-
king, projecten om vrouwengroepen 
daar met een klein startkapitaal op 
weg te helpen om hun eigen onder-
neming te beginnen. Melania is een 
organisatie van vrijwilligers, die zich 
inzet om ondernemende vrouwen in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika te 
helpen om hun positie te verbeteren 
en een zelfstandig bestaan op te 
bouwen. Waarom zou je je goede 
voornemens tot 1 januari uitstellen 
als je nu al kunt intekenen om mee te 
gaan? 
Caroline van Dijk, vrijwilliger/
bestuurslid van Melania deed het 
eerder: de Kilimanjaro beklimmen, 
�etsen door Zambia, Vietnam en ook 
door Rwanda. Ze nodigt jou uit: “Ik 
vind het gewoon geweldig om te 
doen, de sportieve uitdaging, het 
zoeken van sponsors en vrouwen 

ontmoeten voor wie een startkapi-
taal het verschil maakt. Ze zijn 
vindingrijk genoeg maar hebben een 
steun in de rug nodig om te kunnen 
starten. Vaak �nancieel, maar ook in 
het opbouwen van zelfvertrouwen. 
De steun en betrokkenheid van 
vrouwen uit Nederland is zo beteke-
nisvol voor hen. “ 
De reis is van 2/3 tot 14 januari 2022. 
De tocht start in hoofdstad Kigali met 
een bezoek aan het genocidemonu-
ment en voert langs het Kivumeer 
naar het Akagera Nationaal safari 
Park. De kosten voor de deelnemer 
zijn 1450,- euro incl. alle overnach-
tingen en maaltijden, �ets en ander 
vervoer, gids en safari. Daar komt de 
vliegreis en visum nog bij. Daarnaast 
laat je je voor 1.000 euro sponsoren 
ten behoeve van de projecten van 
Melania. We kunnen je adviseren 
over hoe dat te doen.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Caroline: 
06-51289796.

In januari op fietsreis door 
Rwanda voor het goede doel

Caroline van Dijk in Rwanda. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Op 22 oktober maakte 
een aantal leden van NVVH Vrouwen-
netwerk een wandeling o.l.v. George 
Berenschot. De regen weerhield de 
groep niet om bijna 2 uur, schuilend 
onder de bomen, in regenjassen en 
gewapend met paraplu’s op Elswout 
te vertoeven. Van een echte grote 
wandeling was geen sprake, maar de 
aanwezigen werden verrast door de 
vele anekdotes over vrouwen die op 
Elswout kwamen en gingen, waar-
onder de bekende Johanna Borski. 
In het Zocherprieel kon even ge- 
schuild worden en kregen ze een 
hartversterking aangeboden. Deze 
rondleiding met vele anekdotes was 
speciaal voor Vrouwennetwerk 
gemaakt door George Berenschot. 
Voor meer info omtrent NVVH Vrou-
wennetwerk, bel dan 023-5477486 of 
kijk op de website www.nvvh.nl.

NVVH Vrouwennetwerk op buitenplaats Elswout

Groep NVVH Vrouwennetwerk op Elswout. Foto: aangeleverd door NVVH Vrouwen-
netwerk.

Door Joke van der Zee

Heemstede – Vorig jaar kon de 
Kunstlijnmanifestatie niet doorgaan 
om inmiddels bekende redenen. 
Gelukkig kan het evenement, waarbij 
lokale kunstenaars hun werkplek 
openen voor publiek, nu wel plaats-
vinden. De deelnemers aan de open 
ateliers staan te trappelen en dat 
geldt hopelijk ook voor bezoekers 
die allerlei soorten kunst kunnen 
gaan bekijken. Kunstlijn is daar een 
laagdrempelige manier voor. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 november is 
het Kunstlijn-weekend maar daar-
buiten zijn de schilderijen en foto’s in 
de foyer en de gang in de Luifel aan 
de Herenweg 96 langer te bezich-
tigen. Het Kunstlijnthema dit jaar is 
‘Verlichte verdwaling’. 

Organisatieduo 
Wie in elk geval ook erg blij zijn dat 
de Kunstlijn – in fysieke vorm – weer 
door kan gaan is het illustere duo Jan 
Reijnders en Albert Röllich. De inmid-
dels tachtigers hebben de handen 
wederom ineengeslagen om het 
evenement weer succesvol te organi-
seren. Leeftijd lijkt geen vat op hen te 
hebben; de twee gaan onverdroten 
voort met het bijeenbrengen van 
enthousiaste deelnemende kunste-
naars. Het verhaal wordt nog aan-
trekkelijker want Albert heeft dit jaar 

een heuse culturele �etstocht 
samengesteld, die allerlei plekken 
beschrijft waar iets over te vertellen 
is. “Zo heb je nog iets te doen als je 
van het ene naar het andere atelier 
�etst”, vertelt Albert, die voor de 
route historische feitjes heeft gecom-
bineerd met info over enkele archi-
tectonische bezienswaardigheden 
onderweg. “De route voert ook een 
stukje Haarlem in, waar enkele 
Heemsteedse kunstenaars ook deel-
nemen aan de Haarlemse Kunstlijn. 
Je kunt de route natuurlijk over twee 
dagen uitsmeren.”  

Startpunt de Luifel 
Eerst de feiten op een rij: er is tijdens 
Kunstlijn Heemstede eigentijds werk 
van 19 kunstenaars te zien. Dat vari-
eert van schilderkunst, beeldhouw-
werk, fotogra�e, keramiek, glaskunst 
naar sieraden. Een plattegrond 
vertelt waar, van wie wát te zien is. 
Dus: adres, kunstenaar en een foto 
van haar of zijn werk. Alle ruimten 
zijn gratis toegankelijk, de meeste 
tussen 11.00 en 17.00 uur. De Luifel 
aan de Herenweg 96 speelt een 
speciale rol tijdens Kunstlijn. Dit is 
het startpunt van de route en hier is 
van elke kunstenaar werk te zien. De 
gangen, de foyer en de wanden van 
de zalen zijn opgeluisterd met alles 
dat een lust voor het oog is. De kunst 
is ook te koop. 

Kinderkunstlijn 
Ook bijzonder is dat er dit jaar aan-
dacht voor kinderkunst is. Albert 
Röllich hierover: “Wij doen dat in 
samenwerking met Plexat, de jeugd-
afdeling van WIJ Heemstede. Er is 
een groot object, een koe, die kin-
deren van basisscholen De Evenaar 
en De Icarus hebben beschilderd. De 
‘kunstkoe’ komt in de Luifel te staan 
maar reist na Kunstlijn verder door 
Heemstede langs scholen en uitein-
delijk naar het Raadhuis.”  

Muziek 
“Nog even belangrijk om te ver-
melden is dat er zondag in de Luifel 
ook livemuziek is van ‘De Filistijnen’, 
met PM Delèfre. Een leuke groep die 
onder meer folk en blues speelt”, 
aldus Jan. Van zijn echtgenote, 
Jacintha Reijnders, worden ook dit 
jaar weer fraaie zeegezichten en 
abstract werk geëxposeerd. Albert is 
eveneens een jaarlijkse deelnemer 
en dit jaar is bijzonder werk van hem 
te zien waarvoor de Koepel in Haar-
lem als inspiratie diende. Een nieuwe 
deelnemer dit keer is Maria Niessen. 
“Echt heel fraai glaswerk”, aldus de 
aanbeveling van Albert en Jan.

Komt dat zien, op 6 en 7 november. 
Meer info: www.kunstlijnhaarlem.nl 
én in de Heemsteder van volgende 
week. 

Kunstlijn dit jaar uitgebreid met 
culturele fietsroute en kinderkunst

De Filistijnen met PM Delèfre, een muzikaal-poëtisch-kunstzinnig improvisatiecollectief. De band speelt zondagmiddag 7 novem-
ber in de Luifel. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Zaterdag 23 oktober 
om 10.25 uur reed er weer eens een 
bijzondere trein door station 
Heemstede/Aerdenhout. Vanuit 
Leiden komend moest de stoomtrein 
een ‘heuveltje’ nemen om door 
station Heemstede te kunnen rijden. 
Dan moet er �ink gestookt worden. 

Onder de noemer ‘Muziekwebex-
press’ reed de stoomlocomotief van 
de SSN (Stoom Stichting Nederland) 
vanaf Rotterdam via Haarlem, 
Amsterdam, Media Park, Utrecht 
weer terug naar Rotterdam. Altijd 
prachtig om zo’n grote stoomma-
chine voorbij te zien rijden.

Stoomtrein stoomt door Heemstede

De stoomtrein. Foto: Harry Opheikens.
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KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Toen het houten kerkje bouwvallig was 
en te klein werd, is op 1 juli 1817 een nieuw stenen 
kerkje gebouwd. Ook dit kerkje kreeg de naam Sint 
Bavo. De eerste steen werd gelegd door Henrie Samuel 
van Wickevoort Crommelin. De wegen waren ook al 
verbeterd in 1807-1809, in opdracht van Koning Lode-
wijk Napoleon. De Herenweg was in de Napoleontisch 
tijd een keizerlijke weg.

Op 11 oktober werd het Godshuis ingewijd en werd het 
tot 1879 gebruikt, maar ook dit werd te klein, door het 
groeiende aantal parochianen. Vanuit het katholieke 
zuiden, vestigden veel linnenblekers zich in deze regio. 
Ook kreeg het kerkje de doopvont mee vanuit het 
houten kerkje. De nieuwe St. Bavo zag er kerkelijk uit, 
versierd met klokkentoren.
In 1832-1833 werd er een nieuw orgel geplaatst, de 
oude ging naar Monnickendam. Twintig jaar later, in 
het jaar 1837 wordt de kerk vergroot en in 1856 wordt 
Heemstede een parochie.

Uiteindelijk wordt de kerk gesloopt in 1880. De teke-
ning van de R.K. Kerk Sint Bavo (Berkenrode) is door
P. van Looij getekend en gedateerd op 1881.

Bron: Archief Heilige Bavo

De parochie Sint Bavo Berkenrode

Heemstede - Donderdag 4 novem-
ber wordt Jesús Carrasco geïnter-
viewd over zijn pas verschenen 
roman ‘Terug naar huis’, ’s ochtends 
om 11 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. Terug 
naar huis is een familieroman die op 
briljante wijze het con�ict tussen 
twee generaties laat zien. Die van de 
ouderen die hebben geworsteld om 
vooruit te komen en die een erfenis 
aan tradities willen doorgeven en die 
van hun kinderen die een eigen plek 
in de wereld moeten vinden.
Het boek gaat over Juan, die erin is 
geslaagd om een onafhankelijk 
bestaan op te bouwen door te 
verhuizen naar Edinburgh, ver van 
zijn familie vandaan. Dan overlijdt 
echter zijn vader en wordt hij 
gedwongen terug te keren naar zijn 

kleine, Spaanse geboortedorp. Het is 
zijn bedoeling zo snel mogelijk na de 
begrafenis zijn gewone leventje weer 
op te pakken, totdat zijn zus een 
mededeling doet die zijn leven een 
compleet andere wending geeft. 
Ineens zit hij weer vast op de plek 
waaraan hij wilde ontsnappen, 
samen met zijn moeder, die steeds 
verder wegglijdt in het verleden.
Jesús Carrasco (1972) is geboren in 
Extremadura, een van de dunstbe-
volkte en droogste provincies van 
Spanje. Zijn debuut De vlucht is in 
meer dan dertig landen uitgegeven 
en ontving meerdere literaire prijzen 
en nominaties. In binnen- en buiten-
land is dit debuut door de literaire 
critici lovend ontvangen, net zoals 
zijn tweede roman De grond onder 
onze voeten.

Vrije toegang, reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Interview Spaanse auteur Jesús Carrasco bij Boekhandel Blokker

Jesús Carrasco. Foto: aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Aerdenhout - Met zijn programma 
‘We Zullen Doorgaan’ komt Guus 
Westdorp op zaterdag 30 oktober in 
de Adventskerk aan de Leeuweriken-
laan 7 in Aerdenhout, aanvang 15.30 
uur, toegang vrij. Een soloconcert 
met liedjes van Ramses Sha�y is en 
blijft een feest der herkenning. Guus 
zingt ze op zijn eigen manier met 
meesterlijk pianospel, de verwonder-
lijke wereld van Sha�y even terug. 
Met mateloze liefde en muzikaliteit. 
Een écht mens en zijn piano. 

Met zijn ‘Ramses-de liederen’ brengt 
Guus Westdorp een muzikale ode 
aan het werk van levenskunstenaar 
Ramses Sha�y. Uitbundig, ingetogen 
en omlijst met anekdotes voert hij u 
door velden van vurige liefdes, maar 
ook langs grachten, in nachten vol 
eenzaamheid en verlangen. En dan 

lijkt het weer even of Ramses door de 
zaal waart…. Na a�oop een goed 
glas wijn en een openschaal collecte. 

Ode aan Ramses Shaffy door 
Guus Westdorp in de Adventskerk

Guus Westdorp. Foto aangeleverd 
door de Adventskerk.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het heeft lang geduurd 
voordat de toneelvereniging J.J. 
Cremer, net als vele andere gezel-
schappen, weer eens kunnen laten 
zien wat ze in huis hebben. Op 6 en 7 
november is het tijd de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede weer 
eens te bezoeken voor het stuk  ‘Het 
laatste werk’. Het is een boeiend 
verhaal over de erfenis van de zojuist 
van de twaalfde verdieping van een 
�atgebouw gesprongen kunst-
schilder Paul. De aanleiding van zijn 
zelfmoord zou zijn de recente dood 
van zijn moeder. Maar is dat werkelijk 
de aanleiding of zijn er andere scena-
rio’s denkbaar? Is zijn moeder wel 
een natuurlijke dood gestorven? Er 
komen verschillende familieleden 
voorbij, halfzusje, dochter, broers en 
vrienden maken zich op om de waar-
heid boventafel te krijgen. Uiteinde-
lijk doen zij een gruwelijke ontdek-

king. Het stuk is geschreven door 
René Retèl en hij voert tevens de 
regie. Retèl is geen onbekende voor 
Cremer. Vijfmaal eerder tekende hij 
voor de regie van stukken opgevoerd 
door het gezelschap. Met zijn ruim 
30 jaar ervaring als regisseur en 
schrijver, zowel in het amateur als het 
professionele circuit, heeft hij zijn 
sporen verdiend. Heerlijk weer eens 
een avondje uit naar het theater om 
zich te laven aan de teksten en 
onvoorspelbare situaties. Een echte 
aanrader na anderhalf jaar van vooral 
thuiszitten. 
De voorstellingen in Theater de Luifel 
in Heemstede, zijn op zaterdagavond 
6 november aanvang 20.15 uur en op 
zondagmiddag 7 november om 
14.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via:
info@jjcremer.nl of via de website: 
www.jjcremer.nl 
De op dat moment geldende corona-
regels zijn van toepassing.

J.J. Cremer speelt eerste stuk na 
coronaperiode in de Luifel

Heemstede/Bennebroek - Hoewel 
het jaar 2022 het feestjaar wordt voor 
75 jaar Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek loopt er 
toch al een aantal projecten om dit 
jubileum luister bij te zetten.  

Fotowedstrijd 
Zo is er vanaf februari dit jaar tot 
februari 2022 een fotowedstrijd. 
Waarom een jaar lang? Om u de gele-
genheid te geven alle jaargetijden 
mee te nemen in uw fotoreportage. 
De bedoeling uiteindelijk is dat u er 
een leuke prijs mee kunt winnen, 
maar ook dat uw foto’s gepubliceerd 
gaat worden in het kwartaalblad De 
HeerlijkHeden van de HVHB. De 
wedstrijdreglementen kunt u terug-
vinden op de website www.hvhb.nl. 

Tentoonstelling 
75 Jaar is een lange tijd om de 
geschiedenis van Heemstede en 
Bennebroek weer te geven in een 
mooie tentoonstelling. Hoewel de 
HVHB zelf veel materiaal heeft wordt 
ook de hulp van u ingeroepen. Het 

jaar 1947 is het oprichtingsjaar en 
vanaf dat jaar is de HVHB op zoek 
naar (beeld)materiaal, dat weergeeft 
wat zich de afgelopen jaren allemaal 
heeft afgespeeld en bepalend is n 
geweest voor de geschiedenis van 
Heemstede-Bennebroek. Neem als 
voorbeeld de Flora’s, de vele sport-
verenigingen, de blekerijen en de 
kwekers. Mocht u over die periodes 
attributen hebben (wel van na 1947), 
dan kunt u contact opnemen met 
communicatie@hvhb.nl.  

Vrijwillgers 
Een vereniging zonder vrijwilligers is 
geen vereniging en dat geldt ook 
voor de HVHB. Binnen de vereniging 
zijn diverse commissie werkzaam, 
(zie hiervoor de website) maar extra 
hulp is altijd welkom. Denk daarbij 
aan uw interesses en hobby’s en kijk 
hoe u dat kunt combineren met vrij-
willigerswerk binnen de HVHB. Er is 
ontzettend veel leuk werk te doen. 

Bekijk de website en informeer via 
secretaris@hvhb.nl.

75 jaar Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek

Heemstede – Op woensdagavond 
10 november is er een bijeenkomst 
van Trefpunt Dementie Heemstede 
met het thema ‘Positief leven met 
dementie’ op Plein1 (ruimte Plein 
Geel op begane grond), Julianaplein 
1 in Heemstede. Vanaf 19.15 bent u 
welkom voor de ko�e, het 
programma start om 19.30 uur. Gast-
vrouw deze avond is Michelle van 
Iersel, programmacoördinator van 
Ontmoetingscentrum de Heem-
stroom van Zorgbalans in 
Heemstede.

Dementie heeft veel gezichten
Dementie heeft veel gezichten en 
vraagt om een andere manier van 
omgaan met elkaar. Deze avond 
komen gastprekers vanuit de 
verschillende perspectieven daarover 
vertellen. Leontine Trijber, van Stich-
ting Zorgbalans is schrijver van het 
boek ‘Het haperende brein’. Haar 

adviezen voor een positieve, voor 
alle betrokkenen prettiger manier 
van bejegenen – meebewegen, 
a�eiden, geruststellen, improviseren, 
focussen op wat wel kan in plaats 
van wat niet – illustreert ze aan de 
hand van voorbeelden uit eigen 
praktijk. Het doet wonderen als je de 
moeite neemt op zoek te gaan naar 
de mens achter de dementie en 
daarin investeert.

Yvonne de Vries, senior medewerker 
van Kennemerhart vertelt over het 
Oppeppers programma voor 
ouderen met een vorm van kwets-
baarheid of voor wie contact maken 
niet meer zo vanzelfsprekend is. Door 
de innovatieve en eigentijdse dagbe-
steding kunnen ouderen langer 
actief onderdeel blijven uitmaken 
van de maatschappij. Eigen regie, 
zoals de keuze van wat te onder-
nemen, staat hierbij centraal. Ze 

geeft daarbij een aantal priaktijk-
voorbeelden. Ook wordt ingegaan 
op de veerkracht van de mantel-
zorger en hoe deze pro�jt kan 
hebben van de positieve benadering.  
Om 21 uur sluit het programma met 
de mogelijkheid tot napraten. 

Aanmelden: bij WIJ Heemstede op 
Plein 1, tel. 023 - 5288510. U kunt 
natuurlijk ook langskomen bij het 
kantoor van WIJ Heemstede op Plein 
1, Julianaplein 1, 2101 ZC Heemstede 
(op de 1e verdieping).

Wilt u graag komen maar kunt u uw 
partner niet alleen thuislaten, dan 
kunt u contact opnemen met 
Tandem tel 023 - 8910610. De Tref-
punt bijeenkomsten zijn er voor 
mensen met dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. Ook hulp-
verleners en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Bijeenkomst Trefpunt Dementie op Plein1 met 
thema ‘Positief leven met dementie’

Heemstede – Op woensdag 3, 10, 17 
en 24 november is er weer Knutsel-
club. De Knutselclub is er voor 
jongens en meisjes van 5 t/m 10 jaar. 
Iedere woensdag kunnen kinderen 
superleuke en originele kunstwerken 

maken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. 
De Knutselclub is van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. 

Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samen doen. Vanwege de corona 
moet je je nu wel van tevoren 
aanmelden. Dat kan door een appje 
te sturen naar 06-14234580 van 
begeleider Gaby Godijk. 

Woensdag weer de Knutselclub (5 t/m 10 jaar)





Met een eigen huis heb je veel verant-
woordelijkheden. Het is een fl inke stu-
die om te weten wat er allemaal bestaat 
om je woning toekomstbestendig te 
maken. Want zijn er ook mooie zon-
nepanelen? En hoe stil is zo’n warmte-
pomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op 
consumentenbeurs Huis & Energie alle 
oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 november in de mak-
kelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer. 
Volgens beursdirecteur Henriette Vrise-
koop voorziet Huis & Energie in een grote 
behoefte. “Momenteel moeten mensen 
rondneuzen op websites, bij de gemeente 
en bij adviseurs. Maar het is ook fi jn als je 
eens ergens kunt rondlopen en producten 
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duur-
zaam Droomhuis: een écht huis van ruim 
300 vierkante meter waar duurzame pro-
ducten te zien, horen, voelen en beleven 
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis 
hebben we met onze hoofdpartner Milieu 
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurza-
me producten zoals zonneboilers, induc-
tiekookplaten en isolatie, en voor de deur 
een elektrische auto. In het huis en op het 
adviesplein zitten adviseurs van Milieu 
Centraal klaar om alles te demonstreren 
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis 
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette. 
“Men heeft het altijd over het lawaai van 
warmtepompen, hier kun je ze daadwer-
kelijk horen. Er is zelfs een pomp die even 
stil is als een voorbijvliegende uil! Het 
Duurzaam Droomhuis staat vol producten 
die net zo prettig in het gebruik zijn als 
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar te-
gelijkertijd een hoop geld besparen. Want 
verduurzamen is niet alleen goed voor de 
wereld, maar ook voor je portemonnee.”

Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan 
meer dan 100 exposanten die bijzondere 
innovaties naar de beurs brengen, waar-
onder Greenchoice, Gamma, Remeha 
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers 
van lokale gemeenten en het Duurzaam 
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertel-
len welke initiatieven en regelingen er 
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je 
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar 
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag 
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost 
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n 
acht jaar om terug te verdienen; doe je 
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of 
anderhalf!”

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, ener-
gierekeningen en foto’s van je huis mee 
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo 
kunnen de exposanten en adviseurs mee-
denken en adviseren. Het mooie is dat 
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt 
besparen door over te stappen naar een 
andere energieleverancier, wat de op-
brengst van zonnepanelen is, wat je moet 
isoleren voor je een warmtepomp kunt in-
stalleren en ga zo maar door. Zo verlaat je 
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën 
en oplossingen om je huis duurzamer te 
maken!”

Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo 
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Met de auto 
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan 
elektrisch of gedeeld te rijden. 

Je huis verduurzamen: 
Op Huis & Energie ontdek je hoe

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer  Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl   Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn

Duurzaam Droomhuis Online
Online kun je veel van de duurzame producten die 
op de beurs worden getoond nu al bewonderen. 
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droom-
huis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om 
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online 
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In het tweede deel van 
deze drieluik zag het �nancieel resul-
taat er gezond uit. Sluitende begro-
tingen tot aan 2025. Nu doemen er 
berichten op dat het kabinet toch wil 
gaan tornen aan de rijksuitkering aan 
gemeenten en provincies. Men laat 
het voorlopig over aan het nieuwe 
kabinet, maar toch de tekenen zijn 
niet bepaald vrolijk makend. In een 
mogelijk scenario zou Heemstede 
€75 per inwoner worden gekort. Toch 
een bedrag van 2 miljoen euro per 
jaar.
Het is lastig voor te stellen dat het 
kabinet de voorspelde uitkering voor 
2022 en verder tenietdoet en achter-
af een korting doorvoert. In dat geval 
zal er bezuinigd moeten worden en 
blijft een lastenverhoging niet buiten 
schot. 

Sociaal domein 
Met 21,6 miljoen is het sociaal 
domein veruit de grootste uitgaven-
post op de begroting. Er vallen nogal 
wat werkzaamheden onder de 
noemer sociaal domein. Uiteraard de 
uitkeringen zoals de bijstand, de 
WMO, jongeren, integratie, jeugdbe-
scherming, reclassering, schuldhulp-
verlening en zorg en veiligheid 
preventie.

Daar komt per 1 januari de verant-
woordelijkheid en de kosten van 
inburgering nog bij. Statushouders 
worden gedurende een hal�aar 
�nancieel ontzorgd. Eenzaamheid 
wordt samen met partners bestre- 
den. Er is ook aandacht voor het 
pestgedrag van kinderen, maar ook 
arbeidsparticipatie, met als doel dat 
iedereen jong en oud volledig kan 
deelnemen aan de maatschappij. 
Recent kwam er de uitvoering van de 

steunmaatregelen in het kader van 
corona bij. De uitgaven gedaan door 
de gemeente komen deels ten laste 
van het Rijk.    

Volksgezondheid en milieu 
Hier kan men zich eenvoudig een 
voorstelling van maken. Covid-19 
houdt de gemoederen al anderhalf 
jaar bezig. Het milieu met alles daar-
omheen als energietransitie, klimaat-
doelen of afval. De gemeente draagt 
zorg voor het beheer van het riool, 
beschermt natuur en milieu. Water-
bergen bij hevige regenval, gebieden 
anders inrichten en zo aanpassen 
aan de klimaatverandering.

De rijksoverheid is aan de slag 
gegaan met de regionale energie-
transitie. Voor Heemstede wordt 
gewerkt aan zon op grote daken en 
op parkeerterreinen. Onderzocht 
word of relatief warm water van de 
watertransportleiding vanaf de Rijn 
woningen zou kunnen verwarmen. 
De wet bodembescherming gaat 
over van de provincie naar de 
gemeente. Totaal gaat het hier om 
€8,3 miljoen euro waarvan Afval en 
het Riool het zwaarste wegen. Via de 
afvalsto�en- en rioolhe�ng die 
burgers en bedrijven betalen, vallen 
de baten en de lasten ongeveer 
tegen elkaar weg.
Het riool en de drainage van de Van 
Merlenlaan vergt in 2022 investering 
van 850.000 euro. Ook in de Slotlaan 
wordt de riolering vervangen. Ten 
slotte krijgt het Dinkelpad nieuwe 
drainage. 

Volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening 
De nieuwe omgevingswet zal 
worden ingevoerd waarbij een zestal 
eerdere wetten worden samenge-
voegd. In een nieuwe omgevings-

visie worden energietransitie, aard-
gasloze wijken, landschap, cultuur en 
recreatie, watervisie e.d. onderge-
bracht. Het rijk legt per hal�aar de 
huisvesting van een aantal status-
houders op aan de gemeente. Daar-
voor moet huisvesting worden gere-
geld. De startersleningen zijn in 2021 
enigszins uitgebreid.
Het doel is dat woningen voor meer 
mensen bereikbaar zijn. Volkshuis-
vesting is een relatief kleine post van 
1,6 miljoen euro.   

Sport, cultuur en recreatie 
Voor een bedrag van 254.000 euro 
worden de laatste lampen op het 
sportpark van Led-lampen voorzien. 
In 2022 wordt onderzocht waar er op 
de gebouwen op het sportpark 
zonnepanelen kunnen komen. De 
Heemstede Loop gaat ook in 2022 
weer door. Heemstede faciliteert het 
cultuurbeleid. De cultuurnota is in 
2021 geactualiseerd en wordt het 
komende jaar uitgevoerd. Na een 
langslepende kwestie kan de bouw 
van de nieuwe Belvedère beginnen. 

De gemeente wil de samenwerking 
met Sportplaza en de verenigingen 
op het sportpark continueren. 
Er wordt een aantal afgeschreven 
sportvelden (kunstgras) vervangen 
het betreft VEW/HFC Heemstede, 
RCH en deels Alliance. Aan de sociale 
media met de inwoners (communi-
catie) wordt ongeveer 1 miljoen euro 
uitgegeven. 

Tot zover de berichtgeving over de 
begroting 2022. De Heemsteder 
hoopt dat u hiermee enig inzicht 
heeft gekregen hoe Heemstede er 
�nancieel voorstaat en wat er links 
en rechts wordt uitgegeven of, in het 
geval van de lokale lasten, ook weer 
binnenkomt.

De Heemsteedse gemeentebegroting 
2022 nader bekeken, het laatste deel

LEZERSPOST

Bij het plantsoentje aan de Franz Schubertlaan op de hoek van de Wage-
naarlaan werd afgelopen week plotseling een grote container voor plastic 
geplaatst.
Deze staat nu half op het gras naast de ondergrondse containers voor 
kranten en glas en ze zijn met oranje, blauwe en gele strepen versierd’.
Waar de laatstgenoemde containers een bescheiden bovengrondse 
toegang hebben, is de nieuwe container voor plastic tweemaal zo hoog 
en heeft een viermaal groter oppervlak dat het trottoir aanzienlijk smaller 
maakt.
Het is een mooi streven om het plastic apart in te zamelen, maar ik vraag 
mij af waarom deze container ook niet ondergronds is geplaatst, want het 
ziet er niet uit.

John van Emmerik, Heemstede

Een nieuwe container voor plastic

INGEZONDEN

In de Heemsteder van 20 oktober doet verslaggever Eric van Westerloo 
min of meer een pleidooi om het hele Manpadslaangebied vol te 
bouwen. Wij horen wel vaker mensen pleiten om het gebied te gebruiken 
om de druk op de woningmarkt te verlichten. Dat lijkt misschien op het 
eerste gezicht een logische gedachte, maar als Stichting Manpadslaange-
bied willen we graag aangeven waarom we dat geen goede ontwikkeling 
vinden. 

De waarde van het Manpadslaangebied als groene schakel tussen de 
landgoederen Groenendaal, Leyduin en Huis te Manpad wordt breed 
onderkend. Het gebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ecologische verbinding van de landgoederen en is bovendien cultuurhis-
torisch van belang, omdat het een van de laatste onbebouwde stukken 
strandvlakte is tussen de twee oude strandwallen. Niet alleen de 
gemeente Heemstede, maar ook de provincie, Landschap Noord-Holland, 
zelfs de Metropoolregio Amsterdam geven aan dat het Manpadslaange-
bied groen moet blijven en een functie moet krijgen voor natuur en 
recreatie. In het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is dit door alle 
partijen nog eens bekrachtigd. Met geen woord wordt over woningbouw 
gesproken. Laten we dus niet het kind met het badwater weggooien.
Hebben we dan geen woningen nodig? Jawel, maar het is goed te 
bedenken voor wie we willen bouwen in Heemstede. We hebben vooral 
behoefte aan betaalbare woningen. Woningen voor jongeren, ouderen, 
voor mensen uit belangrijke beroepsgroepen, zoals politie-agenten, 
onderwijzend personeel en verpleegkundigen. Dat zijn niet de woningen 
met een gemiddelde prijs van 800.000 euro, zoals de ontwikkelaars die in 
het Manpadslaangebied willen bouwen. 

Tot slot: We hebben niet alleen behoefte aan woningen, maar ook aan 
ontspanning. Groen en natuur kunnen ons dat bieden. Groen en natuur 
kunnen ons ook helpen om een bijdrage te leveren aan waterberging en 
biodiversiteit, belangrijke opgaves voor de toekomst. Bovendien willen 
we niet dat Heemstede helemaal dichtslibt met autoverkeer. Dus is het 
verstandig om de woningen te bouwen vlakbij voorzieningen zoals 
winkels, scholen en openbaar vervoer. Dus wat ons betreft: Grijp de 
kansen om de woningen te bouwen bij de Haven en houdt het Manpad-
slaangebied open en groen!

Leon de Laat,  Stichting Manpadslaangebied

Woningen op het Manpadslaangebied? 
Een slecht plan.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Op maandag 24 
oktober boog de commissie Ruimte 
zich opnieuw over dit langslepende 
dossier. Inspreker namens de ontwik-
kelaars, Willem Roosendaal, hield een 
betoog waaruit bleek dat de ontwik-
kelaars 9 van de 10 kaders die de 
politiek had gesteld zijn opgevolgd. 
Wat niet is opgelost is de doorzicht-
lijn vanaf Groenendaal naar Leyduin. 
Dat kan nl. helemaal niet als de volks-
tuinders blijven zitten waar ze nu 
zitten. De politiek had eerder 
besloten dat deze tuinen hun plek 
mogen behouden. Het plan met 47 
huizen kan er �nancieel niet uit voor 
de ontwikkelaars, maar die zijn 
bereid het verlies af te schrijven. Wel 
wordt het plan dan op punten 
versoberd. 

Landschap Noord-Holland dat het 
overgebleven groen moet beheren 
wil daar niet te veel werk aan 
hebben, dus moet het groen sober 
worden. Stelling van Roosendaal: 
“Heemstede krijgt gratis en voor 
niets 90.000 m2 aan natuur en een 
paar extra huizen.” Stam (VVD) vroeg 
naar de ontsluiting. Dit kan via de 
Manpadslaan of een nieuwe weg die 
aansluit op de Herenweg. Mocht dat 
laatste het geval zijn, dan zal de 

ontwikkelaar, om de kosten te 
dekken, 3 à 4 huizen extra moeten 
bouwen. De roep van Pameijer 
(PvdA) of dat ook sociale huurwo-
ningen kunnen zijn werd bevestigd, 
al zijn er dan meer huizen nodig.
Van der Ho� (D66) wil een meer 
compacte bouw op kleine kavels 
midden in de natuur. Erik de Zeeuw 
(GL) ging ver in zijn betoog. Ondanks 
dat een gerenomeerd bureau alles 
cijfers had doorgerekend, die niet 
positief uitvielen voor de ontwikke-
laars, zette hij vraagtekens bij de 
juistheid van de cijfers. Heel stellig 
beweerde hij dat er 10 miljoen van 
de kosten afkon. De agrarische grond 
zou minder hebben gekost en ook de 
rente was veel te hoog. Hij wilde 
daarom opnieuw een onderzoek met 
meer details over de cijfers. 
  
47 huizen te veel van het goede
Zo sleepte de vergadering zich voort. 
Inspreker mevrouw Maria Wiebosch 
van de stichting Behoud Manpad-
slaangebied was ook de mening 
toegedaan dat er te veel was betaald 
voor de grond. Haar stichting wil 
alleen natuur, geen huizen. 
Wethouder Van der Have wees op 
het rapport van een extern bureau 
waar staat dat de Manpadslaan 
dagelijks 300 extra verkeersbewe-
gingen aankan. Wil de commissie dat 

niet, dan biedt de ontsluiting via de 
Herenweg soelaas. De commissie 
nam tenminste één besluit. Als het 
plan doorgaat dan wordt de ingang 
de Herenweg. De partijen waren 
unaniem dat 47 huizen te veel van 
het goede is. Nu de stekker uit het 
plan trekken wil op dit moment 
niemand. De wethouder vroeg 
terecht: “Wat wilt u als commissie wat 
ik nu ga doen?” Radix (VVD) vroeg de 
wethouder in gesprek te blijven met 
de ontwikkelaars. Boeder (CDA) vond 
alles beter dan de huidige kassen die 
er nu staan en het best een goed 
plan te vinden. 

Jagtenberg (HBB) maakte De Zeeuw 
(GL) duidelijk dat onteigenen, een 
woord dat al eerder was gevallen, 
juridisch niet zal kunnen. Er zijn geen 
zwaarwegende redenen die in het 
algemeen belang zijn om een proces 
te winnen. De vraagtekens die De 
Zeeuw zette bij de hoge berekening 
van optiecontacten, is in de vast-
goedwereld volgens Jagtenberg niet 
ongewoon. Er werd besloten dan 
toch nog maar eens naar de cijfers te 
kijken. Opnieuw een impasse in de 
voortgang.

Hoe nu verder wist niemand. Wordt 
het over de verkiezingen in maart 
getild? Daar ziet het wel naar uit.

Discussie Manpadslaangebied sleept zich voort
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk
1 november, 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!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

39 77 58 27 4 60 25 41 9 53 19 82 26 71

63 12 50 86 78 20 28 68 36 83 33 1

57 11 22 64 73 18 74 14 44 79 62 87 49 51 67

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland;
12. Joodse kalendermaand; 13. Fins hete luchtbad; 14.
vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel
van camera; 21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zang-
stem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel
van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37. baardje; 38.
menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost
gerecht; 44. niet afgemaakt; 46. plaats in Oekraïne; 47. visge-
recht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geest-
drift; 52. grote zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon;
58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aan-
vang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tus-
sen bergen; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
aardbewoner; 72. rekenopgave; 73. adellijke dame; 76. hoog-
ste punt van een huis; 77. titel (afk.); 78. kledingstuk; 79. lof
en eer; 81. deel van een mast; 82. bitter lichaamsvocht; 83.
tafelgasten; 84. muzieknoot; 86. tropische mier; 87. eenvou-
dig restaurant.

Verticaal 1. arbeidsloon; 2. product van een kip; 3. Engelse
taxi; 4. god van de liefde; 5. zeer lage temperatuur; 6. vraag-
en antwoordspel; 7. zakken onder de ogen; 8. inwendig
orgaan; 9. sluw dier; 10. kippenproduct; 11. Europees land;
16. Engels bier; 18. Duitse badplaats; 20. vordering; 21.
onderzoeker in opleiding (afk.); 23. fijn weefsel; 25. geestdrift;
26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
rookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegen-
heid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
deel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contra-
basspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
kaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooi-
maand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet brood-
beleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.
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26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
rookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegen-
heid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
deel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contra-
basspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
kaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooi-
maand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet brood-
beleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.

KRUISWOORDPUZZEL

Badhoevedorp - Remco Jonker, uw 
vertrouwde audicien uit de regio, 
heeft een volgende stap gezet in zijn 
carrière. Sinds kort is hij werkzaam bij 
de Hoorpoli, waar hij complete 
oplossingen kan aanbieden voor 
alles wat met het gehoor te maken 
heeft.  De Hoorpoli is onderdeel van 
Everybody Groep. Hun missie is om 
zorg, werk en welzijn samen te 
brengen. Binnen Everybody Groep 
werken bedrijfsartsen en huisartsen 
nauw samen met andere zorgspecia-
listen om te werken aan een gezonde 
leefstijl. Niet alleen thuis maar ook op 
de werkvloer.  
Slechthorendheid betekent meer 
dan het minder goed kunnen horen 
van geluid. Gehoorverlies heeft 
gevolgen voor het sociale leven, het 
gevoel van veiligheid en de presta-
ties op de werkvloer. Bij elk gesprek 
dat u voert staan uw oren gespitst. U 
bent volop geconcentreerd om de 
ander te kunnen verstaan. Hoe meer 
u probeert te horen, hoe meer 
energie u gebruikt. De bovengemid-
delde inspanning die u overdag 
levert kan ervoor zorgen dat u ’s 
avonds eerder moe bent. Met als 
gevolg dat u zich meer terugtrekt uit 
het sociale leven.  

Wist u dat bij ruim een kwart van de 
werknemers die met gehoorverlies 
uitvallen dit veroorzaakt wordt door 
oververmoeidheid, spanning en 
burn-out? Dit kunt u voorkomen 
door op tijd actie te ondernemen.  

De Hoorpoli: 
• is een Tinnitus Expertise Centrum in 

samenwerking met Everybody Life-
style Centers; 

• verbetert akoestiek thuis of op het 
werk; 

• geeft extra ondersteuning door 
middel van allerlei hulpmiddelen 
(tafelmicrofoons, �itswekkers, etc); 

• gaat het gesprek aan met uw werk-
nemer voor optimale oplossingen; 

• maakt gebruik van de nieuwste 
ontwikkelingen op technologisch 
gebied (online bijstellen, bediening 
via app, valdetectie in hoortoe-
stellen, mobiele meetapparatuur); 

Neemt u contact met de Hoorpoli op 
om te vragen wat zij voor u kunnen 
betekenen. De Hoorpoli doet veel 
meer dan alleen het aanmeten van 
hoortoestellen. De Hoorpoli hanteert 
�exibele werktijden, zodat u kunt 
afspreken van maandag t/m zaterdag 
tussen 8u-20u.

Bezoekadressen: Hoorpoli B.V., 
gebouw Atrium Business Centers, 
Sloterweg 303 in Badhoevedorp, en 
Hoorpoli B.V., gebouw Everybody 
Lifestyle Center, Osdorpplein 470 in 
Amsterdam-Osdorp.

Meer informatie via: 
contact@hoorpoli.nl, of 
tel.: 088 - 2460470/06 - 82096356. 

De Hoorpoli doet meer dan alleen 
hoortoestellen adviseren

Remco Jonker. Foto aangeleverd door 
de Hoorpoli.

Heemstede - Binnen de regeling 
Ouder Worden & Prettig Wonen 
(OW&PW) is het in Heemstede nu 
mogelijk om gebruik te maken van 
een verhuiscoach.  

Wat doet een verhuiscoach? 
De verhuiscoach bij WIJ Heemstede 
is Muriel Liket. 
Zij kan helpen bij het vinden van een 
passende woning, meegaan naar een 
bezichtiging, helpen bij de adminis-
tratie rond een verhuizing (zoals met 
adreswijzigingen, af- en aanmelden 
bij gas en elektriciteitsbedrijf ) en ook 
bij de praktische zaken rondom een 
verhuizing. (zoals een verhuisbedrijf 
regelen of het uitzoeken van vloerbe-
dekking en gordijnen/raambekle-
ding). Een verhuiscoach helpt niet bij 
het inpakken of sjouwen van dozen. 

De voordelen van de verhuiscoach
U kunt zelf kijken of er via de Woon-
service een woning wordt aange-
boden die voor u geschikt is, u heeft 
hierbij voorrang op reguliere 
woningzoekenden. 
Uw huidige netto huur neemt u mee 
als contracthuur voor de nieuwe 
woning, zodat u niet wordt gecon-
fronteerd met een hogere huur. Ook 
niet wanneer u overgaat naar een 
andere woningcorporatie. Dit heet 
huurbehoud. Als de huur van de 
nieuwe woning lager is dan de 
huidige huur en deze past bij uw 

inkomen, dan wordt vanzelfsprekend 
de lagere huur aangehouden.
De verhuiscoach kan helpen met 
zoeken naar een nieuwe woning en 
administratieve of praktische hulp 
rond de verhuizing, zoals hierboven 
staat aangegeven, wanneer u zelf 
geen of niet voldoende ondersteu-
nend netwerk heeft.  
In de gemeente Heemstede is de 
regeling verhuiscoach uitgebreider: 
ook andere doelgroepen, dan alleen 
senioren, kunnen in aanmerking 
komen voor hulp van de verhuis-
coach. Kijkt u op www.wijheemstede.
nl voor alle voorwaarden rond deze 
regeling. We helpen u graag! 
Om aan te melden voor hulp van de 
brede verhuiscoach kunt u bellen 
met Muriel Liket, tel. 023-528 85 10 of 
mailen naar mliket@wijheemstede.nl.

Gebruikmaken van de verhuis-
coach nu mogelijk in Heemstede

Verhuizen. Beeld aangeleverd door 
WIJ Heemstede.

Heemstede - De Roze Kunstlijn vindt 
in november en december (t/m 
eerste week januari) plaats in de 
Burgerzaal en publiekshal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. Ruim dertig kunstenaars 
uit Heemstede, Haarlem, binnen- en 

buitenland tonen hun werk. Een initi-
atief van Fred Rosenhart, voor deze 
tentoonstelling met curator met 
Soek Zwamborn. Open ma t/m vr van 
9.00-17.00. Toegang is vrij. Rondlei-
ding met informatie via:
derozekunstlijn@gmail.com.

Roze Kunstlijn op het raadhuis Heemstede

LEZERSPOST

Dinsdag 26 oktober op de Binnenweg werd ik gecon-
fronteerd met een zorgwekkend fenomeen: gesloten 
bank�lialen. De eerste die enige maanden geleden de 
deuren sloot was de ABN op de Binnenweg. Vandaag 
op zoek naar een pinautomaat: bleek de Rabobank niet 
meer te bestaan en de pinautomaten gesloten. Dan 
maar naar de laatste optie: De ING. De gele pinauto-

maat aan de buitenzijde blijkt al dagen buiten gebruik 
en het kantoor zelf, u raadt het al: gesloten. Nou is 
Heemstede toch geen echt kleine gemeente, maar voor 
het regelen van bankzaken zijn wij nu aangewezen op 
de grote kantoren in Haarlem of het internet. Je zult 
maar slecht ter been zijn of niet digitaalvaardig. Wat 
een slechte service van organisaties die nog steeds 
miljoenen verdienen met geld van particulieren. 

Mary Verberg, Heemstede

Sluiting bankfilialen



Allerzielen is de dag waarop in de rooms-
katholieke kerk alle gelovige zielen van gestor-
venen worden herdacht. 
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd op de dag na Allerheiligen. 

Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd 
maar het meest in de traditioneel katholieke 
landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel 
Latijns-Amerika.

Rooms-katholiek feest
De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen 
van de overleden gelovigen in meer of 
mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich 
in het vagevuur en wachten op hun loutering 
om voor God te kunnen verschijnen en in de 
hemel te worden opgenomen. 
Bemiddeling en voorbeden van de levende 
gelovigen kunnen helpen de schulden van de 
doden te verlichten en hun tijd in het vage-

vuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de 
levenden eveneens a� aten verkrijgen voor hun 
eigen zonden.

De gebruiken die zich rond deze geloofsleer 
hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het 
bijwonen van missen, deelname aan proces-
sies, bidden en het branden van kaarsen 
behoren kerkhofbezoek en versiering van 
graven met (witte) bloemen tot de 
plechtigheden.
Bijna iedereen in België zet grote potten chry-
santen op de graven van familieleden. Het 
grijze kerkhof wordt een kleurige bloemenzee. 
In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen 
uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het 
kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze 
versieren de graven met bloemen en slingers.

Muzikanten maken muziek, priesters houden 
preken. De hele dag is het een gezellige boel 
op de begraafplaats. Het feest sluit aan bij een 
oude traditie: je moet goed zorgen voor de 
geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er 
nog gewoon bij horen. Misschien feesten ze 
zelfs wel mee.
In de protestantse kerk wordt Allerzielen niet 
gevierd, omdat ze de leer van het vagevuur 
ontkent. Het vagevuur zou je volgens de katho-
lieke leer kunnen omschrijven als het voorpor-
taal van de hemel, hier moeten de zielen 
afwachten of ze naar de hemel gaan of naar de 
hel. In het vagevuur zijn wel kwellingen maar 
niet zo heftig als in de hel want daar is de 
duivel de baas en je gaat naar de hel als je ziel 
niet meer te redden is om je toch wel heel erg 
slecht bent geweest op aarde.

EEN MOOI AFSCHEID...

EEN PERSOONLIJK &
LIEFDEVOL LAATSTE AFSCHEID OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn
creatieve en communicatieve talenten anders in te 
zetten. Mensen bijstaan in een emotionele periode 
blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart 
te organiseren die past bij de wensen van de over-
ledene en de nabestaanden. Dit vak gaat over zijn 
waar je nodig bent – op de achtergrond, maar wel 
regisserend – zodat alle betrokkenen het afscheid 
als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd
uitvaartbegeleider en -verzorger.

WERKGEBIED
Mijn werkgebied omvat de gemeenten Bloemen-
daal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. Voor uitvaar-
ten in Den Haag en omgeving werk ik samen met 
twee ervaren collega’s in de uitvaartbranche.

YVONNE REICHRATH
UITVAARTVERZORGER
Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
� yvonnereichrath.nl

Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben ge-
werkt koos ik bewust voor een andere koers. Bij 
het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativi-
teit en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt.

Toen ik ernstig ziek werd maakte dat mij bewust van 
de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me tot de 
keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de hu-
mane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik mij 
met hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid.

Het inlevingsvermogen, gevoel voor decorum én de 
vaardigheid om on the spot te denken en handelen is 
essentieel bij een uitvaartbegeleiding. Omdat iedereen 
anders is, is elke uitvaart maatwerk. Ik vertaal de wen-
sen en houd daarbij rekening met ieders draagkracht. 

Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt?
Heeft u specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem
gerust contact op voor een oriënterend gesprek, zon-
der enige verplichting.

“Elk afscheid is de geboorte 
van de herinnering”

WWW.YVONNEREICHRATH.NLDIRECT HULP NODIG? 06 5202 1776 

Dinsdag 2 november: 
Allerzielen



Heemstede Herdenkt verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM. De begraafplaats wordt gezien als doorstroomlocatie.
Hierdoor zijn er geen zitplaatsen aanwezig en blijft de aula gesloten.
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1 7  n ove m b e r  2 0 2 1 
1 8 . 0 0  u u r  -  2 1 . 0 0  u u r : 

s fe e r vo l  ve r l i c h te  b e g r a a f p l a at s  m e t  m u z i e k
Pianist Michiel Hoogendijk bij de entree

Namenzang Yvonne Weijers bij de steiger
Zangduo Basic Matters bij het kampvuur
Zang SYA  aan de achterzijde van de aula

Vertelmuziek Botman & Van Vleuten bij de dennenappels

1 9 . 0 0  u u r :  we l ko m s t wo o rd  e n  e e n  ove rd e n ki n g s re d e
b i j  h e t  k a m pv u u r

Gastspreker: ds. Pieter Terpstra
Afsluitend optreden van Basic Matters
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B E G R A A F P L A ATS  H E R F S T L A A N

k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  o p  w w w . b e g r a a f p l a a t s h e e m s t e d e . n l









  
• 
• 
• 
• 

 


 


 



 

EEN MOOI AFSCHEID...

Met hart, handen en hoofd

John Bres is gepassioneerd uitvaart-

ondernemer en verzorgt, samen met zijn 

collega Audrey Peper, namens Monuta 

uitvaarten in Haarlem, Heemstede en 

Zandvoort. Meer weten? Kijk dan eens 

op: www.monutajohnbres.nl

Ons werk als uitvaartverzorger luistert 
nauw. In het proces van het organi-
seren van een afscheid zitten veel 
kritische punten. Momenten waarop 
je het afscheid voor de familie kunt 
maken of kunt breken. Dat vraagt 
van ons een continue scherpte, een 
kritisch oog voor detail en de nodige 
flexibiliteit. De afgelopen maanden 
heeft veel van ons gevraagd, en terug-
kijkend op de hectische tijd die achter 
ons ligt, kan ik met trots zeggen dat 
we, zoals altijd, elke familie die wij 
hebben mogen begeleiden het ge-

voel hebben kunnen geven dat zij in 
alle rust de tijd en de ruimte hebben 
gekregen om afscheid van hun dier-
bare te kunnen nemen. 

Wij doen ons werk met hart, handen 
en hoofd…

...met ons hart, omdat het anders 
gewoonweg niet gaat. Empathie en 
gastvrijheid zijn eigenschappen die er 
bij ons beiden al van jongs af aan met 
de paplepel ingegoten zijn. Dat maakt 
het geen kunstje, maar een verster-
kende overtuiging, a way of life. En als 
wij van de families teruggekoppeld 
krijgen dat die meelevendheid en die 
warme deken ook zo ervaren worden, 
dan maakt ons dat oprecht gelukkig. 

 ... met onze handen, omdat we 
de hele dag letterlijk handelingen 
verrichten die ervoor zorgen dat het 
proces van afscheid nemen voor de 
families soepel verloopt. Soms is het 
een kwestie van kunst- en vliegwerk, 
zonder dat de families daar erg in 
hebben, want altijd komt het goed. 

We knopen losse stukjes aan elkaar, 
we planten nieuwe zaadjes en we 
bouwen bruggen. Zodat de families 
een afscheid met een goed gevoel 
kunnen ervaren. 

 ... met ons hoofd, omdat we bij alles 
wat we doen nadenken over de 
consequentie. Dat vraagt om kennis 
van zaken. Beiden hebben wij een 
gedegen opleiding afgerond en 
beiden zijn wij gediplomeerd Register 
Uitvaartverzorger. Een titel die wij met 
trots voeren. De families die wij bege-
leiden kunnen er dus op rekenen dat 
het afscheid van hun dierbare bij ons 
met de grootst mogelijke zorg wordt 
georganiseerd en uitgevoerd. En dat 
zij bij ons in goede en warme handen 
terecht komen. We dragen hen door 
de afscheidsweek heen, en ook erna 
laten wij ze niet zomaar aan hun lot 
over. Ook dan zijn wij er voor ze, met 
heel ons hart. Dat is overigens geen 
belofte, dat is gewoon wie wij zijn.

John Bres en Audrey Peper.

Monuta John Bres
Vergierdeweg 458
2026 BJ in Haarlem

023-526 2696
haarlem@monuta.nl



Driehuis - Op dinsdag 2 november organiseert 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld een 
gedenkavond. Van 18.00 tot 20.00 uur biedt 
Westerveld de gelegenheid om gezamenlijk te 
herdenken en in het verlichte park een kaarsje 
op te steken. Ook is er een sfeervolle wandel-
route met daarlangs troostrijke gedichten en 
wordt op verschillende plaatsen live muziek 

verzorgd. Iedereen is welkom. 

Gezamenlijk herdenken
,,In 2020 kon onze gedenkavond vanwege 
corona niet doorgaan”, vertelt Carla Bosua, 
directeur van Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. ,,We zijn heel blij dat we, na zo’n 
heftige periode, weer samen kunnen 

gedenken. Want de saamhorigheid, maar ook 
de muziek, gedichten en het kaarslicht zorgen 
voor een bijzondere sfeer, vooral nu. Het bete-
kent veel voor mensen, de avond biedt troost, 
en wij zijn erg dankbaar het weer te kunnen 
organiseren”. 

Uw tekst laten voordragen

Wilt u tijdens de gedenkavond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Stuur uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar info@bc-wester-
veld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk met de �ets 
of het openbaar vervoer te komen.

Gedenkavond Westerveld op dinsdag 2 november

Gedenkavond 
  Westerveld

Dinsdag 
2 november 2021
18.00 - 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom een kaarsje 
te branden ter nagedachtenis aan een
dierbare. Een sfeervol verlichte wandelroute 
leidt u door het monumentale gedenkpark 
langs gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Wilt u tijdens de avond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Mail uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar 
info@bc-westerveld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt, 
dus graag vragen we u om zoveel mogelijk 
met de fiets of het OV te komen. 

Ga voor meer informatie en de route naar
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Gezamenlijk herdenken biedt voor veel mensen troost. Foto: aangeleverd

EEN MOOI AFSCHEID...
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AGENDA

DONDERDAG 28 OKTOBER
Romantische drama�lm (2015) in 
de Luifel. Film en diner (optioneel). 
Herenweg 96 in Heemstede. Om 
16u. Kosten voor de �lm & diner 
zijn €19,50.
Aanmelden (verplicht) via:
www.wijheemstede.nl, of via tel. 
nr. 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.

Inloopochtend SeniorWeb over 
slimme apparaten. Buurtvereni-
ging Overveen Vrijburglaan 17, 
Overveen.V.14-16u.Gratis, vooraf 
aanmelden via tel.: 06-22092895. 

ZATERDAG 30 OKT
Repaircafé. Dorpshuis Vogelen-
zang, Henk Lensenlaan 2, Vogelen-
zang. V. 10-13u., aanleveren voor 
12.30u. Meer info: repaircafevoge-
lenzang@yahoo.com  of 
0653561413.

Ode aan Ramses Sha�y door Guus 
Westdorp. Adventskerk, Leeuweri-
kenlaan 7, Aerdenhout. Om 15.30u. 
Vrije toegang en na a�oop een 
glas wijn en openschaal collecte.

‘Met z’n allen’: comedytalent Lisa 
Ostermann in de Luifel. Herenweg 
96, Heemstede. Om 20.15u.
Informatie en kaarten à €16,50 via 
www.podiaheemstede.nl. 

Arno Koek interviewt schrijver 
David Samwel. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15u. Vrije toegang, 
reserveren gewenst via info@boek-
handelblokker.nl en/of 
023-5282472.

ZONDAG 31 OKTOBER
Evangeliesamenkomsten. Dorps-
huis Vogelenzang, Henk Lensen-
laan 2a, Vogelenzang.
V. 17-18u.

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

Lezing Iris Hartog over ‘voltooid 
leven’. De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal. Om 10.30u. 

MAANDAG 1 NOVEMBER
Inloopochtend SeniorWeb over 

digitaal nalaten. Locatie Zuid van 
Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 6 in 
Bennebroek. V10-12u. Gratis 
toegang, aanmelden niet nodig.

Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. Van 
14-16u.

DINSDAG 2 NOVEMBER
Lezing ‘ Een schets van de wereld 
van Shakespeare’. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 14.30u. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of via
tel.: 023–5483828.

WOENSDAG 3 EN 10 NOVEMBER
Gespreksgroep Bewustwording 
door Jan Oostenbrink: ‘Van inzicht 
naar uitzicht’. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede Om 19.30u. Kosten: 
€20,- per avond. Meer informatie: 
06 – 50 81 56 97. Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
tel.: 023 – 5483828.

WO 3, 10, 17 EN 24 NOVEMBER
Knutselclub (5 t/m 10 jr.) De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. V.13.30-15u.
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Aanmelden 
via app 06-14234580 van Gaby 
Godijk.

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Interview Spaanse auteur Jesús 
Carrasco bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138, Heemstede.
Om 11u. Vrije toegang.
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

VRIJDAG 5 NOVEMBER
De kunst van het ouder worden in 
Trefpuntcafé. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20.30u, zaal open 
om 20u.  Gratis toegang. 

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Bijeenkomst Trefpunt Dementie op 
Plein1: ‘Positief leven met demen-
tie’. Plein1 (ruimte Plein Geel op 
begane grond), Julianaplein 1, 
Heemstede. Om 19.30u, inloop
om 19.15u. Aanmelden via
WIJ Heemstede op Plein 1,
tel. 023 - 5288510. 

Heemstede - Zaterdag 30 oktober 
staat Lisa Ostermann  om 20.15 uur 
op de planken in Theater de 
Luifel  aan de Herenweg 96 in 
Heemstede met haar try-out voor-
stelling ‘Met z’n allen’.  Een voorstel-
ling die gaat over het enthousiasme, 
de wanhoop en de hulpmiddelen 
waarmee we de sfeer erin proberen 
te houden. En over hoe weinig de 
sfeer zich daarvan aantrekt. Luiste-
raars kunnen scherpe grappen 
verwachten en muzikale intermezzo’s 
waarbij Lisa wordt begeleid door een 
funky live-band/breakdancegroep 
die bestaat uit Lisa.  
 Lisa won in 2020 de juryprijs, de 
publieksprijs en de studenten-jury-
prijs op het Leids Cabaret Festival.   
Door de Volkskrant werd zij in 2021 
uitgeroepen tot hét comedytalent 
van 2021. 

Lisa schrijft, naast haar eigen mate-
riaal, ook grappen voor het 

TV-programma Dit Was Het Nieuws 
en sketches voor het Klokhuis, waarin 
ze ook zelf meespeelt.  
Informatie en kaarten à € 16,50 via 
www.podiaheemstede.nl.

‘Met z’n allen’: comedytalent 
Lisa Ostermann in de Luifel

Lisa Ostermann. Fotograaf: Aisha 
Zeijpveld.

Bennebroek - In het Trefpuntcafé 
aan het Akonietenplein 1 in Benne-
broek van vrijdag 5 november gaat 
Pia Velema invulling geven aan ‘de 
kunst van het ouder worden’.  
Op deze avond wil zij graag de 
paradox centraal stellen: ‘oud word je 
van zelf en dat is een hele kunst’. 

Mevrouw Velema is sociaal geronto-
loog (gerontologie is de wetenschap 
die het ouder worden bestudeert) en 
m.b.t. het onderwerp in de loop van 
de jaren sterk beïnvloed door een 
andere interesse, nl die in de 
Oosterse �loso�eën. In het bijzonder 
heeft zij belangstelling voor het 
zenboeddhisme. 
Zij is sinds 20 jaar beoefenaar van 
zenmeditatie, geeft er les in en is 
onlangs benoemd tot zenmeester. 
Deze kijk op het leven reikt veel 
inspirerende invalshoeken aan die 
kunnen helpen het ouder worden te 
ervaren als een onontkoombare en 
waardevolle periode in ons leven. 
Thema’s als verbondenheid, aanpas-
sing, afhankelijkheid, afscheid en 
vergankelijkheid kunnen ook op een 
andere manier beleefd worden dan 

wanneer we daar alleen vanuit een 
westers perspectief naar te kijken.  
Mevrouw Velema ziet later op de 
avond naar aanleiding van haar 
betoog uit naar een boeiende 
gedachtenwisseling.  
Gratis toegang. Zaal open met ko�e/ 
thee vanaf 20 uur; aanvang 
programma 20:30 uur.

De kunst van het ouder worden 
in het Trefpuntcafé Bennebroek

Pia Velema. Foto: aangeleverd.

KORT
Nationale collecteweek 
Stichting Alzheimer 
Nederland

Heemstede/Bloemendaal - 
Geef voor een toekomst zonder 
dementie en aan een beter 
leven voor mensen met 
dementie en hun dierbaren.
In de week van 6 tot en met 13 
november houdt de Stichting 
Alzheimer Nederland de natio-
nale collecteweek.
Meer informatie vindt u op:
www.alzheimer-nederland.nl.

SeniorWeb inloop-
ochtenden en workshops

Heemstede - SeniorWeb Haar-
lem heeft speciaal voor senioren 
inloopochtenden en workshops/
cursussen in de Luifel, Herenweg 
96 in Heem-stede op het gebied 
van uw computer, tablet of 
smartphone. Deze worden ge- 
geven voor en door senioren in 
een wat aangepast tempo. Er is 
veel tijd voor vragen.  De work-
shops zijn in de ochtend op 
maandag of woensdag van 
10.00 – 12.00 uur en kosten € 5,- 
per keer. De inloopochtenden 
zijn altijd op dinsdagochtend 
van 10.00 – 12.00 uur en zijn 
gratis. De eerstvolgende inloop 
is op dinsdag 16 november. 
Tijdens de inloop is er altijd een 
themalezing. Kijkt u voor het 
actuele onderwerp van deze 
lezing in de WIJ Nova nieuws-
brief of op:
www.wijheemstede.nl.
De komende tijd zijn er de 
volgende workshops:
Woensdag 3 november: 
Whatsapp voor iPhone;
Maandag 8 en 15 november: 
Opslaan in de Cloud;
Woensdag 10 november:
Digitaal nalaten;
Maandag 22 november: G-mail 
voor smartphone of tablet;
Maandag 29 november: G-mail 
op laptop met Windows10.
Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

Spelletjesmiddag bij
’t Bremmetje

Heemstede - 6 oktober was de 
geslaagde kick-o� van een spel-
middag in Café ’t Bremmetje aan 
de Raadhuisstraat 12 in Heem-
stede. Een initiatief tussen de 
Brem, WIJ Heemstede en de 
gemeente. Er werd gebiljart en 
gerummikubd onder het genot 
van een drankje en met jaren 
50-60 muziek op de achter-
grond. Daarom is besloten om 
voortaan iedere eerste maandag 
van de maand tussen 14.00 en 
16.00 uur de deuren van ‘t Brem-
metje te openen. De eerstvol-
gende bijeenkomst is dus 1 
november. Alle consumpties 
zoals ko�e met gebak kunnen 
zij bieden, maar ook het ouder-
wetse advocaatje met slagroom 
wordt hier nieuw leven inge-
blazen. De prijzen zijn vergelijk-
baar met de Luifel. 

Heemstede - Zaterdag 30 oktober 
wordt David Samwel geïnterviewd 
door Arno Koek over zijn boek ‘Sterk 
als een leeuw’, ’s middags om 15 uur 
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Tevens zal zijn 
partner Thomas Olde Heuvelt (schrij-
ver van o.a. Hex en Orakel) ook een 
bijdrage leveren.
Het boek gaat over adoptie en identi-
teit. De discussie over adoptie is de 
afgelopen jaren steeds scherper 
geworden, maar naar het verhaal van 
de geadopteerde zelf wordt te 
weinig geluisterd.

David Samwel wordt als baby bij een 
tempel in het zuiden van Thailand te 
vondeling gelegd. Er wordt met hem 
heen en weer gesjouwd. Van de 
tempel naar een ziekenhuis, naar het 
politiebureau, naar een weeshuis. Tot 

hij op tweejarige leeftijd aankomt in 
Nederland, bij zijn nieuwe ouders.
Naarmate David ouder wordt, heeft 
hij steeds meer vragen. Hij weet dat 
er ergens iemand is die zijn waarheid 
kent. Die weet hoe en wanneer hij 
geboren werd, hoe hij eruitzag. 
Iemand die hem heeft vastgehouden 
en in de ogen heeft gekeken. En er 
moet een moment geweest zijn dat 
hij heeft teruggekeken, recht in de 
ogen van de persoon die van 
iedereen op de wereld het meeste op 
hem lijkt.
Hij begint zijn gedachten op te 
schrijven en stelt regels op om zo 
goed mogelijk de controle over zijn 
lichaam te krijgen. Want zijn lichaam 
lijkt het enige wat hij nog kan contro-
leren. Tegelijk onderzoekt hij zijn 
angsten en verzint antwoorden op 
vragen die hem gesteld zouden 

kunnen worden met betrekking tot 
zijn weigering om te eten of over het 
doel in zijn leven.
Sterk als een leeuw is de zoektocht 
van een jongen naar een nieuw 
evenwicht, onder bijzonder moeilijke 
omstandigheden: adoptie en 
anorexia nervosa. Tegelijk hartver-
scheurend en hoopgevend, myste-
rieus en inspirerend, teder en 
krachtig. Vanuit het hart van zijn 
proces verhaalt David Samwel over 
eenzaamheid en liefde, over twijfels 
en vertrouwen en over een diep 
gemis. Sterk als een leeuw is het 
resultaat van een soms wanhopige 
zoektocht naar de eigen identiteit.

“David Samwel neemt je mee in zijn 
zoektocht naar identiteit en afkomst. 
Ik bewonder zijn moed om dit 
persoonlijke verhaal te vertellen. Dat 

doet hij op een heel eerlijke manier, 
zonder sentiment. Sterk als een 
leeuw heeft me echt geraakt. Aan- 
grijpend”, aldus Arno Koek van Boek-
handel Blokker in Heemstede.

Vrije toegang, reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Arno Koek interviewt schrijver David Samwel

David Samwel. Foto: aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.
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Door Bart Jonker 

Een keer per jaar, op 31 oktober is het 
Halloween, waar kinderen in griezel-
kledij en met een verlichte pompoen 
langs de deuren gaan voor een 
lekkernij of snoepje. Omdat ze zelf 
griezelig verkleed zijn houden ze
de echte griezels en heksen op af-
stand. 
Toch is het en keertje heel erg mis-
gegaan op een Halloweennacht in 
Heemstede, Bloemendaal en 
IJmuiden, waarbij echte heksen, grie-
zels, monsters en andere angstaanja-
gende � guren ineens ten tonele 
verschenen en iedereen de stuipen 
op het lijf joegen.
Zal ik je dat spannende verhaal eens 
vertellen? Niet schrikken hoor! 

De gevaarlijk zwarte donderwolk
Rond Halloween op 31 oktober 
verschijnt er vaak boven de dorpen 
en steden een pikzwarte donder-
wolk. Deze angstaanjagende wolk 
bevat nooit veel goeds. Hierin huizen 
namelijk heksen, monsters, kwel-
geesten en andere ijzingwekkende 
� guren vol verderf, die je niet wilt 
tegenkomen. Allemaal engerds die er 
plezier in scheppen om de mensheid 
alleen maar angst aan te jagen, te 

treiteren en te kwellen. Meestal drijft 
deze wolk na Halloween over en 
gebeurt er niets. Alleen deze 
Halloween niet. 

Zo hing deze gevaarlijke wolk een 
keer boven een zogenaamd data-
center, dat al het computer- en inter-
netverkeer regelt voor laptops en 
mobiele telefoons van de mensen. 
Laat op die Halloweennacht nu 
vanuit deze afschuwelijke donder-
wolk een immense blikseminslag 
plaatsvinden in dit datacenter. Een 
sadistisch gelach was daarna hoor-
baar. Binnen een mum van tijd 
hadden hierdoor alle kwade en boze 
� guren zich als een virus genesteld 
binnen het computerverkeer en 
namen zij bezit van alle mobiele tele-
foons en computers. Met verstrek-
kende gevolgen die niet meer waren 
te overzien, het was een grote ramp. 
Zo kwam het kwaad snel bij iedereen 
thuis om het leven zuur te maken en 
de mensen angst aan te jagen. 

Een grote nachtmerrie
Door de blikseminslag deden bij-
voorbeeld alle mobiele telefoons 
juist het omgekeerde van wat ze 
moesten doen. Waren kinderen eerst 
een computergame op hun telefoon 

aan spelen, na de blikseminslag 
werden plotseling kinderen zelf in de 
computergame opgesloten en doel-
wit van het computerspel. Voortdu-
rend werden ze in dit spel angst 
aangejaagd, gepest en opgejaagd 
door afstotelijke monsters. Kinderen 
die op bed lagen met de mobiele 
telefoon op hun nachtkastje, werden 
voortdurend geplaagd door een 
aaneenschakeling van nachtmerries 
van afstotelijke heksen en griezels. 
Hun dekens van wol veranderden in 
krioelende regenwormen. De nacht-
merries hielden niet op en gingen 
maar door. Volgers en in� uencers van 
socialemediakanalen als Facebook en 
Instagram werden nu zelf achter-
volgd, gepest, gekweld of gekwetst 
door afzichtelijke wezens. Alles wat 
werd aangestuurd door computers 
kreeg een eigen leven. De mensen 
konden niets meer doen en zelf 
besturen. Er was complete chaos en 
paniek. Iedereen schreeuwde het uit 
van angst: Heemstede, Bloemendaal 
en IJmuiden waren in een fractie van 
een seconde veranderd in Helstede, 
Bloemenhel en Helmuiden.  

Goede geesten komen te hulp
Deze ramp op Halloween werd met 
lede ogen gadegeslagen door de 
goede geesten, die zich een hoedje 
schrokken van wat er allemaal plaats-
vond. Waar kwaad is, is gelukkig ook 
het goede. Ze vonden deze grieze-
lige situatie allesbehalve geestig. Wat 
moeten de goede geesten nu hier-
aan doen om al die griezels te 
verjagen? De goede geesten hebben 
allemaal een eigen kleurenstraal van 
de regenboog. Zijn ze samen, dan 
ontstaat deze krachtige regenboog 
vol felle kleuren, die staat voor 
vreugde, harmonie en vrede. Zo heb 
je bijvoorbeeld de geest groen, 
blauw, rood en geel. Als het rustig is 
houden ze zich bezig met geestver-
rijkende zaken en geestdodende 
activiteiten. Deze geesten kunnen 
zich ook vermommen als prachtige 
vlinders, die dagelijks patrouilleren in 
de natuur of mensenwereld. De kleur 
van het lij� e geeft aan om welke 
geest het gaat. 

De goede geesten moesten nu 
meteen handelen, want deze nacht-
merrie in de mensenwereld kon niet 
doorgaan en liep volledig uit de 

hand. De enige die de donderwolk 
konden vernietigen met al het kwaad 
waren de goede geesten gebundeld 
in de kleuren van de regenboog, 
maar dan moest het regenen, waarbij 
tegelijkertijd de zon scheen.  De zon 
en de regen moesten gewaarschuwd 
worden. Geest blauw vloog als 
vlinder uit naar zowel de regen als de 
zon en legde hen de vreselijke situ-
atie uit. Er was geen tijd te verliezen 
en er werd gelijk gehandeld. In korte 
tijd projecteerde de zon haar krach-
tige stralen op de donderwolk en het 
datacenter. De regen zorgde voor 

� inke stortbuien op hetzelfde 
moment. Er ontstond een krachtige 
regenboog van de goede geesten in 
felle kleuren. De kleurstralen vernie-
tigden de boze donderwolk. Boze 
geesten en heksen losten gelijk op, 
kermden van de pijn, sloegen een 
laatste wanhoopskreet en 
verdwenen. Het computerverkeer 
werd weer normaal. De goede 
geesten zorgden er ook voor dat de 
mensen zich deze ramp niet meer 
konden herinneren. De nachtmerrie 
was voorbij en leek voor de mensen 
nooit geweest. Eind goed, al goed. 

De goede geesten vormen samen neen kleurrijke regenboog in de lucht. Foto’s: Bart Jonker/Bigstock.

Geest blauw vliegt als vlinder naar de zon en regen om hen te waarschuwen.

Hoe de goede geesten de boze griezels van Halloween verjagen
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Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – U ziet 
ze op dit moment op hun mooist, 
vaak volhangend met de kenmer-
kende rode bessen: de hulst (Ilex 
aquifolum). De hulst met rode 
vruchten is overigens de vrouwelijke 
vorm van de plant, die bestoven is. Al 
zult u het niet zeggen, maar de hulst 
behoort tot de inheemse loofbomen 
en is de enige loofboom in Neder-
land die het gehele jaar door groen 
blijft. Hoe u het ook wendt of keert: 
hulst is een lust voor het oog in uw 
tuin of in de bossen.

Hulst gedijt graag op zurige humus-
rijke gronden, vaak onder eiken en 
beuken. De plant wordt daarom 
gerekend tot de zogenaamde onder-
groeisoorten, in de schaduw van 
deze bomen. Hulst is een relatief 
sterke plant die maar liefst tien meter 

de hoogte in kan groeien en 100 jaar 
kan worden. Kenmerkend voor de 
hulst zijn de ovale, leerachtige, glan-
zende bladeren voorzien van een 
stekelige rand. Deze stekelige 
bladeren bevinden zich vaak 
onderaan en in het midden van de 
plant. De bladeren die bovenin 
groeien zijn vaak rond tot ovaal van 
vorm zonder stekelige rand. De hulst 
kent enkele gecultiveerde vormen 
met een gekleurde tekening. Ook 
bestaan er hulstvarianten met gele 
bessen en zonder stekelige randen. 
Hulst wordt regelmatig ingezet als 
decoratieve en e�  ciënte haag of 
border voor de tuin, die eenvoudig te 
snoeien is.

Lijster verzot op de rode bessen
De bloeitijd van de hulst is in mei. De 
plant hangt dan vaak vol met witte 
bloesembundels, die een zoete geur 
verspreiden. De rode bessen zijn 

zogenaamde steenvruchten 
(vruchten die een harde pit in de 
kern hebben) en zijn van het najaar 
tot diep in de winter te zien. 
Tenminste, als ze niet opgegeten 
worden door vooral de lijster. Deze 
vogels zorgen op deze manier ook 
voor de verspreiding en voortplan-
ting van de plant. Let op: deze rode 
bessen zijn giftig voor de mens!

Bescherming tegen heksen en 
demonen
Door het eeuwige frisse groen van de 
plant en de rode bessen, wordt hulst 
graag decoratief gebruikt in bijvoor-
beeld kerststukjes. Dat is niet hele-
maal vreemd, want hulst staat reeds 
eeuwenlang in het Christendom 
symbool voor de versiering rond 
Kerstmis. In vroege tijden van bijge-
loof, geloofde men dat hulsttakken 
huis en haard beschermden tegen 
heksen en demonen en deze kon 

verjagen. Leuk om te weten voor de 
komende Halloween! Het hout van 
hulst leent zich goed voor de 

meubelindustrie, bijvoorbeeld voor 
ingelegd hout. De bladeren van hulst 
bevatten looizuur.

Ken uw tuin: hulst, het eeuwig blijvende groentje

Vrouwelijke hulst met rode bessen. Foto: Bart Jonker

FOTOMOMENT

Heemstede - Marion Rotteveel spotte deze sierlijke zwarte zwaan afge-
lopen vrijdagmorgen 22 oktober op het water van de Zandvaartkade en 
stuurde dit kiekje naar de redactie.

Sierlijke zwarte zwaan

Heemstede/Bloemendaal - Het is 
niemand ontgaan dat de herfst � ink 
zijn intrede heeft gedaan.
Tussen de regenbuien door trekken 
veel mensen er lekker op uit om 
buiten een frisse neus te halen.
De herfst heeft als jaargetijde zijn 
eigen charme en kan daarom mooie 
plaatjes opleveren.

Daarom organiseren de Heemsteder 
en de Bloemendaler in samenwer-
king met restaurant De Konijnenberg 
aan de Herenweg 33 in Heemstede 
voor de lezers een leuke herfstfoto-
wedstrijd.
En daarbij valt een mooie herfstprijs 
te winnen: een cadeaubon van maar 
liefst €50,- die in te wisselen is op de 
wildavond 17 november of à-la-carte 
in restaurant De Konijnenberg!

Wat moet u doen? 
Mail uw herfstfoto (maximaal 1) 
uiterlijk maandag 8 november 17 uur 
naar redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van herfstfotowedstrijd, 

uw naam, e-mailadres en telefoon-
nummer. Vertel kort iets over uw 
gemaakte foto en waar deze is ge-
schoten.
Als enige voorwaarde stellen we dat 
uw herfstfoto op een plek in de 
gemeente Heemstede of gemeente 

Bloemendaal moet zijn genomen. De 
mooiste herfstfoto’s krijgen een 
plekje in de krant. 

Restaurant De Konijnberg jureert alle 
inzendingen en kiest de winnaar van 
de mooiste, leukste of origineelste 

herfstfoto uit. De winnaar wordt in 
de krant van 10 november bekend-
gemaakt. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

Heel veel succes en vooral heel veel 
plezier toegewenst!

Maak de mooiste of leukste herfstfoto en win een 
cadeaubon van Restaurant De Konijnenberg!

ACHTER HET FORNUIS

Bepaalde witte kaassoorten, zoals mozzarella, 
(gerookte) provola of feta laten zich prima combineren 
met zoete vruchten, zoals bijvoorbeeld vijgen, abri-
kozen of pruimen en geven een bijzondere smaaksen-
satie. Wij maakten een gerecht van bu� elmozzarella 
met verse vijgen in bladerdeeg uit de oven. Zacht, zoet 
met een ver� jnd vleugje peper en wat korander. 
Natuurlijk kunt u naar eigen inzicht ookandere 
geschikte kazen en vruchten gebruiken. Gebruikt u 
gedroogde vruchten als tutti frutti? Dan de vruchten 
minstens een uurtje laten wellen alvorens deze te 
gebruiken. Geschikt als voor- of hoofdgerecht.

Benodigdheden (2 personen):

Bereiding:
Verwarm de oven voor 
op 180 graden. Snijd de 
verse vijgen doormidden 
en lepel voorzichtig het 
vruchtvlees, zonder schil, 
eruit.Meng de vijgen met 
de plakken mozzarella en de gehakte koriander. 
Bestrooien met een beetje zout en versgemalen peper 
naar smaak. Rol voor 2 personen twee plakken blader-
deeg uit. Verdeel over deze plakken het vijgen-mozza-
rellamengsel. Maak twee dichte pakketjes van het 
bladerdeeg. Bestrijk met een kwastje de bladerdeeg-
pakketjes met  eiwit. Beboter een ovenschaal met 
roomboter en plaats hierin de bladerdeegpakketjes. 
Plaats de ovenschaal in de oven en laat het bladerdeeg 
goudbruin in oven 
worden. Opdienen met 
twee takjes koriander. 
Ook lekker met � jnge-
hakte walnootjes als 
garnering. Drink een 
smakelijke en � jne port 
bij dit gerecht.
Eet smakelijk!

Buffelmozzarella met vijgen in 
bladerdeeg uit de oven

•  2 bolletjes bu� elmozza-
rella in plakjes gesneden

•  4 verse rijpe vijgen op 
kamertemperatuur

•  1 tot 2 rollen vers 
bladerdeeg

•  eiwit van 1 ei
•  25 gram roomboter

•  eetlepel gehakte verse 
koriander en twee takjes 
apart voor de garnering

•  zeezout en versgemalen 
peper

•  Eventueel wat � jnge-
hakte walnootjes als 
garnering



De commissie- en raadsver-
gaderingen zijn openbaar 
en vinden plaats in de Raad-

zaal van het gemeentehuis. De verga-
deringen worden ook live uitgezonden 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

28 oktober 2021, 10.00 uur
➜ Welstandscommissie

28 oktober 2021, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Wegcategoriseringsplan 

Heemstede 2021
• Najaarsnota 2021
• Toekomstvisie Weekmarkt 

Heemstede en Marktverordening 
Heemstede 2022

4 november 2021, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften
• behandeling bezwaren tegen 

Vomar supermarkt Binnenweg

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Week van de pleegzorg

Huis verduurzamen: waar begint u?

Van 3 tot en met 10 november is 
het de Week van de Pleegzorg. 
Voor meer dan 23.000 kinderen 

in Nederland is een veilig en stabiel thuis 
niet vanzelfsprekend. Help een kind zo 
thuis mogelijk op te groeien. 

Gebouwen kleuren groen
Om aandacht te vragen voor pleegzorg en 
het tekort aan pleegouders zijn deze week 
het raadhuis, Plein1 en het Molentje in 
Groenendaal groen verlicht.

30 oktober en 6 november
➜ Duurzame Huizenroute
Binnenkijken in een duurzaam huis. 
U kunt ook uw eigen (duurzame) 
huis aanmelden via 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

3-10 november
➜ Week van de pleegzorg
Om aandacht te vragen voor pleegzorg, 
en het tekort aan pleegouders zijn 
deze week het raadhuis, Plein1 en het 
Molentje in Groenendaal groen verlicht.

4 november, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij 
een speciaal maandelijks spreekuur. 
Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

5 november, 13.00-18.00 uur
➜ Duurzaam Bouwloket op 

locatie
Stel al uw vragen over energie besparen 
in uw woning. Locatie: Jan van 
Goyenstraat.

13 november, 10.45-13.15 uur
➜ Intocht Sinterklaas
Feestelijke ontvangst van de Sint bij het 
Molentje aan de Herfstlaan. Complete 
programma: heemstede.nl/sint.

17 november, 18.00-21.00 uur
➜ Heemstede Herdenkt
Op deze bijzondere avond worden 
overleden dierbaren herdacht op een 
prachtig verlichte begraafplaats. Locatie: 
Begraafplaats Herfstlaan.

Gemeentelijke activiteiten

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Benieuwd wat u kunt doen? 
Kijk op openjewereld.nu.

Collecteren en venten 
in Heemstede
- Voor collecteren, venten en 

donateurswerving is altijd een 
vergunning nodig.

- Collecteren, venten en 
donateurswerving met vergunning 
mag alleen van maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

- Per week kan maar 1 instantie 
collecteren.

- Heeft de collectant/verkoper geen 
vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0800-8844 of 
Bureau Handhaving via 14 023.

Volgende week collecteert: 
Diabetes Fonds
Kijk voor het collecterooster op 
heemstede.nl/collecterooster.

O�ciële 
bekendmakingen
Vanaf 1 juli 2021 zijn de online 
bekendmakingen op overheid.nl leidend. 
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Vervanging gemeentelijke boom:
➜ 1 es ter hoogte van 

Van Slingelandtlaan 11

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen condensor op dak,

Bronsteeweg 2
➜ wijzigen gevel, Bronsteeweg 2
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 8
➜ plaatsen bouwborden glasvezelproject, 

diverse locaties
➜ plaatsen dakkapel, 

Dr. Schaepmanlaan 8
➜ vergroten dakkapel, Glipper Dreef 74
➜ plaatsen �etsenoverkapping, Van 

Slingelandtlaan 13

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapellen, 

Beethovenlaan 23

Verleende omgevingsvergunning:
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 4
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 12
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 22
➜ plaatsen kap op garage, 

Cruquiusweg 118
➜ uitbreiden woonhuis, Franz 

Lehárlaan 15
➜ constructieve wijzigingen, Hendrik 

Peeperkornstraat 27
➜ plaatsen dakkapel, Prinsessenhof 25

Krijg antwoord op al uw vragen 
op de Huis & Energie beurs 
in de Expo Haarlemmermeer 

van 12 tot en met 14 november. Dit is de 
grootste beurs voor duurzame energie en 
duurzaam wonen. Met de kortingscode 
HEEMSTEDE ontvangen Heemstedenaren 
€5 korting op de entree. Bestel uw ticket 
via huisenenergie.nl.

Sinterklaasintocht 
Heemstede

Op 13 november 2021 vindt de 
intocht plaats van Sinterklaas en 
zijn pieten in Heemstede. De Sint 
komt om 11.30 uur per boot aan 

ter hoogte van het Molentje van Groenendaal 
aan de Herfstlaan. Sinterklaas is zich tijdens 
zijn bezoek bewust van de geldende 
coronamaatregelen in Nederland. 

Ga voor meer informatie en het programma 
naar heemstede.nl/sint. 




