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Door Joke van der Zee 

Haarlem/Heemstede – In donkere 
tijden, letterlijk met onweer op de 
loer, maar ook �guurlijk met crises 
om ons heen, kan muziek je ‘op-
lichten’. Lichter maken dan de 
zwaarte je doet voelen en als een fel 
licht schijnen om zo voor vrolijkheid 
en vooral aanwezigheid te zorgen. En 
aanwezig waren de muzikanten van 
het Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede afgelopen zondag in de Phil-
harmonie, waar het jubileumconcert 
‘Fier!’ werd gepresenteerd. Dit ter ere 
van het 25-jarig bestaan. Het onweer 
bleef uit en het warme licht van de 
kroonluchters gelukkig aan. Het SBH 
werd deze avond ge�ankeerd door 
de Teisterband, uit eigen huis, maar 
ook door twee bijzondere basten: 
accordeonist Vincent van Amsterdam 
en chansonnière Charlotte Haesen. 
  
Om de beurt lieten het SBH en de 
Teisterband, geleid door respectieve-
lijk Leon Bosch en Miklós Fürst, van 
zich horen, maar zij trakteerden het 
publiek ook op samenspel. Dat 
waren ware cadeautjes. Je blik is 
tijdens het concert op het podium 
gericht maar anders had je op de 
gezichten de vervoering kunnen 
zien. Het concert trapte af met het 
sprankelende ‘Smile’ van Charlie 

Chaplin. Het gezamenlijk gebrachte 
nummer onderstreepte dat een veel-
heid aan klanken nooit te veel wordt, 
te grotesk, zolang er samenspel is. 
Chaplin beoogde (in 1936) met dit 
lied een smile op ieders gezicht te 
toveren. Dat lukte deze avond in 
Haarlem ook.
In totaal werden maar liefst 18 stuk-
ken gespeeld, tijdens het jubileum-
concert. De Teisterband nam daar 9 
van voor zijn rekening. De in blauw 
gehulde blazers lieten zien (horen 
eigenlijk) dat zij van meerdere 
markten thuis zijn: polka, jazz en 
moderne pop zoals ‘Eternal �ame’ 
van de Bangles en ‘Still got the blues’ 
van Gary Moore. Dat de solisten van 
bepaalde muziekpartijen gingen 
staan tijdens hun uitvoering was een 
leuke plus. Zo kon iedereen uit het 
publiek even zien wie achter die 
geweldige noten staat. Stoer ook, 
want de confrontatie met de toe-
hoorders is anders wanneer je ‘er 
alleen voorstaat’. Dit laatste gold 
deze avond zeker voor chansonnière 
Charlotte Haesen, die vier stukken als 
soliste tussen de blazers optrad. Je 
zou het liefst hebben dat ze speciaal 
voor je optrad maar toch wist zij door 
de muziek heen de ogen op zich 
gericht te houden. Je waande je in 
Parijs, in een betoverend en zorge-
loos Parijs. Dit gevoel werd nog eens 

bewaarheid door het jarige SBO die 
met een medley van ‘Paris Mont-
martre’ voor veel swing, maar ook 
schwung zorgde. 
Twee arrangementen waren speciaal 
voor het concert gemaakt: ‘Mylonga 
y Tango del Oeste’ (Willem van 
Merwijk) dat door het SBO en Van 
Amsterdam werden uitgevoerd, en 
de ‘Heemsteder Serenade’ (Wijnand 
van Klaveren), een compositie voor 
beide orkesten. Het was een goed 

idee om wethouder Stam (Cultuur-
Heemstede) uit te nodigen: wie weet 
kan dit een soort volkslied van 
Heemstede worden. Accordeonist 
Vincent van Amsterdam zorgde met 
zijn aandeel in de ‘Tango-muziek’, 
een compositie van Van Merwijk, 
werkelijk voor sublimiteit. De zaal 
was verrukt, zoveel verrassende 
elementen, theatraal en schitterend.
Superlatieven dus, voor nieuw, maar 
ook voor klassiek werk van ‘The 

Godfather Saga’. Filmmuziek doet het 
bijna altijd goed en zorgt er zelfs 
voor dat mensen, die dat niet eerder 
deden, van klassieke muziek gaan 
houden.
Wie (nog) eens wil genieten van het 
samenspel van blaasinstrumenten, 
dat dan weer opzwepend, dan weer 
in vervoering brengt, kan in zijn 
agenda 14 mei 2023 aankruisen. 
Dan vindt het Havenconcert in 
Heemstede plaats.

Jubileumconcert ‘Fier!’ zorgt voor verlichting in de donkerte

Jubileumconcert in de Philharmonie. Foto: Joke van der Zee.

Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Iedereen kan ermee te 
maken krijgen, een probleem in het 
gezin, worstelen met werk, gezond-
heid of met de �nanciën. Het missen 
van sociaal contact is actueel, zeker 
voor een gemeenschap met vergrij-
zing. Zoals in onze gemeente. De 
helpende hand die kan bijdragen aan 
de verbetering van de persoonlijke 
situatie is dichtbij. Bij WIJ Heemstede 
staat een team van maatschappelijk 
werkers klaar voor ondersteuning 
waaraan geen kosten zijn verbonden. 

Laura Klinkhamer is een van deze 
maatschappelijk werkers en legt uit 
wat haar werk inhoudt. “Maatschap-
pelijk werk is een containerbegrip. 
Ouderen kennen de term maat-
schappelijk werker nog wel, maar 
velen hebben er zo’n zeventiger jaren 
geitenwollen sokken beeld bij. Dat 
beeld is echter niet meer van deze 
tijd. En voor jonge mensen zijn we 
nog vaker een verborgen instantie. 
Terwijl zaken als stress en relationele 
problemen bij hen veelvuldig 
voorkomen.” 

Signaleren van problemen 
De meeste aanvragen voor hulp van 
de maatschappelijk werker komen 
binnen via de email (maatschappe-
lijkwerk@wijheemstede.nl) of instan-
ties als de huisarts. Soms ook via Het 
Loket Heemstede. Zij informeren en 
adviseren inwoners over wonen, 
zorg, ondersteuning en welzijn en 
zoeken samen naar een oplossing. 

“Wij kunnen veel zelf, maar hebben 
daarnaast ook een belangrijke 
verwijsfunctie”, vertelt Klinkhamer. 
“Als er expertise nodig is, bijvoor-
beeld op juridisch gebied, sturen we 
door naar Sociaal Raadslieden of het 
Juridisch Loket. Zij kunnen de client 
verder helpen. Een maatschappelijk 
werker is er in principe voor volwas-
senen, een hulpvraag over kinderen 
verwijzen we naar het Centrum 
Jeugd en Gezin die hen met raad en 
daad kan bijstaan.” 

Eenzaamheid in de wijk 
“Wij hebben in Heemstede veel te 
maken met eenzaamheid, met name 
onder de ouderen, waarbij de maat-
schappelijk werker assistentie kan 

bieden. Samen bekijken we eerst wat 
de mensen zelf kunnen, wat hun 
eigen kracht nog is.
WIJ Heemstede is in onze gemeente 
bij uitstek de welzijnsorganisatie die 
daarbij inzetbaar is, met een scala 
aan cursussen en activiteiten, maar 
ook inloopochtenden en bijvoor-
beeld de vriendinnenclub. Je over-
weegt vervolgens wat de meeste 
kans van slagen heeft voor die 
bepaalde persoon.” 

Financiële zorgen 
Financiële problemen komen steeds 
vaker voor. Begeleiding naar de 
Schuldhulpverlening kan - indien 
noodzakelijk - door het team gere-
geld worden. Ook een toenemende 
vraag is bemiddeling inzake de Voed-
selbank. “Wij gaan na of de client 
daarvoor in aanmerking komt en 
dienen de aanvraag in.”

Laura Klinkhamer werkt sinds 2017 in 
Heemstede en sinds 2019 bij het 
Loket Heemstede en ziet een duide-
lijke stijging in de �nanciële proble-
matiek, met de hogere energiekosten 
en de torenhoge in�atie als voor-

naamste oorzaak. Volgens Klink-
hamer zit de beeldvorming nog 
weleens in de weg en is de drempel 
hoog en de schaamte groot. “Ook 
hier zijn er problemen net als overal 
en staan wij klaar om samen een op- 
lossing te vinden en bijvoorbeeld 
toeslagen aan te vragen.
We krijgen hierin ondersteuning van 
de vrijwilligers van de Formulieren-

brigade die belangeloos hulp bieden 
bij het invullen van de benodigde 
formulieren. 
Maatschappelijk werkers zijn er voor 
alle inwoners die worstelen met een 
vraag of probleem waar ze zelf niet 
uitkomen. Klinkhamer: “Blijf er niet 
alleen mee zitten. Hulp is dichtbij, 
laagdrempelig en het is een gratis 
dienstverlening voor iedereen.”

Maatschappelijk werker is laagdrempelig, 
dichtbij en gratis voor iedereen

Laura Klinkhamer.
Foto: Mirjam Goossens.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 91 is samen ge-
bouwd met nummer 89 in 
1889. Pas begin jaren 20 is in 
een stratenboek te lezen wie 
de bewoner was. Dat was land-
bouwer C.M.R. Folmerr tot 
begin jaren 30. Zijn vrouw was 
o.a. penningmeesteresse van de vereniging ‘vereniging 
Huisverzorging’ (artikel in het Haarlems Dagblad dec. 
1924). Deze vereniging gaf hulp aan gezinnen waar 
nodig, zoals wasdagen, dagverpleging en weekver-
plegingen. 
De Eerste Heemsteedsche Courant van 26 oktober 1934 
vermeldt een nieuwe telefoonsluiting voor Hendrik J. 
Pistorius boek- en kunsthandel, lichtdrukinrichting, de 
nieuwe bewoner/gebruiker van nummer 91. Hij gaf in 
eigen beheer o.a. prentbriefkaarten uit, maar is er voor 
65 cent ook een ‘Uiver Bouwplaat’ (bekend vliegtuig) te 
koop. De Eerste Heemsteedsche Courant van 11 okto-
ber 1935 vermeldt een tentoonstelling bij Pistorius van 
originele silhouetten van kunstenaar Jan Wiegman. 
In 1937 kocht mevrouw La Chapelle Binnenweg 91 en 
nam ze de winkel over van dhr. Pistorius. In 1939 is de 
naam van de boekenzaak gewijzigd in ‘Kennemerland’. 
Zij is in de oorlog op transport gesteld en in 1945 over-
leden. Vanaf 2 maart 1942 werd de winkel kantoor-
boekhandel ‘De Volksche’ onder Duitse vlag, er waren 
23 van dit soort winkels in Nederland. Na 26 juli 1945 is 
de opgeheven boekwinkel in bezit geweest van J.W. 
van der Landen. (HeerlijkHeden 140, 2009, Hans Krol). 
Na de oorlog kwam een bijkantoor van de ‘Nederland-
sche Handel-Maatschappij’ op Binnenweg 91. P.J. Smit 
woonde erboven en was bankemployé, later (1966) 
bankdirecteur. Toen werd het ook Algemene Bank 
Nederland.  

In 1968 stond het pand te koop voor �. 200.000,- en in 
oktober 1969 nog steeds. Op 18 december 1970 wordt 
het Chinees Indisch Restaurant ‘TAI-HAO’ van de familie 
K.H. Chen geopend. 
Na een grondige verbouwing tot winkelruimte en een 
appartement op de eersteverdieping (91a) in 2003, 
werd het pand een deel van de winkelketen Lifestyle. In 
2016 werd het pand bij Ree getrokken.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 23 oktober 
2022. De toen-foto is uit de bouwtekening van 2003. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Binnenweg hebben, dan kunt u terecht via 
heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg toen en nu (40)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 30 oktober, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 27 oktober, 9u. 
Eucharistieviering. Ps. Rob 
Verhaegh. 
Vrijdag 28 okober, 9u. Eucharis-
tieviering. Ps. Rob Verhaegh. 
Zondag 30 oktober, 10u.
Eucharistieviering mmv dames-
koor. Pater Tristan Perez.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 30 oktober, 10u.
Belijdenis en doopdienst, Ds. J.G. 
Bakhuis, Ds. D. Jorissen. Na de 
dienst is er ko�e drinken.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.
nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 26 oktober, 10u. 
Viering hart voor ouderen, 
pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 26 oktober, van 11.30 
-12.30u. Uitstelling van het Aller-
heiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding , pater Esko 
Kissboat.
Zondag 30 oktober, 10u. Eucha-
ristieviering, pater Tristan Perez.
Zondagavond 30 oktober, 
18.45u. Plechtig Lof.
Het secretariaat is geopend op 
maandag, dinsdag en vrijdag 
van 09-12u., 023-5286608,
info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Wilheminaplein Heemstede
Zondag 30 oktober, 10u.
Ds. Pieter Terpstra (Taizé-
viering). De diensten zijn ook 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 30 oktober, 10u.    
Spreekster: mevr. E. Stevelmans.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 30 oktober, ds. Rien 
Wattel (Hoofddorp).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op 
YouTube naar trefpunt 
Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Door Bart Jonker 

Heemstede – Geboren en getogen 
in Bloemendaal en thans wonend in 
Heemstede: Paul Wiegel (1946). Natuur-
lijk de eerste vraag die opkomt is: 
“Familie van de bekende politicus 
Hans?” “Jazeker”, antwoordt Paul. Hij 
weet te vertellen dat zijn familie oor-
spronkelijk Duitse wortels heeft en 
aan de bakermat stond van de op-
richting van de glasfabrieken in 
Leerdam. 

Groot gezin
Na zijn succesvolle eerste boek ‘Een 
Amsterdammer’, waarin hij zijn 
memoires over zijn vader beschrijft, 
bracht Paul onlangs zijn tweede boek 
uit: ‘Een Bloemendaals boe�e’. Dit 
boek is een autobiogra�e waarin hij 
zijn jeugdbelevenissen uit zijn lagere 
schooltijd in Bloemendaal op dusda-
nige komische wijze beschrijft, dat je 
wel in lachen moet uitbarsten. Paul 
komt uit een groot gezin met zeven 
kinderen. “In 1946 hebben mijn 
ouders van Amsterdam de overstap 
gemaakt naar Bloemendaal waar ik 
ben geboren”, legt hij uit.  Paul noemt 
o.a. Sarphatipark in Amsterdam, waar 
zijn moeder oorspronkelijk vandaan 

kwam. “Als kleine kinderen kwamen 
we daar op een feestdag, de trou-
werij van mijn opa en oma”, vertelt 
hij.  “Met een gouvernante, want die 
mensen hadden hulp voor dag en 
nacht.”  

Ik liet niets voorbijgaan
“De aanzet tot het schrijven van mijn 
boek ‘Een Bloemendaals boe�e’ was 
omdat ik met heel veel verhalen uit 
mijn jeugd in mijn hoofd liep”, 
vervolgt hij. “Uitdagingen die ik toen 
heb meegemaakt als kind in de jaren 
50 en heb opgeschreven. Streken die 
ik uithaalde, maar ook dingen die je 
op een dag meemaakte. Ik had overal 
oog voor, dus zag heel veel dingen. 
Die fantasierijke en creatieve bele-
vingswereld ontwikkelde zich tot 
heel leuke verhalen in dit boek: ik liet 
niets voorbijgaan.” 

Huilen van het lachen 
“Het boek is geschreven voor 
iedereen. Notaris Lo van Noordwijk 
was zo vriendelijk om mijn teksten te 
redigeren en heeft zelf hard moeten 
lachen. Ook de uitgever heeft 
gehuild van het lachen toen hij het 
boek las. Hij zei mij: “Naast alle 
grappen en grollen heeft jouw boek 

ook iets nostalgisch; zelfs voor 
iemand die niet jouw leeftijdsgenoot 
is, is de kinderlijke onschuld én 
ondeugendheid herkenbaar en laat 
je kundig zien hoe deze elkaar afwis-
selen. Een biogra�e die menig lezer, 
jong én oud, zal laten huilen van het 
lachen”, aldus Paul Wiegel. 

Verkrijgbaarheid
Het boek ‘Een Bloemendaals Boe�e’ 
van Paul Wiegel (ISBN: 978-94-646-
8075-1), is onder meer verkrijgbaar 
bij Boekhandel Blokker Binnenweg 
138  in Heemstede, Primera in Heem-
stede, Kennemer Boekhandel Klever-
parkweg 3 Haarlem, Readshop Hoofd-
straat in  Hillegom en bij diverse 
webwinkels zoals: Boekscout.nl, 
Bol.com en Beatrijs. 

Beleef schaterlachend de jeugdjaren 
van ‘Bloemendaals boeffie’ Paul Wiegel

Paul Wiegel. Foto aangeleverd.

Heemstede - Vrijdagmiddag 4 novem-
ber om 15.30 uur wordt Liesbeth 
Woertman geïnterviewd over haar 
boek ‘Wie ben ik als niemand kijkt?’, 
bij Boekhandel Blokker op Binnen-
weg 138 in Heemstede.
“Wie ben ik als niemand kijkt?’ gaat 
over de rol van schoonheid en identi-

teit in het leven van vrouwen boven 
de veertig. Een van de dingen die 
vrouwen vanaf deze leeftijd vaak 
zeggen is ‘dat mannen steeds minder 
kijken’. Het verdwijnen van de male 
gaze opent nieuwe deuren en breekt 
oude concepten. Het geeft ruimte 
voor verwondering maar ook voor 

verdriet en verlies. In dit nieuwe boek 
probeert Liesbeth Woertman de 
�ctie van het zelf en de rol van het 
vrouwenlichaam in de oudere 
levensfasen te doordenken.
Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

Interview met Liesbeth Woertman bij Boekhandel Blokker

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De juiste oplossing van 
de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is: ‘Maak van een mug een 
vlinder’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Yvonne de Jong de 
gelukkige winnaar geworden. Zij kan 
haar prijs, de goedgevulde bood-
schappentas afhalen bij de Albert 
Heijnvestiging aan de Blekersvaart-
weg 57 te Heemstede. De winnaar is 
ogeïnformeerd. Nieuw is dat vanaf 
deze week iedere week een kruis-
woordpuzzel in de krant te vinden is, 
met in de ene week als prijs de bood-
schappentas van Albert Heijn en de 
andere week een heerlijke �es wijn 
beschikbaar gesteld door Wijnkoperij 
De Gouden Ton in Heemstede!
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Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel in de Heemstede 
van 18 oktober jl. met betrekking tot de nieuwe huisvestinglocaties voor 
statushouders en Oekraïners.

Dat dit soort situaties grote invloed heeft op de gemeenschap is inmid-
dels genoegzaam bekend. Daarom is het des te stuitender dat een 
commissielid van D66 (Derks) een locatie niet kent, terwijl juist een 
raadslid zich bezig dient te houden met vaststelling van het beleid op 
hoofdlijnen.

Afgaande op het artikel, maakt kennelijk één van de wethouders (Stam) 
geen deel uit maakt van dit proces, terwijl juist deze wethouder (porte-
feuille ruimtelijke ordening etc.) noodzakelijk is om inlichtingen te 
verscha�en die noodzakelijk zijn voor behoorlijk bestuur. Ik denk niet dat 
dit soort zaken bijdragen aan verbreding van het draagvlak bij de 
Heemsteedse burgers.

Ruud Duivis sr., Heemstede

Verbazing

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Op 3 november, vanaf 
19 uur, buigt de gemeenteraad zich 
over de door het college samenge-
stelde begroting voor het jaar 2023. 
In dit tweede artikel treft u de 
overige programma’s aan en wat 
gaat het u kosten in 2023. 

Economie 
Naast de winkeliers wil het college 
ook de vastgoedeigenaren in een 
BIZ-model voegen. Het evenemen-
tenbeleid wordt geëvalueerd en 
worden ondernemers gestimuleerd 
evenementen te organiseren. Het 
college onderzoekt of er een distri-
butiehub kan komen voor duurzame 
pakketbezorging met elektrische 
voertuigen. Het totale budget 
bedraagt ongeveer 400.000 euro. 

Onderwijs 
Er gaat 3,3 miljoen euro om in de 
post onderwijs. Het integraal huis-
vestingsplan voor de basisscholen, 
dat zich uitstrekt over een periode 
van 15 jaar, is er een van te nemen 
hobbels. Scholen dienen te worden 
aangepast aan de huidige tijd. Het 
binnenklimaat aanpassen is een 
belangrijk aspect. In Heemstede 
volgen ongeveer 2.600 kinderen 
basisonderwijs en 2.000 voortgezet 
onderwijs. Regulier onderhoud aan 
schoolpanden vergt meer geld door 
de enorme stijging van materiaal en 
arbeidskosten. Voor nieuw beleid 
wordt €40.000,- uitgetrokken. De 
komende jaren gaat er in het INP 
miljoenen zitten. 

Sport, cultuur, recreatie 
Het contract met de exploitant van 
het sportpark loopt in 2024 af. 
Intussen wordt een onderhoudsplan 
opgesteld voor meerdere jaren. 
Nieuwbouw of renovatie van het 

zwembad en de sporthal wordt over-
wogen. In deze post gaat totaal €6,5 
miljoen om. Er komt een uitwerking 
van de kosten voor de bouw en 
onderhoud van de nieuwe Belvedère. 
Voor 50.000 euro staat een uitbrei-
ding van de formatie in de begroting, 
omdat decentraal wonen een ge-
meentelijke taak wordt. 

Sociaal Domein 
Het Sociaal Domein is met voor-
sprong de post waar het meeste geld 
in omgaat. Maar liefst afgerond 24 
miljoen euro is nodig om alle sociale 
taken uit te voeren. De samenleving 
moet inclusief worden, extra aan-
dacht voor jeugdproblematiek. 
Re-integratie, inburgering, leefstijl 
bevorderen, WMO, bijstandsuitke-
ringen, minimabeleid, eenzaamheid, 
Participatiewet, Centrum voor Jeugd 
en Energiearmoede zijn onderdelen 
van deze begrotingspost. Er wordt 
samengewerkt met o.a. WIJ Heem-
stede en Spaarne Werkt en tal van 
belangengroepen. Ook hier de vraag 
naar extra ambtenaren (97.000) en 
extra geld (33.000) om het tekort aan 
Rijksbijdrage bij de inburgering op te 
vangen. 

Volksgezondheid en Milieu 
Tot 2050 loopt het project klimaat-
neutraal Heemstede. Gemeentelijke 
gebouwen als scholen, sportcomplex 
gaan t.z.t. van het gas af. De ge-
meente wil waar mogelijk zelf stroom 
opwekken via zonnepanelen op 
gebouwen en parkeerterreinen. Het 
afvalbeleid moet duurzamer. De Van 
Merlenlaan, Rijnlaan en Slotlaan 
krijgen een nieuwe riolering en de 
weg wordt nieuw ingericht. Het 
college rekent op Rijksbijdrage aan 
klimaatmiddelen. Daarvan wordt 
166.000 euro gereserveerd voor extra 
personele inzet. De totale post be- 
draagt €9 miljoen. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke orde-
ning en stedelijke vernieuwing 
Huisvesting voor alle Heemstede-
naren als ook statushouders en 
Oekraïners wordt vastgelegd in een 
woonvisie. Bebouwing is mogelijk op 
het Manpadslaangebied, de voorma-
lige waterzuiveringsterreinen en het 
Havenkwartier. De nieuwe omge-
vingswet wordt wettelijk vastgesteld, 
er loopt een samenwerking binnen 
de regio qua huisvesting. Voor Heem-
stede verwacht men extra geld uit 
Den Haag voor de invoering van de 
omgevingswet, 218.000 euro. 
Ontwikkelingen zijn gaande rond het 
Havenkwartier, SEIN en Kennemer-
duin. Voor incidentele bestemmings-
plannen wordt extern capaciteit 
ingehuurd dat wordt geschat op 
80.000 euro. Uitbreiding met 1 fte op 
de afdeling vastgoedbeheer staat 
voor €73.000 op de begroting. Ook 
t.b.v. de regionale samenwerking 
moet er 0,9 FTE aan ambtenaren 
bijkomen à raison van € 87.000. 

Investeringen en reserves 
Totaal wordt 20 miljoen euro geïn-
vesteerd. Reserves en leningen zijn 
voldoende om dit te kunnen betalen. 
Door werken uit te stellen (onder-
uitputting) is de �nancierings-
behoefte in de praktijk meestal veel 
lager. 

Wat gaat u in 2023 betalen? 
Aan WOZ is een huis met een ge-
middelde waarde van €598.000,- 
€427 kwijt. 
De rioolhe�ng gaat van €247,- naar 
€260,-. De afvalsto�enhe�ng van 
€396,- naar €414,-. 
Huurders worden alleen voor de 
rioolhe�ng aangeslagen.  
Er kunnen verschillen optreden bij 
een hogere waarde van de woning of 
het gebruik van een grote of kleine 
KLIKO bak.

De gemeentebegroting nader bekeken 
deel 2: wat gaat u in 2023 betalen?

Bennebroek - Op vrijdag 4 novem-
ber komt in het Trefpuntcafé Benne-
broek aan het Akonietenplein 1 in 
Bennebroek een uiterst actueel 
onderwerp aan de orde, namelijk de 
democratie. Onder de titel ‘Demo-
cratie in crisis’ zal Maarten Konings-
veld, politicoloog, consultant en 
schrijver, het onderwerp aan de orde 
stellen. Deze avond brengt hij poli-
tiek en technologie bij elkaar.  

In het boek dat Koningsveld met 
dezelfde titel heeft geschreven 
(‘Democratie in crisis’) gaat hij vooral 
in op ontwikkelingen op het gebied 
van ICT waar de gemiddelde parle-
mentariër geen idee van heeft, die 
hem/haar boven de pet gaan en/of 
waarop de huidige wetten niet zijn 
toegesneden. Terwijl de gevolgen 
van dit soort ontwikkelingen zeer 
groot kunnen zijn en zelfs ontwrich-
tend voor de democratie. 

Ondertussen zijn bedreigingen voor 

de democratie er zeker niet minder 
op geworden. Integendeel. 
Omdat de spreker met de aanwe-
zigen in dialoog wil gaan over de 
actualiteit m.b.t. democratie belooft 
het wis en waarachtig een interes-
sante avond te worden.  

Zaal open 20:00 uur. Aanvang 
programma 20:30 uur. Nazit 22:00 
uur. De toegang is gratis.

Democratie in crisis 

Maarten Koningsveld. Foto aange-
leverd door Trefpuntcafé. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De gemeente heeft de 
Groenstrook langs de Fazantenlaan 
aangewezen als een van de drie loca-
ties waar statushouders, Oekraïners 
en jonge woningzoekenden gehuis-
vest kunnen worden.  Afgelopen 
weken lieten de bewoners van de 
Constantijn Huygenslaan al weten bij 
hun in de omgeving geen woningen 
te willen.  

Geen behoefte aan uitleg
Alle protesten beginnen met het 
statement niet tegen statushouders 
te zijn, maar de huisvesting moet niet 
in hun wijk gebeuren. Maandag-
avond 24 oktober kwamen de bewo-
ners van de Fazantenlaan naar het 
gemeentehuis. Burgemeester Nien-
huis en haar ambtenaren wilde in 
gesprek met de bewoners en uit-
leggen hoe de vlag erbij staat. Daar 
hadden de bewoners geen behoefte 

aan. Vooraf hadden zij al gemeld niet 
in discussie te gaan. Zij wilden alleen 
een notitie aanbieden met hun be-
zwaren. Nienhuis probeerde het toch 
net als de ambtelijk leidster van dit 
project. Het verhaal was al bekend bij 
de bewoners.  

Bewoners: “Geen raadpleging van 
de omgeving”
De nadruk bij het college ligt op het 
verplaatsen van de huidige 30 
woningen. Dit is toegezegd aan de 
omwonenden van het Sportparklaan 
en de Kohnstammlaan. Dit is al 
maanden bekend, maar de zoektocht 
naar nieuwe locaties verloopt traag. 
De gemeente onderzocht 50 locaties 
waar de woningen voor een periode 
van 3, 5 of 10 jaar geplaatst kunnen 
worden. Er is een lijst met criteria 
opgesteld waaraan de locatie moet 
voldoen. Volgens de bewoners is aan 
alles gedacht, behalve het raad-
plegen van de omgeving. Dat was 
een van de speerpunten in het schrif-
telijke bericht aan de gemeente.  

Nogmaals onderzoek
Ondanks een �inke communicatieaf-
deling lukt het niet de communicatie 

met de burgers naar een hoger plan 
te tillen. Zo had een deel van de 
omwonenden geen uitnodiging 
ontvangen. 

De bewoners van de Fazantenlaan 
weigeren voorlopig hun medewer-
king en willen dat de gemeente alle 
50 locaties nogmaals onderzoekt. 
Eventueel het aantal woningen 
verdelen over meerdere locaties 
zodat de pijn wordt verdeeld. De 
burgemeester zegde toe dit zo snel 
mogelijk uit te zoeken. In november 

moet de gemeenteraad een beslis-
sing nemen. Of er binnen één week 
uitsluitsel is, lijkt een ondoenlijke 
opgave.  

Intussen blijven de omwonenden op 
de drie locaties tegen de plannen. De 
plannen rommelen aan alle kanten. 
De �nanciën spelen een rol. De 
staatssecretaris heeft toegezegd alle 
kosten te betalen, daar is Heemstede 
niet van overtuigd.
Hier is het laatste woord nog niet 
over gezegd.

Bewoners Fazantenlaan e.o. tegen de 
komst van containerwoningen

Het betre�ende veldje op de Fazantenlaan. Foto’s: Eric van Westerloo.

De heer Sebastiaan Kramer sprak namens de bewoners.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Hol-
land; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in Amsterdam; 14.
dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer;
19. leesmiddel; 21. inhoudsmaat (afk.); 22. boomsoort; 24.
hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
oud Chinees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schild-
wacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel; 38. uit-
vinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42.
Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46. steekwapen; 47. drietal;
48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon;
52. groentesoort; 54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. trei-
teren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glas-
ruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76. sneeuwschaats; 77.
oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht;
81. rivier in Rusland; 82. vurig strijdpaard; 83. deel van een
trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lid-
woord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woonplaats; 7. dier op
de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10.
muzieknoot; 11. onachtzaam en laks; 16. Russisch ruimtesta-
tion; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21.
halsboord; 23. uniformstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel
van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van Mos-
kou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. popu-
laire balsport; 37. groef in karton; 39. rangtelwoord; 40. fijne
mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46.
scheepsvloer; 51. dun en mager; 53. soort loofboom; 54.
nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken
wasbak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika;
62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooroverbuigen (hel-
len); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71.
Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziek-
genre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce (afk.); 85. loofboom.

11 74 38 48 77 25 20 58 32 81 8 46 49 87

64 22 86 29 13 13 37 54 2 53 61 79 18 71 43

Deze week wordt de puzzel aangeboden door Wijnkoperij De Gouden Ton, aan de Binnenweg 4 in Heemstede.  Lekker puzzelen voor 
een mooie prijs: deze prachtige � es wijn, de Crianza van Enate uit Spanje. De houtlagering geeft deze blend van Cabernet-Sauvignon 
en Tempranillo zo’n typisch Spaanse warme smaak. Krachtig en zacht, een gepassioneerd goed glas. 
Prachtig bij gerookt vlees en vleesstoofschotels, maar zeker ook eens proberen bij gerijpte harde 
kazen.   

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 31 oktober 17 uur naar: redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via de e-mail waarmee de gewonnen � es wijn afgehaald kan worden 
bij Wijnkoperij De Gouden Ton in Heemstede. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes! 
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Heemstede - Sluit het jaar sportief af 
en ga dit jaar starten met hardlopen? 
Dat kan. Lopers Company by Enno 
biedt je deze kans. De cursus Hard-
lopen voor Beginners begint op 
maandag 31 oktober en duurt 13 
weken. In deze 13 weken leer je de 
goede looptechniek en bouw je het 
hardlopen rustig op om blessures te 
voorkomen. Wandelen wordt afge-
wisseld met hardlopen, waarbij de 
stukken wandelen in de loop van de 
weken korter worden en de stukken 
hardlopen langer. Hardlopen is 
namelijk een vrij blessuregevoelige 
sport, omdat je een eentonige bewe-

ging maakt met voornamelijk je 
benen.

Na de cursus kun je, in je eigen 
tempo, 40 minuten aaneen hard-
lopen. Zoals gezegd begint op 
maandag 31 oktober een nieuwe 
cursus. Alle informatie hierover en 
inschrijven kun je op:
loperscompanyheemstede.nl of
bel naar 06-20 41 00 66.

Natuurlijk kun je ook binnen lopen in 
de winkel op de Binnenweg 35 in 
Heemstede, daar kunnen ze alle 
informatie geven. 

Laatste kans in 2022 voor cursus 
Hardlopers voor Beginners

Hardlopen voor beginners. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In een vrijwel voetbal-
loos weekend stond in de 4e klasse C 
een nog in te halen wedstrijd op het 
programma. Geel Wit ontving HFC 
Heemstede op hun veld in Haarlem. 
Geel Wit zag de selectie uitgedund 
wegens schorsingen en vakanties. Zo 
kon coach Bart Nelis niet over vier 
basiskrachten beschikken. Heem-
stede was wel compleet en heeft wat 
versterking binnen gehaald dit sei-
zoen waaronder de van HBC afkom-
stige Dave Liefting.  
Binnen twee minuten lag de bal al 
achter de Geel Wit doelman. Vester 
tekende voor de openingstre� er. De 

0-2 stond enige minuten later al op 
het scorebord gevolgd door een 
penalty in minuut 11. Vervolgens 
ging de strijd even gelijk op waar 
Geel Wit zowaar een doelpunt wist te 
maken. Mick Tol redde daarmee de 
eer voor Geel Wit.  
HFC Heemstede was op alle fronten 
beter, sneller, betere combinaties en 
vooral balvaster dan Geel Wit. De 
Haarlemmers probeerde het wel. De 
regelmatig diep gespeelde ballen 
kregen geen vervolg. Mathijs Postma 
bracht de stand voor rust nog op 1-4.  
Na de pauze een Heemstede dat een 
tempo hoger hing spelen. Verschil-
lende schoten op doel belandden op 
de kruising of op een doelpaal. 

Anders was de Geel Wit doelman wel 
die de schoten kon keren. Zonder de 
uitstekende goalie was de stand � ink 
boven de 10 uitgekomen. Toch wist 
Heemstede uit de vele kansen de 
score nog op te voeren. Om de paar 
minuten lag de bal in het net van 
Geel Wit.  
Uiteindelijk bleef de score steken op 
1-9, waar dat net zo makkelijk veel 
meer had moeten zijn. Geel Wit staat 
met nul punten onderaan op de 
ranglijst. HFC Heemstede staat vierde 
op slechts drie punten  achterstand 
op de teams daarboven. Aanstaande 
zondag speelt HFC Heemstede thuis 
op het Heemsteedse sportpark tegen 
Onze Gezellen uit Haarlem.

HFC Heemstede maakt drastisch korte 
metten met Geel Wit Haarlem: 1-9

HFC Heemstede vs. Geel Wit. Foto: Eric van Westerloo.

Rectifi catie
In de krant van 19 oktober is in het 
artikel over therapeute Jorinda Riet-
mulder, abusievelijk een keer de 
verkeerde naam Jorinda Rietkamp 
opgenomen. Dit is niet juist. Onze 
excuses aan betrokkene voor het 
ondervonden ongemak.

Wandeling Algemene 
Begraafplaats 
Heemstede
Heemstede - Roads, WIJ Heemstede, 
Kennemerhart en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
organiseren om de week een wande-
ling van 1 à 1,5 uur in Heemstede 
met een ervaren gids van de Histori-
sche Vereniging Heemstede Benne-
broek. Deze wandelingen zijn gratis. 
Op dinsdag 1 november wordt een 
wandeling gehouden naar de Alge-
mene Begraafplaats aan de Herfst-
laan in Heemstede. Aanvang om 10 
uur vanaf Het Pomphuis, Watertoren 
2, Heemstede. Aanmelden kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 5483828.

Rummikub-club voor 
vrouwen
Heemstede - De Rummikub-club 
gaat weer van start! Heeft u zin in 
een potje rummikub samen met 
andere vrouwen? Er wordt gespeeld 
op iedere 1e en 3e woensdag van de 
maand. Zo ook op woensdag 2 novem-
ber van 13.30-15.30 uur, in De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. Kosten 
per keer € 1,50. Contactpersoon 
Hennie Dernison 023 - 528 69 58.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Hillegom – De Oosteinde is sinds jaar en dag bekend als het 
tuincentrum waar je terecht kunt voor allerhande bloemen, 
planten, tuinartikelen en decoratie. Sinds zaterdag 22 oktober 
biedt Tuincentrum De Oosteinde aan de Zandlaan 22 in Hillegom 
nog meer en een goede reden om langs te gaan: de nieuwe 
landwinkel. Met oer echte boerenproducten van het land. Afge-
lopen vrijdagmiddag werd deze nieuwe fraaie landwinkel met 
overheerlijke delicatessen feestelijk geopend door eigenaar 
William Dobbe en boer Aad uit het tv-programa ‘Boer zoekt 
vrouw’. Na het ceremonieel doorknippen van het lint verklaarde 
boer Aad de landwinkel voor geopend. 

Ruim assortiment delicatessen
En wat biedt deze landwinkel veel zeg! Daar rijd je graag even 
een blokje voor om. Want wie van eerlijke producten houdt, gaat 
natuurlijk even langs om inkopen te doen. Voor bijvoorbeeld het 
indrukwekkende assortiment van heerlijke en bijzondere boe-
renkazen. Echt van het boerenland, onder de noemer ‘de boer z’n 
kaas’. Veel heerlijke sappen, nootjes, olijfolie, soorten bak- en 
koekmeel, honing, chocolade, thee, zoutjes, sauzen en wijnen 
slaan de klok in de nieuwe landwinkel. Bijzonder is tevens het 
assortiment van bier dat daadwerkelijk uit Hillegom komt: zoals 
de Hillegomse Hangkous, Hillegom Weizen en Bollenstreek Ale. 
En een heerlijke droge worst van de lokale Haarlemse worsten-
maker Cordemeijer, die voor het vervaardigen en het recept van 
deze worst speciaal naar het Italiaanse Pistoia reisde. Zoek je een 
toepasselijk cadeau? Je kunt in de landwinkel ook terecht voor 
een overheerlijk delicatessenpakket en decoratieve items, zoals 
een boerenservies.  
Eigenaar William Dobbe: “Met het idee voor deze landwinkel liep 
ik al jaren rond, omdat ik het vind passen in de omgeving waar 
wij ons bevinden als tuincentrum. Veel van deze landwinkelpro-
ducten zijn verbonden met planten en bloemen. We verkopen in 
dit �liaal in Hillegom natuurlijk al een tijdje groenten en fruit en 
deze nieuwe landwinkel is daarop een mooie aanvulling en het 
plaatje compleet maakt. We hebben ons ook aangesloten bij een 
coöperatie van landwinkels, waarvan het logo ook hier hangt”, 
aldus William Dobbe. 

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen in deze 
landwinkel van De Oosteinde in Hillegom en laat je verrassen.

Boer Aad uit ‘Boer zoekt vrouw’ opent nieuwe landwinkel van 
De Oosteinde met (over)heerlijkheden van het boerenland 

Boer Aad (tweede van rechts) opent nieuwe landwinkel. Links eigenaar William Dobbe met zijn zoon Sander en uiterst rechts Lucienne Dobbe. 
Foto aangeleverd door Tuincentrum De Oosteinde.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Chef-kok en eigenaar 
Bas Pieterse van restaurant Inheems 
wilde er op tijd bij zijn dit jaar. Hij is 
dan ook tevreden dat hij nu al zijn 
aanstaande gasten kan informeren 
wat hij tijdens de kerstdagen op het 
menu heeft staan. 

Momenteel loopt een all-in herfst-
actie die loopt tot aan de kerst. Een 
vier-gangenmenu van de chef met 
daarbij mooie wijnen, ontvangst met 
een bruisend aperitief en ko�e voor 
€75,-. Het menu wisselt iedere drie 
weken. Met de mooiste producten 
schotelt hij en zijn keukenbrigade 
heerlijke maaltijden voor. Uiteraard 
ontbreken passende wijnen niet. 
Juist op deze dagen is het �jn je eens 
heerlijk te laten verwennen zonder 
zelf in de keuken te hoeven staan.  

Inheems op de Zandvoortselaan 127 
is pas vijf maanden geleden ge-
opend. Heemstedenaren en gasten 
van ver daar buiten hebben het 
restaurant al weten te vinden en 
laten lovende kritieken achter. Tijd 
dus om zelf eens aan te schuiven in 
het smaakvol ingerichte restaurant.  

Een week voor de kerst zou Bas graag 
groepen ontvangen van bedrijven of 
instellingen die hun personeel op 
een kerstdiner willen trakteren. Weer 
eens iets anders dan een kerstpakket 
met de geijkte artikelen. Tijdens de 
1e Kerstdag is Inheems geopend 
voor de lunch en diner. Het start al 
op kerstavond 24 december en loopt 
door tot en met de 1e Kerstdag. Op 
de 2e Kerstdag blijft het restaurant 
gesloten.
De komende weken kan men dus 
terecht voor wisselende herfst 

menu’s en kan men zich op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
heerlijk laten verwennen. Op zondag, 
maandag en dinsdag is de zaak 
gesloten. Een aanvraag voor een 
lunch of diner op deze sluitings-
dagen is uiteraard wel mogelijk. 
De zaak is open vanaf 16.00 uur voor 
een borrel, cocktails en heerlijke 
bites. 
Bas probeert waar mogelijk lokale 
producten te verwerken in zijn 
gerechten. Het restaurant is toegan-
kelijk voor rolstoelen en rollators. 

Zie voor de menu’s de advertentie in 
deze krant of bezoek de website. 
Reserveren kan op 023-98882385, 
restaurantinheems.nl of via
thefork.nl.

Een heerlijk smaakvol diner 
gegarandeerd.  

Restaurant Inheems is klaar voor de kerst

Heerlijk en sfeervol genieten bij restaurant Inheems. Foto aangeleverd door 
restaurant Inheems.

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

• Verzorgende IG
• Helpende plus
• Helpende Zorg & Welzijn

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

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

Zie jij mensen zoals ze 
nu zijn maar ook zoals 

ze ooit waren?
Dan is werken bij Sint Jacob iets voor 
jou! Want goed voor iemand zorgen 

begint met iemand goed kennen.

Wij zoeken collega’s sintjacob.nl

Door Hans Krol

Heemstede – Vrijdagmiddag 21 okto-
ber is bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede een nieuwe editie gepre-
senteerd met een selectie sprookjes 
geschreven door Godfried Bomans, 
ditmaal geïllustreerd door de Haar-
lemse kunstenaar Thé Tjong-Khing 
(89). Het sprookje als literair genre is 
in het Duitse taalgebied tot bloei 
gebracht door de gebroeders Jacob 
en Wilhelm Grimm, die tevens biblio-
thecaris waren, in Frankrijk door 
Charles Perrault, in Engeland door 
Lewis Carroll. Voorts door de Deense 
letterkundige  Hans Christian 
Andersen.  

In ons land heeft Godfried Bomans 
naam gemaakt als sprookjesschrijver. 
Peter van Zonneveld  rekent deze 
zelfs tot de hoogtepunten in de 
wereldliteratuur. Literair criticus C.J.E. 
Dinaux schreef in 1947: “dat deze 
sprookjes het werk zijn van een 
romanticus met wekelijkheidszin, 
iemand die getuigt van zijn liefde 
voor het leven maar met ‘een donker-
klinkende ondertoon’ die besef ver-
raadt van het kwaad in de wereld.”
En van Kees Fens zijn de woorden: 
“Bomans is geen humoristisch auteur 
meer, maar een sprookjesschrijver en 
zijn hele werk lijkt zich nu om die 
o�ciële bundel ‘Sprookjes’ te hebben 

gegroepeerd. Die zijn het hart van 
het oeuvre. Dat hijzelf in het werk 
afwezig is, blijkt er nu de kracht van 
uit te maken.”

In deel 2 van de Werken van Godfried 
Bomans zijn 86 sprookjes en (kinder-)
verhalen samengebracht. December 
1946 verscheen, enigszins vertraagd 
vanwege de oorlog, zijn bundel 
‘Sprookjes’, ingeleid en geïllustreerd 
door schoolvriend en uiteindelijk 
levenslange jeugdvriend Harry 
Prenen. Voornoemd boek bevat 24 
sprookjes. De meeste verhalen waren 
al midden jaren dertig geschreven, 
veelal gepubliceerd in het studen-
tenblad ‘De Dijk’.  In 1965 verscheen 
een nieuw ‘Sprookjesboek’ met 24 
nieuwe sprookjes en in 1975 het 
‘Groot Sprookjesboek’ met 50 ver-
halen. Reeds in 1948 zijn ‘Märchen’
bij Asserbach in Basel uitgegeven en 
o.a. in 1969 en 1977 een aantal van 
Bomans ‘fairy tales’ uitgeven in New 
York.  

Aan de sprookjes van Bomans zijn 
intussen verscheidene scripties ge-
wijd. Die van Marloes Clemens is o.a. 
opgenomen in het boek ‘De tweede 
verdieping’; Bomansstudies 5 door 
Jac. Aarts (red.). Van de eerste uitgave 
met Prenen als tekenaar zijn zeker 20 
drukken verschenen. Daarnaast zijn 
de sprookjes ook in afzonderlijke uit-

gaven gepubliceerd met illustraties 
van onder meer Wouter Hoogendijk, 
Wilhelmina Min, Machteld Hooijen, 
Alison Korthals Altes en Pluvier.
Van een nieuw ontdekt sprookje ‘De 
gierige koning, in boekvorm ver-
schenen met illustraties van Thé 
Tjong-Khing en op 2 maart van dit 
jaar gepresenteerd bij de Kennemer 
Boekhandel te Haarlem zijn intussen 
twee herdrukken uitgekomen. 

Dit heeft uitgever, boekhandelaar en 
‘Bomansiaan’ Kees Schafrat van 

uitgeverij ‘Sunny Home’ (vernoemd 
naar het huis van wijlen Eva en 
Maarten Biesheuvel) doen besluiten 
een nieuwe editie op de markt te 
brengen.  Door Thé Tjong-Khing zijn 
17 door hem gekozen sprookjes 
uitgezocht op ‘illustreerbaarheid’, 
waaronder de waarschijnlijk meest 
bekende, zoals ‘De vijvervouw’, ‘De 
rijke bramenplukker’ en ‘De dood van 
de sprookjesverteller’. De laatste 
woorden van het laatste verhaal zijn 
welhaast legendarisch geworden. 
Toen de sprookjesschrijver overleden 

was vroeg God aan de Dood wat zijn 
laatste gedachte was, waarop de 
Dood antwoordde: “Hij wilde de 
kabouter zien.” “Dat is mooi”, zei God: 
“Laat hem maar binnen.”

Ik herinner me dat broer Jan Bomans 
die vier woorden graag op het graf 
van Godfried had gezien, maar dat is 
er niet van gekomen. Het nieuwe 
boek is in Heemstede onthuld door 
de illustrator samen met Cilia Prenen, 
dochter van Harry Prenen, die vervol-
gens het eerste exemplaar ontving. 
Zij vertelde op schoot van Godfried, 
door haar als kind ‘oom’ genoemd, uit 
de eerste hand sprookjes van de 
schrijver te hebben gehoord. Naast 
de fraaie pentekeningen van Harry 
Prenen zijn de 25 kleurrijke water-
verftekeningen als illustraties van 
Thé Tjong-Khing een aanwinst voor 
liefhebbers van sprookjes en 
Bomans. Voor de fraai verzorgde 
uitgave verdienen de uitgever, illus-
trator én boekverzorger Martien 
Frijns een pluim. Van het vooromslag 
zijn zelfs vier verschillende uitgaven 
verschenen. Bij gelegenheid van de 
presentatie ontving men als extra 
een vouwblad ‘Haarlem, sprookjes-
stad’. Ten slotte ging de illustrator
aan het werk met een opdracht-
handtekening, en voor eenieder die 
dat wenste een toepasselijk teke-
ningetje.

Nieuw sprookjesboek van Godfried Bomans en Thé Tjong-Khing

Cilla Prenen (links) en illustrator Thé Tjong-Khing (rechts) bij Boekhandel Blokker. 
Foto aangeleverd door Hans Krol.
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ZONDAG 30 OKTOBER
Concert pianist Tobias Borsboom. 
Gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158, Overveen.  
Om 11u, zaal open 10.30u. Kaarten 
€ 24,-. Jongeren tot 26 jaar €12,-. 
Kaarten online via www.muzen-
forum.nl en op de dag van het con-
cert aan de zaal (alleen pinbeta-
ling).

Ývonne Weijers zingt gedichten 
van Elly de Waard. Oude Slot, Ring-
vaartlaan 11, Heemstede. Om 12 
en 15u. Informatie en kaarten via
www.yvonneweijers.nl.

10.000 stappenwandeling. Om 
10u. vanaf  Sportplaza Groenen-
daal, Sportparklaan 16, Heem-
stede.

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

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

Judith van der Wildt en Bobbie 
Blommesteijn over ’Tijd’. De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal.
Om 10.30u. Vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag €8,-.

MAANDAG 31 OKTOBER
Workshop Excel door SeniorWeb. 
WIJ Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.10-12u. 
Aanmelden: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl
 of 023– 5483828. 

DINSDAG 1 NOVEMBER
Wandeling Algemene Begraaf-
plaats Heemstede. Herfstlaan 
Heemstede. Om 10u. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

WOENSDAG 2 NOVEMBER 
Workshop SeniorWeb ‘Werken met 
de iPhone’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. v.10-12u. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl, mailt u 
naar info@wijheemstede.nl of bel 
023 – 5483828.

Rummikub-club voor vrouwen. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Kosten per keer
€1,50. Contactpersoon Hennie 
Dernison 023 - 528 69 58.

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Lezing Huis Barnaart door Cunera 
Vergeer. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.19.30-21.30u. 
Kosten € 5,-.
Aanmelden voor deze lezing kan 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

VRIJDAG 4 NOVEMBER
The Beltiukova Sisters met Vital 
Stahievitch. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 20u. 
Tel.:  023-5378625. Toegang vrij.
Na a�oop collecte met richtlijn van 
€10,-.

“Democratie in crisis’ Trefpuntcafé 
Bennebroek, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20.30u. Toegang 
gratis.

Interview met Liesbeth Woertman 
bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Om 15.30u. 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

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

ZA 5 EN ZONDAG 6 NOVEMBER
Kunstlijn Heemstede, expositie van 
diverse beeldend kunstenaars. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.11-17u. Toegang vrij. 

AGENDA

Heemstede - Zaterdag 29 oktober 
kunnen liefhebbers van de contrabas 
en saxofoon een heerlijke avond 
tegemoetgaan. Samen met Henk van 
Twillert presenteert Dominique 
Seldis in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
‘Double Bass’. Een avond met prach-
tige klassieke muziek (Bach, Albinoni) 
met uitstapjes naar de Tango en Jazz 
(Piazzolla, Louis Armstrong) én, zoals 
iedereen dat van Seldis gewend is, 
met een humoristische presentatie.    
Dominic Seldis is sinds 2008 ver-
bonden aan het Koninklijk Concert-
gebouworkest als aanvoerder/solo-
contrabassist.  Seldis treedt veel-
vuldig op als kamermusicus en solist 
voor diverse internationale orkesten, 
geeft les over de hele wereld en 
werkt als arrangeur en muzikaal 
leider. Hoewel hij zich sterk maakt 
voor het promoten van klassieke 
muziek, is hij ook een echte liefheb-

ber van pop, jazz en lichte muziek. Zo 
werkte hij o.a. samen met Wouter 
Hamel, Tina Turner, Rod Stewart, 
Shirley Bassey, Tom Jones en vele 
andere wereldsterren. Hoewel Seldis 
furore maakte als contrabassist en 
dirigent, is hij bij het Nederlandse 
grote publiek vooral bekend als jury-
lid in het tv-programma Maestro!  
Henk van Twillert is al decennia een 
internationaal gevierd en geliefd 
saxofonist. 
Na zijn studie aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam richtte 
hij in 1979 het befaamde The 
Amsterdam Saxophone Quartet op 
wat succesvolle tours deed met o.a. 
Jaap van Zweden en Daniël Wayen-
berg. Sinds 1993 nam Henk van Twil-
lert verschillende CD’s op als solist 
met het  Amsterdam Soloist Quintet. 
Hij formeerde de internationaal saxo-
foongroep Vento do Norte wat vele 
tournees heeft gemaakt door Europa 

en daarbuiten. Henk van Twillert is 
docent saxofoon aan de Superior 
School of Music and Performing Arts 
in Porto, Portugal. 

Aanvang 20.15 uur. Voor de laatste 
kaarten en informatie: 
www.podiaheemstede.nl.

Dominique Seldis (contrabas) en Henk van Twillert 
(saxofoon) treden op in de Oude Kerk

Dominique Seldis. Foto: Frank Ruiter. 

Door Bart Jonker

Heemstede – De Heemsteedse 
zangeres Yvonne Weijers trapt op 30 
oktober in het Oude Slot in Heem-
stede met een reeks voorstellingen 
af, waarin ze de gedichten van Elly de 
Waard zingt, op muziek gezet door 
componist Cees Thissen. Elly de 
Waard (1940) is een van Nederlands 
grootste namen in de poëzie. In de 
jaren zeventig was zij recensente 
voor de popmuziek en voorvechtster 
van de vrije liefde en de positie van 
de vrouw. Yvonne Weijers weet met 
als geen ander deze gevoelige ge- 
dichten als Nederlandstalige chan-
sons te vertolken, waarin ze wordt 
begeleid door een muzikaal trio en 
het publiek meeneemt op deze 
muzikale reis, waarin de band van 
dichter, componist en zangeres zo 
voelbaar is.  

Innige band
“Cees Thissen is verbonden aan de 
Pablo Neruda Stichting en doet al 25 
jaar iedere twee jaar een groot 
project met koren”, vertelt Yvonne. 
We kenden elkaar al van gezicht. 
Cees kan zich helemaal verdiepen in 
een dichter. Hij werkt altijd met een 
groot koor, een ensemble en met een 
of meer solisten. In 2018 vroeg hij mij 
als solist voor het project Emily 
Dickinson, dat heb ik toen gedaan. 
Elly de Waard is een groot bewonde-
raar van Emily Dickinson en door 

haar geïnspireerd. Cees heeft Elly 
vanwege Emily Dickinson benaderd 
en zij vond het natuurlijk een prach-
tig project. Cees dirigeerde, Ik zong 
en Elly vertelde tussendoor het 
levensverhaal van Emily Dickinson. 
Dat schiep een innige band tussen 
ons drieën. Naast gedichten van 
Emily Dickinson had Cees ook drie 
gedichten van Elly de Waard zelf 
gekozen en daar muziek op gecom-
poneerd. Die heb ik toen als klein 
intermezzo gezongen, zonder koor. 
Elly wist dat Cees gedichten van haar 
had gekozen, maar had ze nog niet 
gehoord op muziek. Tijdens de repe-
titie ben ik deze gaan zingen en 
raakten haar gevoelige snaar. Ze 
kwamen echt bij haar binnen. Zo 
werd het initiatief voor deze voorstel-
ling geboren, met de gedichten van 
Elly de Waard op muziek.  

Cees Thissen absorbeert alles
“Cees Thissen heeft een lang inter-
view met haar gehad en zich hele-
maal in de gedichten van Elly ge- 
dompeld om ze op muziek te zetten. 
Hij absorbeert ze en laat ze maanden 
op zich inwerken. Cees is zo in staat 
geweest om 16 van haar prachtige 
gedichten om te toveren tot fraaie 
muzikale vertellingen, zeg maar 
Nederlandstalige chansons, waarin 
muziek en de poëzie van Elly de 
Waard zo prachtig samensmelten. 
Haar teksten gaan over verlangen, 
erotiek, afscheid en de natuur. Zij 

heeft ook ons geheel vrijgelaten in 
de productie en de uitvoering van 
haar gedichten en is zeer tevreden 
met het eindresultaat.” 

Openhartige uitspraken
“Tijdens deze voorstelling word ik 
begeleid door een muzikaal trio, dat 
bestaat uit pianist Mark van der Feen, 
contrabassist Peter Björnild en saxo-
fonist Erik van der Weijden. Koos de 
Muinck tekende voor de arrange-
menten.  Elly was 18 of 19 toen ze 
Nederlands studeerde in Amsterdam. 
We hebben in de voorstelling ook 
openhartige audio-uitspraken van 
haar die we aan het publiek laten 
horen. Daarnaast wordt de voorstel-
ling ge�ankeerd met de fotogra�e 
van mijn partner Geek Zwetsloot. Het 
belooft een heel bijzondere voorstel-
ling te worden met een reis door de 
tijd”, aldus Yvonne Weijers.  

Voorstellingen
De voorstelling ‘Ývonne Weijers zingt 
gedichten van Elly de Waard’ is op 
zondag 30 oktober om 12 en 15 uur 
te zien in het Oude Slot, Ringvaart-
laan 11 in Heemstede, op vrijdag 18 
november om 20 uur in De Vereeni-
ging,  Zijlweg 1 in Haarlem, op 20 
november om 15 uur in de Cultuur-
koepel in Heiloo en op vrijdag 2 
december om 20 uur in De Nieuwe 
KHL in Amsterdam.
Meer informatie en kaarten via
www.yvonneweijers.nl.  

Zangeres Yvonne Weijers zingt gedichten van
Elly de Waard als Nederlandstalige chansons

Zangeres Yvonne Weijers. 

V.l.n.r: Erik van der Weijden, Peter Bjornild, Mark van der Feen, Yvonne Weijers, Cees 
Thissen. Foto’s: Geek Zwetsloot. BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Met behulp van een geavanceerde 
computergestuurde lasermachine, 
kun je in een blok kristal een afbeel-
ding laseren. In 1925 produceerde 
Swarovski re�ecterend glas. Dit 
werd een belangrijk product voor 
het weg, spoor- en scheepvaartver-
keer. In 1931 produceerde men 
‘stenen’, die werden gezet in 
broches, colliers en armbanden.
In 1935 ontwikkelde de oudste 
zoon Wilhelm zijn eerste verrekijker. 
Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak lag de juwelenproductie 
volledig stil. Om te overleven moest 
men militaire orders voor de productie van verrekijkers en andere opti-
sche instrumenten uitvoeren.
Na deze donkere jaren startte men weer met de productie van sieraden, 
opsmuk en anderen zaken. De vraag in de Westerse Wereld, vooral 
Amerika, naar ‘kristallen juwelen’was enorm.
Op 23 januari 1956 overleed Daniel Swarovski op 93-jarige leeftijd. Hij liet 
een imponerend bedrijf na. Zoons en kleinzoons slaagden erin om met 
toenemend succes in het bedrijf in de geest van Daniel Swarovski voort te 
zetten.

Wordt vervolgd.

Kristalblok, gelaserd in 3D, heilig hart van Jezus



Heemstede - Sinds afgelopen vrijdag 
21 oktober is er weer nieuw werk te 
bewonderen in het Kleinste Museum 
van Heemstede op het Raadhuis-
plein. In de groene kastjes hangt een 
kunstwerk van Sandra de Weijze uit 
Bennebroek en een speciaal ge- 
schreven gedicht van Heemstede-
naar Ton van Ierschot.  

Het Kleinste Museum van Heemstede 
is een initiatief van De Haarlemse 
Dichtlijn, in samenwerking met de 
gemeente. In de voormalige mede-
delingenkastjes van het raadhuis 
gaan een kunstenaar en een dichter 
uit de regio door hun werk het 
gesprek met elkaar aan. Iedere twee 
maanden wordt een nieuw kunst-
werk met een nieuw gedicht ge-
presenteerd.  

Beiden maken beeldend werk (o.a. 
schilderijen, illustraties, fotogra�e, 
animaties) én beiden zijn ook dichter. 
Voor de expositie in de Heemsteedse 
raadhuiskastjes hebben ze een bij- 
zondere dubbel-expo bedacht: de 
komende twee maanden is een 
kunstwerk van Sandra de Weijze te 
zien, waar Ton van Ierschot een 
prachtig gedicht bij heeft geschre- 
ven. Daarna draaien de rollen om en 
levert Van Ierschot een werk waar De 
Weijze een poëtisch antwoord op 
maakt.

Het huidige kunstwerk ‘Twee dieren 
met een taal’ laat twee staande 
�guren zien - zwart en groen - die 
met een soort bubbels uit hun mond 
(of bek) met elkaar lijken te 
communiceren.
Van Ierschot schreef er een gedicht 

bij over hoe de taal van mensen en 
dieren op een wonderlijke manier 
van elkaar verschilt.
De mini-expositie is te zien in de 
twee donkergroene vitrinekastjes 
aan weerszijden van de statige voor-
deur van het oude raadhuis. Rechts 
het gedicht en links het kunstwerk. 
Een ingelijste versie van het kunst-
werk hangt bovendien op een promi-
nente plek in de centrale hal van het 
gemeentehuis.  

Sandra de Weijze is beeldend kunste-
naar, dichter en illustrator. Haar werk 
is expressief en poëtisch en er zijn 
vaak menselijke emoties als ver- 
langen en verlegenheid in te her-

kennen. Het kunstwerk ‘Twee dieren 
met een taal’ maakte ze voor het 
Kleinste Museum.
Meer informatie over Sandra de 
Weijze op www.sandradeweijze.nl. 

Ton van Ierschot is dichter en beel-
dend kunstenaar. Hij laat zich leiden 
door nieuwsgierigheid: de a�oop van 
een schilderij of gedicht staat nooit 
van tevoren vast. Van Ierschot woont 
in Heemstede.  

Ben je zelf kunstenaar of dichter en 
lijkt het je leuk om een keer mee te 
doen? Stuur dan een berichtje met 
een voorbeeld van je werk aan 
kunst@haarlemsedichtlijn.nl.

Heemstede - In één jaar heeft ener-
giecoach Henk Kiewiet in Heemstede 
honderd coachgesprekken gevoerd. 
Zijn a�niteit werd aangewakkerd in 
2017 met een zonnepaneelproject in 
de Clivialaan en een hybride warmte-
pomp voor zijn eigen jaren twintig 
woning. Dat smaakte naar meer, 
zeker toen hij zag dat de coöperatie 
HeemSteeds Duurzamer extra ener-
giecoaches zocht. Henk volgde direct 
de opleiding tot energiecoach en 
startte in oktober 2021 met gesprek-
ken. In het afgelopen jaar adviseerde 
Henk bij allerlei Heemstedenaren: 
van jonge gezinnen tot 85-plussers, 
bij oude slecht geïsoleerde jaren 
dertig woningen en matig geïso-
leerde jaren zeventig woningen. 
Soms moet Henk met de bewoner op 
zoek naar de energierekening, of zijn 
hoofd in het kruipluik steken. Dan 
weer meet hij met een spaak de dikte 
van de spouwmuur. Alles heeft tot 
doel klimaatverandering, CO2-uit-
stoot en het energieverbruik te be-
perken. Henk: “Maar wel met advies 
op maat voor de woningeigenaren.”
“Dit is het leukste vrijwilligerswerk 
wat er is! Het geeft mij zoveel voldoe-
ning,” aldus Henk. Want aan het eind 

van een energiecoachgesprek vraagt 
hij standaard: ‘Heeft het gesprek op-
geleverd wat u ervan dacht?’ Negen-
ennegentig van de honderd mensen 
antwoordden: “Jazeker!” En ééntje zei: 
‘Nee…., het heeft veel meer opge-
leverd!’ Binnenkort belt Henk de 
bewoners nog eens op om te horen 
hoe het advies opgevolgd is en wat 
het heeft opgeleverd. Mede door de 
energiecrisis zijn de verwachtingen 
hiervan hoog.
Wilt u ook een energiecoachgesprek 
met Henk of een andere coach?
Dat kunt u makkelijk aanvragen via 
www.heemsteedsduurzamer.nl.

Henk houdt honderd energie-
coachgesprekken in Heemstede

Henk Kiewiet. Foto aangeleverd.

Sandra de Weijze (links) en Ton van Ierschot (rechts) bij de kastjes. Foto aangeleverd.

Nieuw werk in Kleinste Museum van Heemstede 
Heemstede - Op woensdag 2 novem-
ber van 10-12 uur vindt de Senior-
Web workshop ‘Werken met de 
iPhone’ plaats. In deze opfriscursus 
neemt Carin Leuven van Seniorweb 
nog een keertje alle beginselen door. 

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

Workshop SeniorWeb ‘Werken met de iPhone’

Logeerplekken in Zuid-Kennemerland
Mantelzorgers zijn goud waard! Om te 

voorkomen dat mantelzorgers langdurig 

veel van zichzelf vragen en overbelast raken, 

is het verstandig dat ze af en toe op adem 

komen. Zorgaanbieders Kennemerhart, 

Sint Jacob en Zorgbalans bieden daarom 

respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan 

mensen die niet zelfstandig thuis kunnen 

blijven als de mantelzorger om welke reden 

dan ook tijdelijk niet beschikbaar is. 

Geplande logeerzorg
Het overdragen van de zorg lukt mantelzorgers 
alleen als ze zeker weten dat het hun naaste aan 
niets ontbreekt. In Zuid-Kennemerland is dat goed
geregeld. De logés verblijven in een prettig appar-
tement van Kennemerhart locatie Overspaarne
of het Reinaldahuis, Sint Jacob locaties Nieuw 
Delftweide of Schalkweide of locatie Breezicht 
van Zorgbalans. Daar is 24 uur per dag zorg en 
toezicht beschikbaar en zijn de logés welkom bij 
de activiteiten die de zorginstelling organiseert. 
Daarnaast kunnen de eigen dagbeste ding of 
afspraken met behandelaren gewoon door gaan.
Kortom, de mantelzorger kan zijn zorgtaken met 
een gerust hart tijdelijk overdragen en even op 
adem komen voor de duur van drie dagen tot 
drie weken. U kunt de logeerperiode langer van 
te voren boeken op basis van beschikbaarheid.  

De beschikbare logeerplekken
A Locatie Breezicht in IJmuiden biedt al langere tijd logeer-

plekken aan voor mensen die licht dementeren of lichamelijke 
hulpvragen hebben. Het uitzicht over IJmuiden is kenmerkend 
en prachtig. B Locatie Nieuw Delftweide in Haarlem-noord
staat bekend om de gezellige sfeer. De logeerplek is geschikt 
voor mensen met lichamelijke hulpvragen. De logé kan, als 
deze dit wil, overdag in de gezellige huiskamer verblijven 
samen met de cliënten van de locatie.
C Locatie Overspaarne biedt logeerplekken aan voor (licht) 
dementerende mensen. Voor mensen die binnen de klein-
schalige woning rust en veiligheid wensen is dit een ideale plek.
D Het Reinaldahuis biedt een logeerplek aan voor mensen 
met lichamelijke hulpvragen. Deze  locatie heeft een gezellig 
atrium waar cliënten samen komen. E Locatie Schalkweide
biedt een logeerplek aan in een eigen tweekamer appartement 
op de tiende etage met prachtig uitzicht over Haarlem en is 
geschikt voor mensen met lichte lichamelijke hulpvragen en 
licht vergeetachtige mensen.  

De locaties Schalkweide, Nieuw Delftweide en 
Overspaarne hebben voor deze zomer nog in 
meerdere weken ruimte om te komen logeren. 
Neemt u gerust contact op!

Meer informatie
Mantelzorgers kunnen voor het regelen van 
geplande logeerzorg terecht bij de respijtcoaches 
van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het 
regelen van de fi nanciering via Wlz en Wmo en 
over de eigen bijdrage die mogelijk verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefonisch 
bereikbaar op (023) 891 06 10 en via 
e-mail: respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk op 
www.tandemmantelzorg.nl. 

A

B

C

D

E 

Time-out 
voor mantelzorgers



Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Voor iedereen
een passend
afscheid. 

Monuta John Bres
T 023 - 526 26 96
 (dag en nacht bereikbaar)
I monutajohnbres.nl

John Bres en Audrey Peper

John Bres

Bel bij overlijden
023 - 526 26 96

T 023 - 526 26 96 
 (dag en nacht bereikbaar)
I www.monutajohnbres.nl

Samen met u verzorgen we een persoonlijk afscheid met 
een goed gevoel. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Open
over

afscheid

Richard Willemsen, Audrey Peper en John Bres

kijk voor meer informatie op www.begraafplaatsheemstede.nl
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16 november 2022
18.00 uur -  21.00 uur 

sfeervol verlichte begraafplaats met muziek

Pianist Michiel Hoogendijk bij de steiger
Dichter Marten Janse bij de grafkapel

Zangduo Basic Matters bij het kampvuur
Muziek Amanda Muller en Sander Veeken in de aula

Vertelmuziek Botman & Van Vleuten bij de dennenappels

19.00 uur welkomstwoord en overdenkingsrede
in de aula

Gastspreker: ds. Pieter Terpstra
Afsluitend optreden van Amanda Muller en Sander Veeken

H E E M S T E D E

16 NOVEMBER 2022 18.00 - 21.00 UUR
BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN

kijk voor meer informatie op www.begraafplaatsheemstede.nl
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Uitvaartverzorging Erika bestaat inmiddels 
12 jaar en is in de afgelopen jaren meege-
groeid met alle veranderende wensen en 
eisen die aan het begeleiden van een mooi 
afscheid zijn verbonden. Wat bij ons -het 
team van Uitvaartverzorging Erika- echter 
altijd hetzelfde is gebleven is de nabijheid en 
intentie waarmee wij een uitvaart bege-
leiden. Tijd, rust, aandacht, met oog voor 
detail en niet te vergeten een professionele 
benadering zijn, denken wij, essentieel voor 
het organiseren van een passend afscheid.  
We horen vaak terug dat onze nabijheid en 

de juiste 
intentie 
als heel 
prettig  
wordt 
ervaren. 
Als dit er is dan ontvouwt
de rest zich vanzelf. Dat is de ervaring van 
ons en de nabestaanden waar we mee 
mogen samenwerken.
Je kunt dit denk ik mooi samenvatten in: wij 
doen wat nodig is, heel gewoon: wij zijn er 
voor de mensen. Bel of mail gerust met ons!!

Nabijheid en intentie

Op woensdag 16 november is de 10e editie van 
Lichtjesavond Heemstede Herdenkt. We vinden 
het belangrijk om herinneringen levend te 
houden. Tijdens Lichtjesavond kunt u samen 
met familie of vrienden de laatste rustplaats 
van uw overleden dierbare bezoeken en een 
kaars branden. 

De begraafplaats ademt een warme, intieme 
sfeer. Alle paden zijn sfeervol verlicht met 
fakkels en vele waxinelichtjes. Verspreid over de 
begraafplaats is live muziek en bij de recent 
gerestaureerde Van Vollenhoven-grafkapel 
staat een dichter. Ook bieden we u een warm 
drankje aan.

Heemstede Herdenkt woensdag 16 november

In de maand november herdenken we op 
verschillende manieren en op diverse locaties 
dierbaren die ons de afgelopen jaren zijn 
ontvallen. En omdat we weer bij elkaar mogen 
komen in grotere groepen, worden er ook in 
Haarlem en omgeving her en der herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd. Monuta John 
Bres biedt op woensdagavond 23 november 
aanstaande een muzikale voorstelling aan, 
gespeeld door theatergroep EnToen. 
In de voorstelling staan rouwen en afscheid 
nemen centraal staan. Het verliezen van 
iemand die u lief is, is vaak een ingrijpende 
gebeurtenis waarbij u verschillende vormen 
van emotie kunt ervaren. Misschien uit u zich 
door veel te huilen, voelt u zich boos of praat u 

makkelijk over het verlies.  Maar het kan ook 
zijn dat u gesloten blijft en er liever niet over 
praat. Het kan zelfs zo zijn dat het voor de 
buitenwereld lijkt of u helemaal niet aange-
slagen bent.  Iedereen gaat anders om met het 
verlies. Omdat dit bij u past of omdat u het 
omgaan met verlies ‘van huis uit’ zo heeft 
meegekregen. De manier waarop wij troost 
zoeken en kracht vinden om met het verlies om 
te gaan, is dus voor iedereen anders. In deze 
integere en persoonlijke voorstelling gaan de 
spelers, samen met het publiek, op zoek naar 
wat kracht geeft en troost biedt.  De voorstel-
ling is van 20.00 tot circa 21.00 uur en wordt 
kosteloos aangeboden door Monuta John Bres, 
inclusief een kopje ko¬�e na de voorstelling.

Muzikale voorstelling over rouwen en 
afscheid nemen

Programma
18.00 uur:   Ontvangst met warme drank
Vanaf 18.00 uur: Live muziek
   • bij de aanlegsteiger: Michiel Hoogendijk
   • bij de dennenappels: Botman & Van Vleuten
   • bij het kampvuur: Basic Matters
   • bij de grafkapel: dichter Marten Janse
   • in de aula: Amanda Muller en Sander Veeken

19.00 uur:   Welkomstwoord van wethouder Eveline Stam, overdenkingsrede van
   ds. Pieter Terpstra en aansluitend muziek in de aula
21.00 uur:   Einde Lichtjesavond Heemstede Herdenkt

De inloop is vanaf 19.30 uur. 
Na a�oop van de voorstelling 
is er nog gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en na te 
praten.

Locatie:
Afscheidshuis Sterrenheuvel, 
Vergierdeweg 458, 2026 BJ in 
Haarlem. Er is nog een zeer 
beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. U kunt zich hier-
voor aanmelden door een mail 
te sturen naar:
haarlem@monuta.nl
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ J.M. Gorlach, 16-12-1993, 

Zandvoortselaan 22 B

Verlenen evenementenvergunning:
➜ familiekerstsamenzang, 23 december 

2022 van 18.00 tot 20.00 uur 
(Stichting Vrienden Kinderboerderij 
Heemstede), kinderboerderij ’t 
Molentje in Wandelbos Groenendaal. 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

De Vrijheidsdreef en de Burgemeester 
van Rappardlaan is, in verband met de 
voorafgaande lampionnenoptocht, op 
23 december 2022 afgesloten van 18.00 
tot uiterlijk 19.30 uur

Verwijdering �etswrakken:
➜ diverse locaties. De buitengewoon 

opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben meerdere �etsen 
in onvoldoende rijtechnische staat 
aangetro�en. Neem contact op met 
handhaving via telefoonnummer 
14 023 voor vragen.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136

➜ plaatsen dakkapel, aanbrengen erker en 
wijzigen voorgevel, IJssellaan 7

➜ plaatsen zonnepaneel, Koediefslaan 97
➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 22
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9

Wijziging op eerder verleende 
vergunning: 
➜ constructiewijzigingen, onderhoud 

buitengevel stuclaag, onderhoud 
buitengevel schilderwerk, schilderen 
/ vernieuwen hemelwaterafvoeren, 
aanpassen kozijnindeling zuidgevel en 
kozijnindeling, Kadijk 29

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen garagedeur, Amer 3

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Binnenweg 134
➜ plaatsen zonnepanelen, Burg. Van 

Doornkade 4
➜ plaatsen dakopbouw, Drieherenlaan 6
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 16

Meer informatie: heemstede.nl

Heemstede - Dit jaar vormt De Luifel 
aan de Herenweg 96 wederom het 
centrale punt voor de jaarlijkse 
Kunstlijnmanifestatie.
Op zaterdag 5 en zondag 6 novem-
ber tonen 18 beeldend kunstenaars 
uit Heemstede hun werk in de foyer, 
de gangen en de zalen van het cultu-
rele centrum. Met eigentijds werk dat 
varieert van schilderkunst, beeld-
houwwerk, fotogra�e en sieraden. 
Met dit jaar ‘Stilte’ als verbindend 
kunstlijnthema.  

Startpunt de Luifel
De Luifel aan de Herenweg speelt 
een speciale rol volgend weekend.  
En wel als startpunt van de �ets of 
wandelroute langs alle ateliers en 
locaties van de deelnemende kunste-
naars. En van elke kunstenaar is in de 
Luifel werk te zien.
Een speciale plattegrond vertelt 
waar, van wie en wat voor werk te 
zien is. Met vermelding van adres, 
naam van de kunstenaar en een foto 
van haar of zijn werk.
Alle ruimten zijn gedurende het 
kunstlijnweekend tussen 11 en 17 
uur gratis toegankelijk.  

Kinderkunstlijn 
Ook dit jaar is er aandacht voor kunst 
door kinderen gemaakt. In samen-
werking met Plexat , de jeugdafde-
ling van WIJ Heemstede is een spe-
ciale Kinderkunstlijn georganiseerd.  

Creatieve leerlingen van een aantal 
geselecteerde basisscholen in 
Heemstede hebben werkstukken 
gemaakt waarop zij een eigen inter-
pretatie geven van schilderijen van 
o.m. beroemde schilders uit de 
Gouden eeuw.  Deze werkstukken 
worden in de gangen van het zalen-
complex getoond.  Daarnaast wordt 
op zaterdagmiddag 5 november 
rond 13.00 uur een workshop voor 
kinderen georganiseerd. Opzet: 
maken van olieverf van kruiden en 
daarmee kleine werkjes op paneel 
schilderen. 

Tevens vinden er gedurende het 
Kunstlijn-weekend tijdens de 
middaguren optredens plaats van de 
Haarlemse muziekgroep ‘De Filis-
tijnen’. De Luifel is gedurende het 
weekend vanaf 11.00 uur tot 17.00 
uur voor bezoekers geopend.

Kunstlijn voor jong en oud 
volgend weekend in De Luifel 

Kunstlijn in De Luifel. Foto aangeleverd.

Heemstede-  Zondag jl. werd het jaarlijkse pompoenfeest onder een heerlijk zonnetje gevierd bij kinderboer-
derij ’t Molentje. Jong en oud deed mee aan pompoenen uithollen, en van pompoengerechten proeven. 
(Foto: Mirjam Goossens).

Pompoenfeest in ‘t zonnetje bij 
kinderboerderij ‘t Molentje

Heemstede - Op donderdag 3 novem-
ber vindt van 19.30-21.30 uur de 
lezing Huis Barnaart plaats, door 
Cunera Vergeer van Hendrick de 
Keyser Monumenten. Locatie: De 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. In 
1805 gaf Willem Philip Barnaart op-
dracht aan de stadsarchitect Abra-
ham van der Hart voor de bouw van 
een woonhuis aan de Nieuwe Gracht 
in Haarlem. Willem Barnaart was op 

dat moment één van de rijkste bur-
gers van de stad. De bouw van het 
huis nam een paar jaar in beslag en 
werd gedecoreerd in de toenmalig 
modieuze Empire stijl. Het werd een 
huis dat zijn weerga niet kende en 
zelfs koning Lodewijk Napoleon 
kwam op bezoek toen het klaar was. 
Tegenwoordig is het huis van Hen-
drick de Keyser Monumenten, de 
nationale monumentenorganisatie 

voor het behoud van woonhuizen 
voor nu en in de toekomst. Cunera 
Vergeer, hoofd Communicatie bij de 
Vereniging, zal u tijdens de lezing 
vertellen over het huis en haar bewo-
ners, de bijzondere interieurs en de 
restauratie die aan de openstelling 
voorafging. Kosten € 5,-.
Aanmelden: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828. 

Lezing Huis Barnaart door Cunera Vergeer



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

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

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

coalitieakkoord inclusief veiligheid 
2023-2026

• Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede met 
vuurwerkverbod

• Zienswijze meerjarenbegroting MRA 
2021-2024

• Regionale samenwerking
• Lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 27 oktober 2022

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Verduurzaam en bespaar met de 
isolatieactie

Klimaatweek Heemstede 2022

Gemeentelijke 
activiteiten

26 oktober 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond over 
energiebesparende 
maatregelen
Wat zijn de mogelijkheden voor een 
goed geïsoleerd huis met maximale 
besparingen? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

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

8 november 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond over 
zonnepanelen
Hoe komt u met een betaalbare 
warmtepomp bijna van het gas af? Wat 
zijn de stappen, wat levert het op en 
waar moet u op letten? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

Wilt u geld besparen op uw 
energierekening? Doe mee 
aan de isolatieactie!

Hoe werkt de actie? 
Geselecteerde isolatiebedrijven 
komen gratis en vrijblijvend langs. Zij 
bespreken de mogelijke maatregelen 

met u en maken een aanbod op maat. 
U zit nergens aan vast. De actie loopt 
t/m 31 december 2022. Inschrijven kan 
via isoleermee.nl. 

Webinar woningisolatie 31 oktober, 
1 en 2 november
Wilt u meer weten over isoleren? 
Het Duurzaam Bouwloket geeft 
tijdens een webinar op 31 oktober, 
1 en 2 november 2022 om 19.30 uur 
advies over isolatiemaatregelen, 
materialen en de subsidie- en 
�nancieringsmogelijkheden. U kunt 
vragen stellen via een live chat. 
Inschrijven via isoleermee.nl.

Ga voor meer informatie 
over de actie naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

Tijdens de Heemsteedse 
Klimaatweek van 31 oktober 
t/m 6 november 2022 
organiseert de gemeente 

Heemstede dagelijkse acties om nog meer 
inwoners, ondernemers en organisaties 
te inspireren zich in te zetten voor een 
beter klimaat. Inwoners kunnen onder 
andere een gratis gft bakje ophalen, 
meedoen met een natuurexcursie in 
het Groenendaalse Bos, een proefrit 
maken met een elektrische auto en een 
duurzaam huis bezoeken tijdens de 
Duurzame Huizenroute. 

Vuurwerkverbod
Het is tijdens de 
jaarwisseling 2022-2023 
verboden om vuurwerk af 
te steken in Heemstede. 

Het vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit categorie F1 (zoals 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes). Meer informatie op 
heemstede.nl/vuurwerk.

Campagne 
‘Hey het is oké’ 

Bijna de helft van de 
Nederlanders krijgt ooit 
te maken met psychische 
aandoeningen. Erover praten 

helpt. Daarom besteden we deze maand 
aandacht aan de campagne ‘Hey, het is 
oké’. Op de website heyhetisoke.nl staan 
ervaringsverhalen van anderen en tips om 
het gesprek aan te gaan. 

Uw melding kan het 
verschil maken!

Witwassen en drugshandel 
zijn een bedreiging voor een 
veilige buurt. Wees daarom 
alert. Ziet u een verdachte 

situatie? Bel de politie via 0900 – 8844 
of Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 
0700. Of geef uw melding online door 
via meldmisdaadanoniem.nl.

Bekijk het programma op heemstededuurzaam.nl/klimaatweek

Op zaterdag 12 november 2022 tussen 10.15 uur 
en 12.00 uur komen Sinterklaas en de pieten 
per boot aan in de haven van Heemstede. 
Daarna volgt een optocht naar de winkelstraat. 
Meer informatie over het programma volgt 
binnenkort op de website heemstede.nl/sint. 




