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

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

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

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

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

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

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

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

Informatie over Melania vind je op de 
website: www.melania.nl.
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voor Stichting Melania in India 

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

krachtig vrijwilligerswerk van het 
Jaar” nomineren tot maandag 14 
november. 
 
Motivatie 
Schrijf een korte motivatie waarom 
uw organisatie, activiteit of vrijwil-
liger de vrijwilligersprijs verdient en 
verstuur deze per mail naar:
jvanduin@wijheemstede.nl.
Vermeld hierbij uw contactgegevens. 

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

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

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

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

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

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

helpen omdat er niets mis is met het 
gebit. Ook tinnitus (oorsuizen) en 
duizeligheid hebben nogal eens 
oorzaken waar je niet (goed) achter 
komt.
Wat ik in 20 jaar gezien heb is dat 
chronische klachten veel te maken 
hebben met gedragsmatige ken-
merken. Ik onderzoek met de patiënt 
wat de emotionele achtergrond is. 
We gaan op zoek naar de oorzaak 
door antwoorden te vinden op 
vragen over je leven, waar heb je 
moeite mee, hoe zie je jezelf. Pijn kan 
veel diepere oorzaken hebben, dan 
waar een fysiotherapeut in eerste 
instantie mee aan de slag gaat. Het is 
eigenlijk zo dat wanneer je er op die 
manier niet uitkomt, ik een rol kan 
spelen om de klachten te achter-
halen en te helpen aanpakken.” 
 
Als Jorinda vertelt is er voor de luiste-
raar gelijk veel om over na te denken. 
Zo zegt ze over pijn dat zorgen om je 
klachten voor barrières kunnen 
zorgen die de pijn niet helpen op- 
lossen. Door te tobben en daar niet 
uit te komen, verval je in een cirkel 
waar geen uitweg is, en je lichaam 
ontwikkelt mee. Zodoende blijf je 
klachten houden en is de oplossing 
steeds verder weg. “Je raakt in je 
vermogen tot herstel verstrikt. Ik 
help de persoon met onbegrepen 
pijnklachten op weg om er een 
oplossing voor te vinden. Dat 
moeten ze zelf doen, door zelfma-
nagement. Maar ik geef de 
handreiking.”
Daar staat ook mooie informatie over 
op Jorinda’s eigen website: www.
back2feet.nl. Het is een voor 

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

INGEZONDEN

Ik ben van Schulte Herenmode in de Raadhuisstraat in Heemstede. Ik heb 
aan een plaatselijke geïnteresseerde een hoed verkocht uit de etalage 
voor #10,- . In de veronderstelling dat het niet al te kostbaar etalagemate-
riaal was. Dat was een verkeerde aanname. Achteraf bleek het een erfstuk 
uit de familie van onze etaleur. Van grote waarde, al is het maar emotio- 
neel.
 
Graag wil ik in deze krant een oproep doen om dit erfstuk alsnog terug te 
krijgen bij de familie waar het thuis hoort. 
 
Fred van den Ende
Schulte herenmode Heemstede

Oproep om hoed (erfstuk) terug te krijgen

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Het is nog vroeg in de 
ochtend als je gezaag in het 
bos hoort. Waar o waar zijn 
de boswachters bezig? Na 
wat speurwerk blijken ze 
op het dak van het scou-
tinggebouw van de WABO-groep aan de Torenlaan te 
staan. Daar is een stevige tak op het dak gevallen, met 
een gat in het dak tot gevolg. Ook slachto"er van de 
droogte, kun je je afvragen. 
 
Natuurlijk wordt die tak onmiddellijk verwijderd door 
de gemeente. De boswachters staan ook voor deze klus 
hun mannetje. Geen zee, of in dit geval geen dak, gaat 
ze te hoog. Gelukkig valt de schade aan het dak wel 
mee en inmiddels is alles weer in orde. 
 
Het gebouw van de Scouting WABO Heemstede heeft 
een leuke geschiedenis. Ter promotie van de Hollandse 
bloem werden al voor de oorlog Floriades of Flora-
tentoonstellingen gehouden. Onder andere in Groe-
nendaal. Ouders liepen met hun kinderen in het voor-
jaar op hun paasbest tussen de tulpen. Vanuit de Belvé-
dère had je een schitterend uitzicht. Het is bijna niet 
voor te stellen hoe er in 1925 en 1935 keurig aange-
harkte bloemperkjes en bollentuinen in Groenendaal 
waren. Nu nog vinden we in het voorjaar her en der 
bloemen in bloei die nog uit die tijd stammen. De 
paden en bruggetjes verbonden de veldjes. Ook 
stonden er allerlei bouwwerken en tenten voor verfris-
singen of als binnen-expositieruimte.  
 
Op de plattegrond van 1935 vinden we voor het eerst 
het gebouwtje dat nu gebruikt wordt door de scouting. 
In 1953 heeft het nog dienst gedaan tijdens de laatste 

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

Monumentenzorg in Groenendaal 


