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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN 

FILIAAL VIJFHUIZEN

GEZELLIGE KERST-KADOMARKT

ZONDAG 10 NOV

VAN 10.00 - 17.00 UUR

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Stormschade?
Vosse regelt het voor u!
Bel: 023-5286802

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

Vosse regelt het voor u!

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Kunstlijn, een spiegel 
van Heemsteedse kunst
Heemstede – Kunst kijken 
kon het hele weekend in de ve-
le ateliers en werkruimten van 
de Heemsteedse kunstenaars 
want afgelopen zaterdag en zon-
dag werd Kunstlijn 2013 ge-
organiseerd. Afgelopen dins-
dag opende wethouder Jur Bot-
ter de kunstmanifestatie in het 
raadhuis. Joke Breemouer, di-
recteur Kunstlijn Haarlem, waar-
onder Heemstede opereert, had 
bij de redactie van de Kunstlijn 
Haarlem gepleit voor ruimte voor 
Heemstede en kon met enige 

trots praten over de route die van 
Noordzeekanaal tot de Ringvaart 
liep. Heemstede vertoont eigen-
zinnige trekjes met de in het 
voorjaar gehouden en zeer suc-
cesvolle Kunstbeurs Heemstede.
Aan Jur Botter was gevraagd 
tijdens een kennismaking met 
het nieuwe bestuur, wat hem 
in de kunst nu zo raakt. Hij had  
prachtige opnamen bij zich van 
het Alhambra, een middeleeuws 
paleis en `t fort van de Moorse 
heersers van het koninkrijk Gra-
nada in het Spaanse Andalusië 

bij de stad Granada. Hij was er 
25 jaar geleden  geweest en de 
combinatie Moorse en Christelij-
ke  kunst had een verpletterende 
indruk op hem achtergelaten. Hij 
had het fort later nog enkele ma-
len bezocht en raakt er nog niet 
over uitgesproken.

Een ronde door de Burgerzaal 
tijdens Kunstlijn leverde al een 
spiegelbeeld op van wat er in de 
vele ateliers en chambres d`amis 
te zien was. 
Ton van den Brink 

Wethouder Botter opent Kunstlijn 2013.

Een kleurrijke vogelvlucht langs 
deelnemende ateliers van Kunst-
lijn 2013, met onder andere werk 
van Jacintha Reijnders en Ger en 
Fernande Daniëls.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Zondag 19 novem-
ber wordt een viering gehou-
den in het Trefpunt in Ben-
nebroek, Akonietenplein 1. 
Voorganger is ds. P.I.C. Terp-
stra en het betreft een ge-
zamenlijke dienst met PKN 
Heemstede!
Het is een Dienst van Schrift 
en Tafel. Aanvang: 10.00 uur.
Allen hartelijk welkom.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(25 oktober t/m 1 november 2013)

Huwelijken:
Egbertus B. Gunnink & Anne-
wil van der Gaast
 

architectuur op het terrein werd 
juist geprezen. Vooral het centra-
le tentoonstellingsgebouw was 
zichtbaar op het gehele terrein.
Op de foto zien we het gebouw 
duidelijk, met onderaan de Vrij-
heidsdreef en bovenaan de na-
oorlogse villa’s aan de Burge-
meester van Doornkade. Vlak er-
onder, links op de foto, staat het 
gebouw voor de organisatie van 
de Flora 1953. Dat staat er nog 
steeds en is nu in gebruik bij de 
Scoutinggroep Wabo.
Meer over de Flora’s in Groenen-
daal, met foto’s, perspectiefte-
keningen en veel onbekende en 
nog nooit gepubliceerde afbeel-
dingen in het boek ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandelbos’, 
240 pagina’s in full colour. Ver-
krijgbaar in de Heemsteedse 
boekhandels. Meer informatie 
op www.hv-hb.nl.

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (7)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, in 
1925, 1935 en 1953? 

Flora 1953 – luchtfoto
Na de Flora van 1935 duurde 
het tot 1953 voordat er weer een 

dergelijke bloemententoonstel-
ling werd gehouden. Heemstede 
was voor de derde keer de gast-
heer, nu voor 600.000 bezoekers, 
die tussen 14 maart en 17 mei de 
volle grond en 5 tijdelijke ten-
toonstellingen kwamen bekijken.
Het expositieterrein werd dat jaar 
weer als in 1935 ontworpen door 
H.J. Voors. Zijn ontwerp leidde 
tot heftige discussies in de vak-
pers (“hopeloos ouderwets”). De 

Luchtfoto Flora 1953.

Collecte voor 
kinderen met 
een handicap

Heemstede - NSGK (Neder-
landse Stichting voor het Ge-
handicapte Kind) houdt dit 
jaar van 11 t/m 16 november 
voor de twaalfde keer haar 
landelijke collecte. Duizenden 
vrijwilligers gaan op pad om 
geld in te zamelen voor kinde-
ren en jongeren met een han-
dicap.

Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad maar wilt u toch 
een bijdrage overmaken? Dat 
kan via giro 552000 van NSGK 
te Amsterdam, of met een on-
line donatie via www.nsgk.nl. 
NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert 
dat ze op een verantwoorde 
manier omgaat met de giften 
die zij ontvangt.

KerkdienstenDe herfst is begonnen. We heb-
ben al een ontwrichtende storm 
over ons heen gekregen. Stok-
oude bomen vielen en bedol-
ven materie en leven onder zich. 
Striemende regen beukte tegen 
de ruiten en sloeg de planten in 
de tuin plat.
Gelukkig zijn er nog vele roest-
kleurige bladeren aan bomen en 
struiken over. Dat maakt dit jaar-
getijde bijzonder en doet ons te-
gelijkertijd verlangen naar de 
lente waarin het hernieuwde le-
ven weer ontspringt.
Om dat voorjaar waarin de bo-
men nog kaal zijn en veel vas-
te planten nog onder de aarde 
schuilen, aantrekkelijker te ma-
ken, planten veel tuinliefheb-
bers verwilderingsbolletjes zo-
als sneeuwklokjes, krokussen, 
sneeuwroem en ook narcissen 
en tulpen en sieruien(allium). 
Velen weten niet, dat er ook cy-
clamen bestaan die bestand zijn 
tegen de Nederlandse winterse 
temperatuur. Ze zijn kleiner dan 

de soorten die in de huiskamer 
gedijen, maar zeker niet minder 
aantrekkelijk.
Cyclamen ontspruiten niet uit 
bollen, maar uit knollen. De be-
kendste en sterkste soorten zijn 
de cyclaam coum en hederifoli-
um. Cyclaam coum bloeit in het 
vroege voorjaar en is zo een wel-
kome aanvulling op de bolge-
wassen, ook al, omdat ze genoe-
gen neemt en zelfs prijs stelt op 
‘moeilijke’ plekken, zoals onder 
beuken. Ze prefereert zelfs deze 
plekken, aangezien ze niet van 
direct zonlicht houdt en de voor-
keur geeft aan droge grond.
Op een dergelijke locatie zul-
len cyclamen zeker aan de kust, 
waar het klimaat milder is, na 
enkele jaren een aardige opper-
vlakte bedekken. Het zilvergroe-
ne ronde blad en de witte, roze 
en roodpaarse bloemen zijn zeer 
aantrekkelijk.
Cyclamen woekeren niet, maar 
kunnen zich wel door de tuin 
verspreiden door zaden die ver-

pakt zitten in een zoet omhulsel 
waar mieren graag mee rondsle-
pen. Het is wel zaak, de grond 
arm te houden, dus niet extra te 
bemesten.
Wanneer men deze plantjes wil 
aanschaffen, is het mogelijk ze 
bloeiend te kopen. Pas dan wel 
op dat het werkelijk om cyclaam 
coum gaat, aangezien veel bloei-
ende cyclamen niet winterhard 
zijn. Er kunnen ook knollen ge-
kocht worden(in het najaar) en 
opkweken uit zaad is eveneens 
mogelijk. Voor deze laatste mo-
gelijkheid is wel meer geduld en 
arbeid nodig. In de winter binnen 
zaaien gaat goed.
Als u deze aantrekkelijke plant-
jes in uw hart heeft gesloten, is 
het zeker een optie om cyclamen 
aan te schaffen die in de nazo-
mer bloeien. Een goede keu-
ze is cyclaam hederifolium met 
zijn prachtige blad dat op klim-
op lijkt, evenals cyclaam purpu-
rascens met donkergroen blad 
en een paarse onderzijde. Bei-
de soorten zijn goed winterhard.
Joke Braas-Parser
(Groei en Bloei Z-Kennemer-
land)

Voor de tuinliefhebbers…

Cyclamen
Groei en Bloei, dé specialist op tuingebied, vult 
op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de 
Heemsteder: ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest 
daarin handige wetenswaardigeheden over alles op gebied 
van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, mail 
de redactie: redactie@heemsteder.nl
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Knutselclub gaat egeltje maken
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Heel veel kinderen zijn gek op 
knutselen. Knutseljuf Renate be-
denkt prachtige en originele din-
gen om te maken. En dat zijn 
echt niet alleen meisjesdingen! 
Er wordt gewerkt met hout, stof, 
papier, verf, kralen etc. 
Egeltjes… soms waggelen ze 
zomaar je tuin in. En ze zijn zo 
schattig! Op woensdag 13 no-
vember vouwen de kinderen van 
een pocketboek een egeltje. Het 

ziet er fantastisch uit. Leuk voor 
op je kamer!
De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

Chris Vijzelaar al 40 jaar redder in nood
Heemstede – Een onverwach-
te verrassing voor EHBO’er Chris 
Vijzelaar, afgelopen donderdag. 
Voor zijn 40 jaar trouwe dienst 
als EHBO-vrijwilliger kreeg hij de 
Dr. C.B. Tilanus jr. medaille uit-
gereikt uit handen van Barbara 
Wernars van het EHBO-district 
Noord-Holland. Chris was niets-
vermoedend naar een EHBO-le-
zing gelokt. Ineens kwamen zijn 

vrouw, dochters en kleinkinde-
ren binnen om de jubilaris in het 
zonnetje te zetten. “Onze vader 
heeft nog 32 jaar op de ambu-
lance gereden: zijn leven stond 
altijd in het teken van de eerste 
hulp”, vertelt zijn dochter Jac-
queline enthousiast. “Omdat hij 
de bevoorrading van de EHBO 
coördineerde, lag het huis vaak 
vol met EHBO-spullen.” Doch-

ter Sandra lacht: “En ieder jaar 
zegt hij dat hij het niet meer doet 
en ermee gaat stoppen.” “En zijn 
kleinkinderen bellen als eer-
ste opa, als ze iets hebben”, vult 
dochter Susanne nog aan.
De glunderende jubilaris werd 
nog even persoonlijk toegezon-
gen en ontving veel applaus. 
Proficiat!
Bart Jonker

Zonde als dit mooie 
straatbeeld verdwijnt!

Iedere Heemstedenaar kent de mooie bloesembomen van de 
Bosboom Toussaintlaan; zeker op koninginnedag als er door bijna 
alle bewoners gevlagd wordt! Helaas zijn er vergevorderde plan-
nen om dit straatbeeld te laten verdwijnen.
De gemeente heeft het plan op zeer korte termijn deze mooie 
bomen te vervangen door een ander soort boom en er komt er 
een flink aantal minder bomen voor terug.
In totaal verdwijnen er minstens 19 bomen waarvan alleen al 13 op 
het Nicolaas Beetsplein!
De reden is, dat een aantal bomen niet meer gezond zou zijn. 
Zo zonde als dit mooie straatbeeld verdwijnt uit de Indische buurt 
in Heemstede!
Marianne en Rein Valk, Heemstede.

INGEZONDEN

Omwonenden Bronsteevijver 
willen extra ligplaatsen elders
Heemstede - Omwonenden van 
de Bronsteevijver hebben hun 
handtekening gezet onder een 
brief naar burgemeester en wet-
houders waarin zij pleiten voor 
het instandhouden van de Bron-
steevijver voor recreatief ge-
bruik. Zij zijn tegen geplande bo-
tenligplaatsen en adviseren de 
ligplaatsen elders aan te leggen.

In de brief spreken omwonenden 
zich bezorgd uit over het toe-
komstig besluit: “Wij hebben het 
College van B&W in onze brief 
van 26 oktober aangegeven, dat 
wij pertinent tegenstander zijn 
van de voorgenomen(?) aanleg 

van ligplaatsen in de Bronstee-
vijver, omdat daarmee het hui-
dig recreatief gebruik vrijwel on-
mogelijk wordt gemaakt. Het be-
treft met name vissers met hun 
stek, te water laten van bootjes 
en kano’s, zonnen, zwemmen en 
spelen van kinderen en de toe-
gang tot de winter ijsbaan vanaf 
de publieke ruimte.”

De brief is op basis van een en-
quête in een beperkt aantal stra-
ten door 140 huishoudens en ca 
130 kinderen ondertekend. De 
buurt hoopt dat de brief in de 
gemeenteraad van donderdag 
wordt behandeld.

Op de gevaarlijkste oversteek van Heemstede

Kruising Postlaan/Dreef/Van den 
Eijndekade krijgt verkeerslichten
Heemstede - Ondanks be-
zwaren van bewoners van het 
Heemsteedse Dreef komt er toch 
een verkeerslichtinstallatie bij de 
gevaarlijke oversteek vanuit de 
Postlaan naar de Van den Eijn-
dekade. Een groep bewoners op 
de Dreef is niet blij met wachten-
de en ronkende auto’s en moto-
ren voor hun deur. In dit geval 
gaat volgens de gemeente het 
belang van veiligheid voor het 
belang van een enkele bewo-
ner. Nu de verkeerslichten op 
het Wipperplein vervangen zul-
len worden, grijpt de gemeente 
de gelegenheid aan om gelijktij-

dig een nieuwe installatie aan te 
leggen op de gevaarlijkste over-
steek van Heemstede. Bewo-
ners van de Dreef trachtten tij-
dens de commissievergadering 
ruimte vorige maand de aantal-
len (bijna-) ongelukken nog te 
bagatelliseren. Bewoners van de 
nieuwe hoogbouw, bij de haven, 
konden de recente ongevallen 
echter zo uit de mouw schud-
den. Er steken veel kinderen over 
van en naar hun school (Hage-
veld). Daarnaast slaan, vooral tij-
dens de spitsuren, veel voertui-
gen vanaf de Dreef linksaf de 
Van den Eijndekade op. Hierbij 

kruisen zij de Dreef. Menig auto-
mobilist geeft uit beleefdheid, of 
omdat ze toch al in de file staan, 
voorrang aan de overstekende 
bestuurders die vervolgens door 
voertuigen op de tweede baan 
worden geschept. Voor ouderen 
is het al helemaal een toer om tij-
dens de drukste momenten vei-
lig de overkant te bereiken. De 
leden van de commissie ruim-
te waren unaniem in hun oor-
deel en steunden het college in 
hun plannen. Er waren nog wel 
wat op en aanmerkingen over 
eventuele alternatieven, of dat 
het probleem zich niet zou ver-
plaatst naar de Havenstraat, in-
stellen van een groene golf en de 
bekostiging. Wethouder Chris-
ta Kuiper benadrukte dat men 
al jaren zoekt naar de beste op-
lossing. Er is ook al het een en 
ander gebeurd op de bewus-
te plek, maar niets blijkt afdoen-
de. De kosten die zijn begroot op 
150.000 euro worden deels (+/- 
60.000,-) gedekt door de Provin-
cie. Voorwaarde om in aanmer-
king te komen voor deze subsi-
die van de Provincie is dat het 
werk wel met spoed wordt uit-
gevoerd. In de raadsvergadering 
van 31 oktober kreeg de wet-
houder groen licht. 
Eric van Westerloo
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In de Heemsteder van 23 oktober 
zijn een aantal programma’s van 
de begroting nader verklaard. 
Deze week de resterende pro-
gramma’s.

Maarschappelijke
ondersteuning en zorg 
Onder dit hoofdstuk valt een 
groot cluster aan onderwerpen. 
Woon- en materiaalvoorzienin-
gen voor mensen die hulp be-
hoeven, het ouderenwerk, jeugd 
en gezin, kinderopvang, gezond-
heidszorg, huishoudelijke hulp 
en Casca. De totale last op de-
ze post bedraagt 8,6 miljoen eu-
ro. De post beslaat 20% van de 
begroting en is daarmee de 
grootste post. Aan huishoude-
lijke hulp wordt 2,5 miljoen be-
steed en aan rolstoelen en ver-
voer wordt 1,6 miljoen uitgege-
ven. Veelal zijn dit wettelijk voor-
geschreven taken waarop de 
gemeente weinig speelruimte 
heeft. Die ruimte ligt er wel bij de 
activiteiten van Casca waar de 
gemeente niet gebonden is wet-
telijke regels. Casca moest eer-
der al inleveren en in 2014 wordt  
men weer bijna 50.000 gekort. 
Deels wordt dit bereikt door be-
zuiniging op de onderhoudskos-
ten. De peuterspeelzalen leveren 
31.000 euro in.

Groen en openbare ruimte
Het niveau van het groenonder-
houd, dat eerder al iets was te-
ruggebracht, wil het gemeente-
bestuur houden zoals het nu is. 
De Denijslaan, Thorbeckelaan 
en de Bosboom Toussaintlaan 
krijgen nieuwe laanbeplanting. 
Kosten ruim 250.000 euro. Totaal 
steekt Heemstede ruim 2 miljoen 
euro in het groen en de begraaf-
plaats. De kinderboerderij moet 
12.000 euro inleveren. Het on-
derhoud van het bos “Groenen-
daal” kost de gemeente 410.000 
euro. 

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting
Fase vier van het watertoren-
plan gaat voorlopig niet door. 
De ontwikkelaar is failliet. De 
grond is nog altijd eigendom van 
de gemeente. Op termijn zal het 
plan opnieuw ontwikkeld kun-
nen worden. Evenzo de bebou-
wing aan de Cruquiusweg en 
het voormalige terrein van het 
Spaarne ziekenhuis.
Het plan Havendreef zal haar be-
slag krijgen in 2014. Een werk-
groep kijkt naar een eventue-
le bebouwing binnen het Man-
padslaangebied. Met beperk-

te woningbouw kan geld vrijko-
men voor het toekomstig inrich-
ten van het gebeid als natuur, 
wandel en fietsgebied. Het col-
lege ziet ruimte om de vacature 
op de afdeling bouwen in te vul-
len. Plannen moeten ontwikkeld 
worden voor het oude postkan-
toor, bibliotheek en de flats aan 
de Rijnlaan. Het college voorziet 
nieuwbouw van de Vomar en Al-
bert in 2014/2015. De Provincie 
had Heemstede tot 2015 een uit-
breiding van woonruimten opge-
legd van 1150 woningen Het col-
lege denkt in 2015 op 1380 wo-
ningen uit te komen. Hoewel de 
bestemmingsplannen klaar zijn 
trekt het college toch een half 
miljoen euro uit voor de post be-
stemmingsplannen. Ondanks de 
te ontvangen bouwleges komen 
de netto kosten voor dit onder-
deel uit op bijna één miljoen.

Reiniging en riolering
Het tarief voor de grote en kleien 
rolemmer gaat iets omlaag (+/- 
1,5 euro). De gemeentes in Ken-
nemerland, de waterschappen 
en de drinkwaterbedrijven gaan 
meer samenwerken en meetge-
gevens uitwisselen. De gemeen-
te gaat er vanuit dat er meer 
glas, papier en textiel wordt in-
gezameld en dat het restafval 
terugloopt tot 210 kg per inwo-
ner per jaar (was 250kg). In 2014 
zal het riool in de Thorbeckel-
aan worden vervangen voor een 
bedrag van 1,2 miljoen euro. Tot 
en met 2015 wordt er nog eens 
5,2 miljoen in het riool gestopt. 
Er wordt een fonds gevormd om 
toekomstige investeringen in 
het riool direct te kunnen beta-
len. Zo hoeft men het geld niet te 
lenen. Het gevolg is dat de las-
ten voor de burgers oplopen en 
er jaarlijks ongeveer 8 euro meer 
aan rioolheffing moet worden 
betaald. Het tarief voor het op-
halen van huisvuil is kostendek-
kend en de gemeente wil dat zo 
houden.

Financiering en 
dekkingsmiddelen
De Rijksoverheid wil de trans-
portkosten van energie beper-
ken. De hoge winsten die de 
energiebedrijven behalen uit de-
ze activiteit wil de overheid terug-
geven aan de burgers. De win-
sten van energiebedrijven staan 
hierdoor onder druk. Heemstede, 
mede aandeelhouder van Eneco, 
ontvangt jaarlijks een flinke divi-
denduitkering. Dit zal door nieu-
we maatregelen teruglopen tot 
ruim een half miljoen euro per 

jaar. Grote onzekerheid voor ie-
dere gemeente is momenteel 
welk bedrag wordt uitgekeerd 
via het gemeentefonds. Dit is de 
grootste inkomstenbron voor ge-
meentes. Heemstede houdt re-
kening met een kleine verho-
ging in 2014 en een verlaging 
in de daarop volgende jaren. De 
inkomsten uit de OZB belasting 
stijgen door nieuwbouw en een 
verhoging van 2,2 % (inflatiecor-
rectie) met 125.000 euro. Aan 
het parkeren houdt Heemstede 
per jaar 379.000 over. Honden-
bezitters spekken de gemeen-
tekas met 113.000 euro. Liggel-
den voor recreatieboten brengen 
31.000 euro op. 
Totaal heeft Heemstede 38 mil-
joen aan leningen opgenomen. 
De gemeente staat daarnaast 
garant voor 81 miljoen euro aan 
leningen met een verwaarloos-
baar risico. Aan de automatise-
ring geeft de gemeente in 2014 
ruim één miljoen euro uit. 

Op donderdagavond 7 en vrij-
dagmiddag 8 november be-
spreekt het college de begro-
ting met de gemeenteraad. Aan-
passingen zijn mogelijk als een 
meerderheid in de raad dat 
wenst.
De vergaderingen zijn openbaar 
en vinden plaats in het raadhuis.
Eric van Westerloo

Donderdag en vrijdag weer besprekingen in raadhuis

Tweede en laatste deel 
begroting 2014 nader bekeken

‘Besparen op één wethouder’
VVD verkiezingsprogramma 
niet ambitieus, wel bestendig
Heemstede - Cees Leenders, fractievoorzitter van de VVD in de 
raad van Heemstede gaf onlangs een toelichting op het kersver-
se verkiezingsprogramma. Het programma bevat weinig nieuw 
beleid, noch worden er keuzes gemaakt. Het programma straalt 
rust en behoudendheid uit. Wie kan er tegen een groene, socia-
le, leefbare en betaalbare gemeente zijn? Deze uitgangspunten 
zullen ook door alle andere parijen worden onderschreven. In zijn 
toelichting gaat Leenders verder. Bij de VVD leeft het besef dat, 
met het oog op de naderende verkiezingen (maart 2014), het nu 
niet de tijd is om harde maatregelen voor te stellen. Maatrege-
len die wel noodzakelijk zijn om de verwachte gaten in de begro-
ting te dichten.
Tijdens zijn toelichting op het programma liet de VVD-voorman 
er geen gras over groeien. Leenders wil de subsidies aan instel-
lingen en verenigingen eens goed tegen het licht houden. Hij wil 
de doelmatigheid van de geldstromen, die niet wettelijk verplicht 
zijn, helder hebben. Voor de liberalen is het van belang te we-
ten welke voorzieningen vooral door Heemsteedse inwoners ge-
bruikt worden. De VVD wil, eendrachtig de liberale gedachte, uit-
gaan van de zelfredzaamheid van de burgers en dat zij zelf be-
talen voor de voorzieningen die zij verlangen. Het zal afhangen 
van de coalitie waarmee de VVD eventueel het college vormt op 
welke onderdelen de partij hard zal inzetten. De voorkeur van de 
VVD voor een coalitiepartner ligt op dit moment bij D66. De VVD 
is bereid om met een wat kleinere meerderheid in de raad genoe-
gen te nemen. Als de verkiezingsuitslag het toelaat, kan er een 
college van twee partijen gevormd worden. Er kan zo bespaard 
kan worden op één wethouder. Op de dag dat de VVD het pro-
gramma openbaar maakte verscheen vanuit het college een no-
titie met een overzicht van mogelijke besparingen in de komen-
de jaren. Hier kunnen partijen naar believen in ‘winkelen’. Zo valt 
te vrezen voor instellingen als Casca, podiumprogrammering, de 
bibliotheek en verschillende sociale voorzieningen. Zij zullen het 
op termijn met minder geld moeten doen. De VVD maakt op dit 
moment hierin nog geen keuzes en ook andere partijen zullen dit 
pas doen na de verkiezingen en duidelijk maken waar het een 
tand(je) minder kan. De liberalenpartij zegt wel de minima te wil-
len ontzien en een eerlijke en evenwichtige lastenverdeling voor 
te staan. Nieuw is wel dat de VVD de inwoners meer wil betrek-
ken bij grote financiële verplichtingen en/of plannen. Men wil 
hiervoor de sociale media inzetten zoals Twitter en Facebook. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen bij de vraag of het Manpadslaangebied 
ontwikkeld moet worden tot natuurgebied. Of er dan voor de be-
kostiging beperkte woningbouw moet komen, of moet het gebied 
een nieuwe woonwijk worden? 
Eric van Westerloo

D66 doet het groen, 100.000 euro 
cadeau uit de gemeentekas
Heemstede - “Beschamend 
voor woorden.” Zo noemde Ma-
rie-José Nelissen (PvdA) het 
voorstel van Van der Linden 
(D66) om 100.000 euro extra te 
investeren in de aanplant van 
nieuwe bomen. Waar het afgelo-
pen jaar flink is bezuinigd door 
de gemeenteraad en o.a. instel-
lingen, sportclubs en de kin-
deropvang het met minder geld 
moesten doen is dit een verkeerd 
signaal. Waar de sociaal zwakke-
ren het steeds zwaarder krijgen 
gaat D66 doodleuk investeren in 
een paar bomen, zo vond Nelis-
sen. Ook Remco Ates van HBB 
schaarde zich achter het pro-
test van Nelissen.  Hij wilde wel 
eens weten waar die 100.000 eu-
ro vandaan moet komen. Vol-
gens Van der Linden had iemand 
dat zeker op een sigarendoosje 
even snel uitgerekend. De VVD, 
die er prat op gaat zuinig te zijn, 

steunde coalitiegenoot D66. Uit 
een recente peiling onder be-
woners bleek dat 78 % tevre-
den is over het groen in Heem-
stede en 60% blij is met het on-
derhoud. Van de ondervraagden 
vond 64% dat Heemstede vol-
doende groen is. Ook dit was 
geen aanleiding voor D66 om  
enkele opengevallen plekken 
van een nieuwe boom te voor-
zien. Het CDA bleek zich in een 
ongemakkelijke positie te bevin-
den. Schoorvoetend verklaar-
de Wim Heermans (CDA) dat hij 
begrip heeft voor de verschillen-
de standpunten maar tenslot-
te de coalitie niet liet vallen. Hij 
gaf daarmee aan dat het dualis-
me nog ver weg is in Heemstede. 
Ondanks dat juist zijn achterban 
bezuinigen had moeten incasse-
ren, koos hij voor de lieve vrede 
in de coalitie. GroenLinks achtte 
het ongepast de vergelijking te 

maken tussen armoede en bo-
men en koos voor het groen en 
steunde daarmee D66. Wethou-
der Kuipers, die naast groen ook 
over de financiën gaat, nam de 
100.000 euro graag in ontvangst. 
“We gaan direct aan de slag en 
nog voor het einde van het jaar 
zoveel mogelijk bomen planten 
op plekken waar ze nu ontbre-
ken”, zegde zij de raad toe. Dat 
haar tekort op de lopende be-
groting met 100.000 euro stijgt 
neemt ze voor lief. “Het begro-
te tekort voor 2013 was 640.000 
euro en is teruggebracht tot 
140.000 euro, daar komt nu dus 
weer 100.000 euro bij. “Dat geld 
halen we uit de reserves”, hield 
zij de raad voor.
De PvdA en HBB bleven verbijs-
terd achter en met hen instellin-
gen en verenigingen die dit jaar 
zijn gekort.
Eric van Westerloo
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is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.

Bennebroekse apotheek 
overgedragen aan nieuwe eigenaar
Regio - Na 23 jaar met veel ple-
zier, energie en toewijding, on-
dersteund door een team van 
zeer betrokken medewerkers en 
in een goede samenwerking met 
de Bennebroekse huisartsen, 
heeft de heer Haan, eigenaar van 
de Bennebroekse apotheek, be-
sloten zijn apotheek over te dra-
gen aan een jongere zelfstandi-
ge apotheker. Ook de nieuwe ei-
genaar, de heer Van den Born, is 
van plan om binnen de grenzen 
die door de huidige regierol van 
zorgverzekeraars worden be-
paald, in de toekomst een goede 
farmaceutische zorg in de Ben-
nebroekse apotheek te continu-
eren. Naast het eigenaarschap 
van de Bennebroekse apotheek 
heeft de heer Haan de afgelopen 

23 jaar ook diverse regionale en 
landelijke bestuurlijke functies 
vervuld die ten doel hadden de 
farmaceutische zorg verder te 
optimaliseren. 
De heer Haan zal zich nu volle-
dig gaan wijden aan het verder 
uitwerken van de door hem ont-
wikkelde app MemoMedic en 
zijn in Bennebroek gelanceer-
de initiatief ZorgLokaal. De Me-
moMedic app kan een bijdra-
ge leveren aan het verbeteren 
van therapietrouw, vergemakke-
lijkt het tijdig bestellen van nieu-
we medicatie en bevat een we-
reldwijd werkend medisch dos-
sier. Bij het initiatief ZorgLo-
kaal is het de bedoeling dat bijv. 
medisch specialisten spreek-
uur komen houden in Benne-

broek. Mensen zouden dan niet 
meer per se naar het ziekenhuis 
hoeven voor een simpel contro-
le bezoek maar voor dit soort za-
ken gewoon in hun eigen woon-
plaats terecht kunnen. Een ont-
wikkeling waar het huidige ka-
binet een groot voorstander van 
is, omdat het klantvriendelijker 
is en bovendien veel kosten kan 
besparen.    
Als scheidend apotheker dankt 
de heer Haan alle cliënten van 
de Bennebroekse apotheek voor 
het vertrouwen dat zij de afgelo-
pen 23 jaar in hem hebben ge-
steld. Met name de uitstekende 
persoonlijke contacten met veel 
cliënten van de apotheek zijn 
door de heer Haan altijd als zeer 
bijzonder en waardevol ervaren.  

Jeffrey van de Wakker scoort
goed op EK bowlen in Bratislava
Heemstede – Een paar maan-
den terug had de Heemste-
der een interview met de sym-
pathieke bowlingkampioen Jef-
frey van de Wakker uit Heemste-
de. In augustus nam de Heem-
stedenaar met de Nederlandse 
WK bowlingselectie deel aan het 
WK bowlen in Las Vegas. Hoe-
wel heel het team alles op alles 
heeft gezet, wisten de Neder-
landers helaas geen WK te wor-
den. Meer geluk had Jeffrey ech-
ter afgelopen week op het EK in 
Bratislava, Slowakije, waar hij 
een plek binnen de top 8 moest 
veroveren. Dit is hem gelukt, hij 
bereikte de achtste plaats: een 
knap resultaat. Een kort gesprek 
bij  café de 1ste Aanleg met Jef-
frey, die enthousiast over zijn 
sport vertelt.

Het EK in Bratislava vond plaats 
van woensdag 23 tot en met zon-
dag 27 oktober.  “Samen met Ni-
cole Sanders ben ik naar het EK 
in Bratislava gegaan”, vertelt Jef-
frey. “Ik was tweede geworden 
op het Nederlands kampioen-
schap en zodoende kon ik aan 
het EK meedoen. Zowel Nico-
le als ik waren niet geheel te-
vreden over onze prestaties op 
het WK in Las Vegas. Vandaar 
dat onze doelstelling was de top 
8 te halen op het EK in Bratis-
lava. In dat opzicht zijn we daar 
dus in geslaagd: Nicole haalde 
bij de dames de vijfde plaats en 
ik bij de heren de achtste plaats. 
Ik werd verslagen in de kwartfi-
nale tegen de eerst geplaatste , 
de Zweed Dennis Eklund. Zwe-
den is ook echt een land waar 

bowlen een topsport is, evenals 
de Verenigde Staten. Uiteinde-
lijk werd de Fin Kimmo Lehtonen  
Europees kampioen. Ik probeer 
mijn prestaties te verbeteren en 
in conditie te blijven door regel-
matig te trainen. Omdat ik lid 
ben van de Nederlandse Bow-
ling Federatie (NBF)  neem ik 
deel aan diverse toernooien. De 
toernooien zijn geclassificeerd 
in A-, B- en C-toernooien.  De 
A- en B-toernooien zijn de zgn. 
‘scratchtoernooien’, waar de ba-
sis ligt op het daadwerkelijk aan-
tal gegooide punten. Aan de A-
toernooien is alleen een hoger 
prijzengeld verbonden, waardoor 
deze toernooien ook topbowlers 
aantrekken. Deze toernooien zijn 
meestal internationaal: er zijn er 
maar twee die in Nederland wor-
den gehouden. De C-toernooien 
zijn op basis van handicap: dit 
wil zeggen dat het aantal punten 
wordt toegekend aan je punten-
gemiddelde op je ledenpas.
Bowlen is gewoon hartstikke 
leuk: ik kan het iedereen aanbe-
velen. Het is ook een leuke be-
zigheid voor de jeugd: net zo 
spannend als een computerspel 
waarbij je scores opbouwt en je 
scores verbetert, met het verschil 
dat je meer lichamelijk en sociaal 
in een team met teamspirit be-
zig bent. Bowlen is op alle fron-
ten een sportieve uitdaging. Het 
lijkt me dan ook leuk om mis-
schien ooit een jeugdteam te 
coachen, maar gezien de tijd die 
ik nodig heb in de topsport is dit 
nu nog even toekomstmuziek”, 
aldus Jeffrey.
Bart Jonker
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Regio - Op zondag 10 november organiseert Munten- en Post-
zegelOrganisatie (MPO) een verzamelbeurs met gratis taxaties in 
Haarlem. U bent welkom van 10.00 tot 16.00 uur in het Van der Valk 
hotel Haarlem-Zuid, aan de Toekanweg 2. Hier worden die dag ve-
le duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen – en 
buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/Ro-
meinse periode t/m de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de aller-
eerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten.

Gratis taxatie
Tevens kan men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten 
en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Op de beurs kunt u 
munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis 
laten taxeren. Inlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.nl.

Op 7 augustus heeft u (Heemsteder, red.) over Fred Verberg een 
mooi stuk geschreven toen hij nog aan het trainen was voor de hal-
ve marathon welke hij zou gaan lopen voor Stichting Stophersen-
tumoren.nl. Vorige week hebben wij dit project kunnen afronden 
met de overhandiging van een cheque t.w.v. ruim 6277 euro. De 
cheque is overhandigd aan dr. Taphoorn, neuro-oncoloog van het 
Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Hij is een van de artsen die de 
onderzoeken, die door Stichting Stophersentumoren worden ge-
financierd, beoordeelt op haalbaarheid en tevens de behandelaar 
van Fred. Hij mocht de honneurs waarnemen namens de stichting. 
Mary Verberg, Heemstede.
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Heemstede - Praktijk voor 
schoonheidsspecialisatie en 
massagetherapie Fleur Skin-
care is na 2 jaar heropend op 
een nieuwe locatie op de Lentel-
aan 2a in Heemstede. Fleur Avis-
Obermann, eigenaresse van 
Fleur Skincare, had sinds 2009 
een praktijk aan huis maar heeft 
zich de laatste twee jaar ge-
richt op de zorg voor haar gezin 
en daarom destijds besloten de 
praktijk, tijdelijk, te sluiten. Met 
veel trots en plezier heeft zij op 
1 oktober haar praktijk heropend 
op de Lentelaan. “Mijn prak-
tijk is naast de praktijk van Gu-
da van Eden die al 20 jaar werk-
zaam is als pedicure op de Len-
telaan. We hebben ieder ons ei-
gen bedrijfje en specialisme 
maar vullen elkaar enorm goed 
aan!” Fleur is sinds 2008 werk-
zaam als schoonheidsspecia-
list en masseur. Ze is TCI-gedi-
plomeerd en kernlid van Anbos-
Brancheorganisatie Schoon-
heidsverzorging. “Mijn passie is 
huidverzorging en huidverbete-
ring met behulp van specifieke 
producten en de daarbij horende 
massagetechnieken.” Ze werkt 
met de producten van Neoder-
ma. Neoderma is een samen-
voeging van de Griekse woor-
den Neo en Derma en betekent 
‘nieuwe huid’. De behandelingen 
van Neoderma zijn gebaseerd 
op de bijzondere eigenschappen 
van planten en kruiden in com-
binatie met uiterst moderne pro-
ductietechnieken. Ze verzorgen, 
herstellen en verbeteren de huid 
met natuurlijke ingrediënten. Al-
le producten zijn vrij van mine-
rale oliën zoals vaseline en lano-
line, dierenextracten, genetisch 
gemanipuleerde planten of krui-
denextracten en zijn dierproef-
vrij. “Als moeder van een gezin 
met kleine kinderen weet ik hoe 
het is om jezelf vaak op de laat-
ste plaats te zetten. Het is echter 

van groot belang dat je ook tijd 
en aandacht aan jezelf blijft be-
steden, van binnen en van bui-
ten. Als jij er goed uit ziet en je 
goed en ontspannen voelt dan 
straal je dat uit en daar heb niet 
alleen jij plezier van maar ieder-
een om jou heen ook.” De ge-
zichtsbehandelingen bij Fleur 
Skincare en de producten die 
worden gebruikt zorgen niet al-
leen voor huidverbetering met 
het gewenste resultaat maar 
ook voor ontspanning. “Zo ga je 
niet alleen mooier en zelfverze-
kerder maar ook ontspannen je 
drukke leven weer tegemoet!” 
Fleur Skincare verkoopt ook ca-

deaubonnen en met de feestda-
gen voor de deur is het natuur-
lijk enorm leuk en origineel om 
je geliefde, je moeder of je doch-
ter een huidverbeterend en ont-
spannend cadeau te geven. “Be-
handelingen voor de mannen-
huid zijn er ook hoor en geluk-
kig zie ik die ook steeds vaker in 
mijn praktijk! Als man wil je er 
tegenwoordig toch ook goed en 
verzorgd uit zien!”
Voor informatie over de behan-
delingen kan je een kijkje ne-
men op de website: www.fleurs-
kincare.nl en voor het maken van 
een afspraak bellen op 06-55 747 
252.

Fleur Skincare biedt zowel 
huidverbetering als ontspanning

“Dat de voedingswaarde van onze huidige levensmiddelen is ge-
daald, is te wijten aan verschillende oorzaken”, legt Marianne Mooij 
uit. Groente en fruit worden veelal verbouwd op basis van kunst-
mest. Kunstmest bindt echter de mineralen, zodat ze eigenlijk niet in 
de plant worden opgenomen. Een groente als bijvoorbeeld broccoli, 
bevat daarom te weinig noodzakelijke voedingsstoffen. Een uitzon-
dering daarop zijn natuurlijk de biologisch verbouwde groenten, die 
wel van zichzelf alle noodzakelijke voedingstoffen bevatten. Daar-
naast is er te weinig wisselteelt. Dit houdt in dat een stuk landbouw-
grond elke keer weer voor een ander gewas dient te worden ge-
bruikt, zodat de grond de noodzakelijke grondstoffen behoudt voor 
het gewas. Verbouwt men namelijk steeds hetzelfde gewas, dan 
raakt deze grond uitgeput.”  “Kijken we  in de supermarkt, dan zien 
we dat 70% van de dagelijkse producten in de schappen in voe-
dingswaarde tekortschieten”, vult diëtiste Ellen Elffers aan. Produ-
centen van deze levensmiddelen kijken meer naar smaak dan naar 
de voedingswaarde. Een ontoereikende voedingswaarde kan op den 
duur leiden tot verminderde weerstand en een opstapeling van de 
verkeerde vetten in je lichaam. Dit kan weer leiden tot lichamelijke 
klachten en kwalen. Mensen zijn zich hier ook steeds meer van be-
wust, gezien de toenemende vraag naar onze voedingssupplemen-
ten.  Bijvoorbeeld visolieproducten met omega 3 vetzuren die goed 
zijn voor hart- en bloedvaten. Zo is ook vitamine D belangrijk tegen 
botontkalking en goed voor de weerstand. Maar ook multi-vitamine-
supplementen hebben een gunstig effect op het welzijn van ons li-
chaam.”  Naast de voedingssupplementen kun je bij de Vitaminstore 
ook terecht voor waterzuiveringskannen, speciale sportdranken, ho-
meopathische drogisterijproducten en biologische make-up van Dr. 
Hauschka en Mádara. 
“Vitaminstore is in alle opzichten  al 15 jaar eigenlijk een moderne 
gezondheidsspecialist in Heemstede en dat vieren we”, lacht Mari-
anne. “Op donderdag 14 november houden wij een proeverij van o.a. 
Green Magma en eigen smoothies. Op vrijdag 15 november geven 
we een make-up demonstratie van Dr. Hauschka, en geven wij 10% 
korting op deze producten. Ten slotte een demonstratie van Mádara 
op 16 november, met 10% korting op deze producten en een gratis 
gezichtszeepje. En daarnaast geven wij  gedurende deze drie dagen, 
15% korting op één product en krijgen klanten een goodiebag, zo-
lang de voorraad strekt”, aldus Marianne en Ellen.
Nieuwsgierig? Kom naar de Vitaminstore, Binnenweg 19 in Heem-
stede, tel. 023 -547 35 90, e-mail: heemstede@vitaminstore.nl of surf 
naar www.vitaminstore.nl.
Bart Jonker

Heemstede - Om gezond te blijven en om ons lichaam goed 
te laten functioneren is goede voeding noodzakelijk. Helaas is 
de voedingswaarde van de huidige dagelijkse producten door 
de jaren heen drastisch gedaald door verschillende oorzaken. 
Ook stress kan ervoor zorgen dat het lichaam niet voldoende 
voedingsstoffen opneemt. Voedingssupplementen zijn daar-
om noodzakelijk en compenseren de vitaminen en mineralen 
die ons lichaam zo hard nodig heeft. Vitaminstore, met 23 fi-
lialen in Nederland en in Heemstede gevestigd aan de Bin-
nenweg 19,  is al 15 jaar het juiste adres voor deze voedings-
supplementen. En altijd met een professioneel advies en een 
glimlach. Een gesprek met storemanager Marianne Mooij en 
diëtiste Ellen Elffers.

Heemstede - In de maand november zijn de Heemsteedse wo-
ningbezitters in de buurt Kennemerduin e.o., (zonder nee-nee 
sticker op de brievenbus) de gelukkige ontvangers van een fe-
licitatiekaart van Verfhandel Ree, omdat zij in de buurt-van-de-
maand wonen! Op vertoon van deze kaart ontvangen zij een 
maand lang 15% korting op het gehele assortiment verf, behang 
en raamdecoratie op de Binnenweg 89. (kijk op www.verfhan-
delree.nl voor de voorwaarden).

Al 65 jaar staat Ree garant voor persoonlijke service en een uit-
gebreide keus in kwaliteitsproducten zoals professionele ver-
ven, kalk- en krijtverven, Engelse verfmerken, behangvoor jong 
en oud, shutters, gordijnstoffen en andere raamdecoratie. Kom 
langs en laat je inspireren! Valt uw buurt deze maand niet in de 
prijzen? Niet getreurd, elke buurt komt een keer aan de beurt!

Buurt-actie bij
Verfhandel Ree,

ditmaal ‘Kennemerduin’

Jubilerende Vitaminstore: al
15 jaar een welkome aanvulling





Heemstede - De blaadjes vallen 
van de bomen, de dagen worden 
korter, het is weer herfst, maar bij 
Sanz vallen de prijzen en staat 
het restaurant volop in het zon-
netje.  De restaurantgidsen de 
GaultMillau 2014 en Lekker 2014 
zijn weer uitgekomen. En Sanz 
behoort voor het 5e jaar op rij tot 
de beste restaurants van Neder-
land. 
De GaultMillau is een gerenom-
meerde gids waarin alleen de 
beste restaurants vermeld wor-
den. De oorsprong van de Gault-
Millau gids ligt in Parijs op de re-
dactie van de Franse krant Pa-
ris-Presse,  Inspecteurs trek-
ken het hele jaar door, volledig 
anoniem, het land door om res-
taurants te beoordelen op basis 
van de kwaliteit van de gerech-
ten en producten, de bereiding, 
aandacht voor groente, presen-
tatie, smaakcombinaties, origi-
naliteit en vakmanschap. Daar-
bij wordt tevens aandachtig ge-
keken naar service, prijsstelling 
en ambiance. 
Ruud Blom: (al 13 jaar eigenaar 
van Sanz): ”Wij zijn trots dat we 
voor de 5e keer vermeld wor-
den in deze gids. Het is een he-
le eer om bij de top van Neder-
land te mogen blijven horen.”  
Ook Restaurantgids ‘Lekker’ be-
noemt jaarlijks de top 500 van 
beste restaurants in Nederland 
en heeft het deskundige oog op 
Sanz voor het  2e opeenvolgen-
de jaar laten vallen. Ruud Blom 
prijst vooral zijn team: “We heb-

ben ook leerlingen bij ons wer-
ken. Zij kunnen veel leren van 
onze bevlogen koks en de erva-
ren bediening in het restaurant, 
maar wij leren ook weer van hen. 
Jonge mensen hebben soms een 
frisse kijk op de gerechten en 
durven soms gekke gerechten 
uit te proberen. Die ruimte krij-
gen ze bij ons en het pakt dan 
ook vaak verrassend uit. Daarom 
is deze vermelding in zowel Lek-
ker als de GaultMillau met name 
een compliment voor het gehele 
team van Sanz dat zich voor hon-
derd procent inzet.”
Beide gidsen zijn het erover eens 
dat het ongelofelijk is om deze 
kwaliteit voor zo’n prijs te kun-
nen bieden. Het 6-gangen me-
nu voor maar 29,50 euro waarbij 
de gerechten met zoveel zorg zijn 
bereid en gepresenteerd verdient 

een groot compliment. Ruud 
Blom blijft met beide benen op 
de grond: ”Hoewel bovenstaan-
de vermeldingen van de kenners 
uiteraard een heuse eer is, blijft 
de mening van onze gasten ons 
nog meer waard. Voor hen doen 
we het en voor hen blijven we in-
noveren. We krijgen regelmatig 
veel complimenten, maar daar 
zit soms ook opbouwende kri-
tiek bij. Uiteraard nemen we dat 
heel serieus en we zijn altijd blij 
met punten ter verbetering om 
zo nog beter te worden.” 
Heeft u altijd al een kijkje in de 
keuken willen nemen? Ga dan 
via www.facebook.com/Brasse-
rieSanz en bekijk de Facebook-
pagina. Sanz is gevestigd aan de 
Jan van Goyenstraat 31 te Heem-
stede. Reserveren is aan te raden 
op 023-5291892.
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Sopraan Suzanne Roels 
presenteert juweeltje van cd
Heemstede – Afgelopen zon-
dag gaf de Heemsteedse so-
praan Suzanne Roels in een 
sfeervolle Orangerie te Overveen 
voor genodigden een adembe-
nemend concert om haar nieu-
we Franstalige CD ‘Les Bijoux’ te 
presenteren. Zij werd hierbij be-
geleid door pianist Maarten Hil-
lenius. De CD bevat prachtige 
Franse melodieën: stuk voor stuk 
juweeltjes en pareltjes uit de 
19e eeuwse Romantiek. Met on-
der andere composities van Ga-
briel Fauré, Henri Duparc, Ernest 
Chausson en Reynaldo Hahn. 
Met name de muziek van Rey-
naldo Hahn inspireerde Suzanne 
om deze CD te maken.

Suzanne studeerde in Enge-
land aan de Guilford School of 
Acting, waar ze zangles kreeg 
van de bekende operazangeres 
Maureen Morell. Ze volgde ve-
le internationale masterclasses 
en workshops in zang en heeft 
een brede achtergrond op het 
gebied van zang, dans en to-
neel. Hierdoor laat ze een breed 
publiek genieten van prachti-
ge operamuziek. Op 15 decem-
ber is ze bijvoorbeeld te horen op 
het huisconcert van Loek van der 
Meer. Meer informatie over Su-
zanne Roels, haar optredens en 
haar CD ‘Les Bijoux’ op www.su-
zanneroels.nl.
Bart Jonker

Regio - Bij Visspecialist Nico 
Waasdorp in Ymuiden-Haven 
word u nu nog vakkundiger ge-
holpen want onlangs zijn Immy 
Kuyt en Micheal de Graaf, bei-
den werkzaam bij Nico, geslaagd 
voor hun MBO-opleiding vis! 
Naast hun werkzaamheden bij 
visspecialist Nico Waasdorp 
volgden zij 1 dag in de week de-

ze opleiding op de SVO vakop-
leiding food te Rijswijk, waar-
bij diverse theorie vakken over 
hygiene, productkennis, marke-
ting ook de fijne kneepjes wer-
den geleerd betreffende vis- en 
voedselbereiding, het bedenken 
van recepten en bereidingswijze, 
fileren en nog veel meer. U kunt 
bij hen dus terecht voor een vak-

kundig advies en u bent natuur-
lijk verzekerd van deskundigheid 
bij al uw aankopen. 
Na het behalen van dit diploma 
is Micheal nu voor zichzelf be-
gonnen met een prachtige vis-
zaak in Medemblik en gaat Im-
my verder met de vervolgoplei-
ding voor visspecialist. Dit jaar is 
tevens Niek Waasdorp; de zoon 
van Nico, ook geslaagd voor zijn 
MBO-opleiding Vis en volgt dus 
zijn vader in zijn voetsporen!
Binnen het bedrijf van Nico staat 
de opleiding hoog aangeschre-
ven en is het bedrijf ook een ge-
certificeerd SVO opleidingsbe-
drijf. In januari gaan de nieuwe 
werknemers van Visspecialist Ni-
co Waasdorp starten met de op-
leiding Vis en volgen zij verschil-
lende workshops; kortom voor 
deskundig advies over vis en alle 
bereidingstechnieken kunt u dus 
op de Halkade te Ymuiden of op 
de markten in Haarlem en Am-
stelveen terecht !
Telefoon:  00 31 (0)255-512796 
en mail: info@waasdorp.nl. Kijk 
ook eens op: www.waasdorp.nl.

De visspecialist in Ymuiden-Haven
Vakkundige bediening bij Nico Waasdorp

Sanz wederom bij de top 
van Nederland!

Een fijne zaak, in 100 woorden

In eigentijdse stijl presenteert Vinoloog en Liquorist Will 
Beeren van Le Grand Cru, Jan van Goyenstraat 12-14 te 
Heemstede, ruim 500 wereldwijnen én een uitgebreide 
selectie binnen- en buitenlands gedistilleerd. Advies over 
wijn en wijn-spijs combinaties ervaart u in de ‘Tasting-
room’ waar met regelmaat proeverijen en workshops wor-
den gehouden. Le Grand Cru is ook hét vertrouwde adres 
als het gaat om wijngeschenken en kerstpakketten. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 023-5293839.
Le Grand Cru is al 27 jaar hét adres voor wijnen in iedere 
prijsklasse. U bent van harte welkom.

De Jan van Goyenstraat is een winkelstraat met fijne 
zaken, zoals Le Grand Cru. Deze week starten we met 
een nieuwe rubriek ‘Een fijne zaak, in 100 woorden’.  
Ondernemers in de Jan van Goyenstraat vertellen in 100 
woorden iets over hun winkel. 

Le Grand Cru
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Heeft u altijd ambitie gehad 
voor het openbaar bestuur?
“Mijn interesse voor politiek was 
in ieder geval al vroeg aanwe-
zig. Maar ik had niet direct am-
bities om burgemeester te wor-
den of politicus, wel interesse 
voor de wereld om me heen. Als 
ik terugkijk heeft mijn werkter-
rein vrijwel zonder uitzondering 
in een publieke omgeving ge-
legen: het onderwijs, de vakbe-
weging en de gemeentepolitiek 
(Utrecht).
Ik ben een periode lid geweest 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland en algemeen di-
recteur van de FNV Vakcentra-
le. Na Utrecht kwam Heemste-
de in beeld.”
Wat is de mooiste kant van 
het burgemeesterschap?
“Wat ik erg leuk vind en mij 
ook enigszins heeft verrast is 
de veelzijdigheid. Je beweegt je 
als burgemeester niet alleen in 
bestuurlijke omgevingen, maar 
je komt in feite overal. Dan be-
doel ik niet uitsluitend lokaal, 
in Heemstede, maar ook elders, 
door alle samenwerkingsver-
banden en netwerkorganisaties 
waar burgemeesters aan deel-
nemen. Ik krijg haast automa-
tisch een heel breed beeld van 
de samenleving.”
Zijn er ook nadelen aan 
het burgemeesterschap?
“Niet veel. Opmerkelijk is hoog-
uit dat je feitelijk voor 7 dagen 
per week en 24 uur per dag bur-
gemeester bent. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat ik niet op 
vakantie ga. Er bestaat zoiets 
als een piketrooster, waardoor 
er ten tijde van een crisis altijd 
iemand op zijn post zit. Toch zit 
het altijd in je hoofd, die mentale 
beschikbaarheid van 24/7. Daar-
in verschilt mijn ambt van een 
normale baan. 
De verwachtingen van burgers 
zijn vrij hoog. Men denkt wel-
eens dat de burgemeester over-
al over gaat. Soms zijn mensen 
verbaasd als ik ze moet door-
verwijzen naar een wethouder. 
Dan hoor ik: ‘U kan toch een be-
slissing nemen, u bent toch de 
baas.’ Maar zo werkt het natuur-
lijk niet. Verder zie je dat mensen 
ook reëel kunnen zijn. Als ik op 
zaterdag in de supermarkt word 
aangesproken door iemand die 
met een probleem zit, corrigeert 
zo iemand zichzelf vaak al. ‘Ach, 
dat komt een andere keer wel, u 
bent nu in uw vrije tijd aan het 
winkelen!’ ”
Veel inwoners voelen zich 

veilig in Heemstede. Wat doet
de gemeente om die veilig-
heid te behouden?
“Los van de inzet van politie en 
de boa’s, de buitengewoon op-
sporingsambtenaren, is voor-
lichting een belangrijk aspect. 
Dat doen we via de lokale me-
dia en door bijeenkomsten te 
organiseren. Onlangs was er 
een tweede bijeenkomst waar-
bij een ex-inbreker advies gaf 
over de wijze waarop de men-
sen hun huis kunnen beveili-
gen. Voorafgaand gaat deze man 
de wijk in en maakt beelden van 
zijn rondgang. Mensen schrik-
ken ervan als inzichtelijk wordt 
gemaakt hoeveel zwakke plek-
ken er zijn. Dat iemand zonder 
meer een open garagedeur kan 
inlopen en op klaarlichte dag 
enkele fietsen kan meenemen. 
We zijn er trots op dat Heemste-
de zeer hoog scoort bij het aan-
tal deelnemers van het landelijke 
Burgernet. Ik ben zelf ook lid en 
krijg een sms’je als hulp gewenst 
is. Die extra ogen en oren helpen 
echt, het doet een beroep op de 
gemeenschapszin. 
Daarnaast geven we jaarlijks een 
preventiekrant uit waar ook de 
oudere bevolking veel aan heeft. 
Zodra we weten dat er een op-
leving is van ‘babbeltrucs’, waar-
schuwen we om daar voor-
al niet in mee te gaan. Deze lui 
die aan de deur komen kiezen 
hun slachtoffers vaak onder de 
oudere bevolking. We zijn na-
tuurlijk afhankelijk van de mel-
ding via de burgers. Mensen die 
het slachtoffer zijn geworden 
van een misdaad moeten eigen-
lijk altijd aangifte doen. Pas dan 
kunnen we actie nemen.
Verder schakelen we buurtbe-
middelaars in bij burenruzies. 
Als beide partijen ertoe bereid 
zijn schakelen we hen in om te 
proberen de problemen tot een 
oplossing te brengen.”
Landelijke cijfers geven aan
dat bijna de helft van de
winkeliers verlies lijdt.
Hoe staat dat in verhouding
tot ons winkelgebied? 
”Uiteraard hebben onze winke-
liers in Heemstede ook last van 
de huidige economische om-
standigheden. Dat baart hen 
én ons zorgen. We zijn hartstik-
ke trots op de kwaliteit van ons 
winkelgebied. Een aantrekkelijk 
aanbod van winkels is immers 
ook een prachtige voorziening, 
niet in de laatste plaats voor de 
oudere bevolking. Gelukkig zit-
ten we qua leegstand onder het 

landelijk gemiddelde. De winke-
liers doen er zelf veel aan, on-
der meer door samen te wer-
ken. Zoals onlangs met een mo-
deshow waarbij veel modezaken 
de handen ineen hebben gesla-
gen. Wat wij kunnen doen is de 
mogelijkheid bieden voor onder-
ling overleg, met ondersteuning 
van een extern economisch ad-
viseur. Die bijeenkomsten vinden 
hier plaats in het raadhuis. Daar-
uit is onder meer de plaatsing 
van evenementenborden voort-
gekomen. Het is een manier om 
de aandacht te vestigen op eve-
nementen zoals de najaarsmarkt 
en de duurzaamheidsdag.“
Wat is uw dierbaarste
bezit?
“Voor de hand ligt om te zeg-
gen: man en kinderen en dat 
is natuurlijk ook zo. Maar als u 
mij vraagt of er ‘dingen’ zijn die 
ik niet graag zou willen missen, 
denk ik direct aan het schilde-
rij dat onze twee dochters op ei-
gen initiatief voor ons lieten ma-
ken. Ze waren nog jong en het 
is een mooi kleurrijk schilder-
stuk geworden van hen bei-
den op de fiets. Dat schilde-
rij is mij erg dierbaar. Ik neem 
het mee als ik moet vluchten uit 
huis. Verder bezit ik een klein 
rond tafeltje met een geschie-
denis. Ik heb het destijds aan-
geschaft van mijn eerstverdien-
de geld. Het staat in mijn keuken 
en ik zit eraan te werken en te 
eten. Daar doe ik nooit afstand 

van, welke verandering in het in-
terieur wij ook aanbrengen. Dat 
tafeltje gaat mee.”
De maandelijkse inloopoch-
tend was uw initiatief. Wat 
verwachtte u ervan en is die 
verwachting uitgekomen?
“De reden voor het inloop-
spreekuur weet ik nog goed. Ik 
kreeg tijdens de ontmoetingen 
met mensen in de gemeente 
veel vragen over allerlei onder-
werpen.  Maar de drempel voor 
een officiële afspraak is redelijk 
hoog. Ik dacht: dat moet anders 
kunnen. Tijdens deze maande-
lijkse vrijdagochtenden kan ie-
dereen aanschuiven tussen 10 
en 12 uur. Er worden geen num-
mertjes uitgedeeld; het is wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. 
Sommige mensen zitten dus best 
een poosje te wachten. Dat heeft 
overigens nog nooit één wan-
klank opgeleverd. Er is koffie 
en thee beschikbaar en we zien 
dat de mensen het op prijs stel-
len. Het grappige is dat sommi-
ge problemen tijdens het wach-
ten al opgelost worden door-
dat mensen met elkaar in ge-
sprek gaan. Daarmee alleen al 
heeft het zijn functie bewezen. 
We gaan er voorlopig mee door.”
U bent van de babyboomge-
neratie. Hoe vanzelfsprekend 
was het voor u om voor een 
studie en carrière te kiezen?
“Ik kom uit een groot streng ka-

Vrijwilliger Casca 
wandelgroep gezocht

Heemstede - Wegens ver-
trek van een van de twee vrij-
willigers zoekt Casca een nieu-
we begeleider voor de wan-
delgroep voor 55-plussers. Het 
gaat om minimaal 1, liefst 2 
wandelingen  in de maand, op 
de donderdag. 

De nieuwe vrijwilliger gaat sa-
men met zijn/haar ‘collega’ rou-
tes van maximaal 10 km be-
denken en de groep begelei-
den, met aandacht voor natuur 
en cultuur onderweg, waar een 
meegebrachte boterham wordt 
gegeten of op een terrasje kof-
fie gedronken.
De vrijwilligers krijgen onder-
steuning vanuit Casca, qua be-

geleiding, financieel en admi-
nistratief. Vrijwilligers krijgen 
hun onkosten vergoed, te den-
ken valt aan reiskosten voor de 
wandelingen zelf, wandelgid-
sen, kaarten, duinkaart , een 
kop koffie en een vergoeding 
voor gemaakte telefoonkosten. 
Het vrijwilligerswerk doen bij 
Casca geeft bovendien ook een 
aantal voordelen voor vaste vrij-
willigers, zoals korting op een 
cursus, een verzekering en een 
jaarlijkse medewerkersdag met 
allerlei leuke workshops.

Meer weten? Bel of mail Katin-
ka Verdonk, seniorenwerk Cas-
ca: kverdonk@casca.nl /
023-5483825 op di/wo of do.

tholiek gezin. Wat ons werd mee-
gegeven was dat we in ieder ge-
val in staat moesten zijn om voor 
onszelf te zorgen. Je eigen broek 
op kunnen houden, daar wer-
den we mee op pad gestuurd. Ze 
gingen er wel vanuit dat er ge-
trouwd werd en zeker ook dat er 
kinderen kwamen. Maar het is 
mij met de paplepel ingegoten 
dat ik ook zelfstandig voor dat 
gezin kan zorgen, mocht het no-
dig zijn.”
Waar kijkt u naar uit in uw
tweede termijn?
“We leven in een bijzondere tijd, 
vind ik. Kijk naar de samenle-
ving, niet alleen hier of in Euro-
pa, maar wereldwijd. Ik denk dat 
ons een wezenlijke verandering 
te wachten staat. Het hangt sa-
men met de crisis waarmee we 
te maken hebben. We keren niet 
meer terug naar oude patronen 
en verworvenheden, maar we 
gaan een nieuw tijdperk in. Ik 
vind het fantastisch dat ik in een 
tweede termijn als leidinggeven-
de in een gemeente als Heem-
stede daar deel van uit mag ma-
ken. Ik heb de gelegenheid ge-
kregen om onze gemeente goed 
te leren kennen. Hoewel ik hier al 
lang woon, heeft onze gemeente 
pas echt inhoud en een gezicht 
gekregen voor mij toen ik in 2007 
aantrad als burgemeester.”
Het is u niet aan te zien, 
maar u bent inmiddels 65.
Heel gewoon toch om door
te werken?
“Inderdaad, ik ben de enige niet. 
Ook burgemeesters kunnen 
doorgaan tot 70 jaar. Dat was 
overigens niet het geval in 2007 
toen ik aantrad. Ik werd toen 
zestig en ik dacht echt dat dit 
mijn laatste baan zou zijn. Mis-
schien met de optie om nog net 
het termijn van zes jaar af te ma-
ken. Inmiddels zijn de regels ver-
anderd. Ik heb het geluk dat ik 
de genen van mijn moeder heb 
geërfd. Zij was op 96-jarige leef-
tijd nog vrijwel rimpelloos. Ik voel 
me fit en ik ga met plezier door 
met het burgemeesterschap van 
Heemstede.”
Mirjam Goossens

Heemstede –  Ze is in april dit jaar begonnen aan haar tweede ambtstermijn. Burgemeester 
Marianne Heeremans (Haarlem, 21 december 1947) is al 27 jaar woonachtig in Heemstede, 
waarvan de laatste zes jaar in haar functie als burgemeester. Dan kan je concluderen dat ze 
de gemeente goed kent. Maar hoe goed kennen we haar? Deze week geen vragen aan on-
dernemers, maar 10 vragen voor burgemeester Marianne Heeremans.

10 vragen aan burgemeester Marianne Heeremans

“Ik heb Heemstede pas echt goed leren 
kennen toen ik burgemeester werd” 





Sinds zijn jeugd in een Alkmaar-
se nieuwbouwwijk droomt klei-
ne Joost van de USA. Alles fasci-
neert hem, te beginnen bij de co-
ming of age roman ‘The Catcher 
in the Rye’ van J.D. Salinger. Hij 
schrijft in de loop der jaren ruim 
400 artikelen over de Amerikaan-
se cultuur, film, popmuziek, foto-
grafie, literatuur en architectuur.
Vele van deze verhalende essays, 
aangevuld met nieuw materiaal, 
zijn nu verzameld in het  2-deli-
ge werk ‘Americana’ (arbeiders-
pers 49,95 euro). 
Voor een volgepakt huis neemt 
Zwagerman je mee naar de we-
reld van George Bellows. Zijn 
schilderij ‘New York 1911’ werd 
destijds door de New Yorkse ga-
leries geweigerd, omdat in het 
straatbeeld een paard en wa-
gen te zien was. Een belediging 
voor een stad met kosmopoliti-

sche pretenties. Hij vertelt over 
het tragische einde van Arshile 
Gorki, de Armeens-Amerikaan-
se kunstenaar. Toen een brand 
in zijn atelier zijn werken van de 
laatste vijf jaar verwoestte, pleeg-
de hij zelfmoord. Zijn vriend Wil-
lem de Kooning, de Nederland-
se abstract-impressionistische 
schilder die in de Verenigde Sta-
ten vele malen beroemder werd 
dan in ons land, stierf aan de 
drank. We kijken naar ‘Red White 
and Brown’, het schilderij waar-
van gezegd wordt: dat kan mijn 
neefje van 6 ook maken. Zwager-
man laat ons beter naar het werk 
kijken en haalt oud-directeur van 
het Rijksmuseum Henk van Os 
aan, die verklaarde dat het moei-
lijker is een werk van Rothko 
na te schilderen dan de Nacht-
wacht. Hilariteit alom. Vele ander 
kunstenaars als Jeff Koons, Ger-
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Jazz in Zandvoort, met op
10 november Sjoerd Dijkhuizen
Regio – In Theater de Krocht, 
Grote Krocht 41, te Zandvoort is 
het zondag 10 november weer 
tijd voor jazz. Stichting Jazz in 
Zandvoort organiseert die dag 
vanaf 14.30 uur Sjoerd Dijkhui-
zen. Toegang is 15 euro, studen-
ten betalen 8 euro. Sjoerd Dijk-
huizen speelt op sax, Rob van 
Bavel hoort u op piano, Paul Ber-
ner neemt de bas ter hand en 
Erik Kooger is verantwoordelijk 
voor slagwerk.
Sjoerd Dijkhuizen is één van de 
meest toonaangevende jazz-
saxofonisten van dit moment. Op 
jeugdige leeftijd kwam hij via zijn 
vader in aanraking met de jazz-
muziek. Hij ging met hem naar 
saxofonisten als Johnny Grif-
fin, Arnett Cobb en Clifford Jor-
dan luisteren en richtte zich ver-
volgens na piano- en klarinetles-
sen op de saxofoon. Hij volgde 
het Hilversums conservatorium, 
waar hij les kreeg van Ferdinand 
Povel. Tijdens zijn studie speelde 
Sjoerd in diverse orkesten, o.a. 
Ramblers en Metropole Orkest 
en werd hij lid van de New Con-
cert Big Band o.l.v. Henk Meul-
geest, nu bekend als het Jazz Or-
chestra of the Concertgebouw. 

Organisator van deze jazzcon-
certen is de Haarlemse bas-
sist Eric Timmermans. Van meet 
af aan is de doelstelling van de 
concerten geweest dat de lief-
hebber van jazzmuziek op con-
certmatige wijze van kwalitatief 
hoogwaardige jazz kan genie-
ten. De jazzconcerten in Theater 
De Krocht zijn inmiddels een be-
grip geworden in de Nederland-
se jazzscene. De musici komen 
maar al te graag concerteren in 
de prachtige theaterzaal die over 
een uitzonderlijke akoestiek be-
schikt. 
Het eerstvolgende concert vindt 
plaats op zondag 22 december 
met Lo van Gorp- sax/ zang.
zondag 19 januari 2014, Sarah 
Fairfield – zang 
Reserveren voor concerten via 
info@jazzinzandvoort.nl of tele-
fonisch 023 5310631. Via face-
book is ook mogelijk of maak het 
bedrag van de toegangskaart 
over naar RABO-rekeningnum-
mer 1439.26.977 t.n.v. Stichting 
Jazz in Zandvoort onder vermel-
ding van uw naam en het betref-
fende concert. 
Verdere info op www.jazzinzand-
oort.nl.

Programma
Trio Pathétique voor klarinet, fa-
got en piano van Michael Glinka 
en het Forellenkwintet van Franz 
Schubert, Mitsuko Saruwatari: 
piano; Wings Ensemble: Kotaro 
Ishikawa; Arwen van der Burg: 
altviool; Magrita Rondeel: cel-
lo; Annelies Hemmes: contrabas 

en Ina Hesse: klarinet; Leendert 
Booyens: fagot.

Wings Ensemble
Het Wings Ensemble is een ini-
tiatief van fagottist Leendert 
Booyens. Het gezelschap bestaat 
uit professionele musici, die een 
grote passie hebben voor ka-

Regio – Normaal gesproken speelt het Wings Ensemble in de 
Haarlemse Janskerk, maar op zondag 10 november is het be-
kende muziekensemble om 11.30 uur en om 15.00 uur te be-
luisteren in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Onder de titel ‘Russi-
sche romantiek en de vrolijke Forellen’ brengt het Wings En-
semble als eerste het hartstochtelijke Trio Pathétique voor 
klarinet, fagot en piano van Michael Glinka ten gehore, en 
staat vervolgens het Forellenkwintet, een van Schuberts vro-
lijkste en meest geliefde werken voor piano en strijkers, op het 
program. Het Wings Ensemble heeft als gast de Japanse pia-
niste Misuko Saruwatari uitgenodigd.

mermuziek. Hun repertoire is 
zeer uitgebreid, en omvat kamer-
muziek voor blazers en strijkers 
(winds and  strings= wings) uit 
alle stijltijdperken. Om het rijke 
aanbod van deze kamermuziek 
aan een zo breed mogelijk pu-
bliek te kunnen presenteren, stelt 
het gezelschap programma’s sa-
men waarin volop ruimte wordt 
geboden aan andere kunstvor-
men.
  
Toegang tot het concert be-
draagt 19,50 euro; voorverkoop: 
17,50 euro; Vrienden Wings En-
semble betalen 15 euro.

Reserveren
www.wingsensemble.nl of 
tel. 06-811 952 17.

Wings Ensemble speelt Glinka en Schubert 
Russische romantiek en de vrolijke Forellen 

Evenement Epilepsie en Kunst
Koop een kunstwerk en steun 

onderzoek naar epilepsie
Heemstede - Donderdag 14 november vindt in Kapel Irene in 
Heemstede het evenement Epilepsie en Kunst plaats. Tijdens 
dit evenement worden 31 unieke kunstwerken bij opbod ver-
kocht. Deze bijzondere kunstwerken zijn alle gemaakt door cli-
enten van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in 
atelier Jan van Gent. De opbrengst van de veiling gaat naar we-
tenschappelijk epilepsie onderzoek bij SEIN.

Bent u op zoek naar een origineel cadeau voor een verjaardag, 
de feestdagen of voor uzelf, dan is bent u hier aan het juiste 
adres. Voor de kunstwerken hebben de cliënten inspiratie op-
gedaan uit boeken, de natuur, een voorwerp of hun fantasie. De 
cliënten ervaren hun tijd in het atelier als inspirerend en leer-
zaam. 

De avond start in Kapel Irene, Achterweg 5, terrein Meer en 
Bosch in Heemstede. Om 17.30 uur is de mogelijkheid om de 
werken te bezichtigen, om 19.00 uur zal de veiling van de schil-
derijen beginnen. 
Aanmelden is gewenst. U kunt zich aanmelden door een e-mail 
te sturen naar Simone Meijer, VvSR@sein.nl. Nadat u zich heeft 
aangemeld, krijgt u een veilingnummer en verdere informa-
tie toegestuurd. De toegang is gratis, een donatie voor weten-
schappelijk onderzoek naar epilepsie wordt zeer gewaardeerd.  
Meer informatie over Epilepsie en Kunst: www.sein.nl/epilepsi-
eenkunst.

Vrienden van SEIN Research
Via Vrienden van SEIN Research werft SEIN fondsen voor we-
tenschappelijk epilepsie onderzoek. Onderzoek heeft aange-
toond dat de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie velen 
malen lager ligt dan bij gezonde mensen. Hier willen we iets aan 
doen. Iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk epi-
lepsie onderzoek kan helpen door Vriend te worden. Er kan bij-
gedragen worden aan een specifieke onderzoekslijn of voor we-
tenschappelijk onderzoek in het algemeen.

Meer informatie over Vrienden van SEIN Research:
www.sein.nl/vriend.

Joost Zwagerman op tournee met Americana

Kennis is geluk
Heemstede – In het kader van ‘Schrijvers op tournee’ kwam 
Joost Zwagerman vrijdag j.l. naar Blokker boekhandel in 
Heemstede. Hoewel de lijst van deelnemende auteurs impo-
neert, mag je met een kunstcollege van Zwagerman je han-
den dichtknijpen als boekwinkel. De schrijver arriveerde ’n 
kwartiertje te laat, want hij kwam met vliegende vaart van 
een interview bij Radio 1, nota bene op de huid gezeten door 
de kleverige verslaggevers van PowNed (“U en mijn favorie-
te tv-programma, maar niet heus”). College geven doet Zwa-
german natuurlijk als geen ander, dat weten we van DWDD. 
Dus speelde Arno Koek voor Matthijs van Nieuwkerk en Joost 
Zwagerman speelde zichzelf.

trude Stein en Andy warhol ko-
men langs.
Het kunstcollege duurt een uur, 
maar Zwagerman had moeite-
loos nog ’n paar uur verder kun-
nen praten. Zijn enthousiasme 
en zijn levendige verhalen doen 
je naar de musea hollen. Zelf zegt 
hij: “Kennis is niet alleen macht, 
maar ook geluk. Hoe meer je te 
weten komt over het verhaal ach-
ter het schilderij, het muziekstuk 
of de architect, hoe gelukkiger je 
wordt. Dan ga je met heel andere 
ogen naar een kunstwerk kijken 
of naar muziek luisteren.”
De verslaggevers van PowNed 
bleven weg, Joost Zwagerman 
signeerde zijn boeken en het pu-
bliek ging een stuk gelukkiger 
naar huis.
‘Americana’ is o.a. verkrijgbaar bij 
Blokker boekhandel.
Mirjam Goossens 

Cursus 
architectuur

Heemstede – De Pauwehof 
organiseert een cursus ‘archi-
tectuur van de Hollandse Stad 
in de 15de tot de 17de eeuw’. 
Start is 29 november.
Inlichtingen: 023-5286022 / 
5288510 of: www.welzijnoude-
renheemstede.nl.





Heemstede - Sinds mei van dit 
jaar werkt schoonheidsspecia-
liste Esther van Vueren bij Skin-
point. Na een intensieve inwerk-
periode en het volgen van diver-
se product- en behandeltrainin-
gen mag zij zich nu huidcoach 
noemen. Anit Bos van Skin-
point over haar nieuwe collega: 
“Sinds mei dit jaar is Esther bij 
ons in dienst. Hoewel zij via een 
zijsprong bij Tummers een tijdje 
uit de branche is geweest, heb-
ben we de kans met beide han-
den aangegrepen toen zij zich 
bij ons meldde. Wij zijn altijd op 
zoek naar schoonheidsspecialis-
ten met passie. Haar ervaring bij 
Clinic+Beautystore in de Jan van 
Goyenstraat plus dat zij de va-
cature van pedicure kon invul-
len was voor ons reden genoeg 

haar in ons team op te nemen.” 
Anit vervolgt: “Zodra iemand bij 
ons in dienst komt gaat ze een 
compleet trainingstraject in. In-
middels heeft Esther alle pro-
ducttrainingen gevolgd inclusief 
de bindweefselmassage training. 
Nu mag zij zich dan ook huid-
coach noemen.
Het Skinpoint team is gevormd 
rond drie vakspecialisten. Gron-
dig opgeleid om u met raad en 
daad bij te staan. Helemaal toe-
gespitst op uw huidconditie. Wij 
vinden het absoluut zinloos om 
kwalitatief uitstekende produc-
ten op de huid aan te brengen 
als deze niet goed is voorbereid. 
Daarom beginnen  wij altijd met 
een huidanalyse.” 

Naast Esther staan eigenaresse 

Anit Bos en huidspecialist Hen-
riëtte klaar om u te begeleiden 
naar een optimale huidcondi-
tie. “Maak nu een afspraak en 
wij zullen u versteld laten staan 
van de mogelijkheden ook voor 
uw huid.”

Skinpoint geeft je een huidad-
vies. Hier wordt echt naar je huid 
gekeken en er wordt niets opge-
drongen aan de klant wat zij of 
hij niet nodig heeft. “Wij kijken 
eerst wat een huid nodig heeft 
en stellen dan per individu een 
heel behandelplan op. Het resul-
taat is daarbij voor ons altijd lei-
dend, het belang van de klant / 
huid staat voorop!”

Skinpoint is uitstekend te berei-
ken. En ook interessant is dat 
u vrij kunt parkeren. Geen par-
keermeters en geen parkeerboe-
tes!
Skinpoint, Heemsteedse Dreef 
38, Heemstede, tel. 023 547 78 
52.
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Symfonisch Blaasorkest Heemstede speelt 
‘Warschau Concert en andere stukken’
Regio - In de namiddag van 
zondag 10 november verzorgt 
het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede  (SBH) midden in 
het oude dorpshart van Zand-
voort een concert met als ti-
tel ‘Warschau Concert en ande-
re stukken’. Centraal in dit con-
cert - in de sfeervolle Protestan-
te Kerk aan het Kerkplein - staat 
het optreden van de professio-
nele Haarlemse pianist Gerben 
Uilenbroek. Hij soleert in het vir-
tuoze ‘Warschau Concert’ van de 
Engelse componist Richard Ad-
dinsell. Dit eendelige pianocon-
cert is speciaal geschreven voor 
de film Dangerous Moonlight 
uit 1941. De invloed van Sergei 
Rachmaninov is duidelijk hoor-
baar. Het SBH neemt daarbij, 
onder leiding van Leon Bosch, 
graag de begeleidende rol op 
zich. Het concert gaat van start 
om 16.00 uur, maar de kerk is al 
een half uur daarvoor open. U 
vindt de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein 1 te Zandvoort. 
Toegang is gratis. Bijdrage is 
welkom. 
De middag wordt geopend door 
het orkest met de ‘Triomfmars uit 
Aïda’. Met deze mars heeft het 

SBH zelf ook triomfen gevierd tij-
dens de toernee in Noord-Italië, 
afgelopen zomer. Het Italiaan-
se publiek, gek op opera-maes-
tro Verdi, stak bij de drie concer-
ten daar zijn waardering niet on-
der stoelen of banken. 
In deze herfsttijd past een stuk 
als ‘Allerseelen’ van Richard 
Strauss wonderwel. Speci-
aal voor een blaasorkest gear-
rangeerd, maar onmiskenbaar 
Strauss, voor wie zijn ‘Vier Letz-
te Lieder’ kent. 
Na het intermezzo met pianist 
Gerben Uilenbroek komt u twee-
maal de naam Alfred Reed te-
gen. Van deze veelzijdige Ame-
rikaanse componist, arran-
geur en docent speelt het Sym-
fonisch Blaasorkest Heemste-
de  eerst zijn bewerking van een 
van Bachs koralen (‘Our Father 
Who Art in Heaven’), waarna 
zijn eigen compositie ‘Rushmore’ 
wordt uitgevoerd. Hierin wordt 
een ode gebracht aan Amerika 
in het algemeen en aan de vier 
meest prominente presidenten 
in de eerste 150 jaar van de Ver-
enigde Staten in het bijzonder. 
De Nederlandse componist, di-
rigent, euphoniumspeler, trom-

bonist en docent Johan de Me-
ij heeft van een selectie beken-
de James Bond-melodieën een 
bewerking gemaakt voor een 
blaasorkest. U hoort achtereen-
volgens de thema’s uit Octopus-
sy, dr. No, For your eyes only en 
Goldfinger. 
Dit middagconcert wordt afge-
sloten met een wals van Dmitri 
Sjostakovitsj, waarbij u vast niet 
kunt blijven stilzitten; wat let u?! 
Dein mee met zijn zoete ‘Second 
Waltz’.

Foto: Dick Snijders.

Evenementen
kalender

Recycle lampionnen
Op 7 en 8 november lampionnen maken met scho-
lieren van groep 6 & 7 van Heemsteedse basisscho-
len.

 Workshops
Op donderdag 28 november workshop etagères 
maken. De inschrijvingen zijn gestart. Wij bieden 
het porselein aan en de lijm. Een kwast erbij en op 
naar een schitterend eindresultaat.

 Sinterklaas
Kom een kleurplaat ophalen en maak er wat moois 
van. Lever die bij ons in en dan maar afwachten 
welke tekening de sint de beste vindt. Kleurpiet 
Zeurpiet en Vintagepiet vormen samen de jury. Op 
30 november zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Kerstdorp
Voorpret met Kerst. Over een week zijn wij klaar 
met het opbouwen van ons kerstdorp. Kom gezel-
lig langs om bij ons je geweldige kerstspullen te 
scoren.

Boekenmarkt
Vrijdag 15 en zaterdag 16 november organiseren 
we een boekenmarkt. Dat wordt graaien! Met gra-
tis koffie voor iedereen die een boek heeft aange-
schaft.

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

29 en 30 november en 1 december 
3 crazy days @The Vintage Store!

Met vele leuke evenementen voor jong en oud, ac-
ties en lekkernijen. Voor meer info, hou onze face-
bookpagina in de gaten, volg ons op twitter of kijk 
op onze website.

Esther van Vueren nu 
huidcoach bij Skinpoint

Tochtjes Kobus
Heemstede – Op woensdag  13 
november organiseert WOH een 
rit dwars door de Waterleiding-
duinen met de Kobus. Dinsdag 
26 november kunt u prachtige 
kerststallen bewonderen in Eg-
mond Binnen. Kosten per tocht-
je: 20,00. Op 4 december gaat 
de Kobus naar de Kerstmarkt bij 
tuincentrum Intratuin, kosten: 10 
euro.

Voor alle tochtjes geldt dat deel-
nemers van huis worden opge-
haald en weer thuisgebracht. Er 
is plaats voor zeven personen. 
Betaling via een eenmalige 
machtiging.
Inschrijven bij Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10.

Duitse avond
Heemstede - Een Duit-
se avond met ingrediënten 
als wijn, vakantie, schrijfwa-
ren en Berlijn. Vier onderne-
mers in Heemstede organi-
seren donderdag 14 novem-
ber deze bijzondere avond. 
Het zijn: Gall & Gall (wijn), 
De Roos (schrijfwaren), Tra-
vel XL (vakantie) en boek-
handel Blokker.

Deze avond bijwonen?
Meld u zich dan aan in een 
van de deelnemende winkels 
of stuur een mail naarinfo@
boekhandelblokker.nl.
Locatie: Boekhandel Blok-
ker, 023-5282472.
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Samen 110 jaar lid van St. Michaël
Heemstede - “50 en 60 jaar lid, 
vrijwillig maar niet vrijblijvend”. 
Met deze woorden sprak de 
voorzitter van Harmonie St. Mi-
chaël, Ben van der Goes, afgelo-
pen zondag tijdens het najaars-
concert twee jubilarissen toe in 
het Coornhert Lyceum. “Het lid 
zijn van een vereniging is vrijwil-
lig en leuk maar brengt ook ver-
plichtingen met zich mee en jul-
lie vullen die verplichtingen al ve-
le jaren op een geweldige manier 
in. Door de inzet van mensen als 
jullie kan een vereniging als deze 
blijven bestaan en haar 104 jari-
ge verjaardag vieren”. 
Kees van der Veldt ontving uit 
handen van de voorzitter bloe-
men, de oorkonde en versierse-
len behorende bij het 50-jarig 
lidmaatschap van de vereniging. 
Van der Veldt zet zich al vele ja-
ren op alle mogelijke manieren 
in voor de vereniging. Deze kla-
rinettist was onder andere 43 jaar 
bestuurslid, beheert hij al decen-
nialang het archief, helpt met het 
vervoer van de slagwerkinstru-
menten bij concerten, verzorgt 
de kleding van de orkestleden en 
eventuele invallers maar is bo-
venal een wandelend geschie-
denisboek als het over de vereni-

ging gaat. Hij weet vrijwel alles 
en wat hij niet weet vindt hij snel 
terug in zijn uitgebreide archief. 
Gerard Tesselaar kon de felici-
taties in ontvangst nemen om-
dat hij maar liefst 60 jaar lid is 
van de harmonie. Ook Tesse-
laar verricht(te) allerlei hand- 
en spandiensten voor de vereni-
ging maar is vooral muzikant. Tij-
dens zijn muzikale loopbaan be-
speelde hij de hoorn, de trompet 
en nu al vele jaren de trombone. 
Behalve bij Harmonie St. Micha-
el musiceerde hij bij vele ande-
re orkesten als vaste speler of als 

invaller en nog steeds is de har-
monie niet zijn enige orkest. Hij 
is bijvoorbeeld nog steeds te be-
luisteren, maar dan op trompet, 
in het Klijn Örkest, het feestor-
kest van de vereniging. Als diri-
gent is hij ook vaak te zien ge-
weest. Als de vaste dirigent van 
het harmonieorkest verhinderd 
was nam Gerard Tesselaar re-
gelmatig de honneurs waar, zo-
wel tijdens repetities als bij bui-
tenoptredens. Als dank voor zijn 
inspanningen voor de vereniging 
is de jubilaris benoemd tot erelid 
van Harmonie St. Michaël.

Theeconcert Oude Kerk 
op 17 november

Heemstede – Het Esmeral-
da Accordeon orkest, onder lei-
ding van Evert van Amsterdam, 
speelde in september 2009 ook 
al in de serie Theeconcerten. 
Velen onder u zullen zich wel-
licht nog herinneren hoe verras-
send dit was! Stel je voor, 27 ac-
cordeonspelers, 1 bassist, een 
pianist en een slagwerker zo vlak 
voor je in die mooie kerk met die 
fantastische akoestiek. Door de 
goede relatie met de Muziek-
school Zuid Kennemerland is 
het een groot en bijzonder or-
kest geworden wat al 50 jaar be-
staat. Zij spelen klassiek, volks-
muziek, film en musicalmuziek. 
Zondagmiddag 17 november 
spelen ze muziek uit de film The 

Lord of the Ring, gearrangeerd 
door Wolfgang Pfeffer, Transyl-
vana van Helmut Quakernack 
en Bach goes to town  van Tem-
pleton. De concerten beginnen 
steeds om 15.00 uur, duren on-
geveer één uur en zijn gratis toe-
gankelijk.

Na het concert is er zoals ge-
bruikelijk een warm aanbevo-
len deurcollecte, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor het 
Restauratiefonds van De Ou-
de Kerk. Daarna bent u van har-
te welkom in de Pauwehof, waar 
naast thee en koffie, het zelf-
gemaakte gebak verkrijgbaar is 
tegen vriendelijke prijzen.
Ton van den Brink

Jan van der Putten op 14 november in het Oude Slot

China: wereldleider… of toch niet?

Jan van der Putten was na zijn 
studie klassieke letteren in Lei-
den en zijn postdoctorale studie 
aan Sorbonne in Parijs van 1968 
tot 2003 onder meer correspon-
dent in Frankrijk, Latijns-Ameri-
ka, de Zuidelijke Balkan en Chi-
na. Zijn observaties over China 
publiceerde hij onder meer in zijn 
boeken ‘Verbijsterend China’  en 
‘China, wereldleider?’  In zijn le-
zing ‘China, wereldleider?’ zet 
Jan van der Putten drie mogelij-
ke toekomstscenario’s voor Chi-
na uiteen. Een land dat gecon-
fronteerd wordt met een dubbe-
le crisis: die van de wereldecono-
mie en die van zijn eigen ontwik-
kelingsmodel.  De toekomst van 
China heeft hoe dan ook impact 
op de rest van de wereld.
Het eerste scenario is dat de 
wereld economisch afhanke-
lijk wordt van de nieuwe wereld-
macht China en het de wereld-
koers bepaalt. “Maar wel met de 
aantekening dat China geen zen-
dingsdrang heeft.  Het voelt zich 
absoluut niet geroepen om in na-
volging van de Verenigde Sta-

ten politieagent van de wereld 
te worden”, legt Jan uit. “China is 
een wereldmacht van een ande-
re orde  dat de rest van de we-
reld gebruikt om zelf welvaren-
der en machtiger te worden. Zo-
dat het eigen volk tevreden blijft 
en de Communistische Partij ste-
vig in het zadel blijft: daar draait 
het in China om. Waar het Wes-
ten faalde om bijvoorbeeld Afri-
ka te ontwikkelen, hanteert Chi-
na een eigen filosofie zonder po-
litieke stellingname. De Chinezen 
willen zakendoen, ontwikkelen 
infrastructuur en massale import 
van Chinese producten en export 
van grond- en delfstoffen naar 
China. Met diverse keerzijden: de 
omvangrijke import van Chinese 
gebruiksvoorwerpen naar Afrika 
concurreert de lokale industrie 
weg. Chinees management biedt 
goedkope lokale arbeidskrach-
ten vaak slechte arbeidsvoorzie-
ningen. Door de massale ontgin-
ning en industrie ontstaan zwa-
re milieuproblemen. China kampt 
hier zelf ook mee. Latijns-Ameri-
ka en zelfs Europa en de Verenig-
de Staten heeft China ook in het 
vizier. De Chinese deviezenreser-
ve van circa 3,5 biljoen dollar is 
overal welkom.
Het tweede denkbare scenario is 
dat China zijn positie als wereld-
macht deelt met de Verenigde 
Staten. Een machtsverdeling in 
invloedssferen, een soort tweede 
Jalta: zoals destijds de Verenig-
de Staten en de toenmalige Sov-
jet-Unie de wereld verdeelden. 
De Verenigde Staten zijn nog al-
tijd de grootste economische en 

Heemstede – Op 14 novem-
ber houdt journalist en oud-
correspondent Jan van der 
Putten een lezing in het Ou-
de Slot over China, zoals be-
schreven in zijn boek ‘China, 
wereldleider?’. Wat voor land 
is China eigenlijk en wat zijn 
zijn doelstellingen? Welke 
scenario’s zijn er voorhanden 
en wat zijn daarvan de conse-
quenties voor de rest van de 
wereld?

militaire macht ter wereld. China 
is eveneens een sterke militaire 
macht, maar heeft geen belang 
bij een confrontatie met de Ver-
enigde Staten. Beide landen heb-
ben elkaar gewoonweg nodig.
Volgens het derde scenario be-
zwijkt China onder zijn binnen-
landse problemen. De snel groei-
ende industrialisatie en econo-
mie leidt tot aanzienlijke milieu-
problemen. De eenkindpolitiek 
en groeiende ontevredenheid 
van de eigen bevolking baren de 
regerende Communistische Par-
tij zorgen. Mocht er democrati-
sering komen, dan geschiedt de-
ze volgens de Partijmaatstaven. 
Niet volgens de westerse demo-
cratieën, die China als chaos be-
schouwt: absoluut niet gewenst 
in eigen land. Een tevreden be-
volking betekent machtsbehoud 
van de Communistische Par-
tij. De recente kritiek van offici-
ele media op buitenlandse mer-
ken als Volkswagen, Apple en 
Samsung zijn afleidingsmanoeu-
vres die de binnenlandse proble-
men moeten verdoezelen. Terwijl 
deze merken belangrijk zijn om 
met name rijke Chinezen tevre-
den te houden”, aldus Jan.

14 november in het Oude Slot, 
aanvang 20.15 uur. Kaarten à 
17,00 euro op www.podiaheem-
stede.nl, tel.nr. 023—548 38 38, 
aan de kassa van theater de Lui-
fel, of 45 minuten voor aanvang 
van de lezing. Informatie over Jan 
van der Putten en zijn boeken: 
www.janvanderputten.com.
Bart Jonker

Spirituele beurs met 
gratis lezingen

Regio - Op zaterdag 16 en zondag 17 november organiseert 
Nicky’s Place een spirituele beurs. Die wordt gehouden op een 
ruime en lichte locatie, goed bereikbaar met de auto vanaf de 
Westelijke Randweg, namelijk het Steunpunt voor ouderen aan 
de Van Oosten de Bruynstraat 60 te Haarlem (hoek Wester-
gracht achter de Bavo Basiliek). Op zaterdag zijn er twee gra-
tis lezingen!

Iedere keer zijn er weer nieuwe disciplines op de beurs te be-
zoeken en bovendien natuurlijk de vaste onderdelen uit de spi-
rituele wereld. De mediums, healers, sjamanen en paragnosten 
die aanwezig zijn hebben allen jarenlange ervaring en zij zijn 
onder meer bedreven in kaartleggingen met tarot, contact met 
overledenen, pendelen en fotolezen. Deze keer is het thema ‘Ba-
lans vinden in de nieuwe tijd’. Hans Kraak helpt je samen met de 
engelenhealing om helderheid te krijgen. Je kunt met kwantum-
fysica je cellen doormeten. En de ‘poppetjes van je ogen’ door 
de iriscopist laten lezen.

Ook op de beurs: voetreflexologie, magnetiseren, klankschalen-
massage, rug- en nekmassage.

Vanuit de creatieve hoek zijn er spirituele schilderijen en prach-
tige sieraden. Daarnaast is er handlijnkunde en astrologie.

Op beide beursdagen kan het publiek terecht van 12.00  tot 17.00 
uur. De toegang voor een dag bedraagt 5 euro, voor twee dagen 
is dat 8 euro. (Consulten zijn max. 10 euro).

Voor uitgebreide informatie kijk je op  www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509 (Nicole van Olderen).





Heemstede - Zaterdag 16 no-
vember kunt u bij Nieuw Groe-
nendaal – LifeFit Centre in 
Heemstede een hielbotscan la-
ten maken waarmee osteo-
porose, beter bekend als bot-
ontkalking, kan worden opge-
spoord. Volgens schattingen lijdt 
1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 
mannen boven de 55 jaar aan 
osteoporose. Vroegtijdig onder-
zoek, preventieve maatregelen 
en een juiste behandeling kun-
nen veel klachten en botbreuken 
voorkomen.
Het OsteoControl (hielbotscan) 
onderzoek bestaat uit twee de-
len: een risico-analyse met vra-
genlijst en een ultrasone hiel-
botmeting (d.m.v. geluidsgol-
ven). De precisie van de scan 
is vergelijkbaar met DEXA-rönt-
genscans. U krijgt direct de uit-
slag en een persoonlijk advies.
Dit osteoporose onderzoek wordt 

aanbevolen voor iedereen boven 
de 40, maar speciaal voor men-
sen die extra risico lopen door 
osteoporose in de familie, wei-
nig lichaamsbeweging, onvol-
doende zonlicht, laag lichaams-
gewicht, veel stress, spijsverte-
ringsproblemen, stofwisselings-
ziekten, roken, alcoholconsump-
tie, medicijngebruik en vrouwen 
in de menopauze.

Het onderzoek kost 44,00 eu-
ro. De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden dit consult geheel of 
gedeeltelijk uit de aanvullen-
de verzekering met ‘alternatie-
ve geneeswijzen’. Meer informa-
tie voor de hielbotscan vindt u op 
www.osteocontrol.nl.

U kunt zich aanmelden bij Nieuw 
Groenendaal – LifeFit Centre, 
Sportparklaan 18, Heemstede. 
Telefoon: 023-7600600.
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Jur Botter lijsttrekker 
D66 Heemstede

Heemstede - Wethouder Jur 
Botter is door de leden van 
D66 Heemstede gekozen tot 
lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2014. 
De enige kandidaatlijsttrekker 
wordt unaniem gesteund door 
de leden. ‘Ik ben blij dat onze 
leden het vertrouwen hebben 
uitgesproken dat de komen-
de vier jaar de koers die wij 
als fractie en wethouder voor 
D66 hebben ingezet, kan wor-
den voortgezet en versterkt. Er 
valt namelijk nog veel te doen: 
het ondersteunen van burgeri-
nitiatieven en werken aan een 
nog duurzamer Heemstede. 
Ook willen wij zorgdragen dat 
de nieuwe taken die naar de 
gemeente komen goed wor-
den uitgevoerd zoals jeugd-
zorg en zorg voor ouderen. 
Immers, in een samenleving 
waarin zelfredzaamheid voor-
op staat, is het belangrijk oog 
te houden voor de rol van de 
overheid als het gaat om men-

sen die ondersteuning nodig 
hebben,” aldus Botter.
Verder geven de D66-leden in 
Heemstede blijk van waarde-
ring aan de zittende raadsle-
den. Na de wethouder op plek 
1 zijn de eerstvolgende po-
sities bezet door de zittende 
raadsleden. De volledige lijst 
ziet er als volgt uit:
1. Jur Botter
2. Bert van der Linden
3. Sebastiaan Nieuwland
4. But Klaasen
5. Harry van Zon
6. Yvette Schul
7. Wouter Kleijer
8. Bas van Lier
9. Carmen van der Hoff
10. Raymond Gijsen
11. Monique Leijen
12. Arnold Sporrel
13. Wilco Wolfers
14. Roeland de Bruin
 
Op 9 november wordt het ver-
kiezingsprogramma van D66 
Heemstede gepresenteerd.

Eerste certificaten uitgedeeld bij 
HPC Waterplezier

Afgelopen vrijdag was het spannend voor de jon-
gens en meisjes van het Waterplezier bij  zwem-
vereniging HPC Heemstede. Na wekenlang flink te 
hebben geoefend werd er voor de eerste keer dit 
seizoen afgezwommen en wel voor het certificaat 
Ik kan mijn sport lang volhouden. Zo moesten ze 
maar liefst 11 meter onder water kunnen zwem-
men! Ook moesten ze goed kunnen watertrappe-
len en daarbij vaak de bal over kunnen gooien en 
vangen zonder dat de bal het water raakt. Maar wat 

zwemmers en zwemsters het beste konden van al-
lemaal was het vervoeren van een vriendje over 
een lange afstand. Trainers Nicky Slinger en Gijs 
van de Woord zijn trots op deze kanjers en deel-
den met groot genoegen alle certificaten uit. De 
kinderen van 6 tot 9 jaar verlieten met enthousias-
me het zwembad. Lijkt het je ook leuk en heb je mi-
nimaal je B-diploma, kijk op www.hpcheemstede.nl 
en meld je aan voor een proefles. Wij hebben voor 
het volgende blok nog enkele plaatsen vrij.

Preventief onderzoek naar 
osteoporose in Heemstede

Huiskamerconcerten Loek van der Meer 
in teken van opera en Spaanse muziek
Heemstede – Er komen weer 
huiskamerconcerten bij enter-
tainmentpianist Loek van der 
Meer. Op zaterdag 14 decem-
ber is er ontvangst met koffie 
om 20.00 uur en zondag 15 de-
cember (matinee) om 14.00 uur. 
De concerten worden georga-
niseerd in kerstsfeer. Het be-
looft een muzikale happening 
op hoog niveau te worden met 
licht klassieke en zeer gevari-
eerde muziek van 4 musici met 
een aantrekkelijk programma. 
De sfeer is altijd ongedwongen 
en intiem. Loek draait al 14 jaar 
volgens eenzelfde formule. Het 
zijn concerten met allure en ken-
merken zich muzikaal door een 
grote variatie. De artiesten kon-
digen niet alleen hun optreden 
zelf aan, maar lichten de mu-
ziek ook toe. Loek speelt solo pi-
ano en begeleidt verder op een 
op een schitterende concertpia-
no geleverd door Gijs Nielen, ei-
genaar van Koot’s pianohandel 
uit Haarlem, die het instrument 
ook in optimale conditie houdt. 
Er wordt naar goed in het gehoor 
liggende muziek gestreefd. 
Op zondag komt de zeer veelzij-
dige sopraan Suzanne Roels uit 
Heemstede. Haar carrière is in-
drukwekkend. Zij heeft een bre-
de achtergrond van zang, dans 
en toneel. Zij studeerde aan de 
Guildford School of Acting in En-
geland en kreeg les van de ope-
razangeres Maureen Morel.Zij 
volgde masterclasses in binnen 
en buitenland bij vocalisten van 
naam en faam. Zij studeert nu bij 
de sopraan Linda Rands  Haar 
medewerking zal bestaan uit lie-

Trefpunt-Casca Culturele
Middag (55+)
Lezing Het vernieuwde
Rijksmuseum
In april j.l. heropende het 
Rijksmuseum na een veelbe-
sproken verbouwing van tien 
jaar. Nimmer heeft de muse-
umbezoeker zoveel licht be-
leefd en niet eerder was het 
gebouw zo toegankelijk en 
gastvrij. Het door architect 
Cuypers ontworpen gebouw 

uit 1885 voldoet aan alle mo-
derne eisen van techniek en 
inrichting. Verder met Cuypers 
was het motto van deze ver-
bouwing en dat is goed gelukt.
Diverse aspecten van de ver-
bouwing en inrichting van het 
Rijksmuseum worden belicht 
door kunsthistoricus Mark 
Quint. Een dia-presentatie zal 
zijn verhaal ondersteunen. De 
Trefpunt-Casca-lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 12 
november om 14.00 uur. De 
entree is 4,00. Tel. (023) 548 38 
28 kies 1. www.casca.nl.

deren in de romantische sfeer 
van uiteenlopende componisten 
o.a. Bellini: O quante volte uit de 
opera I capuleti en Song to the 
moon van Dvorák uit de opera 
Rusalka
Op zaterdag komt sopraan Clau-
dia Bierman uit Hoofddorp. Zij 
heeft vele jaren les gehad van 
zangpedagoge Jeanne Com-
panjen. Nu is dat Francis Broek-
huizen uit Den Haag.
Zij zingt o.a. Pieta Signore van 
Stradella, Schilflied van Men-
delssohn, En prière van Fauré 
en werken van Puccini. Dus ook 
veelbelovend.
Klarinettist Tom Wolfs uit Am-
sterdam van de masteropleiding 
van het Conservatorium komt 
voor de 2e keer. Tom gaat samen 
met Loek iets bijzonders doen, nl 
transcripties van Luigi Bassi van 
liederen speciaal bewerkt voor 

klarinet en piano uit 2 bekende 
opera’s, Rigoletto van Verdi en I 
Puritani van Bellini.Tevens wordt 
nog een gedeelte van het 1e kla-
rinetconcert van Louis Spohr 
opus26 gespeeld.
Flamenco-gitarist Bart van Uden 
studeerde in Zwolle, klassiek 
gitaar(Conservatorium Amster-
dam) en flamencogitaar in Rot-
terdam ook aan het Conservato-
rium.
Hij gaat als solist uiteenlopen-
de Spaanse muziek ten gehore 
brengen.
Loek speelt solo Gaîté de Coeur, 
een Valse brillante van Sidney 
Smith.
De prijs bedraagt 20 euro voor 
een geheel verzorgde avond met 
koffie,wijn en hapjes. Reserveren 
bij Loek van der Meer, JP Strijbo-
slaan 1 in Heemstede, telefoon: 
5284495.

Heemstede - “Echt een 
herfsttafereeltje. Vorige week 
donderdag was het heerlijk 
weer dus lekker naar buiten”, 
schrijft mevrouw Laterveer. Ze 
geeft aan dat de foto waar-
schijnlijk dezelfde locatie is 
als de ‘Hageveld-paddenstoel’ 
die onlangs in de krant stond. 
“We vonden het toch de moei-
te waard deze foto, van onze 
kleindochter Fenna met vlie-
genzwammen, naar u te stu-
ren.” Vindt de redactie ook!

Herfsttafereel met Fenna
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Tafeltennissers HBC 
naar landelijke finales
Heemstede – Zondag 27 oktober stonden in Zaandam de afde-
lingsfinales van de Nederlandse Jeugdmeerkampen op het pro-
gramma. De beste spelers van Noord-Holland namen het in ver-
schillende leeftijdscategorieën tegen elkaar op om kans te ma-
ken op een plek in de landelijke kwartfinales. HBC Tafeltennis 
was met maarliefst 16 jeugdleden afgevaardigd! 
Bij de jongens junioren was Maël Denys ingedeeld in een ster-
ke poule. Maël is het hele seizoen al goed in vorm en liet dit ook 
deze dag weer blijken. Met prima tafeltennis speelde hij zich 
naar een keurige 2e plaats in de poule wat rechtstreekse plaat-
sing voor de landelijke kwartfinale betekende! Kenzo Kandelaar 
kwam uit bij de jongens pupillen en had een vrij makkelijke dag. 
Na een spannende wedstrijd tegen de uiteindelijke poulewin-
naar moest hij zijn tegenstander feliciteren maar zette verder al 
zijn andere partijen wel in winst om. Hierdoor plaatste ook Ken-
zo zich voor de volgende ronde! Bij de meisjes junioren bestond 
de poule van 6 uit 5 HBC-speelsters. Hier waren in totaal 4 plek-
ken te verdienen. Zoals van te voren verwacht drongen Bouk-
je Meijer (foto), Ruby Tangerman, Lisa Goossens en Cynthia van 
Bakel door tot de landelijke eindronden, die op 7 december in 
het Topsportcentrum van Almere worden gespeeld. Foto’s van 
de afdelingsfinales zijn te bekijken op www.hbctafeltennis.nl.

Hatha Yoga bij GSV Heemstede
Heemstede - Hatha Yoga is de 
meest lichamelijke vorm van yo-
ga. In de Hatha Yoga wordt de 
mens gezien als een drie-een-
heid van lichaam, adem en geest. 
Yoga heeft als doel balans te vin-
den tussen die drie-eenheid. In 
de Hatha Yoga werkt u aan de-
ze balans door de diverse (licha-
melijke) houdingen, waarbij de 
adem een duidelijke en belang-
rijke rol speelt. De meeste asa-
na’s (houdingen) zijn gericht op 
het soepel maken van de wervel-
kolom. Een gezond lichaam heeft 
een soepele wervelkolom waar-
door de energie vrijelijk kan stro-
men. 
Door de yoga oefeningen wor-
den alle spieren goed opge-
rekt, zodat opgebouwde span-
ning losgelaten wordt. Ook 
wordt het lichaamsbewustzijn 
en de lichaamscontrole groter, 
zodat gedurende de dag de li-
chaamshoudinghouding gecor-
rigeerd blijft en de ademhaling 
rust kan brengen. Hierdoor houd 
je de opbouw van spanning bin-
nen de perken. Naast dit fysieke 
aspect, komt door de beoefening 
van yoga ook de geest tot rust. 
We doen concentratie- en adem-
halingsoefeningen en een lange 
eindontspanning om dit proces 
te ondersteunen.

Bij GSV Heemstede bestaat de 
mogelijkheid om op een ver-
antwoorde manier Hatha Yoga 
te beoefenen. Altijd al aan Yo-
ga willen doen maar is het er 
niet van gekomen? GSV Heem-
stede geeft u gelegenheid om 
in te stromen bij de Hatha Yo-
ga-groep op woensdagmorgen. 
In een relaxte sfeer, met bijbeho-
rende muziek, zorgt de docente 
er voor dat u zich heerlijk kunt 
ontspannen. Iedereen heeft zijn 
eigen reden om  yoga te gaan 
beoefenen. Van diepere slaap tot 
de dingen meer relaxed benade-
ren of het verminderen van rug-
pijn.
Wat er in algemene zin met de 
lessen geprobeerd wordt te be-
reiken is het lichaam soepeler en 
sterker te maken  en wel zoda-
nig dat  men geheel ontspannen 
de les verlaat en zo het leven met 
meer vreugde kan benaderen.
Kom gerust eens langs op de 
woensdagochtend van 09.30-
10.30 uur in het GSV centrum 
aan de Franz Schubertlaan 37, 
Heemstede voor een gratis 
proefles. Tot het einde van het 
seizoen betaalt u een aangepas-
te contributie. 
Voor informatie: Ruby Arens 
0252863882  en de website: 
www.gsv-heemstede.nl.

Fantastische evenementen bij RCH
Heemstede - De afgelopen we-
ken stond RCH in het teken van 
diverse evenementen. Dankzij de 
evenementencommissie hebben 
vele kinderen en ouderen kun-
nen genieten op de velden van 
RCH. Zo vond het Mixtoernooi 
plaats, met meer dan 100 ou-
ders en kinderen die potjes voet-
bal van 4 tegen 4 speelden. Ook 
stond een 40+ 7 tegen 7 toer-
nooi op het programma. Een wa-
re happening aan voetbalplezier, 
maar ook aan vele herinneringen 
van mooie voetbalmomenten. 
Veel oud eerste elftal spelers, 
waarvan sommigen al de 50 zijn 
gepasseerd, lieten nog mooie 

acties zien. Vorige week woens-
dag vond de Ajax Clinic plaats. 
Met meer dan 100 kinderen in 
de leeftijdsklasse tussen de 5 
en 12 jaar werd hen wegwijs ge-
maakt hoe de jeugdopleiding bij 
Ajax in zijn werk gaat. Per leef-
tijd werden teams samengesteld 
met een naam van een huidige 
Ajaxcoryfee, zoals Siem de Jong. 
De teams kwamen het veld op 
met voorop de kampioensschaal 
van Ajax van afgelopen seizoen. 
Na de teamfoto’s met de schaal 
leidde niemand minder dan Rob 
Witschge de warming-up op het 
hoofdveld van RCH.  Na deze 
warming-up mochten de ouders 

naar huis en werden de meis-
jes en jongens onderworpen aan 
een stevige training. 
Zowel de kinderen als de ouders 
hebben genoten van een he-
le dag voetbaltraining. Met ver-
moeide, maar blije koppies ging 
iedereen huiswaarts.

Fotografie: Harry Opheikens

Heemstede - Op zaterdag 
2 november hebben de volgen-
de kinderen hun Zwemdiploma  
A,B,C gehaald.

A-diploma:
Samuel Albada Jelgersma, 
Fem Andela, Paco Assen-
delft, Yoné Blokdijk, Jack Bot, 
Leah Croot, Loïs Dahl, Flora 
van Doorn, Fiene Hahn, Niels 
Herman, Wessel de Jong, De-
mi van der Laan, Luiten van 
Maanen, Menno Maas, Charly 
vd. Mars, Mischa Mataueroe , 
Fiene Meuwese , Senn Romein, 
Fiene Rozendaal, Henky Rueck, 
Indy de Rijk, Luke Rijkenberg,  
Annabelle van Straaten, Nils 

Geslaagd!

Venmans, Dani Vermeer, Emilia 
Wagner, Noah Wolf, Marijn van 
IJzendoorn, 

Zwemdiploma  B
Nynke Adema , Sarah van Bar-
neveld, Fien van Beusekom, 
Ruben van der Chijs, Kiki Dek-
kers, Stella van Doorn, Beer 
Dikkeboom, Jason Duindam, 
Dick van der Ende,Pippe Fer-
werda, Daan Geertman,  Krijn 
Groenewegen, Dewi ten Have, 
Lara Herman, Lissa Jansen, 
Xander Jockin ,  Senna Kooij, 
Jerano Koster, Floor Linde-
man, Julia van der Meer, Ti-
mo Roodenburg, Mahalia Ruff, 
Lucija Saleb, Marit Siegelaar, 
Fien Smeele, Stella Smit,  Ru-
by Stam, Koen Stoop, Tobias 
Vermeulen , Danthe Vervoort,  
Guus Verzaal , Anna Wagen-
borg, Tristan Walkotte , Fielien 
van Well, 

Zwemdiloma C
Emma Carrasco, Quinten Dol, 
Jens van Koningshoven, Ba-
bette Lamp, Rachel de la Ram-
belje, Lhamo van der Starre, 
Neil Veira, Rein Voorneveld, 
Jurre Vrijenhoek 

Alle kinderen van harte gefeli-
citeerd!!!

Merel houdt 
crosskampioen 

achter zich
Heemstede - Zondag 3 no-
vember is Merel van der Marel 
tijdens de internationale cross 
hardloopwedstrijd (Mol België 
Lotto crosscup) 2e geworden bij 
de meisjes junioren C1 en C2. De 
2e jaars Hageveldstudente wist 
de drievoudig Nederlands cross-
kampioen Jasmijn Bakker in de 
eindsprint achter zich te hou-
den en finishte op slechts 1 se-
conde van de Belgisch kampioe-
ne 1500m baan en Belgisch na-
tionaal kampioene cross. Op 23 
november neemt Merel deel aan 
het NK cross in Tilburg en ze zal 
dan opnieuw proberen om haar 
(internationale – Ned.- België- 
Duitsland-Engeland) concurren-
ten af te troeven.

Op de foto Merel in gele outfit.
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Woensdag 6 november 
t/m zondag 10 november

Illusie en Werkelijkheid in 
Waagexpositie. Het Kunst-
lijnthema van dit jaar (‘Tus-
sen Illusie en Werkelijkheid’) 
heeft een 16-tal leden van 
de kunstenaarsvereninging 
KZOD duidelijk geïnspireerd. 
De fraaie expositieruimte op 
de 1e verdieping van de Waag 
aan het Spaarne is ter ge-
legenheid van de jaarlijk-
se kunstmanifestatie omge-
toverd tot een kleurrijk ge-
heel. Exposanten onder meer 
Lucia Bezemer, Henk-Claire 
Loeffen en Connie Vlasveld. 
Openingstijden: donderdag 
t/m zondag van 13.00-17.00 
uur. Gedurende het Kunstlijn-
weekend is de Waag geopend 
vanaf 11.00 uur. De feeste-
lijke opening vindt plaats op 
zondag 27 oktober om 16.00 
uur waarbij Willemien Spook 
en Arjan Bosch voordragen 
uit eigen werk, werk dat ui-
teraard geheel geïnspireerd 
is door het thema Illusie en 
Werkelijkheid. Zie ook www.
kzod.nl en www.kunstlijn-
haarlem.nl.  

Woensdag 6 november 
t/m zondag 24 november
Tentoonstelling ‘Al dres-
sed up and nowhere to 
go’ in Kunstfort Vijfhui-
zen. Openingstijden: woens-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00-17.00 uur. Zondag tus-
sen 14.00-16.00 uur. Gratis 
rondleidingen. Werk van beel-
dend kunstenaar Ans van der 
Vleuten en geluidskunstenaar 
Paul van Leur. Onderwerpen: 
Strijders van de oorlog in Li-
beria, bizarre combinatie van 
carnaval en oorlog. Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. 023-5589013. 
Www.kunstfort.nl.

Woensdag 6 november 
t/m 26 november
Expositie ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ 
van kunstenares Trude Hol, 
te zien in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. Tij-
dens openingsuren te bezich-

tigen, toegang gratis. Zie ook: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl’.

Woensdag 6 november 
t/m dinsdag 14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 6 november 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Woensdag 6 november 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.
 
Woensdag 6 november
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 

geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Donderdag 7 november 
Parkinsoncafé met voor-
dracht neuroloog A. Munts 
van het Kennemer Gasthuis. 
U kunt vragen stellen. Loca-
tie: ontmoetingsruimte van de 
Parochiekerk, Moeder van de 
Verlosser, Professor Eijkman-
laan 48 te Haarlem. Tijd: 14.00 
tot 17.00 uur.
Info: Wil de Rijke 023-5270927.

Concertlezing over de Bal-
ten, geschiedenis van Est-
land, Letland, Litouwen en 
Oostelijk Pruisen. Estland, 
Letland en Litouwen zijn ech-
te muzieklanden. ‘Zonder hun 
muziek’ schrijft Jan Brokken, 
‘zouden ze ten onder zijn ge-
gaan.’ Rond zijn boek stelde 
Jan Brokken een tekst- en mu-
ziekprogramma samen, met 
medewerking van pianist Mar-
cel Worms en violiste Ursula 
Schoch. Zij voeren werken uit 
van de Estse componist Arvo 
Pärt, de Letse componist Pete-
ris Vasks en de Litouwse com-
ponist Jurgis Gaižauskas. Po-
dium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Donderdag 7 november 
t/m woensdag 4 december

Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku 
bij haar beelden en schilderij-
en. Feestelijke opening don-
derdagavond, 7 november 
19.30 – 21.00 uur. Andere ope-

ningstijden zijn ma-vrij: 8.30 – 
12.30 uur en woe.midd. 13.30 – 
16.30 uur.

Vrijdag 8 november

Muziekavond door Stich-
ting Bloemendaal Initiatief 
in Trefpunt Bennebroek met 
Heemsteedse pianist, Jaap 
Stork en vocaal ensemble 
Haerlemsche Heeren.
Locatie: Akonietenplein 1. 
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten 
aan de zaal à 10,-.

Zaterdag 9 november
Dance4Brasil, een gezellig 
dansfeest voor 30+ waar-
van de opbrengst (entree: 
25 euro) ten goede komt 
aan kansarme kinderen in 
Brazilië.
Zie: www.compassion.nl/ylona 
Feest met DJ Robert Hoogduin, 
in RCH-kantine, Sportparklaan 
Heemstede.
Kaarten via: Ylona.Dijkstra@
hotmail.com.

In de Luifel Cabaret Pool-
vogel met Wachtlokaal 9. 
Voorstelling ingelast ivm over-
lijden cabaretier Dara Faizi, 
die deze avond zou optreden. 
Aanvang20.15 uur. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.

Oratoriumkoor Kennemer-
land zingt  ‘Die Schöpfung’ 
van Joseph Haydn. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Annelies Smit, het wordt deze 
avond begeleid door Het Pro-
menade Orkest en drie profes-
sionele solisten zullen hun me-
dewerking verlenen. Aanvang: 
20.15 uur in de Philharmonie te 
Haarlem, Lange Begijnestraat 
11, toegang: 30,--. Kaarten zijn 
aan de kassa verkrijgbaar.
Info: www.koor-kennemerland.
nl/kooragenda.htm.

Alberdingk Thijm speelt tra-
gikomedie ‘De goede dood’ 
op 2/11 in Theater de Luifel, 
op 9/11 in Nieuw Vredenhof in 

Haarlem. Een aangrijpend en 
controversieel toneelstuk over 
euthanasie, geschreven door 
Wannie de Wijn. Realistisch en 
verfrissend, onder de bevlogen 
regie van Yardeen Roos.
Aanvang beide avonden 20.15 
uur. Kaarten à 12,50 te bestel-
len via thijmgroep@gmail.com 
met vermelding van de ge-
wenste datum/locatie en het 
aantal kaarten, of door te  bel-
len/sms’en met 06-43544556. 
U ontvangt een bevestiging 
van uw bestelling. De kaar-
ten liggen drie kwartier voor 
de voorstelling tegen contante 
betaling in Theater de Luifel of 
Theater Nieuw Vredenhof voor 
u klaar. Let op: pinnen niet mo-
gelijk! Meer info op
www.alberdingk-thijm.nl.

Zaterdag 9 en
zondag 10 november
Hobbyfestival in de Van 
Zantenhal, IJweg 1415. 
Nieuw-Vennep (Getse-
woud-Noord). Zo’n 125 
marktkramen binnen! Goed 
gevuld met al het materiaal 
voor uw creatieve hobby. Bei-
de dagen van 10.30 tot 16.30 
uur. Entree volw. 6,- en kinde-
ren tot 12 jaar gratis toegang, 
onder geleide. Inlichtingen:
Heins & Hobby’s, Gaffelwei-
de 24, Nieuwegein, tel. 030-
7370855, e-mail: info@heins-
hobbys.nl, www.hobbyfesti-
val.nl.

Zondag 10 november
Wings Ensemble in de 
Haarlemse Janskerk, om 
11.30 uur en om 15.00 uur in 
de Nieuwe Kerk te Haarlem. 
Onder de titel ‘Russische ro-
mantiek en de vrolijke Forel-
len’ brengt het Wings Ensem-
ble als eerste het hartstochte-
lijke Trio Pathétique voor kla-
rinet, fagot en piano van Mi-
chael Glinka ten gehore, en 
staat vervolgens het Forel-
lenkwintet, een van Schu-
berts vrolijkste en meest ge-
liefde werken voor piano en 
strijkers, op het program. Het 
Wings Ensemble heeft als 
gast de Japanse pianiste Mi-
suko Saruwatari uitgeno-
digd. Nieuwe Kerksplein 36. 
Toegang 19,50; voorverkoop 
17,50; Vrienden Wings Ensem-
ble 15,-. Reserveren:
www.wingsensemble.nl of 06-
811 952 17.

Russische romantiek en 
de vrolijke Forellen, uitge-
voerd door Wings Ensem-
ble in de Nieuwe Kerk Haar-
lem, Nieuwe Kerksplein 36. 
Aanvang: 11.30 en 15.00 uur. 
Toegang tot het concert be-
draagt 19,50 euro; voorver-
koop: 17,50 euro; Vrienden 
Wings Ensemble betalen 15 
euro. Reserveren:
www.wingsensemble.nl of 
tel. 06-811 952 17.

Van 16.00-17.00 uur (kerk 
open: 15.30 uur) ’Warschau 
Concert en andere stuk-

AgendA



ken’ door het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede in 
de Protestante Kerk, Kerkplein 
1, Zandvoort. Toegang gratis, 
bijdrage is welkom. Meer info: 
www.sbo-heemstede.nl.

Muzikale vertelling van 
sprookjes in de bibliotheek 
Heemstede, 14–15.30 uur.
Opnieuw kennismaken met 
de klassieker ‘Erik of het klein 
insectenboek van Godfried 
Bomans. Sprookjes op mu-
ziekale wijze vertolkt. Kaart-
jes kosten 5,-. I.s.m. boekhan-
del Blokker. Julianaplein 1, 
Heemstede. Leden ontvangen 
gratis een exemplaar van het 
boekje, op vertoon van hun 
bibliotheekpas.

Jazz in Zandvoort, Theater 
de Krocht - Grote Krocht 41, 
Zandvoort. Deze keer: Sjoerd 
Dijkhuizen. Aanvang: 14.30u. 
Toegang: 15,-/studenten 8,-
. Reserveren van kaarten via 
mail: info@jazzinzandvoort.nl 
of telefonisch 023-5310631.

Dinsdag 12 november 

‘Tuinen van de provence’, 
presentatie Groei & Bloei 
om 20.00 uur in De Blinkert, 
zaal De Duinpan, Rockaerts-
hof 66 te Haarlem. Deze tui-
nenreis, die in mei plaatsvond, 
wordt in beeld gebracht door 
Hanky Stolvoort. Sophie van 
Ditzhuijzen zal de beelden van 
de vele fraaie tuinen van com-
mentaar voorzien. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: gratis.

Alternatieve modeshow bij 
NvvH/Vrouwennetwerk. 
Aparte materialen zoals een 
creatie gemaakt van piep-
schuim, wijnkurken en vuil-
niszakken. Vanaf 14.00 uur 
in  gebouw ‘Onder de Poort’, 
Outgert Pieterslaan 2, Haar-
lem. niet-leden betalen 2,50 
entree. Info: 5477486 of
www.nvvh.nl.

Is duurzaamheid een 
nieuw geloof? Dat is de 
vraag voor Lodewijk Dros, 
redacteur van dagblad 
Trouw. Met collega Wilfred 
van de Poll schreef hij de 
‘Kleine catechismus van het 
groene geloof ‘. Deze bun-
del is gebaseerd op ideeën 
van Trouws Duurzame Hon-
derd, de honderd prominente 
Nederlanders die duurzaam-
heid, via hun werk of initiatie-

ven, sterk onder de aandacht 
brengen. Kom erover meepra-
ten in de Pauwehof achter de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede om 20.00 
uur. Toegang: 5,-.

Woensdag 13 november
Puzzelruilbeurs van 13.30 
tot 15.00 uur in het Grand Ca-
fé van Sint Jacob in de Hout, 
Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem. 
Natuurlijk kunt u ook terecht 
voor een praatje en een kop-
je koffie. Info bij de receptie 
van Sint Jacob in de Hout, te-
lefoon 023 - 8927900.

Vrouwen van Nu Heemste-
de ontvangt de heer Wage-
makers uit Sassenheim die 
een powerpointpresentatie 
geeft over ‘de Stelling van 
Amsterdam’.
Ook een verloting deze mid-
dag met fancy-fair. In De lui-
fel, Herenweg 69 Heemstede. 
Aanvang 14.00 uur. Niet-le-
den: 2,50 euro.

Donderdag 14 november 
China wereldleider? door 
Jan van der Putten Voormalig 
China-correspondent Jan van 
der Putten belicht het Chine-
se economische wonder, de 
hapering daarvan en de ge-
volgen voor de wereldeco-
nomie.
Podium Oude Slot - aanvang: 
20.15 uur -  17,00 euro.
Meer informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Epilepsie en Kunst, tijdens 
dit unieke evenement wor-
den 31 unieke kunstwerken 
verkocht bij opbod. De wer-
ken zijn gemaakt door cliën-
ten van Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland (SEIN). 
De opbrengst gaat naar we-
tenschappelijk onderzoek bij 
SEIN. Loc. Kapel Irene, Ach-
terweg 5, terrein Meer en 
Bosch. Vanaf 17.30 uur. Aan-
melden: VvSR@sein.nl.

Vrijdag 15 november

Foto aangeleverd door Jan 
Lubbers.

Lezing door Jan Lubbers: 
‘Exoten in mijn tuin’, door 
afd Groei en Bloei Benne-
broek.
In Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 1, 

in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis. Be-
langstellenden zijn van har-
te welkom.
Zie: www.bennebroek.groei.nl

Zaterdag 16 november
Lezing over kunstenaar 
Kees Verwey op landgoed 
Groenendaal. Ontvangst 
vanaf 10.30 uur. Max van 
Rooy, voorzitter Stichting Kees 
Verwey, geeft de lezing. 11.00-
13.00 uur. Aanmelden ver-
plicht via info@historischmu-
seumhaarlem.nl of 023 – 542 
24 27.

Cabaret ‘Jong, hip, fris en 
andere gruwelijkheden’ 
van cabaretier Kees van 
Amstel. Aanvang: 20.15 uur. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.

Bezoek Sinterklaas aan 
Heemstede centrum, met 
omstreeks 11.30 uur aan-
komst in de haven van 
Heemstede. Burgemees-
ter Marianne Heeremans zal 
Sinterklaas hier welkom he-
ten. Daarna rondrit door het 
centrum.

Zondag 17 november 
Theeconcert met het Ac-
cordeonorkest Esmeralda, 
onder leiding van Evert van 
Amsterdam in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Muziek uit films, 
musicals en klassieke muziek.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
gratis met deurcollecte.
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.

Zaterdag 23 november
Sint op Dak, Jan van Goy-
enstraat. Feest begint om 
17.00 uur. Om 18.00 uur ver-
schijnt Sinterklaas op het dak! 

Meijer, Ferschtman & Vier-
sen: toptrio in de Oude 
Kerk Heemstede.
Harpiste Lavinia Meijer is mo-
menteel een van Nederlands 
meest prominente klassieke 
musici en wordt veelvuldig in 

de media gesignaleerd. Ook 
celliste Quirine Viersen en vi-
oliste Liza Ferschtman heb-
ben over aandacht en succes 
niet te klagen.
Op het programma staan 
werken van Ibert, Saint-Sa-
ens, Ravel en Tedeschi, terwijl 
Lavinia Meijer ook een stuk 
zal vertolken van haar Einau-
di-album. 

Aanvang: 20.15 uur; entree: 
21,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 23 november 
en woensdag 27 november
Kinderen kunnen van 12.00-
15.00 uur en van 13.30-16.00 
uur knutselen in ‘het pakhuis 
van Sinterklaas’, op de Bin-
nenweg 31 in de oude antiek-
winkel.

Zondag 24 november
De actualiteit van Louis 
Couperus door Flip Ham-
mann, lezing & Porgy 
Franssen, voordracht.
In een voordracht die hij on-
dersteunt met beeld en geluid 
brengt Flip Hammann de per-
soon en het werk van Coupe-
rus tot leven.
Porgy Franssen draagt het 
verhaal Binocle voor, onder-
steund door operafragmenten 
van Wagner.
Podium Oude Slot - aanvang: 
15.00 uur - 17,00 euro.
Meer informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Filip Hammann en Porgy 
Franssen belichten in Oude 
Slot de actualiteit van Cou-
perus. Dit jaar wordt her-
dacht dat Louis Couperus 150 
jaar geleden werd geboren. 
De schrijver schiep een groot 
oeuvre, waarvan een aantal 
romans nog steeds wordt ge-
lezen. Couperus was beslist 
niet de levensgenieter waar-
voor hij zich graag liet door-
gaan. In een voordracht die 
hij ondersteunt met beeld en 
geluid zal Filip Hammann dui-
delijk maken hoe modern en 
actueel de zeggingskracht 
van Couperuis is. Uiteraard 
komen romans als Eline Vere 
en De stille kracht daarbij aan 
bod.
Aanvang: 15.00 uur. Ring-
vaartlaan, Heemstede, en-
tree: 17 euro. Kaartverkoop: 

023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Zaterdag 30 november 
Concert ‘Bach in de Bin-
nenstad’ door het Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe. Op het 
programma van Johann Se-
bastian Bach (1685-1750) 
BWV 236, Mis in G-Dur “Lu-
therse mis”.
Gevolgd door Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791) KV 
49, Missa Brevis in G. Doops-
gezinde Kerk in Haarlem, in-
gang Frankestraat 24, aan-
vang: 17 uur. Vrijwillige bij-
drage (richtbedrag 12,50 eu-
ro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl.

Rising Stars. Pavel Kolesni-
kov, piano, 2012 Honens Pri-
ze Laureate Pavel Kolesni-
kov (1989) begon met piano-
spelen op zesjarige leeftijd. In 
september 2012 startte hij bij 
de prestigieuze  Muziekkapel 
Koningin Elisabeth in de sec-
tie piano, onder leiding van 
Maria João Pires. In oktober 
won hij de eerste prijs van de 
Honens Internationale Piano 
wedstrijd.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 17,00 euro.
Meer informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

De Haarlemsche Tooneel 
Club  speelt ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier men-
sen een handjevol perso-
neel en een tafel die niet 
vrijkomt’.
Het ex-stel, Ben en Loui-
se, heeft, vergezeld door hun 
nieuwe partners Ellis en Don, 
afgesproken in een restau-
rant om het over de verdeling 
van de gezamenlijke spul-
len te hebben. Omdat de tafel 
niet vrijkomt, wachten ze in 
de bar bij het restaurant. Per-
soneel loopt af en aan, maar 
niemand lijkt hen aan hun ge-
reserveerde tafel te kunnen 
helpen.
Aanvang 20.15 uur en zon-
dag 14.30 uur. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kaar-
ten à 12,50 euro via de websi-
te www.haarlemschetooneel-
club.nl  of 023-5380076.

Zondag 1 december
Op de foto met Sinter-
klaas en eventueel een te-
kening aan hem geven, van 
13.00-15.30 uur. Locatie: voor 
de ING bank in het centrum, 
Binnenweg.
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Stormachtige muziekavond 
van Bloemendaal Initiatief
Regio - ‘Debussy en Ravel in 
de stormen van hun tijd’, pianist 
Jaap Stork komt vrijdagavond 
8 november in Het Trefpunt te 
Bennebroek met een muzikale 
vertelling over de twee grootste 
Franse genieën rond 1900. Wat 
dreef hen tot elkaar en uit el-
kaar? En vocaal ensemble Haer-
lemsche Heeren brengt ‘stilte na 
de storm’, liederen van o.a. Tho-
mas Tallis, Hans Leo Hassler en 
Edvard Grieg. Stichting Bloe-
mendaal Initiatief realiseert pro-
jecten in alle dorpskernen van 
de gemeente Bloemendaal. U 
bent van harte welkom op deze 
bijzondere avond met jonge zan-
gers en een bekende en gelief-
de Heemsteedse pianist en orga-
nist. Aanvang 20.00 uur. U vindt 
Het Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Kaarten 
aan de zaal, 10 euro p.p.

Haerlemsche Heeren is een vo-
caal ensemble dat in 2012 is op-
gericht door enkele jonge man-
nen die hun muzikale opleiding 
hebben gevolgd aan de Ka-
thedrale koorschool in Haar-
lem. Countertenor Floris Claas-
sens, tenor Philip Willemse, Hi-

dde Kleikamp en Vincent Tack, 
bariton Max de Jong en Jan Ne-
lissen, bas Gregor Ziekman en 
Jouke Wymenga. Jaap Stork 
(Heemstede, 1949) studeerde 
aan het Sweelinck Conservatori-
um te Amsterdam. Zowel op pia-
no als op orgel heeft Jaap Stork 
een omvangrijke concertante 
praktijk als solist opgebouwd. 
Ook verwierf hij naam als bege-
leider en als improvisator. Jaap 
Stork is ook actief als componist. 
Zo schreef hij o.m. een Missa 
Brevis, kamermuziek, en werken 
voor het piano- en orgelonder-
wijs. Ook componeerde hij voor 
diverse musicals en cabarets. 
Hij maakte cd’s met o.a. jazzpia-
nist Rob van Bavel en trompettist 
Boni Rietveld. Jaap Stork is titu-
lair-organist van de Adventskerk 
te Aerdenhout sinds 1970. Voor 
zijn verdiensten voor de kerk-
muziek en het muzikale leven in 
de Haarlemse regio werd Jaap 
Stork in 2012 gehonoreerd met 
een Koninklijke onderscheiding.

Stichting Bloemendaal Initiatief 
is een ANBI stichting met als vi-
sie dat niet alles wat op maat-
schappelijk of cultureel terrein 

als behoefte gevoeld wordt, door 
de (lokale) overheid gefinancierd 
moet worden. SBI biedt burgers 
en instellingen uit de gemeente 
Bloemendaal hulp bij het wer-
ven van gelden en/of organise-
ren van activiteiten om een goed 
doel te realiseren dat ten gunste 
van de (burgers van) gemeente 
Bloemendaal is. Onlangs werd 
gerealiseerd het aanlichten van 
de RK kerk van Vogelenzang.

Jaap Stork.

PKN-Heemstede
Stilte, meditatie en

mindfulness in Mariënheuvel
Heemstede - Wandelaars in 
Groenendaal hebben vast wel 
eens een glimp hebben opge-
vangen van het klooster Mari-
enheuvel. Het verstilde landgoed 
met zijn monumentale hoofdge-
bouw ligt verscholen aan de rand 
van het bos. Een bord aan de in-
gang vertelt dat hier de Congre-
gatie Zusters Augustinessen is 
gehuisvest. Van oudsher richt-
ten de activiteiten van de zusters 
zich met name tot de mens in 
nood. Tegenwoordig worden de-
ze activiteiten verricht door pro-
fessionele hulpverleners. Maar 
de zorg en aandacht van de zus-
ters blijft naar hen uitgaan. 
Wat weinigen weten, is dat de 
zusters iedere dinsdagavond van 
de week de kapel van het kloos-
ter open stellen voor een stilte-
viering. Deze viering draagt een 
zo breed mogelijk karakter. Niet-
kerkelijken en kerkelijken met 
allerlei achtergronden uit Heem-
stede en Bennebroek bezoeken 
de bijeenkomsten.  
Tijdens de stilteviering wordt 
een kaars aangestoken, een be-
de uitgesproken en een lied ge-
zongen. Na enkele meditatie-
ve woorden volgt dan een stilte 
van circa 15 minuten, die aan-
vankelijk misschien enige moei-
te zal kosten, maar die na ver-
loop van tijd weldadig werkt. De 
stilte is het hart van de bijeen-

komst die iedereen op een eigen 
manier kan invullen - met het 
licht van de kaars, de ingevallen 
avond, de beelden in de kapel, 
de woorden voor de meditatie 
of de eigen gedachten. Met een 
vaste avondbede en een avond-
lied wordt deze eenvoudige vie-
ring afgesloten. Het duurt een 
half uur, van 20.00 uur tot 20.30.
Juist in een tijd – waarin vrese-
lijke oorlogen woeden, dierbaren 
getroffen worden door ziekte, 
velen het moeilijk hebben door 
de crisis en het modieuze mul-
ti-tasken zijn grenzen kent en 
tol eist – kan verstilling, medi-
tatie en mindfulness een tegen-
wicht bieden. Zonder enige vorm 
van inschrijving of lidmaatschap 
kan iedereen deelnemen aan de-
ze meditatieve bijeenkomsten in 
de mooiste omgeving van Heem-
stede op een bijzondere locatie. 

Klooster Mariënheuvel in het 
Groenendaalse bos.

Koninklijke HFC pakt eerste periodetitel
Regio - Het was geen hoog-
staand duel afgelopen zondag in 
Rotterdam waar de Kon. HFC en 
VOC elkaar troffen. Twee stokou-
de verenigingen bonden na tien-
tallenjaren weer eens de strijd 
in competitieverband aan. In 
de eerste helft gingen de ploe-
gen gelijk op en zowel HFC als 
VOC kreeg kansen. De vaardige 
spits van VOC, Thomas Verhaar, 
vormde het grootste gevaar voor 
HFC. Keer op keer dwong hij 
HFC doelman Van der Werff tot 
optreden. Met de ruststand 1-1 
kon vriend en vijand vrede heb-
ben. Uit een strakke voorzet van 
Reggie Schaap kopte de uitblin-
ker aan de zijde van HFC Wouter 
Haarmans de bal tegen de tou-
wen. Wessel Verhaar, de jongere 
broer van Thomas, bracht VOC 
op gelijke hoogte door uit een 
corner te scoren. Na de pauze 

kwam HFC beter uit de kleedka-
mer dan het er met de rust was 
ingegaan. Ontbrak het in de eer-
ste helft aan strijdlust en het uit-
buiten van het surplus aan tech-
niek, in de tweede 45 minuten 
stond de wil om te winnen voor-
op. Duels werden gewonnen 
waardoor VOC meer onder druk 
kwam te staan. Uit een vrije trap 
van Donny Verdam pikte Mar-
tijn Tjon-A-Njoek met een zui-
vere kopbal ook weer een doel-
punt mee 1-2. VOC deed nog 
wel pogingen het spel te ver-
leggen. Het kwam zo nu en dan 
ook gevaarlijk door maar lang-
zaamaan vloeide de krach-
ten weg. Op conditie kon HFC 
de strijd gemakkelijk uitspelen. 
De klok stond al op 90 minuten 
toen Wouter Haarmans een uit-
trap van zijn doelman juist be-
oordeelde. Hij ging voor de bal 

en won het duel van zijn tegen-
stander en vond alleen doelman 
Vis van VOC nog voor zich. Be-
hendig maakt hij gebruik van 
deze kans en bracht de stand op 
de valreep op 1-3. Door het ver-
lies van De Zouaven voert HFC 
de ranglijst nu alleen aan en be-
haalde de eerste periodetitel die 
recht geeft op deelname aan de 
nacompetitie.
Ook het tweede elftal van HFC 
won zondag de eerste perio-
detitel in de reserve hoofdklas-
se. Reden voor een enkel glas 
bier, want de spelers zijn het af-
gelopen seizoen nog niet ver- 
geten. Met kerst fier bovenaan 
om daarna veel punten te ver-
spelen. Zondag gaat HFC in 
Bergen op Zoom op bezoek bij 
DOSKO de nummer 13 van de 
ranglijst. 
Eric van Westerloo

INGEZONDEN

VEW vindt net geen 
aansluiting bij de top
Heemstede - Het eerste van 
voetbalvereniging VEW kende 
een drukke week. De wedstrijd 
van Schoten werd vorige week 
zaterdag afgelast en moest mid-
weeks worden ingehaald. Afge-
lopen zaterdag moest VVH-Vel-
serbroek worden verslagen.
Afgelopen woensdag werd er 
met ruime cijfers gewonnen van 
het laag geklasseerde Schoten. 
Thuis aan de sportparklaan ver-
sloeg VEW Schoten. En stuur-
de dat team met 8-2 terug naar 
huis. Bij 8-0 vond VEW het wel-
letjes. Bij de rust was het al 4-0 
en direct na rust werd het 5 -0 
waardoor de wedstrijd al snel op 
slot zat. Na 3 x Niels Dekker, 2x 
David Straetemans, 2x Michiel 
Dekker en 1x Bob de Leeuw 
vond VEW het genoeg. Uiteinde-
lijk scoorde Schoten nog 2 keer 
tegen maar dat was voor de sta-
tistieken. Derhalve ging VEW 
met een goed gemoed afgelopen 
zaterdag richting Velserbroek. 
Maar al snel bleek dat VVH-Vel-
serbroek niet van plan was om 
de punten zo maar weg te ge-
ven. De gastenheren waren een 
stuk gretiger dan Schoten en 
VEW had het er knap lastig mee. 
VEW moest in de eerste 45 mi-

nuten dan ook een tegentreffer 
incasseren. VEW kwam na rust 
nog wel op gelijke hoogte door 
Niels Dekker. Maar VEW mocht 
blij zijn dat het met een punt 
naar huis mocht. In de tweede 
bedrijf waren de beste kansen 
voor de thuisploeg. Met dit gelij-
ke spel schiet VEW niet veel op. 
Momenteel staat VEW 6de met 
11 punten uit 7 wedstrijden en 
is hiermee eigenlijk de beste van 
de rest. De komende twee wed-
strijden thuis tegen DSS(4de) en 
uit tegen De Brug(1e) zijn bepa-
lend of VEW zich in de top van 
het klassement kan nestelen. 
Naast het voetbal zijn er ook tal 
van nevenactiviteiten gepland. 
Zo is er 8 november klaverjas-
sen en is 22 november de alge-
mene ledenvergadering gepland 
(agenda zie website). De week 
erna op 29 november staat het 
bezoek van Sinterklaas op het 
programma (17.30 en 19.00 uur) 
en later op de avond (20.00 uur) 
is de traditionele wijnproefavond 
weer gepland. Hierbij kunnen 
ook wijnflessen worden bestelt 
die nog voor de kerst in huis zijn. 
Meer weten over voetbal of over 
de nevenactiviteiten kijk dan 
eens op  w ww.vewheemstede.nl.   

Herfstfoto: 
beestachtig 

mooi
Heemstede – Maren-
ka Groenhuijzen fotogra-
feerde de herfst in detail. 
U ziet hier van heel dicht-
bij een kastanjevrucht nog 
in haar schil. “Wat eng hé, 
het lijkt wel een beest...”, al-
dus de fotografe uit Heem-
stede. Maar wel beestach-
tig mooi!
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Commissie-
vergaderingen 

op 12 en 14 november

Subsidie voor isolatie woning
De gemeente stelt -onder bepaalde voorwaarden- 
een subsidie van maximaal € 500 beschikbaar 
voor het isoleren van de woning. Dit heeft de raad 
op 31 oktober besloten. De volgende isolerende 
maatregelen komen in aanmerking:
- dakisolatie
- vloerisolatie
- spouwmuurisolatie
- isolatie massieve muur
- HR ++ glas
Het totale subsidiebudget is gelimiteerd. Als de 
aanvragen die voor 7 december binnenkomen 
het totaalbedrag dat aan subsidie beschikbaar is 
overtreffen, wordt geloot. Is het subsidieplafond dan 
nog niet bereikt, dan worden aanvragen die na 
7 december binnenkomen afgehandeld op 
volgorde van binnenkomst.
Verderop in deze uitgave vindt u meer informatie 
over deze nieuwe ‘Subsidieverordening 
energiebesparing en duurzame energie Heemstede’. 

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via 
www.heemstede.nl/wonen/duurzaamheid. 
Op de website vindt u nog meer stimulerende 
maatregelen waarvan u gebruik kunt maken om 
uw woning te verduurzamen of te isoleren.

Agendatips!
 Vergadering begroting gemeente

 Donderdag 7 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering commissie Samenleving
 Dinsdag 12 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering commissie Ruimte
 Donderdag 14 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Intocht Sinterklaas
 Zaterdag 16 november 11.30 uur 
 Haven van Heemstede

 Wethouders in de wijk
 Vrijdag 22 november 10.00-12.00 uur 
 Spaarne Ziekenhuis

 Heemstede herdenkt
 Vrijdag 22 november 19.00-21.00 uur 
 Begraafplaats Herfstlaan

 Vergadering gemeenteraad
 Donderdag 28 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Parkeerkaart is 
kortingskaart
Heeft u ze al gezien? De nieuwe parkeerkaartjes 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat? Op initiatief 
van enkele winkeliers zijn er kortingsbonnen 
afgedrukt op de parkeerkaartjes. Daarmee kunt u 
sinds deze week leuke korting krijgen bij enkele 
winkels in Heemstede.

Wethouders in de wijk: 
vrijdag 22 november
Een keer in de twee maanden houden de 
wethouders een inloopspreekuur ‘in de wijk’. Op 
een steeds wisselende locatie in Heemstede kunt u 
dan in gesprek gaan met Jur Botter, Christa Kuiper 
en Pieter van de Stadt. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Op vrijdag 22 november zijn de wethouders 
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in het Spaarne 
Ziekenhuis aan de Händellaan. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Wipperplein 3 het plaatsen van reclame 

wabonummer 8107, ontvangen 20 oktober 2013. 
- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 

wabonummer 8109, ontvangen 20 oktober 2013.
- Willem Klooslaan 17 het kappen van 
 1 lindeboom wabonummer 8152, ontvangen 
 23 oktober 2013.
- Heemsteedse Dreef 80 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 8189, ontvangen 
23 oktober 2013.

- Rijnlaan 54 het kappen van 1 es wabonummer 
8193, ontvangen 25 oktober 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7874, ontvangen 10 oktober 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Breitnerweg 6 het uitbreiden van de bestaande 

aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
verzonden 1 november 2013. Reguliere procedure

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 
betonnen damwand door een houten damwand 
en het bouwen van een steiger wabonummer 
7551, verzonden 1 november 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 
garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, verzonden 1 november 2013. Reguliere 
procedure

- Willem  Klooslaan 17 het kappen van 1 lindeboom 
wabonummer 8152, verzonden 1 november 2013. 

- Industrieweg e.o. het kappen van 2 essen, 
 1 lijsterbes en 3 esdoorns wabonummer 7681, 

verzonden 1 november 2013. 
- Nicolaas Beetslaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis met het uitbreiden van de bestaande 
dakopbouw, wabonummer 7549, verzonden 

 1 november 2013. 
- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 
verzonden 1 november 2013. Reguliere procedure

- Julianalaan 1A het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, verzonden 1 november 2013. 

- Glipper Dreef 186 het kappen van 1 eikenboom 
wabonummer 8088, verzonden 1 november 2013. 

- Timorstraat 65 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 7477, verzonden 1 november 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, verzonden 

 1 november 2013. 
- Prinsessenhof 11 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7480, 
verzonden 1 november 2013. 

- Herenweg 5 het aanleggen van infrastructuur 
t.b.v. nieuwbouw zorgwijk Hartekamp, 
wabonummer 6257, verzonden 1 november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 12 november 
2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 12 november 2013
- Spreekrecht burgers
- Presentatie gezondheidsmonitor door de GGD 

Kennemerland 
- Regionalisering leerplicht (A-stuk)
- Vaststelling Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs 2013 (A-stuk)
- Wijziging begroting 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland en vaststellen 
begroting 2014 (A-stuk)

- Toekomst Tennispark Groenendaal (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen 
komt in november te vervallen. 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 november 2013 
om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 14 november 2013
- Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied (B-stuk)
- Voortgang ISV-programma Heemstede 2010-

2014 (B-stuk)
- Voortgang bouwplan Albert Heijn 

Blekersvaartweg (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Vaststellen definitief actieplan Geluid 2013-2018 

(C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Brief d.d. 26 september 2013 inzake 

correspondentie verkeersonveiligheid na 
renovatie Herenweg

- Overzicht bouwprojecten november 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 

stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 november 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen een intrekking en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de Wwb - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om uitkering op grond van de 
  Wwb - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  wijzigen van het gebruik van een winkel 
  naar een daghorecabedrijf en het 
  plaatsen van reclame m.b.t. een pand aan 
  de Jan van Goyenstraat 2 - openbaar - 
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de 
hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023)5485607.

Nieuwe Subsidieverordening energiebesparing en duurzame 
energie gemeente Heemstede
Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad 
de Subsidieverordening energiebesparing 
en duurzame energie gemeente Heemstede 
vastgesteld. Met de Subsidieverordening 
wil de gemeente isolerende maatregelen 
aan de woning stimuleren. Particuliere 
woningeigenaren en verenigingen van eigenaren 
van appartementencomplexen kunnen gebruik 

maken van de Subsidieverordening mits aan de 
daarin gestelde voorwaarden wordt voldaan. De 
Verordening treedt met ingang van 7 november 
2013 in werking. 

De Verordening ligt tot en met 29 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”. Het 
aanvraagformulier (bijlage 2 bij de Verordening) 
kan daar of op www.heemstede.nl/wonen/
duurzaamheid worden gedownload. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer E. Satoer (023- 5485 763 of 
esatoer@heemstede.nl).



Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering 
van 26 september 2013 het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’, digitaal bekend onder 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0201.GML, gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de gebieden 
Nijvenheidsweg/Cruquiusweg en delen van de 
Leidsevaartweg te Heemstede

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:

Toelichting

- Kantoor
 Binnen de bestemming “Kantoren” zijn alleen 

instellingen toegestaan die zich bezig houden 
met de uitoefening van administratieve 
werkzaamheden. Ook zijn gebouwen ten behoeve 
van opslag van materialen toegestaan. Ten 
behoeve van het kantoor aan de Industrieweg 
5-7 is een aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-
werkplaats’ toegevoegd. Met deze toevoeging is 
een reeds bestaande situatie positief bestemd. De 
bouwhoogtes wijzigen niet en zijn overgenomen 
uit de vorige bestemmingsplannen voor dit 
gebied.

- Gemengd-13
 Verreweg de meeste gebouwen in het 

plangebied hebben de bestemming “Bedrijf-1’ en 
‘Gemengd-13”. Binnen de bestemming ‘Bedrijf-1’ 
en ‘Gemengd-13’ zijn bedrijven uit de categorie 
1, 2 en 3.1 toegestaan. Er is een mogelijkheid 
om met de in het bestemmingsplan 
opgenomen afwijkingsmogelijkheid middels 
een omgevingsvergunning te verlenen 
voor bedrijven in categorie 3.2 indien deze 
vergelijkbaar is met een categorie 3.2 bedrijf. 
Binnen ‘Gemengd-13’zijn ook kantoren en –
met een aanduiding- Woningen toegestaan. 
Indien met vrijstellingen in het verleden andere 
functies zijn mogelijk gemaakt wordt dit ook 
door middel van een aanduiding aangegeven. 
Binnen de aanduiding sportzaal is fysiotherapie 
als ondergeschikte bestemming toegestaan. Dit 
is passend binnen de fitness en geeft ruimtelijk 
gezien verder geen bezwaren. De bouwhoogtes 
wijzigen niet en zijn overgenomen uit de vorige 
bestemmingsplannen voor dit gebied.

 Nadrukkelijk is in de staat van bedrijfsinrichtingen 
opgenomen dat e-commerce is toegestaan 
op de bedrijventerreinen. Hieronder vallen 

tevens de afhaalpunten van op internet 
bestelde goederen, de postorderbedrijven 
en de post- en bezorgdiensten. Ook hier 
is sprake van continuering van beleid, in 
de vorige bestemmingsplannen was dit al 
mogelijk, maar vanwege de datering van de 
bestemmingsplannen nooit specifiek benoemd 
vanwege het ontbreken van e-commerce.

 Garagebedrijven met showroom blijven 
toegestaan, maar zijn met een aanduiding 
aangegeven, omdat ze alleen zijn toegestaan in 
het gebied Cruquiusweg/Nijverheidsweg.

Regels

Toegevoegde begrippen
- Fitness
 het geheel van sportieve activiteiten die tot 

doel hebben de algehele conditie, de fitheid 
en/of gezondheid en/of de conditionele 
voorwaarden van mensen te verbeteren en/of 
te onderhouden, door individuele trainingen, 
groepslessen;

- Fitnessruimte
 De ruimte ten behoeve van fitness.
- Werkplaats
 plaats met machines en gereedschappen waar 

men (ambachtelijk) werk doet.

Bij regel ‘Gemengd-13’
- Fysiotherapie ter plaatse van de aanduiding 

‘sportzaal’.
- De hoogte van de mast ter plaatse van de 

specifieke aanduiding ‘zend-/ontvangstinstallatie’ 
mag ten hoogste 40 meter bedragen;

- Voor de onder 4.1.1. onder f. genoemde 
fitnessruimte gelden de volgende regels:

 - fitnessruimte is uitsluitend toegestaan in de 
  verdiepingslaag;
 - het maximaal oppervlakte is 1490 m²;
 - binnen de in b. genoemde oppervlakte is 
  maximaal 30 m² fysiotherapie zoals bedoeld in 
  artikel 4.1.1 onder o. toegestaan.
- Uitgesloten van gebruik bij ‘Gemengd-13’:
 - Het gebruik van gronden en bouwwerken 
  voor maatschappelijke doeleinden 

Bij regel ‘Kantoor’
- De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor:
 - gebouwen voor opslag van materialen en 
  goederen;
 - ‘Werkplaats’ ter plaatse van de aanduiding 
  ‘specifieke vorm van bedrijf - werkplaats’ 

Toegevoegde regel
Regel ‘Waterstaat-Waterkering’

Verbeelding
- Waterstaat waterkering toegevoegd
- De aanduiding ‘specifieke vorm van 
 bedrijf - werkplaats’ toegevoegd
- De aanduiding ‘specifieke vorm van 

maatschappelijk - tandarts’ is verplaatst naar 
 de feitelijke locatie van de tandarts

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl . De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede 
en klik vervolgens op de IDN van dit plan (NL.
IMRO.0397.BPbedrijven-0201.GML). 

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 7 november 2013 voor zes weken 
voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende 
6 weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit 
geldt ook voor belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ ook van kracht.



Zon op Heemstede realiseert dit 
jaar nog twee projecten
Heemstede - Met het crowd-
funding project ‘Zon op Heem-
stede’ worden drie daken van de 
gemeente Heemstede -om niet- 
gebruikt voor het opwekken van 
zonnestroom. Er zijn genoeg PV-
panelen verkocht om de eerste 
twee deelprojecten te starten. 
Zon op Bronstee, aan de Over-

boslaan 28, en Zon op Van der 
Waals, voor op de gymzaal aan 
de Van der Waalslaan 33, zullen 
waarschijnlijk dit jaar nog wor-
den gerealiseerd, uitgerust met 
zonnepanelen. 
De gemeente Heemstede ver-
plicht zich tot de afname van de 
energie tegen een marktconfor-

me prijs. Dus zelfs wanneer de 
gebouwen onverwacht tijdelijk 
niet worden gebruikt zal de zon-
nestroom worden afgenomen. 
Dit is voor deelnemers een ui-
terst belangrijke garantie. De-
ze garantie tekent het belang 
dat de gemeente aan dit project 
hecht.

De zonnestroom wordt gebruikt 
in de gebouwen van de ge-
meente zelf. Onder het eerste 
dak aan de Overboslaan 28 be-
treft het bijvoorbeeld een depen-
dance van een openbare school, 
een KDV en een BSO. Ideaal, 
want gedurende weekdagen 
wordt de opgewekte energie di-
rect gebruikt. Door de financië-
le constructie is dit project inte-
ressant voor deelnemers zonder 
eigen geschikt dak. Zo laat de 
Klankbordgroep Duurzaamheid 
Heemstede in een bericht weten.

Mix-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Prince-
hof, Glipperweg 57 in Heemste-
de.  Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix  tus-
sen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking.  
Kom jij op zaterdag 16 november 
van 19.30 tot 22.00 uur. Meer in-
formatie? Bel Casca: 023 - 548 
38 28 of e-mail plexat@casca.nl 
of via www.casca.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Raadsbesluiten 31 oktober 2013
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden tot 
agendapunt 4
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden vanaf 
agendapunt 4

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Bespreekpunten
Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan
Vastgesteld met 18 stemmen voor en 2 tegen.
VOOR: VVD, D66, CDA, HBB, PvdA
TEGEN: GL

Groenbeleidsplan Heemstede 2014
Unaniem vastgesteld

Vaststelling bestemmingsplan 
“Woonwijken zuid en west”
Vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 tegen:
VOOR: VVD, D66, CDA, PvdA, GL
TEGEN: HBB

Najaarsnota 2013
Amendement D66, VVD CDA en GL “Herstel inboet 
bomen”
Aangenomen met 16 stemmen voor en 5 tegen
VOOR: VVD, D66, CDA, GL
TEGEN: PvdA, HBB
Najaarsnota 2013, geamendeerd
Aangenomen met 16 stemmen voor en 5 tegen
VOOR: VVD, D66, CDA, GL
TEGEN: PvdA, HBB

Hamerpunten (unaniem)
- Vaststelling subsidieverordening 
- Energiebesparing gemeente Heemstede
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning kindertuin/generatietuin 
Wandelbos Groenendaal Stichting Kom In Mijn 
Tuin

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (Torenlaan)

- Vaststelling bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening”

- Wijziging APV, regeling paracommercie
- Eigendomsoverdracht brandweerkazerne
- Begroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland 

Overige punten
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
31 oktober 2013
Unaniem vastgesteld
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