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Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - Het monumentale huis van beeldhouwer Van 
den Eijnde aan de Willem van de Veldekade, werd gebouwd
als atelierwoning tussen 1921-1923, dat hij heeft ontworpen en 
ook heeft voorzien van diverse reliëfs. Van den Eijnde heeft bij 
het ontwerp gekozen voor een abstract, theoretisch uitgangs-
punt, mogelijk op basis van de theorie en geometrie van de 
schilder W.A. van Konijnenburg.
Het huis heeft twee ateliers, waarvan de bovenste verdieping 
een tussenvloer heeft die weggenomen kan worden, zodat
er werkruimte van negen meter hoog ontstaat voor grote 
werken. Reliëfs zijn: Het Spel, 
De Arbeid, De Dagelijkse Strijd 
en De Schoone Droom. Enkele 
jaren na de voltooiing van de 
atelierwoning werd er bij de 
entree een glas-in-loodraam 
van Huib de Ru aangebracht, 
welbekend van de glas-in-
loodramen van de Doopsge-
zinde Kerk in Heemstede.
 
Bron: Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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EHBO Vereniging 80 jaar jong
Heemstede - Donderdagavond 
3 oktober was het groot feest bij 
de EHBO-vereniging Heemste-
de. Deze avond stond in het te-
ken van de 80ste verjaardag van 
de vereniging. De avond begon 
met een presentatie van de heer 
K. Haasnoot, al ruim 30 jaar actief 
als kinderarts en werkzaam bij 
de Noordwest Ziekenhuisgroep 
in Alkmaar. Hierna was het tijd 
voor een feestje. Alle leden ge-
noten van een heerlijke taart die 
voor dit speciale evenement met 
liefde was gemaakt door Miran-
da Beerthuizen. Onder het genot 
van een hapje en drankje werd 
door iedereen dit mooie jubi-
leum gevierd.

EHBO Heemstede is trots op haar 
80-jarig bestaan. Ook interes-
se om te leren helpen? De eerst-
volgende EHBO-basisopleiding 
bij de EHBO-vereniging Heemste-
de start op Donderdag 16 januari 
2020. Inschrijven kan via:
www.ehboheemstede.nl.

Voor meer informatie:
Karlagroen@planet.nl 

Laatste ‘heen en weer’ met het Cruquiuspontje

Stroomboot uitgezwaaid
Heemstede - Bij de laatste tocht 
onlangs van het veerpontje bij 
het Theehuis Cruquius, dat vaart 
van het Theehuis naar de Zuid-
Schalkerweg, gebeurt er iets 
wonderlijks. De Spaarne Town 
Jazzband vaart mee op deze laat-
ste tocht, speelt een dixie-deun-
tje en de meeuwen krijsen niet. 
Ze luisteren, zo lijkt het met hier 
en daar een scheef koppie. Tot er 
eentje opveert en gaat dansen. 
De schipper kijkt ernaar en denkt: 
“Van mij mogen die muzikanten 
het hele seizoen mee.”

De heren van de Spaarne Town 
Jazzband spelen weliswaar graag 
op het water, de muziek krijgt er 
alle ruimte, maar ze worden ook 
veel gevraagd en te veel kunnen 
sommige spelers niet meer aan. 
De nestor met die tuba is tenslot-
te al 94 jaar. Maar wat maakten ze 
er weer een feest van. Improvise-
ren op ‘Schipper mag ik overva-
ren’.  En ‘Op de woelige baren’.

Eenmaal aangekomen aan de 
overkant stond daar een aantal 
schippers al met een Berenburg 
of ander drankje klaar, de bitter-
ballen waren onderweg al ge-
kaapt. Dus even terug naar de fri-
tuur van het Theehuis Cruquius 

die dit al had verwacht. De war-
me bitterballen stonden klaar.

Weer aan de overkant sprak 
schipper Leo van Beek de wij-
ze woorden: “Ik zing niet, want ik 
spaar mijn stem om te praten.”
Hij citeerde drs P.: “Heen en weer.”  
“Wij zijn hier aan de oever van een 
machtige rivier. De andere oever is 
daarginds, en deze hier is hier. De 
oever waar we niet zijn noemen 
wij de overkant.  Die wordt dan de-
ze kant zodra we daar zijn aange-
land. En dit heet dan de overkant, 

onthoudt u dat dus goed. Want dat 
is van belang voor als u oversteken 
moet. Dat zou nog best eens kun-
nen, want er is hier veel verkeer.
En daarom vaar ik steeds maar vice 
versa heen en weer.”
Ook hier wist de Spaarne Town 
jazzband raad mee. Met de al-
lerlaatste vaartocht gingen de 
schippers naar de overkant, sa-
men heen en weer zingend. Daar 
klonk het “Tot 1 april volgend 
jaar!”

Ton van den Brink

Spaarne Town Jazz Band.

KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

de Heemsteder

- Heemsteedsedreef, 350 kranten
- Omgeving Leeghwaterlaan/Floresstraat, 250 kranten 

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
MET SPOED GEVRAAGD:

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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Oma’s
gehakt-
ballen

Onlangs weer eens lekker 
uit eten gegaan. Dan ga je 
alvorens je aan tafel gaat 
en je te goed doet aan culi-
nair (eendenborst) of ordi-
nair (kroket met frites) even 
netjes de handjes wassen. 
Tegenwoordig is het alle-
maal elektriek wat de klok 
slaat om je handen te dro-
gen. Iets waar je onheilspel-
lend je handen in steekt, wat 
vervolgens aanslaat en daar-
na als een soort mini-orkaan 
je handen droog blaast. Je 
nagels worden nog net niet 
je nagelriemen uitgeblazen, 
dus daarna wel even chec-
ken of ze nog aan je vin-
gers zitten. Voor me stond 
een man die ook zijn han-
den moest drogen. Dat werd 
een gênant en tochtig tafe-
reeltje. Dat ding sloeg aan 
met zo’n gigantische lucht-
stroom, dat die zijn toupet 
alle kanten opblies. Oei: go-
ne with the wind. Die oude 
papieren handdoekjes wa-
ren dus zo slecht nog niet.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Gone with the 

wind

Coming out-dag op het raadhuis
Heemstede - Vrijdag 11 oktober 
is internationale Coming Out-
dag.  De gemeente organiseert 
ook in het raadhuis van Heem-
stede (Raadhuisplein 1) verschil-
lende activiteiten. Voor lesbi-
sche vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgen-
ders en interseksen (LHBTI’s) én 
natuurlijk voor alle andere ge-

interesseerden. Het eerste deel 
van de tentoonstelling ‘Wie zegt 
U’, georganiseerd door de Roze 
Kunstlijn, wordt geopend door 
burgemeester Astrid Nienhuis. 
Diverse artiesten treden op, on-
der meer Astrid Nijgh.  Het pro-
gramma vindt plaats van 15 - 17 
uur. U vindt het volledige pro-
gramma op www.heemstede.nl.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 13 oktober om 10u.
 Mevr. C. Zonnenberg.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 10 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 13 oktober, 10u.
Woord- en Communieviering 

m.m.v. In Between.
Pastor Petra Kuperus.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 13 oktober, 10u.
 Spreker: dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 13 oktober
Oude Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terpstra, 

m.m.v. de cantorij.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 13 oktober, 10u. 
Voorganger Ds. O.S. van Dongen 

(Amsterdam).

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 13 oktober, 10u.
ds. Otto Sondorp (Haarlem).
Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

ZIE ONZE SITE: HEEMSTEDER.NL

We zijn al bijna aan het eind van 
de even kant van de Zandvoort-
selaan met de nummers 188 
en 190. Beide zijn samen ge-
bouwd. De toen-foto is dit keer 
een fragment uit een bouwte-
kening van 1923. In 1922 wordt 
er al fl ink geadverteerd voor 
de verkoop van nr. 188 en 190 
door Makelaar L. Evendijk, die 
188 als adres opgeeft. Prijs is
fl . 14.500,- tot fl . 17.500,-. (koop-
je zou je nu zeggen). Een koop-
man is de eerste bewoner aldus 
het stratenboek uit 1926. Van-
af 1929 wordt een boekhou-
der genoemd. Vanaf 1940 een 
werktuigkundige tot zeker hal-
verwege de jaren 60. In 1982 
nog een fl inke aanpassing aan 
het woonhuis, voor- en ach-
ter. Stichting Logeerhuis laat nr. 
188 aanpassen naar logeerhuis 
in 1989. In 2007 nog een brand-
melding op dit adres, maar dat 
was loos alarm.
Met een beetje google komen 
op nr. 188 nog voorbij: ‘HBN Au-
pair Services’, ‘Synchroon Hol-
ding b.v.’ (2016).

Nummer 190 wordt wat interes-
santer qua onderneming. Wel-
iswaar begonnen als woonhuis 
met een vertegenwoordiger als 
eerste bewoner, daarna direc-
teur Ottjes (eind jaren 20) van 
‘NV Claudius tot Exploitatie van 
Onroerende goederen’ tot zeker 
begin jaren 40. In het straten-
boek van 1942 woont de we-
duwe van dhr. Ottje op nr. 190, 
maar overlijdt ook in 1942. In 
het stratenboek van 1948 wordt 
boomkweker G.J. van Dijk ge-
noemd van de bekende fi rma 
‘Van Empelen en van Dijk’. Voor-
alsnog wordt nr. 190 gebruikt 
als adres voor de fi rma. In de 
jaren zestig komt daar Zand-
voortselaan 192 bij (komen we 
volgende week op terug).
Via google komen we op nr. 190 

nog tegen: ‘Intragis B.V., ‘2value’, 
‘Van Kleef Consulting’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 6 oktober 2019 met 
een duidelijk lager dak dan de 
bouwtekening.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 

zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (70)

Zandvoort - Regelmatig komt 
het voor dat we weinig weten 
van de achtergrond van een 
hond die bij ons in de opvang 
terecht komt. Alleen als een 
hond wordt afgestaan kun je 
de oude eigenaar van alles vra-
gen over het karakter van de 
hond. Wanneer echter een dier 
als zwerver binnenkomt, is er 
natuurlijk vrijwel niets bekend 
en moeten we de hond echt
leren kennen.

We ondernemen dan ook van 
alles met de hond om te zien 
hoe het dier op allerlei ver-
schillende situaties reageert. 
Dat begint met het uitlaten van 
een hond, maar we gaan bij-
voorbeeld ook naar het strand 
of juist naar drukke plekken. 
Het is voor ons belangrijk om 
te weten hoe het dier omgaat 
met kinderen, andere honden 
en veel mensen. 

Onze ‘huiskamer’ is eveneens 
heel nuttig om een hond te le-
ren kennen. Dit is een ruimte 
die is ingericht met een bank-
stel en eethoek zodat het een 
beetje op een echt huis lijkt. De 
verzorgers kunnen zo zien hoe 
de hond zich dan gedraagt. 
Sommige dieren springen di-
rect op de bank alsof ze niets 
anders gewend zijn. Maar hoe 
reageert de hond als hij weer 
van de bank wordt afgestuurd? 
Laat hij de stoelen met rust of 
begint hij er meteen op te kau-
wen? Onlangs hebben we zelfs 
een deurbel gekocht om ook 
uit te kunnen vinden hoe daar 
door de hond op wordt gerea-
geerd.

Door alle informatie die we zo 
verzamelen zijn we steeds be-
ter in staat om de beste match 
te maken van een asielhond 
met een nieuwe eigenaar. En 

daar doen we het natuurlijk al-
lemaal voor.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Asielhonden leren kennen

Huwelijk:
26 september

René F. Barbiers &
Liza J. Booij

27 september
Lars M. de Boer &

Christine M. Rubeling

28 september
Gerard Blauw &

Josine Hoogenraad

2 oktober
Alexander Sporre &
Emilie B.S. Koppius

Geboorte
29 september

Amélie Feldbrugge

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Busexcursie naar Garderen en Terschuur
Heemstede - – Op dinsdag 22 
oktober vindt er de busexcur-
sie naar zandsculpturenfestijn in 
Garderen en Terschuur plaats.

Het thema van het Zandsculptu-
renfestijn op de Veluwe is dit jaar 
‘Reis om de wereld’. In het Oude 
Ambachten & Speelgoed Muse-
um krijgt u een unieke kijk in de 
wereld van toen... geen electrici-
teit, veel handenarbeid, en in die 
tijd waren de mensen afhanke-
lijk van de hulp van familie, vrien-
den en buren. Er is ook een in-
drukwekkende verzameling van 
oud en antiek speelgoed, er zijn 
wisselende tentoonstellingen en 
buiten staan oude landbouw-

werktuigen en machines. De bus 
brengt u rond 17.15 uur weer 
naar huis. 

Verzamelen om 8.15 uur bij de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Kosten: € 75,50 incl. vervoer, 
koffi  e en gebak, entree, lunch, 
kopje thee en drankje en borrel-
hapjes. Opgeven kan nog, er zijn 
nog een paar plekjes vrij. 

Inschrijven voor de excursies kan 
d.m.v. betalen bij de receptie van 
de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. U ontvangt een bewijs van in-
schrijving. Voor al de excursies 
geldt dat u goed ter been moet 
zijn.

Meer informatie over deze excur-
sies vindt u op:
www.wijheemstede.nl.

De schatkamer 
in de Hermitage
Regio - Op dinsdag 15 oktober 
vindt de Trefpuntlezing ‘De schat-
kamer in de Hermitage’ door
Karin Braamhorst plaats om 13.30 
uur in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede.

Een lezing naar aanleiding van 
de veelomvattende jubileumten-
toonstelling van de Hermitage 
Amsterdam in 2019 met speelse 
en spannende confrontaties in de 
kunst uit het oude Egypte, Grie-
kenland en Rome maar ook uit 
Siberië, het Midden-Oosten en 
Oost-Azië.

De entree is € 5,-. Deze populaire 

middagen zijn wel vaak snel vol. 
Wij adviseren u om te reserveren 
als u verzekerd wilt zijn van een 
plekje. Reserveren kan via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.
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Flamenco op de Binnenweg
Vera Bruggeman tijdelijk 
op Binnenweg 88
Heemstede - Waarom die win-
kel leeg laten staan als je zoveel 
mooie dingen in huis hebt. Vera 
Bruggeman kwam in gesprek 
met de Vomar die de Binnenweg 
88 nog leeg heeft staan. Die win-
kel gebruiken voor expositie en 
leuke muziekoptredens op de za-
terdag, kunstenares Vera Brugge-
man weet er wel raad mee. Als 
zangeres heeft ze een eigen band 
waarin Piet van Steenis speelt. 
Vera heeft een vriendin, Maria Ro-
bles, flamencozangeres, die ook 
flamencokleding maakt. Samen 
maakten ze een jurk en er ont-
stond het idee van een flamen-
co-optreden in de nieuwe gale-
rie van Vera.

Zaterdagmiddag speelde Piet op 
zijn gitaar al wat Spaanse klan-
ken en begon Maria met haar 
zang, Alsof er niets afgesproken 
was, lekker spontaan en bezoe-
kers gingen meeklappen met de 
castagnetten, met de vrolijke ach-

tergronden van de grote schilde-
rijen. Opvallend waren de schil-
derijen van grote tulpen die Vera 
geschilderd had uit haar zoals ze 
noemt Hillegomse periode. Ze 
had toen een atelier in Hillegom. 

Aan de andere zijde van de pop 
upgalerie hangen schilderijen 
van Connie Vlasveld. Veel mooie 
bosgezichten alsof je er midden 
in staat. Zij voert haar thema`s 
uit in etsen, linodrukken en acryl-
schilderijen. Thema`s die zij vindt 
in de natuur, bossen, vissen in de 
onderwaterwereld die haar fasci-
neren.

Ze heeft al een indrukwekkend 
aantal exposities gehad en de be-
kroning is dat na het Rembrandt-
project waaraan zij deelnam, er 
nu werk van haar in het Rijksmu-
seum hangt. En in Heemstede op 
de Binnenweg 88.

Ton van den Brink 

Tummers krijgt
Royal Delft servies

Heemstede - Met ingang van 
maandag 7 oktober is patisse-
rie Tummers een nieuwe samen-
werking aan met Royal Delft aan-
gegaan en ontvangen zij het 
‘koninklijke’ Peacock Sympho-
ny servies. PeacockSymphony, 
een nieuw servies van de mees-
terschilders van Royal Delft en 
een afgeleide van het servies-

goed van de koninklijke familie, 
tovert iedere tafel om tot een at-
tractief paradijs. De pauw die met 
regelmaat terugkeert op het ser-
viesgoed staat symbool voor de 
schoonheid en de kwaliteit ervan.

Daarmee mag Tummers met 
reden enorm trots en verheugd 
zijn op haar nieuwe servies.

Bijeenkomst sportvereniging Alliance ’22

Stap voor stap naar 
een duurzame woning
Regio - Benieuwd naar de mo-
gelijkheden om je woning te ver-
duurzamen? Kom dan op zater-
dag 19 oktober naar voetbalver-
eniging S.v. Alliance ’22 in Haar-
lem, op het sportcomplex aan de 
Zeedistelweg 2. Samen met Ra-
bobank Haarlem en Omstreken 
organiseert de club een duur-
zaamheidsmarkt en vertelt een 
aantal partijen je over de moge-
lijkheden. Heel praktisch en toe-
pasbaar. Zo kun je een wonings-
can laten doen en wordt er infor-
matie gegeven over subsidies en 
financieringen.
 
Programma
Het programma gaat om 10.00 
uur van start met een ontvangst 
met koffie en thee, gevolgd daar-
na om 10.30 uur met een welkom 
door S.v. Alliance ’22. Daarna, om 
10.45 uur komt specialist Reinier 
Schneider van Greenhome aan 
bod, over duurzaam en aardgas-
vrij wonen. Om 11.15 uur komt de 
financieel adviseur van Rabobank 
Haarlem en Omstreken, Sonja 
Aangeenbrug, aan het woord. Zij 
vertelt over de verschillende fi-
nancieringsmogelijkheden. Om 
12.00 uur (tot 15.00 uur) zijn er 
mogelijkheden om gesprekken 
te voeren met specialisten op ge-
bied van wonen en financieren, 
verbouwen of duurzame ontwik-
kelingen. 
Op de duurzaamheidsmarkt zijn 
de volgende partijen aanwezig:
•  Greenhome, voor een HuisScan 

en onafhankelijk advies.

•  Duurzaam Bouwloket Haarlem, 
voor vragen over aardgasvrij 
wonen, subsidies en duurzaam-
heidsregelingen. 

•  3XL Solarsolutions, leverancier 
van zonnepanelen en ledver-
lichting.

•  Rabobank Haarlem en Omstre-
ken, om uw financiële mogelijk-
heden in kaart te brengen.

Samen voor duurzaam sporten
Voetbalvereniging S.v. Alliance 
’22 heeft een duidelijk doel wat 
betreft duurzaamheid. In 2022 
bestaat de club 100 jaar en het 
doel is dan 100% energieneutraal 
zijn. Hier zijn al grote stappen in 
gezet. Zo ligt het dak van de club 
vol met zonnepanelen en is al-
le binnenverlichting inmiddels 
vervangen door ledverlichting. 
Maar ook in de kantine wordt ge-
keken naar mogelijkheden om 
te verduurzamen.  Zoals het ge-
bruik van recyclebare bekers en 
het aanbieden van gezonde voe-
ding, waarmee de club recent als 
eerste voetbalclub in de Haarlem-
se regio de gouden status heeft 
behaald. Rabobank Haarlem en 
Omstreken ondersteunt de club 
in deze missie. Zo zijn de zonne-
panelen gerealiseerd met een 
groenfinanciering  en een dona-
tie vanuit het coöperatiefonds 
van de bank.
 
Aanmelden  
Aanmelden voor de bijeenkomst 
op zaterdag 19 oktober kan via 
www.rabobank.nl/haarlem. 

Een fairtrade-kerstpakket 
van de Wereldwinkel
Heemstede - Als ondernemer of 
winkelier wil je jouw medewer-
kers een aardige attentie geven 
met de feestdagen. Iets waarmee 
je ook een goed doel steunt, zo-
als de fairtrade-handel. Dan is het 
misschien een idee om eens bij de 
Wereldwinkel Heemstede op de 
Raadhuisstraat 29 te gaan kijken.
Bij de Wereldwinkel kun je per-
soonlijke faiirtrade-pakketten la-
ten maken met keuze uit het he-
le assortiment. Je kunt bijvoor-
beeld een leuk pakketje samen-
stellen uit de diverse voedselpro-
ducten. Grote keuze uit vele soor-
ten chocola, koekjes, biologische 
wijn, heerlijke thee of koffie. Of 
een combinatie uit de ingrediën-
ten voor een oosterse maaltijd. 
Je kunt een aantal levensmidde-
len combineren met een fairtrade 
cadeautje, wierook, vele soorten 
gelukspoppetjes uit Peru. Ook 
de kleine handgemaakte vilten 

dieren als kerstcadeautje doen 
het goed in een pakket.  De me-
dewerksters van de Wereldwin-
kel willen graag met je meeden-
ken. De mogelijkheden zijn legio, 
van een fles wijn met een vilten 
sneeuwmannetje mooi ingepakt 
in cellofaan tot een pakket met 
diverse levensmiddelen en een 
mooi beeldje met een symboli-
sche betekenis. Kom eens langs 
om de mogelijkheden te bekij-
ken en te bespreken. Of bel voor 
een afspraak naar nummer 023 
5291770. De winkel is open van 
dinsdag t/m vrijdag 10– 17.30 
uur en op zaterdag van 10 – 17 
uur. Vanaf 25 november tot aan 
de kerst ook op maandagmiddag 
van 13 – 17.30 uur. Je bent van 
harte welkom. Meer informatie 
op www.wereldwinkelheemste-
de.nl. Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29. Info:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Heemstede - Hond Izzy van Pe-
tra van Wezel is als leukste huis-
dierfoto verkozen. De leukste 
foto werd gekozen door twee 
dagbestedingsgroepen van 
Kennemerhart op Plein1. Die 
waren het er unaniem over eens 
dat Izzy de winnaar moest wor-
den. Deze foto kreeg veruit de 
meeste stemmen.

Op zaterdag 12 oktober wordt 
aan eigenares Petra van Wezel 
de prijs, een waardebon van 50 

Foto Izzy is
leukste huisdierfoto

euro, bij Dierenhandel Heems aan 
de Havenstraat 49 in Heemstede 
overhandigd. Izzy en Petra, van 
harte gefeliciteerd!

Presentatie Saharaoui 
nomaden bij Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdagmid-
dag 16 oktober is er om 14 uur 
een PowerPointpresentatie bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 96 in 
Heemstede door mevr. Mia Wier-
cx van Rhijn. Zij is zeer betrok-
ken bij de Saharaoui nomaden 
in Zuid-Marokko en Mauretanië. 
Vooral de vrouwen hebben haar 
aandacht, zij helpt hen, met an-

deren,  aan kleding en helpt bij 
o.a. het graven van waterputten. 
Zij leert hen weef- en naaitech-
nieken. Belangstellenden zijn 
welkom en betalen € 2,50 entree.
Deze maand bezoekt Vrouwen 
van Nu ook Global Garden en het 
Provinciehuis. Inlichtingen op tel.: 
023- 2580340 zie ook de website:
www.vrouwenvannu.nl.

Open inloop SeniorWeb 
over sociale media
Heemstede - Facebook, YouTu-
be, Instagram, LinkedIn, lang niet 
iedereen is vertrouwd met soci-
ale media. Op dinsdag 15 okto-
ber van 10 tot 10.30 uur legt Ludo 
Korteman, vrijwilliger van Senior-
Web Haarlem, uit hoe het werkt 
bij WIJ Heemstede, Herenweg 96 
in Heemstede.
Iedereen met vragen over pc, lap-
top, tablet, ipad of smartphone is 
na afloop van de presentatie tot 
12 uur welkom. Ervaringsdeskun-
digen van SeniorWeb helpen u 

graag. Neem uw eigen apparaat 
mee. Toegang voor deze inloop-
ochtend is gratis. Aanmelden is 
niet nodig. 

Foto aangeleverd door SeniorWeb.

Heemstede/Amstelveen  - De 
Heemsteder feliciteert lucht-
vaartmaatschappij KLM met haar 
100-jarig bestaan. KLM werd af-
gelopen maandag 7 oktober of-
ficieel 100 jaar oud en is daar-
mee de oudste luchtvaartmaat-
schappij ter wereld. Voordat KLM 
werd opgericht, verleende Ko-
ningin Wilhelmina reeds het pre-
dicaat ‘Koninklijk’ aan KLM in op-
richting op 12 september 1919. 
Het is uniek om al bij oprichting 
het predicaat Koninklijk te ont-
vangen. 

De oprichting op 7 oktober 1919 
werd officieel opgetekend als ‘Ko-
ninklijke Luchtvaart Maatschap-
pij voor Nederland en Koloniën’ 
(KLM). Oprichters zijn een con-
sortium van investeerders. Al-

bert Plesman wordt gevraagd de 
dagelijkse leiding van het nieu-
we bedrijf op zich te nemen en 
wordt aangesteld als administra-
teur van KLM. 

Op 7 mei 1920 vond de eerste 
KLM-vlucht plaats door piloot Jer-
ry Shaw die met een geleaste De-
Havilland DH-16 van Londen naar 
Amsterdam vloog. Aan boord 
twee journalisten, een brief van 
de Londense burgemeester voor 
zijn Amsterdamse collega en een 
pak kranten.
Meer weten over de geschiedenis 
van onze luchtvaarttrots? 
Kijk dan op:
https://www.klm.com/travel/nl_
nl/corporate/history.htm.

Bron: KLM Corporate.

Fraai herfstplaatje
Heemstede - Marianne Wever uit Heemstede stuurde naar de 
redactie deze fraaie herfstfoto. Een groepje prachtige rood-
met-witte-stip-paddenstoelen (oftewel vliegenzwammen) in de 
berm voor Huis te Manpad. Her en der verspreid staan nog meer 
groepjes.

De Heemsteder feliciteert 
100-jarige KLM!

Foto: Bart Jonker
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Column
Begroting Heemstede richting de 60 miljoen:

Burgers en bedrijven gaan 
hogere lasten betalen
De begroting van de gemeente Heemstede voor 
2020 beloopt ruim 57 miljoen. In 2014 was dat 
nog ‘slechts’ 44 miljoen, dus een fl inke stijging van 
jaarlijks rond de twee miljoen. Menig bedrijfsdi-
recteur zou een gat in de lucht springen bij een 
dergelijke omzetgroei. Uiteraard wil een bedrijf 
winst maken en een gemeente niet, daarom gaat 
de vergelijking niet helemaal op. Het vervelende 
bij alle overheden is dat zij niet werken met eigen-
geld, maar met geld van een ander, de burgers en 
bedrijven. 

Een oud-fi nancieel directeur zei  ooit: ”Stel dat het 
je eigengeld zou zijn, zou je deze uitgave of in-
vestering dan ook doen?” Dan is het antwoord al 
snel: “Nou nee.” Op de ambtelijke burelen in het 
land gaat het anders toe. Leuke dingen, hobby’s 
en lobby’s zorgen voor nieuwe wetgeving met ve-
le regeltjes. Daardoor kan de begroting fl ink op-
lopen.
Je kunt je als burger weleens afvragen of alle 
maatregelen en wetgeving wel zo zinvol zijn. De 
politiek en milieuclubs hebben nu het stikstof 
omarmd. Nadat Brussel Nederland op de vingers 
tikte, is het pas echt serieus. Om rechtszaken te 
voorkomen ligt er van alles plat, zoals de brood-
nodige woningbouw en nieuwe infrastructuur. 
Het oplossen van deze en vele andere problemen 
vergt extra ambtelijke capaciteit, zodat de kosten 
al snel oplopen. Heemstede lijkt de dans nog re-
delijk te ontspringen.

Infl atie alleen al maakt veel producten duurder, 
de verhoging van de BTW werkt door, maar ook 
de salarissen van het personeel.  Heemstede heeft 
hier ook mee te maken en zal, om de begroting 
sluitend te krijgen, steeds meer tarieven moe-
ten verhogen. Het Rijk is zo aardig geweest om 
bepaalde zaken te maximeren. Een paspoort bij-
voorbeeld gaat voor een vastgestelde prijs over 
de balie gaat. Deze en meerdere gemeentelijke 
producen zijn zodoende niet kostendekkend. Het 
geld moet ergens vandaan komen dus haal je het, 
bij de inwoners en bedrijven weg. Om op de be-
groting terug te komen: Heemstede doet het fi -
nancieel nooit slecht. Op papier sluit de begro-
ting ook in 2020 af met een overschot ( € 13.000). 
Zou het bedrag veel hoger zijn, geeft dat politieke 
partijen de kans om het via amendementen af te 
romen. Plannen die aansluiten bij hun program-
ma en visie krijgen de voorkeur. Dat neemt niet 
weg dat er tijdens de begrotingsbehandelingen 
in november ongetwijfeld om een andere verde-
ling van het geld zal worden gevaagd. De komen-
de twee weken zal er in deze krant nader op de 
onderdelen van de begroting worden ingegaan. 

Voorlopig moet u het doen met de wetenschap 
dat een gemiddeld huishouden in 2020 om en na-
bij de 80 euro per jaar meer gaat betalen. Volgen-
de week leest u waaraan.  
 
Eric van Westerloo

Boerenprotest of verdwaald?
Heemstede - Een verdwaalde tractor of boerenprotest in Heem-
stede? Klaas Krijnen uit Heemstede stuurde deze foto naar de
redactie en vermeldde erbij: “Op dinsdag middag 1 oktober
verscheen een boer met tractor op de Zandvoortselaan. Ver-
dwaald na het boerenprotest in Den Haag? Hij ging echter even 
een boodschapje doen.”

De akker tussen het Man-
pad en de Rivierenbuurt 
ligt er nat en leeg bij. Dit 
jaar was het weer maïs. De 
maïs is eraf en de ganzen 
en meeuwen vinden het nu 
een paradijs. Zo kan het er 
dus uitzien als het natuur-
gebied is. 

Het stikstofbesluit van de 
Raad van State vind ik fan-
tastisch. Eindelijk moeten 
bestuurders in heel Ne-
derland de zorg voor on-
ze natuurgebieden seri-
eus nemen. En deze akker 
ligt dichtbij de binnenduin-
rand en het beschermde 
Huis te Manpad. 

Al dertig jaar zie ik jaarlijks 
de tractor ‘gewasbescher-
ming’ spuiten. Vroeger over 
de bollen, zelfs over de 
worteltjes en nu voordat de 
boer de maïs inzaait. Mis-
schien mogen we het nu 
ook gewoon gif noemen? 
Nog geen dag later liggen 
alle kruiden dood op het 
land. Na de gewasbescher-
ming komt de tractor met 
de strontsproeier. Vooral de 
maïs lust er wel pap van. De 
actievoerende boeren zeg-
gen voor ons voedsel te 
zorgen maar ik heb liever 
voedsel van KIMT in Groe-
nendaal of van de moes-
tuin in Leyduin. 

Er wordt overal een draai 
gemaakt, ook in Heem-
stede. Hopelijk wordt dit 
stukje boerenland een ge-
zonde natuurlijke verbin-
ding tussen Leyduin en 
Groenendaal met de steun 
in de rug van het stikstof-
besluit.

T. van Drie, Heemstede

LEZERSPOST

Gewas-
bescherming

Open dag bij praktijkruimte Berkenlaan Wellness & Beauty:

“Klanten moeten zich bij ons     
op hun gemak voelen”
Regio - Bij Wellness & Beauty Ber-
kenlaan op de Berkenlaan 2A in 
Heemstede vind je alles onder 
een dak. Op zondag 13 oktober 
wordt hier een open dag gehou-
den, van 12 tot 15 uur. Een ge-
sprek met Ellen Verduijn en Met-
te van der Ven. 

Ellen Verduijn: “Ik heb lange tijd 
in Amsterdam gewoond en daar 
had ik ook twee salons. Daarna 
heb ik twee jaar in Zuid-Frankrijk 
gewoond en ben ik hier gekomen 
en salon Pleun begonnen, die nu 
vijf jaar bestaat. In totaal ben ik 
nu 20 jaar schoonheidsspecialis-
te en pedicure. Voor de schoon-
heidsbehandeling heb ik geko-
zen voor het Zwitserse merk Ju-
vena, dat geheel vrij is van de 
stoff en die er niet in horen, zoals 
parabenen en nanodeeltjes. Dat 
is puur, natuurlijk en van hoog-
waardige kwaliteit.
In de meeste producten is de 
SkinNovaTechnologie toege-
voegd, die het merk op een na-
tuurlijke manier heeft nagemaakt 
vanuit het brandwondencen-
trum. Deze technologie zorgt er-
voor dat de huidcellen zich snel-
ler vernieuwen, de basis voor een 
mooie huid. Voor iedere leeftijd 
en voor elk budget bied ik crèmes 
of behandelingen aan. Verder 
bied ik een vrij nieuwe vorm van 
waxbehandelingen aan, namelijk 
Lycon Waxing uit Australië. Dit is 
nu helemaal hot. In tegenstelling 
tot het harsen, gaat dit veel die-
per en kunnen haartjes van 1 mm 
al verwijderd worden, doordat er 
eerst olie op de huid wordt ge-
smeerd en vervolgens de wax er 
overheen komt. 

En dan de voetverzorging als pe-
dicure, waarin Mette en ik elkaar 
aanvullen. Vanuit mijn klanten-
kring had ik al gehoord over de 
voetspecialisaties van Mette en 
zo raakten we met elkaar in con-
tact, zo’n jaar geleden. Er kwam 
hier ruimte vrij. Zodoende dat 
Mette met haar praktijk Barefoot 
Fitness hier is ingetrokken en wij 
alles onder een dak kunnen bie-
den.” Mette: ”Plus dat we be-

merkten dat klanten via jou naar 
mij kwamen en dat jij enthousi-
ast over wat ik met voetrefl exen 
deed. Zo kunnen we elkaar dus 
aanvullen en naar elkaar doorver-
wijzen. Ik heb de academie voor 
lichamelijke opvoeding gedaan 
en werk al 29 jaar als trainer bij 
sportvereniging Kennemerrand. 
Wat mij opviel is dat als men-
sen ouder worden steeds meer 
problemen met hun voeten krij-
gen. Dat lossen ze op met zool-
tjes of verstevigde schoenen. Dan 
doe je eigenlijk alleen aan symp-
toombestrijding. Je gaat dan iets 
in je voet corrigeren, wat eigen-
lijk je voet zelf zou moeten oplos-
sen. Een voet heeft 19 spieren en 
als je die in een hoge schoen zet, 
dan zet je je voet helemaal vast. 
Steunzolen en hakverhogingen 
veroorzaken standsveranderin-
gen in je lichaam, zoals je rug. Dus 
misschien worden je voetklach-
ten wel minder, maar krijg je er 
andere lichaamsklachten voor te-
rug. Ik kwam in aanraking met ie-
mand die voetoefeningen deed, 
die ik heb overgenomen waar-
door je van je voetklachten af-
komt. Daarin heb ik me verdiept 
en dit ben ik sinds 2016 als spe-
cialisatie gaan doen. Je moet bij 
voeten niet aan symptoombe-
strijding doen, maar de oorzaak 
als basis behandelen. Helaas is de 

oorzaak daarvan vaak de schoen. 
De mens is ook oorspronke-
lijk geschapen om op blote voe-
ten te lopen. Juist (orthopedi-
sche) schoenen kunnen klachten 
veroorzaken en dat is nog rede-
lijk onbekend. Daarnaast geef ik 
massages.” 

Ellen: “Het was altijd al een beet-
je mijn idee om hier een wellnes-
shuisje van te maken. Het huis 
dat helemaal met zorg geres-
taureerd is geeft daarin een hele 
nieuwe impuls. Het is de bedoe-
ling dat onze klanten zich hier op 
hun gemak voelen en daar zijn 
we goed in geslaagd. Nu het alle-
maal klaar is doen we deze open 
dag op zondag 13 oktober van 12 
tot 15 uur. Beneden zit Paulina 
Nowakowska. Zij doet wenkbrau-
wen en wimperextensions. En er 
is nog een ruimte te huur hier be-
neden, waar we graag nog een 
specialisatie willen, bijvoorbeeld 
een voedingsdeskundige. We fa-
ciliteren verschillende specialisa-
ties en dat is onze meerwaarde 
aan de klant.”

Meer informatie op:
www.pedicureschoonheidssa-
lonheemstede.nl en
www.barefootfi tness.nl.

Bart Jonker

Mette van der Ven (l) en Ellen Verduijn (r).

Op de Voorwegschool
in oorlogstijd

Heemstede - De heer Ab H.Baas 
(88) is bezig zijn ervaringen in de 
Tweede Wereldoorlog in Heem-
stede en Amsterdam op papier te 
zetten. In april 1939 verhuisden 
zijn ouders vanuit Amsterdam 
naar Heemstede en kwamen zij te 
wonen in het pand Voorweg 11. 
Zijn vader, Willem Jurriaan Baas, 
was vanaf 1929 als boekhouder 
werkzaam bij een importhan-
del S.I. Salomon in Amsterdam. 
Hij had goede vooruitzichten om 
als manager van het bedrijf naar 
Ned. Oost Indië te worden uitge-
zonden, maar omdat er sprake 
was van een joodse fi rma, is deze 
in mei 1940 op last van de Duit-
sers opgeheven. Op 29 juli 1940 
kwam hij in dienst bij de gemeen-
te Heemstede als ambtenaar van 
de Distributiedienst en werd hij 
chef van het hulpdistributiekan-
toor aan de Valkenburgerlaan. 
Het plaatselijk hoofdbureau was 
gevestigd in de Meerlhorst, Van 
Merlenlaan 2 en stond onder lei-
ding van de heer G.J. Arnold. In-
middels was het Ster-dragen voor 
zijn vrouw ingesteld. 

1 februari 1941 ontvingen alle in-
woners van geheel of gedeelte-
lijk joodse bloede op basis van 
een Duitse verordening 6/1941, 
een circulaire van de burgemees-
ter dat zij zich in het raadhuis 
moesten melden om een formu-
lier in te vullen. Daaronder viel 
ook de echtgenote van de heer 
Baas, Sophie Baas (geboren 23-
10-1908) die joods was en in-
gevolge ook de twee kinderen, 
Abraham  H. (Ab) Baas ( geb.22-
7-1931) en zijn jongere zus Chaya 
Sara (Sonja) (geb.4 mei 1935). In 
totaal meldden zich 323 perso-
nen die allen 1 gulden aan lege-
skosten hebben moeten betalen, 
exclusief 6 personen die vanwege 
onvermogen waren vrijgesteld. 
Beide kinderen waren leerlingen 
van de Voorwegschool.

Omdat W.J. Baas was getrouwd 
met een vrouw ’van joodsche 
bloede’ kreeg hij van de intus-
sen NSB-burgemeester in op-
dracht van de Rijkscommissa-
ris per 31 maart 1943 op staan-
de voet ontslag als ambtenaar 
bij de gemeentelijke Distributie-
dienst. Op last van de Duitsers 
moest de familie de kuststrook 

verlaten en zich verplicht in Am-
sterdam vestigen. De echtge-
noot wilde zijn vrouw niet verla-
ten en na tijdelijke intrek bij een 
familielid is op 13 april 1943 een 
klein huurappartement gevon-
den in de Nicolaes Maesstraat. 
De kinderen konden in Heemste-
de onderduiken en zijn hier goed 
opgevangen. Ab kon verblijven 
bij zijn vriendje Jan de Groot. 
Die woonde op Voorweg 10 met 
zijn moeder en zuster. Zijn vader 
zat op de grote vaart en kon niet 
meer thuis komen bij het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog 
en is pas na de bevrijding terug-
gekeerd. De zus Sonja kreeg on-
derdak bij voornoemde familie 
Arnold, woonachtig in de Jacob 
van Campenstraat. Begin januari 
is een grotere woning gevonden 
in de Transvaalbuurt, waar huizen 
van overwegend joodse bewo-
ners waren vrijgekomen die bij 
razzia’s naar Westerbork waren af-
gevoerd. Ook beide kinderen zijn 
toen naar Amsterdam verhuisd. 

Mevrouw Baas-Bas overleefde de 
Holocaust, dankzij hulp van ande-
ren, terwijl op 1 broer na haar he-
le familie omkwam in nazivernie-
tigingskampen. Zoals haar beide 
ouders op 14 december 1942 in 
Auschwitz. Het boek In Memori-
am (SDU, bevat meer dan 50 per-
soonsnamen Bas, vermoord in 
Sobibor of Auschwitz.

Na de Bevrijding is de familie 
in 1946 in Heemstede terugge-
keerd. Het huis aan de Voorweg 
had intussen andere bewoners en 
bij buren opgeslagen meubilair 
bleek spoorloos verdwenen. Ze 
kregen een woning toegewezen 
in de Troelstralaan.  De heer Baas 

bezit nog een schoolfoto van de 
tweede klas aan de Voorweg, 
waarbij zijn intussen overleden 
zuster Sonja vooraan helemaal 
rechts zit. De dame op de foto is 
mogelijk mej. M.J. Scheuter die 
van 1939 tot 1946 als onderwijze-
res was verbonden aan de Voor-
wegschool.  Bewaard gebleven is 
verder een poëziealbum van Son-
ja met versjes en tekeningen van 
o.a. S.C. Peetoom en M.J. Scheuter 
van de Voorwegschool, iemand 
uit de Timorstraat 37 (Knopper?), 
G.J. Arnold, W. van Hooidonk, El-
len Koster, Nollie, Beppie Bon-
kenburg. Ap Baas zelf was behal-
ve met Jan de Groot ook bevriend 
met de zoon van toenmalig bo-
venmeester Thürkow, die in het 
huis naast de school woonde. 

Vraag is of iemand van de lezers 
via eigen kennis, van horen zeg-
gen of anderszins in bovenstaand 
verband nadere informatie kan 
verstrekken. Dat kan door deze te 
schrijven naar:
jlpmkrol@hotmail.com.

Hans Krol

LEZERS-
Oproep: 
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Nog iedere dag een handstandje doen
Jos Holdorp 50 jaar gymtrainer
Heemstede - Wethouder Sjaak 
Struijf kwam niet voor een hand-
stand, die laat hij liever over aan 
de professional voor wie dit dage-
lijkse kost is. Al precies vijftig jaar. 
Daar komt Sjaak dan ook graag 
voor naar HBC om Jos Holdorp 
te feliciteren. De wethouder be-
gint bij Bato in Haarlem, waar Jos 
begon. Vandaar naar Heemstede 
waar hij trainer werd bij GSV en 
sinds enkele jaren bij HBC Gym-
nastics. De wethouder herinnert 
zich nog goed hoe die gymles-
sen vroeger gingen, rondjes lo-
pen, aan de rekstok, ringen, weer 
lopen met stokken en het mooi-
ste was de laatste les van het jaar 
Apenkooien. Dat gebeurt nog 
steeds. De gemeente waardeert 
het ten zeerste dat men zich inzet 
om meer te bewegen en te spor-
ten. Vandaar een enveloppe om 
dit te onderschrijven.

Voorzitter HBC Gymnastics, Pe-
ter Grayer, wist veel van de jubi-
laris. Hoe Jos door zijn broer naar 
zijn kluppie Bato stuurde als assi-
stent – trainer. Dan ben je al ver-
loren, want als Jos eenmaal de 
sfeer te pakken heeft dan gaat 
hij door. Dan is 50 jaar zo om. Ze-
ker bij clubs als GSV en nu HBc 
Gymnastics. Er worden door Pe-

ter nog herinneringen opgehaald 
van kinderkampen en feestjes als 
de Sinterklaasvieringen. En ve-
le wedstrijden en toernooien die 
hij mede organiseerde. Daarnaast 
zijn vrouw Joke die cadeautjes 
verzorgde, zij heeft die hele grote 
bos bloemen meer dan verdiend. 
Wat voor cadeau geeft je een po-
pulaire man als Jos. Uit de grote 
witte doos blijft het moeilijk gis-

sen wat daaruit komt als je veel 
wollig papier ziet komen waar 
uiteindelijk een rank figuurtje op 
een bal blijkt te dansen, in brons 
gegoten, exclusief voor Jos. Dat 
is mooi uitgezocht en daarmee 
kan iedereen Jos en Joke felicite-
ren. Morgen toch weer een hand-
standje?

Ton van den Brink 

Met oog voor het individu
Nu ook middagtrainingen van GezondOud

Heemstede - GezondOud start 
vanaf dinsdag 15 oktober met 
een middagtraining in wandel-
bos Groenendaal. Een heerlijke 
gevarieerde training in de buiten-
lucht, samen met een groep leef-
tijdsgenoten, begeleid door een 
professionele trainer die absoluut 
oog heeft voor het individu. Dat is 
wat veel mensen aanspreekt aan 
de trainingen van GezondOud. 
De gezellige activiteiten zoals 
borrels, museumbezoek, fiets-
tochten en dergelijke die met eni-
ge regelmaat worden georgani-

seerd buiten beschouwing gela-
ten. Tot op heden vonden de trai-
ningen van GezondOud plaats in 
de ochtend. Op verzoek van ver-
schillende geïnteresseerde star-
ten de trainingen vanaf dinsdag 
15 oktober ook in de middag, van 
15.00 tot 16.00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats voor tennis-
park Merlehoven. Vind je het leuk 
om het een keer vrijblijvend te 
komen proberen, neem dan ge-
rust even contact met Gezon-
dOud via 06-17962699 of kijk op 
www.gezondoud.nl

Uitstekend weekend voor 
voetballend Heemstede e.o.
Heemstede - Het gaat onze 
Heemsteedse voetbalverenigin-
gen voor de wind, zover het de 
prestaties van de eerste teams 
betreft. Ook in de directe omge-
ving mogen de clubs over het af-
gelopen weekend van 5 en 6 ok-
tober zeker niet klagen.
Op zaterdag zette het zaterdag-
team van de Kon. HFC Beverwijk 
met 6-1 aan de kant. HBC  won 
met ruime cijfers 0-5 van UNO. 
THB dat net over de grens met 
Heemstede aan de Randweg 
speelt heerste met 4-2 over SVIJ. 
VEW, dat het in het vorige seizoen 

niet gemakkelijk had, won hun 
wedstrijd tegen DSK uit Haarlem 
met 5-0 en staan nu mooi vijfde 
op de ranglijst. Op zondag sloot 
promovendus HFC  Heemstede 
het duel met Geel Wit met een 
2-1 overwinning af. Het in dezelf-
de 4e klasse spelend RCH stuur-
de Zaandijk met een 2-0 neder-
laag naar huis. BSM uit Benne-
broek, ook al gepromoveerd, 
hield als enige slechts één punt 
over aan het weekend, omdat er 
met 3-3- werd gelijkgespeeld te-
gen VV Westzaan. Ook HBC (zon-
dag) heeft net een promotie ach-

ter de rug, maar liet zien ook in de 
tweede klasse goed mee te kun-
nen en won met maar liefst met 
7-1 van SV Nieuw Utrecht.

Tot slot het paradepaadje van de 
regio. De Koninklijke HFC nam in 
de tweede divisie een verdien-
de overwinning mee terug naar 
Haarlem, na een 2-0 zegen op 
Kozakken Boys uit Werkendam. 
Kortom een meer dan uitste-
kend weekend voor onze clubs in 
Heemstede en nabije omgeving.     

Eric van Westerloo

RCH-voetbaldames houden reünie
Heemstede - “Sommigen van 
ons hebben elkaar al wel 35 jaar 
niet gezien”, was de reactie van 
een oud RCH-voetbalster afge-
lopen zaterdag 5 oktober. Wo-
nen ze te ver uit elkaar? Ook dat 
is niet het geval, het loopt, zoals 
het loopt, maar eenmaal bij el-
kaar is het weer groot feest en ko-
men niet alleen de voetbaldaden 
weer boven drijven, maar ook de 
lol eromheen.
Glary Koper en dochter Yvon-
ne Brans hadden jaarlijks al een 
soort reünie en met een aan-
tal gingen ze dan naar bijv. het 
casino. Gaandeweg kwamen er 
steeds meer dames bij en toen 
ontstond het idee dit eens groots 
aan te pakken: een heuse reü-
nie met, het liefst natuurlijk, alle 

RCH-dames in de monumentale 
kantine van RCH. Spijtig genoeg 
moest een aantal dames afzeg-
gen, maar er kwamen toch zo’n 
40 dames bij elkaar. 
Begin jaren 70 begon RCH met 
damesvoetbal. Het was toen flink 
in opmars en dan niet alleen op 
het veld, maar ook in de zaal. Eén 
van de dames had voor deze re-
unie een flinke digitale taak op 
zich genomen en had heel veel 
foto’s en krantenverslagen vast-
gelegd en allemaal geprint. Gla-
ry verklaarde wel erg veel in de 
krantenknipsels voor te komen. 
Buiten het feit dat de knipsels uit 
haar plakboeken kwamen scoor-
de ze ook vaak en dan word je 
natuurlijk al snel in de verslag-
legging vastgelegd. Ook dochter 

Yvonne had de voetbalgenen van 
haar ouders mee gekregen. Vader 
Ruud was een van de initiatiefne-
mers toen voor het damesvoetbal 
en trainde niet alleen de dames, 
maar was ook coach.
De RCH-dames behaalden vele 
kampioenschappen, zowel in de 
zaal als op het veld, tot en met 
de hoofdklasse aan toe. Sommige 
dames vergeleken al hun acties 
en doelpunten van toen met die 
van het huidige Nederlandse Elf-
tal. “Die bal van Spitse in de rech-
terbovenhoek, die ze vrijdag 4 ok-
tober scoorde tegen Slovenië, die 
heb ik ook vaak gemaakt.” Ook de 
(foto)herinneringen aan de voet-
balkampen van toen kwamen 
met een glinstering in de ogen 
voorbij. Prachtige anekdotes.

Een teamfoto mag niet ontbreken (foto: Harry Opheikens).

Heb jij al wintersportkriebels?
Tudays Sport opent weer zijn deuren
Heemstede - Het is weer najaar 
en bij menigeen begint het win-
tersportgevoel al te kriebelen. 
Tijd om eens langs te gaan bij Tu-
days Sport aan de Nijverheids-
weg 17 in Heemstede, die zijn 
deuren voor wintersportartike-
len weer heeft opengesteld sinds 
1 oktober. Ski’s, snowboards, ski-
schoenen skistokken en accessoi-
res, noem het maar.  Zowel nieuw 
als tweedehands of om te huren. 
Eigenaar Rick Draijer toont de 
Heemsteder zijn fraaie en uitge-
breide assortiment.

Rick Draijer: “Ieder jaar komen 
klanten bij me terug, omdat veel 
mensen hier in de omgeving op 
wintersport gaan, al dan niet met 
hun kinderen. Ook voor het ‘groei-
plan’ dat wij hanteren. Dit groei-
plan begint met kinderen vanaf 
de leeftijd 4 jaar, als ze met skiën 
beginnen, totdat ze uit de kinder-
maten gegroeid zijn, zo’n beet-
je als ze een jaar of 16 zijn. Kinde-
ren doen soms maar een of twee 
seizoenen met skispullen en dan 
komen ze weer terug bij ons. Wij 
kunnen in ons systeem zien wan-
neer de artikelen aangeschaft zijn 
en die ruilen we weer in tegen 
een vast bedrag. Spelregel daar-

bij is dat je weer voor een ma-
tje groter nieuwe spullen koopt. 
Vaak komen de ouders met hun 
skispullen mee, omdat we naast 
de winkel ook een skiservice en 
onderhoud bieden om te slijpen, 
te waxen, etc. Tevens bootfitten 
we skischoenen. Bij een topsei-
zoen in de wintersport, zo half 
december tot eind maart, zijn we 
ook elke dag open. 

Vanuit de zaak organiseer ik te-
vens een winter warming up, dan 
gaan we met een groepje enke-
le dagen op winstersport in het 
Oostenrijkse Sölden. Dat is een 
paar jaar geleden eigenlijk gebo-
ren uit een grapje. We doen dit 
vaak in het begin van het seizoen, 
zo rond de tweede week van no-
vember. We begonnen ooit met 
een groepje van 15 en dat is nu 
uitgegroeid tot een groep van 
tussen de 80 en 100 man. Er gaat 
ook een aantal skileraren mee 
dus, je kunt ook nog een beetje je 
techniek bijschaven. Allemaal re-
laties en vrienden van, tot in Bel-
gië aan toe en hartstikke gezellig, 
inclusief après-ski. Er zijn nu nog 
enkele plaatsen vrij in het week-
end van 7 tot 10 november. Je 
kunt in de winkel om meer infor-

matie vragen als je een keer mee-
wilt. Vliegreis dien je zelf te rege-
len, wij regelen onder andere de 
accommodatie met ontbijtbuffet 
en skipassen. Je hoeft alleen je ei-
gen schoenen mee te nemen, wij 
nemen alle ski’s en boards mee.

In de winkel en tijdens de winter 
warming up promoten we ons ei-
gen skimerk Turner, een private 
label. In 2012 is dit merk door ons 
opgericht. Het is ons eigen huis-
merk. Ooit begonnen we met een 
shortski en nu maken we een he-
le collectie. Het merk wordt ge-
produceerd in een grote skifa-
briek in Tsjechië, met ruim 120 
jaar ski-ervaring. Zij produceren 
tevens voor grote skimerken. On-
ze snowboards daarentegen wor-
den in het verre oosten gemaakt. 
Onze skistokken komen uit Italië.
We verhuren ook onder ons eigen 
verhuurbedrijf Rent Tuday. Vooral 
ideaal voor kinderen tijdens de 
kerst – en krokusvakantie.
Loop eens bij ons binnen of kijk 
op onze website voor meer in-
formatie en openingstijden op: 
www.tudaysport.nl”, aldus Rick 
Draijer.

Bart Jonker
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Nu de ergste hectiek is verdwenen, is 
het een mooi moment om de deuren 
te openen voor iedereen die geïnteres-
seerd is in alles wat met een uitvaart te 
maken heeft. 

Op zondag 13 oktober a.s. kunt u bij 
begraafplaats Akendam, Crematorium 
Haarlem, Sterrenheuvel Afscheidshuis en 
Crematorium en begraafplaats Sint Jo-
zef achter de schermen komen kijken en 
zien wat mogelijk is. 

Bent u benieuwd hoe een graf wordt 
gegraven en hoe diep dit is? 
Maak een wandeling over de prachtige 
begraafplaatsen Akendam of begraaf-
plaats Sint Jozef en laat u informeren 
over de veranderingen. 

In de verschillende aula’s kunt u genie-
ten van mooie muziek en optredens. In 
de horecagelegenheden kunt u rustig 
verblijven met een kopje koffie of thee 
en wat lekkers. 

Op de locaties staan diverse vormen 
van rouwvervoer opgesteld. Daarnaast 
staan er uitvaartondernemers, nazorg-
consulenten en gedenksteenspecialisten 
voor u klaar om uw vragen te beant-
woorden. Er zijn ook kinderactiviteiten 
zoals een poppenkastvoorstelling en een 
speurtocht.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? U bent 
van harte welkom op zondag 13 oktober 
a.s. tussen 
11.00 en 15.00 uur. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over 
het open huis dan kunt u contact opne-
men via 06 - 55797585 

Met een persoonlijke begeleiding wil 
ik u bijstaan in deze kwetsbare en 
verdrietige periode van uw leven.
Graag informeer ik u over de moge-
lijkheden en denk ik met u mee.
Het afscheid moet immers zo zijn 
dat u er, ondanks alle verdriet, met 
een goed gevoel op terug kunt kij-
ken. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
mijn website www.loeshofhuis.nl  
Ongeacht waar u verzekerd ben, 
kan ik de uitvaart voor u verzorgen.
Uitvaartverzorging Loes Hofhuis, 
0655797585

Uitvaartverzorging 
Loes Hofhuis

Heeft u onlangs afscheid moeten 
nemen van uw dierbare? Merkt u dat 
na een aantal weken uw omgeving 
weer verdergaat met de dagelijkse 
gang van zaken,  maar dat bij u het 
gemis van uw dierbare alleen maar 
meer voelbaar wordt? 
De confrontatie met het gemis, het 
zetten van de eerste stappen in een 
veranderd leven, de afwikkeling van 
de nalatenschap en de daarbij ko-
mende administratie kunnen voor 
veel vragen zorgen.

“Rouwen hoort bij het leven. Het 
gaat over liefde en verbinding, 
over wanhoop en hoop, over kwets-
baarheid en kracht.”

Bij Stichting Nabestaandenzorg wer-
ken betrokken nazorgconsulenten 
die u in deze moeilijke periode bij-
staan en ondersteunen. Zij hebben 
aandacht voor uw situatie en helpen 
u bij de verschillende vragen waar u 
mee te maken krijgt. 
Stichting Nabestaandenzorg orga-
niseert elke laatste woensdag van 
de maand een inloopochtend voor 
nabestaanden. Waar nabestaanden 
ervaringen en vragen kunnen delen. 
Wees welkom tussen 10 en 12 uur bij 
café Raecks in Haarlem. Toegang is 
gratis en aanmelden niet nodig.
Heeft u vragen of wilt een beroep 
doen op een van onze diensten dan 
kunt u Stichting Nabestaandenzorg 
bereiken via 023 - 8448 201 of www.
stichting-nabestaandenzorg.nl

Hulp en advies 
bij Rouw, Verlies 
en Nalatenschap

De Vergierdeweg verbindt de dood 
Sinds april is er veel veranderd aan de Vergierdeweg. Sterrenheuvel Afscheidshuis 
en Crematorium heeft haar deuren geopend en Crematorium Haarlem is ver-
nieuwd en weer volledig in gebruik. 
Ook op de begraafplaatsen is veel veranderd in verband met de tegenwoordig 
toegepaste manier van milieuvriendelijke onkruidbestrijding. 

Een bijzonder
afscheid is...

Maak een
afspraak voor
een voorgesprek
023 - 526 2696

... van onschatbare waarde. 

John Bres

130x95 Adv Monuta John Bres.indd   1 27-05-19   08:40

“Als er iets is, of als ik iets kan doen, dan 
bel je maar…doen hoor!”
Hoe vaak ik deze goed bedoelde zin 
gehoord heb op de vele uitvaarten en 
condoleances die ik het afgelopen 
jaar begeleid heb weet ik niet, maar ik 
geloof dat het elke keer wel minstens 
twee keer gezegd wordt tegen de 
naaste voortbestaanden. En begrijp me 
niet verkeerd, ik weet dat het oprecht 
goed bedoeld is. Alleen vrees ik dat de 
kans dat diegene tot wie dit genereuze 
aanbod gericht is daadwerkelijk gaat 
bellen, erg klein is. Men wil namelijk 
niemand tot last zijn. Jij en ik weten wel 

dat het helemaal geen last is, maar zo 
voelt het voor die persoon wel. En wordt 
er dus niet gebeld…en na een tijdje 
gaan we over tot de orde van de dag. 
Wij wel….

De dagen, de weken, de maanden…
ze glijden voorbij. Iedereen pakt het 
leven weer op, zo gaat dat tenslotte. 
Ook na verlies. En omdat er niet gebeld 
wordt, nemen we misschien wel aan 
dat het wel goed gaat. Ach ja, de tijd 
heelt alle wonden, tenslotte… 

Toch kan ik je verzekeren dat het nog 

Iets doen? Ja graag…!
lang niet goed gaat. Het gemis wordt 
met het verstrijken van de tijd vaak al-
leen maar groter. En dan dat knagende 
gevoel van schuld: “ik weet niet meer 
precies hoe haar stem klonk, ik weet 
bijna niet meer hoe ze rook, kan ik haar 
kleding wel wegdoen? Ik heb gisteren 
meegezongen met een liedje op de 
radio, mag ik dat wel doen?” etc etc…  
Nee, het gaat nog lang niet goed. 
Maar…er wordt niet gebeld!

Ik pleit ervoor dat jij de telefoon pakt. 
Bel jij diegene eens op. Vraag eens of je 
langs mag komen voor een kop koffie, 
neem iets lekkers mee, eet samen iets…
en luister naar wat hij/zij te vertellen heeft. 
Haal samen herinneringen op. Stel een 
open vraag over hoe het nu gaat, wat 
hem/haar zoal bezighoudt, hoe de da-
gen voorbij gaan. En luister aandachtig. 
Zorg ervoor dat je er bent, helemaal, 
focus! Gooi jouw aannames overboord, 
al is het maar voor even. Er is namelijk 
wel degelijk iets, en ja, jij kunt iets doen! 
Namelijk…er zijn!

De donkere maanden staan voor de 
deur, de dagen worden korter. Dit is het 
moment om het verschil te maken…
doen hoor! 

John Bres is gepassioneerd uitvaarton-
dernemer en verzorgt, samen met zijn 
collega Audrey Peper, namens Monuta 
uitvaarten in Haarlem en omstreken. 
www.monutajohnbres.nl 
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Het Yarden Crematorium Haarlem aan de Vergierde-
weg 271 is na een ingrijpende renovatie begin dit jaar 
heropend en weer helemaal van deze tijd.

Het hele pand is ingericht volgens het Feeling En-
vironment-concept. Dit gaat uit van een optimale 
vormgeving en inrichting waarmee vrijwel iedereen 
een aangename sfeer ervaart. Kleuren, geuren, ma-
terialen, geluiden en beelden sluiten daarbij aan op 
de emoties van de bezoekers.

De aularuimte is sfeervol ingericht. Zo zijn de houten 
stoelen vervangen door comfortabele banken. De 
zitcapaciteit is uitgebreid tot 150 personen, daarnaast 
kunnen er ook nog 100 personen in de aula staan. 
Ook de overige ruimtes zoals het restaurant, de fa-
miliekamer, de binnentuin en de ruimte waar de 
crematieoven staat, zijn gemoderniseerd en opnieuw 
ingericht.

 U bent welkom om dit te ervaren op zondag 13 okto-
ber van 11:00 – 15:00 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar : cre.haar-
lem@yarden.nl of u kunt bellen met 088 927 2360.

Crematorium 
Haarlem

Sterrenheuvel is een moderne locatie in 
Haarlem waar afscheid nemen op een ei-
gentijdse manier kan en mag plaatsvinden.
Het biedt alle faciliteiten onder één dak.
Sterrenheuvel beschikt over een aantal 
24-uursuites. Kenmerkend voor onze suites 
zijn privacy, intieme sfeer en eigenheid.
De prachtige ceremonieruimte, in het hart 
van het gebouw, is de plek om een laat-
ste afscheid te beleven. Het uitzicht op de 
groene weilanden is een oase van rust. Ook 

de feitelijke crematie kan binnen Sterren-
heuvel plaatsvinden. In de sfeervolle Horeca 
Lounge is er de gelegenheid om na het af-
scheid in alle rust en met genoeg tijd, elkaar 
te ontmoeten, na te praten  en een formele 
of juist informele sfeer te creëren. 

Sterrenheuvel Afscheidshuis en Cremato-
rium, Vergierdeweg 458 BJ Haarlem, 023-
7630638, info@sterrenheuvel.nl www. ster-
renheuvel.nl

Sterrenheuvel: 
rust, ruimte en tijd
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Algemene Begraafplaats Heemstede: 
Ruimte voor al uw wensen
Op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede is iedereen wel-
kom. Om ook aan ieders wensen te kunnen voldoen, worden er aan de Herfstlaan 
ook verschillende mogelijkheden voor een duurzame uitvaart geboden.

Uitvaart in de open lucht
Cremeren wordt in Nederland steeds populairder. Bij de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan in Heemstede kunt u terecht voor alles rondom een crematie. 
Aan de Herfstlaan zijn verschillende mogelijkheden voor een uitvaart in de open 
lucht. Zo kan de overledene aankomen per boot of zelfs op de fiets. Bij mooi weer 
kan ook de hele ceremonie in de open lucht plaatsvinden.
Een duurzame eindbestemming
Na de crematie zijn er ook verschillende, duurzame, mogelijkheden om uw gelief-
de een laatste rustplaats te geven. Behalve het klassieke (bij)plaatsen van een urn 
in een urnenmuur of (urnen)graf heeft de Algemene Begraafplaats aan de Herfst-
laan binnenkort ook een urnenbos. U plaatst de urn dan in een bosrijke omgeving. 
Eventueel kunt u hier ook een herdenkingsboom planten, waardoor het bos blijft 
groeien. 

Een mooi park
Ook na de uitvaart is iedereen welkom op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede. U 
kunt uw geliefden herdenken bij de rustplaats of tijdens een wandeling door het prachtige park. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met het serviceloket via 023-528 0376 of mail naar begraafplaats@heemste-
de.nl. Wilt u alvast de sfeer op onze begraafplaats proeven? Dan bent u van harte welkom tijdens het jaarlijkse 
Heemstede Herdenkt dat dit jaar op 13 november van 18.00 tot 21.00 uur plaatsvindt.
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Regel de uitvaart
Binnen een paar dagen na overlijden neemt u contact 
op met de uitvaartondernemer om het afscheid en de 
begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartonderne-
mer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. U 
ontvangt dan via hem een ‘Verklaring van overlijden’. Hij 
kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzeke-
ring had. Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die 
misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverze-
kering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die 
de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk 
voor de betaling. Als er genoeg geld in de nalatenschap 
is, kan de rekening daarvan worden betaald.

Kosten van begrafenis of crematie
Een begrafenis of crematie kost al gauw 7.000 - 10.000 
euro. Had de overledene geen uitvaartverzekering, of 
had hij geen dekkende verzekering? Dan kunt u de uit-
vaart laten betalen van de bankrekening van de overle-
dene. Neem hiervoor contact op met de bank van de 
overledene. Als er niet genoeg geld op de bankrekening 
van de overledene staat, dan moeten erfgenamen de 
kosten uit eigen zak betalen. De kosten voor de uitvaart 
mag u aftrekken van de erfbelasting.

Geen spullen meenemen
Laat alle erfgenamen weten dat ze geen spullen uit het 
huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee 
voorkomt u de kans dat iemand onbedoeld de erfe-
nis zuiver aanvaardt en hierdoor verantwoordelijk wordt 
voor eventuele schulden van de overledene. Als er 
waardevolle spullen in huis liggen, overleg dan wie de 
spullen in veiligheid brengt en leg dit schriftelijk vast.

Wat u moet regelen 
na een overlijden en 
wat gebeurt er met de 
erfenis
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Pianist Nikola 
Meeuwsen in 
De Kapel
Bloemendaal - Op donderdag 17 
oktober a.s. treedt pianist Nikola 
Meeuwsen op in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 te Bloemendaal. Op 
het programma van dit pianore-
cital staan werken van o.a. Beet-
hoven, Schumann en Liszt. Aan-
vang: 20 uur. 
Voor nadere informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Nikola Meeuwsen (foto aangeleverd).

Carel ter Linden en Mirjam 
Karres in de Oude Kerk
Heemstede - Zondagmiddag 13 
oktober om 15 uur is één van de 
bekendste dominees van Neder-
land te gast bij Podia Heemste-
de in de Oude Kerk (Wilhelmina-
plein): Carel ter Linden. Hij pre-
senteert samen met pianiste Mir-
jam Karres een literair muzikaal 
programma rond de dichtbundel 
‘Om een zin’.

Emeritus predikant Carel ter Lin-
den publiceerde zijn dichtbun-
del ‘Om een zin’ in 2008; gedich-
ten ontstaan vanuit belevenissen 
uit het dagelijks leven, sprekend 
van de verwondering en de ge-
heimen van dit bestaan.   
Carel ter Linden is bij het grote 
publiek vooral bekend als hofpre-
dikant. Hij was voorganger bij het 
huwelijk van Willem-Alexander 
en Maxima in 2002.
 
Zinnen, woorden en beelden re-
soneren na in de muziek, die pi-
aniste Mirjam Karres daarbij koos. 
Composities van Bach, Scarlatti, 
Schumann, Chopin, Liszt, en De-
bussy wisselen de voorgedragen 
gedichten af. 
Mirjam Karres studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam.  
Zij won o.a. met de altist Rogier 
van der Tak de persprijs op het 
Internationale Kamermuziekcon-
cours in Trapani-Italië. 

Mirjam nam deel aan verschillen-
de festivals en speelde in muziek-
theater-producties mee van o.a. 
Orkater en Het Filiaal.
Met het Heemsteeds Philharmo-

nisch Orkest speelde zij het twee-
de pianoconcert van S. Rachma-
ninoff  en later volgde ook het pi-
anoconcert van R. Schumann. 

Sinds september 2013 treden Ca-
rel en Mirjam regelmatig op met 
het literaire programma ‘Om een 
zin’ waar gedichten en solower-
ken uit de pianoliteratuur elkaar 
afwisselen. Al meer dan 45 con-
certpodia deden ze aan in Neder-
land.

Kaarten à € 15,- via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de middag van het concert aan 
de zaal.

Mirjam Karres (aangeleverd via 
mirjamkarres.nl).

Carel ter Linden (foto: Patricia Bör-
ger).

Filmavond 
‘Plastic

Paradox’
Heemstede - In het kader 
van de Week van de duur-
zaamheid in Heemstede, 
wordt op vrijdag 11 oktober 
de nieuwste fi lm van Plas-
tic Soup Surfer Merijn Tinga 
vertoond in het gebouw van 
de HBM aan de Koediefslaan 
74 te Heemstede. Het draait 
hier om het thema zwerfaf-
val en plastic soup.
Iedereen is vanaf 19.45 uur 
van harte welkom voor een 
kop koffi  e of thee. Om 20 uur 
geeft Merijn Tinga een inlei-
dend verhaal en daarna start 
de fi lm. De voorstelling ein-
digt omstreeks 21.30 uur.
Voor aanmelding: kijk op 
www.heemstede.nl of Face-
book Duurzaam Heemstede.

Jubileumvoorstelling 
Harmonie St. Michaël
Heemstede - Harmonie St. Mi-
chaël bestaat 110 jaar! En dat 
wordt gevierd met een wel heel 
bijzondere jubileumvoorstelling, 
die gehouden wordt op zaterdag-
avond 12 oktober in De Luifel om 
20.00 uur, in samenwerking met 
Stichting UnScene.
 
In een doorlopend programma 
wordt u meegenomen in de ge-
schiedenis van Heemstede en St. 
Michaël. In een hoog tempo vol-
gen muziek, video’s en foto’s el-
kaar op en vertellen op die ma-
nier over de 110-jarige historie.
Dit alles in het jasje van het pro-

gramma ‘De slimste mens’ van 
Heemstede. Drie bekende Heem-
stedenaren nemen het tegen el-
kaar op om deze titel te bemach-
tigen, wat weten zij van Heemste-
de en St. Michaël?

Ook u kunt deelnemen door, met 
de smartphone in de hand, aan-
wezig te zijn bij dit unieke con-
cert. Eeuwige roem ligt in het ver-
schiet als u meer weet dan de an-
dere bezoekers.
 
Uiteraard brengt het orkest tij-
dens de voorstelling prachtige 
muziek onder leiding van diri-

gent John Brouwer. De voorstel-
ling start om 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Er is geen pauze.
 
Voor meer informatie en kaarten 
(€ 12,50) kijkt u op van Harmonie 
St. Michaël:
www.stmichael-heemstede.nl.
Bestelde en betaalde kaarten lig-
gen op 12 oktober, voor aanvang 
van het concert, klaar bij de kas-
sa van De Luifel. Mocht u op de 
dag van het concert kaarten wil-
len kopen, dan is dat ook moge-
lijk. Dan zijn ze €15.

Een berichtje naar het secreta-
riaat (secretariaat@stmichael-
heemstede.nl) met vermelding 
van naam en aantal kaarten is vol-
doende om ook verzekerd te zijn 
van een kaartje. Betaling vindt 
dan plaats aan de zaal op de dag 
van het concert.

Voorleeslunch bij de Bibliotheek
Een lach en traan met Sybil van Dam
Heemstede - Sybil las voor, om-
dat voorlezen een rol kan spelen 
bij het doorbreken van het isole-
ment waarin sommige ouderen 
verkeren. De Nationale Voorlees-
lunch wil laten zien dat voorlezen 
een prettige en gemakkelijk toe 
te passen dagbesteding is die bij-
draagt aan de kwaliteit van zorg 
voor ouderen. De bibliotheek 
werkte daar graag aan mee. 

Niet navertellen
Het verhaal van Maarten Span-
jer over de kater Einstein moet je 

niet proberen na te vertellen. Het 
gaat niet om de tragikomische 
avonturen van die kater, maar 
echt om het rustig voorlezen van 
de gebeurtenissen omtrent de
eigenaar die zijn kater manipu-
leert en van de regen in de drup 
komt.

De luisteraars genieten van het 
duidelijke voorlezen, de rust om 
te kunnen verwerken. De schrik-
reacties bij fl inke stemverheffi  n-
gen als het wat spannend wordt, 
het helpt allemaal om de bele-

ving te versterken. Leuk dat in 
het verhaal TV-sentiment uit 1969 
naar boven komt met, Ajax-Ben-
fi ca, de maanlanding met Apollo 
Henkie, Willem Duys, Dorus, Mies. 
Heerlijk om daarbij je eigen her-
inneringen met elkaar te delen 
bij een lunch. Zoals het vroeger 
klonk bij kinderen: “Juf wanneer 
weer?” klonk ook hier de vraag 
naar even kunnen lachen met el-
kaar en herinneringen ophalen. 
Sybil zit al klaar.

Ton van den Brink 

Pop-up gallery in Bloemendaal

Ontmoet het epoxionisme
van Wilfert Verweij

Regio - Wilfert Verweij, be-
denker van de term Epoxionis-
me, strijkt tot en met 27 okto-
ber 2019 in Bloemendaal neer 
aan de Bloemendaalseweg 45 
met zijn pop-up gallery. Onder 
de naam Creations by Will cre-
eert Wilfert uiteenlopende (3D-)
muurkunst en kunsttafels, ge-
maakt van verschillende ma-

terialen met als gemene de-
ler de afwerking in epoxy. Vol-
gens Wilfert staat het Epoxionis-
me voor een vernieuwend ge-
bruik van materialen. Een kunst-
vorm waarin het verwerken van 
epoxy centraal staat.
Op vrijdag, zaterdag en zon-
dag is de gallery tussen 13.00 en 
18.00 uur geopend. Op 13 okto-

ber is iedereen van harte wel-
kom om onder het genot van 
een hapje, een drankje en enter-
tainment het epoxionisme van 
dichtbij te ontmoeten. Vraag 
daarbij de kunstenaar het hemd 
van het lijf. Naast de werken van 
Wilfert Verweij worden ook wer-
ken van Selda Khoy tentoonge-
steld.

Kennismaken met muziek bij St. Michaël

Blokfl uitlessen en 
het Instap Orkest
Heemstede - Helaas heeft Heem-
stede geen muziekschool. Daar-
om wil Harmonie St. Micha-
el Heemsteedse kinderen laten 
kennismaken met muziek. In een 
groepje van zes kinderen leert de 
enthousiaste en gediplomeerde 
docent Josien van der Tweel je op 
blokfl uit allerlei soorten muziek 
spelen. Af en toe krijg je ook de 
kans om een ander blaas- of slag-
werkinstrument te testen. Uiter-
aard sluit je de cursus af met je 
eerste concert. En dan weet je: 
een blokfl uit is heel leuk om mee 
te beginnen, maar het is nog leu-
ker om er mee door te gaan!

Wil je dit ook? Informeer over 
deelname en kosten bij het secre-
tariaat (onderaan het bericht) en/
of geef je meteen op.

De locatie waarin de lessen 
plaatsvinden is de Crayenester-
school. Voorlopig tot 31 decem-
ber, bij voldoende deelname ook 
na 1 januari 2020.
 
En voor degenen die al meer er-
varing hebben of opnieuw een 

muziekinstrument willen bespe-
len is er het Michaëls Instap Or-
kest MIO. Onder leiding van de 
gediplomeerde dirigent John 
Brouwer repeteer je met elkaar 
op mooie, eenvoudige orkestmu-
ziek. Want samen spelen is een 
leuke, nuttige en gezellige aan-
vulling op je muzieklessen! Uiter-
aard sluit je de cursus af met je 
eerste concert.
 
Het orkest bestaat uit blaasinstru-
menten en slagwerk. Er is plaats 
voor jonge en oudere starters 
met minimaal een half jaar erva-
ring en voor ‘herintreders’. Bij vol-
doende ervaring is het mogelijk 
door te stromen naar het ‘groot 
orkest’. Spontaan binnenlopen en 
actief meedoen is altijd mogelijk 
op onderstaande locatie. Instru-
menten zijn altijd in bruikleen te 
verkrijgen. Gespeeld wordt in de 
Princehof, iedere twee weken.

Voor meer informatie en/of op-
gave:
www.stmichael-heemstede.nl; 
secretariaat@stmichael-heemste-
de.nl.
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Halloween Discofeest bij 
Sportplaza Groenendaal
Heemstede - Vreemd keken zij 
op bij Sportplaza Groenendaal op 
de Sportparklaan 16 in Heemste-
de, toen tegen de boom een hek-
senbezem stond geparkeerd met 
de hoed van Hetty de huisheks 
erbij.
Weer geen spoor van Hetty, ze zal 
toch niet net als vorig jaar er van 
door gaan zo vlak voor het grote 
Halloween Discofeest op vrijdag 
25 oktober?
Na wat speurwerk hebben zij 
haar gevonden.
In haar pikzwarte huisje tussen 
de bomen in het Groenendaalse 
bos zat zij met een rode neus te 
jammeren: zij was gevallen over 
haar ook al pikzwarte kat.
Na lang praten en heel veel fles-
sen vleermuizenbloed hebben ze 
haar toch zo gek gekregen.
Hetty komt het grote Halloween-
zwemfeest vieren bij Sportplaza 
Groenendaal op vrijdag 25 okto-
ber. Samen met DJ Jeffrey Reeb 
uit Hillegom gaat ze er weer een 
te gek Griezelfeest van maken.

De krakende deuren van het grie-
zelzwembad gaan om 18.30 uur 
open en sluiten zich weer om 
21.30 uur dus zorg dat je dan het 
water hebt verlaten anders ben je 
overgeleverd aan de nacht …

Kosten zijn €7,50 per kind, dan 
krijg je een glaasje kikkerdril een 
broodje bloederige vinger en na-
tuurlijk toegang tot het griezel-
feest.
En voor iedere held die durft te 
komen zwemmen hebben wij 
nog een sappige verrassing.

Voorverkoop vanaf vrijdag 11 
oktober a.s. bij de receptie van 
Sportplaza Groenendaal de eer-
ste honderd helden krijgen een 
3D slush beker die zij gratis mo-
gen laten vullen op 25 oktober.
Er is deze avond enkel toegang 
voor een volwassene als hij of zij 
een kind begeleid.
Er is geen banenzwemmen en de 
sauna’s en stoombaden zijn deze 
avond niet toegankelijk.

Vrijwilligers TV HBC naar de Marker Wadden
Heemstede - De eerste zondag in 
oktober is traditiegetrouw de dag 
voor de vrijwilligers van Tennis-
vereniging HBC. ‘In Plaats Van Een 
Bloemetje’ wordt er al vele jaren 
een dag ‘Bloemetjesdag’ georga-
niseerd waarin het bestuur van 
Tennisvereniging HBC meer dan 
120 vrijwilligers bedankt voor 
hun inzet van het afgelopen jaar. 
Er zijn al vele ‘Bloemetjesdagen’ 
geweest die altijd weer verras-
send zijn voor de vrijwilligers. Na 
de koffie werd de busreis ingezet 
naar Lelystad waar in de Batavia-
haven de boot ‘De Abel Tasman’ 
klaar lag. De kapitein vertelde dat 
we naar de Marker Wadden zou-
den gaan. Maar eerst stond er een 

heerlijke lunch klaar op de boot. 
Op open water werden de zeilen 
gehesen met hulp van onze vrij-
willigers. Na ruim een uur varen 
werd het pionieren op de Marker 
Wadden. 

Samen met diverse gidsen zijn de 
groepen over nieuwe paden en 
vlonders, langs uitgestrekte slib-
velden en vogel kijkhutten gelo-
pen. De gidsen vertelden de ver-
halen over de aanleg van de Mar-
ker Wadden, wees op de bijzon-
dere plekjes en liet de nieuwste 
natuurontwikkelingen zien. Er 
werd genoten van vooral van de 
weidsheid van deze natuurarchi-
pel in het Markermeer. 

Na de rondleidingen bracht de 
Abel Tasman ons weer naar Le-
lystad onder het genot van een 
hapje en een drankje. De bus-
reis naar Heemstede kon daarna 
beginnen. Onderweg in de bus 
werd er gezorgd voor wat ver-
tier. In het clubhuis stonden een 
drankje en een warme maaltijd 
klaar in de vorm van een ‘Cap-
tains dinner’. Ook werd het be-
stuur nog even in het zonnetje 
gezet voor hun enorme inzet van 
het afgelopen jaar.

Het is de commissie weer gelukt 
om een unieke Bloemetjesdag te 
organiseren voor de vrijwilligers 
van de Tennisvereniging HBC. 

Foto aangeleverd door Sportplaza Groenendaal

Foto aangeleverd door TV HBC

Recordpoging Onderwaterhockey bij 
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede - Zaterdag 12 okto-
ber gaat de Heemsteedse Red-
dingsbrigade een poging doen 
om het Guinness Wereldrecord 
met de meeste aantal spelers 
in een onderwaterhockeywed-
strijd te vestigen. Ter ere van het 
100-jarige bestaan van de Heem-
steedse Reddingsbrigade gaan 

minimaal 100onderwaterhockey-
ers achterelkaar een demonstra-
tiewedstrijd spelen. Spelers van 
andere clubs, huidige leden en 
oud-leden zijn uitgenodigd om 
mee te spelen in deze bijzonde-
re wedstrijd.
De wedstrijd wordt in het zwem-
bad van Sportplaza Groenen-

daal aan de Sportparklaan 16 ge-
speeld vanaf 18.30 tot ongeveer 
21 uur.  De wedstrijd is een mara-
thonwedstrijd waarbij de spelers 
steeds wisselen om een zo groot 
mogelijk aantal deelnemers te 
krijgen. Iets na 21 uur wordt in 
het restaurant van het zwembad 
de uitslag bekendgemaakt.

Fortuinlijke competitiedag 
voor bridgeclub Bel Air
Heemstede - Op zaterdag 5 ok-
tober werd de eerste drive ge-
speeld van de competitie door 
bridgeclub Bel Air op zaterdag. 
Het was de start van het dertigste 
seizoen. 152 bridgers uit de wijde 
omgeving kwamen weer naar het 
GSV-gebouw aan de Frans Schu-
bertlaan te Heemstede, alwaar zij 
in twee zalen werden ingedeeld 
in vijf lijnen. De 24 paren in de A-
lijnen strijden om het kampioen-
schap van Kennemerland. De pa-
ren in de andere lijnen gaan de 
strijd aan om aan het eind van 
het seizoen te mogen promove-
ren naar de A-lijn.

Lenie v. Rixel en An Vink hadden 
met 64,79% een goede start. Tiny 
Uitendaal en Agnes Hulsebosch 
kwamen verrassend tot 60,42%. 
Zij hadden het vorige seizoen ter-
nauwernood kunnen handhaven. 
Clary Veldhuyzen v. Zanten kwam 
met een nieuwe partner. Met Wil 
Springer werd 58,75% behaald. 
De regerende Kampioenen, Joke 
Meijer en Tine Molenaar lieten 
een paar steken vallen en kwa-
men niet verder dan 46,04%. De 
gepromoveerde paren, zoals An-
nemique v.d. Gullik met Jet v. 
Kaam (51,04%) en Marjan Jan-
sen met Ada Lohuis (57,29%) de-

den het niet onverdienstelijk. Yo-
la Sweering haar partner Her-
man v.d.Peet liet verstek gaan en 
met Marly Strengers kreeg zij re-
glementair 45%. Ans en Cees v.d, 
Meer staan voorlopig met 42,08% 
onderaan.

In de B-lijn kwam Ans Heems-
kerk met Toon Schutte en dat was 
een feest. De flessen wijn waren 
met 64,17% in de pocket. Riet en 
Martin Schaaper, kwamen met 
57,80% ook in aanmerking van 
wijn.

In de C-lijn ging de wijn naar Doe-
tie v.d. Meulen met Marjolein Hit-
tenhausen (67,08%) en Carla 
Beers met Ria Marchand(58,33%). 
Willemia v. Brussel en Elly El-
gersma waren ook nieuw bij de 
groep en met 67,01% werden zij 
de winnaars van de D-lijn. Dat 
wordt volgende maand in de 
B-lijn spelen. Pia Muller en Do-
ke Roozen werden tweede met 
61,48% en ook een plaats in de B-
groep.

In de E-lijn werden Wil Schack-
man met Rene Akerboom eerste 
met 69,69%. De tweede plaats 
was voor René Zegwaart en 
Wilma Bach met 59,03%.

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zaterdag 7 
september en 5 oktober be-
haalden de volgende kinde-
ren hun zwemdiploma op 
SportPlaza Groenendaal: 

Zaterdag 7 september
A-diploma
Charlie Bos, Jake Bos, Wie-
ger Heijn, Stijn Leeuw, Marlo 
Schipper, Sjarai Schuyer, Tir-
za Traudes, Joanna Verhoeff, 
Tobias Weterings, Maxence 
van der Zaal.                                                                                  

B-diploma
Isabel Aznar-Oswald, Feliz 
Bakkum, Tim Croese, Zoë Hol-
ton-Stift, Mirte Hoogewegen, 
Olivier Jupijn, Hannah Kester, 
Billy Lisman, Bella Caro Rape-
la Gucema, Lou Rövekamp, 
Roos Sipkes, Sophia Veenhof.

C-diploma 
Alita den Besten,  Ivan Pecht.

Zaterdag 5 oktober
A-diploma
Bonne Antonisse, Lars Bes, 
Lars Diepering, Anna den 
Doelder, Madelief Elberse, 
Vivian Eradus, Rebecca Fer-
nandez, Ella Harbers, Zola van 
Heusden, Fabio Hoek, Hayo 
Houben, Amelie Janszen, Eli-
se Klaver, Mila Koekoek, Noa 
Kolmeijer, Lea Laimböck, 
Puck van Lohuizen, Jet Mei-
ninger, Linde Notten, Tom Ny-
pels, Fien Pickee, Adam Preis-
ler, Noa Schneider, Kaj Schol-
ten, Valence van Suchtelen 
vd Haare, Veerle van Tilburg, 
Shaleena van der Vaart, Gijs 
van Vliet, Daniël van der Vorst, 
Eva Weij, Sasha de Winter, 
Valerio van ’t Zand, Olivier 
Zuidhof, Emma de Zwart.                                                                               

B-diploma
Mirre Baars, Anique Bein-
dorff, Tara van de Belt, Char-
lotte van den Bergh, Jake 
Bos, Jurriaan Braam, Anne-
moon van den Broek, Bru-
ce Buijtenhek, Koot Bus, Nai-
sha Cijntje, Jasmijn Claassens, 
Rosie Delooze, Julius van 
Doornik, James Dolmans, 
Dylan Dusseljee, Tom Eijk, 
Bram van Hulzen, Emilie Jagt, 
Loes Janssen, Sarah Joseph, 
Tosca van der Kamp, Seth van 
Kampen, Stijn Leeuw, Rosa-
lie van Lieshout, Sjefke Maas-
sen, Antonia Manescu, Ben-
the Munter, Ryan de Nieuwe, 
Siem Oosterbeek, Bas Paap, 
Lente Pouw, Jasmijn van 
Rooijen, Lilian Rijkens, Olivier 
Robers,  Keet Schoe, Gijs Siek-
man, Daan Verheijen, Wessel 
van Vliet, Rosalie Waarden-
burg.

C-diploma 
Roza Ahmad, Nicholas Bartek, 
Patrick Bartek, Bo Bende, Zoey 
Bende, Tomas Bere-Adams, 
Tosh Bere-Adams, Sophie 
Beaufort, Marouana Boun-
ja,  Zoey Bonde, Sander van 
den Broek, Rosalyn Fouchier, 
Toby Forster, Tim de Graaf,  
Jetta Holmes, Zoë Holton-
Stift, Mohammad Hussein, 
Olivier Jupijn, Janna Kat, 
Julie de Meel,  Angelina Men-
des de Leon, Evie Mensink, 
Dewi Philippo, Norea Plan-
ting, Bella Caro Rapela Gu-
cema, Yassin Redouani, Syl 
Schepers, Celeste Terpoorten, 
Lynn de Vries, Gigi Wester- 
hoven, Oumaima Yassine, La-
ra Ze Wald.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd.

Gezelligheid is troef bij 
Senioren Bridge Sociëteit
Heemstede - Concentreren, lo-
gisch denken, geheugen en goed 
samenspel met je partner, In Wes-
terduin kan de bridgevereniging 
dat allemaal nog best aan. Maar 
de lat ligt niet erg hoog. Bridgers 
die door wat voor omstandig- 
heden dan ook, niet meer op een 
reguliere club kunnen of willen 
bridgen, kunnen bij SBS, Senio-
ren Bridge Sociëteit, terecht.

Het district Kennemerland van de 
NBB, Nederlandse Bridge Bond, 
heeft twintig jaar geleden het ini-
tiatief  genomen voor een klein-
schalig ouderenproject voor de-

ze spelers. Helen Alfrink heeft 
toen deze club opgericht, er zijn 
nu, meestal erg trouw, 32 leden. 
Zij spelen in twee lijnen. Dat be-
tekent dat je kunt promoveren 
of degraderen per week, waar dit 
overal per maand is. Landelijk ge-
zien is dit maar bij een paar ver-
enigingen mogelijk.

Koffie, thee krijgen ze bij SBS voor 
een vriendenprijsje, 50 cent. Met 
een Hollands koekje. Ze bridgen 
bij elke gelegenheid. Halloween, 
maar dan zonder enge dingen. 
Met kleine attenties en er wordt 
veel getrakteerd.

Niek Rodenkerk organiseert iede-
re twee jaar een grote drive in de 
Luifel, altijd met veel deelnemers. 
Het inschrijfgeld is dan voor SBS 
en daar kunnen ze dan weer twee 
jaar mee toe. Subsidie is er niet 
voor dit initiatief, maar ze weten 
wel de weg.

In april 2020 mag u weer mee-
doen aan die speciale drive in de 
Luifel.

Henny Laarhoven geeft graag
informatie op 023-5332543.

Ton van den Brink 

Transgender Zwemmen in
het Boerhaavebad succesvol

Haarlem - Afgelopen zondag 
6 oktober was het eerste speci-
ale zwemmoment voor trans-
genders in het Boerhaavebad. 
Het was een succes. De deelne-
mers vonden het erg prettig dat 
dit moment voor ze gecreëerd is. 
Recreatief zwemmen voor trans-
genders is nog op zondag 13, 20 
en 27 oktober van 19:30 – 20:30 
uur voor transgenders van van-
af 12 jaar. Kosten: €2,50 per keer. 

Sporten is bevorderlijk voor het 
transitieproces en een manier 
om gelijkgestemden te ontmoe-
ten. Het doel is om een gezellig 
zwem uurtje te creëren. Deel-
nemers mogen in zwemkleding 
komen waarin ze zich prettig 
voelen.
Aanmelden en meer informa-
tie bij Buck: genderzwemmen-
haarlem@gmail.com of 06 312 
188 21.





10 oktober
  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

  In gesprek over kankeronder-
zoek. Het Trefpunt, Akonieten-
laan 1, Bennebroek, om 20 uur.

  Film & Diner bij WIJ Heemste-
de. Ditmaal een Duits drama. 
16u. Deelname: € 15. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Creatieve middag in de Molen-
werf (van WIJ Heemstede), 14-
15.30u. Volgende keer: don-
derdag 24/10. Info: tel: 023-
5483831.

17 oktober
  Pianist Nikola Meeuwsen in De 
Kapel. Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Aanvang: 20 u. Meer 
info: www.dekapel-bloemen-
daal.nl.

11 oktober
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. Van 
14.00-15.30 u. Gratis.

  Mamacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 10-
11.30 u. Gratis.

  Trefpuntcafé over Landgoed 
Huis te Vogelenzang. Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. De 
Deur open vanaf 20, start 20:30 
u. Gratis toegang, consumpties 
€ 1,-.

  Filmavond ‘Plastic Paradox’. 
HBM, Koediefslaan 74, Heem-
stede. Vanaf 19.45 u. Aanmel-
ding via www.heemstede.nl.

  Workshop bloemschikken bij 
WIJ Heemstede. 14u. € 6,- deel-
name. Volgende keer: 25 okt. 
Opgeven bij WIJ Heemste-
de: www.wijheemstede.nl of 
rechtstreeks bij Lucia op 023-
8224909 of 06-17573339.

  Kinderdisco bij Plexat Heem-
stede (Luifel) met thema ‘die-
ren’. 19-21u. € 3,- toegang. Aan-
melden niet nodig.

11 en 25 oktober
  Workshops Bloemschikken. 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
om 14 u. Tweewekelijks. Kos-
ten € 6,- per keer. Opgeven bij 
www.wijheemstede.nl, of tel.: 
0238224909.

▲

25 oktober
  Halloween Discofeest in 
Sportplaza Groenendaal. 
Sportparklaan 16, Heemste-
de. Van 18.30-21.30 u. Kosten 
€ 7,50 p. kind. Voorverkoop 
vanaf 11 oktober bij receptie 
Sportplaza.

12 oktober
  Jubileumvoorstelling 110-ja-
rige Harmonie St. Michaël, De 
Luifel, 20u. Kaarten online: 
€12,50 via www.stmichael-
heemstede.nl of a/d deur: €15.

  Bosfair, Speeltuin Groenendaal  
in Heemstede, van 11-17 uur. 

  Panna toernooi bij WIJ Heem-
stede in de Luifel. V.a. 12.30u. 
Gratis deelname. Info: Team 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort lvandee@team-
sportservice.nl, 023–2055509 
of Mike Doodeman, jongeren-
werker, Heemstedemdoode-
man@wijheemstede.nl, 023–
5483847/06-40909303.

  Aloha Festival bij WIJ Heem-
stede in de Luifel. Voor jonge-
ren met een licht verstande-
lijke beperking. € 7,- toegang. 
Info: www.aloha-haarlem.nl, 
06-51725903, of info@aloha.nl. 

13 oktober
  Carel ter Linden en Mirjam Kar-
res in de Oude Kerk. Wilhel-
minaplein, om 15 u. Kaarten à 
€ 15,- via: www.podiaheemste-
de.nl of via 023-5483838.

  Open dag Wellness & Beauty 
Berkenlaan. Berkenlaan 2A, 
Heemstede. Van 12-15 u.

20 oktober
  Kromme Rijn Kwartet bij Thee-
concert Oude Kerk. Wilhelmina- 
plein, Heemstede. Aanvang: 15 
u. Toegang gratis.

3 november
  Najaarsconcert Zandvoorts 
Mannenkoor. St. Agatha Kerk 
aan de Grote Krocht 45 in 
Zandvoort, aanvang: 14.30 
u. (kerk open 14 u.) Toegang: 
€ 10,- euro. Voorverkoopadres-
sen: Bruna Balkenende, Kaas-
huis Tromp en De Notenwinkel 
van Zandvoort. 

14 oktober
  Open inloop Vriendinnenclub. 
WIJ in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Vanaf 10 u.

15 oktober
  Modeshow bij Kon. NVVH-

Vrouwennetwerk. EHBO-ge-
bouw, Herenweg 88a, Heem-
stede. Aanvang: 14 u. Leden 
gratis: niet-leden €2,50.

  Open inloop SeniorWeb over 
sociale media. WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Presntatie van 10-10.30 u. tot 
12 u ook voor vragen over pc’s 
etc. Gratis toegang, aanmelden 
niet nodig.

  Trefpuntlezing: De schatkamer 
in de Hermitage. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, om 
13.30 u. Toegang: €5,-. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of tel.: 5483828.

15 en 22 oktober
  Buurttafel, Thema Blije Buurt. 
Plein1, Binnenstebuiten, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
9.30-11.30 u.

22 oktober
  Busexcursie naar zandsculp-
turenfestijn Garderen en Ter-
schuur. Verzamelen om 8.15 
uur bij de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Kosten: € 75,50. 
Voor al de excursies geldt dat 
u goed ter been moet zijn. 
Meer informatie en aanmel-
den over via www.wijheemste-
de.nl.

16 oktober
  Taalsoos. Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Van 10.15-
11.30 u. Gratis.

  Presentatie Saharaoui noma-
den bij Vrouwen van Nu. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede, om 14 u. Toegang: 
€2,50. Inlichtingen op tel.: 
023- 2580340 en www.vrou-
wenvannu.nl.

  Een mobiel maken bij de Knut-
selclub (5-10jr). Van 13-15.30 u. 
WIJ in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: €5,- per keer. Aanmelden 
via tel.: 5483828. 

  Biografische dramafilm in de 
Luifel. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede,om 20 u. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of op tel.: 5483828.

23 oktober
  Ajax komt naar Heemstede! 
Ben jij tussen de 6 en 16 jaar 
en wil je een dag trainen als 
een echte Ajax-speler? Doe 
dan op woensdag 23 oktober  
mee aan de Ajax Clinic bij RCH! 
Zie website rch-voetbal.nl.

TENTOONSTELLINGEN

Vanaf oktober
  Tentoonstelling Historische 
Grand Prix. Zandvoorts Muse-
um, Swaluestraat 1, Zandvoort. 
Meer info op: www.zand-
voortsmuseum.nl.

  Expositie ‘Het Stomende Mon-
ster’ in Museum Haarlem. 
Gasthuis, Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Lees meer op: www.
museumhaarlem.nl/project/
het-stomende-monster/

  Expositie schilderijen Ineke 
Voigt. Sfeervol bijzonder/mooi, 
Jan Miense Molenaerplein 8, 
Heemstede. Gratis toegang.

T/m 12 oktober
  Expositie ‘Dit is wat ik wil’. 
Galerie de Tuinkamer, Wilson-
straat 61, Hoofddorp. Meer info 
op: www.galeriedetuinkamer.nl. 

  Tentoonstelling Stadsgezich- 
ten Haarlem en Amsterdam. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht in Haar-
lem. Gratis. Meer info: www.
kunstcentrum-haarlem.nl. 

T/m 27 oktober
  Tentoonstelling Panorama Tu-
lipland 3.0. Museum de Zwar-
te Tulp, de Heereweg 219, 
Lisse. Meer info op: www. 
museumdezwartetulp.nl.

Kiezen voor Tandartsen aan de Herenweg
“Wij behandelen geen tanden, 
maar mensen”
Heemstede - Tandartspraktijk 
Tandartsen aan de Herenweg (nr. 
103a), biedt een complete prak-
tijk met alle tandheelkundige 
specialisaties onder 1 dak, zoals 
algemene tandheelkunde, esthe-
tische tandheelkunde, endodon-
tologie (bijvoorbeeld wortelka-
naalbehandelingen), implantolo-
gie, mondhygiëne en prothetiek. 
Afgelopen vrijdag 4 oktober kon-
den belangstellenden een blik 
werpen op de open dag van deze 
moderne, professionele en goed 
geoutilleerde tandartsenpraktijk. 
Een gesprek met tandarts Mar-
cel Spek. 

Marcel: “Wij zijn aangesloten bij 
Fresh Tandartsen, een serviceor-
ganisatie in Alphen aan de Rijn.  
Daarbij zijn 24 op zich staande 
praktijken aangesloten. Doordat 
Fresh Tandartsen o.a. de admi-
nistratie verzorgt en uit handen 
neemt van deze praktijken, kun-
nen zij zich volledig focussen op 
de tandheelkunde. Dat komt de 
zorg aan patiënten alleen maar 
ten goede. Wij zijn de eerste prak-
tijk waar Fresh Tandartsen mee 
begonnen is. Hier hebben wij 
zes praktijken samengevoegd, 
met zes verschillende culturen 
en achtergronden. Zo kunnen we 
patiënten faciliteren en adviseren 
in alle facetten van mondverzor-
ging en tandheelkunde.

We constateren dat mensen 
steeds ouder worden met hun ei-
gen tanden en kiezen. Dat brengt 
eveneens andere mondgezond-
heidsproblemen en mondziek-
tes met zich mee. Vroeger keken 
we veel naar mondbederf en ca-
riës, oftewel gaatjes. Later toen ik 
opgeleid werd, was een heel be-
langrijk onderdeel parodontolo-
gie oftewel tandvleeskunde: het 
tandvlees dat gezond moet blij-
ven als je een gezond fundament 
wilt behouden voor je tanden en 
kiezen. Wij zijn heel veel bezig 
met preventie, dus het voorko-
men van tandvleesziektes, omdat 
we op langere termijn zagen dat 
dat juist de oorzaak is van het ver-
liezen van tanden en kiezen. Met 
tandvleespreventie hebben we 
de cariës onder controle en kun-
nen mensen heel oud worden 
met hun eigen tanden en kiezen.

Je ziet wel als de tanden de kie-
zen heel lang intensief gebruikt 
worden, slijtage ontstaat. Wat 
wegslijt, dat krijgen we niet meer 
terug. De patronen van slijtage 
kunnen we al bij tieners en twin-
tigers herkennen. Dit heeft ook 
te maken of iemand knarst of 
met een voedingspatroon van ie-

mand die bijvoorbeeld veel zoe-
tigheid of zoete drankjes tot zich 
neemt, waardoor een ongunsti-
ge zuurgraad in de mond ont-
staat. Dit kan ertoe leiden dat pa-
tronen van slijtage dan doorzet-
ten. Een is dus het herkennen van 
deze patronen en twee is dus dat 
we het patroon van de patiënt zo 
aanpassen, dat de balans herstelt 
in het lichaam en de mond. Waar 
je vroeger richtte op het herstel 
en de reparatie van gaatjes, kijk je 
nu preventief hoe je cariës en slij-
tage voor kunt zijn.

Daarbij kijken we ook naar de le-
vensstijl van iemand, die ontzet-
tend veel invloed kan hebben op 
die slijtagepatronen. We kijken bij 
de periodieke controles eigenlijk 
naar drie dingen: het tandvlees-
fundament, vervolgens de cari-
esactiviteit, en hoe sterk is deze 
en daarna kijken we of we slijtage 
en erosie zien en bepalen we hoe 

sterk deze zijn. Hoe beter je je ge-
bit regelmatig schoonhoudt, hoe 
minder kans op ontstekingen. 
Tandvlees is de indicator voor 
je weerstand. Als het vaak gaat 
bloeden, dan is het tandvlees 
ontstoken door plak of bacteriën.”

Prothesescanner
“Als een van de weinige praktij-
ken beschikken we hier over een 
moderne prothesescanner, waar-
door we geen gipsafdruk meer 
hoeven te maken van het gebit 
voor een prothese, maar alles met 
een leespen in 3D kunnen scan-
nen en zo ook meteen digitaal 
kunnen vastleggen in een me-
disch archief. Zo kunnen we snel 
een prothese maken en vervan-
gen”, aldus Marcel Spek.

Meer informatie op: www.tand-
artsenaandeherenweg.nl.

Bart Jonker

V.l.n.r. mondhygiëniste Femke den Besten en tandarts Marcel Spek

Tandarts Marcel Spek toont prothesescanner

Heemstede - Frans Roozen was 
er al vroeg bij, wist niet eens wat 
het woord vrijwilliger inhield, 
maar zat als jochie in het zang-
koor tot hij werd weggestuurd 
omdat hij een propje papier weg-
geschoten had. Even later maak-
te hij zijn entree als misdienaar en 
werd later acoliet. Met veel dien-
sten, want hij woonde bijna naast 
de kerk. In zijn studie aan de Rijks-
tuinbouwschool ging hij stage lo-
pen in Engeland, na de militaire 
dienstplicht aan de slag bij een 
bollenbedrijf. Binnen een jaar ver-
kocht hij bollen in New York. Dat 
werd een jaar ploeteren en pio-
nieren. Eind jaren 60 kon hij het 
bedrijf overnemen.

Reizen werd zijn hobby. Vijftig 
jaar Amerika, Canada, Caribische 
Eilanden en Mexico. In 1973 werd 
hij door pastoor Pouw in de Ac-
tie Kerkbalans gehaald, in 1973 
gestart met de protestanten. Een 
pastoor die bij zijn aantreden be-

nadrukte dat hij van zijn vader 
koopmansbloed had meegekre-
gen. Hij haalde in alle jaren 1955 
– 1970 ruim een half miljoen gul-
dens op die in het bouwwerk ge-
stopt werden. Preken kon hij niet, 
maar bedelen des te beter.
Na het 2e Vaticaanse concilie 
heeft hij de kerk snel aangepast 
aan de moderne eisen: de altaar-
tafel werd naar voren geplaatst, 
communiebanken werden ge-
sloopt net als de preekstoel en 
moest het H. Hartbeeld van het 
kerkplein verdwijnen. Die ver-
keersregelaar, zoals de pastoor 
die oneerbiedig noemde, had 
plaats moeten maken voor auto`s 
die overigens nooit op die plek 
parkeerden

Vrijwilligers
Met een vooruitziende blik be-
gon pastoor Derk de Vries te bou-
wen aan een team vrijwilligers en 
legde hiermee de kiem van het 
vrijwilligerscorps dat nu het vele 

werk doet. In 1979 zag hij al het 
belang van goede vrijwilligers die 
de geestelijke leiding bijstonden. 
Alsof hij al voelde dat zijn opvol-
ger geen priester meer zou zijn. 
Pastor Paul Visser kwam met een 
heel gezin naar de Bavo en gaf 
een eigen invulling aan het ambt 
van pastor. Het Bavokoor, in 1950 
opgericht door Nico Smit, kreeg 
gelijk al een goede naam en werd 
steeds beter met de vooral Ne-
derlandse liederen.

Nog steeds draagt het koor bij 
aan het relatief hoge bezoekers-
aantal van de zondag ochtend-
mis. Een gemiddelde van tegen 
de tweehonderd waar veel ker-
ken soms vijftig scoren. Veel vrij-
willigers houden de lamp van 
pastoor De Vries brandend. De 
kosters, tuinlieden, misdienaars, 
de werkgroepen die vele taken 
verrichten voor de liturgie, zie-
ken, rouwenden, vormsel en
Eerste Communie, Beheer, Kerk-

bijdragen, Kerkbollenveiling, 
Klaverblad, zeker 150 minstens. 
Niet één betaalde kracht en het 
werkt.

U komt Frans, intussen 40 jaar de 
motor van de Aktie Kerkbalans, 
iedere zondag tegen als hij voor 
en na de H. Mis-wijn verkoopt 

voor de kerk. Twee jaar geleden 
begonnen voor de actie Toren. Nu 
voor de financiering van het feest 
van het 325-jarig bestaan van de 
parochie en de 140ste verjaardag 
van het derde kerkgebouw. Hij 
kan het niet laten.

Ton van den Brink

Een vrijwilliger met 80 dienstjaren

Frans Roozen vertelt over zijn Bavo
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 oktober 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Bartiméus Fonds

Heemsteedse kandidates gezocht 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs
De gemeente Heemstede zoekt vrouwen 
of meiden die verandering teweeg hebben 
gebracht, barrières hebben geslecht en zo 
de vrouwenemancipatie een stap verder 
hebben gebracht. Kent u zo’n (jonge) 
vrouw? Dan kunt u haar nu voordragen 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs! 
In 2019 is het 100 jaar geleden dat 
vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. 
Om het belang hiervan te onderstrepen en 
te vieren, heeft de gemeente Heemstede 
deze eenmalige emancipatieprijs in het 
leven geroepen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
prijs moet de kandidate:
- in Heemstede wonen
- zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de emancipatie en de verbetering van de 
positie van vrouwen in Heemstede. Dit kan 
op allerlei maatschappelijke vlakken zijn, 
zoals gezondheidszorg, werk, onderwijs, 
welzijn of op een ander terrein, en natuurlijk 
ook democratie.

- van onbesproken gedrag zijn.

Voordragen is eenvoudig. Stuur uiterlijk op 

zondag 17 november uw voorstel via: een 
e-mail naar emancipatieprijs@heemstede.nl
een brief naar de gemeente Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede, onder 
vermelding van ‘emancipatieprijs’.
De voordracht bestaat uit een beschrijving van 
de kandidaat, haar verdiensten, haar curriculum 
vitae en een motivatie van de voordracht.
Een jury, bestaande uit een mix van jong 
en oud, beoordeelt de inzendingen en 
kiest hieruit de winnaar van de Annie Klots 
Emancipatieprijs. De prijs wordt uitgereikt op 
dinsdag 10 december 2019, de internationale 
dag van de mensenrechten.

Wie was Annie Klots?
De prijs is (naar een suggestie van de 
Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek) vernoemd naar Annie Klots. 
Zij werkte vanaf 1912 als onderwijzeres aan de 
Voorwegschool. Ze bleef, tegen de gewoonte 
van die tijd in, werken toen ze in 1917 trouwde 
met Jan Bouwman. Ook op andere vlakken 
kwam ze op voor haar rechten: kort na haar 
vaste aanstelling vroeg ze om meer loon. 
Annie Klots is een vroeg voorbeeld van 
emancipatie in Heemstede.

Inloopavond over herontwikkeling 
terrein voormalige timmerfabriek
Er is een initiatief om op het terrein van 
Glipperweg 66-72 en de oude timmerfabriek 
Van der Veldt kleinschalige woningbouw te 
realiseren. Op woensdagavond 16 oktober 
is hierover in het raadhuis een inloopavond. Op 
deze avond zijn ook de initiatiefnemer en het 
betrokken architectenbureau aanwezig. U bent 
van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur 
langs te komen.

Wijziging bestemming
Om het plan te kunnen realiseren is een 
wijziging van de bestemming nodig. Het 
proces om hiertoe te komen staat beschreven 

in een plan van aanpak. Tijdens de inloopavond 
kunt u toelichting krijgen en reageren op dit 
plan van aanpak. Na verwerking van de reacties 
zal het college van B&W het plan van aanpak 
voorleggen aan de commissie Ruimte.

Informatie en reageren
Het conceptplan van aanpak vindt u op 
www.heemstede.nl onder ‘projecten in 
Heemstede’ > ‘Herontwikkeling terrein 
Timmerfabriek’. Kunt u niet naar de 
inloopavond komen en wilt u wel reageren? 
Bel of mail dan met Emi Suijk, 
(023) 548 57 53 of e.suijk@heemstede.nl.

Beleidsregels Social 
Return On Investment 
(SROI) Heemstede 
2019
Op 24 september 2019 heeft het college de 
Beleidsregels Social Return On Investment 
(SROI) Heemstede 2019 vastgesteld. Deze 
beleidsregels zijn met terugwerkende kracht in 
werking getreden op 1 september 2019. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl

Aanleg in-en uitrit 
Einthovenlaan 18
Op 3 oktober 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in-en uitrit aan te leggen bij 
Einthovenlaan 18, 2105 TJ in Heemstede.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

MOVIE NIGHT

PLASTIC PARADOX
MET PLASTIC SOUP SURFER
20 UUR • HAEMSTEDE-BARGER MAVO

Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

Vrijdag 11 oktober is internationale 
Coming Out-dag. Voor het raadhuis 
van Heemstede wappert dan de 
regenboogvlag. Ook in het raadhuis zijn er 
verschillende activiteiten. Voor lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse 

personen (LHBTI’s) én natuurlijk voor alle 
andere geïnteresseerden! 

Tentoonstelling en optredens
De tentoonstelling ‘Wie zegt U’, georganiseerd 
door de Roze Kunstlijn, wordt geopend om 
15.00 uur in de Burgerzaal. Daarnaast zijn er 
muzikale optredens. Zo treedt onder andere 
Astrid Nijgh op, bekend van de grote hit ‘Ik 
doe wat ik doe’. Verder komen de Haarlemse 
Viooldiva’s en zanger Angelo van Bebberen. 

Kom langs! 
Iedereen is van harte welkom. Het programma 
biedt voor ieder wat wils: voor LHBTI’s, voor 
kunst- en cultuurliefhebbers of voor wie 
gewoon zin heeft in een leuke middag. 

Meedenken over activiteiten voor 
LHBTI’s in Heemstede?
Stuur dan een e-mail naar 
k.siegrest@heemstede.nl.

Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Nieuws’.

Vrijdag 11 oktober: 
Coming out-dag in Heemstede



Geslaagde 35e editie 
Teva Halve van Haarlem
Haarlem - Het was afgelopen 
zondag 29 september weer één 
groot hardloopfeest op en rond 
de Grote Markt in Haarlem. Na 15 
jaar prachtig zonnig weer te heb-
ben gehad, waren de weergoden 
afgelopen zondag iets minder in 
ons voordeel. Maar de vele re-
gen en de krachtige wind weer-
hield ruim 4000 lopers er niet van 
om toch te starten. Dit jaar voor 
het eerst na 34 jaar niet over het 
Houtmanpad, door de vele regen 
was dit pad helaas onbegaanbaar 
geworden en is er een alternatie-
ve route gelopen. 
Voor de 35e keer viel hier het 
startschot van de Teva Halve van 
Haarlem. Dit jaar stond de halve 
marathon als eerste op het pro-
gramma. Om 11.15 uur starten 
bijna ruim 1700 hardlopers op 
een uitdagend en prachtig par-
cours, o.a. dwars door de Haar-
lemse binnenstad en de Zand-
voortse duinen.
In totaal mocht de organisatie 
ruim 4000 deelnemers verwelko-
men. Zo’n 600 jonge deelnemers 
namen deel aan de 2 kinderlo-

pen die steevast veel leuke reac-
ties oproepen bij het in grote ge-
talen aanwezige publiek. Ook de 
5 km en de 10 km mochten zich 
verheugen op aandacht van heel 
veel familie en vrienden die on-
danks de regen toch langs het 
parcours hun geliefden aan ston-
den te moedigden.
Op alle afstanden werden scher-
pe tijden neergezet. Ronald 
Schröer ging bij de mannen als 
eerste over de �nish, hij liep de 
halve marathon in een tijd van 
1:07:45. De snelste vrouw op de-
ze afstand was Lineke Kroon met 
een tijd van 1:26:27. Bij de 10 km 
was Marco van Erp het snelst 
(34:02) en bij de vrouwen Jolijn 
Swager (40:16). Op de 5 km heren 
werd een razendsnelle tijd neer-
gezet door Menno Schouten, al 
na 14:50 passeerde hij de �nish. 
Bij de vrouwen had Luna van Daal 
met 16:18 een supersnelle tijd.   
Op zondag 27 oktober staat de 
Heemstede Loop op de agenda. 
Dit is het laatste hardloopevene-
ment van het RSM Loopcircuit Po-
wered by Run2Day Haarlem.

Foto’s: Renata Jansen Fotogra�e

Open inloop Vriendinnenclub
Heemstede - Op maandag 14 ok-
tober om 10 uur vindt de Open 
inloop Vriendinnenclub plaats bij 
WIJ in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Heeft u ook zin om 
nieuwe contacten te leggen met 
vrouwen zoals u? U bent van har-
te welkom om kennis te komen 

maken met de vrouwen die zich 
inmiddels al hebben aangemeld 
bij de Vriendinnenclub.

Wilt u vooraf al even contact belt 
u dan met Corrie van Rijn op 023-
8224297 of Ellen Swart bij WIJ 
Heemstede tel. 023-5483828.

Een mobiel 
maken bij de 
Knutselclub

Heemstede - Op woensdag 16 
oktober maakt de Knutselclub 
(5-10 jaar) een mobiel. Iedere 
woensdag kunnen kinderen su-
perleuke en originele kunstwer-
ken maken van klei, papier, hout 
en stof, die vaak te maken heb-
ben met de jaargetijden of de 
feestdagen.
De Knutselclub is van 13.30 tot 
15 uur bij WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Graag de 
kinderen per keer aanmelden via 
tel.: 5483828. 

Biografische 
dramafilm
in de Luifel

Heemstede - Op woensdag 
16 oktober draait om 20 uur 
in de grote zaal van de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede 
een biogra�sche drama�lm 
uit 2019.
De �lmduur is: 121 min. Voor 
meer informatie over de titel 
en de inhoud van deze �lm 
kunt u bellen met: 023-548 
38 28. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of te-
lefonisch op werkdagen tus-
sen 9-13 uur: tel.: 5483828.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Hendrik de Keyserlaan 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 465972, ontvangen 23 
september 2019

- Jacob de Witstraat 6, het uitbreiden van 
de 1e verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 467787, ontvangen 26 
september 2019

- Leidsevaartweg 1 E, het aanbrengen van 
façadepalen als anti-inbraakmaatregel en 
verbetering uitstraling pand, wabonummer 
467569, ontvangen 26 september 2019

- Spoorplein 7, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 466875, ontvangen 24 
september 2019

- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 467250, ontvangen 25 
september 2019

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Aanvraag omgevingsvergunning 
vergunningsvrij
- Lorentzlaan 16, het snoeien van een 

berkenboom, wabonummer 463393, 
ontvangen 16 september 2019 Voor deze 
aanvraag is geen vergunning nodig.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Aanvraag omgevingsvergunning niet 
verder in behandeling genomen
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 464548, ontvangen 18 
september 2019

Deze aanvraag is niet verder in behandeling 
genomen omdat de aanvraag niet voldoet 
aan de voorschriften voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verleende omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 16, het vervangen 

van de oude houten balken vloer op de 
begane grond voor een schuimbeton vloer, 
wabonummer 463898, verzonden 1 oktober 
2019

- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 
balkon, wabonummer 452011, verzonden 1 
oktober 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 15,16 en 17 oktober 2019. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 

U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
15 oktober
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Proces lokaal sportakkoord en nieuwe Nota 

Sport en Bewegen (B)
- Motie ‘Ja-ja sticker’ (B)
- Rapportage Sociaal Domein eerste hal�aar 

2019 (Q1 en Q2 2019)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 
Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
16 oktober
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Najaarsnota 2019
- Programmabegroting 2020 en de 

meerjarenbegroting 2021-2023 en de eerste 
begrotingswijziging

- Kader voor de ambtelijke samenwerking 
Heemstede-Bloemendaal

- Nota reserves en voorzieningen
- Motie Groene Leges
- Regionale energiestrategie

- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
17 oktober
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Bijdrage uit Mobiliteitsfonds Haarlem-

Zandvoort
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Horeca en 

terrassen Heemstede’
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

- Motie ‘Meer afval scheiden’
- Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan 

geluid 2018-2023

- Procesvoorstel ‘Visie op Ecologie in 
Heemstede: Van Nature Verbonden’

- Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, 
voornemen tot vrijgave voor inspraak

- Fietspad Leidsevaartweg-Zuid, voorlopige 
vaststelling plan

- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies oktober




