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Herfstig Heemstede in beeld
Heemstede - Het najaar heeft zijn eigen charme en gaat ge-
tooid in vele kleuren en gedaanten. Wandel maar eens door 
wandelbos Groenendaal. Je komt een bont scala aan padden-
stoelen en zwammen tegen in dit jaargetijde. Sla vol verwon-
dering deze sprookjeswereld gade, bijna magische natuurver-
schijnselen. Op de foto het paarse draadwatje, een bijzonder 
fraaie paddenstoel. Paddenstoelen staan blijkbaar ook graag 
op het menu van deze bijzonder fraai gekleurde naaktslak, die 
hier zijn buikje aan het vol eten is.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

7
WILDE  WEKEN
OP  LANDGOED  GROENENDAAL

Viergangen wildmenu voor � 38,50

Lees meer op pagina 6 !

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kom de sfeer proeven!

KERSTMARKT
IS GEOPEND!!

Heemstede Loop met 
aantal nieuwe records

Heemstede - Een gezellige boel 
op het parkeerterrein van Sport-
plaza waar de geur van poff er-
tjes hing, de limonade klaar stond 
en de sporters er zonnig bijlie-
pen. Een zonnetje op zijn tijd en 
een fris windje, ideaal voor een 
Heemstede Loop, waar wat re-
cords mochten sneuvelen, want 
het was ook nog een feestje. De 
tiende Heemstede Loop met bij-
na 3000 deelnemers. “Dat is veel”,  
volgens Sport Support die het 
feestje organiseerde.

Sandra van Les Petits schoot de 
groepen 1 t/m 4 jaar weg voor 
hun Les Petits Family Run van an-
derhalve kilometer, met in hun 
slipstream vele ouders die het la-
ter nog konden proberen op de 5 
of 10 kilometer.
Burgemeester Astrid Nienhuis 
schoot de wat grotere kinderen 
5 t/m 8 jaar weg. Van de groep 
1 t/m 4 jaar wonnen Berend Tol-
boom in 7,22 en Phileine Zeelen-
berg in 9,13. Bij de 5 t/m 8 groe-
pen wonnen Lars van der Kraan in 
6,11 en Loeke Verwijmeren 7,08, 
allemaal nieuwe records. Nog 
harder gingen bij de vijf kilome-
ter  met Sam Blom van Run2Day 
als starter. Edwin de Vries ging 

met 15,47 over de streep en Merel 
van der Marel fi nishte met 17,50. 

Wethouder Sjaak Struijf stuur-
de de tien kilometers het bos in 
en Dominic Bersee was met een 
fl ink half uurtje weer terug. Een 
knappe 32,09, ook een nieuw re-
cord, ondanks dat hij een hond 
van zich af moest houden in het 
bos. Evelien Hupkes liep deze
afstand in 39,21.
De lopers waren vol lof over het 
parcours, deels door het bos en 
deels door, voor velen, bekende 

dorpsstraten en lanen, waar ve-
le Heemstedenaren langs de lijn 
de lopers aanmoedigden. Op het 
Wilhelminaplein, kort voor de fi -
nish, kregen de lopers nog een 
kick om nog harder te gaan van 
de muziek van het Klijn Örkest 
van Harmonie St. Michael. Blije
lopers dankten ze met een duim-
pje omhoog.

Meer foto’s van de Heemstede 
Loop elders in deze krant.

Ton van den Brink 

In deze krant de 

Wie maakt de mooiste herfstfoto?

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

 4 stuks 
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Sla-
vinken

KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

Heemstede - Maakt u de mooiste 
herfstfoto? De Heemsteder orga-
niseert een fotowedstijd, waar  
uw mooist geschoten herfstfoto 
kan meedingen naar een leuke 
prijs. Mail uw herfstfoto uiterlijk 
dinsdag 12 november (vóór 12.00 
uur, deadline krant) naar redac-
tie@heemsteder.nl, onder ver-
melding van ‘herfstfoto’ en ver-

Foto: Joke van der Zee

meld daarbij waar u de foto heeft 
gemaakt, voorzien van uw naam, 
woonplaats, e-mailadres en tele-
foonnummer. De mooiste foto’s 
krijgen een plaatsje in de Heem-
steder van woensdag 13 novem-

ber en de winnaar wordt in de 
krant van woensdag 20 novem-
ber bekendgemaakt. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespon-
deerd. Heel veel succes toege-
wenst!

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

101-jarige vrouw slachtoffer 
van babbeltruc
Bloemendaal - Een 101-jarige 
vrouw uit Bloemendaal is zater-
dagavond 26 oktober het slacht-
off er geworden van diefstal uit 
haar woning aan de Donkerelaan 
door middel van een babbeltruc. 
Rond 20 uur werd bij het slachtof-
fer aangebeld en toen zij de deur 
opende, stonden er twee man-
nen voor de deur.
De mannen vertelden de be-
woonster dat er lekkage was op 
de bovenverdieping en zij dat 

kwamen verhelpen. De vrouw 
moest alle kranen openzetten en 
moest haar gouden sieraden in 
een bak stoppen omdat deze vol-
gens de mannen giftig zouden 
zijn. Het slachtoff er raapte haar 
sieraden bij elkaar en had in haar 
handen een tasje met waarde-
papier en geld. Dit tasje werd 
door één van de daders uit haar 
handen gegrist en het tweetal 
ging er daarna via de tuindeur 
vandoor.
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COLOFON

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

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 31 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zaterdag 2 november, 
Allerzielen, 19u. viering m.m.v. 
het Dameskoor. Pater Tristan.

Zondag  3 november, 10u. 
Eucharistieviering
m.m.v. Bavokoor.

Pater Diego. Koffie.

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 3 november 18.30u. 
‘In His Presence’. 

Gezamenl. maaltijd 17.30u. 
Opgeven via website.
Muziek: Petra Brussee

en vrienden.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 3 november, 10u.
Oude Kerk, ds. A. Molendijk, 

Crèche, Kinder Anders-dienst, 
Verhalenboom en

De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 3 november, 10u.
ds. Kick Bras (Haarlem).

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 3 november, 10u.
Ds. J. Van Butselaar.

Woensdag 6 november, 19.30u.
Zangavond op dankdag.
Koffiedrinken Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Vrijdag 1 november, 19u. 
Hoogmis Allerheiligen.

Zaterdag 2 november, 17u. 
Holy Mass.

Zaterdag 2 november, 19u. 
Hoogmis Allerzielen.

Zondag 3 november, 10u. 
Hoogmis.

Zondag 3 november, 18.45u. 
Plechtig Lof.

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 3 november, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 3 november, 10.30u. 
Wim Grimme.

www.vdgh.nl

Zandvoortselaan 179(a) is sa-
men gebouwd met de pan-
den tot en met Zandvoortsel-
aan 161 in 1927. Het is het eer-
ste pand vanaf de Houtvaart, 
op de hoek bij de Vondelkade 
en heeft veel ondernemingen 
onder zijn dak gehad. Nummer 
179a is vooral de bovenwoning. 
De eerste onderneming komen 
we tegen in het stratenboek 
van Heemstede van 1 janua-
ri 1929: ‘Kruidenierswinkel van 
G.M. van Maas’. Blanke appe-
len kosten 38 cent per pond in 
1930. In de loop der jaren wordt 
veel personeel gevraagd.

In het Haarlems Dagblad van 
28 oktober 1941 wordt ‘Visser’s 
Delicatessenhandel’ op num-
mer 179 genoemd, maar al snel 
komt ook de naam K. Sas voor-
bij, die ook op Zandvoortsel-
aan 16 zat. Toch blijft de naam 
‘Visser’s’ nog tot 1949 bestaan, 
maar ook K. Sas blijft in adver-
tenties genoemd worden op 
nummer 179. In 1951 staat in 
het adressenboek van Bloe-
mendaal ‘K. Sas levensmidde-
lenbedrijf’. Dat blijft zo tot 1968. 
Daarna wordt het pand ver-
bouwd tot bank.

Vanaf die tijd staat er in de stra-
tenboeken van Heemstede ‘Co-
op Raiffeisenbank’, vanaf de ja-
ren 70 Rabobank. De toen-fo-
to komt uit het NHA en is van 
1990 met daarop de Rabobank. 
In 2004 wordt het bankkantoor 
nog eens verbouwd.

Sinds januari 2019 zit Kunstge-
bit Heemstede op nummer 179, 
daarvoor was het ‘Laser Clinic 
Cornea’ en weer daarvoor ‘Par-

meijer en Van Baarle Dental Stu-
dio’ en ‘Tandtechnisch Labora-
torium Kennemerland. Juiste 
periode is niet duidelijk.

De nu’-foto van Harry Ophei-
kens is van 28 oktober 2019 en 
laat de huidige ondernemer 
zien.

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 (73)

Geboorte:

15 oktober
Sara Brecht Bakker

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Interkerkelijke bijeenkomst 
met Iraakse inbreng
Heemstede - Steeds vaker ont-
moeten mensen uit verschillende 
kerkelijke en evangelische ach-
tergrond elkaar rondom de maal-
tijd. Bij Rafaëlgemeente Nehe-
mia in Heemstede vatten ze het 
zo samen: “In gesprek en gebed 
met elkaar vallen details weg en 
richten we ons op het centrum 
van ons geloof, Jezus de opgesta-
ne Heer. Daarin vinden we elkaar 
en moedigen we elkaar aan. We 
gaan om 17.30 uur aan tafel met 
deze keer een Iraakse inbreng. 
Om ongeveer 18.30 uur gaan we 
liederen luisteren en zingen.” De 
bijeenkomst vindt plaats op zon-
dag 3 november, locatie is het ge-
bouw van Haemstede Barger VM-

BO aan de Koediefslaan. Er is mu-
zikale begeleiding van Petra Brus-
see, die begin 2019 een CD op-
nam ‘Eerst (e) Liefde’ met liederen 
die uitnodigen om dichtbij God 
te komen. 
Opgave voor de maaltijd via 
www.rafael-nehemia.nl.

Veel belangstelling voor bollen 
en pompoenen bij KIMT
Heemstede - Afgelopen week-
end was het weer een komen en 
gaan van belangstellenden op 
Kom In Mijn Tuin (KIMT).

Er was een bollenmarkt en vele 
honderden bollen zijn verkocht 
(en waarschijnlijk ook de grond in 
gegaan met het mooie weer). Ter-
wijl de (groot)ouders de bollen 
uitzochten konden de (klein)kin-
deren onder begeleiding een hal-
loweenpompoen uithollen. Op 
zondag waren er nog een paar 
pompoenen over, gelukkig maar, 
want de kinderen stonden weer 
klaar om ze uit te hollen en een 
mooi gezichtje eruit te snijden. 
Het wachten is nu op Halloween.
Aankomende zaterdag 2 novem-
ber is het ‘opruimdag’ van de kin-
dertuinen en generatietuinen 
van 10 tot 12.30 uur. Kinderen 
met hun ouders komen dan wat 
afgelopen zomer hun moestuin-
tje was deze weer leeghalen en 
alles netjes achterlaten voor het 
volgende seizoen. Als dit allemaal 
gebeurd is krijgen de kinderen 
hun felbegeerde tuindiploma.

Aanmelden voor het nieuwe sei-
zoen is al weer mogelijk. Voor 
meer informatie zie de website: 
www.kominmijntuin.com. Fo
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Kunstlezing vrouwelijke impressionisten 
Mary Cassatt en Berthe Morissot
Heemstede - Op donderdag 7 
november houdt Michel Kersten 
een kunstlezing over twee vrou-
welijke impressionisten: Mary 
Cassatt en Berthe Morissot.

Zij zijn veel minder bekend dan 
hun mannelijke collega’s (Eduard 
Manet , Claude Monet, Edgar De-
gas en Camille Pissarro). 

De kwaliteit van hun werk is echt 
net zo hoog. Alleen de onderwer-
pen zijn anders. Als vrouwen had-
den zij veel minder vrijheid dan 
mannen, maar wat een gewel-
dige schilders waren deze twee 
zelfbewuste vrouwen. Om 14.30 
uur bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten: € 7,50.

Reserveren is verplicht, om te-
leurstellingen te voorkomen. Dit 
kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van op werkdagen tussen 
9-13 uur: tel.: 5483828.

Bij te weinig aanmeldingen is WIJ 
Heemstede helaas verplicht om 
de activiteit te annuleren. 
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Natuurwerkdag in Park Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
2 november is er weer een na-
tuurwerkdag van 9.30-15.00 uur 
in de boomgaard in Park Kenne-
mergaarde, Duin en Kruidberger-
weg 51-73 Santpoort Noord. Mis-
schien kom jij regelmatig in dit 
prachtige park en heb je zin om 
mee te helpen aan het groen-
onderhoud. Samen met de Ge-
meente en de vrienden van Park 
Kennemergaarde kun je aan de 
slag met diverse snoei- en plant-
werkzaamheden.

Park Kennemergaarde is een van 
de landschapsparken van de ge-
meente Velsen. Het is in 1912 ont-
worpen door L.A. Springer in de 
Engelse Landschapsstijl. Kronke-
lende paadjes, verschillende bij-
zondere bomen rond een open 
grasveld en doorkijkjes vanuit 
het park naar omgeving en om-
gekeerd. Midden door het park 
loopt een oude beukenlaan van 
meer dan 100 jaar oud. Bij de in-
gang aan de Duin en Kruidber-
gerweg staan twee zandstenen 
zuilen en een smeedijzeren hek-
werk, die kortgeleden hersteld 

Workshop anders vrijwilligers werven 
en opvallende vacatures schrijven

Heemstede - De meeste vrijwil-
ligersvacatures lijken op elkaar. 
Om de aandacht naar jouw orga-
nisatie te krijgen is het belangrijk 
dat je opvalt tussen al die andere 
vacatures.

Op donderdag 21 november 
vindt van 19.30-21.30 uur een 
speciale workshop voor vrijwilli-
gersorganisaties plaats  ‘Anders 

vrijwilligers werven en opvallen-
de vacatures schrijven’ bij WIJ 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Deelname is gratis. 
De inloop is vanaf 19.15 uur.
De workshop is actief en je gaat 
aan het werk met een eigen va-
cature. Er is veel interactie om-
dat we na elk onderdeel doorne-
men wat iedereen bedacht heeft. 
Daar komen creatieve dingen uit 

omdat iedereen met elkaar mee-
denkt.
Na afl oop krijg je alle stappen 
mee naar huis om als naslagwerk 
te gebruiken. Jouw vrijwilligers-
vacatures zullen nooit meer het-
zelfde zijn.

Aanmelden kan tot 18 november 
2019:  jvanduin@wijheemstede.nl 
(15-20 deelnemers).

Foto aangeleverd

zijn. Sinds 2014 heeft het park 
een openbare boomgaard, die 
omheind is met een haag van 
bessenstruiken.

Op zaterdag wordt er een zicht-
lijn opengesnoeid, bloembedden 
klaargemaakt, een heg aange-
plant rond de boomgaard en een 
houtwal gebouwd. Er zijn nog al-
lerlei andere leuke klussen in het 

park en de boomgaard. Verzame-
len met koffi  e om 9.30 uur in de 
boomgaard en werken tot onge-
veer 15.00 uur. Halverwege is er 
een gezamenlijke lunch. Neem je 
eigen boterhammen mee, voor 
soep wordt gezorgd.

Meld je dan aan via https://www.
natuurwerkdag.nl/locatie/park-
kennemergaarde

Openingsconcert rondom Chopin
Bloemendaal - Vrijdag 8 novem-
ber vindt er een openingsconcert  
rondom Chopin plaats door con-
certpianisten Bernd Brackman en 
Maurice van Schoonhoven in De 
Kapel in Bloemendaal aan de Pot-
gieterweg 4. Aanvang: 20.15 uur.

Na het enorme succes van de 
Chopin Serie Plus van de beken-
de concertpianisten Bernd Brack-
man en Maurice van Schoonho-
ven in de sfeervolle Kapel in Bloe-
mendaal gaan zij met een nieuw 
spetterend seizoen van start, en 
wel op vrijdagavond 8 novem-
ber a.s..

Deze avond zal geheel in het te-
ken staan van het bruisende Pa-
rijs van de 19e eeuw. Vierhandig 
spelen zij de beroemde Dolly Sui-
te van Gabriel Fauré en de opzwe-
pende `jeux d´enfants` van  Geor-
ges Bizet, terwijl zij solistisch ge-
liefde Nocturnes, Mazurka´s, het 
Rondo opus 16 en de befaamde 
Polonaise-Fantaisie van Chopin 
zullen uitvoeren.
Dit concert is het openingscon-
cert uit een serie van zes concer-
ten op de vrijdagavond in Bloe-
mendaal: Chopin Serie Plus.

Meer informatie en kaarten op:
www.chopinserieplus.nl.

Bernd Brackman.

Maurice van Schoonhoven (foto’s aangeleverd).

Open Huis Atelier en Praktijk 
aan Blekersvaartweg 19A/20
Heemstede - Aan de Blekers-
vaartweg 19A/20 in Heemstede 
zijn Vera de Backker en Marianne 
de Backker-Draijer gevestigd met 
respectievelijk atelier en praktijk. 
Vera is al lang een vertrouwd ge-
zicht op dit adres want haar ate-
lier zit er al bijna 20 jaar. Marian-
ne heeft sinds een paar maanden 
haar intrek genomen aan de Ble-
kersvaartweg nadat ze 6 jaar aan 
de Heemsteedse Dreef praktijk 
hield.
Tijdens het Kunstlijn weekend 
houden ze beiden Open Huis. Een 
mooie kans om eens een kijkje te 
nemen om het werk van Vera te 
aanschouwen en iets meer te we-
ten te komen over speltherapie. 
Kinderen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom!
Vera zet haar deur open tijdens 
Kunstlijn op zaterdag 2 en zon-
dag 3 november tussen 12.00 en 
17.00 uur. Marianne houdt Open 
Huis op zaterdag 2 november tus-
sen 13.00 uur en 15.30 uur.

Speelplaats 33 is een praktijk voor 
Speltherapie, spelbegeleiding en 
rouw- en verliesverwerking voor 
kinderen in de leeftijd van 3 tot 
12 jaar. Ook ouders kunnen te-
recht voor begeleiding en advies 
bij vragen over de ontwikkeling 
van hun kinderen. 
Marianne de Backker heeft veel 
ervaring in het werken met kin-
deren, in het onderwijs, als spel-
therapeut voor kinderen met een 
beperking en in haar eigen prak-
tijk.  Zij ontdekt wat uw kind no-
dig heeft én kan u en uw kind 
weer op weg helpen met het spel 
als hulpmiddel. 
Voor meer informatie:
www.speelplaats33.nl ,
06 10641051,
marianne@speelplaats33.nl.

Tijdens de Kunstlijn heeft Vera de 
Backker weer Open Atelier. Naast 
een hele reeks nieuwe schilderij-
en zijn er ook prentenboeken en 
kaarten. Dit jaar is ze 30 jaar illu-
strator en werkt ze aan haar 50ste 
prentenboek. Een aantal platen 

van dat nieuwe boek zijn te be-
wonderen. En voor kinderen zijn 
er ook kleurplaten.

Van harte welkom op 2 en 3 no-
vember tussen 12 en 17u, Ble-
kersvaartweg 20 in Heemstede.

Workshop 
Bloemschikken
Heemstede - Lucia Hartmann 
gaat elke 2 weken op vrijdagmid-
dag om 14 uur bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, aan de slag om met u sa-
men een gezellig bloemstukje 
voor het weekend te maken. Zo 
ook op vrijdag 8 november. Kos-
ten 6,- euro per keer.
U kunt zich opgeven bij WIJ Heem-
stede via www.wijheemstede.nl of 
telefonisch op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur of rechtstreeks 
bij Lucia op 023-8224909 of
06-17573339.

Fietsster gewond na botsing op 
de Zandvoortselaan
Heemstede - Een fi etsster is 
woensdagavond  23 oktober ge-
wond geraakt na een botsing met 
een scooter in Heemstede. Rond 
kwart voor acht ging het mis toen 
de vrouw met haar stuur een 
scooter raakte op de Zandvoort-
selaan en ten val kwam.
Ambulancepersoneel ving het 
slachtoff er op. Na de eerste zorg 
is ze naar het ziekenhuis vervoerd 
voor verdere behandeling.

Het was het tweede ongeval de-
ze dag op de Zandvoortselaan. 
Dezelfde middag kwamen twee 
fi etsers ook al met elkaar in bot-
sing een paar honderd meter ver-
derop. Foto: Michel van Bergen

Bennebroek - Op deze fo-
to’s is te zien hoe rustiek Ben-
nebroek is in de herfst. Heer-
lijk om doorheen te wandelen 
en te genieten van deze fraaie 
plaatjes.

Foto’s Joke van der Zee

Herfstpracht in Bennebroek
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Wild laat zich niet leiden door een boodschappenlijstje

Landgoed Groenendaal 
op z’n wildst
Heemstede - De intens gekleur-
de bladeren aan de bomen in 
het Groenendaalse bos vertellen 
duidelijk hoe laat het is: tijd voor 
wild! 

Hoewel hij het bos in ieder jaar-
getijde prachtig vindt, heeft de 
herfst een streepje voor bij chef-
kok René Haak van Landgoed 
Groenendaal: “In het wildseizoen 
is Moeder Natuur bijzonder vrij-
gevig en biedt het bos heerlijke 

ingrediënten met stevige sma-
ken: kastanjes, bosvruchten, pad-
denstoelen en bovenal prachtig 
vlees. De basis van robuuste ge-
rechten zodat we straks goed be-
stand zijn tegen de kou van Ko-
ning Winter.”

Sollinger Wald wild 
Het wild in de Groenendaal-
se keuken komt uit het Sollinger 
Wald. Regelmatig koersen chef 
René en eigenaar Hein Uitendaal 

Tijdens de Wilde Weken 
in november biedt Land-
goed Groenendaal speciaal 
voor wildliefhebbers die de-
ze krant lezen een viergan-
gen wildmenu voor slechts 
€38,50 per persoon. Reser-
veer o.v.v. Wilde Weken via 
de site, per e-mail: info@
landgoedgroenendaal.nl of 
telefonisch: 023-5281555 
(dinsdag t/m zondag van 
10.00-22.00 uur).

Mooi vak, ‘lekker’ in die Jan van Goyenstraat
Keurslagerij Kuijk gaat door als 
keurslagerij Arjen van der Slikke
Heemstede - De keurslager van 
de Jan van Goyenstraat, Wim 
Kuijk, is 65 jaar. Ooit begon zijn 
voorvader Lucas Kuijk in 1886 
een slagerij in Haarlem. De va-
der van Wim vestigde zich van-
uit de Kruistochtstraat in Haar-
lem in 1974 in Heemstede. Wim 
was toen 20 en hielp zijn vader en 
zus. Wim Kuijk legt graag uit wie 
er op de uitvergrote foto staan 
uit die tijd waarin de slagersjon-
gen nog zingend en fluitend met 
de transportfiets de boodschap-
pen rondbracht. Nu 45 jaar ge-
vestigd in de Jan van Goyenstraat 
waar Wim, samen met zijn vrouw 
Betty, er een prachtige keurslager 
van maakten waar veel produc-
ten met Goud werden bekroond 
door de keurslagersorganisatie. 

Tot twee jaar geleden Betty over-
leed. Weg zoveel plannen. Zijn 

dochters vangen veel op en 
Wim geniet van de kleinkinde-
ren waar hij, nu hij met pensi-
oen gaat, meer aandacht kan ge-
ven. Als hobby rijdt Wim graag op 
zijn motor met een vaste groep 
vrienden door de Eifel, Noorwe-
gen, Frankrijk, maar dat wordt 
pas in het voorjaar. Als culinaire 
chef van een Kookclub Cuisine in 
Amsterdam.is hij verbonden, dat 
waarderen ze zelfs in Heemste-
de want zijn maaltijden zijn bij 
de vaste klanten heel geliefd. Die 
kwaliteit blijft hoor! 

De spelregels om de slagerij te 
runnen, laat hij graag over aan de 
enthousiaste en gretige Arjen van 
der Slikke die inmiddels al ruim 
twaalf jaar naast hem in de sla-
gerij staat en de klanten allemaal 
kent. En de klanten Arjen. Arjen 
komt van Texel waar hij als vakan-

tiebaantje in een slagerij werkte 
en er zo inrolde. Hij volgde de sla-
gersvakschool en stond tien jaar 
in een slagerij in Amsterdam. Wo-
nend in Haarlem was werken in 
de buurt wel beter en hij kwam 
bij Wim Kuijk terecht. Lekker 
dichtbij. Hij grijpt de kans om de 
zaak nu over te nemen die zo`n 
excellente naam heeft in de hele 
regio. Keurslager Wim Kuijk kreeg 
tien jaar geleden nog de exclu-
sieve Keurslager onderscheiding 
met het hakbijltje, die hij dan 
ook vol trots laat zien. Op 6 no-
vember is de feestelijke opening 
van Keurslager Arjen van der Slik-
ke, maar op vijf november houdt 
Wim Kuik een afscheidsreceptie 
in de zaak waar u van harte wel-
kom bent. Ook om kennis te ma-
ken met Arjen.

Ton van den Brink 

Links Wim Kuijk en rechts Arjen van der Slikke.

Nieuw concept om uw ‘thuis’ te bekijken

Del Prado, dicht bij uw thuis
Heemstede - ‘Del Prado’ oftewel 
‘van `t veld’. Ietsje vrijer vertaald 
‘huisje boompje beestje’, mooi, 
huiselijk, net ietsje anders. Traditi-
oneel voor ouderen, modern voor 
jongeren. Eigenlijk een winkel die 
we (nog) niet kennen. Maar daar-
voor moet je de eigenaresse ken-
nen. Nancy Rodriguez, geboren 
en getogen in New York trok ze 
na de Highschool de wereld in. 
Zij bedacht op de School of Inte-
rior Design in London al het idee 
voor een conceptwinkel in gor-
dijnen en meubelstoffen Del Pra-
do, maar eerst andere culturen en 
stijlen ontdekken in landen als Ja-
pan en Frankrijk. Spanje was al 
bekend bij haar vanwege haar 
Spaanse ouders. Ze kende er zelfs 
veel oude kleine weverijen die 
nog steeds familiebedrijven zijn. 
Daar kan ze haar passie voor het 

mixen van stijlen thuis kwijt, haar 
credo is dan ook: ‘je thuis vertelt 
je verhaal’. Dat maakt je blij als je 
thuiskomt. Ze heeft definitief ge-
kozen voor Nederland en woont 
er sinds 2011 waar ze drie zoons 
opvoedt met haar man, Quirijn 
Kollf. Quirijn groeide op tussen 
de stoffen waarmee zijn moeder 
meubels bekleedde. Meubels een 
nieuw leven geven. Het was een 
hobby van mam waar hij veel van 
leerde. Als je jong bent kun je bij 
Ikea veel kopen, bij het wat ouder 
worden gaan andere zaken mee-
spelen. Voor een goede prijs je 
smaak en identiteit eigen maken. 

In de winkel van Del Prado kun 
je losgaan met de kleuren. Geen 
grijze massa. Keuze uit wel 500 
stoffen die deel uitmaken van de 
droom van Nancy. Moeilijk kie-

zen uit al die kleuren, maar Nancy 
weet de keuze te begeleiden en 
te helpen uw droom waar te ma-
ken. Ze heeft voorbeelden in de 
zaak van gestoffeerde meubelen, 
leuke kussens, lampen en acces-
soires waaronder unieke exem-
plaren. Die bijzondere winkel 
vraagt om een kijkje te nemen. 
Zelfs de concurrentie is blij met 
de komst van Del Prado, want 
het is een aanvulling op het aan-
bod van woninginrichting waar 
de klant op zoek is naar inspiratie 
en beleving. Nancy en Quirijn, zij 
hebben bewust voor Heemstede 
gekozen, waar de Binnenweg op 
zijn best is, nog steeds de leukste 
Straat van Nederland en daar wil-
len zij bij horen. Zij heten u wel-
kom.

Ton van den Brink   

Nancy Rodriquez trots in haar gordijnenwinkel.

50 jaar ambachtelijk vakman

Agusto 25 jaar edelsmid 
op de Binnenweg
Heemstede - Guus begon in 
1969 te werken, hij weet het nog 
als de dag van gisteren, maar dat 
dit nu 50 jaar geleden is. Zo snel 
gaat dat hè? Zo gaat dat als je al-
tijd naar je zin gewerkt hebt als 
edelsmid bij mensen die wat be-
tekenden in het vak.
Zoals bij Rob Sipkes, Haverkot 
in Schalkwijk en Aragne waar hij 
ooit begon en het ambachte-
lijk vak leerde in de praktijk. Zij 
maakten als eersten in Neder-
land moderne sieraden en kre-
gen veel klanten die bij reparaties 
of onderhoud nog de ambachte-
lijke aanpak van de vakman no-
dig hadden. Vooral bij oude siera-
den. Hij krijgt ze een enkele keer 
nog in Heemstede binnen, soms 
met leuke of droevige opdrach-
ten, meestal bij hoogtepunten 
in het leven, geboorten, huwelij-
ken, maar ook bij droevige aan-
gelegenheden als een overlijden. 
Veelal maak je dan mensen blij 
met het resultaat. In 1983 vestig-
de hij zich als zelfstandige juwe-
lier: nieuwe sieraden maken voor 
zijn eigen collectie en voor ande-
ren. 

In 1994 vestigde hij zich op de 
Binnenweg in een pand dat da-
teerde uit 1888. Een pand dat 
minstens 26 lekken had, die 
kon geen enkele vakman stop-
pen. Zelf soppen, dweilen, maar 
twee lekken bleven hardnekkig. 
Nieuwbouw was nodig. Toen was 
echter net de aannemer voor de 
vernieuwing van de straat bezig. 
Toch lukte het overleg tussen hun 
aannemer en die van de straat 
opmerkelijk goed. Rekening hou-

den met elkaar, moet je zien hoe 
goed dat uitpakt. De oudste zoon 
kwam in de zaak, maar die vond 
zijn geluk toch in de IT, waarin hij 
succesvol werkt. Op drukke zater-
dagen springt hij nog graag bij. 
Jongste zoon Stein is in de leer, 
maar geeft al aan dat hij aspira-
ties heeft als taxateur in het on-
roerend goed vak. 

Ambachtelijk
Guus komt steeds terug op de 
ambachtelijke aspecten van zijn 
vak. Geleerd bij Aragne, waar hij 
leerde mooie dingen te maken 
met zijn handen. Waar je mensen 

blij mee kunt maken vooral bij 
markeringsmomenten in het le-
ven. Dat maakt het werk zo leuk. 
Natuurlijk heeft hij kennis van 
de elektronische technieken, hij 
maakt daar spaarzaam gebruik 
van. De vakman ziet het verschil 
direct. Hij repareert nog artikelen 
van vroeger die van Aragne af-
komstig zijn, ze weten hem te vin-
den. Hij viert met zijn vrouw en 
Stein in zijn zaak aan de Binnen-
weg 55 het hele jaar 2020 feest. 
Dat wordt een heel lange reünie 
met veel bekende klanten.  

Ton van den Brink

naar het Duitse woud, waar de 
basis van het wildmenu zelf be-
machtigd wordt. Dat maakt flexi-
biliteit in het menu noodzakelijk; 
wild laat zich nou eenmaal niet 
leiden door het boodschappen-
lijstje van de chef, wild trekt voor-
al z’n eigen plan. En zo hoort het 
ook volgens Hein: “Duurzamer 
dan dit wordt het niet, dit is on-
voorwaardelijk scharrelvlees van 
een geweldige klasse.” 

Verantwoorde producten 
van topkwaliteit
De heren van Groenendaal zijn 
beiden voorstander van het min-
deren van het eten van vlees ten 
behoeve van het milieu. Hein: 
“Het is een mooie duurzame ge-
dachte om het eten van vlees te 
verminderen. Maar als je het dan 
doet, dan is mijn tip om je lek-
ker te laten verwennen door de 
kookkunst van René en zijn team. 
Een ‘avondje uit’ op Landgoed 
Groenendaal maakt toch dat je er 
meer en vooral bewuster van ge-
niet. Daarbij komt dat René zo-
veel mogelijk kiest voor verant-
woorde en duurzame producten, 
zo snijdt het mes ook nog eens 
aan twee kanten.”

Beeld: Chantal Ariëns Fotografie





Heemstede - Na enkele jaren van 
afwezigheid hebben Albert Röl-
lich en Jan Reijnders het organi-
satiestokje van Kunstlijn in Heem-
stede weer overgenomen. Het 
vermaarde kunstevenement – dat 
aankomend weekend in Haarlem 
en omgeving plaats vindt heeft – 
is uitgegroeid tot een goed ge-
waardeerde en –bezochte mega-
expositie waarin plaatselijke kun-
stenaars hun werk tonen. Belang-
rijk aspect van Kunstlijn is dat het 
publiek laagdrempelig kan ken-
nismaken met kunst in al zijn fa-
cetten, daarnaast is het voor de 
makers een gelegenheid hun 
werk te verkopen. Ateliers en an-
dere expositieruimten openen dit 
weekend hun deuren. Werk van 
Kunstlijndeelnemers uit Heem-
stede is zowel in Heemstede (zes 
locaties) als in Haarlem (acht lo-
caties) te bekijken. Elders in de-
ze krant staat de plattegrond af-
gebeeld.
 
De allereerste Kunstlijnexpositie 
vond plaats in 1985. Destijds een 
echt Haarlemse aangelegenheid. 
Wat verder in de tijd kon je ook op 
Heemsteedse locaties kunst kij-
ken. Er is altijd één centrale loca-
tie waar werk van alle deelnemers 
is te zien. Jarenlang fungeerde 
het Heemsteedse Raadhuis als 
centraal punt, waar tevens de of-
ficiële opening van het exposi-
tieweekend plaatsvond. “Het is 
wel jammer dat de gemeente het 
raadhuis niet meer wilde open-
stellen in het weekend. De ani-
mo bleek te weinig”, blikt Albert 
terug.

In de beginjaren, voordat het in 
commerciële handen kwam, was 
het Oude Slot de centrale locatie. 
Een van de deelnemende kunste-
naars van het eerste uur en echt-
genote van Jan, schilderes Jacin-
tha Reijnders, deed meteen mee 
met de expositie in het Oude Slot, 
in 1995. Jan en Albert leerden el-
kaar niet lang daarna kennen. Al-
bert was deelnemer maar ook 
een van de organisatoren destijds 
toen hij Jan vroeg hem te helpen. 
“In 2009 namen wij de organisa-

tie samen op ons en we hebben 
dat vervolgens vier jaar achter el-
kaar gedaan”, geeft Jan aan. De 
locaties met de kunstenaars be-
spreken, publiciteit organiseren 
en niet te vergeten de centrale 
expositie regelen. Daar gaat veel 
tijd in zitten. Het ging hen goed 
af – toch namen andere mensen 
de honneurs waar na die periode. 
Tot dit jaar. Jan heeft jarenlang er-
varing met het organiseren van 
exposities (was ‘leading man’ bij 
kunstenaarsvereniging KZOD) en 
Albert is al vele jaren kunstenaar. 
Zij vullen elkaar – ook in karakter 
– goed aan.
 
Kunstlijn Heemstede groeide uit 
tot een echt Heemsteeds eve-
nement. Tal van Heemsteed-
se bekende kunstenaars gun-
den plaatsgenoten een kijkje in 
‘de keuken’. Ze kunnen niet zo-
maar meedoen. Er is een ballo-

tagecommissie, het werk heeft 
een hoge kwaliteit. Vandaag-de-
dag bevindt de helft van de loca-
ties van de Heemsteedse deelne-

mers zich op Heemsteeds grond-
gebied; de rest in Haarlem, tot 
aan de Grote Markt aan toe. Vol-
gens Albert en Jan is de kunstrou-
te prima met de fiets af te leggen 
of wandelend, “4.000 stappen”, al-
dus Albert.
 
Het startpunt is De Luifel aan de 
Herenweg. “Een mooie locatie 
waar we de foyer en een zaal tot 
onze beschikking hebben om van 
deelnemende kunstenaars twee 
werken te tonen.” Jan voegt toe 
dat de foyer-tentoonstelling een 
aantal weken blijft hangen. Ook 
Albert’s werk is hier te zien, even-
als dat van Jacintha. Dat is niet de 
enige schakel die beiden hebben 
met het evenement. Jan vertelt 
dat er zondagmiddag muziek ten 
gehore wordt gebracht in de Lui-
fel. De band die optreedt, de Dan-
gerous Toys, heeft een wel heel 
jonge drummer; het is de 8-jarige 
kleinzoon van Jan! De band start 
om 14.00 uur.
Kinderen worden gedurende het 
gehele weekend sowieso betrok-
ken bij het evenement. Op zon-
dag is er een programma voor 
jongeren, ze kunnen onder meer 
zelf kunst maken. Alle kunstlijnlo-
caties zijn op zaterdag en zondag 
tussen 11.00 en 17.00 uur gratis te 
bezoeken.
 
Joke van der Zee
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In het midden de jeugdige drummer en kleinzoon van Jan. De band heet 
‘The Dangerous Toys’.

Weekend vól kunst aanstaande
Albert Röllich en Jan Reijnders na jaren 
weer terug als organisatieduo Kunstlijn

Albert (links) en Jan als organisatieduo van Kunstlijn 2019.

Al bijna 90 jaar een schoenenzaak in pand Brabants Schoenenhuis

Waardijk Schoenen: “Naar de winkel 
gaan is duurzamer dan online”
Heemstede - Dinsdag 18 okto-
ber opende Waardijk Schoenen 
de deuren in het pand van Bra-
bants Schoenenhuis aan Binnen-
weg 122. Het pand is bijna 90 
jaar achtereenvolgens een kwali-
teitsschoenenzaak. Dat is natuur-
lijk best bijzonder. Een gesprek 
met Bert Waardijk, eigenaar van 
Waardijk Schoenen, Teun Verzaal, 
voormalig eigenaar van Brabants 
Schoenenhuis en Karen en Mi-
chael Wouters, eigenaars van kin-
derschoenenzaak Banjers aan de 
Julianalaan en in Lisse. 

Teun Verzaal: “Nadat ik stop-
te met het Brabants Schoenen-
huis, een zaak die ik 41 jaar run-
de, werd het stokje vijf jaar gele-
den overgenomen door schoe-
nenzaak Dungelmann. Twee jaar 
geleden echter overleed plotse-
ling eigenaar Geert van de Vel-
de en kwamen zijn twee doch-
ters voor de 19 Dungelmann-fi-
lialen te staan. Het was moeilijk 
voor hen om hieraan een ver-
volg te geven, waardoor Dungel-
mann nu ophoudt te bestaan. Ik 
heb toen een gesprek gehad met 
Bert Waardijk en ik heb hem ge-
vraagd of hij misschien interesse 
had om een schoenenzaak in het 
pand van Brabants Schoenenhuis 
in Heemstede te openen. Ik wilde 
graag zien dat er weer een schoe-

nenzaak in het pand kwam, dit is 
al bijna 90 jaar zo. 

Bert en ik kennen elkaar al jaren. 
Toen zijn vader overleed op 56-ja-
rige leeftijd, studeerde hij nog. 
De vorige eigenaar van Brabants 
Schoenenhuis voordat ik de zaak 
overnam, was Henk Driessen, hij 
was goed bevriend met de fami-
lie Waardijk. Bert wilde graag met 
mij mee naar Italië de schoenen-
fabrieken bezoeken. Hij ging met 
me mee naar onder meer Toscane 
en de Marche. Zodoende hebben 
we elkaar goed leren kennen.”

Bert Waardijk vult aan: “Onze 
schoenenzaak is een familiebe-
drijf en bestaat al sinds 1847, met 
een filiaal in Alkmaar en Bloemen-
daal. Ik ben van de vijfde genera-
tie.  Ik was op zoek naar een goe-
de winkellocatie in Zuid-Kenne-
merland in plaats van de winkel 
in Bloemendaal. Via Teun Verzaal 
ben ik hier in Heemstede terecht-
gekomen. De charme van Heem-
stede is dat het een prachtige en 
veelzijdige winkelstraat heeft, 
met een mooie mix van landelijke 
filiaalwinkels en gespecialiseer-
de winkels, waarbij de persoonlij-
ke benadering en service hoog in 
het vaandel staan.  Met een mooi, 
modieus en hoogwaardig kwali-
tatief schoenenassortiment ge-

ven wij deskundig en eerlijk ad-
vies. We hebben ook een websi-
te voor online-winkelen, maar dat 
zie ik meer als een etalage van de 
collectie. Naar de winkel gaan is 
veel duurzamer dan online iets 
bestellen. Denk alleen maar aan 
het vele verpakkingsmateriaal en 
de verkeersbewegingen die ge-
paard gaan met het afleveren aan 

huis. Bovendien kun je met per-
soonlijk en prettig contact in de 
winkel beter aanvoelen wat klan-
ten verwachten.”

Ook de kinderschoenen van Ban-
jers van Karen en Michael Wou-
ters verhuizen naar Waardijk 
Schoenen. Toen Teun Verzaal 
zijn winkel verkocht aan Dungel-

V.l.n.r.: Michael Wouters, Karen Wouters, Teun Verzaal en Bert Waardijk.

mann, hebben dochter Karen en 
schoonzoon Michael de kinder-
schoenen voortgezet bij Banjers 
aan de Julianalaan.

 “Wij waren al een tijdje opzoek 
naar een nieuwe locatie in Heem-
stede, toen Dungelman failliet 
ging”, vertelt Michael. “Dat was 
heel vervelend natuurlijk, ook 

omdat mijn schoonvader nog 
steeds eigenaar is van het pand. 
Mijn schoonvader heeft toen Bert 
Waardijk benaderd. De verkoop 
van kinderschoenen is er één is 
van hollen of stilstaan, vandaar 
dat mijn schoonvader ook nog 
regelmatig bijsprong op drukke 
momenten. Het is daarom ook 
beter om dit te combineren met 
iets anders zoals dames- en he-
renschoenen en dat hebben we 
op deze manier kunnen realise-
ren. Ook Yvonne Meijer die al 28 
jaar bij ons werkt, gaat mee naar 
Waardijk. Zij heeft een jarenlan-
ge ervaring en deskundigheid in 
kinderschoenen”, aldus Michael. 
Teun Verzaal vult lachend aan: “En 
ik laat ook nog weleens mijn ge-
zicht zien.”

Voor Banjers Lisse verandert er 
niets, daar kunnen klanten nog 
steeds terecht voor kinderschoe-
nen en kinderkleding. Vanaf nu 
kan men kiezen om kinderschoe-
nen te kopen bij Waardijk Schoe-
nen in Heemstede, of bij Ban-
jers Kinderwinkel in Lisse aan de 
Heereweg 183. 

Meer informatie op:
www.waardijk.nl en
www.banjers.com.

Bart Jonker

Workshop Rabobank 
‘Bereik meer met je geld’
Haarlem - De maatschappij ver-
andert en Nederlanders hebben 
steeds meer eigen geld nodig. 
Een huis kopen is bijvoorbeeld 
niet meer zo vanzelfsprekend en 
mensen moeten straks langer 
doorwerken, terwijl pensioenen 
mogelijk lager worden. Vooruit-
kijken en geld opzijzetten voor 
later wordt steeds belangrijker. 

Geld opzijzetten kan op allerlei 
manieren. Rabobank Haarlem en 
Omstreken organiseert op dins-

dag 19 november 2019 van 19 
tot 21.30 uur de workshop ‘Bereik 
meer met je geld’ in de Philhar-
monie, Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem.  Tijdens deze workshop 
krijgen klanten en niet-klanten in 
2,5 uur inzicht in de mogelijkhe-
den om een mooi bedrag op te 
bouwen. 

Meer informatie over de work-
shop vind je op Rabobank.nl/ 
bereikmeermetjegeld. 
Hier kun je je ook opgeven. 
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Herfst
Verlies van de zomerzon
die koestert en verwarmt
het wonder van de bomen
die hun naaktheid tonen
de kracht van de wind
die je huid laat tintelen
de regen die alles schoonspoelt
de aarde zuivert en voedt
de weg naar een nieuw begin. 

Ada Lodder

Mamacafé in de 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Ontmoet vrijdag 
8 november in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) tij-
dens het Mamacafé andere (aan-
staande) vaders en moeders van 
jonge kinderen. Er is altijd een 
professional aanwezig die je vra-
gen kan beantwoorden. Vaak 
wordt er een thema in het zonne-
tje gezet. Loop gewoon binnen 
tussen 10 – 11:30 uur – aanmel-
den is niet nodig – en neem je ba-
by of peuter gezellig mee. 

Het Mamacafé is gratis te bezoe-

ken en wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Centrum 
voor jeugd en gezin.

Foto aangeleverd door Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland.





10 30 oktober 2019

Heemstede Loop 2019

Fo
to

’s:
 T

on
 v

an
 d

en
 B

rin
k





12 30 oktober 2019

Geek Zwetsloot 
Voor Kunstlijn exposeert Geek 
Zwetsloot zijn straatfotografie en 
portretten bij De Luifel in Heem-
stede en de DOTshop in de Ko-
ningstraat 26 te Haarlem. De zg. 
Streetscapes zijn composities van 
foto’s in de stad, gewone mensen, 
de sfeer. “Ik ben niet noodzakelijk 
op zoek naar mooie foto’s. Ik wil 
het liefst dagelijkse situaties laten 
zien.” Door de compositie verster-
ken de foto’s elkaar en vormen ze 
een geheel. Op de foto Cuba in 
beeld gebracht.

Foto: Geek Zwetsloot

Henk Koelemeijer
“Ik werk vanuit de tekening als 
basis voor schilderijen (Cobra), en 
beelden in onder andere brons, 
polyester en staal (in de wereld 
een unieke techniek). Het kleur-
gebruik wordt in de schilderijen 
tot het uiterste uitgebuit!
Koelemeijer’s kunst is in de Lui-
fel maar ook op Voorweg 49b te 
Heemstede te bewonderen.

Luna Meis
De schilderijen van Luna Meis 
hebben iets verhalend in zich.
Luna wil losstaan van een be-
paalde schildersrichting. Zij ex-
poseert op diverse expositie-
adressen, waaronder de Luifel 
en  onder meer in ‘Onder de To-
ren’ (KPN gebouw).
Zie ook: www.lunameis.com.

Jacintha Reijnders
Jacintha exposeert haar schilde-
rijen in de tweede zaal in Thea-
ter De Luifel. De zee vormt voor 
haar een belangrijke inspiratie-
bron gelet op een nieuwe se-
rie aantrekkelijk geprijsde klei-
ne zeegezichten. Daarnaast ver-
rast Jacintha met schilderijen 
in warme, aardse kleuren uitge-
voerd in ei-tempera. Het resultaat 
van een zoektocht naar harmo-
nie en evenwicht, zo licht zij toe. 
In de Vishal aan de Grote markt in 
Haarlem toont Jacintha haar werk 
in de expositie ‘Die Wahlverwand-
schaften’. 
www.jacinthareijnders.nl

Albert Röllich
De schilderijen van Albert Röl-
lich zijn vertellingen over het 
Hollandse landschap, water en 
lucht met een voorkeur voor de 
wadden. Kenmerkend is de la-
ge horizon. Hij is gefascineerd 
door de invloed van de mense-
lijke hand op het landschap. Dit 
schilderij is gemaakt bij Seeryp 
op Terschelling. Zomers blau-
we luchten kunnen worden af-
gewisseld door een dreigende 
storm, die de wolken van het 
doek lijken te blazen. “Ik voel 
me als een voorbijganger, die 
even de wereld mag aanschou-
wen.” Te zien in De Luifel.

Dimitri Röllich
Dimitri Röllich, geboren in 
1976, fotografeert al jaren. Hij 
is lid van Fotogroep Haarlem. 
Zijn opleiding heeft hij voorna-
melijk gehad van professionele 
fotografen. Ook is hij een verza-
melaar van oude fototoestellen 
en is daardoor een groot voor-
stander van analoge fotografie. 
Over iedere foto moet worden 
nagedacht. Diafragma, sluiter-
tijd, compositie e.d. moeten 
kloppen. Een foto krijg je pas te 
zien als het rolletje vol is, zegt 
hij. Toch fotografeert hij mo-
menteel voornamelijk digitaal 
en gebruikt de computer als 
donkere kamer.
Zijn onderwerpen lopen zeer 
uiteen en je herkent zijn foto’s 
doordat ze zijn gemaakt met 
een vooraf ingegeven gedach-
te. Soms met een vleugje surre-
alisme, maar altijd van tevoren 
bedacht met wat hij wil maken. 
Zijn werk is te zien in De Luifel.

Jos van Kesteren  
Ook dit jaar exposeert Jos van 
Kesteren zijn foto’s in de lan-
ge gang van het zalencom-
plex in De Luifel. Met als on-
derwerp wederom recente ver-
re reizen. De afgelopen zomer 
ging de reis naar China waar hij 
vele omzwervingen heeft ge-
maakt. Onder meer via boot-
tochten over rivieren tussen de 
bergen. Indrukwekkende foto’s 
van steile wanden en kleurrijke 
grotten in het Karstengebergte 
in de omgeving van Guilin.

Vera Bruggeman
Beeldgedichten, stads & zee ge-
zichten, inkttekeningen en toe-
gepaste kunst.

Expressieve en kleurrijke werken 
van Vera Bruggeman in de pop 
up winkel aan de Binnenweg 88 
in Heemstede.

Rian Peeperkorn
Wat betreft vorm, kleur, mate-
riaalkeuze en thema is haar ab-
stracte kunst minimalistisch te 
noemen. Haar favoriete materiaal 
is keramiek waarbij de schoon-
heid van de pure klei altijd zicht-
baar is, omdat zij haar werk niet of 
gedeeltelijk afwerkt met transpa-
rante glazuur.
Naast keramiek schildert Rian, 
werkt met papier en maakt prints. 
Tijdens Kunstlijn is haar werk te 
bekijken in het historische pand 
van HOF20, Begijnhof 20 in Haar-
lem.
www.rianpeeperkorn.nl

Detail van een werk dat te zien zal zijn 
in HOF20, Begijnhof 20 in Haarlem.

Rosita van 
Wingerden-

Haarsma
Rosita is in haar werk steeds weer 
op zoek naar nieuwe vormen en 
mogelijkheden. Kenmerkend zijn 
de eigenzinnige schakelvormen 
in haar colliers en armbanden. 
Speelsheid en humor zie je terug 
in haar werk.

Unieke sieraden te maken die ook 
goed draagbaar zijn is en blijft 
haar uitgangspunt. Een sieraad 
dat wordt gedragen, wordt daar-
door immers alleen maar mooier. 
Naast goud, zilver en edelstenen 
verwerkt zij in haar sieraden ook 
kunststoffen, porselein en na-
tuurlijke materialen.

www.rositavanwingerden.nl

Collier ‘Rode oortjes’.

Fokelien Faber
Kunst moet verrassen, uitdagen, 
zowel voor de maker, als voor de 
kijker. Een verrassing gaat over in 
een emotie. Schitterend - mooi - 
gek - boeiend - ‘helemaal niks’- 
verrassend! En als je langer kijkt 
wordt het zichtbaar.

Fokelien Faber, Open atelier, 
Kerklaan 57 Heemstede.

Connie Vlasveld
Connie Vlasveld voert haar the-
ma’s, die ze vindt in de natuur, 
uit in etsen linodrukken en 
acrylschilderijen. Veel mooie 
bosgezichten, waarbij het lijkt 
alsof je er midden in staat. Tij-
dens de kunstlijn exposeert zij 
op Binnenweg 88 en in de Luifel.

José van Waarde
Het landschap is haar inspira-
tiebron. Bomen, water, spie-
geling, vegetatie maar ook het 
weidsheid van het landschap 
wil zij verbeelden in verf. Zowel 
de gelaagdheid als de transpa-
rantie zijn belangrijk. Het zijn 
imaginaire landschappen en 
pas als ze klaar zijn weet zij wat 
zij wilde.
www.josevanwaarde.nl

Gonny Nierman
Beeldhouwer Gonny Nierman 
gaat zich meer toeleggen op 
het werken met hout. Maar het 
steenbewerken helemaal losla-
ten lukt nog niet echt. Zie het 
resultaat in De Luifel.

Wilt u nog steenbeeldhouwge-
reedschap aanschaffen, kom 
dan eens langs in haar atelier 
in de OudeMeelfabriek aan de 
Glipperweg. Zeer scherp ge-
prijsde (gebruikte) raspen, bei-
tels etc.

Vera de Backker
Vera: “Tijdens het Kunstlijnweek-
end in Heemstede hangt er nieuw 
werk van mij in de Luifel, zoals de-
ze afbeelding. Dit jaar heb ik van-
uit de verf dieren laten ontstaan 
en er zijn nog veel meer dieren te 
bewonderen in mijn atelier. Daar 
kan ik vertellen hoe ik deze schil-
derijen heb gemaakt en zijn er 
nog andere werken te zien. Ook 
boeken en nieuwe illustraties zijn 
te bewonderen. Van harte wel-
kom tijdens het Open Atelier op 
2 en 3 november, tussen 12.00 en 
17.00 uur, Blekersvaartweg 20, 
Heemstede.
www.veradebackker.nl

Walter Sans
“In mijn atelier in de Oude Meel-
fabriek fotografeer ik vooral 
analoog. Ik maak daarbij por-
tretten op o.a. grootformaat film 
en Polaroid. Daarnaast gebruik 
ik oude fotografische technie-
ken uit de pionierstijd van de 
fotografie. U bent van harte wel-
kom om nieuw werk te komen 
bekijken”, aldus Walter.

Fernande Laas 
Fernande Laas werd geboren in 
1943. Vanaf haar 14ejaar schildert 
zij en heeft zij onder andere les 
gehad van de Haarlemse kunste-
naar Albert Loots. Op haar 16eex-
poseerde zij al en had daarna di-
verse tentoonstellingen. Op haar 
21e vertrok ze naar Grenada waar 
ze 20 jaar zou blijven. Met name 
daar werd zij beïnvloed door de 
kleurrijke omgeving. Op de Cari-
bische eilanden en in Canada was 
zij een veel gevraagd kunstenaar. 
De Canadese televisie besteed-
de aandacht aan haar werk. Terug 
in Nederland werd ze gevraagd 
door verschillende galerieën in 
het land en op Europees niveau 
zoals het IMF.
Werk van haar is te zien aan de 
Voorweg 49A-B. Fernande is zelf 
aanwezig.

Ger Daniëls
Ger Daniëls werd geboren in 
1943 te Haarlem en exposeer-
de in verschillende galerieën 
en musea in het land, maar ook 
internationaal. Waaronder het 
Van Gogh museum.
Zijn werk is opgenomen in di-
verse particuliere collecties 
en musea. Hiertoe behoren 
het Teylers museum, het Frans 
Halsmuseum, de Nederlandse 
KunstStichting en het Rijksmu-
seum in Leiden.
Op 2 en 3 november is zijn ate-
lier aan de Voorweg 49 A-B 
open en wordt zijn werk ver-
kocht tegen sterke kortingen. 
Helaas zal hij zelf niet aanwe-
zig zijn, maar wordt hij verte-
genwoordigd door zijn vrouw 
Fernande Laas.

KUNSTLIJN HEEMSTEDE20
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An Luthart
An Luthart maakt al 30 jaar rea-
listische schilderijen vooral van 
de natuur maar ook van oude 
beschavingen. Ook te zien in 
het Kunst Atelier aan de Hof-
manweg 28 te Haarlem.
www.anluthart.nl

Marianne Bevers
Ieder is van harte welkom tij-
dens Kunstlijn in Marianne’s 
atelier de Greiner, Voorhelm-
straat 23.102 en Gonnetstraat 
26 in Haarlem.





Heemstede - Afgelopen dins-
dagavond 22 oktober was journa-
liste en presentatrice Clairy Polak 
de eerste gaste in de vernieuwde 
Boekhandel Blokker. In de afgela-
den ruimte vol belangstellenden 
werd ze daar geïnterviewd door 
Marc Josten over haar roman 
‘Voorbij, voorbij’.
‘Voorbij, voorbij’ is de debuutro-
man van Clairy Polak. Het is een 
bijzondere roman over afscheid 
nemen en het in aanraking ko-
men met dementie of alzheimer, 
vaak met verwoestende gevol-
gen en de impact van deze ziekte 
op de persoon zelf en de naasten 
in de omgeving. Clairy heeft het-
zelfde met haar echtgenoot mee-
gemaakt, die is overleden. 

Het boek bevat volgens Clairy 
70% autobiografische en 30% fic-
tieve elementen. “Ik kon het alz-
heimerproces en de impact hier-
van niet anders beschrijven dan 
in de romanvorm, met fictieve 
namen”, vertelt ze. “Alleen zo kon 
ik het proces juist overzien, an-
ders benaderen en goed beschrij-
ven. Als ik het als autobiografisch 
werk had geschreven was de 
toon van het boek veel te larmo- 
yant (sentimenteel) geworden. 
Dit had ik niet gekund. Het des-
tructieve proces van de ziekte 
Alzheimer bij mijn man staat na-
tuurlijk centraal in dit boek, maar 
mijn roman gaat eigenlijk over 
een grote liefde.”

In haar roman beschrijft Clairy 
Polak de confrontatie met Alzhei-
mer zowel van de hoofpersoon 
Leo, die deze ziekte krijgt, als van 
zijn vrouw Judith, die een weg 
voor beiden moet vinden om hier 
mee om te gaan. Beiden vallen 

ten prooi aan grote verwarring. 
Leo’s verleden dreigt radicaal te 
worden uitgegumd, terwijl Judith 
probeert hun gezamenlijke leven 
aan de vergetelheid te ontrukken 
en haar eigen toekomst opnieuw 
vorm te geven. 

“Het moment dat mijn man naar 
een gesloten inrichting moest, 
was voor mij het zwaarste mo-
ment”, bekent Clairy.

“Je maakt dan ook een afweging 
of je eigen zin voor het leven nog 

wel zin heeft voor hem. Dat is 
best confronterend.”
Na het interview signeerde Clairy 
Polak haar boek voor de aanwezi-
ge belangstellenden.

Bart Jonker
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Presentatie fotoboek 
‘Heemstede in zwart-wit’
Heemstede - Op vrijdag 1 no-
vember verschijnt bij de Haar-
lemse uitgeverij Loutje in sa-
menwerking met Boekhandel 
Blokker het door Michel Bakker, 
Jeffrey Bosch en Rob Visscher sa-
mengestelde fotoboek ‘Heem-
stede in zwart-wit - Beelden van 
een dorp in de jaren 1945-1985’.

In ruim 125 foto’s schetst Heem-
stede in zwart-wit een beeld dat 
vier decennia bestrijkt waar-
in het dorp vele veranderingen 
onderging maar ook heel ver-
trouwd bleef. Gebeurtenissen 
en gebouwen verdwenen uit 
het (straat)beeld, maar niet uit 
het  ‘/collectieve geheugen van 
de Heemstedenaren. De beel-
den uit de eerste veertig jaar na 
de Tweede Wereldoorlog roepen 
ongetwijfeld herinneringen en 
associaties op. 

Ze maken daarmee wellicht 
prachtige verhalen los bij dege-
nen die het allemaal nog weten 
als de dag van gisteren, maar zijn 
hopelijk ook een lust voor het 

(Foto aangeleverd).

oog voor jongere inwoners van 
het dorp. 

De boekpresentatie vindt plaats 
op 1 november in bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 te 
Heemstede.

Burgemeester Astrid Nienhuis 
neemt om 16 uur het eerste 
exemplaar in ontvangst.

Vol openingsweekend bij
Boekhandel Blokker met bijzondere gasten
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker is verbouwd, vernieuwd en 
verdubbeld in ruimte. Deze fees-
telijke gebeurtenis wordt gevierd 
met een weekend vol activitei-
ten! Met als startschot de officiële 
opening door Erik van Muiswin-
kel, op donderdag 31 oktober om 
16.00 uur. Wie een blik wil werpen 
in de geheel vernieuwde boeken-
winkel is van harte welkom, het 
adres is ongewijzigd: Binnenweg 
138.

Van Muiswinkel toert momen-
teel door het land met zijn thea-
terprogramma ‘Buigt allen mee 
voor Drs. P’. Alle reden voor ei-
genaar Arno koek om aandacht 
te besteden aan deze onvolpre-
zen taalvirtuoos. De winkel is die 
dag geopend tot 20.00 uur. Uniek 
is dat de boekhandel de opening 
samen viert met Waardijk Schoe-
nen (voorheen Brabants Schoe-
nenhuis), twee deuren verderop.

Het openingsprogramma kent 
bijzondere gasten en activiteiten.

Vrijdag 1 november is er een 
boekpresentatie van het boek 
‘Heemstede Zwart-wit 1945-1985’ 
. Burgemeester Astrid Nienhuis 
zal het eerste exemplaar van het 
fotoboek in ontvangst nemen. 
Tijd: 16.00 uur. Toegang vrij.

Bovendien interviewt Marc van 
Biezen die dag Oek de Jong over 
de onlangs verschenen roman 
‘Zwarte schuur’. Reserveren is 
gewenst: 023-5282472. Zwarte 
schuur van Oek de Jong is een ro-
man over leven met trauma en de 
verwerking ervan, over de vrou-
wen die Maris in de loop der jaren 
confronteren met zichzelf en over 
de kracht van een grote liefde. Op 
zijn negenenvijftigste heeft schil-
der Maris Coppoolse een over-
zichtstentoonstelling in het Ste-
delijk Museum in Amsterdam. 
De internationale pers schrijft er-
over, het publiek stroomt toe. Ma-
ris staat op het toppunt van zijn 

roem. In de coverstory van een 
weekblad wordt de bron van zijn 
obsessieve werk blootgelegd: 
een misdaad die hij op zijn veer-
tiende beging. Niemand in zijn 
omgeving is hiervan op de hoog-
te. Van 20.00 tot 22.00 uur. Toe-
gang: €7,50.

Zaterdag 2 november komt Dieu-
wertje Blok voorlezen uit het 
prentenboek ‘Draken zijn niet te 
koop’ van Tjibbe Veldkamp en il-
lustrator Alice Hoogstad. En twee 
van deze prachtige illustraties zijn 
te vinden in het nieuwe interieur 
van de boekhandel! Wat heeft Ei-
se bij zich? Tijd: 10.30 uur. Toe-
gang vrij. Ook deze zaterdag mu-
ziek! Ter gelegenheid van de ope-
ning van de vernieuwde boek-
handel geeft De Teisterband, on-
der leiding van dirigent Miklós 
Fürst, een feestelijk optreden! 
Kom langs en geniet van de mu-
ziek! Tijd: 15.15 uur. Toegang vrij.

Zondag 3 oktober is het tijd voor 
een lezing van Micky Piller & Kri-
stoffel Lieten over de ‘Gids naar 
Nederlandse musea’.  Dit boek is 
de ideale gids naar Nederlandse 
musea. De auteurs - Piller en Lie-
ten - nemen je mee naar rustige 
zalen vol prachtige kunst: de ei-
gen collecties in vaak interessan-
te museumgebouwen. Ze be-
spreken beroemde en minder be-
kende kunstwerken uit ons cul-
turele erfgoed. De gids helpt je 
die kunstwerken te leren kennen 
en begrijpen. Tijd: 12.30 tot 13.30 
uur. Toegang vrij maar reserve-
ren gewenst: 023-5282472. La-
ter die zondag (vanaf 14.00 uur) 
vertelt P.F. Thomése in de boek-
handel over zijn nieuwe boek ‘Va-
derliefde’. De ouders van P.F. Tho-
mése zijn gestorven, de restan-
ten van hun levens staan in een 
paar dozen op zolder. De schrijver 
beseft dat zijn vader en moeder 
een soort vreemden zijn geweest 
die de hele tijd een toneelstuk-
je voor hem opvoerden. P.F. Tho-
mése is de auteur van een groot 

en belangrijk literair oeuvre. De 
bekroonde roman De onderwa-
terzwemmer en de internationa-
le bestseller Schaduwkind beho-
ren tot zijn succesvolste werken. 
Toegang vrij maar reserveren ge-
wenst: 023-5282472.
 
Tot slot verwelkomt de boekhan-
del op woensdag 6 november Ni-

no Haratischwili, bekend van het 
prachtige ‘Het achtste leven (voor 
Brillka)’ brengt een bezoek aan 
Nederland, en zo ook aan onze 
boekhandel! Ze zal worden geïn-
terviewd door Nelleke Geel van 
uitgeverij Meridiaan. De voertaal 
is Engels. Tijd: 20.00 uur en de 
toegang bedraagt €5,-. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472.

Nino Haratischwili.

Oek de Jong.

Clairy Polak eerste gast bij vernieuwde Boekhandel Blokker
“Mijn roman gaat over een grote liefde”

Stefan Kroese te gast bij 
College Tour op de HBM
Heemstede - Stefan Kroese is 
vrijdag 1 november te gast bij de 
College Tour op de HBM (Haem-
stede Barger Mavo) in Heemste-
de. Eerder gingen Michiel Rog, 
Paul Rosenmöller en Fred Teeven 
hem voor. Van 8.30 tot 9.15 uur 
krijgen de HBM scholieren die 
ochtend gelegenheid hem vra-
gen te stellen.
Stefan Kroese vormt samen met 
directievoorzitter Carina Hilders 
de directie van het Reinier de 
Graaf ziekenhuis. De hoofdloca-
tie bevindt zich in Delft; er wer-
ken 2.600 medewerkers, onder 
wie meer dan 200 medisch speci-
alisten en bijna 800 verpleegkun-
digen. Ongeveer 450.000 mensen 
kunnen voor zorg in hun directe 
omgeving een beroep doen op 
dit ziekenhuis.

De HBM in Heemstede, sinds sep-
tember 2018 een (t)huiswerkvrije 
school, is altijd op zoek naar inno-
vatieve, aansprekende initiatie-
ven voor de leerlingen.

Zo ontstond het idee een College 
Tour te organiseren met inspire-
rende gasten die zich politiek en/
of maatschappelijk verdienstelijk 
hebben gemaakt. Dit alles naar 
het voorbeeld van het spraakma-
kende televisieprogramma.

Stefan Boschma, docent maat-
schappijleer en wiskunde op de 
HBM, neemt opnieuw de presen-
tatie voor zijn rekening. De leer-
lingen bereiden van tevoren zo-
veel mogelijk vragen voor, maar 
er is ook ruimte om spontaan vra-
gen te stellen.

Boekenmarkt in de Grote 
of St. Bavokerk Haarlem
Regio - De traditionele boeken-
markt in de Grote of St. Bavo-
kerk aan de Grote Markt in Haar-
lem vindt dit jaar plaats op zater-
dag 2 november. Er is voor ieder-
een een interessant aanbod. Op 
zo’n 70 kramen zullen antiquaren 
en particulieren uit het hele land 
boeken, kaarten, bibliofiele uitga-
ven en strips te koop aanbieden. 
De markt duurt van 9 tot 17 uur 
en is vrij toegankelijk.

Er is sprake van een bijzonder 
groot en gevarieerd aanbod: 

kunstboeken, romans, naslag-
werken, maar ook literaire hoog-
standjes voor de liefhebbers. Op 
verschillende kramen liggen zo-
juist uitgekomen bibliofiele uit-
gaven, die vaak door de schrijver 
gesigneerd kunnen worden. 

Ook voor kinderen is er aandacht. 
Onder leiding van kinderboeken-
schrijfster en illustratrice Nicole 
de Cock kunnen kinderen teke-
nen en zelf boekjes maken, ter-
wijl de ouders naar bijzondere 
boeken speuren.
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Met HBC Gymnastics naar de springdagen
Heemstede - Op woensdag 23 
oktober vertrok een bus vanuit 
Sportplaza met 51 personen naar 
Sommelsdijk. Voor sommige kin-
deren duurde de 1,5 uur bustocht 
erg lang, maar bij aankomst was 
iedereen dat vergeten. Na wat 
lekkers te eten en drinken kon ie-
dereen zwemmen en spelen in 

de zwembaden. Dit maakte hon-
gerig, dus hierna kon er gegeten 
worden; een pakje drinken, patat-
jes en naar keuze een frikadel of 
kipnuggets.

Even naar de sporthal om te kij-
ken naar een demonstratie met 
springers om weer zelf aan het 

werk te gaan. De kinderen moch-
ten 40 minuten boogschieten, 40 
minuten bowlen en 40 minuten 
klimmen en tokkelen. Om hierna 
af te sluiten met het zelf springen 
over de trampolines, tumblingba-
nen en zwaaien aan de trapeze-
stok. Hierna stond de bus alweer 
te wachten en volgde een iets 

rustigere terugreis en stonden de 
ouders om 19.45 uur er weer om 
alle kinderen op te halen.

De 7 begeleiders hebben hard 
gewerkt om de 44 kinderen een 
hele actieve dag te bezorgen. En 
de kinderen hebben hiervan ge-
noten.

Foto aangeleverd door HBC Gymnastic

Deceptie voor HFC bij
derby HFC Heemstede-RCH
Heemstede - In de rijke historie 
van de beide clubs stonden HFC 
Heemstede en RCH  afgelopen 
zondag 27 oktober voor de eer-
ste maal in competitieverband 
tegenover elkaar.

Met maar liefst 8-0 kreeg HFC 
Heemstede klop van dorpsge-
noot RCH. Op zich wel te begrij-
pen, omdat Heemstede met een 
piepjong team speelt en RCH 
over de nodige routine kan be-
schikken. HFC Heemstede pro-
moveerde het afgelopen seizoen 
en moet nog wennen aan een ni-
veau hoger. Toch had het ruim op-
gekomen publiek wel iets meer 
verwacht van Heemstede, dat 
zich wel erg gemakkelijk naar de 
slachtbank liet leiden. RCH ging 
fel van start en zette Heemstede 
direct vast op de eigen helft. HFC 
Heemstede wist daar geen raad 
mee en zette daarmee de deur 
open tot een slecht resultaat. Bin-
nen vijf minuten lag de eerste van 
de acht doelpunten al in het net 
van HFC Heemstede. Verdediger 
en RCH-aanvoerder Said Sakh-
soukh rondde een actie prima af. 
Tim Teeven tekende voor de 0-2. 
Toen voor rust RCH zelfs kon uit-
lopen naar 0-4, was de wedstrijd 
in feite al gespeeld. Rick Ver-
heist passeerde zijn eigen doel-
man. De HFC Heemstede doel-
man ging vreselijk in de fout; na 

een rasechte blunder stond het 
0-4 bij de rust. Het fraaiste doel-
punt viel na de pauze. Justin Loo-
sekoot slalomde vanaf het mid-
denveld langs een hand vol op-
ponenten om het vervolgens se-
cuur af te werken. 

De gifbeker was nog niet leeg 
voor HFC Heemstede. Na een 
schot stuiterde de bal via de on-
derkant van de lat over de doel-
lijn. Nog geen twee minuten la-
ter kreeg RCH  een terechte straf-
schop die door Anass el Khamli-
chi feilloos werd benut. Het slot-
akkoord was voor invaller Mel-
vin Jordaan die het achtste doel-
punt van de middag meepikte. 
Na de rust voetbalde Heemstede 
wat beter mee, maar bleef op wat 
spaarzame acties na, onmach-
tig om vat op het spel van RCH te 
krijgen.
RCH was zondagmiddag gewoon 
een maatje te groot voor HFC 
Heemstede. Het zou mooi zijn als 
HFC Heemstede aan het einde 
van dit seizoen in deze afdeling 
blijft. Derby’s als deze zijn altijd 
leuk en trekken tenminste veel 
toeschouwers. Op 21 mei 2020 
krijgt HFC Heemstede een kans 
op revanche, als het dan bij het 
honderdmeter verderop gelegen 
RCH op bezoek gaat. 

Eric van Westerloo   

BSM en AH Zwetsloot slaan de handen ineen
Bennebroek - Een leuk idee om 
alle BSM leden en vrijwilligers op 
voetbalplaatjes te zetten en deze 
te verzamelen in een album. Af-
gelopen zondag 27 oktober werd 
het eerste exemplaar van het bij-
behorende album overhandigd 
aan Mevrouw Marit Zwetsloot 
van de gelijknamige Albert Heijn 
in Bennebroek. Voorzitter John 
Bremmers gaf daarmee het start-
sein voor de actie die loopt tot en 
met 22 december. 

BSM, vooral bekend van de lokale 
voetbalteams, heeft ook afdelin-
gen Honk- en softbal en biljart. Zij 
allen staan, samen met alle vrij-
willigers, stuk voor stuk nu met 
hun gezicht op een plaatje. De 
plaatjes zijn te sparen bij Albert 

Heijn in Bennebroek. BSM zorgt 
voor een paar ruildagen, zodat 
dubbele foto’s geruild kunnen 
worden.  De supermarkt heeft in 
de winkel speciale acties waar-
door men sneller aan alle plaat-
jes kan komen.  Het was nog een 
hele klus om iedereen op de foto 
te krijgen en een album samen te 
stellen die hoorde we bij de club. 
De voetbalafdeling van BSM 
maakt een prima seizoen door 
en mag zich verheugen op steeds 
meer belangstelling van niet al-
leen dorpsgenoten. Met deze 
actie wordt de binding met het 
dorp en de leden onderling ver-
sterkt.
Totaal 500 leden van de club 
staan in het album, dus dat wordt 
fl ink doorsparen.  Met deze actie 

drukt BSM haar dank uit aan AH 
Zwetsloot, die als trouwe sponsor 
aan de club  verbonden is. Ook
de eigen leden en vrijwilligers 

worden zo in het zonnetje gezet.
Voor ruildagen zie www.svbsm.nl.

Eric van Westerloo

Aanstaande donderdagavond wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd in te stemmen met een fi nanciële bijdrage uit het 
mobiliteitsfonds van € 1.400.000,-. (bijdrage Heemstede € 
170.000,-) Deze bijdrage vanuit het gemeenschappelijke 
fonds, waarin jaarlijks Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en 
Heemstede na ratio geld in storten, wordt aangewend om 
de bereikbaarheid in de regio Zuid-Kennemerland te ver-
beteren. Deze € 1.400.000,- wordt gestoken in het opwaar-
deren van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort, dit om 
meer treinen tijdens de Formule 1 en op andere drukke da-
gen (UBO-dagen) te kunnen laten rijden.

Op de door de gemeente Bloemendaal georganiseerde be-
wonersavond van afgelopen maandag, bleek dat veel bewo-
ners boos en gefrustreerd waren. Hun boosheid zit hem niet 
in de komst van de Formule 1, maar is gebaseerd op de vele 
vage toezeggingen van de wethouder om wat te gaan doen 
aan de extra overlast waar de bewoners van Overveen, met 
de komst van de Formule 1, mee te maken gaan krijgen. De 
bewoners hebben eigenlijk maar 1 wens, en dat is het plaat-
sen van een geluidscherm langs het spoor. Helaas voor de 
bewoners, ‘hun’ wethouder gaf aan dat hij het niet voor el-
kaar kan krijgen om dat het geluidscherm voor zijn bewo-
ners te ‘regelen’. De inwoners van Bloemendaal zien dus wel 
de lasten op zich afkomen maar de lusten aan hun deur voor-
bijgaan.

En om die ‘lusten en lasten’ draait het ook in Heemstede. Ook 
in Heemstede zijn er, net zoals in Bloemendaal, veel meer 
voorstanders dan tegenstanders voor de komst van de For-
mule 1. Maar ook Heemstede zal te maken krijgen met over-
last, want linksom of rechtsom, Heemstede zal met de komst 
van de Formule 1 volgend jaar, met een fl inke toename van 
doorgaand verkeer door de gemeente te maken krijgen. 

Aanstaande donderdag liggen er in het Raadhuis 2 belang-
rijke vragen op tafel. Gaat de wethouder van Heemstede er 
wél voor zorgen ze met een onderhandelingsresultaat naar 
de Raad komt? (Een ondertekend contract waarin staat dat 
er een oplossing komt voor het alsmaar toenemende door-
gaande verkeer) En voor de gemeenteraad ligt de vraag op 
tafel: Gaat de Raad instemmen met voorliggend Raadsbe-
sluit, zonder dat er een concreet uitgewerkt mobiliteitsplan 
ligt, waarin is opgenomen wat Heemstede moet gaan le-
veren op het gebied mobiliteitsvoorzieningen. Kortom, we 
kennen nu de lasten, waar blijven de lusten? 

E. Geels, Heemstede

LEZERSPOST
Formule 1:

De lasten, maar ook de lusten? 

Heemstede - Aan de intocht van 
Sinterklaas in Heemstede op za-
terdag 16 november doet dit jaar, 
na het grote landelijke succes van 
2017 en 2018, een Glutenvrije Piet 
mee. De Glutenvrije Piet is een ini-
tiatief van de Nederlandse Coeli-
akie Vereniging (www.glutenvrij.
nl). Het hulpje van Sint voorziet 
kinderen met een glutenintole-
rantie van glutenvrije Consenza 
kruidnoten. Ook bij de intocht in 
Bennebroek komt een Glutenvrije 
Piet mee. 
 
In Nederland zijn ruim 30.000 kin-
deren die om medische redenen 
een strikt en levenslang glutenvrij 
dieet moeten volgen. De intocht 
van Sinterklaas is voor hen vaak 
niet zo’n leuk feest. Ze mogen de 
kruidnoten niet eten en highfi -

ven met de Pieten gaat ook al niet 
(kruimels op de handschoen). 
Meestal wordt er tijdens het Sin-
terklaasfeest geen rekening ge-
houden met glutenvrije kinderen. 
En dat moet veranderen, vindt 
de Nederlandse Coeliakie Vereni-
ging (www.glutenvrij.nl). Een Sin-
terklaasfeest is juist voor alle kin-
deren! De NCV is daarom de af-
gelopen weken samen met veel 
enthousiaste vrijwilligers hard 
aan het werk gegaan om ervoor 
te zorgen dat glutenvrije kinde-
ren onbezorgd Sinterklaas kun-
nen vieren. Bij de intocht van Sin-
terklaas in Heemstede, Benne-
broek en Lisse zal daarom dankzij 
de NCV een Glutenvrije Piet mee-
lopen en glutenvrije kruidnoten 
uitdelen. 
De Glutenvrije Piet van de NCV is 

te herkennen aan een schort met 
het logo en een groen ‘I love glu-
tenfree’ tasje. Kinderen met een 
glutenintolerantie kunnen op de 
website van de Nederlandse Coe-
liakie Vereniging (www.gluten-
vrij.nl) een tekening downloaden 
om een vlag te maken. Met de 
vlag herkent de Glutenvrije Piet 
de kinderen. De kruidnoten die 
de Glutenvrije Piet bij zich heeft, 
worden vooraf met zorg verpakt 
in kleine zakjes, zodat er geen 
kruisbesmetting met het regulie-
re strooigoed kan ontstaan. 

Glutenvrije Piet bij Sinterklaas-
intocht Heemstede

Creatieve
middag met
Gaby Godijk

Heemstede - Op donderdag 
7 november is er onder be-
geleiding van Gaby  Godijk 
weer een creatieve middag 
i.s.m. Ontmoetingscentrum 
Heemstroom. Van 14.00-
15.30 uur in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede.
Heeft u nog bruikbare spul-
len als knutselmateriaal 
over? Dan zijn Gaby en de 
andere deelnemers daar 
heel blij mee.

Graag even van tevoren bel-
len met de Molenwerf voor 
overleg welke materialen en 
wanneer deze gebracht kun-
nen worden.
Tel: 023-548 38 31.





Sterren schitteren  
in huis

Zijn volksnaam dankt Poinsettia aan de stervormige bloemen en aan de periode waar-
in ‘ie in veel interieurs te vinden is: kerstster. De kamerplant bloeit echter al vanaf eind 
oktober. Haal de kleurrijke kamerplant lekker vroeg in huis en laat ‘m overal opduiken. 
Behalve de kerstrode zijn er namelijk ook soorten in warme najaarskleuren. Mooi in een 
herfstcreatie op tafel of in een kleurrijk boeket. Sterren schitteren in huis!

Herfstcombi
Poinsettia heeft donkergroene bladeren waaruit de opvallende ‘sterren’ tevoorschijn komen. 
Met name in november is de kamerplant in najaarskleuren verkrijgbaar: wijnrood, dieproze, 
warm wit, zalm, paars maar ook tweekleurig. De Poinsettia is goed te combineren met an-
der groen, bijvoorbeeld met hangplanten. Maar je maakt ook een sfeervolle herfstcreatie met 
sierappeltjes, dennenappels of kastanjes. En… in een handomdraai geef je het een decembe-
ruitstraling: vervang de herfstelementen door glitters of kerstballen.

Veelzijdig
Voor veel mensen is december de ideale feestmaand voor gezelligheid waarbij kerststerren 
graag geziene gasten zijn. Verras dit jaar eens door ze als tafeldecoratie te gebruiken en om de 
kerstboom extra sfeer te geven met mini-sterren van zo’n 10 cm hoog. Of maak een moderne 
kerstkrans van eucalyptus- of dennentakken en een Poinsettia in het midden.

Kleurrijk boeket
Hoe graag we ook toeleven naar de kerstperiode, met het aanbreken van een nieuw kalen-
derjaar ruimen we de decoraties vaak snel op. Een Poinsettia kan echter tot in april nog volop 
bloeien maar je kunt er ook een vrolijk boeket van maken. Knip de ster (met steel) uit de plant, 

combineer met andere snijbloe-
men en… je hebt een vrolijk boe-
ket. Ton-sur-ton of extra kleurrijk 
zodat een eventueel winterdipje 
geen kans krijgt!

Verzorging
Met een beetje verzorging kan 
de kerstster met gemak drie 
maanden kleur brengen in huis. 
De aandachtspunten zijn:
– Zet de plant op een plek met 
voldoende daglicht. Poinsettia 
kan zelfs in de volle zon staan. 
– Geef regelmatig een royale 
scheut water. Als de potgrond 
lichtvochtig aanvoelt, is dat vol-
doende. 
– Vermijd tocht of een zeer war-
me plek (bijvoorbeeld pal naast 
kachel, verwarming of open 
haard)

Kerststerren zijn verkrijgbaar 
vanaf begin november bij tuin-
centra, bloemisten en super-
markten. Kijk voor meer informa-
tie op www.facebook.com/kerst-
ster. Je vindt er tot en met eind 
december elk weekend een leu-
ke DIY! (foto: Stars for Europe)
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Zo zijn we nou eenmaal 
gebakken!

Mokumse kalender vol Amsterdamse 
humor en verhalen

Of je er nou geboren bent en 
ook getogen, misschien nieuw-
bakken of verhuisd naar elders; 

Amsterdammers kennen die ty-
pische Mokumse gewoontes, 
gebruiken, humor en taal. En 

nostalgisch dat die trotse Am-
sterdammers zijn! 
Daarom verzamelden drie 
rasechte Amsterdammers – 
met professionele ervaring 
op het gebied van woorden, 
beelden en kalenders – vele 
grappige gezegdes, Amster-
damse anekdotes, lyrische 
liefdesverklaringen, bontge-
kleurde herinneringen, schil-
derachtige foto’s en brutale 
moppen uit onze hoofdstad. 
Zij maakten hiermee de gei-
nigste scheurkalender voor 
2020. En de naam zegt het al: 
Mokumse mikmak. Een rat-
jetoe van 366 keer Mokum, 
voor iedereen die Amsterdam 
een warm hart toedraagt. De 
Mokumse Mikmak 2020 is 
te koop bij de boekwinkel of 
rechtstreeks bij de makers: 
www.mokumsemikmak.nl 

Deze week heeft Albert Verlinde in Utrecht bekendgemaakt dat de zeer talentvolle 
Nyassa Alberta de hoofdrol van Tina Turner in de gelijknamige musical gaat spelen. 
De eerste voorstelling van TINA – De Tina Turner Musical wordt gespeeld op 1 februari 
2020 in het Beatrix Theater in Utrecht. De afgelopen tien jaar woonde en werkte Nya-
ssa in Duitsland waar ze vele hoofdrollen in grote musicals heeft gespeeld. Algemeen 
directeur en producent van Stage Entertainment Nederland Albert Verlinde: ,,Het is 
hoog tijd dat Nederland deze veelzijdige artieste leert kennen. Nyassa zal iedereen 
versteld doen staan.’’ 

Albert Verlinde heeft ook de andere namen van hoofdrolspelers van TINA – De Tina Turner 
Musical bekendgemaakt. Juneoer Mers is Ike Turner, Gaia Aikman kruipt in de rol van Alline 
Bullock (Tina’s zus), Marianne Kloeze speelt Rhonda Graam (Tina’s eerste manager), Terence 
van der Loo speelt de manager Roger Davies, Aisa Winter is Zelma Bullock (Tina’s moeder) 
en Jeannine la Rose vertolkt GG, de oma van Tina die meer een moeder voor Tina is geweest 
dan haar eigen moeder.

Het script vanTINA – De Tina Turner Musical is geschreven door Katori Hall in samenwerking 
met Frank Ketelaar en Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft In Mijen De 
Tweeling schreven. De choreograaf van TINA is Anthony van Laast en de regisseur is de inter-
nationaal geprezen Phyllida Lloyd. Anthony en Phyllida verzorgden ook de choreografie en 
regie bij alle producties van MAMMA MIA! wereldwijd. 

Nyassa Alberta is gekozen uit vele auditanten. Voor veel musicalactrices is de rol van Tina 
Turner een van de meest felbegeerde rollen om te spelen. Nyassa is trots dat zij is gekozen: 
‘Het is een droom om in de huid van Tina Turner te mogen kruipen. Zij is een wereldberoem-
de ster, maar ook een inspirerende en zeer krachtige vrouw. Een waanzinnige eer om haar 
te vertolken.’ Sinds maart van dit jaar is Nyassa in Hamburg de alternate voor de rol van Tina 
in de Duitse versie van TINA – De Tina Turner Musical. Nadat zij afstudeerde aan de Amster-
damse Hogeschool voor de kunsten, startte haar carrière in de eerste Nederlandse Disney’s 
The Lion King, waarna ze vertrok naar Duitsland voor grote hoofdrollen in The Lion King, We 
Will Rock You, Hairspray, Aida en Sister Act. Ook speelde ze Rachel Marron in The Bodyguard. 
Als soliste toerde ze verschillende keren door heel Duitsland.           

Een productie van Stage Entertainment
TINA – De Tina Turner Musical is een eigen productie van Stage Entertainment, oorspronke-
lijk geproduceerd door Stage Entertainment in nauwe samenwerking met Tina Turner. De 
musical is door Tina Turner geautoriseerd als de enige musicalproductie over haar leven. De 
voorstelling beleefde zijn wereldpremière in april 2018 in het Aldwych Theatre in Londen. De 
show brak vervolgens alle box officerecords van het Aldwych Theatre en speelt nog steeds 
voor uitverkochte zalen op het West End. De Broadwayproductie van TINA – De Tina Turner 
Musical gaat 7 november in première. TINA – De Tina Turner Musical gaat op 9 februari 2020 
in het Beatrix Theater Utrecht in première. (foto: Roy Beusker)

Nyassa Alberta is Tina Turner 
in TINA – De Tina Turner 

Musical
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Heemsteedse Paul Herber in 
Finale Ouderensongfestival
Heemstede - De Heemsteed-
se zanger Paul Herber is door-
gedrongen tot de fi nale van het 
Ouderensongfestival. Dit eve-
nement wordt jaarlijks georga-
niseerd onder 55-plussers. Twee 
jaar geleden stond hij in de fi nale 
met ‘Bad, bad, Leroy Brown’, deze 
keer zingt Paul het jazzy nummer 
‘The nearness of you’.
16 fi nalisten, waaronder ook de 
Haarlemse Jo-Ann Edelenbos, 

brengen op zaterdagmiddag 7 
december in het DeLaMar- thea-
ter ten overstaan van een deskun-
dige jury hun lied opnieuw ten 
gehore. Zij worden ondersteund 
door het orkest o.l.v. Kees van 
Zantwijk, die alle arrangementen 
voor zijn rekening neemt.

Informatie en kaarten verkrijg-
baar via www.delamar.nl of via 
0900-1010202. Fo
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an
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Start knipkaartkoor
Haarlem - Het Knipkaartkoor 
van Leny van Schaik begint 
weer op zondag 3 november 
a.s. in Gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74, Haarlem. 
Van 12.00 tot 13.30 uur is ie-
dereen welkom om mee te zin-
gen.Naast het zingen van ge-
varieerd repertoire, wordt aan-
dacht besteed aan stemvorming.  
Zondag 3 november is het de
internationale dag van de man. 
Wij brengen dan ook ‘de man’ de-
ze keer extra onder de aandacht.
Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar.
Inlichtingen 023-5312396, of via 
leny.van.schaik@12move.nl. Web-
site: www.lenyvanschaik.com.

Unieke tekeningen met uitzichten 
Belvedère Groenendaal ontdekt
Heemstede - Recent zijn er unie-
ke tekeningen gevonden van uit-
zichten vanaf de Belvedère in 
Groenendaal. Ze zijn gemaakt in 
1839, waren tot nog toe onbe-
kend en worden nu voor het eerst 
getoond in het nieuwe, net ver-
schenen nummer van HeerlijkHe-
den, het kwartaalblad van de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek.

In dit nummer ook andere artike-
len als Een moord op Sinterklaas-
avond in de Molenwerfslaan, 
Sloop en herbouw op de Glip, 
Pastoor IJzermans, de Rooheller 
Zandvaart en Een metaalgieterij 
aan de Herenweg.
 
Op www.hv-hb.nl kunt u een aan-
tal pagina’s van dit nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden (nummer 
182) inzien. Losse nummers van 
HeerlijkHeden kosten 4,95 euro 

en zijn verkrijgbaar bij de boek-
handels in Heemstede en Benne-
broek.

Zicht vanaf de Belvedère over dorp Heemstede (foto’s aangeleverd door 
HVHB.)

Pastoor IJzermans.

Ingang op de Herenweg naar de
NV Nederlandse Metaalgieterij.

Heemstede - Dinsdag 1 novem-
ber 1994 wordt door de gemeen-
te Heemstede een bijeenkomst 
georganiseerd voor bewoners 
van de Rivierenwijk in de kleu-
terschool aan de Reggelaan. Het 
doel is om meerdere bewoners 
met elkaar kennis te laten ma-
ken en contactgroepen te forme-
ren. Mevrouw Nel van Rietscho-
ten was namens de Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede de initi-
atiefnemer. Er wordt gedacht aan 
tuinieren, bridgen, handwerken, 
fi etsen en o.a. ook lezen. 
Op 23 januari 1995 is de eerste 
bijeenkomst. Er worden door de 
leden diverse excursies georga-
niseerd. 
De club doet mee aan de actie 
‘Nederland Leest’. Mevrouw Ger-

ritsma uit Krommenie, student 
aan de HVA, schrijft een scriptie 
over een onderzoek bij Leeskrin-
gen en verzoekt ons deel te ne-
men. Zij behaalt hiermee haar di-
ploma. 
Ieder jaar is het een opgave om 
een lijst met 20 titels samen te 
stellen. Inmiddels gaat alles digi-
taal en staat de hele catalogus op 
internet.
In dit verband behoort een com-
pliment gegeven te worden aan 
dames van Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland, die al die jaren zeer 
vriendelijk geweest zijn met het 
oplossen van problemen. Zon-
der hen hadden we in die 25 jaar 
geen 25 x 7 = 175 boeken kunnen 
lezen. Inmiddels is nog 1 persoon 
lid vanaf het begin.

‘De zin van Vinteuil’ met Maria en 
Nathalia Milstein en Reinier Demeijer
Heemstede - Op zaterdag 2 no-
vember vertolken Maria en Nat-
halie Milstein met acteur Rei-
nier Demeijer ‘De zin van Vin-
teuil’ in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein. Violiste Maria Mil-
stein won dit jaar de Nederland-
se prijs voor de muziek. Een pres-
tigieuze prijs die door het Minis-
terie van OCW aan een musicus 
wordt uitgereikt.  Met het bedrag 
verbonden aan deze prijs ontwik-
kelde ze samen met regisseur Pe-
ter te Nuyl, haar zus pianiste Nat-
halia en acteur Reinier Demeijer, 
een voorstelling met teksten van 
Marcel Proust.

In Proust zijn roman ‘Op zoek naar 
de verloren tijd’, duikt dit thea-
traal concert in het raadsel rond 
de fi ctieve componist Vinteuil en 
zijn mysterieuze Sonate.
Een brug tussen theater en klas-
sieke muziek.
Na de pauze vertolkt het duo de 
beroemde vioolsonate in A van 
Cesar Franck in zijn geheel.

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à 
€22,50 via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

Preek van de Leek door 
Astrid Nienhuis: ‘De Menswereld’
Heemstede - De Heemsteedse 
burgemeester, Astrid Nienhuis, is 
groot voorstander van scheiding 
van kerk en staat. Toch gaat ze de 
uitdaging aan om spreker te zijn 
bij de eerstkomende Preek van de 
Leek op zondagmiddag 3 novem-
ber in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede. Kerk 
is voor haar namelijk ook een be-
zinningsmoment en ons verzoek 
helpt haar om eens stil te staan bij 
een aantal zaken.

Haar protestantse opvoeding 
heeft de basis gelegd voor een 
Calvinistisch arbeidsethos: wer-

ken van 8.00 tot 1.30 uur ’s nachts. 
Gelukkig ziet ze zichzelf ook als 
een levensgenieter.
Hoe combineer je een publieke 
functie met je persoonlijke leven? 
Haar leidraad daarbij is ‘Doen wat 
nodig is’ – wat betekent dat pre-
cies en hoe ver gaat dat? In deze 
Preek van de Leek brengt ze het 
publieke en het persoonlijke bij 
elkaar; de combinatie van haar 
ambt als burgemeester en haar 
persoonlijke leven.

Aanvang 15.30 uur, kerk open 
vanaf 15 uur, geschatte eindtijd 
17 uur. Gratis toegang. Astrid Nienhuis.
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Lezing Joke Linders bij
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Joke Linders, 
schrijfster uit Bloemendaal komt 
donderdag 7 november spreken 
over ‘haar leven in haar boeken’. 
Joke Linders is biograaf, recen-
sent, docent, vertaler en consu-
lent kinder- en jeugdliteratuur. 
Sinds maart 2014 beheert zij sa-
men met Barend Linders uitgeve-
rij Schaep te Bloemendaal.

De lezing vindt plaats in het voor-
malig EHBO-gebouw, Herenweg 
88a in Heemstede, vanaf 13.45 
uur. Wilt u meer weten over de-
ze vrouwenvereniging, dan kunt 
u bellen 0235477486 of kijk op 
de website www.nvvh.nl. Leden 
van Vrouwennetwerk mogen gra-
tis de lezing bijwonen, niet-leden 
betalen 2,50 euro. 
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Verhaallezing: 
Loslaten is
l(i)ef hebben
Bloemendaal - Dingen die we 
fi jn vinden houden we graag vast: 
gezondheid, vriendschappen, re-
laties, enz. We willen er contro-
le over, dat alles blijft zoals het 
is. Carmen de Haan geeft op zon-
dag 3 november een lezing over 
loslaten en l(i)efhebben. “Zodra 
je denkt grip te hebben, zit je op 
een verkeerd spoor en de frustra-
tie dit oplevert geeft weer nieu-
we frustratie. Echt loslaten is het 
leven liefhebben. Daar heb je een 
fl inke dosis lef en moed voor no-
dig. Loslaten is óók een keuze, 
een wilsbesluit. Je doet het met je 
verstand, NIET met je gevoel, dat 
volgt later”, aldus De Haan. De le-
zing vindt plaats in het St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 te Bloemen-
daal. Aanvang is 14.00 en ein-
de 16.00 uur. Toegang bedraagt 
9 euro en dat is inclusief koffi  e/
thee/fris en schrijfmateriaal. Kijk 
ook op: www.carmendehaan.nl

Leesclub Rivierenwijk 25 jaar

Machinekamer Cruquius Museum 
tijdelijk beperkt toegankelijk
Cruquius - De stoommachine 
van Cruquius Museum (Cruqui-
usdijk 27 in Cruquius) is van 4 no-
vember t/m 6 december 2019 be-
perkt te bezichtigen in verband 
met de renovatie van de machi-
nekamer. Vereniging Hendrick 
De Keyser, eigenaar van het Rijks-
monument, voert het werk uit en 
pakt de machine hermetisch in 

om beschadiging te voorkomen. 
U kunt Cruquius Museum tus-
sen 4 november en 7 december 
op woensdag, zaterdag en zon-
dag voor halve prijs bezoeken 
voor bijzondere stoommodellen, 
het stoompracticum en de water-
maquette. Kijk voor de openings-
tijden en activiteiten op www.
haarlemmermeermuseum.nl.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Lezing ‘Het web 
van denken’

Heemstede - Op donderdag 
7 november houdt Jan Oos-
tenbrink om 20 uur de lezing  
‘Het web van het denken’ bij 
WIJ in de Luifel, Herenweg 
96 te Heemstede.

Onze waarnemingen vinden 
voornamelijk plaats via ons 
denken. De gevolgen zijn 
bepalend voor ons welzijn. 
We leiden of lijden. Inzicht in 
het denken resulteert in be-
tere waarnemingen, keuzes, 
handelingen en gevolgen. 
Een bijzondere lezing door 
Jan Oostenbrink (71), auteur 
en uitgever van de autobio-
grafi e Innerlijke Bereidheid. 
Kosten: € 8,-.

Reserveren is verplicht, om 
teleurstellingen te voorko-
men. Dit kan via:
www.wijheemstede.nl of te-
lefonisch van op werkda-
gen tussen 9-13 uur: tel.: 
5483828. Bij te weinig aan-
meldingen is WIJ Heemstede 
helaas verplicht om de acti-
viteit te annuleren. 





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

  Lezingover Keetje Hodshon 
bij Doopsgez inde Gemeente, 
Postlaan 16 Heemstede. 20u. 
Toegang vrij.

  Film en Lunch in de Luifel. Van 
10.30-13.30 u, Herenweg 96, 
Heemstede. €13,50 inclusief 
lunch. Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

7 november
  Lezing Joke Linders bij Kon. 
N V V H - V r o u w e n n e t w e r k . 
EHBO-gebouw, Herenweg 88a, 
Heemstede, vanaf 13.45 u. Le-
den gratis, niet-leden €2,50. 
Meer info op: www.nvvh.nl. 

  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. Van 14-15.30 u. De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede.

  Kunstlezing vrouwelijke im-
pressionisten Mary Cassatt en 
Berthe Morissot. WIJ in de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemste-
de. Aanvang 14.30 u. Kosten: 
€7,50. Reserveren is verplicht, 
via www.wijheemstede.nl op 
tel.: 5483828.

  Lezing ‘Het web van denken’. 
Om 20 u. WIJ in de Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. Kos-
ten: €8,-. Reserveren is ver-
plicht, via www.wijheemstede.
nl op tel.: 5483828.

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

  Praten over de dood bij Tref-
puntcafé. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Gratis. Aanvang 
20.30 u, zaal open 20 u.

  Presentatie fotoboek ‘Heem-
stede in zwart-wit’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138,  
Heemstede. Aanvang 16 u.

8 november
  Mamacafé. Iedere tweede vrij-
dag van de maand, 10-11:30 u. 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Workshop Bloemschikken. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 14 u. 
Kosten €6,- per keer. U kunt 
zich opgeven bij WIJ Heemste-
de via www.wijheemstede.nl 
of op 023-8224909 of 06-
17573339.

2 november
  Speelgoedbeurs in de gymzaal 
van de Jacoba School, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. In-
breng: van 9-10 u. Verkoop: 
van 11.30 tot 12.30 u.. Afreke-
nen: van 14.30 -15 u. Meer in-
formatie en/of instructie: kle-
dingbeursjacoba@gmail.com.

  Help mee op de Natuurwerk-
dag. Koningshof, Duinlustweg 
26, Overveen. Van 10-15 u. 
aanmelden op: www.natuur-
werkdag.nl/locatie/landgoed-
koningshof.

  Geef uw oude (parel-)sieraden 
een nieuw leven bij Sfeervol. 
Jan Miense Molenaerplein 8, 
Heemstede. Van 11-16 u.

  De zin van Vinteuil - Maria en 
Nathalie Milstein met acteur 
Reinier Demeijer. Oude Kerk, 

▲

Wilhelminaplein, Heemstede. 
Aanvang 20.15 u. Kaarten à 
€22,50 via: www.podiaheem-
stede.nl of tel.: 023-5483838.

2 en 3 november
  Voorstelling ‘Moord in de Aer-
denhoutse society dames-
club’ Haarlemmerhout Thea-
ter, Van Oldenbarneveltlaan 17 
in Haarlem. Za om 20.15 u, zo 
om 14.30 u. Kaarten via: www.
haarlemschetooneelclub.nl.  

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. 

  Najaarsconcert Harmonie de 
Spaarnebazuin. Oosterkerk, 
Zomerkade 165, Haarlem. Aan-
vang 14 u. Meer informatie: 
www.spaarnebazuin.nl.

  Start knipkaartkoor. Gebouw 
Zang & Vriendschap, Jans-
straat 74, Haarlem. Van 12-
13.30 u. Knipkaarten à €30,- 
voor 5x zingen.Inlichtingen 
023-5312396, of via leny.van.
schaik@12move.nl. Website: 
www.lenyvanschaik.com.

  Preek van de Leek door  As-
trid Nienhuis:  ‘De Menswereld’. 
Oude Kerk aan het Wilhelmina- 
plein, Heemstede. Aanvang 
15.30 uur, kerk open vanaf 15 
uur, geschatte eindtijd 17 uur. 
Gratis toegang.

3, 10, 24 november,
1 december

  Collegereeks Filosofie door 
Stichting Oud Geleerd Jong 
Gedaan. Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. Van 14-15 u. 
Kosten 20 euro voor hele se-
rie. Aanmelden bij WIJ Heem-
stede, Julianaplein 1, 2101 ZC 
Heemstede, tel 023-5288510.

10 november
  Messa da Requiem van Verdi 
in Philharmonie. Lange Be-
gijnestraat 11, Haarlem. Aan-
vang: 14.30 u. Toegang: € 30,- 
inclusief garderobe, program-
maboekje en pauzedrank-
je. Reserveren: www.theater-
haarlem.nl.

  Najaarsconcert koor Enco-
re. Petrakerk, Limburglaan 3 
Heemstede. Aanvang 15u.  
Toegang € 7.50 (incl. consump-
tie). Kaartjes via encore.heem-
stede@gmail.com of voor aan-
vang in de kerk (contant).

4 november
  Stamppottenbuffet bij WIJ. 
Herenweg 96, Heemstede. Tus-
sen 17.15-18 u. Kosten: €11,50.  
Reserveren tot 10 uur op de 
dag zelf op: 023- 5483828.

  Gesprek over zelfgekozen le-
venseinde bij dementie. Tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, Haarlem. Aan-
vang 19.30 u. Gratis toegang.

4, 11, 18 en 25 november, 
2 december

  Cursus Klik & Tik in de Biblio-
theek. Bibliotheek Heemstede, 
(Julianaplein 1).   Va 10-11.30 
u. Aanmelden  aan de balie 
van de Bibliotheek of via www. 
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

25 november
  Vriendinnenclub bij WIJ. De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 14 u. Aanmelden 
bij Corrie van Rijn op 023-
8224297 of Ellen Swart op 
023-5483828, of mailen naar: 
eswart@wijheemstede.nl.

5 november
  De Buurttafel. Thema Gezond 

Ouder Worden. Locatie Plein1, 
Binnenstebuiten Julianaplein 
1, van 9.30-11.30 u.

  Trefpuntlezing ‘De geschie-
denis van de stoommachine’. 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede, om 13.30 uur. Toegang: 
€5,-. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828.

12 en 19 november
  De Buurttafel: Thema Ontmoe-
ting & positief leven. Locatie 
Plein1, Binnenstebuiten Julia-
naplein 1: van 9.30-11.30 u.

19 november
  Workshop Rabobank ‘Bereik 
meer met je geld’. Philharmo-
nie, Lange Begijnestraat 11, 
Haarlem. Van 19-21.30 u. Meer 
informatie en opgeven via 
Rabobank.nl/bereikmeermet-
jegeld.  

6 november
  Boekenavond bij Alzheimer 
Trefpunt Zandvoort. Wijk-
steunpunt De Blauwe Tram,  
Louis Davidscarré 1,  Zand-
voort. Vanaf 19.30 u. Gratis toe-
gang.

  Taalsoos, 10:15-11:30 uur. Bi-
bliotheek Heemstede, Julia-na-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

13 november
  Busexcursie Monet tentoon-
stelling in Kunstmuseum Den 
Haag. Verzamelen om 09.05 
u. bij de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten: € 55,- met 
MJK en € 71 zonder MJK. Op-
geven kan via www.wijheem-
stede.nl of tel.: 5483828 tot ui-
terlijk 6 november.

  Parkinson Café Haarlem & Om-
streken.  van 14-16 u. Wijkcen-
trum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98 Haarlem. Toe-
gang € 2,- p.p.  incl. koffie/thee.

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 14 november
  Duurzaam textiel in Kunstcen-
trum Haarlem. Gedempte Ou-
de Gracht 117-121, Haarlem. 
Met lezing op 14 september, 
aanvang 14 u. (Aanwezigheid 
graag melden via info@kunst-
centrum-haarlem.nl.) Meer in-
formatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.nl. 

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Heemstede - Een concert met 
drie koren die allemaal zingen in 
de Bavokerk. Het grote Bavokoor, 
inmiddels ruim 50 jaar, met ruim 
veertig leden zingt waarbij diri-
gent Rob Drayer de lat hoog legt. 

Dat bleek zondagmiddag 20 ok-
tober tijdens het jubileumconcert 
van de 140 jaar oude Bavokerk. 
Met het openingsnummer ‘Can-
tique de Jean Racine’. Woord van 
de allerhoogste. Als dit lukt dan 
gaat alles goed en zo ging het ge-
lukkig, voor al de zangers en zan-
geressen die samen nog achttien 
nummers voor de boeg hadden.

Het dameskoor onder leiding 
van Rie Meijer repeteert onder 
Ria Smit, zingt bij huwelijken, uit-
vaarten en bijzondere vieringen 
van de Zonnebloem en kerst-
vieringen bij ouderen. Zij zingen 
graag bijzondere composities 
van het Ave Maria. In Between 
koor was ooit een initiatief van 
de ouders van basisschool de Ark 
en biedt nu een rijke aanvulling 
met hun gospel, popsongs met 

een boodschap en liederen in het 
Nederlands, Spaans en Engels bij 
kerkdiensten.
Dirigente Nelly Geerlings was tij-
delijk vervangen door Nel Reu-
ring. Organist Wim Rijkholt Mees-
ters kon zich op het moeilijke 
concertorgel even heerlijk laten 
gaan met het Rondeau uit Ab-
delazer Suite van H. Purcel en we 
kregen even Alina Konstantinova 
te zien die als pianiste van In Bet-
ween een flinke bijdrage levert 
aan het koor.

Rob Drayer riep de drie koren 
naar voren en alle koorleden, bij-
na 150 man! Zongen ‘A claire Be-
nediction’, ‘The True and Living 
Bread’ en ‘A blessing’ met een 
staand applaus, waarna alle be-
zoekers meezongen met het be-
kende lied ‘Wij zijn uw volk’.

Een drukke bezochte receptie in 
het Bavo-gebouw naast de kerk 
maakte de dag gezellig af.

Ton van den Brink 

Bavokoren op hun mooist in jubileumconcert

Zorg, tijd en aandacht staan centraal 
bij Loft Uitvaartbegeleiding
Heemstede - Het levensein-
de is een onderwerp dat door-
gaans het liefst wordt vermeden. 
En toch krijgt iedereen ermee te 
maken. Het afscheid zo persoon-
lijk en liefdevol mogelijk te ma-
ken is het doel van Loft uitvaart-
begeleiding. Daarbij helpt het om 
de nodige levenservaring mee te 
brengen in het vakgebied dat 
vaak door vrouwen wordt geko-
zen. Colinda Veldman vond haar 
bestemming ook pas na een ja-
renlange carrière als HR-adviseur. 
Zij volgde haar gevoel, maar be-
nadrukt dat het een teaminspan-
ning is. “Ons motto luidt: zorg, tijd 
en aandacht. Dat is de ambitie die 
wij delen.” 

De gelegenheid om het roer om 
te gooien diende zich enkele ja-
ren geleden aan toen Colinda 
een open dag bezocht van de op-
leiding tot uitvaartbegeleider in 
Zwolle. “Ik was meteen enthou-
siast. Organiseren en plannen in 
combinatie met een empathisch 
vermogen zijn essentiële eigen-
schappen in dit vak. Je komt ten-
slotte bij mensen binnen op een 
van de meest kwetsbare momen-
ten.”

Colinda behaalde het diploma en 
ging aan de slag bij een middel-
grote onderneming. Het bleek 
een leerzame periode, maar de 
aanpak paste niet bij haar, legt 
ze uit: “Ieder afscheid is bij uitstek 
een zeer persoonlijke gebeur-
tenis en geen productiewerk.” 
Ze startte daarom vier jaar ge-

leden zelf een uitvaartonderne-
ming. Haar team bestaat inmid-
dels uit drie vaste medewerkers. 
Colinda’s partner Waling Westra 
is gastheer en helpt waar nodig, 
zowel voor als achter de scher-
men. Annet Bröker is gastvrouw 
bij Loft en net als Colinda vrijwil-
liger bij Stichting Bretels die zich 
inzet voor jonge gezinnen waar-
van een van de ouders is overle-
den. Daarnaast treedt Annet op 
als spreker en richt zij zich op het 
schrijven van een in memoriam. 
Colinda: “Annet heeft veel erva-
ring in de branche en fungeert 
inmiddels als een vaste spar-
ringpartner voor mij.” Bloemiste 
Ruth Otten is specialiste in de sa-
menstelling van bloemstukken.                                                                                                             
De wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan een uitvaart is sterk 

veranderd, beaamt Colinda: “Na-
tuurlijk zijn er nog traditionele 
uitvaarten met een zwarte koets 
en hoge hoeden. Daarnaast zijn 
we opener geworden over de 
dood en is het afscheid meer een 
weerspiegeling van het leven van 
de overledene, waarbij geluk-
kig veel persoonlijke details mo-
gelijk zijn. Door alles op elkaar af 
te stemmen en goed te luisteren, 
creëren wij samen met de familie 
een afscheid, waar iedereen met 
een goed gevoel op terug kan 
kijken. Onze kracht zit in de aan-
dacht!” 

Informatie:
www.loftuitvaartbegeleiding.nl.  
tel. 06-20380224.    

Mirjam Goossens

V.l.n.r.   Ruth Otten, Waling Westra, Colinda Veldman en Annet Bröker.

Geef uw oude (parel-)sieraden een 
nieuw leven bij Sfeervol

Heemstede - Op zaterdag 2 no-
vember, van 11-16 uur, zit Joke 
Hoogendoorn van JoJaMa voor 
u klaar bij Sfeervol aan het Jan 
Miense Molenaerplein 8 (Winkel-
centrum Jan van Goyen) in Heem-
stede. Zij adviseert u graag over 
uw oude en vaak dierbare (parel-)
sieraden, die vaak lang liggen te 
wachten op reparatie. Heeft de 
tijd de sieraden achterhaald, dan 
kunnen ze in overleg een nieu-

we, meer eigentijdse uitstraling 
krijgen. Joke Hoogendoorn is een 
ervaren sieradenmaker en repa-
rateur, maar geen edelsmid. Wel 
werkt zij nauw samen met een 
edelsmid. Het gaat om sieraden 
van parels en edelstenen. Soms 
gaat het om het vervangen van 
een slotje of ringetje, soms moe-
ten snoeren worden over ge-
regen of opnieuw worden ge-
knoopt. Alles uiteraard in nauw 

overleg met u. Op de 17e wordt 
een eerste deskundige blik op uw 
sieraden geworpen. Daarna wor-
den de mogelijkheden met prijs-
indicatie besproken.
Verder vertelt Joke graag over 
haar inkoopreizen naar China 
en de mogelijkheid om zelf een 
workshop parelknopen bij haar 
te volgen, bijvoorbeeld bij Sfeer-
vol. Meer informatie bij 
www.jojama.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 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: 
Alzheimer Nederland

Overlastspreekuur 
op 7 november 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
7 november tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U 
kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Viering Herfstbal bij kinderboerderij 
’t Molentje
Op 23 november 2019 organiseert Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heemstede opnieuw 
het traditionele Herfstbal op het terrein van 
kinderboerderij ’t Molentje aan de Burgemeester 
van Rappardlaan. Toegangskaartjes voor dit 
sprookjesfeest kosten € 5 per stuk (voor 1 
volwassene en 2 kinderen). De kaartjes zijn 
dagelijks verkrijgbaar bij de kinderboerderij 
tussen 9.00 en 16.00 uur.  Hier zijn ook muntjes 
te koop waarmee u op 23 november een hapje 
en drankje kunt krijgen. 

Herfstbal terug van weggeweest
De afgelopen jaren kon het Herfstbal niet 
doorgaan door de uitbraak van vogelgriep. 
Dankzij een gulle gift heeft de kinderboerderij 
nu nieuwe, ruime hokken voor pluimvee 
geplaatst. Bij een plotselinge uitbraak van 
vogelgriep kan nu al het pluimvee op een 
verantwoorde manier worden opgehokt en 
blijft de boerderij gewoon open.

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

Verwijdering � ets Cruquiusweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi ets in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:

- Een zwarte bakfi ets, merkloos, met platte 
banden, ter hoogte van inrit Cruquiushaven. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 

onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van de betreff ende fi ets krijgt tot 
en met 13 november 2019 de gelegenheid 
zijn fi ets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreff ende fi ets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 

nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fi ets tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie? Neem 
dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.



Collecte Stichting voor het Gehandicapte Kind
Regio - Duizenden vrijwilligers 
gaan binnenkort weer op pad om 
geld in te zamelen voor kinderen 
en jongeren met een handicap. 
Zij komen aan de deur tijdens de 
landelijke collecteweek van de 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, van 11 t/m 
16 november 2019.
Voor meer dan 100.000 kinderen 
met een beperking is eenzaam-
heid de grootste handicap. Ze 
gaan naar aparte scholen of he-
lemaal niet naar school. Spelen 
wordt lastig als 9 van de 10 speel-
plekken in ons land nog steeds 
niet of slecht toegankelijk zijn 
voor gehandicapte kinderen. En 
veel kinderen met een handicap 
zitten thuis terwijl ze graag met 
leeftijdgenootjes zouden willen 
sporten.

Het Gehandicapte Kind (voor-
heen NSGK) zorgt ervoor dat kin-
deren met en zonder handicap el-
kaar leren kennen. Dat ze samen 
kunnen spelen, sporten en leren 
– samen opgroeien.
 
Wilt u weten wat het Gehandi-
capte Kind in uw regio doet? Op 
de website www.nsgk.nl ziet u op 
een landkaart welke projecten 
daar mede mogelijk worden ge-
maakt.
 
Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad, maar wilt u toch een 
bijdrage overmaken?
Dat kan door de letters VRIEND-
JES te sms-en naar nummer 4333 
(eenmalige gift van 3 euro) of met 
een online donatie via:
www.nsgk.nl.

De Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind is in het 
bezit van het CBF-keurmerk. Dit 

garandeert dat ze op een verant-
woorde manier omgaat met ont-
vangen giften.

Boekenavond bij Alzheimer 
Trefpunt Zandvoort

Zandvoort - Er bestaan heel veel boeken over dementie en Alz-
heimer. Praktische boeken, boeken voor de mantelzorger, verha-
lende boeken. Een aantal van deze boeken wordt op woensdag-
avond 6 november besproken, vanaf 19.30 uur. Dit vindt plaats 
in Wijksteunpunt De Blauwe Tram,  Louis Davidscarré 1, in Zand-
voort. Heeft u zelf een boek dat u geholpen of geraakt heeft? 
Neem het vooral mee, alle tips zijn welkom. Toegang gratis.

Gesprek over zelfgekozen 
levenseinde bij dementie
Haarlem - Het vrijwillig gekozen 
levenseinde staat sterk in de be-
langstelling. Vaak wordt de vraag 
gesteld of iemand met demen-
tie nog wel zo’n beslissing kan 
nemen. Als die wens bestaat, 
wat kun je dan doen? Aan wel-
ke voorwaarden moet er zijn vol-

daan? Op maandag 4 november 
om 19.30 uur vindt in het Alzhei-
mercafé (Trefpunt ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in Haar-
lem) een gesprek plaats met een 
Jim Dibbets, SCEN-arts en werk-
zaam bij de Levenseindekliniek. 
Gratis toegang.

Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken
Haarlem - Op woensdag 13 no-
vember a.s. is er weer een open 
middag in het Parkinson Café 
van 14-16 uur. Deze middag zijn 
er twee presentaties die er op ge-
richt zijn het lijf zo soepel moge-
lijk en op z’n minst in beweging 
te houden:
Parkinson Boxing door Jack van 

Honschoten en Parkinson Dan-
sen door Dido Mirck.
De locatie is weer Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98 Haarlem.
Toegang € 2,- p.p.  incl. ko�e/
thee.
Informatie: 023-5278170
of 06-36323306.

Vriendinnenclub bij WIJ Heemstede
Heemstede - WIJ Heemstede is 
gestart met een vriendinnenclub. 
Heeft u ook zin om nieuwe con-
tacten te leggen met vrouwen zo-
als u? Om er met elkaar op uit te 
gaan of gewoon samen ko�e te 
drinken?
Meld u zich dan aan bij Corrie 
van Rijn op 023-8224297 of El-
len Swart bij WIJ Heemstede op 

023-5483828, mailen kan ook naar 
eswart@wijheemstede.nl.
Regelmatig zijn er open inlopen 
om kennis te maken met de vrou-
wen die zich al hebben aange-
meld. Op maandag 25 novem-
ber is de volgende bijeenkomst 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 14 
uur.

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’.

Evenementenvergunningen
Herfstbal 
Op 21 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede voor het houden 
van een Herfstbal op het terrein van de 
kinderboerderij aan de Burgemeester van 
Rappardlaan 1 op 23 november 2019 van 17.15 
tot 20.15 uur. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 

de Burgemeester van Rappardlaan vanaf 
het molentje tot voorbij de kinderboerderij 
(inclusief de parkeerplaats tegenover de 
kinderboerderij) af te sluiten voor autoverkeer 
op 23 november 2019 van 16.00 tot 20.30 
uur. De Burgemeester van Rappardlaan blijft 
wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en 
hulpdiensten.

Kerstbomenverbranding
Op 24 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 

een kerstbomenverbranding op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef op 8 januari 2020 van 
18.00 tot 22.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef af te sluiten op 8 januari vanaf 
12.00 tot 12.00 uur op 9 januari 2020.

Neem voor meer informatie over deze 
evenementenvergunningen telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 7, het optrekken van de 

zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak  wabonummer 477748, 
ontvangen 17 oktober 2019

- Frans Lisztlaan 21, het uitbreiden van 
het woonhuis, wabonummer 477862, 
ontvangen 17 oktober 2019

- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling 
begane grond, wijzigen gevel en splitsen 
pand in winkelruimte en separate 
bovenwoning,  wabonummer 479159, 
ontvangen 18 oktober 2019

- Burgemeester van Rappardlaan 1, 
restauratie Groenendaalse molen, 
wabonummer 477424, ontvangen 

 17 oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 475448,  verzonden 

 28 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’.

Verleende omgevingsvergunning voor het slopen van 
rijksmonument Glipperweg 72
Op 28 oktober 2019 hebben wij de volgende 
omgevingsvergunning verleend onder 
wabonummer 459604:

- Glipperweg 72, het slopen van het 
woonhuis met voormalige bakkerij ten 
behoeve van nieuwbouw

Het betreft hier een rijksmonument. De sloop 
is noodzakelijk vanwege instortingsgevaar. 
Vanwege de spoedeisendheid in verband met 
het instortingsgevaar treedt de vergunning 
de dag na verzending in werking en mag 
onmiddellijk met de sloop worden begonnen.
De spoedeisendheid is ook aanleiding 

geweest om geen toepassing te geven aan 
de voor deze vergunning wettelijk vereiste 
voorbereidingsprocedure. Dat betekent 
dat vooraf aan belanghebbenden geen 
gelegenheid is gegeven een zienswijze in te 
dienen. 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschift 
tegen de omgevingsvergunning indienen bij 
het college en tegelijk een verzoek voorlopige 
voorziening bij de rechtbank indienen. 
Belanghebbenden kunnen hiermee in een 
spoedvoorziening aan de rechtbank vragen de 
vergunning te schorsen totdat op het bezwaar 
is beslist. Omdat de initiatiefnemer vanwege 
het instortingsgevaar meteen zal beginnen 

met slopen zijn direct omwonenden in de 
week voorafgaand aan de vergunningverlening 
schriftelijk van bovenstaande op de hoogte 
gesteld.
De vergunning is verleend onder het 
voorschrift dat er nieuwbouw komt waarbij de 
schaal en het karakter van het huidige pand 
leidend is. 
De aangevraagde en verleende 
omgevingsvergunningen kunt u opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.
nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.




