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Herfstig Heemstede in beeld
Heemstede - Tijdens een wandelingetje door de Linge kwam 
Marenka iemand tegen die haar iets bijzonders wilde laten 
zien. Ze liep mee naar een voortuin en zag deze prachtige 
‘Gekraagde aardster’ (Geastrum triplex), een heel bijzondere 
zwam die eigenlijk in de duinen of in loofbossen voorkomt. 
Echt een fenomeen: altijd goed om de natuur in de gaten te 
houden.                                                 Foto: Marenka Groenhuijzen
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Houten kop en wieken naar werkplaats Oterleek

Grote opknapbeurt voor 
Molentje van Groenendaal
Heemstede - Het molentje van 
Groenendaal is toe aan groot on-
derhoud. De houten kop en de 
wieken van het molentje wor-
den hiervoor overgebracht naar 
Oterleek, waar een molenbouwer 
die gespecialiseerd in het maken 
en restaureren van molens, het 
werk zal uitvoeren. Op woens-
dag 6 november wordt met een 
kraan de kop van het molentje op 
een vrachtwagen geplaatst voor 
het vervoer naar de werkplaats. 

Voor die tijd zijn de wieken al ge-
demonteerd. Het is de bedoeling 
dat het molentje voor de zomer 
van 2020 weer volledig operati-
oneel is.

Het molentje van Groenendaal is 
sinds 2004 een Rijksmonument. 
De kort na 1776 gebouwde klei-
ne houten stellingmolen is ge-
plaatst op een vierkante stenen 
onderbouw en voorzien van een 
dubbele stelling. De molen maal-

de het water door middel van 
een vijzel naar het hoger gelegen 
Groenendaal om zo in de zomer 
de vijvers en waterlopen van vol-
doende water te voorzien. 
Inwoners, gemeente, de molen- 
stichting Zuid-Kennemerland en 
natuurlijk molenaar Guus Boers 
hechten aan het markante mo-
lentje bij de kinderboerderij en 
het Groenendaalse bos. Het is 
een geliefd object voor fotogra-
fen. 

Foto: Bart Jonker

Gemeenteraad akkoord om 1,4 miljoen euro 
te onttrekken uit regionaal mobiliteitsfonds
Heemstede - De Heemsteedse 
gemeenteraad gaat akkoord met 
het voorstel om 1,4 miljoen euro 
te onttrekken uit het gemeen-
schappelijke mobiliteitsfonds. 
Zonder discussie werd dit afge-
hamerd op 31 oktober.  Heem-
stede ziet hierin wel een kans om 
de lokale wensen ten aanzien van 
de verkeersstromen van, naar en 

door Heemstede voor alle ver-
keersdeelnemers bespreekbaar 
te maken.

Heemstede zit in een gemeen-
schappelijke regeling (GR) aan-
gaande mobiliteit. Op 16 oktober 
is er een brief ontvangen van de 
Stuurgroep bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland. De inhoud gaf de 

raad handvatten om de proble-
men rond mobiliteit aan te pak-
ken. De status van de brief was 
volgens het college best belang-
rijk, al wist het niets over de juri-
dische status.

Er kwam een motie (CDA) en 
een amendement (D66) op ta-
fel.  Het CDA roept het college 
op om zich hard te maken voor 
het behoud van het Intercitysta-
tion. Doortrekken van een snel-
fietspad naar Heemstede en een 
extra oost-westverbinding via/
langs de N201. Ten slotte vragen 
zij om een actuele bereikbaar-
heidsvisie, plus een tijdlijn waar-
in wordt gerapporteerd over de 
voortgang. In het amendement 
van D66 wordt gesteld dat, con-
form de brief van de GR, de mobi-
liteitsplannen los gezien worden 
van het Formule 1 traject. Een re-
gionale wegbewijzering, dyna-
misch verkeersmanagementsy-
steem (DVM) een OV-fietsknoop-
punt en P+R faciliteiten zijn daar-
bij gewenst. 

De beide stukken werden una-
niem door de raad ondersteund. 
Wethouder Mulder (Verkeer) ziet 
de stukken en de discussie als een 
steun in de rug. Ze wist te melden 
dat er ook in de Metropool Regio 
Amsterdam gehoor is voor on-
ze problemen. Problemen die re-
gio breed moeten worden aange-
pakt en waar alle gemeenten in 
onze regio mede van profiteren. 
Met de vervanging van een aan-
tal verkeerslichten op de Dreef 
komt het DVM al dichterbij. Vol-
gens Mulder staat de wens het 
station als intercity te behouden 
niet in de brief van de GR. Antoi-
ne Rocourt (D66) wilde dit toch 
onverkort in zijn amendement 
handhaven. Mobiliteit, oost-west-
verbindingen, veilig fietsen etc. is 
een project van de lange adem. Er 
stroomt nog flink wat water door 
het Spaarne voordat er zichtbare 
verbeteringen zijn. Een stapje in 
die richting is nu op 31 oktober 
door de raad gezet.  

Eric van Westerloo

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
 
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417
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U kunt nog meedoen met 
de herfstfotowedstrijd
Heemstede - De Heemste-
der organiseert samen met 
Foto Vincent van Dijk een foto-
wedstijd, waar uw mooist ge-
schoten herfstfoto kan mee-
dingen naar een leuke prijs, die 
door Vincent van Dijk beschik-
baar wordt gesteld. De redactie 
ontving al vele inzendingen. U 
kunt nog steeds meedoen.

Mail uw herfstfoto uiterlijk 
dinsdag 12 november (vóór 12 
uur, deadline krant) naar:
redactie@heemsteder.nl, on-
der vermelding van ‘herfstfo-
to’ en vermeld daarbij waar u 

de foto heeft gemaakt, voor-
zien van uw naam, woonplaats, 
e-mailadres en telefoonnum-
mer. De mooiste foto’s krijgen 
een plaatsje in de Heemsteder 
van woensdag 13 november. 
Vincent van Dijk jureert en de 
winnaar wordt in de krant van 
woensdag 20 november be-
kendgemaakt. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. 

Hierbij alvast een van de fraaie 
inzendingen, gemaakt door Li-
sette Sevens. “Ik heb nog nooit 
zo’n mooie boom in herfsttooi 
gezien”, vermeldt ze erbij.

Heemsteedse schermers stelen de show
Heemstede - Afgelopen week-
end vond in Ter Apel in Gro-
ningen voor de 48ste keer het 
schermtoernooi ‘Wapen van 
Vlagtwedde’ plaats. Holland-
Schermen was met 28 scher-
mers vertegenwoordigd op het 
toernooi, waarvan vijf van de af-
deling uit Heemstede. In totaal 
haalde HollandSchermen der-

tien medailles binnen en was 
hiermee de succesvolste veren-
ging van het weekend. De scher-
mers uit Heemstede behaalde 
vier gouden en twee bronzen 
medailles.

Zo werd Ava Emanuel eerste 
in de categorie Cadetten (U17) 
en bij de Junioren (U21) , Lot-

te Dammroff eerste bij de Pupil-
len (U14) en derde bij de Cadet-
ten (U17), Ursula Dammroff eer-
ste bij de Senioren en Ivo Snijder 
derde bij de Junioren (U21). Trai-
ner Siroos was dan ook trots op 
zijn leerlingen. 

Meer informatie op:
www.hollandschermen.nl.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 10 november 10u.
Leiding: Rob.

Spreekster: Yvonne Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 10 november, 10u.
ds. Jolien Nak.

Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 7 november, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh. 

Zondag 10 november, 10u.
Familieviering met 

lampionoptocht. Woord- en 
Communieviering m.m.v

 In Between. Pastor Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 10 november, 10u.
Ds. Dirk  Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 10 november, 10u. 
Voorganger ds. B.C. Helmers 

(Velsen).

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 10 november
Trefpunt, Bennebroek, 10u.

ds. J.E.Th. Nak-Visser, 
Dienst van Schrift en Tafel, 

gezamenlijke dienst.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Zandvoortselaan 177(a) is sa-
men gebouwd in de rij 179 t/m 
161 in 1927. Als je kijkt wat er 
nu verkocht wordt, kun je niet 
bevroeden dat de eerste on-
dernemer in het pand geheel 
iets anders verkocht. Onder de 
naam ‘Magazijn ’t Spinnewiel’ 
van L.M. Letzer werden o.a. kou-
sen, sokken, handschoenen, 
maar ook handwerkbenodigd-
heden en wollen artikelen ver-
kocht. Ook voor knippatronen 
kon je er terecht. De winkel is 
geopend in mei 1928. Het deel 
boven het pand werd gebruikt 
als woning. Echter ook voor on-
dernemerschap. Zo had A. de 
Boer daar een verhuurinrich-
ting voor luxe auto’s. In 1931 
ging A. de Boer failliet.

Vanaf 1930 is er van het ‘Spinne-
wiel’ ook een winkel op Heren-
weg 329. Vanaf juli 1936 staat er 
een advertentie in het Haarlems 
Dagblad van ‘Franken’s Brood-
fabrieken’ en deze bleef er heel 
lang zitten, getuige een frag-
ment uit een ansichtkaart van 
Vincent Martin uit de jaren zes-
tig. Zij hadden ook nog een fi li-
aal op de Binnenweg en de Jan 
van Goyenstraat. Vanaf 1957 le-
zen we in de stratenboeken van 
Heemstede ‘Broodfabrieken 
Vermaat-Franken’. Vijf moor-
koppen voor fl . 1,10; nu kost 1 
moorkop nog meer. Na de jaren 

60 werd het ‘Vermaat’s Bakke-
rijen nv’. In het stratenboek van 
1 januari 1972 is het ‘Vermaat/
Carels’. In het stratenboek van 
1 januari 1980 is Zandvoortsel-
aan 177 de schoonheidssalon 
van John den Breejen. In 1976 
was het pand verbouwd tot sa-
lon. Eind jaren tachtig werd het 
pand verbouwd voor ‘Makelaar 
Wildeboer’.  

In maart 2017 opende ‘IJssalon 
Luciano’ de deuren op nummer 
177, daarvoor zat ‘2 Tasty’ er. Bo-
ven de winkel zat ‘Stuud huis-
werkbegeleiding’ (vanaf 2010). 
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 4 november 2019 

en laat de huidige ondernemer 
zien. Rechts nummer 179.

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 (74)

Geboorte:
26 oktober

Ramses Oliver de Lange
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Zandvoort - Apetrots. Dat ben 
je als gastouder wanneer er fo-
to’s worden gestuurd van ‘jouw’ 
kittens bij hun nieuwe eige-
naar.
De katjes die je hebt op 
zien groeien van hulpe-
loze, kwetsbare hummeltjes tot 
nieuwsgierige druktemakers 
blijken helemaal op hun plek 
te zijn bij het nieuwe baasje. Zo 
leuk om te zien, want hier doe 
je natuurlijk allemaal voor. 

Het is geweldig als er een foto 
komt van een jongetje van een 
jaar of acht die bij de kennisma-
king niet stil kon zitten. Op de 
foto verroert hij geen vin, want 
het kitten ligt op zijn schoot 
te slapen. Of een berichtje van 
een onzekere eigenaar die nog 
maar een keer navraagt hoe-
veel het kitten ook alweer mag 
eten (onbeperkt brokjes) en of 
het normaal is dat hij zoveel 
slaapt.

Ook zijn er kakelver-
se baasjes die een 
complete ‘make-over’ 
van hun huis maken 
om alle krabpalen en 
mandjes voor hun 
nieuwe huisgenoot 
een plek te kunnen 
geven. En als er een 
berichtje komt over 
een nogal schuch-
ter kitten die voor de 
eerste keer is komen 
knuff elen, ben ik net zo blij als 
de eigenaar.

“Vind je het niet moeilijk om ze 
straks weer weg te laten gaan?” 
Die vraag wordt altijd weer ge-
steld. En soms is het ook wel 
lastig om de diertjes los te laten 
waar je met zoveel liefde voor 
hebt gezorgd. Maar als je dan 
ziet hoe geweldig ze terecht 
komen, dan ben je alleen nog 
maar blij.

Op de foto staat Michelle met 
haar kittens Nala en Simba. 
Eind september zijn de kat-

jes verhuisd en het gaat super-
goed.

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

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

Apetrots
Informatieavond ‘De sociale 
benadering van dementie’
Heemstede - Op woensdag-
avond 13 november vindt bij het 
Trefpunt Dementie Heemstede 
op Plein1 (Ruimte Plein Geel, be-
gane grond), Julianaplein 1 in 
Heemstede de informatieavond 
‘De sociale benadering van de-
mentie’ plaats, van 19.00 – 21.00 
uur. Een haperend brein, zoals bij-
voorbeeld dementie, is niet het 
einde van de wereld. Maar bij de 
diagnose zit geen boekje hoe 
het verder moet. En het is onge-
loofl ijk ingewikkeld. Wanneer de 
omgeving ermee om leert gaan, 
helpt dat bij het behouden van 
een leuk leven. Als iemand met 
dementie zegt: ‘ik wil niet’, kan hij/
zij ook bedoelen: ‘ik begrijp het 
niet’, ‘ik durf het niet’ of ‘ik kan het 
niet’. Tijdens deze avond wordt 
aan de slag gegaan met dit soort 
vragen en voorbeelden. Hoe blijf 

je in contact met iemand met de-
mentie en wat moet je daarvoor 
als naaste kunnen en begrijpen? 
Er worden oefeningen gedaan 
waar je direct iets aan hebt. Daar-
naast is er ruimte om eigen situa-
ties en ervaringen in te brengen. 

Programma: 
19.00 uur inloop en koffi  e 
19.30 uur  opening en introductie, 

praktische oefeningen 
20.00 uur pauze 
20.30 uur  uitwisselen van erva-

ringen 
21.00 uur afsluiting en napraten 

Toegang gratis, we vragen u een 
vrijwillige bijdrage te doen voor 
de koffi  e en thee. U hoeft zich 
niet aan te melden. Wilt u graag 
komen, maar kunt u uw partner 
niet alleen thuislaten, dan kunt 

Fietscontrole op Bosch en Hovenschool
Heemstede - Vol spanning en 
plezier stonden de leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8 van de Bosch 
en Hovenschool afgelopen vrij-
dag 1 november met hun fi etsen 
op het schoolplein in aanwezig-
heid van de wijkagent te wach-
ten tot een van de vier handige 
(hulp)fi etsmakers hun fi ets zou 
controleren. Wachtend in de rij 
konden ze alvast de checklist van 
Veilig Verkeer Nederland door-
nemen: “Werken de remmen? Zit 
het stuur goed vast? En doet de 
verlichting het nog?” Samen met 
fi etsenmaker Sander Roest van 
Sander Tweewielers of een van de 
vaders werden de fi etsen doorlo-
pen. Waar nodig vonden kleine 
reparaties plaats. 

Alles in orde? Dan werd de dikke 
OK-sticker op de fi ets geplakt. En 
als er iets mankeerde aan de fi ets, 
kregen de kids de sticker alvast 
mee met een duidelijke bood-
schap voor de ouders om spoe-
dig langs de fi etsenmaker te gaan 
voor een nieuwe grote lamp, bel 
of refl ectoren. 
Een fi jne conclusie dat de mees-

te fi etsen op en top in orde waren 
en er veel stickers zijn geplakt. 
Het belang van een veilige fi ets 
en de punten van aandacht ‘zoals 
waarom is belangrijk dat je licht 
het doet? En dit niet van die klei-
ne lampjes zijn’ ‘en fi etst het echt 

lekkerder als je banden goed zijn 
opgepompt’ zijn met de kinderen 
besproken en meegegeven op de 
checklist voor de ouders. 

Alle kinderen de komende maan-
den weer veilig naar school. 

u contact opnemen met Tan-
dem via telefoonnummer 023-
8910610. Het Trefpunt Demen-
tie is een samenwerking van Tan-
dem, Kennemerhart, Zorgbalans, 
Wij Heemstede, Home Instead 
Thuisservice en Alzheimer Ne-
derland afdeling Zuid-Kennemer-
land. De Trefpuntbijeenkomsten 
zijn er voor mensen met demen-
tie, hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook hulpverleners en 
andere belangstellenden zijn van 
harte welkom.
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Frederique wint stoere 
bakkersfiets van ’t toep e
Heemstede - Vorige week 
woensdag was een heerlijke 
dag. Een warm zonnetje, een 
gezellige sfeer op de week-
markt in Heemstede én een 
winnares bij een van de kra-
men, die van Bakkerij ‘t Stoep-
je. Het was dus ook een mooie 
dag voor Frederique Ledeboer 
uit Heemstede, die een stoe-
re trendy bakkersfiets in ont-
vangst mocht nemen. De zwar-
te tweewieler, voorzien van ei-
gentijdse bakkersmand voor-
op, was de hoofdprijs uit de ac-
tie van Bakkerij ’t Stoepje. “Via 
krasloten kon de klant mooie 
prijzen winnen bij ons”, ver-
telt Jaap Bos. De landelijke be-
kende bakker presenteerde de 
prijzenactie wegens het 40- 
jarig jubileum. “Ik ben precies zo 
oud als ’t Stoepje”, aldus een la-
chende winnares, die wel brood 
in de fiets zag. Aan de winac-
tie deden veel Stoepjeklanten 
mee. Niet alleen overigens voor 
de mooie prijzen, zo kon je ook 
een jaar lang gratis brood win-
nen. Maar gewoon omdat ze de 
bakker en de medewerkers in 
de woensdag-kraam graag be-

zoeken vanwege alle heerlijk-
heden die er liggen. Vers, heer-
lijk geurend en inspelend op 
de komende feestdagen. Want: 
kunt u de gevulde speculaas en 
speculaasbrokken weerstaan? 

Jaap vond een bescheiden 
speechje woensdagmorgen op 
zijn plaats en vond het fijn dat 
een vaste bezoeker van de 
kraam de fiets toekomt! Gefeli-
citeerd, ook namens de Heem-
steder.
Volgend jaar is het feest op de 
Heemsteedse markt, die dan 35 
jaar bestaat! 

Erik van Muiswinkel viert opening met Drs. P.
eesteli ke opening oek andel lokker

Heemstede - Drie keer zo groot 
en toch weer te klein. Dat consta-
teerde Boekhandel Blokkereige-
naar Arno Koek donderdagmid-
dag 31 oktober toen hij de hon-
derden mensen buiten vóór zijn 
winkels verwelkomde. Staan-
de op een zeepkistje overzag 
hij de toeloop, dankbaar en ont-
roerd bedankte hij zijn medewer-
kers Annet, Andrea, Anne-Ma-
rie, Louise, Nootje, Els, Lotte, Va-
lentijn, Annemiek en Sophie die, 
met wat extra hulp, toch twee-
maal 12.000 boeken moesten 
verhuizen van Binnenweg 138 
naar 88 dat leegstond en door 
Hoorne tijdelijk ter beschikbaar 
was gesteld. Maar telkens bracht 
een kroketje verlichting. Hij be-
dankte tevens de bouwers Dra-

ijer Bouw, Han Bank, Slangen Ar-
chitectuur en `t Spant voor de in-
richting voor hun vakwerk en hun 
bijdrage aan de cheques voor alle 
scholen van Heemstede. Die kre-
gen een waardebon van 750 eu-
ro per school voor de aanschaf 
van boeken. Leerkracht Thijs This-
sen nam symbolisch de cheque in 
ontvangst. Je zag aan het publiek 
hoe mooi dat was. 

Erik van Muiswinkel
Als tweejarig jochie liep Erik van 
Muiswinkel de boekhandel op 
de Binnenweg al voorbij. Wat la-
ter liep hij er dikwijls naar binnen, 
veelal onbewust, zo tegen slui-
tingstijd. Dat viel wel op en re-
sulteerde in een afspraakje om 
dan maar een hele nacht te blij-

ven. Dat deed Erik en dat haalde 
de krant, nu negen jaar geleden, 
toen de Heemsteder meedeed 
aan het ontbijt in alle vroegte met 
een gapende, maar bijna uitgele-
zen Erik van Muiswinkel.

Op een heus podium, speci-
aal gemaakt voor de vele inter-
views die Arno Koek houdt met 
schrijvers, stond Erik donderdag-
middag in de ‘grote’ winkel naast 
Arno en kreeg vast een voorschot 
op zijn optreden bij de opening, 
een boek: ‘Zing en speel mee met 
Drs. P.’. Hij zong drie liederen uit 
het werk van Drs.P. , over taalvir-
tuozen, hun literatuur en de soms 
grote muilen die mensen hier-
over hebben. Het publiek herkent 
zich. Knolraap en lof, schorsene-

ren en prei over dalende omzet 
en stijgende lasten, wat is er mis 
met het moderne leven? Alle be-
zoekers zongen mee en kenden 
de tekst. Hoe actueel! De com-
mensaal ofwel het trapportaal, 
misschien wel het meest bekende 
lied van Drs.P., waar Erik een feest-
je van maakte. Arno Koek bood 
Erik het boek ‘Zing en speel mee 
met drs. P.’ aan en met de bubbels 
in het glas was Boekhandel Blok-
ker nu echt verdubbeld en ge-
opend. In de verte klonk de koe-
koek van het gele uurwerk dat 
Arno Koek cadeau had gekregen 
van zijn medewerkers. Ga maar 
eens luisteren naar die koekoek 
op de Binnenweg 138.

Ton van den Brink

Erik nog buiten bij Blokker.Thijs Thissen ontvangt de cheque van Arno Koek.

erinneringen op alen met ‘ eemstede in z art- it’
Heemstede - In een toch al fees-
telijke week bij Boekhandel Blok-
ker na de schitterende verbou-
wing van de winkel nam burge-
meester Astrid Nienhuis op vrij-
dag 1 november het eerste exem-
plaar van het boek ‘Heemstede 
in zwart-wit 1945-1985’ in ont-
vangst. De presentatie van het 
nieuwe fotoboek, waarin de his-
torie van Heemstede uitvoerig in 
zwart-wit prenten wordt belicht, 
werd wederom drukbezocht. Zo-
als Eddie Aarts van uitgeverij 
Loutje vertelde in zijn speech is 
het samenstellen van een derge-
lijk boek, in zijn geval van Haar-
lem, een levensgevaarlijke bezig-
heid: “Oude verhalen komen bo-
ven tafel en voor je het weet lo-
pen werkbesprekingen uit op 
urenlang herinneringen ophalen 
uit je jeugd.”
Na de Haarlemse variant van het 
fotoboek, ligt nu een boek over 
Heemstede in de winkel met ruim 
125 foto’s in zwart-wit die een 
beeld schetsen van vier decen-
nia. Het zijn de jaren waarin de 
babyboomgeneratie opgroeide 
en waarin Heemstede vele ver-
anderingen onderging, maar die 
tevens in het collectieve geheu-
gen van de Heemstedenaren ge-
grift staan. “Ik noem het de knuf-
felbare kant van de geschiedenis 
en dat is wat zo’n boek teweeg-
brengt”, stelt de uitgever. “Het 

nodigt uit tot gezellige avonden 
voor jong en oud ronde de keu-
kentafel met een bak nootjes 
en nostalgische herinneringen.”                                                                                      
Sleetje rijden van de Belvédère                                                            
Medesamensteller Michel Bakker 
die het eerste exemplaar over-
handigde, memoreerde aan een 
jeugdherinnering betreffende 
de cover, namelijk een foto van 
de fameuze Belvédère in Groe-
nendaal. Volgens Bakker lag er 
vroeger sowieso altijd sneeuw 
in de winter en was het een uit-
daging om de Belvédère op de 
slee zo hard mogelijk af te sje-
zen: “Rechts stond een hek met 
prikkeldraad, dat wist ik altijd 
wel te ontwijken, maar liggend 
op je buik moest je met je lin-
kervoet remmen, hetgeen thuis 
niet in goede aarde viel, omdat 
je schoenneus naar de filistijnen 
ging.” Voor echte durfallen was er 
echter nog een snellere afdaling 
mogelijk die via het bruggetje 
eindigde bij de muur van de Flo-
ra. Maar op een dag belandden 
hij en zijn vader door een stuur-
fout op het sleetje in een wak 
onder de brug. Resultaat: totaal 
doorweekt en onderkoeld, twee 
tanden door de lip, een bloed-
neus en schrammen. En de be-
lofte aan zijn vader dat moeders 
het nooit te horen zou krijgen.                                                                                                        
Astrid Nienhuis was blij met het 
96 pagina’s tellende boek, omdat 

het bijdraagt aan de kennisma-
king met het verleden van Heem-
stede waarvan ze nu al bijna twee 
jaar burgemeester is. “Het ver-
haal van Michel Bakker sluit mooi 
aan bij de actualiteit”, meende 
ze: “Binnenkort valt de beslissing 
over de herbouw van de Belvédè-
re waarvoor de inwoners kunnen 

stemmen op een zestal ontwer-
pen. Ik nodig ze van harte uit om 
dit te doen.”

Het boek ‘Heemstede in zwart-
wit’ is vanaf nu verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker.

Mirjam Goossens

Astrid Nienhuis en Michel Bakker.

Ontmoet 
e elpen

Heemstede - Iedere inwoner van 
Heemstede die wel eens wil hel-
pen of geholpen wil worden, 
kan gebruik maken van de web-
site van WeHelpen Heemstede, 
(www.wehelpen.nl/heemstede) 
het platform voor vrijwillige inzet.
Het eerste contact tussen de 
hulpaanbieder en hulpvrager ver-
loopt via de mail van de WeHel-
pen website, daarna kan er ‘live’ 
worden afgesproken. Er wordt 
uitgegaan van de goede inten-
ties van alle deelnemers. Toch kan 
het soms handig zijn om voor de 
eerste kennismaking niet thuis af 
te spreken, maar op een neutra-
le plek: een WeHelpen Ontmoe-
tingsplek! Nu is uw kans om eens 
te komen kijken op de ontmoe-
tingsplekken, en meer te horen 
over hoe WeHelpen werkt. En na-
tuurlijk of WeHelpen iets voor u 
kan doen of wanneer u zelf hulp 
wilt aanbieden. 

Onder het genot van een kop-
je koffie wordt uitgelegd hoe u 
hulp kunt aanbieden of vragen in 
Heemstede.

Data en locaties 
ontmoetingsplekken:
•  Zondag 10 november
10.30 – 12.00 uur Ontmoetings-
plek Bakker Van Maanen, Binnen-
weg 103
• Dinsdag 12 november  
10.30 – 12.00 uur
Ontmoetingsplek Plein 1, sluit aan 
bij de Buurttafel, Julianaplein 1
• Woensdag 13 november  
10.30 – 12.00 uur
Ontmoetingsplek Sfeervol, Jan 
Miense Molenaerplein 8  (bij Jan 
van Gooyenstraat) 
• Donderdag 13 november
10.30 – 12.00 uur
Ontmoetingsplek Aquarant/
SportPlaza, Sportparklaan 16

Meer informatie:
Vrijwilligerspunt Heemstede, 
023-5483824 (ma t/m do, 10.00 – 
13.00 uur)
heemstede@wehelpen.nl/ of 
www.wehelpen.nl/heemstede.

on ert oopsgezinde kerk aarlem
Haarlem - In de Doopsgezin-
de kerk aan de Frankestraat 24 
in Haarlem wordt zondag 10 no-
vember een bijzonder concert 
gegeven door de drie organisten 
van de kerk op het 50-jarige Ah-
rend & Brunzema-orgel.
Marco bij de Vaate, Dick Koomans 
en Yu Nagayama, zullen werken 
uitvoeren van o.a Händel, Bach 

en Mozart. Medewerking word 
verleend door violist Tony Rous.
Tijdens het concert zal ook het 
Klop kistenorgel bespeeld wor-
den.
Als het concert ten einde is, volgt 
een nazit met een bijzondere ver-
rassing. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om 16.00 uur; de 
toegang is vrij.

tart ursus valpreventie In alans
Heemstede - Ook dit seizoen 
biedt het ouderenwerk van WIJ 
Heemstede samen met Team 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort de valpreventiecursus In 
Balans aan. De cursus start op vrij-
dag 15 november om 13.30 uur in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede.
De Cursus In Balans is een be-
weegprogramma voor ouderen 
onder leiding van een deskundi-
ge docent om letterlijk te leren 
steviger op uw benen te staan 
en uw zelfvertrouwen te vergro-
ten. In Balans zorgt voor verbe-
tering van balans en mobiliteit, 
ook is er aandacht voor verster-
king van uw spierkracht en even-
wicht. Kortom de cursus verbe-
tert uw algehele conditie, zodat 
een actiever dagelijks leven bin-
nen handbereik blijft of komt. 

Daarnaast is het sociale aspect 
van de cursus ook zeer belangrijk, 
we doen het met elkaar!

Wie in Balans is, is zekerder van 
zichzelf. Die vervelende stoepte-
gels, dat kleine drempeltje, haast 
hebben, het risico om te vallen is 
alom aanwezig. Een ongeluk zit in 
een klein hoekje. Valongevallen 
vormen de meest voorkomende 
oorzaak van letsel door een on-
geval bij ouderen. In Balans is een 
bewezen effectieve groepscursus 
en bestaat uit 3 voorlichtingsbij-
eenkomsten van 2 uur en aanslui-
tend 15 weken beweeglessen van 
een uur. Aan het begin en aan het 
einde wordt uw balans en stabi-
liteit door middel van een paar 
testjes gemeten waardoor u heel 
goed kunt zien dat u vooruit bent 
gegaan.

De kosten voor de cursus zijn 
€ 60,- inclusief cursusboek. Na-
derhand kan er op eigen kosten 
koffie gedronken worden met el-
kaar. N.B. In sommige gevallen 
vergoedt uw ziektekostenverze-
keraar (n eruit gehaald) een deel 
van de kosten! In Balans wordt 
bovendien door huisartsen, fysio-
therapeuten en oefentherapeu-
ten aanbevolen.  

Er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar! Heeft u interesse of 
wilt u zich inschrijven? Dan kunt 
u terecht bij de receptie van WIJ 
Heemstede op Plein1, tel. 023-
528 85 10, contactpersoon: Ka-
tinka Verdonk, coördinator van 
De Sociëteit. Daarnaast is Liset-
te van Dee, Team Sportservice 
023-2055509 ook bereikbaar 
voor vragen. Voor meer informa-

tie gaat u naar www.teamsportser-
vice.nl/heemstede-zandvoort of 
de Facebookpagina Team Sport-
service Heemstede-Zandvoort. 
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Petitie vuurwerkverbod wordt 
12 november aangeboden
Heemstede - Dinsdag 12 novem-
ber om 20 uur wordt de petitie 
‘Handhaaf het vuurwerkverbod 
in Heemstede’ aangeboden aan 
de commissie Samenleving van 
de gemeenteraad. De petitie is 
door een kleine 200 Heemstede-
naren ondertekend. De overhan-
diging is openbaar. 

De petitie roept de gemeente op 
om het bestaande vuurwerkver-

bod op openbare plaatsen uit de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning met de inwoners te commu-
niceren en bij overtreding hand-
havend op te treden.

Naar aanleiding van de petitie 
hebben burgemeester en wet-
houders in een collegebericht 
hun visie gegeven op de werking 
van het vuurwerkartikel in de Al-
gemene Plaatselijke Verordening. 

In het petitiedocument dat op 12 
november aan de gemeenteraad 
overhandigd wordt, wordt een 
uitgebreide reactie op dit colle-
gebericht opgenomen. Het be-
treffende collegebericht is via de 
gemeentelijke website te raad-
plegen.
Tekenen van de petitie kan nog 
tot en met 11 november op 
https://VuurwerkverbodHeem-
stede.petities.nl. Goed bezochte discussieavond 

VVD over energietransitie
Heemstede - Maandag 28 okto-
ber organiseerde VVD Heemste-
de haar eerste discussieavond 
over de energietransitie. Het the-
ma van deze eerste avond was 
‘Internationaal perspectief’. In ca-
fé de Eerste Aanleg hadden zich 
meer dan 50 geïnteresseerden 
verzameld om te luisteren naar 
en discussiëren met twee expert-
gastsprekers.
Arnold Mulder, Sector Banker 
Energy bij ABN AMRO, liet zien 
wat enkele uitdagingen zijn van-
uit investeringsoogpunt. Zijn les 
was dat bedrijven en overheid el-
kaar niet van nature vertrouwen, 
wat wel nodig is om te investe-
ren. Zodra dat wel lukt, worden 
er volgens Mulder resultaten ge-
boekt. Zijn belangrijkste tip: “Be-
denk waar je wil zijn op de lange 
termijn en plan de stapjes er naar 
toe voor de korte termijn.” 

Nick Fryars, COO van Sunntics, 
liet zien dat toenemend gebruik 

van zonnepanelen leidt tot toe-
nemende pieken en dalen op het 
publieke net. Dat dient te worden 
opgelost en dat kan volgens hem 
bijvoorbeeld met een zonkracht-
centrale die zout smelt of opslag 
in elektrische auto’s.

Zowel Arnold Mulder als Nick Fry-
ars benadrukten het belang van 
de ontwikkeling van de produc-
tiekosten: “Steeds vaker zijn duur-
zame bronnen goedkoper dan 

energie uit fossiele brandstoffen 
en dat is wellicht de grootste drij-
vende kracht achter deze veran-
dering. Om daar voor onze wel-
vaart en banen van te profiteren, 
moeten er de komende decennia 
wel echte materiele en politieke 
keuzes gemaakt worden. Inter-
nationaal, maar ook lokaal bij ge-
meentes.” 

De volgende avond is op 9 de-
cember met als thema ‘Landelijk’.

Geslaagd optreden Teisterband 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdagmiddag 
2 november, omstreeks 15 uur: 
uitvoerig beraad op zaterdag-
middag op de Binnenweg. Mo-
biels met daarop allerlei voor-
spellingen van diverse weersta-
tions. Vergelijkingen worden ge-
maakt – hoe lang zal het nog 
droog blijven? Tot uiteindelijk re-
soluut klinkt: “Naar binnen jon-
gens!” Plaats van handeling: voor 
Boekhandel Blokker, Binnenweg, 

Heemstede.  Achter in de door de 
verbouwing vergrote winkel wor-
den wat leestafels opzijgescho-
ven, de instrumenten worden uit-
gepakt en standaards uitgeklapt.

En al spoedig klinkt het eerste 
nummer, 44-Congratulations, 
speciaal voor Arno Koek, eigenaar 
van de boekhandel. De nummers 
volgen elkaar in rap tempo op en 
de opdracht van maestro Miklós 

Fürst: “Speel zo zacht als je kunt!” 
wordt perfect uitgevoerd.
En zo speelt de Teisterband een 
klein uur ter gelegenheid van 
de heropening van boekhandel 
Blokker. Niet, zoals gehoopt was, 
op de brede stoep voor de boek-
winkel, helaas binnen, maar al 
met al is het een ‘subtiel’ optre-
den. 

Roel Jonker
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Omwonenden Kennemerduin 
ongerust over de nieuwbouw
Heemstede - Tijdens de raadsver-
gadering van 31 oktober kwam 
Eveline Stam (VVD) met een groot 
aantal vragen met betrekking tot 
de voorgenomen nieuwbouw 
van Kennemerduin. Ontwikkelaar 
Elan Wonen heeft conform de af-
spraken een praatgroep van be-
langhebbenden geformeerd. Er 
bleek een drietal tekeningen in 
omloop te zijn. Het zijn deze teke-
ningen die de omwonenden ver-
ontrusten. Stam had begrepen 
dat het nu over twee torens van 
zeven of acht etages zou gaan. 
Er zou een ondergrondse gara-
ge komen en een nieuwe uitgang 
aan de Burg. Van Lennepweg. In 
de praatgroep zou ook een niet 
Heemstedenaar zitting hebben. 
Wethouder Annelies Van der 
Have (HBB) verklaarde dat Heem-
stede de woningbehoefte en 
toewijzing regionaal heeft gere-
geld. Het is niet zo bijzonder dat 
er ook iemand van buiten de ge-
meente zitting heeft in de praat-
groep, die verder uit 14 Heemste-
denaren bestaat. De raad had bij 
de start van het proces, een klein 
jaar terug, duidelijke kaders aan-
gegeven. Rood voor rood is het 
parool en daar wil de raad voorlo-
pig aan vasthouden. Elan was in 

het voorjaar aanwezig bij de eer-
ste besprekingen in de gemeen-
teraad en weet waar de grenzen 
liggen die door de raad zijn vast-
gesteld. Van der Have was daar 
heel duidelijk over. De afspraken 
liggen vast en wil de raad iets an-
ders, dan heeft zij daartoe nog 
voldoende mogelijkheden o.a. 
als het plan van eisen wordt be-
sproken. De Valk (HBB) vroeg of 
de wethouder zich niet serieus 
genomen voelde. Dat was niet 
het geval, ze kent het proces en 

wacht af waar de praatgroep mee 
komt. Aanstaande week heeft ze 
een reeds geplande afspraak met 
Elan waar ze meer te horen krijgt 
over de plannen.

Radix (VVD) eindigde de discussie 
met de mededeling aan de wet-
houder dat zij Elan te verstaan 
kan geven dat als rood voor rood 
van tafel gaat de gemeenteraad 
het hele plan zal afschieten.

Eric van Westerloo

Tentoonstelling over veelbewogen leven keizerin:

“Sisi zit gewoon in het 
DNA van Zandvoort”
Zandvoort - Op vrijdag 8 novem-
ber wordt om 16 uur de tentoon-
stelling ‘Keizerin Sisi’ geopend in 
het Zandvoorts Museum aan de 
Swaluëstraat 1 in Zandvoort. In 
aanwezigheid van zangeres Pia 
Douwes, die de rol van Sisi ver-
tolkt in de musical ‘Elisabeth’. De 
tentoonstelling loopt tot zondag 
1 maart. 

Sissy Seidenstiker zit in het vier-
de jaar van haar bachelor stu-
die ‘cultureel erfgoed’ aan de 
Reinwardt Academie in Amster-
dam en hielp deze tentoonstel-
ling opzetten. “Keizerin Elisabeth 
(Sisi) van Oostenrijk (1837-1898) 
spreekt voor velen nog steeds tot 
een mythische verbeelding, ook 
hier in Zandvoort”, vertelt ze. Je 
schrijft Sisi, haar koosnaam, ook 
met een enkele ‘s’, omdat ze zelf 
zo haar brieven ondertekende. 
Ze verbleef tweemaal incognito 
in Zandvoort, vond hier haar rust 
en had een goede relatie met de 
Zandvoortse gemeenschap: ze zit 
gewoon in het DNA van deze ge-
meente. Dat is nog te zien op de 
boulevard waar haar beeld staat. 
Daarnaast heeft ze vele zaken ge-
schonken aan de Zandvoortse 
Agathakerk.
Het leven van Sisi wordt erg ge-
romantiseerd in de filmtrilogie 
als keizerin, maar haar leven ging 
niet over rozen en kende vele tra-
gedies. Ze verloor haar eerste 
kind Sophie. Haar zoon en troon-
opvolger Rudolf, die ontzettend 
gedrild werd in een militaire op-
voeding, aangejaagd door haar 
man Frans Josef 1, pleegde zelf-
moord, nadat hij eerst zijn maî-
tresse barones Maria von Vetsera 
had omgebracht. Rudolf was offi-
cieel getrouwd met prinses Stefa-
nie van België. Sisi heeft deze tra-
gedie nooit kunnen verkroppen 
en raakte in een depressie. Ze 
lachte praktisch nooit en ze sprak 
binnensmonds. 

Sisi heeft van het begin af aan 
grote moeite gehad met het rigi-
de keizerlijke protocol in Wenen: 
haar positie als vrouw werd hier-
door aanzienlijk beperkt. De op-
voeding van haar kinderen werd 
voornamelijk gedaan door haar 
schoonmoeder, aartshertogin 
Sophie, die haar niet toeliet haar 
kinderen zelf op te voeden. 
Sisi wilde gewoon haar eigen le-
ven leiden en had een grote vrij-
heidsdrang. Zo was ze als kind 
in Beieren ook opgegroeid. Dat 
botste totaal met het Weense hof. 
Ze was in dat opzicht een beetje 
vergelijkbaar met prinses Diana 
van Groot-Brittannië. Sisi had de 
rol van echtgenote die getrouwd 
was met de machtigste man van 
de wereld: keizer Frans Josef I, die 
er ook maîtresses op na hield. Ze 
stond in de schaduw van deze 
driehoeksverhouding en stelde 
zich daarin onafhankelijk op. Ze 
leefde haar eigen leven, ontliep 
het hof door veel te reizen en was 
heel maatschappelijk bewogen. 
Ze sprak vele talen, zelfs Grieks. 
Ze stond erop om met de Griek-

se kroonprinses in het Grieks te 
communiceren, die de taal min-
der beheerste dan zij. 

Sisi was heel verlegen en ze hield 
er niet van om in de schijnwerpers 
staan. Ze gebruikte bijna geen 
make-up en haar prachtige jur-
ken dienden louter als represen-
tatie en uniform. Haar handels-
merk was ook haar wespentaille, 
een schoonheidsideaal voor vele 
vrouwen, maar bij haar mede ont-
staan omdat ze aan anorexia leed 
en voortdurend op dieet was. Na 
haar 32ste wilde ze niet meer ge-
fotografeerd worden. Haar eer-
dere beeltenissen werden daar-
om geretoucheerd. Eigenlijk weet 
niemand precies hoe ze er echt 
later uitzag. Op 10 september 
1898 werd er in Genève een aan-
slag op Sisi gepleegd en werd ze 
doodgestoken door de Italiaanse 
anarchist Luigi Lucheni.”

Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Bart Jonker

Sissy Seidenstiker toont de Sisi-jurken van Pia Douwes.

Lezing ‘China en de Barbaren’ 
door Henk Schulte Nordholt
Aerdenhout – Op woensdag 13 
november geeft China-kenner 
Henk Schulte Nordholt een ‘Open 
Boek lezing’ die als titel ‘China en 
de Barbaren’ (Het verzet tegen de 
westerse wereldorde) draagt. De 
lezing vindt plaats bij ‘De Nieuwe 
Kring’ aan de Oscar Mendliklaan 
3, te Aerdenhout.       
Eeuwenlang was China de onbe-
twiste grootmacht van Oost-Azië. 
De invloed van het Rijk van het 
Midden reikte van Tibet tot Japan 
en andere volkeren werden ge-
zien als barbaars. In de Eeuw van 
Vernedering (1839-1949) ging 
het land door een diep dal: het 
Westen en Japan degradeerden 
de oude natie tot een vazalstaat.
Inmiddels heeft het land zijn po-
sitie als economische mogend-
heid herwonnen, maar hoe gaan 
de communistische leiders hier-
mee om? Voegt Peking zich naar 
de westerse wereldorde of wil zij 
de oude glorie herstellen? Kan 

een botsing met de Verenigde 
Staten worden voorkomen?  In 
deze lezing schetst de spreker de 
invloed van de geschiedenis op 
China’s zoektocht naar een nieu-
we identiteit. 
Henk Schulte Nordholt (Wasse-
naar, 1953) studeerde Sinologie 
in Leiden. Vanaf 1985 was hij za-
kelijk actief in China. Zo heeft 
hij zich o.a. beziggehouden met 
het financieren van de Neder-
lands-Chinese handel en heeft 
hij in China een technologiebe-
drijf opgericht.  Naast zijn zake-
lijke carrière is hij al ruim twintig 
jaar actief als schrijver en spreker 
over China. Hij schreef vier boe-
ken, waarvan ‘China & de barba-
ren – het verzet tegen de wester-
se wereldorde’ het meest recent 
is. Zijn speciale expertise betreft 
geschiedenis, cultuur, economie 
en financiën. 
De lezing vangt aan om 17.30 uur 
maar de zaal opent om 17.00 uur.                                                                            

U kunt ook deelnemen aan de ge-
meenschappelijke maaltijd na 
de lezing, van 18.45 tot 20.00. 
Aanmelden is verplicht - uiter-
lijk 12 november, 12.00 uur bij 
René Stouthamer, stouthamer-
vanbiezen@hotmail.com of 
06-1639 6446. 
Bijwonen lezing: €8 voor leden en 
€10 voor niet-leden. Deelname 
maaltijd: €12 voor leden en €15 
voor niet-leden, inclusief drank-
jes.
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HBC verspeelt onnodig punten
Heemstede - Beter zijn dan je te-
genstander en toch verliezen. Dat 
overkwam HBC afgelopen zon-
dag 3 november. Tegenstander 
Pancratius stond in punten ge-
lijk met HBC, maar heeft een wed-
strijd minder gespeeld. Het zou 
dus een gevecht moeten wor-
den tussen twee min of meer ge-
lijkwaardige ploegen. HBC bleek 
over veel meer techniek en com-
binatievermogen te beschikken. 
Pancratius zocht het vooral in de 
lange trap naar voren.

Nadat er in de eerste minuten 
sprake was van een redelijk ge-
lijk opgaande strijd, kreeg HBC 
steeds meer de overhand. De 
verdediging van Pancratius was 
wel van een betere kwaliteit dan 
dat van de overige teams die dit 
seizoen Heemstede aandeden. 
Rond de 20e minuut leek HBC  
loon naar werken te krijgen met 
een schot van Luuk Vahle dat net 
over het doel scheerde. Vahle ver-
scheen daarop helemaal alleen 
oog in oog met de doelman van 
Pancratius. Dit had een doelpunt 
moeten zijn, maar de doelman 
verijdelde de inzet door snel uit 
zijn doel te komen. Kort voor rust 
had Steve Olfers nog een aardige 
(kop)kans, maar ook zijn poging 
was een prooi voor de doelman. 
De rust ging dan ook met een 0-0 
stand in.

De schrik sloeg de aanhang van 
HBC om het hart toen na drie mi-
nuten in de tweede helft Pancra-
tius op voorsprong kwam. HBC-
doelman Bram Verhagen staat 
altijd heel ver voor zijn doel. Hij 
schakelt zich regelmatig als voet-
baller in en zijn verdedigers we-
ten wat ze aan hem hebben. Na 
slordig balverlies op het midden-
veld zag Bas Pel van Pancratius in 
een flits dat Verhagen weer ver 
voor zijn doel stond. Met een zon-
dagsschot, vanaf 30 meter, kon hij 
Verhagen passeren 0-1.
HBC bleef de betere ploeg en 
zou niet voor het eerste een ach-
terstand ombuigen. Helaas nog 
geen twee minuten later lag de 
bal opnieuw in het HBC-doel. 

Weer slordig balverlies op het 
middenveld gevolgd door een 
snelle counter, trok Bobby Bos-
ma de bal voor waarna de geheel 
vrijstaande spits Dave Hertog de 
voorsprong kon vergroten met 
0-2. HBC probeerde krampachtig 
aanvallen op te zetten, maar de 
kracht en de overtuiging vloei-
den weg. Het kan raar lopen in 
het voetbal, sterker zijn en toch 
verliezen.

Er zijn voor HBC nog voldoen-
de wedstrijden te gaan om een 
gooi te doen naar een ereplaats. 
HBC doet voor niemand onder in 
deze tweede klasse.  

Eric van Westerloo     

Telstar pas in blessuretijd langs HFC
Haarlem - De Kon. HFC, die op 29 
oktober de clubprimeur had van 
een lichtinstallatie op het hoofd-
veld, speelde de bekerwedstrijd 
tegen de profs van Telstar. Zeker 
geen kansloze missie, omdat HFC 
in eerdere wedstrijden soms ster-
ker bleek dan de professionals uit 
Velsen.

Meer dan 2000 toeschouwers 
omzoomden het veld en kre-
gen waarvoor hun geld. Beide 
ploegen deden niet veel voor el-
kaar onder, waarbij HFC de mees-
te kansen kreeg. Telstar kon zich 
soms met moeite staande hou-
den en stelde voetbaltechnisch 
teleur. Met zes keer trainen in de 
week en spelend in de eerste di-
visie mocht je meer verwachten 
van de ploeg van Andries Jonker. 

Door blessures miste HFC drie ba-
sisspelers die prima werden ver-
vangen. De vervangers toonden 
volwaardige krachten te zijn. Na 
een mislukte spelhervatting van 
Telstar doelman Swolfs, belandde 
de bal voor de voeten van Khalid 
Tadmine. Zijn inzet werd gestuit 
door de doelman, maar de terug-
springende bal was opnieuw een 
pooi voor Tadmine, die nu wel het 
net vond. In eerder bekerontmoe-
tingen, in voorgaande jaren, liep 
Telstar tegen grote nederlagen 
op in de confrontatie met ama-
teurclubs. “Het zou toch niet weer 
uitdraaien op verlies”,  dachten de 
Telstar supporters.

Telstar bleef voetballen, maar 
veel sterker dan HFC werden ze 
niet. HFC-doelman Van Rossum 
verkeek zich op een vrijetrap van-
af een meter of 20 van het doel. 
Zonder dat de bal door iemand 
werd aangeraakt, zeilde de bal in 
de verre bovenhoek. Zo kwam de 
gelijkmaker op het scorebord en 
was Anthony Berenstein de ge-
vierde man bij Telstar.
Na de pauze bleef het spel niet 
alleen spannend, maar ook zeer 
aantrekkelijk, zodat geen toe-
schouwer vroegtijdig het HFC 
complex verliet. Het bleef span-
nend tot de 90e minuut. Met zijn 
rug naar de bal kreeg Vincent Vol-
kert de bal tegen een van zijn vin-
gers. Waar scheidsrechter Drö-
ge, eerder na een handsbal van 
Telstar, HFC geen strafschop wil-

de geven was hij nu gedecideerd. 
Reda Kharchouch benutte het ca-
deautje toen de klok al ver over 
de 90 minuten heen was. Drö-
ge liet nog doorspelen, waarna 
ook HFC een strafschop had moe-
ten hebben na het neerhalen van 
een aanvaller. Hij deed het niet en 
floot direct af. Een grote teleur-
stelling maakte zich meester van 
de HFC-aanhang, terwijl de Tel-
star supporters, spelers en staf op 
het veld een feestje bouwden. 

Waar HFC de afgelopen seizoe-
nen een ronde verder kwam en 
daar Heracles en Cambuur trof, 
kan de ploeg van coach  Gertjan 
Tamerus zich nu helemaal op de 
competitie richten. 

Eric van Westerloo  

Foto: Pim Hols

Uw dierbaarste filmherinneringen gedigitaliseerd door Amerstudio

“Ieder denkbaar film- of videosysteem 
kan ik voor u overzetten”
Nieuw-Vennep  - Amerstudio in 
Nieuw-Vennep van Rob de Groot 
is gespecialiseerd in het overzet-
ten van oude film- en video-op-
names naar digitale systemen zo-
als bijvoorbeeld de DVD of USB. In 
een zo’n optimaal mogelijke kwa-
liteit wordt hier met grote zorg 
en professionaliteit aandacht aan 
iedere denkbare en dierbare op-
name besteed.

Rob de Groot: “Ik ben al meer dan 
20 jaar bezig met het digitalise-
ren van films en video’s bij Amer-
studio. Eigenlijk ben ik al gefas-
cineerd sinds mijn jeugd. Zo’n 
beetje vanaf mijn dertiende jaar 
was ik al bezig met filmen en fo-
tograferen, maar ik ben nu voor-
al met film bezig. Mijn vader had 
een filmcamera zonder geluid, 
daar ben ik mee begonnen. Zo’n 
filmrolletje koste destijds 25 gul-
den.” Rob loopt naar de tafel en 
laat diverse filmrolletjes zien. 
“Kijk”, zegt hij, “Dit is een 16 mm-
film met geluid en heeft een op-
tisch randje. Daar gaat licht door-
heen dat het geluid opslaat. En 
dit is een 16 mm-rol uit de jaren 
dertig, deze is goed voor zo’n 5 
minuten film. Denk aan bijvoor-
beeld aan de films van Laurel en 
Hardy die daarmee werden op-
genomen en later op video wer-
den gezet. En dit is zo’n filmcas-
sette van Kodak, uit de jaren 70, 
ook goed voor zo’n beetje 3,5 mi-
nuten filmen. En hier een 16 mm, 
maar dan voor de zogenaam-
de dubbel 8 mm-film. Die heeft 
veel meer gaatjes, dubbel geper-
foreerd, maar ze vallen wel over 

elkaar heen als je ze over elkaar 
legt. Die werd in een camera ge-
draaid. Als die film op was werd 
die daarna omgekeerd om verder 
op te nemen, en was dus reversi-
bel. Die werd in de fabriek door-
gesneden en dan had je dubbel 
8. Ik kan ieder filmsysteem voor 
klanten digitaliseren en bijvoor-
beeld overzetten op DVD, of nog 
beter: op USB-stick of schijf.”

Rob kan niet alleen filmrolletjes 
digitaliseren, maar hij kan ook ie-
dere denkbare opname die vast-
gelegd is op oude videosyste-
men, zoals VHS, BetaMax, VHS-C, 
Video 8 en Video 2000 digitalise-
ren. Zelfs opnamen op heel oude 
systemen als Sony Umatic en VCR 
kunnen probleemloos worden 
overgezet. “Alles is wat dat betreft 
bespreekbaar en is technisch mo-
gelijk”, vervolgt Rob. “Zo had ik 
een klant die vroeger als meis-
je in de KRO-serie ‘Kunt u ons de 
weg naar Hamelen vertellen me-
neer?’ had gespeeld. Haar vader 
had nog die banden en die wa-
ren allemaal als origineel gecerti-
ficeerd. Als deelnemer aan de se-
rie kon je deze banden kopen of 
kreeg je die. Die mocht je niet ko-
piëren. Maar ja, bijna niemand 
kon dit videosysteem meer draai-
en, dus vroeg ze of ik deze ban-
den voor haar eigen gebruik kon 
digitaliseren, zodat deze opna-
men niet verloren konden gaan. 
Dus in dat geval moet je wel ko-
piëren. 

Vroeger waren de videosystemen 
voor bijvoorbeeld VHS per we-

reldregio verschillend. Zo had je 
in Europa het PAL-systeem, Frank-
rijk en Frans gelieerde landen 
hadden Secam en de V.S. hadden 
het NTSC-systeem. Deze syste-
men kan ik allemaal probleem-
loos overzetten. Amerstudio be-
schikt over alle systemen en uw 
dierbare originele opnamen zijn 
bij mij in vertrouwde en veilige 
handen. Bij veel aanbieders wor-
den films aangenomen en naar 
het buitenland gestuurd. Dat ge-
beurt hier beslist niet, ik doe al-
les zelf in eigen huis”, aldus Rob 
de Groot.
Amerstudio is gevestigd op de 
Regulierspoort 42 in Nieuw- 
Vennep. Meer informatie via de 
website www.amerstudio.nl, per 
e-mail op info@amerstudio.nl en 
telefonisch op 06-22549780.

Bart Jonker

Dé natuurvoedingsspecialist
voor honden en katten in de regio
Overveen - “Een mooie, gezonde 
vacht van hond of kat komt van-
binnen uit.” 
Aan het woord is Brenda van 
der Vaart. In haar hondentrimsa-
lon Elswout (te Overveen, grens 
Haarlem) zorgt zij er samen met 
haar medewerkers voor dat hon-
den zich helemaal herboren voe-
len. Niet alleen door de was- en 
trimbeurt maar zeker ook door de 
voeding, gebaseerd op natuurlij-
ke grondstoffen. “Geen E-num-
mers en geen toevoegingen die 
je bij de gewone merken vindt”, 
legt de voormalig dierenartsassi-
stente uit. Jarenlang was zij assi-
stente in de dierenartspraktijk bij 
Nico Kas aan de Zandvoort-
selaan, een begrip in Heem-
stede. Ook Brenda’s salon en 
vooral de winkel met natuur-
lijke voedingsproducten zijn 
inmiddels een begrip ge-
worden. Weliswaar nog niet 
zo heel bekend in Heemste-
de maar door haar salon en 
de mond-tot-mondrecla-
me daarover neemt de be-
kendheid ook in Heemstede 
toe. Toen dierenarts Kas met 
pensioen ging, koos Bren-
da voor een opleiding tot 
hondentrimster en open-
de daartoe de salon aan de 
Ramplaan 48 in Overveen.

“Wij hadden in de dieren-
artspraktijk al goede erva-
ringen met kwaliteitsvoed-
sel op natuurlijke basis voor 
honden en katten. Zeker op ge-
bied van bijvoorbeeld allergieën 
kunnen honden en katten veel 
baat bij natuurvoeding hebben. 
Destijds werkten wij al met ho-
meopathische ondersteuning bij 
vacht- en voedingsadviezen en 
nu heb ik in mijn eigen winkel 
het merk Greenheart.” Bij Bren-
da in de zaak liggen de grote zak-
ken honden- en kattenvoer van 
genoemd merk waar zij heel en-
thousiast over is. Temeer omdat 
de initiatiefnemer van Green-
heart, een Nederlander, jarenlang 

op wetenschappelijk niveau alles 
heeft onderzocht om tot een uit-
stekende samenstelling te komen 
om honden en katten gezond te 
voeden. 

Daarnaast is het merk Darf een re-
gelrechte aanwinst en misschien 
redding voor uw hond die een al-
lergische aandoening heeft. Jeuk, 
een doffe vacht of lusteloos-
heid… dit soort nare gevolgen 
kunnen ontstaan door slechte 
voeding. Darf biedt rauw en on-
bewerkt vlees, ook beter verteer-

baar voor honden die met ontste-
kingen of darmproblemen kam-
pen of slechte geur verspreiden.

Naast diervoedingsproducten 
staat de winkel vol met allerlei ge-
zonde traktaties (“van onbekende 
eiwitten – niet voor de hand lig-
gend als ingrediënt van dieren-
voer – zoals hert”, aldus Brenda). 
Let ook eens op natuurlijke tan-
denborstels voor honden (“stok-
vis tegen tandplak”) en CBD-olie, 
met hennep als bestanddeel, 
voor uw kat of hond die geen 
natuurlijk rust in hun lijf hebben. 
Er zijn ook bijzondere halsbanden 
uitgerust met keramische kralen 
die ervoor zorgen dat teken en 
andere parasieten zich niet in de 
vacht ‘vastbijten’. Daarnaast zijn 
er allerhande cadeauartikelen te 
vinden, te veel om op te noemen.
Afsluitend geeft Brenda aan: “En 
het mooie is, mensen denken 
misschien dat er een prijskaartje 
aan natuurvoeding hangt, maar 
dat valt juist heel erg mee.”

Reden genoeg om eens te gaan 
kijken of contact op te nemen via 
06-42618286 of:
info@mondianimali.com.

Joke van der Zee

Lezing ‘Eye Openers’
in de Luifel

Heemstede - Op donderdag 
14 november geeft Annelies 
Spaargaren de lezing ‘Eye Ope-
ners’, om 20 uur in de Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede.

Annelies Spaargaren ontdek-
te in haar praktijk Eye-Ope-
ners dat zowel de psychische 
als ook de lichamelijke proble-
men van haar cliënten bijna al-
tijd hun oorsprong hebben in 
een trauma uit een vorig le-
ven. Door zich als heldervoe-
lend medium, telkens volledig 
te verplaatsen in de emotione-
le pijn van haar cliënten, kreeg 
ze goed inzicht in maar liefst 26 
verschillende Grondtrauma’s 
waar mensen last van kunnen 
hebben. Deze trauma`s zijn 

beschreven in haar boek: Van 
Wonden naar Wonderen. In elk 
trauma zit een levensles, die 
de deur opent naar een nieu-
we weg.

Kijk voor meer info op:
www.eye-openers-therapie.
com. Kosten: € 8,-.
Reserveren is verplicht, om te-
leurstellingen te voorkomen. 
Dit kan via:
www.wijheemstede.nl of tele-
fonisch van op werkdagen tus-
sen 9-13 uur: tel.: 5483828. Bij 
te weinig aanmeldingen is WIJ 
Heemstede helaas verplicht 
om de activiteit te annuleren. 
Wanneer u zich van tevoren 
aanmeldt, kunnen wij u berei-
ken.  
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Jaap Stork bij Theeconcert Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 17 no-
vember om 15 uur is er in de Ou-
de kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede een bijzonder 
Theeconcert. Jaap Stork gaat u 
een uur lang entertainen met het 
programma ‘Van Bach tot Bern-
stein’.

Velen van u kennen hem als or-
ganist van de Adventskerk in Aer-
denhout, maar hij is ook bekend 
als pianist en entertainer. Jaap 
Stork studeerde piano en orgel 
aan het Sweelinck Conservatori-
um te Amsterdam. Op beide in-
strumenten heeft hij vele con-
certen gegeven  en ook in dit uur 
verbaast hij een ieder  met zijn 
uitgebreide kennis over Bach en 
Bernstein en zijn muzikaliteit.

De toegang tot dit concert is gra-
tis, bij de uitgang vindt een col-

lecte plaats en wordt uw bijdrage 
zeer op prijs gesteld.
Na afl oop is er in de Pauwehof, 

onder het genot van koffi  e, thee 
en gebak, alle tijd om elkaar en 
Jaap Stork te ontmoeten.

Foto aangeleverd

Concert Symfonisch Blaasorkest Heemstede
Heemstede - Op zondag 24 no-
vember geeft het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede om 15 
uur een concert in de Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heemstede. 
Dit jaar staat dirigent Leon Bosch 
tien jaar op de bok voor het SBH. 
Met zijn dirigentenstokje, de ba-
ton, houdt hij het orkest in het 
gareel en zweept het ook op tot 
steeds grotere muzikale presta-
ties. Om dit feit te vieren is een 
concert samengesteld met com-
posities uit musicals, uit een fi lm 
en een op muziek gezet gedicht, 
dat een verrassend programma 
opleverde. 
Veel mensen hebben de boeken 
van Tolkien over de Hobbits gele-
zen maar wie heeft ooit die fi lm-
muziek gehoord van de hand van 
een Nederlandse componist? Wie 
kent een compositie uit Les Misé-
rables, uit een musical over Kuif-

je of uit het symfonische gedicht 
Pilatus. Deze stukken worden af-
gewisseld met een ode aan het 
Schotse landschap van Pertshire 
en afgesloten met het razend-
snelle Tiger Rag. 

De zaal is open om 14.30 uur en 
kaartjes zijn verkrijgbaar aan de 
zaal à € 15. Er is geen pauze maar 
de mogelijkheid om na afl oop 
een glaasje te blijven drinken met 
de dirigent en de orkestleden.

Foto aangeleverd door SBH

Alle kindertuinen weer leeg op KIMT
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
2 november trotseerden ouders 
en kinderen weer en wind om de 
kindertuinen en generatietuinen 
op Kom In Mijn Tuin (KIMT) weer 
leeg te maken voor het volgende 
seizoen.
Het was een hele klus en dat in 
de stromende regen met har-
de wind. Gelukkig was het in het 
tuinhuis droog en stond daar 
thee, koffi  e en limonade klaar 
met wat lekkers.
De kinderen die de afgelopen zo-
mermaanden een eigen tuintje 
hadden op KIMT kregen hun fel-
begeerde tuindiploma uitgereikt.
In april 2020 start Kominmijntuin 
weer met de kindertuinen en ge-

Foto aangeleverd door KIMT

neratietuinen. Opgeven kan nu al 
via de website (info@kominmijn-

tuin.com) of telefonisch: 023-528 
26 51 (Mik van der Bor).

Lezing ‘China vriend of 
vijand?’ in de Pauwehof
Heemstede - Op dinsdag 12 
november houdt Meine Pieter 
van Dijk om 20 uur een lezing 
in de Pauwehof achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede onder de titel: ‘Chi-
na, vriend of vijand?’. Van Dijk is 
emeritus hoogleraar aan de Eras-
mus-universiteit en Chinakenner. 
In deze lezing gaat hij vooral in 
op de rol van China in de heden-
daagse wereld. Deze lezing is vrij 
te bezoeken, maar er wordt wel 
om een bijdrage gevraagd.

Armoede en ongelijkheid zijn 
niet verdwenen in China en de 
nadelige gevolgen van de groei 
voor het milieu worden steeds 
duidelijker. Burgers geven ook 
steeds meer blijk van verzet te-
gen een staat. De aanwezigheid 
van China in het buitenland roept 
vragen op. Is China vriend of vij-
and van de buurlanden, de lan-
den langs de Nieuwe Zijderoute 

en landen waar China investeert 
en spioneert?
De toenemende integratie van 
China in de wereld verloopt in fa-
sen. 

Meer dan 100 deelnemende lan-
den kregen niet alleen leningen 
om infrastructuur te fi nancieren, 
maar worden ook onder druk ge-
zet Chinese bedrijven toe te laten 
en Chinese standpunten te on-
dersteunen in internationale fora.

Meine Pieter van Dijk.

Openbare repetitie senioren-
koor 55+ ‘hoe gaat ’t ermee’ 
Haarlem - Leny van Schaik leidt 
de openbare repetitie van het se-
niorenkoor 55+ ‘hoe gaat het er-
mee’ op vrijdagochtend 8 novem-
ber van 10 – 12 uur. 
Het grote gemengde koor heeft 
meer dan 100 leden en viert 
in 2020 haar 30 jarig bestaan.                                 
Het repertoire bestaat uit mooie 

en leuke muziek van vroeger en 
nu. 
Iedereen, die graag zingt heeft nu 
de kans om (vrijblijvend) een re-
petitie mee te maken.     
U bent 8 november om 9.45 uur 
van harte welkom in de Remon-
strantse Kerk,  ingang Oranjekade 
1, Haarlem. Toegang gratis.

Jong talent van Coornhert en Hageveld 
bij Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - De Heemsteedse 
Kunstkring hield afgelopen zon-
dagmiddag 3 november in De 
Luifel zijn jaarvergadering. 

De Kunstkring maakt de leden 
van de vereniging enthousiast
voor theater- en museumbe-
zoek en zorgt zo nodig voor ver-
voer daar naartoe. Voor het twee-
de deel van de vergadering staat 
altijd een aantrekkelijk cultu-
reel programmaonderdeel op de 
agenda.
Dit jaar kreeg de aardig gevul-
de zaal jong talent te zien en te 
horen van College Hageveld en 

het Coornhert Lyceum. En wat 
een prachtige show werd dat. De 
energie spatte van het podium af. 
Met solozang, een sing a songwri-
ters band en op viool, harp, gitaar 
en piano lieten de leerlingen van 
beide scholen zien dat een nieu-
we generatie getalenteerde mu-
sici klaar staat om de nationa-
le podia te bestormen. Want am-
bitie om professional te worden, 
dat hebben ze bijna allemaal. 
Heemstede en Haarlem hebben 
de reputatie dat ze dé nationale 
broedplaatsen zijn van cultuur-
talent. 

Wat een prachtige samenloop 
dat ook bezoekers van de Kunst-
lijn in De Luifel konden meege-
nieten van deze optredens. Jonge 
musici en de Heemsteedse Kunst-
kring, een interessante combina-
tie die voor herhaling vatbaar is: 
een nieuwe traditie lijkt te zijn ge-
boren.
Beide scholen zijn een solide bron 
van talent omdat ze cultuur hoog 
in het vaandel hebben staan. Ha-
geveld bouwt de kunst- en cul-
tuurvakken verder door naar de 

bovenbouw, Coornhert heeft het 
offi  ciële keurmerk van Cultuur-
profi elschool. 

Meer informatie over de Heem-
steedse Kunstkring via:
info@heemsteedskunstkring.nl.

Presentatie
bij ‘Vrouwen 

van Nu’
Heemstede - Op woensdag-
middag 20 november vindt 
er een powerpoint-presenta-
tie plaats door Jan Vermeer. 
Jan Vermeer is natuurfoto-
graaf toont zijn program-
ma ‘Waarom IJsberen geen 
Pinguïns eten’. Hij neemt de 
aanwezigen mee naar zowel 
de Noord- als de Zuidpool. 
Locatie: Wij Heemstede He-
renweg 96, aanvang 14 uur. 
Belangstellenden zijn wel-
kom en betalen € 2,50 en-
tree.
Deze maand wordt ook
Teylers museum bezocht.
Meer informatie op tel.: 
2580340 of via de website 
www.vrouwenvannu.nl. 

Lezing Jeroen Smit bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 9 novem-
ber geeft Jeroen Smit een le-
zing over zijn onlangs versche-
nen boek ‘Het grote gevecht’, om 
16.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Vrije toegang.
 
Februari 2017 mislukt de poging 
van Kraft Heinz om voor 135 mil-
jard euro Unilever te kopen. Een 
bedrijf dat stelt op de wereld te 
zijn om geld te verdienen heeft 
volgens Paul Polman geen be-
staansrecht. De CEO van Unile-
ver weigert voor een paar miljar-
dairs te werken. Bedrijven moe-

ten een force for good zijn, wer-
ken voor de miljarden mensen 
die niks hebben. Het Grote Ge-
vecht laat op meeslepende wij-
ze zien dat we daarvoor allemaal 
een grote draai moeten maken. 
Zo kan de ziel van het kapitalisme 
worden gered.
 
Jeroen Smit (1963), bedrijfskundi-
ge en voormalig hoogleraar jour-
nalistiek, doet al dertig jaar on-
derzoek naar leiderschap in het 
bedrijfsleven.
Van zijn boeken over Ahold (Het 
drama Ahold, 2004) en ABN Am-
ro (De prooi, 2008) werden meer 

dan 350.000 exemplaren ver-
kocht.
 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Jeroen Smit.

Knutselclub
(5-10 jaar)
Heemstede - De Knutselclub is 
er voor jongens en meisjes van 5 
t/m 10 jaar. De Knutselclub is van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Op woensdag 6 no-
vember gaan de kinderen mo-
zaïeken en op woensdag 13 no-
vember gaan ze een waxinelicht-
je maken. Kosten: € 5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag de kinderen per keer aan-
melden via tel.: 5483828.  

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zaterdag 2 no-
vember behaalden de volgende 
kinderen hun zwemdiploma op 
SportPlaza Groenendaal: 

A-diploma
Rafaella Antonioli, Boude-
wijn Bodewes, Jip Dobbe, 
Luuk van Duyvenvoorde, Lind-
sey Fakkel, Milou van Gelder,
Zara de Groot, Mats Hel-
ming, Luuk Huisman, Rosa Kal-
se, Mara Laimböck, Amy Me-
ijer, Julia Nieuwenhuijzen, Sie-

0be Nijssen, Josephus Pastijn,
Tabe Poppink, Julot Rijlaarsdam, 
Vivian Schoofs, Binck Schrijver, 
David Verheul, Jasmijn Warmer-
dam, Wies Ziere.                                                                                

B-diploma
Magali van den Akker, Qui-
rijn van Andel, Stan Beekmans, 
Charlie Bos, Viggo Diepenbroek, 
Pieter van Gerdingen, Tjal-
ling ten Have, Bellize Hendriks,
Olivier Hubregtse, Filippa 
Knobbe, Sarah van der Laan, 
Maud Loggen, Maxwell Meijer,
Maud Merks, Maeson Niessen, 
Lucas Reijn, Romaisa de Rui-
ter, Elle van Trigt, Ezra van Va-
rik, Roosmarijn Windt, Emma de 
Zwart.

C-diploma 
Floor van Agthoven, Isabella
Bacarreza, Rebeca Bacarreza,
Bruce Buijtenhek, Mette Fol-
mer, Hannah Kester, Thomas
Klaasse Bos, Guusje Kollée, An-
tonia Manescu, Tobias Piet,
Nilo Reder, Wiesje Schipper,
Lise Schuurmans, Alicia 
Schwartz, Sophia Veenhof,
Jari van der Vliet, Puck Willemze.

Alle kinderen van harte gefelici-
teerd.





7 november
  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

  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.

14 november
  Lezing ‘Eye Openers’ in de Lui-
fel. Herenweg 96 te Heemste-
de, om 20 u. Kosten: €8,-. Reser-
veren verplicht via www.wij-
heemstede.nl of tel.: 5483828.

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, He-
renweg 96, Heemstede. Om 14 
u. Kosten €6,- per keer.Opge-
ven via www.wijheemstede.nl 
of op 023-8224909 of 06-
17573339.

  Openbare repetitie senioren-
koor 55+ ‘hoe gaat ’t ermee’. 
Remonstrantse Kerk, ingang 
Oranjekade 1, Haarlem. Toe-
gang gratis.  Van 10-12 u.

22 november
  Alliance Française, “Les 100 
pas” interactief gezelschaps-
spel in het Frans met Sylvain 
Lelarge. 20.15 uur. De Pauwe-
hof, Achterweg 19, Heemste-
de. Cursisten en vrienden gra-
tis, anders € 10,- toegang.

9 november
  Lezing Jeroen Smit bij Boek-
handel Blokker. Binnenweg 
138 in Heemstede, om 16 u. 
Vrije toegang. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

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).

  Fluitensemble Lotte van der 
Meulen en vrienden in Mu-
silenzio. Gebouw Zang en 
Vriendschap, Jansstraat 74zw, 
Haarlem. Aanvang 20.15 u. 
Toegangsprijs € 9 (geen pin).  
Reserveren: info@musilenzio.nl.

17 november
  Jaap Stork bij Theeconcert Ou-
de Kerk. Wilhelminaplein. Aan-
vang 15 u. De toegang is gratis, 
collecte bij uitgang voor vrij-
willige bijdrage.

24 november
  10.000 stappenwandeling van-
af de achterzijde van het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout 
(duur ca 2 uur).

  Concert Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede. Pinksterkerk, 
Camplaan 18, Heemstede. 
Aanvang 15 u, zaal open 14.30 
u. Kaarten aan de zaal à €15,-.

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.

12 november
  Lezing ‘China vriend of vijand?’ 
in de Pauwehof. Achter de 
Oude Kerk aan het Wilhelmina- 
plein in Heemstede. aanvang 
20 u. Toegang gratis, vrijwillige 
bijdrage gewenst.

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.  

  Presentatie SeniorWeb over 
de Cloud. Van 10-10.30 u. WIJ 
Heemstede/De Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede. Gratis toe-
gang, aanmelden is niet nodig.

6 en 13 november
  Knutselclub (5-10 jr.) WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 13.30-
15 u. Kosten: € 5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag de kinderen per keer 
aanmelden via tel.: 5483828.  

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

  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 
uiterlijk 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.

  Informatieavond ‘De sociale 
benadering van dementie’. Van 
19-21 u. Plein1 (Ruimte Plein 
Geel, begane grond), Juliana-
plein 1, Heemstede. Toegang 
gratis.

  Romantische dramafilm in de 
Luifel. Om 20 u., Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren ver-
plicht via www.wijheemstede.
nl of op tel.: 5483828.

20 november
  Presentatie bij ‘Vrouwen van 
Nu’. Wij Heemstede Herenweg 
96, aanvang 14 u. Belangstel-
lenden zijn welkom en betalen 
€ 2,50 entree.

TENTOONSTELLINGEN

8 november tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoortsmu-
seum.nl.

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

De wondere wereld van 
kunstlijn Heemstede
Heemstede - Soms moet je goed 
luisteren, soms goed kijken om te 
kunnen genieten van een kunst-
werk. Bij de kunstenaar in het ate-
lier of met de kunstenaar zelf bij 
een expositie komt het al dichter-
bij. De kunstlijn Heemstede is een 
prachtige manier om de confron-
tatie aan te gaan met kunst en 
jezelf. Fokelien Faber toont een 
portret van een kind, heel braaf 
geschilderd en ze zegt ervan: “Dit 
plaatje consumeer je. Je vindt het 
best aardig.” In de gang hangen 
zwart-wit foto’s van mensen die 
ze met rode pen een ander beeld 
geeft. Hier gaat het kunstwerk 
confronteren. “Hoef je niet mooi 
of aardig te vinden. Vertel maar 
wat je ervan vindt, dan ben je al 
op weg.”

Het hakken in steen wordt te 
zwaar. Gonny Nierman heeft vers 
hout ontdekt om te beeldhou-
wen. Nog heel ambachtelijk op 
een zelfgemaakte bok. Henk Koe-
lemeijer maakte ranke Rodin-ach-
tige figuren van polyester die hij 
diepzwart gelakt heeft. Ger Da-
niels heeft geëxposeerd in het 
Van Goghmuseum met een im-
pressie van gele lijnen en won er 
een prijs mee. Zijn winterse bo-
men in Groenendaal zijn heel ac-
tueel. Fernande Daniels werkt nu 

met parelmoer op haar abstracte 
schilderijen. Walter Sans krijgt in-
ternationale erkenning met zijn 
analoge foto’s met een toestel uit 
1965, waarmee je nog ambachte-
lijk fotowerk kan maken. 

Luifel, centrum Kunstlijn
Omdat de Burgerzaal niet be-
schikbaar was, moest de organi-
satie wel uitwijken naar een an-
dere locatie en zo kon de Lui-
fel het centrum voor de Heem-
steedse kunst worden. Met Ja-
cintha Reijnders, na een lelijke 
val in de rolstoel, die haar nieuw-
ste werken toonde, altijd boei-
end om te zien hoe zij woelig wa-
ter tot leven brengt. Jos van Kes-
teren leeft zich met zijn fotowerk 
uit in reisverslagen met unieke 
opnames van rijstvelden uit Chi-
na en schitterende landschap-
pen. Ook zijn experimenteel werk 
is veelbelovend. Dimitri Röllich 
geeft zijn visie op een betonnen 
wereld met zijn fotografie en va-
der Albert schildert vooral stran-
den. Hij organiseert graag deze 
Kunstlijn, samen met Jan Reijn-
ders. In haar atelier aan de Ble-
kersvaartweg liet Vera de Backker 
tekeningen zien van haar nieuwe 
boek ‘Jasmijn en de wijsheid’. Een 
mooi verhaal met tekeningen die 
lang bijblijven. Vera Bruggeman 

en Connie Vlasveld hebben hun 
bloemetjes en bijtjes op de Bin-
nenweg 88. Kleurrijk met aan-
dacht voor de natuur. Een aantal 
Heemsteedse kunstenaars expo-
seerde in Haarlem, wel jammer 
voor de collectiviteit. Burgerzaal, 
ja graag.

Ton van den Brink 

Conny Vlasveld

Jos van Kesteren

Dimitri en Albert Rollich

Walter Sans

Vera de Backker Vera Bruggeman

Fokelien Faber

Ger Daniels

Gonny Nierman

Henk Koelemeijer

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 afloop 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).
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Jacintha Reijnders

Herfst hindert V.E.W.-mini’s niet
Heemstede - Zaterdagochtend 2 
november pakten donkere wol-
ken zich samen boven de velden 
aan de Sportparklaan. De herfst 
had onmiskenbaar zijn intrede 
gedaan in Heemstede.

Net op het moment dat de jong-
ste V.E.W.-talenten het veld wil-
len betreden gaan de hemelslui-
zen open. De regen komt werke-
lijk met bakken uit de lucht wat 
ietwat beteuterde gezichtjes tot 
gevolg heeft. Zal de training wel 
doorgaan? 
Kletsnatte kleuters aan het be-
gin van de griepperiode is niet 
wenselijk, dus wordt er een be-
roep gedaan op het improvisatie-
vermogen van de V.E.W.-trainers. 

Snel de tafels en de stoelen aan 
de kant in de kantine, de schoe-
nen uit en een indoortraining is 
geboren.

“We zorgen dat er altijd een ac-
tiviteit is voor de jeugd ook bij 
slecht weer en hoe geweldig is 
het als je zomaar ineens met een 
bal binnen in huis mag voetbal-
len”, aldus minitrainer Levy van 
Rooijen. Dat laten de mini’s zich 
geen twee keer zeggen en vol 
overgave wordt er getraind. Na 
een uur hebben alle kinderen een 
flinke blos op de wangen en wil-
len de kinderen eigenlijk nog niet 
naar huis.

Volgende week gaan de mini’s 
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weer lekker het veld op en als dat 
vanwege het weer niet kan dan 
verzinnen ze bij V.E.W. wel weer 
een list.

0-6: pittige wedstrijd HBC G1 - Uitgeest G1
Heemstede - Afgelopen zater-
dag 2 november voetbalde HBC 
G1 tegen Uitgeest G1. De voor-
bereiding was niet optimaal. Vas-
te coach George ontbrak, net als 
maar liefst vijf spelers. De rede-
nen waren divers. Gelukkig bleek 
op het laatste moment de bles-
sure van Ashwin zodanig dat hij 
het toch wel wilde proberen. Uit-
geest heeft alle wedstrijden ge-
wonnen, met gemiddeld 9 doel-
punten per wedstrijd. Een pittige 
opgave dus.
Zoals verwacht speelde de wed-

strijd zich op de HBC-helft af. Uit-
geest combineerde er lustig op 
los. Slechts af en toe werden de 
aanvallers onderbroken door de 
HBC-verdedigers. De druk was 
echter zo hoog dat doelpunten 
niet konden uitblijven. Met de 
rust was het al 0-4.

In de rust werd er nog wat moed 
in het team gepraat en weer vro-
lijk verder. Althans dat was het 
idee. HBC kreeg ook wat meer 
vat op het spel. Onder meer door-
dat wat meer de opbouw werd 

gezocht. Tot doelpunten leidde 
het echter niet. Uitgeest wist wel 
nog 2 keer het net te vinden. In-
tussen werd het wat grimmiger 
in het veld. Pittige duels werden 
luid bekritiseerd vanaf de zijlijn. 
Wat vroeger dan het gebruike-
lijke half uur werd besloten het  
verder voor gezien te houden. 
Verloren, maar dat was geen ver-
rassing. Het verloop van de wed-
strijd was dat wel. Met een kater 
werd de kleedkamer opgezocht.

Leo Holdorp

14 6 november 2019
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 november 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: 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK)

Gemeenteraad bespreekt begroting 
op 8 en 9 november
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en 
waar geven we het aan uit? En wat zijn de 
woonlasten voor een gemiddelde woning 
in Heemstede? Dit staat in de gemeentelijke 
begroting, die jaarlijks door de raad wordt 
vastgesteld. 

Begrotingsraad
De begroting is een voorstel van het 
college aan de gemeenteraad. Deze stelt de 
uiteindelijke begroting vast. 
Op donderdagavond 8 november vanaf 20.00 
uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. 
U bent van harte welkom om de vergadering 

(in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen. 

Handig overzicht in hart 
van deze krant
In het hart in deze krant vindt u een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen, 
zoals het college deze voorlegt aan de raad. In 
het overzicht ziet u in direct wat er aan geld 
binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. 
En wat de verwachte woonlasten zijn voor een 
gemiddelde woning in Heemstede.
Op www.heemstede.nl/begroting2020 
vindt u de complete begroting.

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 20 november 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 

zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd. De fietsen en 
kettingen worden 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 fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede. 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De gemeente Heemstede zoekt 
vrouwen of meiden die de 
vrouwenemancipatie in Heemstede 
een stap verder hebben gebracht.

Kent u zo’n (jonge) vrouw? Dan kunt u 
haar tot 17 november voordragen voor 
de Annie Klots Emancipatieprijs via 
emancipatieprijs@heemstede.nl.
Kijk voor de voorwaarden in het 
nieuwsbericht op www.heemstede.nl .

Verkeersbesluit 
Reinier van Holylaan
Het realiseren van een 30 km/h zone in de 
Reinier van Holylaan, een éénrichtingsweg van 
de Bronsteeweg richting de Lanckhorstlaan en 
een parkeerverbodzone. 
De volledige tekst van de verkeersbesluiten is 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot 
18 december 2019 ter inzage in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Bent u het niet eens 
met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift 
sturen binnen 6 weken na bekendmaking van 
het volledige besluit in de Staatscourant. 
Zie hiervoor ‘Bezwaar maken’.

Evenementen-
vergunning 
Kerstmarkt Binnenweg
Op 29 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Winkeliersvereniging 
WinkelCentrum Heemstede, voor het houden 
van een kerstmarkt op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg op 15 december 2019 van 11.00 
tot circa 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Binnenweg tussen de Cloosterlaan en de 
Oosterlaan af te sluiten van 14 december 
20.00 uur tot 15 december 2019 20.00 uur.
Neem voor meer informatie telefonisch contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023) 548 56 07.



Presentatie 
SeniorWeb 
over de Cloud
Heemstede - Foto’s, dat docu-
mentje met handige links, ge-
scande tekeningen, u wilt niet dat 
die verloren gaan. U kunt ze be-
waren in mappen, maar ook veilig 
opslaan in ‘de cloud’. Maar hoe? 
Dinsdagochtend 19 november 
van 10.00 tot 10.30 uur geeft Piet-
Hein Buur, vrijwilliger van Senior-
Web, een korte presentatie over 
opslaan in de cloud bij WIJ Heem-
stede/De Luifel, Herenweg 96, 

Heemstede. Hebt u vragen over 
pc/laptop, tablet, iPad of smartp-
hone? Na a�oop van deze presen-
tatie helpen vrijwilligers van Seni-
orWeb u graag. Neem uw eigen 
apparaat mee. Gratis toegang, 
aanmelden is niet nodig.

Foto aangeleverd door SeniorWeb.

Collectanten Nierstichting halen 
7.125 euro op in Heemstede
Heemstede - Ruim 60.000 vrij-
willigers collecteerden van 15 tot 
en met 21 september in heel Ne-
derland tijdens de collecteweek 
van de Nierstichting. In Heemste-
de bracht dat zo’n 7.125 euro op. 
Alle bijdragen helpen om het 
welzijn van nierpatiënten te ver-
beteren.

En dat is hard nodig, want le-
ven met een nierziekte beperkt 

je enorm. Daarom gaat de Nier-
stichting door totdat elke nier-
patiënt de vrijheid heeft om ge-
woon te kunnen leven.

“De Nierstichting krijgt geen 
structurele �nanciële steun van 
de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. De inkom-
sten uit de collecteweek zijn dan 
ook erg essentieel voor het werk 
van de Nierstichting”, benadrukt 

Wil Berendsen, collectecoördina-
tor van de Nierstichting in Heem- 
stede.

“Wij bedanken alle collectanten 
dan ook hartelijk voor hun vrijwil-
lige inzet en donateurs voor hun 
steun. Wij zijn ontzettend blij met 
deze opbrengst. Want elke bij- 
drage helpt zodat nierpatiënten 
de vrijheid hun leven terug te ge-
ven. Er is in Heemstede ook drin-

gend behoefte aan nieuwe col-
lectanten zodat in iedere straat 
kan worden gecollecteerd. Als 
u collectant wil worden, kunt u 
contact opnemen via:
wilberendsen@live.com.”

Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen op www.
nierstichting.nl. Doneer en help 
mee om nierziekten te genezen.

GEEN KRANT?
0251-674433

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’.

Vergaderingen raadscommissies november
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 12,13 en 14 november 2019. 
Al deze openbare vergaderingen zijn om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. 

U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
12 november
- Opening en vaststellen agenda 
- Aanbieding petitie ‘Handhaving 

vuurwerkverbod in Heemstede’
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023
- Minimabeleid 2020-2023
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
13 november
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Archiefverordening Heemstede 2020
- Motie ‘Leges lonen’
- Lantaarnpaal als laadpaal
- Procesvoorstel beleid Duurzaam Heemstede 

2020 -2024
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
14 november
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Ontwikkeling Haven van Heemstede, 

vaststelling definitief ontwerp
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio 
IJmond’ voor het grondgebied van 
gemeente Heemstede

- Concept procesvoorstel ontwikkeling 
locatie Glipperweg/De Nachtegaal 
(voormalige timmerwerkplaats)

- Instemmen met procesaanpak: 
werkzaamheden in/rond Heemsteedse 
Dreef

- Vaststelling Actieplan Aanpak Verkeersdruk 
Heemstede

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 480280, ontvangen 22 
oktober 2019

- Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
481265, ontvangen 23 oktober 2019

- Herenweg 92, herstelwerkzaamheden en 
plaatsen dubbelglas, wabonummer 479633, 
ontvangen 22 oktober 2019

- Linge 68, het plaatsen van een overkapping, 
wabonummer 480390, ontvangen 22 
oktober 2019

- Overplaats t.h.v. Hagenduin, het kappen 
van 12 paardenkastanjes , wabonummer 
482105, ontvangen 24 oktober 2019

- Troelstralaan 61, bestaande erker 
vernieuwen en verhogen tot aan balkon, 
wabonummer 480681, ontvangen 22 
oktober 2019

- Achter Glipperpad 1, het vervangen van 
een bestaande loopbrug door een dam 
met duiker tussen de kadastrale percelen 
C5302 en C5878. Huidige dam tussen de 
percelen C5712 en C4664 verwijderen 
en het vervangen door de vrijgekomen 

brug tussen de percelen C5302 en C 5878, 
wabonummer 482466, ontvangen 24 
oktober 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 41, het in afwijking van het 

bestemmingsplan gebruiken van het 
pand met de bestemming kantoor 
voor woondoeleinden, verbouwen naar 
appartementen en plaatsen dakterras, 
wabonummer 436190, verzonden 30 
oktober 2019

- Linge 68, het plaatsen van een overkapping, 
wabonummer 480390, verzonden 31 
oktober 2019

- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 430638, verzonden 29 
oktober 2019

- Spoorplein 7, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 466875, verzonden 29 
oktober 2019

- Van de Spiegellaan 2, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473365, verzonden 29 
oktober 2019

- Amstellaan 17, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 453235, verzonden 31 
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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van het 

woonhuis en bouwen van een garage-
berging, het vervangen van dakpannen, 
herstellen metselwerk en plaatsen 
zonnepanelen,  wabonummer 464792, 
ontvangen 19 september 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Vergadering 
gemeenteraad 
8 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 8 november 
2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 8 november 2019

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2020 en de 

meerjarenbegroting 2021-2023
- Eerste begrotingswijziging 2020 

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem telefonisch 
contact op met de raadsgriffie via (023) 548 56 
46 of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 14 november 2019 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.30 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een gazen hekwerk 
  constructie met begroeiing tussen 
  Van der Waalslaan 24 en 26 
  (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning Camplaan 40 
  (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie telefonisch contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023) 548 56 07.




