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Door Bart Jonker

Heemstede - Van 2 tot en met 9 novem-
ber was de Week van de Pleegzorg 
om de aandacht te vestigen op 
pleegzorg en het tekort aan pleegou-
ders, om meer zichtbaarheid te 
geven aan dit probleem en om meer 
mensen te enthousiasmeren voor het 
pleegouderschap. Met het doel ieder 
kind de mogelijkheid te bieden zo 
thuis mogelijk op te groeien.  
Er zijn 3500 nieuwe pleeggezinnen 
nodig in Nederland. Zowel in deel-
tijd, kortdurend, als voor langere tijd.  
Els en haar echtgenoot José Evers uit 
Heemstede zijn pleegouders voor 

babyopvang t/m 1 jaar. In bijzijn van 
wethouder Sam Meerho�, Floor van 
Blitterswijk van Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede (CJG) Carin 
Hassing, begeleider pleegzorg bij 
Kenter Jeugdhulp, vertelt het echt-
paar uit eigen ervaring wat hun 
pleegouderschap eigenlijk inhoudt.  

Veel manieren van pleegopvang 
Els: “Het allerleukste is dat je aange-
sproken wordt met: “Heb je een klein-
kind?“ Ik leg dan uit dat we de pleeg-
zorg doen voor de crisisopvang van 
baby’s. Dan kom je erachter dat 
mensen niet altijd bekend zijn met 
deze opvang.
Voor sommige mensen is het een 
grote brij en loopt het allemaal een 
beetje door elkaar heen: jeugdzorg, 
kinderbescherming, pleegzorg: ze 
zien het als een geheel, waarvan 
niemand precies weet wat nu de 
functie is van pleegzorg zelf.”
José vult aan: “Zoals de duur van de op-
vang: dit kan weekend zijn of juist 
langer. Er zijn zoveel manieren van 
pleegopvang die je kunt aangeven 
die bij je aansluiten, ik denk dat dat 
zo belangrijk voor de communicatie 
is.”  

Tekort aan pleegzorg
“Ik denk zelf dat het tekort aan pleeg-
ouders komt doordat mensen niet 
goed geïnformeerd zijn over wat 

pleegzorg nu eigenlijk inhoudt en 
wat de mogelijkheden zijn”, vervolgt 
Els. Aanvankelijk wisten wij dat ook 
niet: we dachten aan oudere kinde-
ren, die het lastig hebben of een 
diagnose hebben dat ze niet meer 
thuis kunnen wonen. Een vriendin 
van mij deed al crisisopvang en die 
zag ik ineens met een baby lopen. 
Die vertelde mij erover en toen dacht 
ik: “Dat is wat ik leuk vind!” Thuis heb 
ik dat met José besproken, die dat 
ook zag zitten. Uiteindelijk hebben 
we besloten dat gezien onze gezins-
situatie met vier kinderen - waarvan 
er nog twee thuis wonen - honden 
en katten, de babyopvang t/m 1 jaar, 
als baby’s nog niet kunnen lopen, 
voor ons de beste optie was.

We volgden een cursus van vijf 
avonden, waarbij allerlei facetten van 
pleegzorg voorbijkwamen. Je krijgt 
daar ook de uitleg hoe je met zaken 
dient om te gaan, bijvoorbeeld hoe 
om te gaan met een kind dat 
misbruikt is en dat je heel goed moet 
nadenken voordat je een kind in huis 
opneemt. In zo’n geval komt veel 
specialistische zorg kijken. Dat moet 
je goed kunnen faciliteren.”
José: “Wat mij in de eerste gesprek-
ken opviel, dat er heel goed gekeken 
wordt wat er als pleeggezin bij je 
past qua gezinssituatie. Bij ons is dat 
dus babyopvang geworden. Mensen 

zeggen weleens: “Jeetje, wat een 
opo�ering en wat nobel dat je dit 
doet.” Het geeft ons juist ook veel 
plezier.” Els: “Kinderen kunnen uit een 
nare achtergrond komen en met dat 
stukje wat je met de opvang mee-
geeft, hebben wij iets voor het kind 
kunnen betekenen. En dat voelt 
goed: het is een win-winsituatie voor 
beide kanten.”
José: “En dat is zo ontzettend belang-
rijk, want je bent een tussenstation, 
een basis in dat leven van dat kind.
Je kunt die rust, regelmaat en het 
vertrouwen op dat pad van het kind 
terugbrengen als pleegouder.” 

Meer informatie
Kenter Jeugdhulp biedt de inzet van 
gespecialiseerde opvoedhulp en 
psychische hulp aan jeugdigen van
0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met 
ontwikkelings-, gedrags- en gezins-
problemen. Veiligheid en ontwikke-
ling van het kind of de jongere staan 
daarbij altijd voorop.  

Iedereen met opgroei- en opvoed-
vragen, kan bij Kenter Jeugdhulp 
terecht. Vervolgens wordt de best 
passende opvoedhulp of psychische 
hulp ingezet. De zorgvraag van het 
kind vormt altijd het uitgangspunt. 
Wilt u meer weten of denkt u eraan 
om ook pleegouder te worden? Kijk 
dan op: https://kenterjeugdhulp.nl/.

“Als pleegouder kun je rust, regelmaat en het 
vertrouwen terugbrengen op het pad van het kind”

V.l.n.r.: Floor van Blitterswijk (CJG), pleegouders Els en José Evers, wethouder Sam Meerho� en Carin Hassing van Kenter Jeugdhulp.  Foto: Bart Jonker. 

Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Heemstede - De juiste oplossing 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is: ‘Spijt is verstand 
dat te laat komt’. Uit de loting 
van juiste oplossingen is Leon 
van den Oetelaar de gelukkige 
winnaar geworden. Hij kan zijn 
prijs, de gevulde AH-tas, afhalen 
bij Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede.
De winnaar is geïnformeerd. Van 
harte gefeliciteerd!

Heemstede - Donderdag 10 novem-
ber is de Dag van de Mantelzorg. Een 
dag van aandacht en waardering 
voor iedereen die voor een naaste 
zorgt. Mantelzorgers doen iets heel 
bijzonders. Het is belangrijk om 
daarbij stil te staan. Onder meer de 
gemeenten Heemstede en Bloemen-
daal doen dat met een verwendag 
voor mantelzorgers.
Mantelzorgen is geen keuze, het 
komt op je pad. 1 op de 3 Nederlan-
ders van 16 jaar en ouder is mantel-
zorger. Samen zijn dit ongeveer 5 
miljoen mantelzorgers. Veel mantel-
zorgers combineren het mantel-
zorgen met werk, studie en/of een 
gezin. Zij nemen veel zorg op zich en 
dat mag gezien worden. Tandem, 
Centrum voor Mantelzorgondersteu-
ning, heeft daarom, namens de 
diverse gemeentes, bij Tandem gere-
gistreerde mantelzorgers uitgeno-
digd om te genieten voor een 
ontspannen ‘moment voor jezelf’. Zij 
kunnen op deze feestelijke dag 
genieten van mooie muziek, zingen, 
wandelen met een stadsgids, samen 
naar de �lm bij de Filmkoepel of een 
documentaire.
Kijk voor meer informatie over 
mantelzorg en de ondersteunings-
mogelijkheden op:
www.tandemmantelzorg.nl of
neem contact op met Tandem,
tel.: 023-8910610 of via de e-mail:
info@tandemmantelzorg.nl.

Dag van de Mantelzorg: 
‘Mantelzorgers doen 
iets bijzonders’

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - In de nacht van 
woensdag 16 november 00.00 
uur t/m donderdagochtend 17 
november 06.00 uur, vinder er 
werkzaamheden aan het spoor 
door ProRail plaats met een slijp-
trein. Deze werkzaamheden 
kunnen licht- en geluidsoverlast 
veroorzaken.
Meer informatie op:
www.prorail.nl.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 13 november, 10u.
Kand. L. van Aalst (Amsterdam).
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 10 november, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Ps. R. Verhaegh.
Vrijdag 11 november, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Ps. R. Verhaegh.
Zondag 13 november ,10u.
Klaverblad- familieviering mmv In 
Between. Voorganger Ps. A. Dekker. 
Alle vieringen zijn te volgen via 

live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 13 november, 10u.
Ds. J.W. Verwijs.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 9 november, 10u.
Viering hart voor ouderen, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 9 november, van 11.30 
-12.30u. Uitstelling van het Allerhei-

ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding , pater Esko Kissboat.
Zondag 13 november, 10u. Eucha-
ristieviering, pater Esko Kissboat.
Zondagavond 13 november, 18.45u. 
Plechtig Lof.
Het secretariaat is geopend op 
maandag, dinsdag en vrijdag van 
9-12u., 023-5286608,
info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Wilheminaplein Heemstede
Zondag 13 november, 10u.      

Ds. Pieter Terpstra dienst mmv de 
Cantorij. De diensten zijn ook online 
te volgen via YouTube en kerkom-
roep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 13 november, 10u.  
Spreker: Peter de Jong.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 13 november, 10u.
Ds. Pieter Terpstra. Gezamenlijke 
dienst in Heemstede. De vierin-gen 
zijn ook online te volgen, zie: www.
pkntrefpunt.nl, klik op actueel of 
zoek op YouTube naar trefpunt 
Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Het huidige pand is van 1979 en heeft nadien nog 
veel verbouwingen gehad. Daarvoor stond echter 
een ander pand getuige de toen-foto die eerder in 
de Heemsteder van 31 juli 2013 heeft gestaan, 
ingestuurd door Rita Deenik-de Rijk uit Canada. 
Het pand werd ‘Zorgvliet’ genoemd en dat stond boven de deur. Dat pand 
is gebouwd in 1926. 
Behanger/sto�eerder/woninginrichter H.P. de Rijk was de eerste 
bewoner/ondernemer op Binnenweg 95 al wordt in het adresboek van 
Heemstede van 1929 en 1930 ook metselaar W.H. v.d. Eem genoemd. 
Volgens de Eerste Heemsteedsche Courant van 30 november 1934 was 
Sinterklaas erg geschrokken, want �rma H.P. Rijk had haar collectie zo laag 
geprijsd, dat Sinterklaas wel moest schrikken. Leuk verhaaltje als 
advertentie. 

In 1935 liet H.P. Rijk zijn oude winkel �ink verbouwen tot een moderne 
zaak. In de Eerste Heemsteedsche Courant van 20 juni 1940 plaatste H.P. 
Rijk een advertentie om te helpen huizen te verduisteren. Tot 1959 had 
H.P. zijn onderneming op Binnenweg 95. Op 1 mei 1959 werd er een 
nieuwe winkel geopend: Stylista. Ook hier kon men terecht voor interieur-
verzorging. Voor deze winkel werd Binnenweg 95 verbouwd en kwam het 
woongedeelte te vervallen. 

In mei 1965 werd er een totaal andere onderneming op nummer 95 
geopend. Antiquair Stomp begon op 95 met galerie ‘Arti�cia’. Buiten de 
verkoop van antiek werden er ook tentoonstellingen gehouden met schil-
derijen, tekeningen, etsen en keramiek van bekende kunstenaars. In de 
volgende drie jaar werd er bijna dagelijks in de agenda’s van de diverse 
kranten melding gemaakt van lopende tentoonstellingen. 
Op 16 juli 1968 werd er, na een interne verbouwing van het pand, een 
bijkantoor van de Nederlandse Middenstandsbank geopend op nummer 
95. In 1979 werd een nieuw bankgebouw gebouwd, het huidige pand.
In 1994 was er een verbouwing van het pand voor de ING-bank en in 
1998 kwam het huidige pand van Binnenweg 93 naast de ING-bank te 
staan. In de winkel komt ‘Fixet’ en later ook Kort IJzerhandel op zowel 
nummer 93 als 95. In 2005 komt de Rabobank op Binnenweg 93/95 en 
deze sluit in 2021. Vanaf 24 November 2022 komt de nieuwe winkel Klus-
Wijs op Binnenweg 93-95. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 7 november 2022. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (42)

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Hoe wordt glas geproduceerd? 
Glasblazers aan het werk zien is 
een zinnenstrelende ervaring.
Uit de ovens komt een verzen-
gende hitte en is de oranje gloed 
te zien van gesmolten glas.

De glasmakers dompelen hun 
lange blaaspijpen in de oven-
opening en halen er rood hete 
bollen uit die zo zacht zijn als 
vaseline.

Een stuk glaswerk maken is teamwerk, waarbij iedere werker op de 
andere rekent. Timing en precisie zijn essentieel omdat glas vlug afkoelt. 
Het is een exclusieve mannenjob: in centraal Europa zijn geen vrouwelijke 
glasblazers.
In een traditionele glasfabriek werken bij elke ovenopening drie tot vier 
arbeiders, wiens taken strikt gede�nieerd zijn.
Er is de meester die het meest gekwali�ceerd is en de meeste ervaring 
heeft, de hoofdblazers en twee helpers die de glassubstantie uit de oven 
halen en de meester de nodige gereedschappen aanreiken.

Glas in zijn ruwe vorm lijkt op een bloem die bestrooid is met bruine 
suiker. Omgesmolten loodkristal lijkt op kerriepoeder: het loodoxide is 
feloranje. 
Het glas wordt gesmolten tot een oranje brij op een temperatuur van 
ongeveer 1400 graden Celsius. Het glas blijft in zijn gesmolten staat tot 
het afgekoeld en bewerkt wordt.
Een oven heeft drie tot acht openingen waaruit de glasmaker met een
2,5 m lange ijzeren blaaspijp de nodige hoeveelheid gesmolten glas 
haalt.

Wordt vervolgd.

Decoratief glas: rood met goud en 
emaillen, handgemaakt in 1970

Heemstede - Sinds 2 november tot 
10 januari is de Roze Kunstlijn ‘Stil’ te 
zien in de Burgerzaal in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. 

Kunstenaars hebben werk met het 
thema ‘Stil’. Daarbij zijn zij vrij ge-
weest in hun interpretatie. Deze vari-
eert dan ook van verstilling tot afwe-

zigheid van stilte. Van zwijgen, ver-
zwijgen tot ‘we zijn er’. Want, zoals uit 
de naam Roze Kunstlijn blijkt, is deze 
kunst voor iedereen om kennis laten 
maken met het roze, een aanduiding 
voor wat meestal aangeduid wordt 
met lhbtqiaplus. 
De tentoonstelling ‘Stil’ sluit aan bij 
Kunstlijn Haarlem, maar is tijdens het 
weekend gesloten. Doordeweeks zijn 
de kunstwerken van meer dan twin-
tig kunstenaars te zien.
De o�ciële opening, door wethou-
der Sam Meerhof van Heemstede is 
op 11 november van 15 - 18 uur.
Er is muziek door Alexander van der 
Dooren (bekend van o.a. musicals en 
het COC-songfestival) en Astrid 
Nijgh.

Roze Kunstlijn op het raadhuis van Heemstede

Een van de werken van de Roze Kunstlijn. Beeld aangeleverd.



HJF Huiswerkbegeleiding

BĲ LES OF HULP BĲ  JE HUISWERK:
BĲ  ONS LUKT HET WEL.

Extra steuntje in de rug 
nodig? Neem contact op! 

HJF Huiswerkbegeleiding

Informatie: Hedwig Jurrius, 06-46577776
Joris Luyendijk over 
De zeven vinkjes

Locatie: Oude Kerk 
Wilhelminaplein Heemstede

Boudewijn de Groot 
signeert zijn nieuwe CD 
Windveren

lezing

Boudewijn de Groot

Aanvang: 14.30 uur    Toegang: €7,50   
reserveren gewenst

Aanvang: 16.00 uur 
Wees welkom

13
november

zondag

12
november

zaterdag

Auteurs bij
boekhandel Blokker

Binnenweg 138 Heemstede     www.boekhandelblokker.nl

Aanmelden kan via: info@boekhandelblokker.nl en 023 - 52 82 472

Volg ons op:     

Dit is een samenwerking met 
Protestantse Gemeente Heemstede

Van 12 november tot 13 november
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Zien
we je

dan?

Zondag
27

november

Sinterklaas
in

LOFT

Sinterklaas
in

LOFT

Lunchbar LOFT staat die dag in het
teken van de Sint. Kom lekker

lunchen met de kinderen.
Rond 3 uur komt Sinterklaas op

bezoek.
We maken er een feestje van met
kleurplaten, pepernoten en een 

kleine verrassing.
Alleen even Sint gedag zeggen mag

natuurlijk ook altijd.

Raadhuiss t raat 62 , 2 10 1HJ Heemstede -
www. lo f theemstede .n l

in fo@lo f theemstede .n l - 023-8882175

* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Gemiddeld verdien je bij 
het bezorgen van deze krant €10,- per 
uur en kan je zelf bepalen hoe groot 
je wijk wordt. De meeste zijn met 1 á 
1.5 uur per week klaar. Meld je aan en 
probeer het eens bij Verspreidnet. Tel. 
0251-674433
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en gewone 
�etsen om te knutselen.
Tel. 06-14069852

Te koop:
Elektr. b.b.q voor binnen €12,-, kruis-
sleutel €5,-, stalen huishoudtrapje 
2 treeds €11,-, droogtoren nu €16,-, 
hark €5,-, scho�el €5,-. 
Tel. 06-5273320
Te koop:
Roei-apparaat, z.g.a.n. €65,-. 
el. 023-5280126
Te koop:
Videocamera hdd Sony handycam 
60 gb incl. oplaadstation en ko�er, 
i.z.g.st. €90,-. Tel. 023-5581649

Gevraagd:
Zwarte muziekstandaard, wie 
heeft er 1 die niet gebruikt wordt? 
Peuterbed liefst met matras, i.g.st. Tel. 
06-41553846
Gevraagd:
Goedkope maar bruikbare �ets voor 
2 kleindochters (15 en 19 jr) n.a.v. 
gestolen �etsen. Tel. 06-54300063
Gevraagd:
Oude brommer, jaren ‘60, Batavus 
Super Sport of Sparta SH 50 GG50. 
Tel. 06-174837700
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Heemstede - Wat zou dat schilderij 
van oma waard zijn? Levert dat oude 
beeldje, of grootmoeders ring mis-
schien nog iets op of kan het weg? 
En wat is eigenlijk de oorsprong van 
dit object? Heeft u ook zo’n voorwerp 
waarvan u twijfelt of het nou waar-
devol of waardeloos is? Kom dan 
woensdag 16 november tussen 10 en 
15 uur naar de Dorcas Taxatiedag in 
de  Dorcas Winkel aan de Herenweg 
101 in Heemstede. 

Twee erkende taxateurs: de eigen 
taxateur Aad Aanhane en de heer Le 
Clercq van veilinghuis Vendu Rotter-
dam beoordelen alle meegebrachte 
voorwerpen. Allerlei soorten objec-
ten zijn welkom. Denk bijvoorbeeld 
aan een schilderij, vaasje, beeld, 
sieraad, boek of servies. Na een gron-
dige bestudering van het artikel laat 
de taxateur weten wat de waarde is 
en hoe hij tot dit oordeel komt. Dat is 
het verhaal achter het object. 

Doneren  
Het voorwerp kan na de taxatie weer 
worden meegenomen naar huis, 
maar het veilinghuis kan het ook 
laten veilen voor de eigenaar. Hier-
voor moet een kleine vergoeding 
betaald worden aan het veilinghuis, 
die dit weer doneert aan Dorcas. De 
overige opbrengst van de veiling is 
bestemd voor de eigenaar, die 
natuurlijk ook kan besluiten om dit 
bedrag te doneren aan Dorcas. De 
hulp- en ontwikkelingsorganisatie 
besteed het geld aan projecten voor 
mensen in nood in Oost-Europa, 
Oost-Afrika en het Midden-Oosten. 

Meer informatie 
Deelname aan de taxatie kost 2,50 
euro per voorwerp en er geldt een 
maximum van 4 voorwerpen. Op-
gave is niet nodig. Die dag is een-
malig de Dorcaswinkel op woensdag 
geopend. Meer informatie op:
www.dorcas.nl/winkels/heemstede.

Kom naar de Taxatiedag in Dorcas Winkel Heemstede

Taxatiedag bij Dorcas. Foto aange-
leverd door Dorcas Heemstede.

Regio - Kievit Maaltijdservice is al 
ruim 50 jaar gespecialiseerd in het 
bereiden en bezorgen van maal-
tijden. Elke dag voor jezelf een uitge-
balanceerde maaltijd bereiden kan 
een grote opgave zijn of zelfs een 
onmogelijkheid worden. Dan is het 
�jn om te weten dat Kievit Maaltijd-
service u die zorg graag uit handen 
neemt. 

Kievit bereidt elke dag verse, vitami-
nerijke maaltijden die zowel warm 
als gekoeld bezorgd kunnen worden. 
Per dag is er keuze uit drie verschil-
lende menu’s. Zij leveren ook suiker-
vrije, zoutarme en vegetarische maal-
tijden. Bovendien houden ze tijdens 
het bedenken van de dagmenu’s 

rekening met de vier seizoenen. Dat 
zorgt voor afwisseling in de menu’s 
en dat is wel zo prettig. 
Vanaf heden bezorgt Kievit Maaltijd-
service vriesverse maaltijden van hun 
nieuwe partner Vers aan Tafel Maal-
tijdservice. Al meer dan 15 jaar be-
reiden de chef-koks van Vers aan 
Tafel op ambachtelijke wijze de heer-
lijkste maaltijden met natuurlijke 
ingrediënten en duurzame produc-
ten. Met keuze uit meer dan 160 
vriesverse maaltijden uit de Holland-
se, Italiaanse of oosterse keuken kunt 
u elke dag genieten van een heerlijke 
maaltijd! Ook voor vegetarische, 
zoutarme, gemalen of kleine maal-
tijden kunt u bij Vers aan Tafel te-
recht. De eigen bezorgers bezorgen 

de maaltijden gratis bij u thuis. Op 
welke dag uw bestelling bezorgd 
wordt gaat in overleg met u. Er kan 
worden bezorgd op werkdagen 
tussen 11.00 en 13.30 uur en tussen 
15.30 en 18.00 uur. De maaltijden 
bewaart u in de vriezer en na leve-
ring zijn de maaltijden minimaal 
twee maanden houdbaar. U kunt op 
ieder moment een maaltijd uit de 
vriezer halen en binnen een kwartier 
kunt u genieten van een lekkere en 
gezonde maaltijd uit de oven of 
magnetron. Makkelijk toch?

Bent u benieuwd naar de vriesverse 
of warme maaltijden en wilt u meer 
informatie? Ga dan naar www.
kievitbv.nl of bel naar 023-5319143.

Kievit Maaltijdservice levert nu óók vriesverse maaltijden van Vers aan Tafel

Kievit Maaltijdservice bezorgt nu ook maaltijden van Vers aan Tafel.
Foto aangeleverd.

Heemstede - Door met elkaar onze 
dierbare overledenen te herdenken, 
houden wij herinneringen levend en 
zijn wij er voor elkaar. Met deze ge-
dachte houdt de Gemeente Heem-
stede op woensdag 16 november 
van 18-21 uur de jaarlijkse Lichtjes-
avond ‘Heemstede Herdenkt’ op de 
Algemene Begraafplaats aan de Herfst-
laan. Kom ook met familie en vrien-
den en steek bij de laatste rustplaats 
van uw dierbare(n) een lichtje aan. 
De begraafplaats ademt ’s avonds 
een warme sfeer: alle paden zijn 
verlicht met fakkels, waxinelichtjes 
en vuurkorven en op verschillende 
plekken staan livemuzikanten 
(Michiel Hoogendijk, Botman & Van 

Vleuten, Basic Matters, Amanda 
Muller en Sander Veeken) en een 
dichter (Marten Janse).  
Het team van Brokking & Bokslag, 
staat bij de ingang om iedereen een 
warm drankje aan te bieden en te 
helpen met het maken van een lief-
devol lichtje voor de overledenen. 
Om 19 uur heet wethouder Eveline 
Stam alle bezoekers in de aula 
welkom en spreekt dominee Pieter 
Terpstra vervolgens de overden-
kingsrede uit.  

Kijk voor het volledige programma: 
www.begraafplaats.heemstede.nl.

Fijne lichtjesavond!

Lichtjesavond ‘Heemstede Herdenkt’

Begraafplaats Herfstlaan. Foto aangeleverd door Brokking & Bokslag.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Geen zin om te koken 
en toch even lekker gaan eten? Dan 
kan iedereen terecht op maandag, 
dinsdag en woensdag in het Eethuis 
de Luifel van WIJ Heemstede, aan de 
Herenweg 96. Heerlijk eten voor een 
luttel bedrag: een driegangenmenu 
voor €12,50. Kiest u alleen een 
hoofdgerecht, dan betaalt u slechts 
€7,90. Op maandag en woensdag 
wordt er een meer traditioneel menu 
geserveerd, maar op dinsdag neemt 
kookkunstenaar Zahra Al Askar u 
mee met haar culinaire hoogstandjes 
uit verre oorden met exotische 
smaken. Een ware wereldkeuken, 
indien gewenst ook vegetarisch.  

Zahra Al Askar is uit Irak gevlucht en 
in januari 2008 in Nederland 
gekomen. Ze is opgeroeid in de 
Iraakse stad Mosoel, qua grootte de 
tweede stad van het land. “Ik denk 
dat ik misschien wel  uit het mooiste 
land ter wereld kom”, vertelt ze. “Maar 
de situatie is er helaas nog gevaar-
lijker dan het er al was.” 

Koken met het hart
De liefde voor het koken is bijna met 
de paplepel ingegoten. Sinds april 
kookt ze op dinsdag voor Eethuis de 
Luifel en dat is een groot succes. “Ik 
moest als kind van school af en begin 
te koken in de keuken van mijn 
moeder”, vertelt de goedlachse 
Zahra. Zij heeft mij alles geleerd en 

daarna kon ik alles alleen maken. 
Maar ik ben ook altijd een oma-
kindje geweest. Van haar heb ik 
zoveel geleerd. Ik maak voor 
vanavond echt de gerechten van 
mijn oma en maak daar veel mensen 
blij mee. Ik hoor iedere avond terug 
dat mijn gasten erg tevreden zijn en 
alles lekker vinden.” Zahra kookt alles 
vers en maakt alles zelf. Niets uit 
zakjes en pakjes. Vooral gerechten uit 
de keuken van Irak en het Midden-
Oosten, die reikt tot Turkije en Grie-
kenland en Noord-Afrika. Alles in 
goede ver�jnde smaakbalans met de 
juiste kruiding in de juiste proporties. 
En dat is te proeven, alles smaakt 
even lekker. Zoals haar pompoen-
soep, kofta gehaktballetjes in toma-
tensaus en een heerlijk eigenge-
maakt toetje. Het is allemaal een 
feestje. Haar liefde voor het koken is 
in ieder gerecht te proeven. “Ik kook 
altijd met liefde en mijn hele hart”, 
vertelt ze trots. “Ik wil hier graag 
verder in doorgaan en een chef-
opleiding doen, zodat ik ooit mijn 
eigen eethuis kan openen.”

Iedereen kan mee-eten! 
Wilt u mee-eten? Het enige wat u 
dient te doen is uiterlijk de vrijdag 
ervoor om 13.00 uur u aan te melden 
voor de daaropvolgende week.
Dat kan door te bellen met de 
receptie van de Luifel op 023 – 548 

Eethuis de Luifel: de met liefde bereide gerechten van Zahra Al Askar

Zahra Al Askar houdt van koken. Foto’s: Bart Jonker.

38 28 of een mail te sturen naar: 
info@wijheemstede.nl.
Het Eethuis opent op maandag, 
dinsdag en woensdag vanaf 17 uur. U 

kunt tot 18 uur aanschuiven. Het 
weekmenu is te vinden op:
https://wijheemstede.nl/
ontmoeten-2/eethuis/. 

Hoofdgerecht: Koftaballetjes in toematensaus. 
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Door Eric van Westerloo 

Bennebroek – Het voetbalteam van 
BSM speelde met rouwbanden. Voor 
de aftrap werd er één minuut stilge-
staan bij het overlijden van clubicoon 
Chiel van der Linde. Van der Linde 
(91) woonde, bij wijze van spreken, 
op zijn cluppie op het Rottegat in 
Bennebroek. 
Na een minuut of drie kon BSM al 
juichen. De lange aanvoerder en 
kopsterke Jan Douwe Box die na een 
corner in een rommelige situatie de 

bal in het Zaandijkse doel zag ver-
dwijnen. Vooral de eerste 20 minuten 
was BSM sterker aan de bal, kozen 
betere oplossingen en hoefde alleen 
maar af te wachten of en wanneer 
Zaandijk eens gevaarlijk werd. En 
Zaandijk kwam iets beter in de 
wedstrijd, al was er weinig gevaar 
voor het doel van BSM-goalie Cas 
Hortensius. Nog voor de pauze 
werkte Jesper Eindhoven de bal voor 
de 2-0 in het Zaandijkse doel. Daar-
voor al waren er, via snelle uitbraken, 
kansen op meer voor BSM. Helaas 

ontbrak de nauwkeurigheid vaak. 
De scheidsrechter vloot voor rust 
ruim 3 minuten te vroeg af. Hij keek 
verbaasd naar de klok op het score-
bord en zag dat er nog ruim drie 
minuten te spelen waren. De spelers 
waren al onderweg naar de kleed-
kamer dus liet hij het er maar bij 
zitten. In de tweede helft van het-
zelfde laken een pak. BSM had het 
beter van het spel en Zaandijk was 
onmachtig om aanvallend een echte 
vuist te maken. 
Halverwege de tweede helft werd 
Eindhoven gevloerd binnen de 16 
meter, dus een penalty die door Sem 
van der Meer keurig binnen de palen 
werd geschoten 3-0. Met nog 10 
minuten te gaan kon Zaandijk toch 
nog de eer redden. Er werd in de 
defensie van BSM niet goed opgelet 
en zo kon Zaandijk nog iets terug-
doen 3-1.  Jimmy Braspenning van 
Zaandijk ontving zijn tweede gele 
kaart en kon vertrekken. Met nog 
maar 10 tegenstanders speelde BSM 
de partij simpel uit.
Aanstaande zondag gaat BSM op 
bezoek bij Geel Wit in Haarlem.

BSM blijft eenvoudig overeind tegen Zaandijk

Aanvallend spel bij BSM-Zaandijk. Foto: Eric van Westerloo.

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 sportman  6 kerkbewaarder  12 militaire overval  
13 brandstof  15 enigma  18 zeuren  20 informatie-technologie  
21 roofdier  23 met name  24 ieder  25 voertuig  26 maand  
27 zangnoot  29 ad interim  30 titel  32 laatstgenoemde  33 
omslagrok  36 eiergerecht  39 strafwerktuig  40 ontkenning  41 
goor  44 aantekenboek  47 pers. vnw.  48 namelijk  49 zangnoot  
50 motorschip  52 Ierse verzetsgroep  53 vervoermiddel  55 
ijdeltuit  56 slee  58 moeder-overste  60 blijkens de akten  
61 suikersiroop  64 ingetogen  67 heilige stier  68 plan  69 
elfenkoning  70 handelend optreden.

Verticaal: 2 brandgang  3 bergplaats  4 vordering  5 ridder  7 
insect  8 bladgroente  9 broodsoort  10 water in Utrecht  11 
epistel  14 intiem  16 kaartenboek  17 soepel  18 tweestrijd  19 
muggenlarve  22 vogelproduct  28 test  31 geul  34 behoeftig  
35 ijzerhoudende grond  37 een zekere  38 plechtige gelofte  
41 tuinkamer  42 inning  43 aardbol  44 dierentuin  45 grappig  
46 beroemd vioolbouwer  47 pl. in Amerika  51 oefentijd  54 of 
dergelijke  57 snuiftabak  59 riv. in Noord-Brabant  62 werkplaats 
(afk.)  63 Engelse titel  65 pl. in Gelderland  66 honingdrank.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68

69 70

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 in Heemstede. 
Lekker puzzelen voor een heerlijke 
� es wijn. De CORETTE is huiswijn 
van Wijnkoperij de Gouden Ton. 
De Chardonnay is één van de 
meest populaire. Door haar lichte 
houtlagering en frisse fruit smaakt 
deze wijn heerlijk bij de gevulde 
borreltafel en bij de mediterrane 
keuken zorgt de zachte kruidigheid 
voor een � jne wijn-spijscombinatie. 
CORETTE-actie tot 20 november:
alle 8 CORETTE wijnen 5+1 gratis!
Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
14 november, 17 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoonnr. 
en e-mailadres.
De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail 
waarmee de gewonnen 
� es wijn afgehaald kan 
worden bij Wijnkoperij 
De Gouden Ton in 
Heemstede. Over de 
uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
Succes!

Oplossing

 6 1 3  65 48  18 19 57

Succes!

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In de wijde omgeving 
werd er dit weekend aandacht 
geschonken aan de kunst in de 
breedste zin. Heemstede doet al 
jaren mee met de Kunstlijn. Ooit in 
de sporthal op het sportcomplex 
Groenendaal en ook de burgerzaal 
van het raadhuis fungeerde eerder 
ook al als tentoonstellingsruimte. 

Nu fungeren de lokalen in het 
Centrum de Luifel als uitvalsbasis en 
de start van kunstlijn route. Aanwe-
zige kunstenaars toonden hun werk 
en gaven uitleg. Naast de Luifel 
waren ook de volgende locaties te 
bezoeken. Op de Blekersvaartweg, 
de Oude Molen op de Glip, Kerklaan, 
Industrieweg en de Voorweg, had-
den ateliers hun deuren geopend. 
Hartstikke interessant als een kunste-
naar kan uitleggen wat het kunst-

werk precies inhoudt. Soms is het 
direct te zien soms blijft het gissen 
en moet de maker even toelichten 
wat de bedoeling is achter zijn of 
haar kunstwerk. Hoe is de kunstenaar 
tot dit werk gekomen? Was het een 

opdracht of gewoon iets wat de 
kunstenaar altijd al een wilde maken? 
Van alle werken die hangen, liggen 
of staan is er nooit een hetzelfde.
Dat maakt kunst juist zo leuk. Alle 
stukken zijn uniek en op zeker is er 
nooit eenzelfde creatie eerder ge-
maakt.

Vanaf Bennebroek tot Driehuis en 
Velsen presenteerden het afgelopen 
wekend een kleine 300 kunstenaars 
hun werk. De Heemsteder nam een 
kijkje in de Luifel.
Bij binnenkomst op zondag stond 
een zelfportret van Van Gogh, 
gemaakt door de kinderen van de 
Crayenesterschool in het kader van 
de Kinderkunstlijn.  

Beeldend kunstenaar Jacintha Reijn-
ders poseerde tussen haar creaties.  
Twee dagen lang stonden de deuren 
open en steeds waren er weer bezoe-

kers. De een bleef lang hangen om 
alles eens goed in zich op te nemen. 
Een ander was juist heel snel en 
stond klaar met een oordeel. Al met 

al een goed bezocht evenement een 
evenement die de kunstenaar zelf 
hebben ontwikkeld en ieder jaar 
weer organiseren.

Jaarlijks terugkerende aandacht voor de Kunstlijn doet de kunst goed

Jacintha Reijnders met haar werk. Foto’s: Eric van Westerloo.

Kinderkunstlijn met zelfportret van 
Van Gogh gemaakt door de scholieren 
van de Crayenesterschool.

Heemstede - Zondag 13 november 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Sportplaza Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. In deze sportaccommo-
datie wisselen die dag weer vele 
gebruikte goederen, van eigenaar. 
De vlooienmarkt is open van 09.30 
tot 16.00 uur en de toegang be-

draagt €3,- p.p (kinderen tot en met 
11 jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree).  

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: organisa-
tiebureau MIKKI, tel. 0229-24 47 39 of 
24 46 49.
Of kijk op internet: www.mikki.nl.

Vlooienmarkt in Sportplaza Heemstede

Vlooienmarkt in Sportplaza. Foto aangeleverd door Organisatiebureau MIKKI.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het lag een beetje voor 
de hand dat er een moment zou 
komen dat aan het optreden van 
Bonnema binnen de VVD-fractie een 
einde zou komen. Reeds bij zijn kan-
didaatstelling berichtte de Heem-
steder al dat hij, op zijn zachts ge-
zegd, het niet zo nauw nam met de 
mores binnen het zakenleven.
Een spoor van onverkwikkelijke 
zaken heeft Bonnema de afgelopen 
decennia op zijn conto kunnen bij 
schrijven. 

Wat leidde nu tot zijn vertrek? Het 
Facebookplatform Politiek Café 
Heemstede twijfelde wie er achter 
bepaalde berichten schuilging. Dit 
bleek, na intern onderzoek, waar-
schijnlijk Bonnema te zijn. Hij nam 
dus een andere identiteit aan. Om 
zeker te zijn dat het Bonnema betrof, 
hebben cyberspecialisten van de 
politie vluchtig naar de zaak geke-
ken. Zonder verder diepgaand 
onderzoek te doen konden zij wel 
hun sterke vermoeden uitspreken 
dat e.e.a. niet in de haak was.

Daarop heeft de VVD, via fractievoor-
zitter John Wulfers en partijvoorzitter 
Van Praag de stand van zaken rond 
de persoon Bonnema voorgelegd 
aan de raadsfractie. Zij zijn unaniem 

van oordeel dat Bonnema niet langer 
welkom is binnen de VVD-fractie.  
Bonnema werd de kans gegeven zijn 
kant van de zaak te belichten. 
Bonnema zegde een gesprek hier-
over op het allerlaatste moment af. 
Wel postte hij een tweet waarin hij 
schreef zich niet langer te kunnen 
vinden in de politieke lijn van de VVD 
in Den Haag.
Om die reden stapt hij, volgens 
hemzelf dan, uit de VVD-fractie. 
Bonnema gaat als eenling verder en 
staat zijn raadszetel niet af.
Gezien de uitlatingen, onder een 
valse naam, kan zijn terugkeer in de 

gemeenteraad niet op veel waarde-
ring van de zittende raadsleden 
rekenen. 
Gezien de handel en wandel van 
Bonnema lag een dergelijk scenario 
al op de loer. Waarom hij op Face-
book een andere identiteit aannam, 
waarmee hij andere politici de maat 
nam, is onnodig. Als raadslid kan en 
mag hij alles wat hij aan de kaak wil 
stellen in de openbaarheid zeggen. 
Voor schuldeisers was hij lange tijd 
onvindbaar.
Door zelf de publiciteit te zoeken zijn 
gedupeerden weer in beweging 
gekomen.  

Yori Bonnema uit de fractie van VVD Heemstede

Bonnema legt de eed af. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het mag als een van de 
jaarlijkse politieke hoogtepunten 
worden beschouwd: anderhalve dag 
lang de begroting voor het komende 
jaar door akkeren. Kloppen de cijfers, 
wordt er aan onze wensen voldaan 
en waar zitten de fouten? Hadden 
partijen tot dit jaar een beperk aantal 
minuten spreektijd, dit jaar was dat 
vrijgelaten en kon iedere partij 
zonder tijdsdruk visie geven op de 
begroting. Van meerdere kanten viel 
het verwijt aan het college dat de 
participatie en de communicatie met 
de inwoners niet op orde is. Tevens 
viel te beluisteren dat alle partijen de 
minima willen ontzien. De VVD 
meldde in de eerste termijn al dat ze 
de begroting zouden goedkeuren, 
wat HBB de reactie ontlokte: “Dan 
heeft verdere discussie geen zin 
meer.” Het bouwen van meer 
woningen ligt ook in Heemstede 

gevoelig. Derks (D66) stelde voor het 
Manpadslaangebied maar aan te 
kopen. De gemeente wil juist geen 
risico’s nemen om zich als projectont-
wikkelaar op te stellen. 

Het meeste vuurwerk kwam van 
oppositiepartij HBB. Jan Verhage is 
bekend met het interpreteren van 
begrotingen en geeft er zelfs les in 
bij de overheid. Hem was opgevallen 
dat er een post van 100.000 aan 
inkomsten was opgenomen door 
verhoging van de parkeertarieven. 
Dat stond vorig jaar in de meerjaren-
begroting, maar was nimmer geac-
cordeerd door de gemeenteraad. 
Wethouder De Wit moest haar fout 
toegegeven en haalt deze post uit de 
begroting 2023. HBB wilde i.p.v. een 
verlaging van 50.000 op het armoe-
debeleid juist een verhogen met 
eenzelfde bedrag. Dat voorstel 
haalde het niet. Het college en de 
meerderheid van de partijen vinden 

dat er voor mensen die het nodig 
hebben altijd geld beschikbaar is en 
blijft. Verhage hekelde ook het feit 
dat er nu vier wethouders zijn waar 
er drie eenvoudig de taken kunnen 
uitvoeren. Over vier jaar genomen 
komt hij op een bedrag van 1 miljoen 
aan extra uitgaven voor deze bezet-
ting. Twee wethouders voor de jeugd 
is uniek in Nederland. Ten slotte denk 
HBB dat van de acht miljoen die 
meer wordt uitgegeven dan in 2022. 
Een bedrag van 600.000 voor het 
binnenhalen van trainees, 126.000 
voor extra BOA’s, 30.000 voor een 
wijkwandeling van het college en 
145.000 voor een projectleider die 
een jeugdakkoord moet schrijven te 
veel van het goede is. HBB wil de 
OZB in 2023 bevriezen. 

Het CDA merkte op dat de gemeen-
teraad weinig invloed heeft op de 
klimaatdoelstellingen en op Haagse 
besluiten. D66 ziet het klimaat en de 

woningcrisis als prioriteit. Het plan 
wegcategorisering daarvan vindt 
Rocourt (D66) een investering van 12 
miljoen wel heel veel geld. Kan dat 
niet goedkoper? Wethouders Stam 
probeerde omstandig uit te leggen 
dat het niet anders kan. Men is al 
bezig met de plannen voor de César 
Francklaan en de Wagenaarlaan. 
Deze twee wegen dienen als voor-
beeld en lering voor verdere projec-
ten zoals de Zandvoortselaan. De 
Zandvoortselaan staat hoog op de 
agenda van GroenLinks. Thera van 
der Heijden (GL) wilde zo snel moge-
lijk de �etspaden aldaar aanpakken. 
De veiligheid is hier in het geding, 
maar wethouder Stam houdt vast 
aan de planning. In 2023 verbreden 
en pas in 2026 �etspaden asfalteren. 
GroenLinks vond de opzet van de 
begroting gemankeerd. Een goede 
controlemogelijkheid ontbreekt. 
Meer partijen hadden moeite met de 
opzet en gaan dat bespreken. Er 

werd een aantal amendementen en 
moties ingediend die lang niet allen 
de eindstreep haalden. 
Zo sneuvelde een motie van Groen-
Links over schone lucht waarbij het 
stoken van een open haard of hout-
kachel wordt ontmoedigd of verbo-
den. Een HBB-amendement om de 
OZB komend jaar niet te indexeren 
haalde het niet. Unaniem stemde de 
raad wel voor een ophoging van het 
eigen raadsbudget met 60.000 euro. 
De PvdA wil een noodfonds voor de 
toekomst dat er na stemming niet 
komt. 

Begroting goedgekeurd
Kortom: een rustige begrotingsraad 
waarbij het college het niet te moei-
lijk werd gemaakt. Financieel wethou-
der De Wit kon terugkijken op twee 
goede dagen. In heldere bewoor-
dingen kon zij de begroting verde-
digen. Uiteindelijk werd de begroting 
2023 unaniem goedgekeurd.

Algemene politieke beschouwingen zonder wanklank

Heemstede - Op zaterdag 12 novem-
ber tussen 10.15 en 12.00 uur komen 
Sinterklaas en de pieten per boot aan 
in de haven van Heemstede. Hier 
worden ze feestelijk welkom geheten 
door burgemeester Astrid Nienhuis. 
Daarna volgt een optocht via de 
Postlaan naar de winkelstraat (Raad-
huisstraat/Binnenweg). Sint en zijn 
pieten lopen vergezeld van een leuk 
deuntje en dansje rond 12.15 uur 
door de Raadhuisstraat & Binnenweg 
om te kijken welke cadeautjes zij 
daar kunnen kopen. Dans je ook 
lekker mee?  

Programma 
• 10.15 – 11.00 uur: DJ-show op de 
kop van de haven 
• 11.00 – 12.00 uur: Aankomst Sinter-
klaas per boot in de haven 
• 12.00 – 12.15 uur: Start optocht 
richting winkelstraat 
• 12.15 – 13.30 uur: Muzikale wande-
ling door de Raadhuisstraat & 
Binnenweg 

Raadhuisstraat en Binnenweg 
(deels) afgesloten voor verkeer 
Vanwege deze optocht is de winkel-
straat Raadhuisstraat/Binnenweg 
steeds gedeeltelijk afgesloten tussen 
12.00 en 13.30 uur. De afsluiting 
geldt voor die stukken van de straat 

waar de Sint zich tijdens zijn wande-
ling op dat moment bevindt. U wordt 
verzocht gedurende deze tijd niet 
met de auto naar het winkelgebied 
te komen, maar lopend of met de 
�ets. Vanzelfsprekend zijn alle win-
kels en horecazaken gewoon ge-
opend. U bent van harte welkom! 

Zie ook de informatie van de 
gemeente over dit evenement elders 
in deze krant.

Intocht Sinterklaas en zijn pieten 
in de haven en de winkelstraat

Sinterklaas is weer in aantocht.
Foto: Bigstock.

Gezellig schoolontbijt in de sporthal van Groenendaal. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het komt vaak genoeg in het nieuws. 
Leerlingen van de basisschool ontbijten niet regelmatig 
of helemaal niet. Soms ontbreken de �nanciële 
middelen in andere gevallen is er geen traditie in het 
gezin om met een gevulde maag de dag te beginnen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat juist het ontbijt de 
belangrijkste maaltijd van de dag is. Veel mensen 
weten dit niet. 

Om basisschoolleerlingen het besef bij te brengen dat 
ontbijten goed voor ze is, organiseert SportSupport 
jaarlijks ochtenden waar de kinderen een gezond 
ontbijt voorgeschoteld krijgen. De sporthal op het 
sportpark Groenendaal is daarvoor een uitgelezen 
locatie. Sportwethouder Sam Meerho� mocht het start-
sein geven, maar niet voordat hij eerst had verteld 

waarmee hij zelf de dag start. Dat was een hele lijst, dus 
bij hem zit het ontbijt wel goed. De kinderen kregen 
muesli, pindakaas (zonder verkeerd vet), melk, kaas en 
kip�let. Alles uiteraard op bruin volkorenbrood. 
SportSupport kreeg assistentie van leerlingen van de 
opleiding Sportkunde bij In-Holland. Na a�oop van het 
ontbijt mochten de kinderen verschillende sporten 
uitproberen: hockey, kickboksen, balgooien op een 
stoeprand, turnen, dansen en tafeltennis. 

SportSuport zorgt jaarlijks voor het werven van spon-
soren. Dit jaar waren de gulle gevers de AH-vestigingen 
in Bennebroek en Heemstede, Kiebert, Van Vessem, de 
Zuivelhoeve en De Pindakaaswinkel in Haarlem. De 
kinderen van De Ark, de Crayenester en de Molenwerf 
lieten zich het ontbijt prima smaken, om vervolgens te 
gaan sporten. Woensdag 9 november een volgende 
groep Heemsteedse basisschoolleerlingen.

Schoolontbijt ook in Heemstede broodnodig
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DO 10 EN 24 NOVEMBER
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten per keer €3,-.  
Aanmelden bij Gaby Godijk op 
06-14234580.

VRIJDAG 11 NOVEMBER 
Openbare repetitie van senioren-
koor 55+ ‘Hoe gaat ’t ermee’.
O.l.v. Leny van Schaik. 10-12 uur, 
Remonstrantse Kerk,Oranjekade 1, 
Haarlem. Toegang gratis.

Zangworkshop met Henriette 
Middelkoop. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 10u. Kosten: 
€10,-. Aanmelden via www.
wijheemstede.nl, 023 - 548 38 28 of 
bij de receptie van de Luifel.

ZATERDAG 12 NOVEMBER
Boudewijn de Groot signeert zijn 
nieuwe cd/boek ‘Windveren’. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 16u. Toegang vrij. 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

ZONDAG 13 NOVEMBER
Lezing ‘Louis Couperus over religie’. 
De Kapel, Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Om 10.30u. Vrijwillige 
bijdrage, richtbedrag €8,-.

Lezing Joris Luyendijk in de Oude 
Kerk over zijn boek ‘De zeven 
vinkjes’. Wilhelminaplein,
Heemstede. Om 14.30u. Toegang: 
€7,50.

Muziekvoorstelling ‘De wolf en de 
7 geitjes’ (4+). Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Om 14u. Voor informatie en 
kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Vlooienmarkt in Sportplaza Heem-
stede. Sportparklaan 16, Heem-
stede. V.09.30-16u. Toegang: €3,- 
p.p, kinderen t/m 11 jaar onder 
begeleiding vrij entree.

MAANDAG 14 NOVEMBER
‘Ontmoeting’: thema van de Vrien-
dinnenclub. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. V.14-16u. 
Aanmelden via Corrie van Rijn
op 023 - 822 42 97 of
corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart van WIJ Heemstede:
eswart@wijheemstede.nl
of 06- 40 30 45 98.

DINSDAG 15 NOVEMBER
Inloopochtend van SeniorWeb. 
Met presentaie over maken digi-
tale agenda. De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. V.10-12. gratis.

Wandeling naar het Oude Slot. 
Vertrek van het Pomphuis naast de 

Watertoren om 10u. Gratis. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 548 38 28. 

WOENSDAG 16 NOVEMBER
Taxatiedag in Dorcas Winkel. 
Herenweg 101, Heemstede. 
V.10-15u. Deelname aan de taxatie 
kost 2,50 euro per voorwerp. 
Opgave niet nodig.
Meer info op: www.dorcas.nl/
winkels/heemstede.

Lichtjesavond ‘Heemstede 
Herdenkt’. Algemene Begraaf-
plaats, Herfstlaan, Heemstede. 
V.18-21u.
Zie ook:
www.begraafplaats.heemstede.nl.

DONDERDAG 17 NOVEMBER
Informatieavond over Erfrecht en 
het Levenstestament. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Toegang €5,-. 
Aanmelden via
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 548 38 28.

ZATERDAG 19 NOVEMBER
Pianiste Regina Albrink. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a�oop collecte met een richtlijn 
van €10,-. Meer info op
www.mosterdzaadje.nl.  

ZONDAG 20 NOVEMBER
Rondleiding met de boswachter en 
de Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal door het Engelse 
Bosje in Groenendaal.
Start bij de ingang van de Kinder-
boerderij. Om 11u.

Het Kromme Rijn Fluitkwartet bij 
Theeconcert. Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede.
Om 15u. Deurcollecte met 
bijdrage. 

Duetten, Aria’s en musicalsongs. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord. Om 15 u. Toegang 
vrij, na a�oop collecte met een 
richtlijn van €10,-.
Meer info op:
www.mosterdzaadje.nl.

NOVEMBER T/M DECEMBER
De Fotogroep exposeert. Centraal 
Service Punt, Kerklaan 6, Benne-
broek. Openingstijden op werk-
dagen van 9-12 uur.

TOT DINSDAG 10 JANUARI
Roze Kunstlijn op het raadhuis van 
Heemstede. In de Burgerzaal, 
Raadhuisplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingstijden raadhuis.

AGENDA

Heemstede - Zaterdag 12 november 
signeert Boudewijn de Groot zijn 
nieuwe CD ‘Windveren’ (boek+cd), ‘s 
middags om 16 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. Toegang vrij. 

Boudewijn de Groot laat op zijn 
nieuwe album ‘Windveren’ horen 
waarom hij als zanger, tekstdichter 
en componist van Nederlandstalige 
popmuziek nog altijd op eenzame 
hoogte staat. De nummers zijn soms 
heel persoonlijk, zoals het ontroe-
rende ‘Hoe Meer Ik Dichterbij Kom’, 
waarmee het album afsluit. Hoewel 
hij zich nooit als een protestzanger 
heeft willen a�cheren, blikt hij wel 
ouderwets kritisch om zich heen in 
nummers als Lente en Enge Mannen. 
Het album opent met ‘Aarde’ – ook 
de eerste single – waarin een onheil-
spellend beeld geschetst wordt van 
wat ons te wachten staat als de 
mensheid voortgaat op het zelfdes-
tructieve pad. Vooral met dit num- 
mer weet Boudewijn de Groot de 
geest van deze tijd te vangen. 
Het is daarnaast een album waar veel 
aspecten van het rijke muzikale leven 
van Boudewijn de Groot in samen 

komen. De muziek voor het al ge-
noemde ‘Hoe Meer Ik Dichterbij Kom’ 
werd geschreven door Golden 
Earring-lid en mede-Vreemde Kost-
ganger George Kooymans. De tekst 
van ‘Als Je Stil Bent’ is van de hand 
van Lennaert Nijgh, zijn vaste tekst-
dichter van weleer. Het uptempo ‘Als 
Je Huilen Wilt’nam hij op met The Kik, 
de Rotterdamse beatband die enkele 
jaren geleden veel indruk maakte.  In 
‘Sheherazade’ is kleindochter Aysha 
de Groot alias Meis te horen.
‘Windveren’ komt uit op LP en als CD 
in combinatie met een boek met 

interviews door muziekjournalist 
Robert Haagsma. Boudewijn de 
Groot schetst de achtergronden van 
de nummers. George Kooymans, 
Dave von Raven van The Kik, Aysha 
de Groot en Gordon Groothedde 
vertellen over hun bijdragen aan 
‘Windveren’. Radiomakers Frits Spits 
en Bert Kranenbarg geven aan hoe 
immens het belang van Boudewijn 
de Groot is voor de Nederlandse 
popmuziek.

Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Boudewijn de Groot signeert zijn nieuwe cd/
boek ‘Windveren’ bij Boekhandel Blokker

Boudewijn de Groot in fotoscala ‘Windveren’. Foto aangeleverd door Boekhandel 
Blokker.

Heemstede - Zondag 13 november 
geeft Joris Luyendijk een lezing over 
‘De zeven vinkjes’ ’s middags om 
14.30 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede.
Dit is een samenwerking met Boek-
handel Blokker en de Protestantse 
Gemeente Heemstede. Toegang: 
€7,50.

Over het boek:
Stel: je kunt niet gediscrimineerd 
worden en je hoeft je nooit ergens 
aan te passen, omdat iedereen zich 
altijd aanpast aan jou. Stel dat je 
vervolgens ook nog de meest presti-
gieuze opleiding van het land hebt, 
zodat je ook daarop niet gepakt kunt 
worden. Dan kun je dus niet weten 
hoe kwetsbaarheid voelt. Maar 
omdat je alles mee hebt en niks 
tegen, is de kans wel maximaal dat je 
het ver brengt in de samenleving.

Joris Luyendijk behoort tot deze 
groep van ondiscrimineerbare en 
sociaal onkwetsbare Nederlanders: 
een witte autochtone heteroman uit 
een ‘goed nest’ met aan de muur 
diploma’s van het Gemeentelijk Gym-
nasium te Hilversum en de Universi-
teit van Amsterdam. 
In De zeven vinkjes probeert Luyen-
dijk te begrijpen wat zijn uitgangs-
positie heeft gedaan met zijn zelf-, 

mens- en maatschappijbeeld. En wat 
doet het met een land, wanneer 
mannen zoals hij er de dienst uit-
maken? Want op ontzettend veel 
plekken helemaal bovenin de poli-
tiek, de serieuze media, het openbaar 
bestuur en het bedrijfsleven wordt 
de baas gespeeld door een man 
zoals Joris Luyendijk.

• Minstens één hoogopgeleide en/of 
welgestelde ouder

• Minstens één in Nederland geboren 
ouder

• Man
• Hetero
• Wit
• Gymnasium of vwo
• Universiteit

Joris Luyendijk (1971, Amsterdam) 
deed voor zijn studies Arabisch en 
antropologie onderzoek aan de 
Universiteit van Caïro, wat in 1998 
leidde tot zijn eerste boek: Een 
goede man slaat soms zijn vrouw. 
Daarop volgde vijf jaar correspon-
dentschap in het Midden-Oosten 
voor tal van Nederlandse en Vlaamse 
media met als eindresultaat het boek 
Het zijn net mensen. Vanaf 2003 
presenteerde hij twee jaar lang de 
VPRO-programma’s Zomer- en 
Wintergasten en stortte zich intussen 
op allerlei onderwerpen, van duur-

zaamheid tot de politieke cultuur aan 
het Binnenhof.

In 2011 vroeg The Guardian hem om 
de cultuur van de �nanciële wereld 
in The City vanuit zijn antropologi-
sche blik te onderzoeken. Dit leverde 
in 2015 het boek Dit kan niet waar 
zijn op, dat meermaals werd 
bekroond, onder meer met de NS 
Publieksprijs, en vertaald. Naast The 
Guardian schrijft hij momenteel voor 
een breed scala aan Europese 
kranten en weekbladen. Sinds 
september 2018 is Luyendijk ‘editor 
at large’ bij De Correspondent.

Lezing Joris Luyendijk in de Oude Kerk over zijn 
boek ‘De zeven vinkjes’

Joris Luyendijk. Foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Heemstede - Het gezelschap van 
Gijs van Rhijn komt om 14 uur op 
zondag 13 november naar Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96 in Heem-
stede met zijn nieuwe muziekvoor-
stelling ‘De wolf en de zeven geitjes’.

Gijs en zijn muziekvrienden Japke 
Hartog en Ronald Jonker steken het 
sprookje van de gebroeders Grimm 
in een swingend nieuw jasje. 

In deze vrolijke familievoorstelling 
gaat voor kinderen gecomponeerde 
klassieke muziek (van onder andere 
Beethoven en Debussy), hand in 
hand met door het trio nieuw 
geschreven kinderliedjes. 

Muzikant en kleinkunstenaar Gijs van 
Rhijn begeleidt workshops (o.a. 
Buitenkunst) en muziek- en theater-
projecten (o.a. voor het Prins Claus 

Conservatorium, Noorderpoort 
college en het Noord Nederlands 
Orkest), en won in 2011 het Leids 
Cabaret Festival. 

De jury hing aan zijn lippen vanwege 
zijn sterke mimiek en dynamiek in 
zijn verhalen. Mede door zijn jaren-
lange ervaring in het onderwijs weet 
hij kinderen moeiteloos mee te 
krijgen naar de mooiste 

sprookjeswerelden. 
Japke Hartog is een veelzijdig en 
bevlogen zangeres en pianiste. Ze 
was enkele jaren actief als assistent 
dirigent van het Groninger Kinder- 
en Jeugdkoor. Vanaf zomer 2008 leidt 
zij het kinderkoor.

Sinds september 2014 is Japke diri-
gent van het Groninger Studenten-
koor. Als muzikaal-leidster is ze al 

vele jaren betrokken bij projecten 
met kinderen en jongeren. 

Ronald Jonker is een gepassioneerd 
muzikant, erg betrokken bij alles wat 
hij doet, hij speelde in diverse bands 
en is basgitaarleraar voor groot en 
klein. 

Voor informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Muziekvoorstelling (4+) ‘De wolf en de zeven geitjes’ in Theater de Luifel









De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

15 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving 
• (Semi)permanente huisvesting 

vluchtelingen en statushouders
• Plan van aanpak energiearmoede
• Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. 

Spaarne Werkt
• Regionale samenwerking
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders

16 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Najaarsnota 2023
• Controleprotocol accountants-

controle jaarrekening 2022
• Normenkader 2022 voor de controle 

van de jaarrekening 2022
• Ontwerp Nota bodembeheer, 

deelnemende gemeente 
Omgevingsdienst IJmond

17 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Ontwerp-omgevingsvergunning 

en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen twee standplaatsen 
tijdelijke horeca parallelweg 
Heemsteedse Dreef

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

23 november 2022, 19.30 - 21.30 uur 
➜ Vrijwilligersfeest
De gemeente Heemstede geeft elk 
jaar een feest voor alle Heemsteedse 
vrijwilligers als blijk van waardering. 
Vrijwilligers, verenigingen en 
organisaties die met vrijwilligers 
werken zijn van harte welkom bij deze 
feestelijke bijeenkomst met muziek, 
lekkere hapjes en drankjes. 
Locatie: raadhuis (burgerzaal)

1 december 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond: 
zonnepanelen gewoon doen
Waarom is de aanschaf van 
zonnepanelen aantrekkelijk, wat 
leveren ze op en waar moet u op 
letten. Wilt u bij deze avond aanwezig 
zijn? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

Publieksbalie gesloten 
op 30 november

Op woensdag 30 november 
2022 vanaf 12.00 uur is 
het niet mogelijk aan 

de publieksbalie een afspraak te 
maken. De balies zijn dan gesloten 
vanwege een test van het systeem. 
Ook het uitreiken en aanvragen van 
documenten is niet mogelijk. Online 
aanvragen kunnen niet ingediend 
worden. Telefonisch zijn wij wel 
bereikbaar. Bel hiervoor naar 14 023. 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ intocht Sinterklaas op 12 november 

2022 van 10.00 tot 14.00 uur
De parallelweg van de Heemsteedse 
Dreef (tussen Van den Eijndekade en 
Havenstraat) is afgesloten van 
9.00 - 14.00 uur, de Van den 
Eijndekade (tussen Industrieweg en 
Heemsteedse Dreef) is afgesloten van 
10.00 - 13.00 uur en de Raadhuisstraat 
en Binnenweg (tussen Postlaan en 
Koediefslaan) zijn afgesloten tussen 
12.00 - 14.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen beschoeiing, 

Franz Lehárlaan 69
➜ plaatsen toegangspoort, 

Heemsteedse Dreef 124
➜ plaatsen berging, Overboslaan 3

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Op zaterdag 12 november 2022 tussen 10.15 uur 
en 12.00 uur komen Sinterklaas en de pieten per 
boot aan in de haven van Heemstede. Daarna 
volgt een optocht naar de winkelstraat. Vanwege 
de optocht is de winkelstraat Raadhuisstraat/
Binnenweg tussen 12.00 en 14.00 uur afgesloten 
voor verkeer. 

Bekijk het programma op 
heemstede.nl/sint

Wilhelminaplein 12, 
bekend als AmstelArt 
en daarvoor als de 

‘Winkel van Sientje’, is één 
van de oudste panden van 
Heemstede. Op dit moment 
wordt het gerestaureerd door 
Stadsherstel Amsterdam. De 
afgelopen periode is hard 
gewerkt aan het gemeentelijk 
monument in de oude kern 
van Heemstede, waar twee 
woningen en een bedrijfsruimte 
worden gerealiseerd. Hierbij zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen en zijn historische 
elementen, waar mogelijk, terug in het zicht gebracht. Stadsherstel nodigt u uit voor 
een open huis op 16 november tussen 15.30 - 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer 
informatie op stadsherstel.nl/nieuws/open-huis-het-dubbeld-ancker-in-heemstede.

Open huis ‘Het Dubbeld Ancker’

In de landelijke Week van 
Respect staat Heemstede 
stil bij respect voor mens, 
plant en dier. Tot en met 13 

november zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd om dit uit te dragen. U 
bent van harte uitgenodigd! 

Donderdag 10 november: 
Dag van de Mantelzorg
Het college van burgemeester en 
wethouders bedankt op deze dag graag 
alle mantelzorgers in Heemstede. 
Bent u mantelzorger? U bent van 
harte uitgenodigd. Meer info op 
heemstede.nl/actueel/uitnodiging-dag-
van-de-mantelzorg-10-november.

Vrijdag 11 november, 15.00-18.00 uur: 
Opening Roze Kunstlijn
Wethouder Sam Meerho� opent o�cieel 
de tentoonstelling en er zijn muzikale 
optredens van Alexander van der Doorn 
en Astrid Nijgh. Kom ook langs! Locatie: 
raadhuis (burgerzaal).

Zondag 13 november, 13.00-17.00 uur: 
365 Cleanup Tour bij Plein1
Daan Strang doet in 2022 met zijn 365 
Cleanup Tour elke dag een ‘cleanup’. 
En op 13 november komt hij langs in 
Heemstede! Na een lezing over de invloed 
van zwerfafval neemt Daan u graag mee 
de straat op om zelf de handen uit de 
mouwen te steken.

Het is de Week van 
Respect

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vernieuwen/herstellen vlonder, 

Coby Riemersmalaan 21
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9
➜ vergroten dakkapel, Wilhelminaplein 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜ installeren 18 zonnepanelen, 

Hageveld 5
➜ ontwikkeling woonzorgcomplex 

Thagaste, Glipper Dreef 199B

O�ciële bekendmakingen




