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Kom de sfeer proeven!

KEURSLAGERKOOPJE

Kogelbiefstukken

3 stuks

7,95

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417
www.lariva.nl

Omdat er meer
nodig is om af
te slanken.

‘Verklaring gelijke behandeling
in de sport’ getekend

STOMERIJ EN WASSERIJ

Heemstede - De week van 6 t/m
11 november is de week waarin
respect voor elkaar centraal is gesteld. Vorige week was ‘de week
van het respect’. De basis hiervoor is gelegd door Rabbijn Soetendorp. Hij startte de Respect
Education Foundation’ die intussen is uitgegroeid tot een grote
organisatie.

de Heemsteder

Feestperiode breekt aan

Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

BEZORGER/STER

- Hageveld/Nijverheidsweg 250 kanten

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Mooie opbrengst openluchtbioscoop

€2600 bijeen voor bijen

die in het dagelijks leven ervaren
onheus bejegend te worden en
gelijke behandeling te willen. Het
geldt zeker voor sporters die binnen de lijnen best wel wat meer

respect voor elkaar mogen tonen. HBC geeft het goede voorbeeld - welke sportclub volgt?
Eric van Westerloo

Mevrouw Anna Frencken 100 jaar!
Heemstede - Afgelopen vrijdag
8 november was het feest bij de
familie Frencken in Heemstede;
moeder Anna werd 100 jaar!
Mevrouw Anna Frencken-van
Duijnhoven komt uit een sterk
geslacht. Haar broers en zussen
zijn allemaal dik in de 90 geworden. Mevrouw Frencken kwam
in1968 met haar man, vier zonen
en twee dochters op de Crayenestersingel te Heemstede wonen. Haar man overleed in augustus 1992 en kwam uit een slagersfamilie. Sinds 2017 woont ze
in Zorgcentrum Bosbeek waar
ze haar eigen kamer heeft. Elke
dag leest ze haar twee kranten,
kijkt het nieuws op haar TV en
heeft via Skype contact met haar
kinderen in het buitenland. Ze
vindt dat ze gezegend is met zo’n
prachtige kamer waar ze ook nog
heel goed en liefdevol verzorgd
wordt. Haar (schoon)kinderen bezoeken haar vaak, mits ze in Nederland zijn, want het grootste
deel van haar kinderen woont in
het buitenland. Mevrouw Frencken heeft zes kleinkinderen en
acht achterkleinkinderen. Deze

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS

MET SPOED GEVRAAGD:

Vanaf 2006 zijn er op 3000 scholen meer dan een miljoen kinderen bewust gemaakt van het gegeven dat respect voor anderen heel normaal zou moeten
zijn. Via lesmateriaal, gastcolleges en sportmanifestaties wordt
de jeugd geleerd tolerant te zijn.
Veel organisaties en gemeenten
ondersteunen dit project.
In Heemstede is op 6 november
het startschot gegeven voor de
week van het respect. Dat gebeurde op het sportcomplex van
HBC. Burgemeester Astrid Nienhuis tekende de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’, samen met de voorzitter van HBC
Rob Roomeijer en een vertegenwoordiger van Sport Support.
Nienhuis had ook een cadeautje meegebracht voor HBC. Een
heuse regenboogvlag hangt nu
te wapperen op het sportcomplex. Zichtbaar voor sporters en
bezoekers zodat zij even kunnen
stilstaan bij respect. Niet alleen
voor mensen met een andere geaardheid. Ook voor alle mensen

depot

Heemstede - Maar liefst €2600
kon Rotaryclub Heemstede overhandigen aan Stichting Bijenvrienden op dinsdagavond 5 november. Dit was de opbrengst
van de Openluchtbioscoop van
zaterdag 7 september dit jaar.
Namens Rotaryclub Heemstede
reikte Oscar Boeder de cheque uit
aan Pim Lemmers, Maartje Hinse
en Jan Kroezen. “Heel veel dank
voor dit mooie bedrag”, glunderde Jan Kroezen na het overhandigen van de cheque.
De Stichting gaat het geld gebruiken voor diverse inzaai-acties voor (wilde)bijen in Heemstede, waaronder de Blekersvaartweg. Daarnaast wordt het geld
besteed aan educatieve projecten op scholen in Kennemerland
en de aanschaf van een honingslinger en bijenkasten.

laatsten noemen haar ‘grote oma Bosbeek! Tijdens het‘walking divan de koekjes’.
ner’kon iedereen haar persoonlijk feliciteren. Ook burgemeester
En afgelopen vrijdag was het dus Astrid Nienhuis kwam langs om
feest! Omdat ze de laatste is van het glas op en met haar te heffen. Rotaryclub Heemstede is tevrehaar generatie werd besloten alle Het was al met al een enerveneven en nichten van de tweede rendeen zeerfeestelijke dag voor
generatie uit te nodigen samen mevrouw Frencken, waar ze homet een aantal vrienden en oude pelijk nog lang op kan terugkijburen in haar favoriete restaurant ken! Op de foto wordt de burgeLandgoed Groenendaal. Iedereen meester getrakteerd door de jarihad een roos bij zich met een per- ge met haar altijd gulle lach!
soonlijke wens eraan; de vazen
met rozen vullen nu haar kamer in Monique Rusman

den met de opbrengst en met
het verloop van de dag. Ondanks de slechte weersvoorspellingen hebben honderden mensen kunnen genieten van twee
mooie films, uiteindelijk zonder
een spatje regen.
Uiteraard mede dankzij de steun
van onder andere gemeente
Heemstede, sponsoren en leveranciers van het foodcourt. Vanwege deze succesformule kijkt
Rotaryclub Heemstede vast vooruit naar een nieuwe editie, begin
mei 2020.
Wie lijkt het leuk om de Dutch
Grand Prix op het grote bioscoopscherm te kijken in het Groenendaalse bos? Onder het genot van
een hapje en een drankje meeleven met Max Verstappen en zijn
Formule 1 collega’s, samen met
jouw collega’s? Wordt vervolgd,
binnenkort meer nieuws hierover!

Op de foto Pim Lemmers (links), Jan Kroezen en Maartje Hinse .

Herfstig Heemstede in beeld

Pietenpakhuis: 23 november
Sint blijft de komende weken in
Heemstede. Zo bezoekt hij met
zijn Pieten op zaterdag 23 noOm 10.45 uur alvast opwarmen vember het Pietenpakhuis op de
Heemstede - Midden november zijn ook al in bijpassende sferen. met de Kidz-DJ. Ook de gluten- Binnenweg 82. Helaas zijn per
begint het ‘feestgedruis’ in ons Voor Sinterklaas en Kerst staan vrij-piet is weer van de partij, ongeluk de verkeerde straatborland. Sinterklaas komt binnen, er extra activiteiten op het pro- herkenbaar aan groen/witte kle- den neergezet in Heemstede
lootjes worden getrokken en sur- gramma, zoals de kerstmarkt op ding. Omstreeks 12.30 uur wan- met daarop data die niet klopprises bedacht. Na dit volksver- de Binnenweg.
delen Sint en de Pieten, bege- pen, en dat geldt ook voor de lomaak voor in de huiskamer is het
leid door Harmonie St. Michaël catie. Door een foutje zijn posters
tijd om aan kerst te denken. Ca- Natuurlijk halen we eerst de Goe- de Vrijheidsdreef op en daarna van een eerder jaar gebruikt. Let
deaus, een nieuwe outfit en lek- de Sint en zijn Pietermannen bin- naar het raadhuis. Hier ontvangt op: de goede gegevens zijn dekers voor op tafel. En daarna rest nen, aanstaande zaterdag. Zon- burgemeester Astrid Nienhuis de ze: Pietenpakhuis, zaterdag 23
nog het grote eindfeest: Oudjaar! dag maakt hij zijn opwachting in Sint rond 12.45 uur. Daarna gaat november, van 11.00 tot 16.00
In deze weken is het extra gezel- de Jan van Goyenstraat. Het pro- Sinterklaas handjes schudden op uur aan de Binnenweg 82. Iederlig in de winkelstraten van Heem- gramma van de Jan van Goyen- het voorplein en is er een dans- een is van harte welkom. Elders in
stede. Feestverlichting tooien de straat staat elders in deze krant. demonstratie van Dans & Ballet- deze krant meer over het Pietenstraten en de meeste etalages Hieronder vind je het program- studio Jolein.
pakhuis.
ma van Sint. Zaterdag 16 november: 10.45 tot 13.00 uur aankomst
Herfstlaan (Molentje).

Heemstede - De Macrolepiota procera, oftewel de grote
parasolzwam wordt vaak gevonden in groepen, staat ook
vaak in heksenkringen.
De steel is relatief dun en wanneer deze op zijn hoogst is begint de hoed te groeien, ze
kunnen wel 40 cm zijn (breedte van de hoed).
Die op de foto is 15 cm, de
hoed lijkt wel op slangenhuid.
(Info: Encyclopedie van Natuur).
Foto: Marenka Groenhuijzen

02

13 november 2019

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (75)

Zandvoortselaan 175(a) is gebouwd in de rij 179 t/m 161 in
1927. De eerste producten die
er verkocht werden waren bloemen. Het in april 1928 geopende ‘Bloemenmagazijn D. Bosch’
was vooral bekend om zijn
bloemstukken en vele kamerplanten. In augustus 1936 is de
bloemenzaak failliet verklaard.
In september 1936 wordt het
faillissement weer opgeheven.

tea Tours’ op nummer 175. Deze onderneming was vóór het
Kaashuis in het pand te vinden.
Kaashuis Tromp werd in 2017
tot de beste kaaswinkel van
Noord-Holland uitgeroepen.
De nufoto van Harry Opheikens
is van 11 november 2019 en laat
de nummers 179, 177 en 175
zien (v.r.n.l.)

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).

Mocht u informatie over de
D. Bosch biedt zich vervolgens Zandvoortselaan hebben dan Bijdrage: Harry Opheikens
aan als automonteur aldus een
advertentie in het Haarlems
Dagblad van 3 mei 1937, maar
op 1 januari 1940 wordt Bloemenmagazijn weer vermeld
op nr. 175 in het adressenboek
van Bloemendaal. Dat loopt
door tot in de adressenboeken
van 1948 van Bloemendaal en
Heemstede. Op 1 april 1964 is
het nog altijd Bloemenmagazijn W. Bosch en deze bloemist
wordt ook nog vermeld in het
stratenboek van Heemstede
van 1993. De toenfoto is weer
een fragment uit een ansichtkaart van Vincent Martin uit de
jaren 60.
Komend jaar zit ‘Kaashuis
Tromp’ 30 jaar op de Zandvoortselaan en Bart Captein van het
Kaashuis geeft daarop het volgende antwoord: “Dat klopt bijna, wij zitten sinds 1989 op de
Zandvoortselaan. Maar wij waren eerst gevestigd op nummer
155, waar Rosa Rosa nu zit. Dit
is nog te zien aan de pui en de
vloer. Twaalf jaar geleden zijn
wij verhuisd naar nummer 175.”
In 1996 wordt het pand tot
kaaswinkel verbouwd en in
2007 is er een verandering van
de voorgevel. In de bouwvergunning staat een foto van ‘Pro-

140-jarige Groei & Bloei Z-Kennemerland
veranderde mee met de tijd
Heemstede - Groei & Bloei ZuidKennemerland begon 140 jaar
geleden als een vereniging van
en voor landgoedeigenaren en
hun tuinbazen. Tuinbazen waren
mensen die op de landgoederen
leidinggaven aan een ploeg van
tuinlieden. Mensen die meerdere tuinlieden in vaste dienst hebben voor hun eigen tuin bestaan
er in onze regio niet meer. Groei
& Bloei Zuid-Kennemerland heeft
ze in elk geval niet meer als lid.
Er is in de afgelopen 140 jaar veel
veranderd, en de vereniging is
mee veranderd. Toen de vereniging pas was opgericht, hield ze
zich onder meer bezig met het Op de foto (aangeleverd) voorzitter Jan Brouwer (L) van Groei & Bloei
tuinbouwonderwijs. Ze stond aan Zuid-Kennemerland die de bollen geeft aan Kees de Man, coördinator van
de wieg van de Zocherschool, die de groep vrijwilligers.
vroeger op Elswout zat.
andere vorm en voor een andere stond 100 jaar geleden nog niet.
Het onderwijs op school is over- doelgroep.
Sinds een paar jaar organiseert
genomen door de colleges. Maar Ook anderszins is Groei & Bloei al Groei & Bloei elk jaar de actie tede vereniging organiseert wel lang maatschappelijk betrokken. gel eruit, plant erin.
verschillende cursussen, work- Groei & Bloei organiseerde in
shops en lezingen over tuinieren, 1916 de eerste Boomplantdag, In het kader van hun lustrum gaf
het snoeien van planten, het kwe- nu Boomfeestdag geheten.
Groei & Bloei Zuid-Kennemerken en zaaien, enzovoort. Zo doet
land op 5 november op Beeckesze dus nog steeds een beetje wat Ook introduceerde Groei & Bloei tijn een grote hoeveelheid bioloze vroeger deed, maar dan in een in Nederland Moederdag. Die be- gische narcis Thalia-bollen weg.

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 17 november 10u.
Leiding: Elske
Spreker: Co Kempeneers
Evangelist in Nederland en
Suriname, Antillen.
www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 17 november:
JOOSTviering met
Gerline de Jong (Arnhem).
Jeugdviering.
www.pkntrefpunt.nl

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek
Zondag 17 november, 10u.,
Ds. J. de Goei.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

H. Bavo parochie

Adventskerk
Aerdenhout

Herenweg 88 Heemstede

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Donderdag 14 november, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 17 november, 10u.
Eucharistieviering m.m.v.
Bavokoor. Pater Tristan.

Zondag 17 november, aanvang
10u. Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 17 november geen
dienst. (verplaatst naar Haarlem).

Zondag 17 november
Oude Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terpstra,
m.m.v. de cantorij. Crèche en
Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

Het feest vindt plaatsvan 19.30
tot 21.30 uur in de Burgerzaal van
het raadhuis. Het thema van dit
jaar is ‘het Sociaal Initiatief van
het jaar!’
Vrijwilligers, verenigingen en organisaties die met vrijwilligerswerk worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze
De gemeente Heemstede geeft feestelijke bijeenkomst met volelk jaar een feest voor alle Heem- op gelegenheid voor leuke ontsteedse vrijwilligers als blijk van moetingen, muziek en lekkere
waardering voor hun enthousias- hapjes en drankjes! Aanmelden is
me en inzet!
niet nodig.
Op de foto het Vrijwilligersfeest van vorig jaar.

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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

www.vdgh.nl

Groot feest voor vrijwilligers in
het Raadhuis van Heemstede
Heemstede - Eenfeest voor Vrijwilligers! Dat staat te gebeuren
op woensdag 27 november in het
Raadhuis van Heemstede. De Vrijwilligersprijs 2019 wordt op dit
feest bekendgemaakt. Bent u vrijwilliger in Heemstede? Kom naar
het feest in het raadhuis!

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

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

stand

WWW.HEEMSTEDER.NL

Geboorte:
6 november
Mila Eveline Stut

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Joost beleeft
de tijd
Bennebroek - Zondag 17 november is er weer een Joostviering in het Trefpunt Bennebroek. De tijd leven en beleven, hoe doen we dat? Leven we in het hier en nu , of
zijn we met onze gedachten
in het verleden of juist wat
bij wat komen gaat? In de
maand november staat de
gemeente stil bij de tijd en de
mensen die voorbijgaan engingen. De dienst wordt gehouden aan het Akonietenplein 1 en begint om 10.00
uur. Er is ook een programma
voor de jeugd.
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‘Bootnomaden’ in Heemstede
Heemstede - In park Meermond
blijkt een kind te zijn gebeten
door een loslopende hond. Het
dier in kwestie behoorde toe aan
een van de bootbewoners die bij
het park een ligplaats hebben gekozen zonder daar vergunning
voor te hebben.
Burgemeester Nienhuis (verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid) verklaarde tijdens de raadsvergadering van 31
oktober dat het hier een incident
betrof. Honden mogen überhaupt niet in het park komen, laat
staan loslopen. De hond, een Mechelse herder, is ter plaatse door
de politie afgemaakt.
De illegale botenligplaats vormt
een probleem. Een jaar of tien terug lagen er ook al twee woonschepen. Met kleine bootje staken bewoners het Spaarne over
om in Schalkwijk hun boodschappen te doen. Op een van de schepen brak brand uit en dat brandde geheel uit. Helaas waren de
schepen over land niet bereikbaar voor hulpdiensten. Op last
van de brandweer en de gemeente is toen ook het andere schip
gesommeerd te vertrekken.

Jubileum bij Ekoplaza

Marja 40 jaar in natuurvoeding
Heemstede - Ze heeft de tijd
nog meegemaakt dat ze meel
los uit de bak schepte in een
papieren zak en rijst zo uit de
baal. Je ziet het nog weleens op
schoolplaten en op streekmarkten. Marja Schemmekes-van
den Berg haalt herinneringen op
bij haar 40-jarig jubileum bij
Ekoplaza op de Zandvoortselaan.

Nu lijkt zich de geschiedenis te
herhalen. De boten behoren aan
een groep zogenaamde ‘bootnomaden’, de groep lag jaren illegaal aan de oever van de Molenplas in Haarlem.
De rechter moest er aan te pas
komen om de boten aldaar weg
te krijgen. Op zoek naar een an-

dere ligplaats kozen zij nu voor
Heemstede. Er moet opnieuw van
alles in het werk worden gezet
om de boten met hun bewoners
ook hier te laten vertrekken. De
gemeente is een handhavingstraject gestart.
Eric van Westerloo

‘Vertraging op dossiers door tekort ambtelijke capaciteit’

OZB verhoging vanaf 2021
voorlopig van de baan
Heemstede - De Heemsteedse gemeenteraad keurde vrijdag
8 november de begroting voor
de 2020 goed, alsmede de meerjarenbegroting 2021-2023. De
vergadering verliep zonder veel
grote problemen voor het college. Doordat via het Rijk extra geld
is binnengekomen kon de begroting met een flink overschot worden afgesloten. Ook voor de komende jaren is het beeld positief. De Zeeuw (GroenLinks) waarschuwde wel voor de mogelijkheid dat het Rijk in de toekomst
weer kan korten op het gemeentefonds.

(advertorial)

Duurzaamheid kwam ruim ter
sprake. GL wil de financiële ruimte die nu is ontstaan gebruiken voor groen, energieneutrale
scholen en gemeentelijke gebouwen. In het collegeakkoord staat
de OZB genoemd als sluitpost en
alleen wordt verhoogd als de begroting niet sluit. Nu er extra geld
beschikbaar is vinden alle partijen dat het dan niet past om de
OZB te verhogen. Een amendement van VVD, CDA en D66 om
af te zien van een verhoging in de
jaren 2021-2023 werd unaniem
aangenomen.

(PvdA) zag daar geen reden toe
en het voorstel werd verworpen.
Een ander financieel punt betrof
de kredieten die in de begroting
staan maar waarvoor nog geen
plan is ingediend. Unaniem werd
besloten deze kredieten uit de
begroting te halen.

In 1979 begon ze bij de heer Rigterink die in zijn huiskamer aan
de Zandvoortselaan 8 was begonnen met een reformzaak. Er
was nog veel losse verkoop van
noten, bonen, kaas die je voor
de klant sneed. Na 5 jaar trokken ze in het pand waar de supermarkt 4=6 zat, de huiskamer
puilde uit. De kelder werd met
zand gevuld en ze gingen fris
van start. Nog steeds reform. In
1995 werd de winkel verkocht
en kwam de heer Kat in de zaak,
de broer van de eigenaar van
Dekamarkt. Hij verkocht er ook
vitamines die hij maakte in zijn
fabriek in Uitgeest. Tot in 2001
de familie Bakker de zaak overnam en verder ging als Arteka,
met al veel biologische producten, natuurvoeding, dieetproducten en supplementen.

zich echt verbazen over de positieve ontwikkeling. Veel meer
klanten en vooral meer vaste
klanten die de biologische voeding omarmen. Marja bestelt
het biologische brood bij een
leuke bakker, die levert met Demeter als kwaliteitskeurmerk
voor biodynamische landbouw
en voeding. Hier komt Marja
helemaal op dreef als ze begint
over hoe ze vroeger maar een
beperkte tijd tomaten en komVanaf 2018 is het Ekoplaza met kommers hadden en nog even
Jan Derk de Boer en Ida van uit het buitenland met de kerst.
Schaik die na de verbouwing Witlof was er alleen in de win-

ter, nu het hele jaar. “Wat een levensstandaard!”
Ekoplaza vindt ze een geweldige organisatie die bijvoorbeeld
projectmatig bezig is met zeewier, een land voor een geitenboerderij met een eigen kaas en
weidevogels ondersteunt. Met
aardige collega`s kun je het wel
volhouden die 40 jaar en met
leuke klanten helemaal. Met die
bevlogen eigenaars wil ze wel
de kant op van 120 jaar.
Ton van den Brink

Gouden bekroning amandelspeculaasjes Tummers Passionelle

Heemstede - De amandelspeculaasjes van Tummers Passionelle
in Heemstede zijn door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen bekroond met goud!
Een mooie erkenning dat de
knapperige lekkernijen volledig
voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Daarmee mogen de
speculaasjes van Tummers met
Een heet hangijzer is participatie.
fier de beste van Heemstede geKritiek was er wel vanuit de oppo- Er is nog geen definitie wat parsitie. Er werd gewezen op het feit ticipatie precies inhoudt en wat De PvdA wil via een nu aange- noemd worden.
dat er veel projecten lopen maar de spelregels zijn. De druk op het nomen amendement samenwerer te weinig concreet is. Beloftes college neemt toe om hier nu snel king zoeken tussen jeugd, scho- Tummers Passionelle mag de tiom met oplossingen en voorstel- werk van te maken. HBB zag een len, politiek en andere partij- tel ‘Bekroond met Goud’ de kolen te komen worden door het motie aangenomen om in Heem- en zodat er meer jongeren wor- mende zes maanden voeren voor
college niet nagekomen. “We krij- stede gedurende de wintermaan- den bereikt bij maatschappelij- haar amandelspeculaasjes. Bakgen alleen maar procesvoorstel- den een ijsbaan te realiseren. Het ke vraagstukken en talentont- kers die kwalitatief hoogwaardilen”, opperde Radix (VVD). Maan- initiatief moet wel vanuit de in- wikkeling. Het college kreeg de ge producten bakken komen in
den vertraging op dossiers wordt woners of winkeliers komen. De opdracht mee om nu eens met aanmerking voor deze mooie onvolgens het college mede veroor- gemeente wil wel faciliteren maar resultaten over de brug te ko- derscheiding. Tijdens deze keuzaakt door het tekort aan ambte- geen kosten maken. VVD en CDA men. Hooij (VVD) verwoordde het ring, die wordt uitgevoerd door
lijke capaciteit. Daaraan gekop- waren tegen. De oppositie wilde zo: “U wilt beleid maar wij willen de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wagepeld vinden partijen dan weer via een amendement de systema- daden zien.”
ningen, wordt het product bewel dat er teveel extern wordt in- tiek reserves sociaal domein angehuurd.
ders inrichten. Wethouder Struijf Eric van Westerloo

onafhankelijk en worden al ruim
100 jaar uitgevoerd.

De meerderheid wil dat er eerst
een duidelijke afweging wordt
gemaakt hoe het afval moet worden gescheiden, opgehaald en
verwerkt. Het krediet voor het
plaatsen van containers en omgekeerd inzamelen wordt geschrapt, totdat duidelijk is wat het
beste en goedkoopste systeem is.

oordeeld op verschillende criteria. De geanonimiseerde producten worden gekeurd op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/
aroma.
Nederlands Bakkerij Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum
is het kennis- en adviescentrum
voor de bakkerij. Bij Centrum werken keurmeesters met een lange
staat van dienst in de bakkerijsector. De keuringen zijn objectief en

De lat ligt hoog want om in aanmerking te komen voor een gouden bekroning moet een product
voldoen aan zeer hoge eisen. De
score wordt uitgedrukt in maximaal vijf gouden medailles per
onderdeel. Wanneer een product
op minimaal drie onderdelen de
maximale score haalt en op alle overige onderdelen niet lager
scoort dan een vier, verdient het
product de titel ’Bekroond met
Goud’. De amandelspeculaasjes
van Tummers Passionelle en alle
andere met
goud bekroonde producten
zijn te herkennen aan de goudenzegel. Op de website: www.
bekroondmetgoud.nl is een overzicht van alle bekroonde bakkers
te vinden.

Volle slagerij voor Wim Kuijk Adviezen en werken aan
gewichtsvermindering bij LaRiva
en Arjen van der Slikke
Heemstede - Mensen met overgewicht en obesitas hebben een grotere kans op het krijgen van
diabetes mellitus type 2. Deze ziekte werd vroeger ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd.
Vanwege de sterke relatie tussen het optreden
van diabetes mellitus type 2 en overgewicht/
obesitas zou deze soort van suikerziekte beter
overgewichtssuikerziekte kunnen worden genoemd. LaRiva Heemstede heeft kennis en kunde in huis om uw gewicht te verminderen.

Heemstede - De rij gasten stond
tot ver in de straat, vorige week
dinsdagavond. Wat was er aan de
hand? Keurslager Wim Kuijk hield
een afscheidsreceptie.
Voor het pand aan de Jan van
Goyenstraat was een tent neergezet en die fungeerde als binnenkomer voor de slagerszaak waar
het vol mensen stond. Niet alleen
om Wim Kuijk de hand te schudden en te bedanken voor jarenlang verkoop van heerlijk vlees
maar ook om de nieuwbakken
eigenaar van de keurslagerij, Arjen van der Slikke, geluk te wensen.
De heren werden ieder geflankeerd door een dame, de echtgenote van Arjen en de dochter van het succes van een man staat een
Wim namen eveneens alle dank- vrouw. (en vice versa natuurlijk).
woorden, cadeaus en gelukwensen in ontvangst. U weet, achter Vaste klanten, vrienden, fami-

lie en uiteraard collega-ondernemers uit de straat maakten hun
opwachting. Het werd een gezellige receptieavond.

Als gevolg van het overgewicht (voornamelijk
vet op de buik) stijgt de hoeveelheid vetten in
het bloed. Deze vetten hebben een aantal kwalijke effecten met als gevolg dat de spieren ongevoelig worden voor het hormoon insuline. Insuline verlaagt de suikerspiegel in het bloed (bloedglucose). Suiker (glucose) heeft het lichaam (spieren) onder andere nodig als energiebron. Deze
ongevoeligheid voor insuline wordt ook wel insulineresistentie genoemd en wordt gecompenseerd door het lichaam, door meer insuline in
de alvleesklier (pancreas) te maken en af te geven aan het bloed. Als iemand dus insulineresistent is en suikerrijk voedsel nuttigt dan stijgt het

bloedglucose en is er meer insuline nodig om dit
vervolgens te verlagen.
Dit kan lange tijd goed gaan maar bij ongeveer 1
op de 3 obese mensen faalt de pancreas na verloop van tijd om genoeg insuline aan te maken.
Hierdoor stijgt langzaam het bloedglucose totdat de waarde wordt bereikt waarbij de arts de
diagnose mellitus type 2 wordt.
Door gewicht te verliezen wordt het lichaam
weer gevoeliger voor insuline, dus minder insulineresistent. Door gewichtsverlies kan een evt.
diabetes mellitus type 2 verdwijnen. Daarnaast
zijn er andere voordelen van het kwijtraken van
kilo’s, o.a. daling van de bloeddruk en verbetering van de vetten in het bloed. Hiervoor is een
gewichtsverlies van 5% voldoende.
Leef langer en gezonder, verlies gewicht door
gezonder te leven, te bewegen. Gewichtsverlies betekent een verbetering van de gezondheid. Bel 023-547 44 19 of maak een afspraak bij
LaRiva: www.lariva.nl
Raadhuisstraat 27, Heemstede.
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Familieportret Pauw te koop bij Sotheby’s Londen
Heemstede - Ridder Adriaan
Pauw (1622-1697) was de jongste zoon van staatsman en ambachtsheer Adriaan Pauw (15851653) en Anna van Ruytenburgh.
Als kind verbleef hij in een groot
herenhuis aan de Herengracht
in ’s-Gravenhage en gedurende
de zomermaanden vertoefde hij
veelal op het Huis te Heemstede.
Evenals zijn broers kreeg de jonge Adriaan onderwijs van een tutor ofwel privéleraar. In navolging
van zijn vader studeerde de zoon
rechten in Leiden en na voltooiing van zijn studie kreeg hij op
voorspraak van zijn invloedrijke
pa op 19-jarige leeftijd een baan
als rentmeester-generaal van de
Esparges [=Domeinen] van Holland en West-Friesland. In 1652,
toen zijn vader raadpensionaris was, werd Adriaan jr. gekozen
tot raadsheer bij het Hof van Holland, het hoogste rechtscollege
in het Gewest. Een jaar later overleed zijn vader en bij verdeling
van de erfenis werd Gerard als
oudste zoon ambachtsheer van
Heemstede en was al geregeld
dat Adriaan het afgescheiden
Bennebroek zou krijgen, hetgeen
op 28 mei 1653 door de Staten
van Holland is bevestigd. Bij zijn
huwelijk in 1644 met zijn nicht,
de 18-jarige Cornelia Pauw, dochter van oom Reinier, had hij reeds
als leen Schakenbos, een bosrijk
jachtgebied, onder Voorschoten
ontvangen. Adriaan vestigde zich
in een huis op de hoek van de
Schoollaan en Meerweg, later in
de hofstede ‘Duinwijk [was Huis
te Bennebroek]. Tevens mocht
hij zich nog in navolging van zijn
vader Heer van Zuid-Schalkwijk
noemen.

bezit gekomen van de adellijke
familie Van Pallandt van Neerijnen en heeft vervolgens op huize (kasteel) Neerijnen in Waardenburg naast familieportretten van de baronnen van Pallandt gehangen. Op een gegeven
moment wist men niet meer wie
de door Mijtens voorgestelde familie verbeeldde. In 1971/1972
heeft verkoop plaatsgehad van
een groot deel van de collectie
van H.W.baron van Pallandt Het
schilderij van Johannes Mijtens
is toen voor 11.500 Britse pound
geveild bij Sotheby’s en aangekocht door de eigenaar van Hallsborough Galerij in Londen. Intussen was bekend geworden wie
de afgebeelde personen écht zijn
en is men van mening dat het in
Nederland een betere plaats verdient. Via Sotheby’s in Londen
wordt het doek wederom aangeboden aan geïnteresseerden, nu
echter met een aanzienlijk hogere vraagprijs van ruim 290.000 tot
bijna 350.000 euro.

Schilderijen van Jan Mijtens. Het eerste heeft betrekking op Adriaan Pauw
van Bennebroek, het tweede met kasteel van Heemstede op diens oom
Michiel Pauw en familie.

Mijtens die leefde van 1614 tot
1670. In de periode 1640-1670
geldt hij als de belangrijkste portretschilder, werkend voor het hof
en de aristocratie. Adriaan Pauw
jr.gaf hem in 1653 opdracht voor
een familietafereel, waarop we
de ouders zien en dochters Clara Cornelia (1646-1692) en Christina 2 (1649-1717). Zoals te doen
Johannes Mijtens
gebruikelijk in een romantische
Een gevierd schilder in zijn tijd setting: de familieleden gehuld in
was de Hagenaar Johannes (Jan) prachtige gewaden en als achter-

grond is een arcadisch landschap
uitgebeeld. Daarboven twee engeltjes, die twee jong overleden
dochtertjes moeten voorstellen,
Anna Cornelia (in 1646 overleden) en Anna Christina 1 (in 1649
overleden).
Na het overlijden van Adriaan
Pauw in 1697 is zowel zijn bibliotheek als de kunstcollectie in
de hofstad geveild. Het schilderij met familietafereel is toen in

‘Zingen namen overledenen troostvol’
Heemstede - Woensdag 13 november organiseert de Gemeente Heemstede een herdenkingsbijeenkomst op de Algemene
Begraafplaats aan de Herfstlaan.
Het sfeervolle evenement heet
‘Heemstede Herdenkt’. Een van
de medewerkers aan Heemstede Herdenkt is zangeres Yvonne
Weijers.
De begraafplaats is op de bewuste avond sfeervol verlicht, er is
een herdenkingsboom, er is muziek, er wordt gesproken...
Bij de sfeervolle steiger aan het
water laat Yvonne Weijers de namen klinken van degenen die
herdacht worden, aangegeven
door de mensen die bij haar aanschuiven.

‘Namen zingen’ is voor iedereen...
“Het zingen van de naam van

Nóg een Mijtens met
een familie Pauw
In 1654 schilderde genoemde Jan
Mijtens nog een familietafereel
met daarop in het verschiet het
kasteel van Heemstede. Tot ver in
de vorige eeuw meende men dat
daarop Gerard Pauw (1615-1676)
en familie waren afgebeeld. Intussen is met zekerheid bekend
dat sprake is een andere broer,
namelijk Michiel Pauw (16171658) en echtgenote Anna Maria
Fassin alsmede hun twee oudste
kinderen Adriana en Johan. Alle
vier personen zijn na hun overlijden begraven in de grafkelder
van de Oude Kerk in Heemstede.
Dit schilderij bevindt zich in een
privé-verzameling.

Foto aangeleverd door gemeente Heemstede

Welk ontwerp voor de
Belvedère Groenendaal?
Heemstede - Tot 1964 stond
er een uitkijktoren in Wandelbos
Groenendaal. De zogenoemde
Belvedère, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839,
stond op een heuvel in het noordelijke deel van het bos.

de locatie van de oorspronkelijke
Belvedère.

De gemeente heeft zes architecten uitgenodigd een ontwerp te
maken voor een nieuwe Belvedère, waarop de inwoners van
Heemstede kunnen stemmen,
In 2018 schonken de heer en via de gemeentelijke website:
mevrouw Bids uit Heemstede € https://www.heemstede.nl/over500.000 om een nieuw gebouw de-gemeente/projecten/bouwte ontwerpen en te bouwen op belvedere-groenendaal.

Hans Krol

ken je van binnen, waardoor je je
verbonden voelt met degene die
je herdenkt en met de herinneringen.
overleden dierbaren kan enorm Ik vind het altijd weer indrukwektroosten. De klank en de naam ra- kend en ontroerend om te merken hoeveel troost dit kan geven. Degene die je hebt moeten loslaten is ineens weer heel
dichtbij. Ik doe het namen zingen
al een aantal jaren en zie mensen er speciaal voor komen”, aldus Yvonne. Zij vervolgt: “Het is
voor iedereen. Voor je kind, voor
je vader of moeder, voor een klasgenoot of een goeie vriend. De
naam wordt als een soort mantra
gezongen met of zonder gitaarklanken. Heel eenvoudig maar
puur. Ik vraag ook of mensen/kinderen zelf willen meezingen, dat
kan heel fijn zijn. Kom luisteren
en (ook) samen stil zijn.”

80.000 Vrijheidstulpen
geplant bij Raadhuis
Heemstede - Onder het gras
voor het raadhuis zijn 80.000 tulpen geplant. Burgemeester Astrid Nienhuis plantte maandagochtend symbolisch enkele ‘FreedomFlame tulpen’. In het voorjaar
komen deze ‘vrijheidstulpen’ bij
het raadhuis tot bloei en fleuren
daarmee de viering van 75 jaar
vrijheid op.

bij het planten van de laatste bollen. De burgemeester sprak Michael even bij over de bijzondere dag, 11 november, de herdenking van Wereldoorlog I. Als de
bollen bloeien gaan we de bevrijding van de Wereldoorlog II herdenken, met een vrijheidsmaaltijd op de Vrijheiddreef of in de
wijk als aanvulling op de bestaande herdenkingen. Ook komt er
Michel Lubbe van Lubbe Lisse, de in januari een tijdelijk lichtmoleverancier van de tulpen die de nument van kunstenaar Daniel
Freedom Flame tulpen machinaal Roosegaarde ter herdenking van
had geplant, vertelde dat het een de Holocaust. Een kalender met
mengsel was met bestrijding van de activiteiten in Heemstede is
allerlei insecten als de eiken pro- te vinden op: www.heemstede.
cessierupsen. Niet dat je alle rup- nl/75jaarvrijheid.
Woensdag 13 november van sen kwijt bent maar het helpt
wel. Michael assisteerde Nienhuis Ton van den Brink
18.00 tot 21.00 uur.

November: tijd voor bollen én alvast de kerstshow bezoeken

Bollen te ku
bij De Oost st en te keur
grond in, einde. Nu de
st
voorjaar hee raks in het
ft u een tu
vol fleur
en geur. in
Bekijk ze alle
m
teer van leu aal en profiTuincentru ke kortingen.
m
de heeft o de Oosteino
se kerstsho k de jaarlijkw
bouwd. Nee weer opgekijkje! Van m alvast een
h
aan de Zan arte welkom
d
gom of aan laan in Hilleweg te Vijfh de Schipholuizen.
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Fotowedstrijd de Heemsteder en Foto Vincent van Dijk

De herfst: een sprookjesachtig en spiritueel seizoen
Foto: Hans Limper

Heemstede - De herfst blijft een sprookjesachtig en spiritueel seizoen. Het uitgelezen jaargetijde om een fraaie foto te
schieten. U gaf als lezer massaal gehoor
aan onze oproep voor de mooiste herfstfoto. De redactie ontving afgelopen twee
weken vele indrukwekkende plaatjes.
Op deze pagina vindt u een greep uit de
mooiste kiekjes. waarvan u kunt genieten.
Vincent van Dijk kiest uit de geplaatste
inzendingen een winnaar. Deze wordt
in de Heemsteder van 20 november bekendgemaakt en ontvangt een leuke
prijs die beschikbaar wordt gesteld door
Foto Vincent van Dijk.

Foto: John Keulards

Foto: Ingrid Bosschert

Foto: Wim Krijnen

Foto: Eva Roest

Foto: Caspar Jacobs
Foto: Robin van de Poll

Foto: Elske Meter

Foto: Margriet Keulards

Foto: Marcel Bos

Foto: Harry Opheikens

Foto: Piet Agterhof
Foto: Marianne Bos

Foto: Ursula van Duijvenbode

Foto: Tanja Heskens

Foto: Frits Bruijn
Foto: Gea Beukema
Foto: Ellis Heikens

Foto: Mirjam Worseling

Foto: Philip M. Fontana

Foto: Peter Erkelens

Foto: mw Lemsom-v.d. Schalk

Foto: Maurice Keizer
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Ingezonden sport

War Child Kill-Challenge

Voor Sjoerd Bakker uit Heemstede
is geen Afrikaanse berg te hoog
Heemstede - In januari gaat Sjoerd Bakker uit Heemstede de uitdaging aan voor War Child. Hij
beklimt de Kilimanjaro (Tanzania)
én in de lange weg naar de top
haalt deze held zoveel mogelijk
geld op om kinderen in oorlogsgebieden te helpen. In zeven dagen trotseert Sjoerd vele ontberingen onderweg naar ‘het dak
van Afrika’ op 5.895 meter hoogte: mentaal en fysiek een flinke
beproeving. Hij stapt in de voetsporen van de ruim 400 helden
die hem tijdens de vorige edities
voorgingen. Dit jaar is Sjoerd erbij: “Er is geen berg hoog genoeg
en grenzen zijn er om verlegd te
worden. Net met pensioen kwam
de uitdaging om de Kilimanjaro
te beklimmen op mijn pad. Met
18 jaar werken in de kinderopvang besef ik maar al te goed het
belang van het recht om op een
veilige plek op te groeien, te spelen en te leren.”

‘Het regende ook binnen...’

de deelnemers naar een voorbereidingsweekend geweest in de
Ardennen en ontvangen zij een
trainings- en voedingsplan die
hen klaarstoomt voor de tocht
die hun te wachten staat.

HBC laat het afweten
tegen Rhoda’23

Heemstede - Zondag 10/11
moest HBC in Amstelveen op bezoek bij Rhoda’23. Een mooie gelegenheid om de kater van het
verlies een week geleden weg te
spoelen.
Meedoen met de volgende edi- Dat deed de ploeg van Jasper kettie kan natuurlijk ook. Info vind je ting niet. Het frivole, de vloeiende
op www.warchild.nl/activiteiten/ combinaties en het gericht afwerken is als sneeuw voor de zon verkilimanjaro-beklimmen/.
dwenen. Dat zijn de duistere kanten van de sport. Een uitstekende vorm kan plots omslaan in een
slechte periode.
Wil jij Sjoerd sponsoren?
Kijk op: https://kilichallenge.voorwarchild.nl/activiteit/2019-2020/
acties.

HPC Heemstede goed op stoom
Heemstede - Het regende op
zondag 3 november. Niet alleen
buiten, maar ook binnen! Medailles welteverstaan. En persoonlijke
records. De wedstrijdzwemmers
van HPC Heemstede heeft tijdens
de tweede wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie prima zaken gedaan.
In totaal 39 zwemmers van HPC
traden aan in zwembad De Lieberg in Hilversum. Als eerste
stonden er estafettes op het programma. Bijna 5 seconden werd
er sneller gezwommen tijdens de
4x100 meter vrije slag door Ben
Foreman, Jake Foreman, Justus
Mulder en Justin van Wallinga. Dit
leverde een mooie 3eplaats op.

beschikt over snelle en gevaarlijke buitenspelers.

Echter alle kansen werden verprutst. Dat HBC er zonder kleerscheuren vanaf kwam was te danken aan het onvermogen van
Rhoda’23 om kansen om te zetten in goals. De 6 doelpunten
die het team van coach Bnar Toofeek in 8 wedstrijden wist te maken geeft dit onvermogen aardig
weer. Rhoda,23 leek blij met één
punt en vertraagde het spel. Er
volgde zelfs een gele kaart voor
Tegen Pancratius was het spel het treuzelen bij een vrije trap.
nog goed maar ontbrak het aan HBC aanvoerder Menno Grijhet verzilveren van kansen. Tegen sen attendeerde de scheidrechRhoda’23 werd dit euvel opnieuw ter op het tijdrekken. De Arbiter
zichtbaar, al liet ook het veldspel gaf aan hier rekening mee te houdit keer te wensen over. Veel bal- den. Tot ieders verbazing en woeverlies, onnauwkeurigheden en de van HBC coach Ketting vloot
opnieuw geen geluk in de afwer- hij na precies 91 minuten al af. De
king.
0-0 uitslag leverde beide ploegen
tenminste nog één punt op. Voor
Net als tegen Pancratius dook HBC, dat in de race is om het kamgoudhaantje Luuk Vahle alleen pioenschap, een flinke domper.
op voor de doelman van Rhroda’23 maar trof ook nu de doel- De volgende wedstrijd zal HBC uit
man op zijn pad. Ook Steve Ol- een ander vaatje moeten tappen
fers was tweemaal in kansrijke als zij op 24/11 op bezoek gaan
positie. Zijn kopballen verdwe- bij VV Hooglanderveen.
nen naast het doel. Rhoda’23, dat
in de onderste regionen vertoeft, Eric van Westerloo

Coach George had weer een
uitgebalanceerd team het
veld in gestuurd. HBC trok
ook direct het spel naar zich
toe, en het resulteerde zelfs
in de voorsprong. Door de
regen kon de keeper geen
vat krijgen op de bal en
zo kon Johan scoren. HFC
rechtte de rug en werd gevaarlijker. Door een beoordelingsfoutje van de keeper werd de stand echter al
weer snel gelijk getrokken.
Dat bleef zo tot de rust.
In de tweede helft werd het
droger en HFC profiteerde daar het meeste van. Zij
kwamen steeds beter in het
spel en gaven eigenlijk geen
kansen meer weg. HBC liet
zich terugdringen. Combinaties lukte niet en dus was
het niet raar dat HFC uitliep
naar een 4-1 voorsprong. Alleen Davy wist daar nog een
doelpunt tegenover te zetten, zodat de uitstekend leidende scheidsrechter als
einduitslag 4-2 kon noteren.
Inmiddels droog, maar toch
lukte het niet om dat hele
stuk tevreden terug te fietsen...
Leo Holdorp

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL

Het veld hield zich prima
tijd op het sprintnummer zelfs
goud en zilver op. Dit smaakte
voor beide zwemmers naar meer
en op de 200 meter wisselsag
pakten ze beiden weer het goud
en zilver. Even later zwommen
ook Lena Haitsma en Sarah Bos
naar eremetaal op de 50 meter
schoolslag. Ze werden tweede en
derde op dezeafstand.
Voor de jongste zwemmers stond
er 25 meter vrije slag op het programma. Elodie Lekkerkerker verbeterde haar tijd op deze afstand
met 2 seconden en Axel Biesbrouck zwom er zelfs 5 seconden
vanaf. Op de 100 meter vrije slag

viel verder de prestatie van Elisa
Boogaard op. Ze verbeterde haar
persoonlijke record met liefst 14
seconden.
Als afsluiter zwommen Laurens
Oomkens, Jens van der Sman, Jeroen Braspenning en Siebe de
Vries nog een mooie estafette
met 4x50 meter vrije slag waarmee ze op de 2eplek eindigden.
Alle zwemmers hebben enorm
hun best gedaan en trainers
Greet en Denise zijn tevreden
over de inzet en het resultaat van
het team. Op naar de volgende
ronde van de competitie!

Winterdiner Oude Kerk voor Koude dagen
400-jarig bestaan
menu
Heemstede - Op vrijdag 29 november organiseert stichting
Vrienden van de Oude Kerk een
winterdiner, geheel verzorgd
door de Wereldkeuken Haarlem. Bij de Wereldkeuken werken
mensen van over de hele wereld.
Zij bouwen als een nieuw bestaan
op door samen de meest verrassende en smaakvolle gerechten
te koken als een ode aan waar
zij vandaan komen. En het helpt
hen om door te stromen naar studie of baan. De baten van het diner zijn bestemd voor de viering
van het 400 jarig bestaan van de
kerk in 2025. Er zijn plannen om

Het lukt niet...
Heemstede - In vroeger tijden was het niet ongewoon
om op de fiets naar uitwedstrijden te gaan. Voor de uitwedstrijd tegen naaste buur
HFC was dat natuurlijk ook
de meest logische keuze. De
wedstrijden tegen de vrienden HFC zijn altijd aardig,
waarbij HBC vaak aan het
langste eind trok. Zo langzamerhand lukt dat niet zo
maar meer.

Challenge accepted
De voorbereidingen, zoals het
trainen en het inzamelen van
geld, zijn al in volle gang. Voordat je aan de klim mee mag
In totaal gaan zeventig deelne- doen, wordt elke deelnemer uitmers de uitdaging aan in de 2020 gedaagd om op een creatieve
editie van de War Child Kili-Chal- en persoonlijke manier minimaal
lenge. Samen heeft War Child als 2.400 euro op te halen aan spondoel maar liefst 65 schoolklas- sorgeld. Deelname aan de Kilisen te voorzien van psychosocia- Challenge vraagt om een goede
le steun, bescherming en onder- voorbereiding. De deelnemers
wijs. Hiermee krijgen deze kinde- krijgen van War Child ondersteuren weer de touwtjes in handen ning bij zowel het werven van
en kunnen ze een toekomst op- sponsorgeld als het trainen voor
bouwen.
de pittige klim. Vorige maand zijn

Tijdens de 200 meter vrije slag
dames zwom Radna Mulder
sterk, wat haar een 2eplek opleverde en Jeroen Braspenning
zwom op diezelfde afstand bij de
heren naar de 3eplek. Ook Deborah Hartman, Luisa García Montoya en Siebe de Vries zwommen
op dezelfde afstand meerdere
seconden van hun PR af.
Daniel en Julia Fröhlich zwommen voor het eerst de 50 meter
vrije slag en zetten mooie tijden
neer. Lucas Haitsma zwom 6 seconden van zijn PR af en Xam van
der Peijl en Lianne Vinken wisten
ruim een seconde van hun oude tijd af te halen. Voor Swen de
Vries en Alex Kossen leverde hun

HFC G1 tegen
HBC G1: 4-2

de kerk bij die gelegenheid een
kunstwerk in de vorm van een
glas-in-lood raam aan te bieden.
Het diner begint om 18.00 uur.
Tussen de diner-gangen houdt
Theo Koetsier een lezing over de
geschiedenis van de kerk. Ook is
er muziek van Sjoerd en Marjolein. De kosten (eten en drankjes) bedragen €45 voor ‘Vrienden’, anders €55. Aanmelden
kan tot uiterlijk 25 november via
secretaris@oudekerkheemstede.
nl / rekeningnummer: NL81ABNA0563240563 t.n.v. stichting
Vrienden Oude Kerk te Heemstede o.v.v. winterdiner.

Heemstede - Maandag 18
november bereidt de kok
van WIJ Heemstede het Koude dagen menu. Met onder andere kipcocktail en
witlof met ham en kaas uit
de oven. Aan tafel tussen
17.15 en 18.00 uur. De tafel
staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u reserveert. Locatie: Herenweg
96, Heemstede en kosten
€11,50. Reserveren kan tot
uiterlijk 10.00 uur op de dag
zelf: 023-5483828.

V.E.W. Jeugd trotseert elementen
Heemstede - Vorige week verregende de minitraining bijna,
ook zaterdag 9 november gaat
de boeken in als een onstuimige herfstochtend. Met maar liefst
vijf thuiswedstrijden leek het een
fantastisch voetbaldag te gaan
worden maar wederom kwam de
regen weer met bakken uit de hemel. Konden de mini’s wederom
uitwijken naar de kantine, de overige V.E.W.-helden dienden hun
competitiewedstrijden toch echt
in de buitenlucht af te werken.
De JO-08 ontving D.S.O.V. op het
natuurgras van de ‘Lex van Grieken’ arena. Mede door het goede
onderhoud van de Heemsteedse
grasmeesters hield het veld zich
prima. Ook de spelers van beide ploegen hielden zich goed,
geklaagd over de regen werd er
niet al hadden sommige spelertjes wel koude handen. De wedstrijd ging lang gelijk op maar het
waren de gasten uit Vijfhuizen die
uiteindelijk aan het langste eind
trokken.
Nog altijd in de stromende regen ontving de JO-11 buurman
R.C.H. Zoals een echte derby betaamt, werd er door beide ploegen voor elke meter gestreden.
Ondanks veel kansen voor V.E.W.
bleek R.C.H. de gelukkigste. Einduitslag 1-2.
Waren de voetballertjes op deze
zaterdagmorgen al helden, echte

bikkels waren de leiders, ouders
en meegekomen opa’s en oma’s.
Door de harde wind was het opzetten van een paraplu niet echt

mogelijk en dus werden ook de
trouwe supporters drijfnat.
Hopelijk is de weersverwachting
voor volgende week beter.
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Marco Meeuwisse presenteert zijn tweede boek

Heemstede - Een weekje vogels
spotten in Mexico, er zijn goedkopere hobby’s. Marco Meeuwisse schreef al eerder het boek
‘Geluksvogel in Gambia’, waarin
hij beschrijft welke vogels hij fotografeerde, waar hij ze vond en
hoe. In mei dit jaar bezocht hij
Mexico om er vogels te spotten
en vast te leggen, maar werd hij
zelf bijna vastgelegd door de intriges van een bijzondere ontmoeting.Hij was niet van plan om
nog een boek te schrijven, in zijn
eerste boek had hij zich al blootgegeven, maar met zijn geplaatste bespiegelingen op facebook
waren de reacties zo duidelijk dat
hij toch weer begon. De omstandigheden waren er ook naar.
Net aangekomen in Puerto Vallasta aan de Pacific Ocean ontkomt de Heemstedenaar niet aan
de prideweek die daar homo`s
en lesbiennes uit de hele wereld
aantrok. In het bijzonder Amerikanen die nou net niet zo welkom
zijn (“Om over Trump maar te
zwijgen, die komt er bij de Mexicanen niet in.”) Misschien wordt
Marco daarom zo onthaald door
wie hij ook tegenkomt. De boswachter, de ober, de medepassagier in de bus of de buschauffeur zelf. De eigenaresse van een
galerie/restaurant die lesbienne
is en wat later bi blijkt te zijn. Zij,
die Betty, speelt een grote rol in
de pride feestweek en beïnvloedt
Marco tot het echt barst. Hij beschrijft ontmoetingen tijdens
zijn jacht op vogels op plaatsen
waar een gewone toerist zich niet

Lezing ‘Eye Openers’ in de Luifel. Herenweg 96 te Heemstede, om 20 u. Kosten: €8,-. Reserveren verplicht via www.wijheemstede.nl of tel.: 5483828.

21 november

Creatieve middag Molenwerfslaan 11. 14-15.30u. Aanmelden: 023 - 548 38 31.
Film & lunch bij WIJ Heemstede. Romantisch drama. 16u.
Hierna diner. €15. Herenweg
96, Heemstede. Reserveren
kan via www.wijheemstede.nl
of 023 - 548 38 31.

waagt of alleen brutaliteit werkt.

kleurfacet dat onzichtbaar voorafgaat aan de eerste kleur van onMaar de ontmoetingen met de ze regenboog met ‘speelsheid’ en
mens blijken toch interessanter ‘passie’ als twee duidelijke karakdan zijn vogelpassie, alhoewel, tertrekken. Beiden als opmaat en
hij fotografeert er zijn duizendste nuance voor de regenboogkleusoort. Betty en haar pride week ren en universele liefde. Geen rodraaien om Marco heen en als het ze of zwarte blik, maar gepassioop een confronteren uitloopt, ko- neerd kleur bekennen.” Vogelbemen levenslessen bij Marco bo- scherming Nederland ontvangt
ven die hem doen inzien hoe na de verkoop van de eerste druk
belangrijk een ring is. Levens- van dit boek een (w)aardige dolessen en beschouwingen waar natie.
hij tijdens de reis aan denkt en
het spelen met een regenboog Marco presenteert zijn boek de
als ring. “Een regenboog die kan Duivelsvogel, een dwaaltocht
voorkomen dat we onverwacht tussen vroege en rare vogels op
overgaan op zwart zonder tegen- 20 november om 19.30 uur in de
licht. Dat inzicht heeft de gay- DeDakkas Haarlem. Aanmelden
wereld eerder doorgehad dan via: talks@dedakkas.nl
ik. Een inzicht dat wordt onderstreept met de kleur roze. Een Ton van den Brink

Heemstede - Op vrijdag 15 november gaat Peter Römer, voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs,
in gesprek met Charles den Tex
over zijn boek ‘Verloren vrouw’ en
Michael Berg over ‘Ik zie je’. Dit gebeurt bij Boekhandel Blokker, om
16.00 uur.

21 en 22 november

Klassieke uitvoeringen in de
aula van college Hageveld
Heemstede. 19.30u. Kaarten
à €6 via college@hageveld.nl,
tel. 023-5100100).

15 november

Mamacafé. Iedere tweede vrijdag van de maand, 10-11:30 u.
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Mediaspreekuur, 14-15:30 uur
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Interviews Charles Den Tex en
Michael Berg door Peter Römer bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138. Aanv. 16u.
Toegang vrij – aanmelden gewenst: 023-5282472.

22 november

Alliance Française, “Les 100
pas” interactief gezelschapsspel in het Frans met Sylvain
Lelarge. 20.15 uur. De Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. Cursisten en vrienden gratis, anders € 10,- toegang.

Pietenpakhuis op Binnenweg
82 waar Sint en zijn Pieten zijn.
Met Sint op de foto, activiteiten
en dansen met Pieten. 11-16u.

17 november

Jaap Stork bij Theeconcert Oude Kerk. Wilhelminaplein. Aanvang 15 u. De toegang is gratis,
collecte bij uitgang voor vrijwillige bijdrage.

Vlooienmarkt sportcentrum
Groenendaal, Sportparklaan.
9.30-16u. Entree: €2,50 (kinderen onder begeleiding vrij toegang). www.mikki.nl.

24 november

10.000 stappenwandeling vanaf de achterzijde van het station Heemstede-Aerdenhout
(duur ca 2 uur).
Concert Symfonisch Blaasorkest Heemstede. Pinksterkerk,
Camplaan 18, Heemstede.
Aanvang 15 u, zaal open 14.30
u. Kaarten aan de zaal à €15,-.

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 serie. Aanmelden bij WIJ Heemstede, Julianaplein 1, 2101 ZC
Heemstede, tel 023-5288510.

18 november

Themamaaltijd bij WIJ Heemstede (Koude dagen menu).
€11,50, reserveren uiterlijk
10.00 uur op de dag zelf: 0235483828. V.a. 17.15u. Herenweg 96.

18, 25 november en
2 december

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

25 november
16 november

Katinka Polderman, cabaret, Theater De Luifel, Herenweg 96. Aan. 20.15 uur, entree: €18,50. Kaarten via: www.
podiaheemstede.nl of de theaterlijn 023-5483838 of aan de
zaal.

23 november

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest speelt in de Pink-

Charles den Tex.

Michael Berg.

weer blijkt: er zijn geen good buurvrouw die naakt baantjes
guys meer, alleen nog maar bad trekt in haar zwembad. Met een
guys. En Djenna…
telescoop begint Carol de vrouw
te bespieden. Op een avond heeft
‘Ik zie je’ handelt over internatio- de vrouw bezoek van een man en
nale bestsellerauteur Carol Bro- ziet Carol hoe de twee ruzie krijdie, zj heeft al vijf jaar geen boek gen en dat de vrouw de man
geschreven. In de hoop inspiratie neerslaat. Dood? In plaats van de
te vinden ontvlucht ze haar huis politie te bellen, besluit Carol zelf
in Londen en vliegt ze naar Zuid- uit te zoeken wat er gebeurd is.
Samen moeten ze haar opdracht- Frankrijk waar ze een gite huurt.
gever vinden en verslaan zodat zij In plaats van te schrijven raakt Ca- De toegang is vrij – aanmelden
weer zichzelf kan worden. Steeds rol geïntrigeerd door haar over- gewenst: 023-5282472.

Kinderactiviteit in het Centrum

Sint komt weer naar het Pietenpakhuis
Heemstede - De Pieten van Sinterklaas hebben het Pietenpakhuis deze keer ingericht aan
de Binnenweg 82 (waar tot voor
kort Boekhandel Blokker tijdelijk
was gevestigd). Daar liggen de
cadeaus van Sinterklaas opgeslagen.

14 november

Mediacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van
13.30-15.30 u. Gratis.

Interview Peter Romer met
Charles den Tex en Michael Berg

De nieuwe pageturner van drievoudig Gouden Strop-winnaar
Charles den Tex gaat over de jonge Djenna. Die wordt in het holst
van de nacht gewond op straat
aangetroffen door oplichter Luc.
Ze lijdt aan geheugenverlies en
aanknopingspunten om haar verleden te achterhalen lijken er niet
te zijn. Als ze zelf op zoek gaat,
blijkt dat ze wordt gezocht. Wie is
ze? Is ze iemand die ze liever niet
wil zijn? Van willoze prooi verandert Djenna in een meedogenloze jager, bijgestaan door Luc. Zij
weet niet wie ze is, hij moet zijn
ware identiteit geheimhouden.
Zij is hypermodern, hij is ouderwets. Zij is onderdeel van een
geavanceerd systeem, hij houdt
zichzelf volledig offline.

▲

De Duivelsvogel, een dwaaltocht
tussen vroege en rare vogels

sterkerk aan de Ramplaan.
Aan. 20.15u. Kaarten: vanaf
€15 via www.hpho.nl.

stede en omgeving zijn welkom
om op genoemde tijden binnen
te lopen en Sinterklaas en de Pieten te ontmoeten.
Voor de kinderen is er volop te
doen. Ze kunnen er kleuren, knippen en plakken, spelletjes doen
en dansen met de Pieten. Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen
Sinterklaas en zijn Pieten zijn dit geschminkt worden en is er gelejaar aanwezig in het Pietenpak- genheid om foto’s te maken met
huis op zaterdag 23 november, Sint en zijn vrolijke helpers.
van 11.00 tot 16.00 uur.
De afgelopen jaren was het
Alle jonge kinderen van Heem- steeds erg druk in het Pakhuis

en stonden kinderen vaak in de
rij om op de foto te gaan. Ook dit
jaar is er gerekend op veel aanloop.

Vriendinnenclub bij WIJ. De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede om 14 u. Aanmelden
bij Corrie van Rijn op 0238224297 of Ellen Swart op
023-5483828, of mailen naar:
eswart@wijheemstede.nl.

Plein1, Binnenstebuiten Julianaplein 1: van 9.30-11.30 u.
Workshop Rabobank ‘Bereik
meer met je geld’. Philharmonie, Lange Begijnestraat 11,
Haarlem. Van 19-21.30 u. Meer
informatie en opgeven via
Rabobank.nl/bereikmeermetjegeld.
Lezing Gouden Eeuw door Flip
Hammann bij WIJ Heemstede.
13.30u. €5 toegang. Reserveren via www.wijheemstede.nl
of 023 - 548 38 28.
Lezing De Kunstmeisjes, 20.00
uur bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138. Reserveren
via info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472. Toegang
vrij.
Presentatie SeniorWeb over
de Cloud. Van 10-10.30 u. WIJ
Heemstede/De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Gratis toegang, aanmelden is niet nodig.

20 november

Taalsoos, 10:15-11:30 uur. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Lezing Jan Vermeer ‘Waarom
ijsberen geen pinguïns eten’,
14u., bij Vrouwen van Nu, Herenweg 96 (WIJ Heemstede).
Leden gratis toegang; belangstellenden: €2,50.
Knutselclub, Molenwerfslaan
11 (De Molenwerf ), 13.30-15u.
Kosten: €5,- per keer, wel aanmelden via tel.: 023 -548 38 28.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 14 november

Duurzaam textiel in Kunstcentrum Haarlem. Gedempte Oude Gracht 117-121, Haarlem. Met lezing op 14 september, aanvang 14 u. (Aanwezigheid graag melden via info@
kunstcentrum-haarlem.nl.)
Meer informatie op: www.
kunstcentrum-haarlem.nl.

Tot 1 maart

Tentoonstelling Keizerin Sisi.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer informatie op: www.zandvoortsmuseum.nl.

19 november

De Buurttafel: Thema Ontmoeting & positief leven. Locatie

IJsberen en pinguïns bij
Vrouwen van Nu

Knutselclub

Heemstede - Woensdag 20 november maken de meiden en
jongens van de Knutselclub een
kunstwerk met flessen.
Je bent welkom van 13.30 tot
15.00 uur bij WIJ Heemstede in
Heemstede - Op woensdagmid- gezamenlijke met de afdeling de Molenwerf, Molenwerfslaan
dag 20 november geeft Jan Ver- Aerdenhout. Een en ander vindt 11, Heemstede. Kosten: €5,- per
meer een powerpoint-presen- plaats bij WIJ Heemstede Heren- keer, wel aanmelden via tel.: 023
tatie bij Vrouwen van Nu. Jan is weg 96, en de aanvang is 14.00 -548 38 28.
natuurfotograaf en zal het heb- uur. Belangstellenden zijn welben over ‘Waarom ijsberen geen kom en betalen €2,50 entree. Verpinguïns eten’. Hij neemt de toe- derop in de maand gaan de Vrouschouwer mee naar de Noord- en wen van Nu naar het Teylersmude Zuidpool. Deze middag is een seum.

Film&Diner

Praat mee café’s van Volt
Heemstede - Politieke beweging
Volt organiseert twee ‘Praat mee
café’s’ waar iedereen in gesprek
met elkaar kan gaan over het inrichten van de samenleving. In
Heemstede wordt het Praam mee
café gehouden op woensdag 20
november in café De Eerste Aanleg en in Haarlem op dinsdag 19
november.
In die Praat mee café’s gaan geinteresseerden met elkaar in gesprek over onderwerpen als lokale, nationale of Europese zaken.
Het kan gaan over wonen, werken, migratie, klimaat, onderwijs,

gezondheidszorg. De meningen
worden gepeild en aanwezigen
worden uitgenodigd mee te praten over diverse onderwerpen.
Op 19 november duurt het Praatcafé van 19.00 tot 21.15 uur. Centrum voor ontmoeting Dock is
gevestigd aan het Leonardo da
Vinciplein 72 te Haarlem. In de
Aanleg, op 20 november, duurt
de avond van 19.00 tot 22.00 uur.
Het adres is Raadhuisstraat 103
Heemstede.
Toegang: gratis (consumpties
voor eigen rekening).

Heemstede - Donderdag
21 november is het tijd voor
een romantisch drama bij
WIJ Heemstede, met diner.
Eén keer per maand wordt er
’s middags een film gedraaid
in de grote zaal van de Luifel
met aansluitend een diner.
De film op 21 november is
een romantische dramafilm
en start om 16.00 uur. Na de
film kunt u genieten in de
gezellige foyer van een driegangen diner. Kosten voor
film & diner zijn €15,-. Locatie: de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Reserveren kan
via www.wijheemstede.nl
of 023 - 548 38 31.
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Heemstede

Kies uw favoriete ontwerp voor de
nieuwe Belvedère in Groenendaal

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan
‘Horeca en terrassen
Heemstede’
vastgesteld

Tot 5 december 2019 kunt u uw stem
uitbrengen op een van de 6 ontwerpen voor
een nieuwe Belvedère in het wandelbos
Groenendaal. De ontwerpen zijn afkomstig van
6 architecten en ontwerpers, die hun visie op
een nieuwe Belvedère hebben weergegeven.
De ontwerpen zijn te bekijken in het
gemeentehuis en in het gebouw Plein1. Hier
is ook hulp aanwezig bij het online stemmen.
Lees meer op www.heemstede.nl/belvedere

Verleng op tijd uw parkeervergunning
Woont en/of werkt u in een wijk rondom station
Heemstede-Aerdenhout? En wil u in 2020 weer
gebruik maken van uw parkeervergunning? Ga
naar parkeren.heemstede.nl en log in met uw
DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U kunt

uw parkeervergunning online verlengen en
betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan heel
2020 geldig. Wilt u uw parkeervergunning niet
meer gebruiken in 2020? Dan hoeft u niets te
doen.

Volg ons via
Twitter en Facebook

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

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).

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

Bedankt
namens bewoners en huisdieren

Kiezen voor
vuurwerkvrije straat
in Heemstede

Aanvragen
reisdocumenten niet
mogelijk op 19 november
Op maandag 11 november plantte burgemeester Astrid Nienhuis in het grasveld bij het raadhuis de
eerste bollen van de tulp ‘FreedomFlame’. In het voorjaar komen deze ‘vrijheidstulpen’ tot bloei en fleuren
daarmee de viering van 75 jaar vrijheid op. Een kalender met alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid in
Heemstede vindt u op www.heemstede.nl/75jaarvrijheid

CJG Heemstede doet onderzoek naar
online dienstverlening
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) Heemstede wil graag haar online
dienstverlening verbeteren. Daarom horen
we graag van jongeren, ouders, verzorgers en
professionals hoe we dat kunnen doen.

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.

Vuurwerkvrije
straat

Tijdens de jaarwisseling is het gebruikelijk
om vuurwerk af te steken. Maar niet iedereen
is blij met deze gewoonte. Samen met uw
buren kunt u het initiatief nemen om uw straat
vrijwillig vuurwerkvrij te houden. De gemeente
stelt enkele borden beschikbaar om uw
straat(deel) mee te markeren.
Wilt u een vuurwerkvrije zone aanvragen/
aanmelden? Neem dan telefonisch contact op
met Evelien van Schagen via (023) 548 57 47 of
per e-mail postbusveiligheid@heemstede.nl
Lees meer informatie over aanmelding en
spelregels op www.heemstede.nl/vuurwerk

Adresgegevens en
openingstijden

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.

Bewoners initiatief

Op dinsdag 19 november kunt u aan de
publieksbalie van het gemeentehuis en online
geen paspoort of identiteitskaart aanvragen.
Het ministerie van BZK vervangt op deze dag
de aanvraagstations voor reisdocumenten.
Het ophalen van al aangevraagde
reisdocumenten blijft gewoon mogelijk.

Helpt u ons mee? Vul dan vóór maandag
2 december de vragenlijst in op
www.heemstede.nl/cjg-onderzoek.

SINTERKLAAS INTOCHT
HEEMSTEDE 2019

Collecteren en venten
in Heemstede

Zaterdag 16 november van 10.45 tot 13.15 uur
op de Herfstlaan (bij het molentje)
en bij het raadhuis

- 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.

HERFSTLAAN:

10.45: Opwarmen met de KIDZ-DJ, bekend van TV
11.30: Ontvangst en verwelkomen Sinterklaas
12.30: Wandeling met Sint en Pieten naar het raadhuis

RAADHUIS:
12.15: Optreden Dans & Balletstudio Jolein
12.45: Officiële ontvangst Sinterklaas door
burgemeester Astrid Nienhuis op het balkon
13.15: Einde Sinterklaasintocht
Bekijk het complete programma op heemstede.nl/sint

Volgende week collecteert:
Nationaal MS Fonds

Meedoen aan een ontwerpatelier voor de Omgevingsvisie?
Als inwoner van Heemstede kent u uw
gemeente als geen ander. Als gebruiker van de
openbare ruimte weet u waar de kwaliteiten
en de kansen voor verbetering liggen.
Uw kennis en ervaring hebben wij nodig om
een Omgevingsvisie te maken. Hierin bepalen
we hoe we de uitdagingen voor de komende

jaren gaan aanpakken. Bijvoorbeeld; het regent
steeds harder, waar gaan we al dit hemelwater
opvangen? Maar ook: hoe kunnen we de
openbare ruimte zo inrichten dat mensen
langer (veilig) thuis kunnen blijven wonen?
We organiseren ontwerpateliers om samen
met u te werken aan een visie voor uw

leefomgeving. Doet u mee? De eerste sessie
is op woensdag 20 november van 19.00
- 22.00 uur in het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein. Er is plaats voor 5 inwoners.
Meld u aan via omgevingsvisie@heemstede.nl.
Meer informatie vindt u op
www.heemstede.nl/omgevingsvisie.

Bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen Heemstede’
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van
Heemstede maken volgens artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad het bestemmingsplan
‘Horeca en terrassen Heemstede’ met planid
NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201 op 31 oktober
2019 heeft vastgesteld.

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

Vrijwilligersfeest
Heemstede op
27 november
Elk jaar geeft de gemeente Heemstede een
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers. Dit als
blijk van waardering voor hun enthousiasme
en inzet! Het feest vindt plaats op woensdag
27 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in
de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Tijdens het feest wordt ook de winnaar
van de Heemsteedse Vrijwilligersprijs
2019 bekend gemaakt. Alle Heemsteedse
vrijwilligers(organisaties) zijn van harte welkom.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe regelgeving
Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden
van het college
Op 29 oktober 2019 heeft het college het
Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van het college
vastgesteld. Dit Reglement is in werking
getreden op 1 november 2019. Het Reglement
van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college, vastgesteld
bij collegebesluit van 4 juli 2006, is hiermee
vervallen.
Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019
Op 29 oktober 2019 heeft de burgemeester
het Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019 gewijzigd. Deze wijziging
treedt in werking op 12 november 2019.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via www.
officielebekendmakingen.nl.

Waarvoor is het bestemmingsplan
opgesteld?
Het bestemmingsplan versoepelt de
vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven
in het centrumgebied van Heemstede
en maakt het innemen van terrassen bij
horecabedrijven en ondersteunende horeca
rondom winkelgebieden vergunningsvrij.
Voor dit doel is een paraplubestemmingsplan
opgesteld die een juridisch planologisch
kader schetst wat doorwerkt in alle
bestemmingsplannen en de administratieve
druk voor gemeente en ondernemers zo laag
mogelijk is.
Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken vindt u op www.heemstede.nl en

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0201). Ook liggen de documenten
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze
op het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad naar voren hebben gebracht,
kunnen met ingang van donderdag 14
november 2019 tot en met woensdag 25
december 2019 tegen dit besluit beroep
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij de
gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Naast de mogelijkheid om op papier beroep
in te stellen, kunnen burgers ook digitaal in
beroep gaan. Dat kan alleen via het speciale
digitale loket dat u op de homepage van de
website van de Raad van State vindt. Om
toegang te krijgen tot het digitale loket moet u

beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt u
de instructies en vult u de formulieren in. Deze
kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u
kunt geen beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing)
worden ingediend bij de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, als onverwijlde spoed dat, gelet op de
betrokken belangen, vereist.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan telefonisch contact op met
mevrouw E. Suijk via (023¬) 548 57 53.
U kunt ook een e-mail sturen naar
e.suijk@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken 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 NSstation 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 rij-technisch 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van
de bestemming groen gebruiken van het
stuk grond als tuin, wabonummer 484103,
ontvangen 28 oktober 2019
- Franz Lehárlaan 127, het wijzigen van een
kozijn op de 1e verdieping in de voorgevel,
wabonummer 484455, ontvangen 28
oktober 2019
- Huizingalaan 13, het verhogen van de
nok, optrekken voorgevel en het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 486127,
ontvangen 30 oktober 2019
- Lombokstraat 1A, het versterken van de
begane grondvloer van het bedrijfspand,
wabonummer 486709, ontvangen 31
oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunning
- Jacob de Witstraat 18, het plaatsen van
een berging in de voortuin, wabonummer
468796 , verzonden 7 november 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’.

- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 473368, ontvangen
7 oktober 2019

Geweigerde omgevingsvergunning
- Jacob de Witstraat 6, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achtergevel,
wabonummer 467787, verzonden
5 november 2019

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

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
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van
de bestemming groen gebruiken van het
stuk grond als tuin, wabonummer 484103,
ontvangen 28 oktober 2019
- Oosterlaan 14, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 473370,
ontvangen 3 oktober 2019
- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning,
wabonummer 457819, ontvangen
3 september 2019

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van
de bestemming groen gebruiken van het
stuk grond als tuin, wabonummer 484103,
ontvangen 28 oktober 2019
- Oosterlaan 14, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 473370,
ontvangen 3 oktober 2019
- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning,
wabonummer 457819, ontvangen
3 september 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Alles over
wegwerkzaamheden?

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

Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

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’.

De Kunstmeisjes nemen je mee Het HPhO viert de herfst met muziek
langs 50 favoriete kunstwerken
Heemstede - Op zaterdagavond
23 november wordt de Pinksterkerk in Heemstede weer gevuld
met fijne klanken door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest
(HPO). Samen met violiste Olivia
Scheepers speelt het orkest vervolgens het prachtige en zeer bekende vioolconcert van Johannes
Brahms. Het concert begint om
20.15 uur. Kaarten kosten €15 en
zijn te koop via www.hpho.nl.

Heemstede - Op dinsdag19 november is er een lezing van ‘De
Kunstmeisjes’: Mirjam Kooiman, Nathalie Maciesza en Renee Schuiten-Kniepstra bij Boekhandel Blokker in Heemstede, om
20.00 uur.

De kunstmeisje schrijven enthousiast en aanstekelijk over oude en
moderne kunst – zowel voor de
doorgewinterde kunstliefhebber
als de beginnende enthousiasteling.
Gemiddeld kijken mensen twintig seconden naar een kunstwerk. Maar welke geheimen ontvouwen zich na dat moment? De
Kunstmeisjes, drie jonge kunsthistorici, nemen je mee langs hun
vijftig favoriete kunstwerken in
Nederlandse musea. Van Frans
Hals, Breitner en Morandi tot Yayoi Kusama, Louise Bourgeois en
Anish Kapoor. Ze duiken onder
het oppervlak van de kunstwer-

ken en vertellen de verrassende,
ontroerende en grappige verhalen die zich daar verschuilen. Dat
kunst niet moeilijk is, en al helemaal niet elitair, laten ze zien aan
de hand van oude én moderne
kunst.

Deze avond is in samenwerking
met De Haarlemse Ondernemers
Sociëteit (HOS). De toegang is vrij.
Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
023-5282472.
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Cabaret in De Luifel

ook van de concertmeester. De
Zweedse Dansen zijn oorspronkelijk gecomponeerd voor viool
en piano. Al spoedig volgde een
versie voor piano 2- en 4-handig,
voor militaire kapel en voor orkest. Opvallend in deze 15 dansen, voorafgegaan door een inleiding die terugkeert in de laatste dans, is de overvloed aan rustige dansen.

Vorig jaar speelde het HPhO al
Jarenlang beloofde Brahms een ‘A London Symphony’ van Ralconcert te schrijven voor Joseph ph Vaughan Williams. Deze keer
Joachim, maar zoals met zoveel staan de English Folksongs op
van zijn grootschalige projec- het programma. Deze suite is een
ten bleef hij dat maar uitstellen. van de beroemdste werken van
Tenslotte, bemoedigd door het Vaughan Williams. Hij composucces van zijn tweede symfo- neerde het in 1923 voor een minie, ging hij aan de slag met het litaire band. In 1924 arrangeerwerk, gebruikmakend van de ad- de zijn leerling Gordon Jacob het
viezen van Joachim. Aanvanke- werk voor symfonieorkest. Haar
lijk zou het werk net als zijn twee- professionele debuut was in 2015
de pianoconcert vierdelig wor- met het DeHavilland Philharmoden, maar tenslotte was hij over- nic Orchestra o.l.v. Robin Browtuigd dat de gangbare drie meer ning (UK) en in Duitsland met, jadan genoeg waren; de weggela- wel, het Heemsteeds Philharmoten gedeelten doken later in dat nisch Orkest o.l.v. Dick Verhoef.
2e pianoconcert op.
Sindsdien is ze regelmatig te gast
In de Zweedse dansen van Max als soliste in Nederland en EngeBruch wisselen tempi en sferen land met verschillende orkesten,
elkaar in hoog tempo af. U hoort waaronder Chester Philharmomooie solo’s van de blazers en nic, Capriol Chamber Orchestra

en Covent Garden Chamber Orchestra.
Haar recente en toekomstige
concerten behelzen de vioolconcerten van Mendelssohn en Beethoven met het Stroud Symphony
Orchestra (UK) in 2019 en 2021,
en het Brahms’ vioolconcert met
het Heemsteeds Philharmonisch
Orkest in 2019 en 2020.
Met een uitgesproken liefde voor
kamermuziek is violiste Olivia
zeer actief in een aantal ensembles.
In 2016 heeft ze het Belinfante
Quartet opgericht. Het jaar 2019
namen zij deel aan het Young Talent Festival Schiermonnikoog,
l’Académie Quatuor Diotima (FR),
Zeister Muziekdagen en hebben ze de Delft Chamber Music
Festival Award 2019 mogen ontvangen. Ook zullen ze te horen
zijn bij het Kamermuziekfestival
Utrecht o.l.v. Janine Jansen in december 2019.
Verder is ze onderdeel van het
Unieke Ensemble en het rebellencollectief Pynarello. Olivia
Scheepers bespeelt een viool van
G. Gatti (Turijn, 1912), die ze in
bruikleen heeft van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.

Katinka Polderman over dierenleed
en de egoïstische mens
In het oranje om geweld tegen
Heemstede - In haar zesde cabaretsolo richt Katinka Polderman zich op dierenleed en de
egoïstische mens. Polderman
schetst hoe de mensheid de evolutie heeft gewonnen en hoe dieren daar de dupe van zijn geworden. Zij heeft een eigenzinnige,
niet-moralistische manier gevonden om de relatie tussen mens en
dier te behandelen. Dit levert een
ijzersterk programma op over
hoe de mens langzaam maar zeker de aarde verwoest. Maar ook
mooie liedjes, zoals de smartlap
over een varkentje in de bio-industrie, gezongen in de stijl van
de Zangeres zonder Naam.
Zaterdag 16 november treedt
Polderman op in theater De Luifel aan de Herenweg. Aanvang duidelijk uit elke nuchtere opis 20.15 uur en de toegang be- merking die volgt na elk pleidooi.
draagt €18,50.
Geen dieren eten, maar wel kip.
Opkomen voor dierenrechten,
Katinka Polderman pakt het pu- maar niet voor de kinderen die
bliek langzaam in met haar dro- haar kleren maken in Bangladesh.
ge stijl vol slimme woordspelin- Polderman maakt, zoals we van
gen, rake liedjes en sarcastische haar gewend zijn, grote indruk
omdraaiingen. De wereld gaat met haar steengoede liedjes, vol
ten onder, en ze doet wat ze kan, kinderlijk eenvoudige observavanaf haar luie stoel. Dat wordt ties, die even waar als grappig

Activiteit Bibliotheek Bennebroek

Breng je kleurplaat tot leven
Bennebroek - Houd je van kleuren? Blauwe bomen, paarse luchten en onderwaterwerelden in
oranje-met-groene-bolletjes? Alles kan! Hoe tof is het om na het
kleuren je kleurplaat tot leven te
laten komen? Dat kan tijdens deze gratis workshop voor kinderen
van 3 tot en met 7 jaar in de BibliotheekBennebroek, Kerklaan 6 in
Bennebroek. Kom woensdag 20

november van 15.00 tot 16.00 uur
lekker kleuren en speel de spelletjes met de app Quiver.
Na de app nog niet uitgespeeld?
Dan kun je zien hoe Augmented
Reality werkt in een boek! Laat
de dino’s tot leven komen of een
maanvoertuig over het maanoppervlak rijden! Je hoeft je niet aan
te melden, je kunt gewoon binnen lopen.

vrouwen aan te kaarten

Foto: Jaap Reedijk

zijn. Maar ze schept ook ruimte met luchtige woordspelingen
zoals: “Als het leven te zwaar is,
moet je er meer uit halen.”
Er zijn voor deze show in Theater
De Luifel nog enkele kaarten beschikbaar via:
www.podiaheemstede.nl of de
theaterlijn 023-5483838 of aan
de zaal.

Heemstede - Op de foto geen
voetbalsupporters maar leden
van de VVAO (Vereniging voor
hoog opgeleide vrouwen), bijeen in het oranje om aandacht te
vragen voor het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. Dit alvast
als voorzet voor 25 november, de
internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen, die zich in oranje hult:
zie www.orangetheworld.nl.
De VVAO is actief in Kennemerland en heeft veel leden uit
Heemstede.
Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen te maken met geweld.
In Nederland is dat zelfs 45% van
de vrouwen en meisjes. Om daar
aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd
landen aan meedoen, trapt af op

deze dag en zal eindigen op 10 zal naar verwachting dit jaar de
december.
meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid
Het oranje uitlichten van een be- over het hele land! In alle provinlangrijk gebouw of ander land- cies doen meerdere gemeenten
mark door overheden op 25 no- mee. Ook in Heemstede zal het
vember is een vast onderdeel gemeentehuis op 25 november
van Orange the World. Nederland oranje kleuren.

Klassieke muziek op Hageveld, op 21 en 22 november
Heemstede - Een najaarstraditie van College Hageveld: een
avondvullend concert met klassieke muziek en dans, uitgevoerd
door leerlingen en enkele docenten.

bliek enthousiast en verrukt over
de talenten van de deelnemers.
Na de audities is er een afwisselend en verrassend programma
met deelnemers uit vrijwel alle klassenlagen. De piano is sterk
vertegenwoordigd, maar daarVoor de dertiende editie van ‘Glad naast zijn viool, fluit, harp en acMarmer Klassiek’ wordt op twee cordeon te horen. Ook is er ruimavonden een prachtig program- te voor klassieke zang en dans. De
ma gebracht in de sfeervolle set- deelnemers zijn volop aan het oeDe Bibliotheek van Bennebroekis ting van de aula van College Ha- fenen om hun uitvoering te pergevestigd aan de Kerklaan 6.
geveld. Ieder jaar weer is het pu- fectioneren en zij kijken ernaar

uit om na al dat oefenen aan het
publiek te laten te laten horen en
zien waartoe dat geleid heeft.
De uitvoeringen zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 november
en de aanvang is 19.30 uur.
Kaarten voor de uitvoeringen zijn
te reserveren via de administratie
van College Hageveld (college@
hageveld.nl, tel. 023-5100100). Ze
kosten 6 euro per stuk, inclusief
een pauzeconsumptie.

