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Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur
www.mandarin-heemstede.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde
kipfiletschnitzels

4 stuks

6,95

De Sint is weer in Heemstede:
het grote feest kan beginnen

depot

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

Heemstede - Ook dit jaar sloeg
Sint-Nicolaas Heemstede niet
over. Op zaterdagmorgen 16 november kwam hij per boot aan
nabij het ontmantelde molentje
bij Groenendaal. Honderden kinderen wachtten hem op, al werd
er veel van hun geduld gevraagd.
Een Kidz-DJ hield de moed erin
door de kinderen onafgebroken
te laten zingen en dansen. Een
massaal geschreeuw om SintNicolaas werd uiteindelijk beloond.
Van verre zagen duizend kinderogen de boot van de goedheiligman aankomen varen. Na een
rondje te hebben gedraaid, meerde de boot aan en konden de Sint
en zijn Pieten van boord. Een uur
lang schudde de Sint handjes,
ging op de foto terwijl de roetveegpieten de kinderhanden vulden met pepernoten. Via de Vrijheidsdreef ging de stoet, begeleid door de Harmonie St. Michael, naar het raadhuis. Burgemeester Astrid Nienhuis verwelkomde
de bisschop. De jongens en meisjes van dans- en balletschool Jolein verzorgden een daverend
optreden dat het lange wachten
aangenaam maakte.

Goyenstraat. Deze lange traditie,
al ruim 60 jaar, wilde de Sint niet
aan zich voorbij laten gaan. Zondagavond rond halfzes werd het
donker en verscheen hij op het
dak, toegezongen door duizend
Uniek in Nederland is dat Sint- keeltjes.
Nicolaas zich weer vertoonde op Geheel uit eigen middelen orgaeen van de daken in de Jan van niseert de winkeliersvereniging

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Jan van Goyen dit evenement.
Uiteraard herhaalde de Sint zijn
mededeling van zaterdag dat
alle kinderen maar ook hun ouders hun schoen mochten zetten. De Heemsteder wenst u een
heerlijk sinterklaasfeest.
Eric van Westerloo

Dit is de
winnende
herfstfoto!

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

ZONDAG
OPEN!

Overval op geldtransport
Zandvoort - Een geldtransport
is maandagmiddag 18 november
overvallen aan de Seinpostweg in
Zandvoort. De overval werd rond
12.45 uur gepleegd. Na de overval zijn twee mannen op een donkere scooter gevlucht. De scooter
is later achtergelaten bij een appartementencomplex aan de Secretaris Bosmanstraat. Daar zijn
de daders overgestapt op een wit
busje.
Via burgernet is opgeroepen om
uit te kijken naar de twee gevluchte mannen. Een dader zou
een donkere gekleurde helm

Heemstede - Philip Fontana uit
Heemstede is de winnaar geworden van de herfstfotowedstrijd die de Heemsteder samen
met Foto Vincent van Dijk organiseerde. De redactie ontving
vele fraaie herfstkiekjes en Vincent van Dijk had de zware taak
uit al dat moois de winnende foto te kiezen. Het is uiteindelijk deze foto met het prachtige goudgele bladerendek geworden. Een
fraaie compositie die iets mystieks en bijzonders tegelijk heeft.
De prijs wordt binnenkort door
Vincent van Dijk overhandigd aan
Philip Fontana.
Van harte gefeliciteerd!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Kom de sfeer proeven!

Station Heemstede-Aerdenhout heeft een huiskamer
Heemstede - Vaste reizigers die
gebruikmaken van Station Heemstede-Aerdenhout wippen regelmatig de kiosk binnen voor een
snelle kop koffie of een broodje.
De reizigers keken even verbaasd
op toen de ruimte onlangs was
versierd met lampjes en ballonnen. De verkoop ging trouwens
gewoon door.

STOMERIJ EN WASSERIJ

op het trottoir aan watertappunt
te vinden.

Op vrijdagmorgen 8 november
was wethouder Nicole Mulder
uitgenodigd om bij de officiële
opening aanwezig te zijn. In een
korte toespraak benadrukte Mulder dat er nog veel meer te gebeuren staat met het station in
de toekomst. Zo zal binnenkort
De kiosk heeft een metamorfose met de bouw van extra fietsenondergaan en is nu omgedoopt stallingruimte worden begontot ‘Station Huiskamer’. Er zijn zit- nen. Zij hoopt van het station een
jes geplaatst en er staat een lees- OV knooppunt te maken waartafel. De ruimte behoort toe aan bij bussen aansluiten op de trein.
de NS en die is de exploitant van Dat zou voor het verkeer naar
de Huiskamer. NS wil het reizen Zandvoort maar ook naar andere
en verblijven op de stations aan- plaatsen in de regio een uitkomst
genamer maken voor de reizi- kunnen zijn.
gers. Er verrijzen voorlopig op Peter Broekhof, bedrijfsleider van
dertig stations dergelijke huiska- de Stations Huiskamer, mocht het
mers.
lint doorknippen waarmee de ofEr zijn ook nog eens 200 wa- ficiële opening een feit was.
tertappunten geplaatst. Ook in
Heemstede is aan de westzijde Eric van Westerloo

op hebben en een van de twee
draagt een zwarte regenjas. De
daders zijn uiteindelijk op hoge
snelheid gevlucht in een witte
Volkswagen Caddy, waarvan het
kenteken begint met 63-VL. Achterop de bus zit een logo van
Facebook. De politie zette de omgeving af en controleerde verkeer
op toegangswegen naar Zandvoort.
Hoe groot de buit van de daders is, is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek
en roept getuigen op zich te melden.

Correctie

Herfstig Heemstede in beeld

Heemstede - Vorige week is helaas een van de twee foto’s voor
deze rubriek niet geplaatst. De bijbehorende tekst stond er echter
wèl in, dat leverde verwarring op. Deze keer de juiste foto’s met de
juiste begeleidende informatie. Onze excuses.
Melksteel mycena (klein hoedje) is een zwammetje dat een
doorsnede heeft van 1 cm. Wanneer het stammetje breekt
verschijnt er melksap. Het kleine hoedje groeit in bosjes takjes
tussen bladeren en op mos.
Als je op zoek wilt om het delicate zwammetje van dichtbij te
bekijken is voorzichtigheid geboden.
Dan de grote parasol zwam (Macrolepiota procera). Deze zwam
wordt veelal 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 behoorlijk groot worden, deze zijn 15 cm
breed.
De hoed lijkt op slangenhuid. De
zwammen op de foto staan eenzaam
in het Groenendaalse bos.
Bron: Encyclopedie van de Natuur.
Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (76)

Zoals al eerder vermeld hoort
Zandvoortselaan 173 (boven)
binnen het bouwproject van
1927 met de nummers 179 t/m
161. De bovenetage werd als
woning gebruikt met een aparte ingang. Al vrij snel zat er een
ondernemer in 173. In de ‘Bloemendaals Editie’ van 26 mei
1928 wordt de vestiging genoemd van ‘drogisterij H. Kooy’.
Volgens het artikel voldeed de
vestiging aan de hoogste eisen van hygiëne en vakkundigheid. Naast drogisterijartikelen
kon je er ook terecht voor fotoartikelen van Kodak, AGFA, Gevaert, Nebo. Films konden bij
Kooy ontwikkeld worden. In de
jaren 30 werd er veel geadverteerd voor levertraan ‘zonder
onaangename bijsmaak en onder scheikundige controle’, aldus de toenmalige advertenties. Een fles kostte fl. 0,30.

Rafaelgemeente
Nehemia

De nu-foto van Harry Opheikens is van 18 november 2019 hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
met een flinke drukte voor de zijn we op zoek naar beelddeur.
materiaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Mocht u informatie over de Heemsteder).
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@ Bijdrage: Harry Opheikens

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 24 november 10u.
Leiding: Harrie
Spreker: Jan Oosterom.

Zondag 24 november, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
Laatste zondag kerkelijk jaar.
Na de dienst koffiedrinken.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 24 november, 10u.s:
ds. Jolien Nak.
Laatste zondag kerkelijk jaar
m.m.v. de cantorij.
www.pkntrefpunt.nl

Ondanks het overlijden op 31
mei 1960 van H. Kooy op de
jonge leeftijd van 55 jaar werd
de zaak onder dezelfde naam
voortgezet. In het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1975 wordt de firma nog
steeds genoemd.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 24 november, 10u.
Voorganger Ds. Scholten,
herdenking van de overledenen
m.m.v. Jaap Stork en
het Adventskoor
o.l.v. Xandra Mizée.

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

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

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

Een avond met
prof. dr. Wessel
Stoker
Aerdenhout - In de Adventskerk te Aerdenhout komt prof.
dr. Wessel Stoker praten over
zijn recente boek ‘God Opnieuw verbeeld’. Dit is op donderdag 28 november, van 20.00
tot 22.00 uur. Het werk handelt
over religieuze symboliek in de
moderne kunst. Ieder is van
harte welkom, de Adventskerk
is gelegen aan de Leeuwerikenlaan 7 in Aerdenhout.

Arme Sully!

Foto aangeleverd door Dierentehuis Zandvoort

van de ontstoken neusplooien en de oorontsteking. De
dierenarts vertelde ons dat de
Zandvoort - Veel rashonden ademhalingsproblemen verhebben door hun uiterlijk gro- holpen kunnen worden met
te medische problemen. Zo een operatie. Hiervoor gaan we
ook Sully, Engelse Bulldog reu naar een dierenkliniek die gevan bijna twee jaar. Hij is afge- specialiseerd is verschillende
staan door de eigenaren om- soorten ‘bulletjes’ en hun rasdat deze niet de kennis en de fi- verwante problemen. Je benanciële middelen hadden om grijpt het al: er zullen nog heel
de medische problemen van wat dierenartsafspraakjes bijSully op te lossen.
komen.
Uiteraard willen wij Sully de
beste zorg geven die hij kan
krijgen. Maar daar hebben we
veel geld voor nodig. Daarom
hopen we dat er mensen zijn
die Sully ook een warm hart
toedragen en ons willen helpen om de onderzoeken en
operatie die nodig is te kunnen betalen. We rekenen op
een totaalbedrag van rond de
€1.500,-.
Doneren kan heel eenvoudig
via:
voordierenbescherming.nl.
Wij gaan er van uit dat we met
jouw hulp kunnen zorgen dat
Sully gezond wordt. Namens
Natuurlijk zijn we meteen be- Sully heel erg bedankt voor je
gonnen met het behandelen gift.

Adventskerk
Aerdenhout

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

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

Donderdag 21 november, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 24 november, 10u.
Eucharistieviering. m.m.v.
Bavokoor. Pastor R. Verhaegh.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk
en ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

De hond was ziek en dus zijn
we direct met hem naar de
dierenarts gegaan. Daar bleek
nogal wat aan de hand te zijn
met Sully. Om te beginnen had
hij een fikse oorontsteking en
waren al zijn neusplooien ontstoken. Door zijn extreem korte neus lijdt hij ook aan het Brachycephalic airway Obstructive Syndrome, ofwel BOS. Hierdoor kost het Sully heel veel
moeite om door zijn neus te
ademen. Daarnaast had hij een
maag/darm probleem waardoor hij vaak moet braken. Sully voelde zich echt heel naar.

www.hervormdpknbennebroek.nl

www.adventskerk.com

In 1985 is er een aanpassing van
het winkelpand, opdrachtgever
‘Bart’. Vanaf die tijd is het Drogisterij Bart. In 1998 volgt een
aanpassing van de voorgevel,

in veel mensen op weg zijn en
engelen af en aan vliegen. De
centrale vraag is hoe je je eigen
weg vindt. Het is een toegankelijke dienst voor mensen die weinig
of nooit naar een kerk gaan maar
wel geïnteresseerd zijn in spirituKenmerkend voor Taizé zijn de aliteit. Ds. Sabine du Croo heeft
eenregelige makkelijk mee te zin- de leiding, met het Hofkoor o.l.v.
gen liedjes die telkens herhaald Louise Koster.
worden. Zo ontstaat rust en ruimte voor introspectie. Het thema Vrije toegang met vrijwillige col‘Wegen naar licht’ sluit aan bij de lecte. Meer informatie op: https://
verhalen vóór de geboorte waar- haarlem.remonstranten.nl.

Hervormd PKN
Bennebroek

Koediefslaan 73 Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Op 5 juli 1935 vermeldt H. Kooy
in een advertentie in de ‘Eerste
Heemsteedsche Courant’ dat er
een speciaal gebouwde inrichting gereed was gekomen voor
het afwerken van films, platen
e.d. De ruimte is zodanig geïsoleerd dat warmte en kou geen
invloed hebben.

Haarlem - Op zondag 1 december om 10.30 uur is er in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1
in Haarlem, een muzikale Taizédienst rond het thema ‘Wegen naar
licht’.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

zoals die nu is. De toen-foto is
van de situatie voor de aanpassing. Sinds een klein half jaartje
staat het pand te huur.

Muzikale Taizédienst in
Remonstrantse kerk

COLOFON

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

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

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Het project toont de schoonheid van het vogelleven rond
de Noordzee; dit om duidelijk te

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!

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

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

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

www.petrakerkheemstede.nl

Lezing ‘Vogelleven rond de Noordzee’
Haarlem - Gedurende vierenhalf
jaar reisde natuurfotograaf Sijmen Hendriks rond de Noordzee
waar natuur en vogels onder grote druk staan. Hij fotografeerde
vogels en de landschappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze natuurgebieden met
schitterende vergezichten, de andere keer in grimmige industriegebieden of drukke kuststeden.

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

maken wat er op het spel staat.
Het resultaat van het project is
een prachtig fotoboek (uitgegeven door KNNV en onderschreven door Vogelbescherming Nederland), een reizende tentoonstelling en een audiovisuele presentatie.
De lezing vindt plaats op donderdag 19 december in het Vogelhospitaal van 19.00-21.00 uur.
Locatie: Vergierdeweg 292, Haarlem. Aanmelden:
beheerder@vogelhospitaal.nl.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

WWW.HEEMSTEDER.NL

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk
8 november
Mark van Daalen &
Suzanne C. Wilkens
Geboorte:
11 november
Nout Kees Karl den Hertog

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Grote keuze in producten van vilt
bij Wereldwinkel Heemstede
Heemstede - Bent u op zoek
naar een leuk cadeau voor Sint
of Kerst? Kom dan eens kijken bij
de Wereldwinkel, op de Raadhuisstraat 29 in Heemstede.

Afscheidsronde De Roos bijna begonnen
Heemstede - Inmiddels heeft
Heemstede al een beetje aan
het idee kunnen wennen maar
vreemd zal het zeker worden
als De Roos vulpenspeciaalzaak
in 2020 vertrekt van de Binnenweg. Het is echter nog niet zover, de Roos zal tot de kerst van
2019 normaal geopend blijven
voor uw mooiste Sint en kerstinkopen en pas op 7 januari 2020
begint om 10 uur de opheffingsuitverkoop van de fysieke winkel
op de hoek van de Binnenweg en
de Julianalaan.

sortiment definitief worden vastgesteld en daarna zal het assortiment in de webshop weer gaan
groeien. De Roos was in 2005 de
eerste webshop op het gebied
van schrijfwaren en inkten in Nederland en sinds kort verkopen zij
ook als partner op Bol.com.

Op dit moment heeft de winkel een grote collectie (ge)vilten
voorwerpen, waaronder sjaals,
kattenmanden, sleutelhangers,
vogels en dieren in alle maten
en kleuren. Voor kinderen en volwassenen en in alle prijsklassen.
De producten worden gemaakt
in Nepal. Enkele Nederlandse ondernemers importeren de producten rechtstreeks daar vandaan. In onderling overleg worden nieuwe ontwerpen en kleurstellingen bedacht.

ri zijn we dan ook gesloten. Voor
het eerst sinds 2004 nemen we
een aantal dagen vrij in december om te genieten van de kerstsfeer. Er zijn goede afspraken gemaakt met Intratuin Cruquius die
voldoende capaciteit heeft om de
klantenstroom van de Roos vuurwerk op te vangen. Zelfs een deel
“We hebben keuzes gemaakt en van het assortiment is daar heen
gesprekken gevoerd met de ma- verhuisd”, zegt Alexander die nog Vrouwen zijn in Nepal verantkelaar van de huisbaas om te ko- altijd enthousiast is als het over woordelijk voor het dagelijkse
eten ook als ze werken. Daar zijn
men tot een effectieve planning, vuurwerk gaat.
hun werktijden op aangepast,
helaas is dat gesprek nog niet afgerond maar eind februari hoopt De Roos is op dit moment klaar van 10 tot 17 uur, zodat ze ‘s morde Roos geheel leeg verkocht te voor Sint en kerst en heeft een gens en ‘s avonds tijd hebben om
Het niet complete assortiment is zijn”, zegt Alexander. “Sommi- prachtige collectie staan van on- met hun gezin te eten.
straks via de webshop op www. ge zaken moeten lang van tevo- der meer MyWalit en Sacco tasvulpenspeciaalzaak.nl te verkrij- ren geregeld worden, dat is ook sen en de meest geliefde merken Alle producten worden gemaakt
gen. De webshop gaat zeker door één van de redenen waarom we schrijwaren. Zelfs de meest exclu- van 100% schapenwol. De wol
en zal na het sluiten van de fysie- dit jaar geen vuurwerk meer ver- sieve Secrid wallets uit de unieke wordt ongeverfd ingekocht in
ke winkel een nieuwe boost gaan kopen. Voor de periode van 25 Jacquard collectie zijn exclusief Nieuw-Zeeland en vervolgens
krijgen. Eerst moet het online as- december tot en met 2 janua- bij de Roos te koop.
door een gespecialiseerd bedrijf

Foto aangeleverd door de Wereldwinkel

in Nepal geverfd in de gewenste
kleuren. Bijzonder zijn de gevilte
sjaals. Soms wordt de wol in verschillende kleuren op een chiffon,
dun zijdeachtig materiaal, gelegd
voordat het gevilt wordt. Soms
worden er mooie stukken van gerecyclede zijden sari’s meegevilt
met de wol.
Door dit proces zijn alle sjaals

Hoofddorp - Met het Dunweg Depositofonds zet u voordelig
geld opzij voor uw uitvaart. Bij het overlijden komt het gehele
depositobedrag vrij om de uitvaart te betalen. Regel het nu om
uw nabestaanden niet te belasten met de financiële zorg over
uw uitvaart.

Willemse Dierenvoeders Vijfhuizen

Een warm adres voor
mens en dier
Vijfhuizen – Aan de buitenkant
lijkt het pand op een gemiddelde bouwmarkt. Maar Willemse Dierenvoeders is allesbehalve een onpersoonlijke winkel. Allereerst is de speciaalzaak aan de
Vijfhuizerdijk een gewaardeerd
familiebedrijf, sinds 1923 gerund
door de familie Willemse. En verder heeft hun handelswaar alles
te maken met klanten en de liefde voor hun dieren. “De band die
mensen hebben met hun huisdier is onvoorwaardelijk”, onderstreept bedrijfsleidster Sonja Koster: “Dieren oordelen namelijk
niet en eenmaal in huis opgenomen wordt het een gezinslid, een
maatje voor het leven.”

honden, katten, knaagdieren,
vogels en boerderijdieren en de
winkel beschikt over een grote
ruitersportafdeling.”

Een goed contact met de klanten
en deskundig advies zijn kenmerkend voor de dierenspeciaalzaak,
volgens Sonja. “Onze klanten zijn
heel trouw en daarom willen we
wat terugdoen voor ze met verschillende acties en activiteiten.”
Met Black Friday op 29 en 30 november pakken ze uit met extra kortingen en aan Sinterklaas is ook gedacht. “Van een in
de winkel verkrijgbare knutselplaat kunnen de kinderen een
schoentje maken. De goedheiligman heeft beloofd langs te koDe bedrijfsleidster koos op 16-ja- men en de schoentjes te vullen.”
rige leeftijd voor een loopbaan Op 14 december gaat alles uit de
in de dierenbranch. Na een op- kast voor eens dag in kerstsfeer in
leiding dierverzorging werkte ze aanwezigheid van de kerstman.
onder meer bij een dierenasiel en “Onze winkel is dan versierd en
een kinderboerderij, maar ont- een fotograaf zet je huisdier op
dekte dat de commerciële kant de plaat. Er zijn hapjes en drankvan de bedrijfstak haar het bes- jes voor de mensen die op die
te ligt. “Je hebt te maken met veel dag tevens advies kunnen krijgen
verschillende mensen die goed van diverse deskundigen over
voor hun huisdier willen zorgen voeding, gedrag en vuurwerken advies willen. Ik moet daarom angst. Iedereen is welkom voor
voortdurend bijscholen, net als een leuk feestje, met of zonder
de andere medewerkers.”
huisdier.”
De moeder van twee zonen is op
haar plek bij de grootste dierenspeciaalzaak van de regio die is
voorzien van een inpandige dierenkliniek. ”Als je een huisdier
hebt, kun je bij ons slagen, dat
durf ik wel te beweren. Wij hebben een ruime sortering voor

Alle informatie is te vinden op de
website:
www.willemsedierenvoeders.nl
en in de Heemsteder.
Adres: Vijfhuizerdijk 72,
Vijfhuizen.
Mirjam Goossens

Uw uitvaart goed geregeld
De kosten van een uitvaart lopen snel op. Als u uw familie en/of
vrienden niet met deze rekeningen wilt opzadelen, dan raden
wij u aan om tijdig geld te reserveren voor uw uitvaart. Onze uitvaartdeposito is voor iedereen en er zijn geen gezondheidsvragen. Het is een gegarandeerde opbouw van uw vermogen; in
2020 ontvangt u 2% rente, zo levert u spaargeld ook nog iets op!
Wanneer u overlijdt, komt het volledige bedrag van het deposito direct vrij om de uitvaartkosten te betalen. Zo bespaart u uw
nabestaanden de financiële nasleep van een uitvaart.
Fiscale voordelen
Een deposito bij Stichting Dunweg Depositofonds is ook fiscaal
gezien zeer interessant. U krijgt dus een aantrekkelijke rente, u
profiteert van een extra vrijstelling in box 3 en het tegoed dat u
opbouwt, valt buiten uw eigen vermogen voor de Wet langdurige zorg (dat wil zeggen: dit vermogen telt niet mee bij de bepaling van uw eigen bijdrage, mocht u in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen worden).
Regel het nu!
Heeft u vragen over uw uitvaart? Neem contact op met Dunweg
voor meer informatie (023–5633544 of info@dunweg.nl).

Open maandag t/m vrijdag 1017.30 uur, zaterdag 10-17 uur,
vanaf 25/11 t/m 23/12 ook op
maandag 13-17.30 uur.
Info:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

COLUMNITEITEN

(Advertorial)

Voordelig geld reserveren
voor uw uitvaart

uniek. Alle producten uit de keten worden gefabriceerd en verhandeld volgens het Fairtrade
principe.

Hollands glorie
Afgelopen week had ik een
weekje vrij genomen van de
Heemsteder, omdat ik een
vriend uit Italië te logeren had,
die voor de eerste keer zijn stappen op Nederlandse bodem zette. Hij is geboren en getogen
in Imperia in de Bloemenrivièra, dus hij vond het aardig koud
hier. Zo koud, dat hij onder zijn spijkerbroek nog een extra trainingsbroek droeg. Dan ga je natuurlijk alle Nederlandse bezienswaardigheden met hem af. Een rondvaart in Amsterdam en een
bezoek aan het Rijksmuseum: Hollands glorie waar je als Nederlander trots van wordt. Onze Hollandse meesters wisten de penselen wel te beroeren. Natuurlijk wilde hij ook de Red Light District zien, dus een rondje langs de ramen. Ander Hollands glorie:
een soort alternatieve kerstetalage van de Bijenkorf, zonder versiering en met weinig om het lijf. Een waar contrast met de stad
waar op dit moment juist veel ongewenste betutteling heerst.
Veel knipogen van zowel vrouwen als mannen van achter de ramen naar mijn Italiaanse vriend, die qua uiterlijk niet achterin de
rij heeft gestaan bij Onze Lieve Heer. Hij moest er wel om lachen.
Voorts stonden Rotterdam, Haarlem, Zandvoort en zelfs Antwerpen in België op ons programma. Stamppot, pannenkoeken, haring en bitterballen als gastronomische geneugten. Hij vond het
allemaal even geweldig. Op zondag een bezoekje aan de Zaanse Schans, het was toen een zonnige dag. U kent dat wel: groene
Zaanse huisjes, een molentje hier en heel veel Chinese toeristen
gewapend met selfiesticks daar. Telkens als je dan een foto wilt
maken, moet je in gevecht met deze hindernisbaan vol obstakels, selfiesticks dus, die voortdurend je pad en je fotolens kruisen. Selfiesticks, het hedendaagse Aziatische wapen om de foto
gewoonweg af te dwingen.
Even de souvenirwinkeltjes in. En ja hoor, klompjes, molentjes,
tulpjes, stroopwafels, kaas: de hele rataplan kwam voorbij. Wat
een kitsch. Al die Chinezen kopen tassen vol voor thuis. Ik keek
op de achterkant van zo’n keramieken molentje: ‘Made in China’
stond erop. Lachen toch? Bij de kassa viel ons oog op een
opmerkelijk bord in het Engels, vrij vertaald als: ‘Bij ons hoeft u
niets te stelen, want dan heeft de Nederlandse regering concurrentie’. Zo, dat was niet onder stoelen of banken gestoken.
Hollands glorie?
Bart Jonker

Win-actie op Facebook

Genoten bij Sanz
Heemstede - Op 12 november is Marcel Harting met zijn
vriendin komen eten bij Brasserie Sanz in de Jan van Goyenstraat. Marcel was als winnaar
uit de bus gekomen van de Facebook win-actie die de Heemsteder samen met Sanz organiseerde. Sanz loofde een 6-gangendiner uit met bijpassend
drankje aan wie de leukste/liefste wens op de Facebookpagina van de Heemsteder schreef.

Marcel dichtte in de Franse taal
over zijn ‘chère’, die hij zo graag
een diner wenste als hart-onder-de-riem om zijn vriendin
even te laten vergeten dat ze
aan een nare chronische ziekte lijdt. Het tweetal onderging
een culinaire belevenis. “Beiden hebben genoten”, aldus
Ruud Blom van Sanz.
Meer informatie op:
www.sanz.nl.

‘Sterk in je werk’ week
voor zorgmedewerkers
Regio - Van 18 t/m 22 november vindt de ‘Sterk in je werk’
week plaats. Tijdens de ‘Sterk in
je werk’ week kunnen zorgmedewerkers in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
kunnen onder het motto ‘Sta jij
ook altijd ‘aan’? Investeer in jezelf!’
meedoen aan diverse gratis activiteiten. De activiteiten zijn allemaal gericht op vitaliteit, ontspanning, (loopbaan)ontwikkeling, persoonlijke groei en werkplezier.

week samen zien dat iedere zorgmedewerker tijd en aandacht
voor zichzelf nodig heeft. Door
actief ruimte te maken voor persoonlijke ontwikkeling, zorgen
de organisaties er samen voor dat
medewerkers gemotiveerd blijven en hart voor de zorg houden.
Deelnemende organisaties zijn:
Atalmedial, De ZorgSpecialist,
Heliomare, Kennemerhart, Nieuw
Unicum, Ons Tweede Thuis, SEIN
- Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland, Philadelphia Zorg,
Spaarne Gasthuis, Stichting Sint
Dertien werkgevers in onze re- Jacob, Stichting PCSOH, Zorggio laten met de ‘Sterk in je werk’ groep Reinalda en Zorgbalans.
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49 gouden echtparen
in het Raadhuis

Sint komt naar het Pietenpakhuis
in het Winkelcentrum
Heemstede - De Pieten van Sinterklaas hebben het Pietenpakhuis deze keer ingericht aan de
Binnenweg 82 (waar tot voor
kort Boekhandel Blokker tijdelijk zat).
Daar liggen de cadeaus van Sinterklaas opgeslagen.
Sinterklaas en zijn Pieten zullen
dit jaar aanwezig zijn in het Pie-

Heemstede - In 1969 trouwden er 99 paren in
Heemstede in het echt. 49 echtparen waarvan
een klein aantal van die 99, maandag in Heemstede hun 50 jarig, dus gouden huwelijk vierde
in de Burgerzaal, want de trouwzaal was hiervoor
te klein.

Ze rekent uit dat dit moet kunnen in haar carrière. Mooie beelden volgen met een film ‘Wij zijn
Heemstede’ met zonnige beelden van inderdaad
het mooie Heemstede waar iedereen het over
eens is. Nummer drie van de mooiste gemeenten
van Nederland. Je zult er maar wonen!

Burgemeester Astrid Nienhuis ontving de echtparen met een welkomstwoord met hoogtepunten uit 1969: “De eerste mens op de maan,
Woodstock, de Beatles op het zebrapad op Abbey Road en John Lennon die met Yoko Onno
zijn wittebroodsweken in het Hilton vierde in
Amsterdam met ‘Give peace a chance’. Sinds die
tijd is de wereld wel kleiner geworden. Ineens
zit u hier en bent u 50 jaar getrouwd. Over tien
jaar kom ik u bezoeken, de meesten halen dit.”

Ieder paar apart werd naar de trap geroepen om
de huwelijksfoto opnieuw te laten maken. In dat
mooie trappenhuis met dat mooie glas-in-loodraam. Vijftig jaar herinneringen ophalen kost tijd
en iedereen had een snipperdag opgenomen
om, met gelijkgestemden, terug te kijken op hun
onvergetelijke dag. Dat was 1969. De bodes hadden het er maar druk mee.
Ton van den Brink

Discussie over ontwerpen Belvedère
Heemstede - Heemstedenaren
kunnen kiezen uit zes ontwerpen
van een nieuw te bouwen Belvedère in Groenendaal. Tijdens de
commissievergadering Ruimte
op 14 november vroeg een aantal
raadsleden zich af wat ze moesten kiezen, omdat er niet één bij
was waar ze een goed gevoel bij
hadden. Geen van de ontwerpen
blijkt overeenkomst met de vorm
en uitvoering van de oude belvedère te hebben. Boeder (CDA)
vroeg zich af wat de opdracht
precies was geweest. Wethouder
Mulder bracht klaarheid. Er moest
sowieso rode baksteen gebruikt
worden. Dat de ene architect
maar een paar stenen gebruikt en
de ander heel veel is aan de ontwerper. De Valk (HBB) had graag

gezien dat er ook een keuzemogelijkheid was geweest om aan te
geven dat men voor geen van de
zes ontwerpen kiest. Hij vroeg of
dit niet alsnog kon worden geregeld en wel zo dat na vaststelling
van het winnende ontwerp de inwoners via het digi-panel konden aangeven of ze dit willen of
toch iets anders. De wethouder
had het er moeilijk mee: “Dit traject is afgesproken met u.” Er waren tien inzenders, vier vielen af
wegens bouwkundige onmogelijkheden. De zes overblijvende
zouden, zoals afgesproken met
de raad, strijden voor het beste ontwerp. Nu, gaande het proces de spelregels veranderen
vond Mulder niet gewenst. Radix
(VVD) was het eens met De Valk

LEZERSPOST

Herbouw Belvedère
Op 21 december 2018 ontving de Gemeente Heemstede
een schenking van 500.000 euro om de Belvedère te herbouwen. Deze schenking was afkomstig van een broer en zus uit
Heemstede, de heer G.H. Bids en mevrouw H.G. Bids. Net als
ik zelf ben waren de heer en mevrouw Bids van jongs af aan
veelvuldig bezoeker van het Groenendaalse bos en was herbouw van de Belvedère een lang gekoesterde wens.
In een collegebesluit van 27 november 2018 is als motivering
voor herbouw het volgende genoteerd:
Herbouw van de Belvedère past in het meerjaren Beheerplan
Wandelbos Groenendaal In het in 2015 opgestelde Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 is rekening gehouden
met het herstellen van twee van de drie historische zichtlijnen.
Tevens is aangegeven dat herstel van de Belvedère mogelijk met
externe financiering kan plaatsvinden.
De gemeente heeft de Vrienden van het Wandelbos en de
HVHB betrokken bij het proces van de herbouw en ook de inwoners van Heemstede kunnen hun stem uitbrengen op een
van de 6 ontwerpen die ontworpen zijn door architecten op
uitnodiging van de Gemeente.
Op www.heemstede.nl/belvedere zijn de ontwerpen te zien
en kan er gestemd worden.
Dat was schrikken .... ik vraag me af of hier nog gesproken
kan worden over herbouw en of dit de bedoeling was van de
schenking door de heer en mevrouw Bids.
De hedendaagse architecten benaderen met hun ontwerp
op geen enkele manier het oorspronkelijke ontwerp van de
architect Hitchcock die de Belvedère rond 1836 ontwierp.

en vond de ontwerpen lijken op
crematoria. De Valk denkt ook dat
de gulle schenkers dit niet in gedachten hadden toen ze met hun
gift kwamen. Mulder vindt dat
de commissie het niet kan maken nu alles terug te draaien. De
Valk hield vol en wilde een replica
zien, ook daar was Radix het mee
eens. Boeder vindt de spelregels
nu aanpassen niet passen bij de
participatie, de inwoners zijn aan
zet. Een oplossing werd niet geboden. Verrips (GL) wil ook vasthouden aan het proces, maar
wacht eerst de uitkomst af van de
raadpleging om te zien of er dan
alsnog een andere richting wordt
gekozen. Wordt vervolgd.
Eric van Westerloo

Verrassend
optreden
mannenkoor
Regio - Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
verzorgt op zondag 1 december spetterende optredens in de
Haarlemse poptempel Patronaat.
Om 13.00 uur en om 16.00 uur
worden twee concerten met popclassics gegeven.
Popmuziek die voor deze gelegenheid voor een vierstemmig
mannenkoor is bewerkt.
Gezongen worden nummers van
onder andere Queen, Robbie Williams en Dire Straits. Het koor
wordt voor deze gelegenheid versterkt met popdiva Anouk Snellink en een professionele band.
Als de kers op de taart maakt een
mystery guest zijn/haar opwachting. Het geheel staat onder leiding van dirigenten Arno Vree en
Michel de Valk.

Hobbytuin

Waarom niet het oorspronkelijke ontwerp als 7de optie gegeven om de inwoners van Heemstede op te laten stemmen? Herbouw van de oorspronkelijke Belvedère is naar
mijn mening de enige optie die de historie van Groenendaal
eer zou doen en een wens, die met mij waarschijnlijk velen
zullen hebben, vervullen.

Ik loop en kijk
ervaar de schoonheid
van verval
en het weten dat
niets blijvend is
de kaal gesnoeide tuin
hangt in het blauwe licht
van de voorzichtig
om de hoek kijkende zon
met zijn vertrouwde
troostende kracht.

F.H. van den Berg, Heemstede.

Ada Lodder

In het eerder genoemde collegebesluit wordt gesproken
over het herstel van historische zichtlijnen en ook daar is
naar mijn mening geen sprake als er gekozen wordt uit aangeleverde ontwerpen.

tenpakhuis op zaterdag 23 November van 11.00 – 16.00 uur.
Alle jonge kinderen van Heemstede en omgeving zijn dan
welkom o 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 is er iemand die
kinderen zal schminken.
Ook is er gelegenheid om foto’s
te maken met Sint en de Pieten.

Inspreker: ‘Raad en college falen
in beleid energietransitie’
Heemstede - Tijdens de commissievergadering Middelen van 13
november deed inspreker Reinout Schotman zijn verhaal over
de in zijn ogen onvoldoende
aandacht voor de energietransitie. Hij begon zijn inbreng met de
vaststelling dat de gemeenteraad
niet functioneert. Hij hekelde het
feit dat Heemstede niet weet wat
er totaal aan stroom en gas worden verbruikt. Ook de warmtewinning kwam aan bod. Ook hier
geen cijfers en dat niet alleen in
Heemstede, maar ook in Bloemendaal en Velsen.

sen zou dit Heemstede 320 miljoen euro gaan kosten. Schotman hekelde vooral het feit dat er
geen enkele urgentie valt waar te
nemen. Hij had daar wel een verklaring voor. Het college en de
raad hebben een totaal gebrek
aan kennis. “U weet werkelijk niet
waar u het over heeft. Er wordt
niet doorgevraagd en de belangen van inwoners worden niet
meegewogen.“ Het college moest
het ontgelden met de opmerking
dat zij het beleid niet transparant
maakt.
Opmerkelijk, Schotman stond/
staat op de kandidatenlijst van
Naar de mening van Schotman de VVD Heemstede. Ook zijn parhebben wethouder Mulder en tij kreeg een veeg uit de pan. “Het
burgemeester Nienhuis de ge- lijkt wel of de VVD in het college
meenteraad meermalen incor- zit, de VVD treedt toe tot dit farect ingelicht. De antwoorden lende college”, beet hij de libevan de wethouder vond hij inco- ralen toe. De raad, vindt hij, is zo
herent, ongestructureerd en ont- goed als dood. Rik de Valk (HBB)
wijkend. Zelf had hij uitgerekend schoot dit alles volledig in het
dat de Heemsteedse huishou- verkeerde keelgat. Hij wenst niet
dens 18 miljoen m3 gas gebrui- op een dergelijke wijze te worden
ken en 42 mil. kWh aan stroom. aangesproken. Het schofferen
Om dit duurzaam op te wekken van de voltallige raad en het colen de infrastructuur aan te pas- lege is ongehoord. Hij wenst dan

ook niet verder in discussie te
gaan met Schotman. Wethouder Mulder (GL) vindt dat Heemstede wel op de goede weg is. “Ik
informeer de raad op hoofdlijnen.
Ik word bijgestaan door deskundigen, de raad van advies en externe specialisten.” Er is een website in de maak handelend over
de energietransitie. Romée Pameijer (PvdA) nam het op voor
de wethouder die in haar optiek
goed functioneert: “Ik laat mij
niet opjagen.” Schotman vond
wel gehoor bij De Wit (CDA). Ook
zij vond dat de raad steeds met
een kluitje in het riet was gestuurd.
De commissie wil nog wel een
avond organiseren over dit onderwerp. Er komt ook nog een
avond voor de inwoners. De energietransitie loopt nog tot 2050
waardoor er nog tijd is. Ook de
technische ontwikkeling maakt
grote sprongen vooruit. Wat nu
perfect is, is volgend jaar achterhaald.
Eric van Westerloo

Petitie vuurwerkverbod aangeboden
Heemstede - Op 12 november
overhandigde Pim Prins zijn ‘stop
vuurwerk’-petitie aan de commissie Samenleving. Overal in het
land staan mensen of groepen op
die willen dat aan het afstekend
van vuurwerk een einde komt.
Er valt iets voor te zeggen, omdat mensen maar vooral dieren er
last van hebben. De kruitdampen
die vrijkomen zijn niet geheel onschadelijk. Toch hechten miljoenen Nederlanders aan dit gebruik
tijdens de jaarwisseling. De heer
Prins verzamelde 228 handtekeningen, waarvan een aantal (4)
van niet Heemstedenaren kwam
en er 116 mensen anoniem tekenden.

bebording dat de straat vuurwerkvrij is. Prins had een verbod
in zijn eigen straat al voorgesteld
maar kreeg de medebewoners
niet mee. Een ieder is vrij in zijn eigen voor- of achtertuin vuurwerk
af te streken.

Dan is er nog het handhaven. Zeker tijdens oud en nieuw heeft
de politie de handen vol aan het
nes aan te wijzen zoals in een wijk handhaven van de openbare ormet veel rietdaken of de kinder- de en geen tijd om bij ieder plantboerderij. Echter een algeheel soen of pleintje te gaan kijken.
verbod is geen bevoegdheid van Blijft de mogelijkheid voor inwode gemeente. Volgens Prins, in ners om de politie te bellen als er
zijn mondelinge toelichting, is het op een ongewenste plek vuurwel degelijk mogelijk op openba- werk wordt afgeschoten. Het besre plaatsen zoals plantsoenen, te is dat inwoners er samen uitkospeelplaatsen of gebieden waar men.
De heer Prins interpreteert de veel mensen zich ophouden het
plaatselijke verordening anders afsteken te verbieden. Hij wil dan In de raadsvergadering van 28
dan het college. Het college be- ook dat de gemeente gaat hand- november wordt er, zoals het er
roept zich op het landelijke vuur- haven op die plaatsen. De ge- nu naar uitziet, door de raad een
werkbesluit. Deze staat het af- meente heeft de inwoners geïn- standpunt ingenomen.
steken onder voorwaarden toe formeerd dat als een hele straat
en laat de gemeente vrij om zo- dat wil de gemeente zorgt voor Eric van Westerloo

Spreek het af met de buren

Uw straat een vuurwerkvrije zone?
Heemstede - Tijdens de jaarwisseling is het gebruikelijk om vuurwerk af te steken. Maar niet iedereen is blij met deze gewoonte. Inwoners van
Heemstede kunnen samen met de buren het initiatief nemen om de straat vrijwillig vuurwerkvrij
te houden.

Bewoners moeten het samen eens zijn
Voor het organiseren van een vrijwillige vuurwerkvrije zone, is het belangrijk dat alle bewoners
in het gebied het eens zijn met de afspraken. Zijn
er mensen in de straat die wel vuurwerk willen afsteken? Dan moet dit gerespecteerd worden. Het
is wettelijk toegestaan van 31 december 18.00 uur
tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af te steken.

spreken met hun buren. Alsiedereen in de straat
(of een deel daarvan) een vrijwillige vuurwerkvrije
straat wil, dan kunnen zij dit melden bij de gemeente. Deze stelt dan speciale borden beschikbaar. Hiermee kunnen initiatiefnemers de grenzen
van hun vrijwillige vuurwerkvrije zone aangeven.
En zij kunnen samen eventuele ‘overtreders’ gemakkelijker aanspreken. De gemeente en politie
handhaven niet in vrijwillige vuurwerkvrije
zones.

Vraag vóór 9 december borden aan bij de
gemeente
De gemeente wil weten hoeveel inwonersgroepen interesse hebben in een vuurwerkvrije straat.
Tot 9 december kunnen initiatiefnemers dit kenMaak afspraken
baar maken bij Evelien van Schagen via (023) 548
Wanneer inwoners van een straat of plein geen 57 47 of per e-mail:
vuurwerk willen afsteken, dan kunnen zij dit af- postbusveiligheid@heemstede.nl.
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Met de gezelligste caissiéres op
de foto voor ‘Opkikker’
Heemstede - Heemstedenaar
Rick Peschar is op zijn jonge leeftijd (13) al ambassadeur van
Stichting Opkikker. Al vijf jaar zet
hij zich in voor deze stichting. In
de maand november is stichting
Opkikker het statiegeld-doel van
Albert Heijn aan de Blekersvaartweg in Heemstede. Mensen die
hun statiegeldbon krijgen kunnen ervoor kiezen deze in de ton
te deponeren om zo geld bijeen
te brengen voor de stichting.
Om aandacht voor dit doel te vragen is Rick met de twee gezelligste caissières Anja en Janna van
de AH aan de Blekersvaartweg
op de foto gegaan. Stichting Opkikker organiseert voor langdurig
zieke kinderen en hun gezin een
opkikkerdag om wat positiviteit
te brengen in een vaak nare periode. “5 jaar geleden is bij mij diabetes type 1 geconstateerd en ik
heb zelf een opkikkerdag mogen
bijwonen. Dit heeft mij zoveel positieve energie gegeven dat ik
mij wil inzetten voor andere zieke kinderen”, aldus de jonge ambassadeur.

Een medewerker van Amnesty toont in de Lutherse kerk in Haarlem het voorlopige resultaat van 2018 (foto:
Amnesty Groep Haarlem).

Amnesty International op de bres
met ‘Write for Rights’

Feest voor vrijwilligers in Heemstede
Heemstede - De gemeente
Heemstede geeft elk jaar een
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als blijk van waardering
voor hun enthousiasme en inzet.

zaal van het raadhuis van Heemstede op Raadhuisplein 1.
Tijdens het feest wordt om 20 uur
ook de winnaar van de Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2019 bekend gemaakt. Thema van dit jaar
Dit vrijwilligersfeest vindt plaats is het ‘Sociaal Initiatief van het
op woensdag 27 november van jaar’.
19.30 tot 21.30 uur in de Burger- Vrijwilligers, verenigingen en or-

ganisaties die met vrijwilligerswerk worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze
feestelijke bijeenkomst met volop gelegenheid voor leuke ontmoetingen, muziek en lekkere
hapjes en drankjes.
Aanmelden is niet nodig: U bent
van harte welkom.

Muziek in
de kapel
Bloemendaal - Op donderdag 28
november treedt een trio klarinet,
altviool, piano op in De Kapel te
Bloemendaal. Het trio wordt gevormd door Tessa Körnmann –
klarinet, Sedna Heitzman – altviool en Joshua Saldi – piano. Daarnaast zal Sedna Heitzman als solist optreden. Zij wordt hierbij begeleid door Natasja Douma op de
piano. Op het programma staan
werken van o.a. Mozart, SaintSaëns, Liszt en Bruch. Aanvang:
20.00 uur. Podium De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal Voor
nadere informatie: www.dekapelbloemendaal.nl

Leger des
Heils collecte

Regio - Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en
met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deurtot-deurcollecte is bestemd voor
lokale activiteiten waarmee het
Leger des Heils sociale uitsluiting
en eenzaamheid bestrijdt.
Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils
geen subsidie. Deze activiteiten
worden dus volledig betaald uit
donaties. Doneren kan ook online via www.legerdesheils.nl.

Heemstede - De groep Haarlem e.o. van Amnesty International doet ook dit jaar weer mee
aan de internationale schrijfmarathon Write for Rights. Van donderdag 28 november tot en met
dinsdag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten
van de Mens, worden op verschillende locaties in Haarlem en omstreken zoveel mogelijk brieven
geschreven naar regeringen die
mensenrechten schenden.
Dit jaar is er speciale aandacht
voor jongeren.

for Rights geleid tot bescherming Brieven kunnen handmatig geof vrijlating van een aantal men- schreven worden, maar er liggen
sen voor wie werd geschreven.
ook voorgedrukt brieven klaar,
die alleen nog ondertekend hoeBurgemeester Astrid Nienhuis ven worden. Het is voor de schrijgeeft in Heemstede de aftrap op vers een kleine moeite, die een
28 november.
groot effect heeft: hoe meer brieven , hoe meer impact.
In Heemstede kan op diverse locatie geschreven worden:
Write for Rights in Haarlem e.o.
• donderdagavond 28 november eindigt op 10 december, de Invan 19.00 – 20.00 uur in de hal ternationale Dag van de Rechten
van het stadhuis
van de Mens. De Lutherse Kerk
• maandag 2 december van 9.30 (Witte Herenstraat 22, Haarlem)
- 13.00 uur in De Luifel, Heren- is dan om 16.45 uur het startpunt
weg 96
van de fakkeltocht die Amnesty
Het idee achter Write for Rights • dinsdag 3 december van 13.00 Haarlem jaarlijks organiseert om
- 17.00 uur in De Luifel, Heren- zoveel mogelijk aandacht te vrais dat een lawine aan brieven en
weg 96
kaarten indruk maakt en autorigen voor mensen in onrechtvaarteiten dwingt mensen eerlijker • vrijdag 6 december van 9.30 – dige situaties.
12.30 in Cultureel Centrum De
te behandelen. Het blijkt te werPauwehof, Achterweg 19
ken, want geen regering(sleider)
Meer weten? Neem contact op
wil bekend staan als onderdruk- • zaterdag 7 december van 10.00 met Liesbeth Mulder:
- 14.00 uur in de Openbare Bibli- liesbethmulder@ziggo.nl of
ker, folteraar of tiran.
otheek, Julianaplein 1.
De afgelopen jaren heeft Write
06-51333395.

Film met Franse topactrices
Haarlem - In een afgelegen landhuis, ergens op het besneeuwde Franse platteland, worden tijdens een familiebijeenkomst de
feestdagen ruw verstoord als de
steenrijke ‘heer des huizes’ vermoord wordt aangetroffen. Acht
vrouwen uit de omgeving van
het slachtoffer hebben ieder een

Rommelmarkt
Noordwijk

motief en een geheim.
Na het onderzoek dat leidt tot de
onthulling van duistere familiegeheimen, komische verwikkelingen en zelfs muzikale intermezzo’s vallen de maskers af.
Een film waarin zo ongeveer elke
Franse steractrice meespeelt onder wie Catherine Deneuve, Isa-

Dat betekent weer snuffelplezier
voor het hele gezin langs de tientallen kramen boordevol gebruik- “Zonder hun hulp zouden landschappen er niet
te spullen. De vlooienmarkt duurt
van 9.30 tot 16.00 uur en de toeNoordwijk - Op zondag 24 no- gang bedraagt 2,50 per persoon
vember wordt een gezellige rom- (kinderen tot en met 11 jaar en
melmarkt gehouden, in sporthal onder begeleiding hebben vrij Regio - Voor groene vrijwilligers komt de komende vier jaar
de Schelft in Noordwijkerhout.
entree).
400.000 euro extra beschikbaar.
Daardoor kan jaarlijks in totaal
Pianoduo Amacord opgedragen 708.000 euro naar het belangrijwerk More Than Enough van de ke werk dat deze vrijwilligers leHaarlem - Zaterdag 23 novem- Argentijnse componist Diego Soi- veren aan het onderhouden van
ber zal het laatste Nieuwe Kerk fer. Na afloop van het concert is er het landschap en de natuur in de
Concert van 2019 plaatsvinden. gelegenheid om na te praten en provincie Noord-Holland.
De artistieke leiding van deze se- kennis te maken met de musici
rie, Pianoduo Amacord, treedt op onder het genot van een drankje. Met de verhoging van de subsidie
in een spectaculair programma Het concert begint om 15.30 uur, in het programma ‘Betrekken bij
met muziek van Bach tot nu, ge- duurt ca. een uur en is vrij toe- Groen’ krijgen meer inwoners van
schreven voor twee vleugels en gankelijk, maar zoals steeds bij Noord-Holland de kans om actief
piano a quatre-mains. U hoort deze concertserie zal er na afloop bij te dragen aan natuur. Dat kan
naast muziek van Bach, Beetho- een deurcollecte zijn.
onder andere door groene bewoven, Bartók en Lutoslawski ook Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein nersinitiatieven.
de wereldpremière van het aan 36 te Haarlem.
Met Betrekken bij groen groeit
het draagvlak voor natuur, het
behoud en de versterking van
biodiversiteit en de toegankelijkheid van een gezonde en groene leefomgeving. De provincie
werkt in dit programma samen
met terreinbeherende organisamensenrechtenactivist Jose Diaz. terij zorgt voor Mexicaanse sfe- ties zoals Staatsbosbeheer en Na- zoekers van de gebieden, ze spanVijf jaar geleden werd een groot ren met bijbehorende hapjes en tuurmonumenten en met IVN na- nen zich in om dieren en platen te
deel van zijn familie vermoord drankjes.
tuureducatie.
beschermen en leveren gegevens
door een drugsbende. Sindsdien Deze avond wordt georganiaan voor wetenschappelijk onderbestrijdt Diaz de bendes waar hij seerd door Shelter City Haarlem “Zonder de hulp van de groene zoek. In het kort zijn zij de vertelkan.
in samenwerking met Vluchtelin- vrijwilligers zouden veel van de lers, herstellers en tellers.”
genwerk, Amnesty International natuurgebieden en landschapVerder zijn aanwezig de Mexicaan Haarlem en de Pletterij.
pen in onze provincie er niet zo Evaluatie
José Carlos Aguiar (Universiteit Entree: vrijwillige bijdrage.
mooi bij liggen”, vertelt gedepu- Betrekken bij Groen is geëvaluvan Leiden), Cesar Merlin (UvA),
teerde Esther Rommel (Natuur en eerd door de onafhankelijke onen Martijn Nederveen, al 15 jaar De Pletterij, Lange Herenvest 122, Landschap). “En ze doen nog veel derzoeksafdeling van de provinreisleider naar Mexico. De Plet- Haarlem.
meer: hun kennis delen met be- cie. Daaruit kwam naar voren dat

belle Huppert, Emmanuelle Beart en Danielle Darrieux. De film is
gebaseerd op een toneelstuk van
Robert Thomas.
De film is op 27 november bij de
Pletterij Haarlem. Lenie Peetoom
verzorgt de inleiding aan het begin van de film.
Kaarten: 4 euro, vrienden 3 euro, Haarlem Pas 2,50, onder de 25
jaar 2,50.

zo mooi bij liggen”

Extra geld voor groene vrijwilligers

Pianoduo Amacord

Woensdag 27 november discussieavond

Hoe veilig is het in Mexico?

Haarlem - Mexico is een land van
uitersten. Populair bij toeristen
en backpackers, maar ook een
land waar drugskartels de dienst
uitmaken, vol corruptie, waar de
mensenrechten vaak met voeten
worden getreden.
Allemaal kanten van Mexico die
aan bod komen op een bijeenkomst woensdag 27 november in
de Pletterij.
Gastspreker is de Mexicaanse

de samenwerking tussen de provincie, de terreinbeherende organisaties en IVN bijdraagt aan een
meer samenhangende, efficiëntere aanpak van de ondersteuning van groene vrijwilligers. De
subsidie vormt de belangrijkste
voorwaarde voor de betrokken
organisaties om de ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers op dit niveau te kunnen uitvoeren.
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230 kinderen bij Sportontbijt
Heemstede - Op dinsdag 12,
woensdag 13 en donderdag 14
november vond het jaarlijkse
Heemstede Sportontbijt plaats.
Het ontbijt vond plaats in de horecagelegenheid van Sportplaza Groenendaal en werd georganiseerd door SportSupport. Het
was voor de kinderen uit groep
zes van basisschool de Prinses
Beatrixschool, De Nicolaas Beetsschool, Voorwegschool, de Jacobaschool, De Bosch en Hovenschool, De Ark en de Molenwerf.
De kinderen hebben heerlijk ontbeten. Het hele ontbijt werd gesponsord door winkels in Heemstede. Door middel van het ontbijt leerden kinderen dat gezond
ontbijten belangrijk is. Na het
ontbijt hebben de kinderen vier
verschillende clinics gedaan.
Kenamju verzorgde de judoclinic en de karateclinic. Tafeltennis werd gegeven door MJ Tafeltennis (namens HBC Tafeltennis).
Ze hadden veel verschillende tafels mee en gevarieerde oefenvormen. De trainers nodigden de
kinderen uit om in januari mee te
doen aan Ping-Pong Stars, een tafeltennistoernooi voor alle kinderen uit groep 3 tot en met groep
8. Acrogym Haarlem verzorgde Acrogym. Ook hier waren de
oefeningen erg gevarieerd en deden de kinderen verschillende
trucjes met elkaar. Schaken werd
gegeven door Kennemer Combinatie. Tijdens deze clinics waren de kinderen geconcentreerd

bezig en voor velen was het hun
eerste kennismaking met de
sport schaken. In Dansstudio Jolein werd dans gegeven. De kinderen kregen van de dansdocente een dans aangeleerd en deden
erg hun best. De Houtsche RFC
was aanwezig met een rugbyclinic. Hier leerden de kinderen de
beginselen van rugby en speelden ook een aantal wedstrijdjes
tegen elkaar. SportSupport gaf
zelf een creatieve clinic. Tijdens
deze clinic werden mooie armbandjes, kettingen en sleutelhangers gemaakt. Ook konden
de kinderen hun tekentalent laten zien.

Overbos G1 HBC G1: 2-1

Paal en lat

le dag lekker kunt bewegen. Ook
schoof de burgemeester tijdens
het ontbijt bij een aantal tafels
aan. De kinderen vonden het erg
gezellig om met de burgemeester te ontbijten.

Verspreid door de horecagelegenheid hingen Druppie-posters. Op deze posters konden de
kinderen zien hoeveel suiker er in
pakjes drinken zit. Veel kinderen
schrokken van deze grote hoeveelheid. Water is veel gezonder
en kun je hartstikke lekker maken door er fruit (bijvoorbeeld sinaasappel of komkommer) in te
doen. De kinderen kregen daarom bij het ontbijt water met ciOp woensdag was de burge- troen, komkommer of sinaasapmeester, mevrouw Nienhuis, aan- pel om te drinken.
wezig om het ontbijt te openen.
De burgemeester heeft de kin- Het waren drie geslaagde ochderen uitgelegd dat het heel be- tenden met veel gezelligheid en
langrijk is om te ontbijten en ook plezier. De kinderen deden goed
zo gezond mogelijk te ontbij- hun best en de verenigingen hebten. Ontbijten zorgt er voor dat ben hebben hele leuke clinics geje energie krijgt en dat je de he- geven.

Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno

Loopschool van Lopers
Company by Enno groeit
Heemstede - In januari 2017
startte Lopers Company by Enno met de eerste hardlooptrainingen in Heemstede. Begonnen
met één trainer en twee groepen
van elk ongeveer tien deelnemers. Inmiddels is de loopschool
uitgegroeid tot 80 wekelijkse lopers die dit verspreid over acht
trainingen doen op vier verschillende niveaus onder de bezielende leiding van vier trainers. En er
is nog plek voor nieuwe aanmeldingen.

looptechniek. Verder staat een intervaltraining op het programma.
Voor de meeste lopers is dit niet
hun favoriete onderdeel, terwijl
het juist zo goed is om je looptechniek te oefenen en de basissnelheid te verhogen. Vandaar
dat het in een groep gebeurt, zo
wordt intervaltraining nog leuk
ook. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewoon hardgelopen en
begint elke training met een warming-up en eindigt deze met een
cooling down.

Een loopster van het eerste uur is
Marloes Bakker. Zij vertelt: “In januari 2018 ben ik met de cursus
Hardlopen voor Beginners begonnen. Vind hardlopen nu echt
heel leuk. Ik zet tegenwoordig
Foto: Renata Jansen Fotografie zelfs mijn wekker om te gaan lopen voordat het gezin opstaat.”
De lopers trainen onder begeleiding van een gediplomeerde
hardlooptrainer. Tijdens de trainingen zijn ze bezig hun looptechniek te verbeteren. Elke week
wordt er aandacht besteed aan
nalty Rijnsburg in rouw dompel- een ander facet van de juiste
de. De veroorzaker Masies Artien
kreeg geel en Tillema rood voor
heftig protesteren. Ook op de
reservebank van Rijnsburg viel
een gele kaart wegens aanmerkingen op de scheidsrechter.
Met de overwinning staat HFC
nu op een keurige tweede plaats
met twee punten achter koploper
IJsselmeervogels. Zaterdag 23
november gaat HFC op bezoek bij
IJsselmeervogels en kan bij winst
de koppositie overnemen.

Naast de trainingen kunnen de
lopers een individueel schema
krijgen om een bepaald doel te
halen, bijvoorbeeld een persoonlijk record op een bepaalde afstand lopen of trainen voor een
event als de Halve van Egmond.
Geïnteresseerd? Een keer op
proef meetrainen kan altijd en als
dat bevalt kun je wekelijks komen
trainen. Alle info is te vinden op
de site https://www.loperscompanyheemstede.nl/, of loop gerust binnen in de winkel op de
Binnenweg 35 in Heemstede.

Het was kruipen door het oog van de naald:

HFC wint met 2-1 van Rijnsburgse Boys
Haarlem - Sint is weer in het land
en deelde HFC direct een cadeautje uit. Hij had scheidsrechter Eijgelsheim uitgekozen om
dit presentje aan te bieden. Na
een wedstrijd waarin Rijnsburgse
Boys de beste kansen had en gedurende lange periodes de wedstrijd beheerste, bestond het cadeau uit een strafschop. Sam van
Huffel werkte zich de 16 meter
van Rijnsburg binnen. Hij werd
na bestudering van de TV beelden op Fox Sport geheel correct
van de bal gezet. De scheidsrechter zag dit anders en gaf een strafschop die door Floris van der Linden werd verzilverd. We schrijven de 90e minuut bij een stand
van 1-1 dus kwam HFC alsnog op
voorsprong en was de wedstrijd
nagenoeg ten einde.

waarna Joel Tillema de bal meenam en ongehinderd voor doelman Boks verscheen en zo Rijnsburg aan een doelpunt hielp.

HFC Coach Tamerus wisselde in
de rust twee spelers, iets wat het
spel na de theepauze ten goede kwam. Het was de frequent
opkomende verdediger Vincent
Volkert die zich knap vrijspeelde
voor het doel van Rijnsburg en
voor de gelijkmaker tekende. Beide ploegen kregen nog kansen
die niet tot goals werden omgezet. Tot in de 89e minuut de pe- Eric van Westerloo

Foto’s: Harry Opheikens

4-0 voor RCH-Geel Wit

Rijnsburg maakte het HFC lastig door een uitgekiende tactiek
en een prima inzet. HFC doelman Tom Boks kon twee zekere
doelpunten met de voet voorkomen. Een bal werd nog net van de
doellijn gehaald, bij een andere
aanval van Rijnsburg eindigde de
bal op de paal. Vlak voor de pauze kwam Rijnsburg verdiend op
voorsprong. Een diepe bal vanuit
de verdediging werd doorgekopt

Foto: Pim Hols

GSV-Heemstede huldigt haar jubilarissen
Heemstede - Zaterdag 16 november werden 32 jubilarissen
gehuldigd die in 2019 10 of 25
jaar lid zijn van GSV-Heemstede. Vorig jaar werd de toen 12-jarige Amber Janssen in het zonnetje gezet vanwege haar 10-jarig lidmaatschap. Bijzonder was
dat nu haar jongere zus Laurissa, eveneens 12 jaar, haar 10-jarig lidmaatschap mocht vieren en
als wij goed zijn geïnformeerd is
over drie jaar dit eveneens het geval voor hun jongere broer.
Traditioneel worden alle jubilarissen jaarlijks, niet zelden ook leden die 40 of 50 jaar lid zijn, door
GSV-Heemstede in november in
het zonnetje gezet. De jubilarissen ontvangen uit handen van de
bestuursleden een speciaal gegraveerde pen, een badge met
het aantal jaren dat de jubilaris
lid is en tot slot een rode roos om

de waardering van de vereniging
voor het trouwe lidmaatschap te
onderstrepen.
Na de huldiging van de sportievelingen werden, onder het genot van een hapje/drankje en
mooie anekdotes van de oudste
en andere jubilarissen, de feeste-

lijkheden bij deze vereniging nog
voortgezet.
Volgend jaar belooft deze viering
nog wat spectaculairder te worden in verband met de viering
van het 75-jarig jubileum van
GSV-Heemstede op 14 november 2020.

Heemstede - Het was zondag
17 november geen spectaculaire
wedstrijd tussen RCH en Geel Wit.
Geel Wit is, na een goede seizoenstart flink gezakt op de randlijst.
Daarentegen is RCH de nummer
2 in de vierde klasse D. Toch moet
RCH Geel Wit niet onderschatten.
RCH nam echter vanaf het begin
het initiatief, mede door het massaal verdedigen van Geel Wit op
eigen helft. Foutjes bij RCH en
diepe ballen moesten de kansen
voor Geel Wit opleveren, maar
daar was in het eerste kwartier totaal geen sprake van. Voor RCH
wel erg lastig een gaatje te vinden in de Geel Wit defensie.
Na 10 minuten diende al de mogelijkheid aan tot de 1-0, maar
de bal werd nog van de lijn gehaald. Na een kwartiertje dan
toch de verdiende 1-0. Geel Wit
kreeg de bal niet weg.In eerste instantie kon de keeper de bal nog
wegwerken, maar onvoldoende, waarna Urwin IJssel de bal in
het doel kon werken. Naarmate
de wedstrijd vorderde kwam Geel
Wit wat meer in het spel, maar
echt gevaarlijke situaties ontstonden er niet.
Aan de andere kant wist RCH echter de score ook niet te verhogen
door de stugge verdediging van
Geel Wit. Een vrije schop aan de
rand van de 16 werd door de Geel
Wit-keeper knap gestopt. Niet

veel later een mogelijkheid van
Geel Wit op de gelijkmaker, maar
het schot werd tot corner verwerkt, de eerste corner voor Geel
Wit na een half uur spelen.
Met nog tien minuten te spelen in de eerste helft vielen er bij
Geel Wit opeens wat gaten. Een
vrije trap buiten de 16 viel precies
over de verdediging heen en de
bal werd door Rachid Harrou verlengd achter de keeper. Niet veel
later een diepe bal en Onder Ceylan kreeg volledig de ruimte om
de Geel Wit keeper te passeren,
3-0. Op slag van rust werd nog de
4-0 gescoord, maar dat feest ging
niet door vanwege buitenspel.
In de tweede helft hetzelfde

Heemstede - Dit weekend speelde HBC G1 tegen Overbos G1. In aanloop naar de wedstrijd kwamen er steeds meer afmeldingen. Niet vanwege andere activiteiten, maar door
blessures. Hamstring, middenvoetsbeentje, enkel en
kuit zijn de gekwetste delen waar vier spelers mee
kampen. Het geeft te denken, en zet coach George
voor een bijkans onmogelijke opgave nog een representatief team op de been
te brengen.
Na de warming-up en de
nodige instructies gaat HBC
vlot van start. Het spel is ook
best aardig om te zien. HBC
probeert de aanvallen op
te zetten vanuit de verdediging. Helaas wordt Arjen
te weinig bereikt en als dat
wel zo is, dan staan paal en
lat succes in de weg. De beste kansen zijn echter voor
Overbos. Ook zij zijn af en
toe dichtbij en heeft HBC de
paal en lat nodig om geen
tegengoal te incasseren.
Door twee mooi uitgespeelde aanvallen weet Overbos
toch met 2-0 de rust in te
gaan.
De tweede helft heeft de
coach het team volledig anders neergezet en dat werpt
wonderwel zijn vruchten af.
HBC, met nu Bodiam, Davy en Jeroen in de laatste linie, toont nu veel meer de
wil om te winnen. Scherp
in de duels en stevig strijdend komt HBC vaker voor
het doel van Overbos. Door
Martijn komt er meer snelheid in de aanval, maar weer
verhinderen paal en lat het
verdiende doelpunt. Liban
is aanvallend sterk, maar het
duurt toch tot een splijtende pass van Debora de diep
gaande Arjen bereikt die nu
wel keurig afrondt. Sebastiaan, weer foutloos keepend,
staat geen doelpunt meer
toe, dus wordt de wedstrijd
met 2-1 afgesloten.
Zo spelend kunnen paal en
lat volgende week geen hinderpalen zijn voor een overwinning.
Leo Holdorp

beeld als in de eerste helft, RCH
overheerst, maar Geel Wit moest
niet de ruimte krijgen. RCH controleerde echter de wedstrijd. Een
vrije schop van Geel Wit kwam
nog op de lat, maar dat was dan
ook gelijk het gevaarlijkste moment. RCH kreeg nog genoeg
mogelijkheden voor meer goals.
Opnieuw een afgekeurde goal
vanwege buitenspel, maar niet
veel later een geweldige aanname van Urwin IJssel op een diepe bal en met een even fraaie
lob over de uitgelopen keeper
werd de bal in het doel gewerkt
en bracht hij de eindstand op 4-0.
RCH staat hiermee op een stevige tweede positie met 2 punten
achterstand op koploper WSV ’30.
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1 december

▲

23 november

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest speelt in de Pinksterkerk aan de Ramplaan.
Aan. 20.15u. Kaarten: vanaf
€15 via www.hpho.nl.

21 november

Creatieve middag Molenwerfslaan 11. 14-15.30 u. Aanmelden: 023 - 548 38 31.

Drukke herdenking op begraafplaats
Heemstede - Het is al vroeg druk
bij het stalletje met gedachteniskaarsen in glas van Jarda Dijk en
Jos Willemse bij de ingang van
de begraafplaats op de Herfstlaan. De paden van de hele begraafplaats zijn gemarkeerd met
brandende lichtjes die je helpen de weg te vinden. De weg
naar wie? Een geliefde, kind, ouder, familie, vriend, of de weg
naar troost die je kunt vinden in
de aula bij een predikant, een gitarist en zangeres als Botman en
van Vleuten, die met twee stemmen en een gitaar je laat luisteren naar een persoonlijk verhaal
dat blijft hangen. Zomaar uit het
duister opduikend in het licht van
vuur.
De aula is inmiddels volgestroomd en wethouder Nicole
Mulder heet iedereen welkom
op deze bijzondere lichtjesavond van de gemeente. Wat
hebben die medewerkers van de
begraafplaats de juiste sfeer gemaakt op de mooiste begraafplaats in de regio. Predikant Pieter Terpstra zegt: “Ik snap heel
goed dat je liever hier niet was,
want het betekent waarschijnlijk dat er hier iemand is die hier
niet is, weggevallen in de dood.
Daar kun je met woorden niets
aan veranderen. Maar je bent
er en kunt ruimte maken voor
wie er niet is. Ik citeer psychiater
Dirk de Wachter die verdriet een
ding met stekels noemt: “Een raak
beeld want verdriet kan ongelooflijk prikken, steken. Door erover te praten kun je stekels omzwachtelen, de wond verzorgen,
aandacht geven, erbij stilstaan,

omzwachtelen zodat ze minder
prikken. Vanavond staan we stil
bij wat de dood deed en wat pijn
doet.”
Rouw is de prijs die je betaalt
voor de liefde die je hebt ervaren,
de onvermijdelijke andere kant
van wat is goed geweest. Dat laat
de waarde ervan zien, want in de
rouw is ook de liefde aanwezig. In
de pijn ook het geluk. Mensen
kunnen nieuwe krachten vinden,
het leven weer oppakken en verdergaan. Deze avond is een geschenk, een ongemakkelijke. Het
bepaalt dat dingen soms anders
gaan dan we kunnen regelen. Of
organiseren. Goed rouwen helpt
je weer op weg te gaan. In goede rouw is ruimte voor wie je missen moet.
Noem de namen die in je hart
geschreven staan. Deel de verhalen waarin de ander dichterbij komt. Yvonne Weijers
vraagt bij de steiger om namen te

noemen. De klank en de naam raken je van binnen, waardoor je je
verbonden voelt met degene die
je herdenkt en met de herinneringen. Mensen luisteren en zingen mee.
Aan de steiger ligt de salonboot
van Nico Tienpont, waarmee hij
overledenen en dierbaren uitvaart naar de begraafplaats door
de groene kathedraal van Groenendaal. Bij de herdenkingsboom
worden namen en gedichtjes opgehangen, in de aula speelt Suddenly Years Align. Drie dames die
meerstemmig zingen en zichzelf
begeleiden met diverse instrumenten. Bij het grote kampvuur
zingen en musiceren Basic Matters liederen vanuit het hart in de
meest pure vorm.
De bijna volle maan gaf een knipoog tussen de bomen door.
Ton van den Brink

Voor 143ste keer kerkbollenveiling Bavo
den er hele percelen beplant met
bollen speciaal voor de veiling.

men wilde het slopen maar ontdekte ternauwernood hoe uniek
dit orgel was. Het blijft een niet
Notaris E. Huisman keek toe of gemakkelijk te bespelen concerthet wel volgens de regels liep. Zo orgel, maar organist Wim Rijkhold
ging een diner in Landgoed Groe- Meester speelt er graag op.
nendaal pas na 375 euro weg en
de paaskaars voor 90. Ook klusjes Blijft er nog wat over, dan krijgen
als schoonmaken en een uurtje de luiken boven in de toren een
tennissen gingen ver boven het opfrisbeurt met rode verf. De jonmodale uurloon over tafel.
ge veilingmeesters hadden een
Na al die jaren nog springlevend
flinke klus aan de bijna 350 kain een tijd waarin kerken het Het bracht bij elkaar 14050 euro vels, vrijwilligers houden de lamp
moeilijk hebben, alhoewel dit op om het bijzondere H. van den brandend.
voor de Bavoparochie nog mee- Brink-orgel uit 1833 te restaurevalt. Nog altijd zijn de diensten ren. In 1960 ging het bijna fout, Ton van den Brink
op de zondagochtend zeer goed
bezocht, maar het onderhoud en
de voorzieningen kunnen best
wat financiële steun gebruiken.
Hele projecten zijn door kerkbollenveilingen in al die jaren gerealiseerd en nog steeds is er dat enthousiasme om deze veilingen in
stand te houden.
Winkeliers komen met de soms
wonderlijke artikelen, likeuren,
dubbelboeken, aquarellen, inbreng van parochianen die tegen
oudjaar oliebollen bakken, salades maken, taarten bakken en die
ook nog thuisbrengen. Veel bollen, van krokussen tot amaryllisen bloembollenpakketten, waar
het ooit mee begon. Vroeger wer-

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).

28 november

Een avond met prof. dr. Wessel
Stoker. Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout. Van 2022 u.

22 november

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

25 november en
2 december

Pietenpakhuis op Binnenweg
82 waar Sint en zijn Pieten zijn.
Met Sint op de foto, activiteiten en dansen met Pieten. 1116u.
Kleinkunstenaar Joost Spijkers speelt ‘Spijkers II’. Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang 20.15
u. Entree: €19,50. Kaarten
via: www.podiaheemstede.nl
of 023 5483838.

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.

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.

20 november

Feest voor vrijwilligers in Heemstede. Burgerzaal van het raadhuis van Heemstede op Raadhuisplein 1.Van 19.30-21.30 u.
Gratis toegang.

27 november

Taalsoos, 10:15-11:30 uur. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.

TENTOONSTELLINGEN
Tot 1 maart

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

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Lezing over het historisch DNA van
Heemstede en Bennebroek

Mooie opbrengst met 350 kavels
Heemstede - Een traditie van 143
jaar oud wordt mede in stand gehouden door de winkeliers van
Heemstede. De kerkbollenveiling
van de H. Bavoparochie aan de
Herenweg werd afgelopen vrijdagavond gehouden in het Bavogebouw, het vroegere EHBO-gebouw, waar de vele belangstellenden nog net in pasten.

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.

25 november

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.

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

Lezing over het historisch DNA
van Heemstede en Bennebroek. Pomphuis, Watertoren
2, Heemstede. Om 14 u. Leden
HVHB gratis, niet-leden 5 euro.
Opgeven per mail aan joke@
dondorp.info.

Muzikale Taizédienst in Remonstrantse kerk. Oranjekade
1 in Haarlem. Om 10.30 u, gratis toegang met collecte.

Heemstede - Heemstede en Bennebroek kennen nog steeds parels van monumenten en andere
fraaie gebouwen: buitenplaatsen,
villa’s, jarendertigwoningen, oude projecten als het Wiekenplein
en veel groen. En in Heemstede
natuurlijk het Oude Slot (1280),
de oude kerk (1623) op het
Wilhelminaplein en het Molentje van Groenendaal – en in Bennebroek bijvoorbeeld de Reek en
het Luciaklooster.
De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zet zich in om
al dit fraais te beschermen en
daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.
Op donderdagmiddag 21 november neemt oud-voorzitter
Jaap Verschoor u mee door de
geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek. Aan de hand van
een aantal voorbeelden zal hij nagaan wat vanuit historisch perspectief het karakter – het dna –
van Heemstede en Bennebroek
is.
Natuurlijk hoort hij ook graag wat

Foto aangeleverd door HVHB

u vindt. Donderdagmiddag, 21 Leden van HVHB gratis, niet-lenovember om 14 uur bent u van den 5 euro. Graag opgeven per
harte welkom in ons Pomphuis, mail aan joke@dondorp.info. Er is
Watertoren 2, Heemstede.
beperkt plek.

Kleinkunstenaar Joost Spijkers
speelt ‘Spijkers II’
Heemstede - Met een theatraal
enerverend muziektheater zet
Joost Spijkerman om 20.15 uur
op zaterdag 23 november in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede een tweede stap in
zijn zoektocht als zanger. Spijkers’ muzikale solo-avontuur laat
zien dat hij nog meer kan dan wat
hij doet met de Ashton Brothers.
Spijkers is een zeer getalenteerde ambachtelijke theatermaker

en zingt gepassioneerd zijn verhaal, samen met geweldige muzikanten. Het minimalistisch decor
laat alle ruimte aan de ongrijpbare melancholieke energie van
Joost. Met de vier leden van de
band wordt een spannende mengeling van muziekstijlen neergezet van (Sinti)jazz, balkan, pop,
rock, blues en fado.

voorstelling van 2018 in de categorie kleinkunst, stak met kop en
schouders boven de andere voorstellingen uit”, aldus de jury van
de theaterprijs de Poelifinario.
Entree: €19,50. Kaarten via: www.
Joost Spijkers (foto: Jaap Reedijk).

podiaheemstede.nl of via de theaterlijn 023 5483838 of op de
avond van de voorstelling aan de
“Spijkers II was de beste cabaret- zaal.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 20 november 2019

Heemstede

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Eropuit met de rolstoel

Voor een mevrouw uit Heemstede zijn we op
zoek naar iemand die met haar wil wandelen
met de rolstoel. het liefst op donderdag of
vrijdag.

bezoekers en informeert hen over het Fort, de
tentoonstellingen en historie

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook via
WhatsApp
06-10987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.

Kunstfort zoekt
publieksmedewerkers

Als publieksmedewerker ben je samen
met een andere vrijwilliger het gezicht van
het Kunstfort bij Vijfhuizen. Je ontvangt

Als de betrokkene het hier niet mee eens is,
kan deze binnen 4 weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact
op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
(023) 5485868).

U kunt nog tot 5 december stemmen

U kunt tot 5 december 2019 stemmen via:
www.heemstede.nl/belvedere

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
In Plein1 en bij de receptie van het
spreeku.: maandag t/m donderdag
gemeentehuis kunt u de ontwerpen van de zes
van 10.00-13.00 uur
architecten zelf bekijken.
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede Achtergrond Nieuwe Belvedère Zes visies op de Nieuwe
Belvedère
Tot 1964 stond er een uitkijktoren
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl
in het Groenendaalse Bos. Met een
schenking van de familie Bids wordt
een nieuwe Belvedère gebouwd.

Uitschrijvingen Basisregistratie
personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende persoon
per 7 november 2019 ambtshalve uit te
schrijven uit Nederland:
- S. de Graaff, geboren 28 januari 1987,
Zernikelaan 20

Groenendaal Heemstede

op één
de zes ontwerpen
voor een
Stem op
uwvan
favoriete
ontwerp
nieuwe
Belvedère
in
Groenendaal.
voor de nieuwe Belvedère
Ga naar het stemformulier op
in het www.heemstede.nl/belvedere
Groenendaalse Bos

Hulp bij social media

Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 zoeken wij
een vrijwilliger die socialmedia-activiteiten
(facebook, instagram en twitter) wil en kan
gaan vormgeven in teksten en foto’s.

Belvedère
nieuwe

Meer weten? Ga naar gemeentehuis of Plein1 voor meer informatie en hulp
bij het stemmen. Of kijk op www.heemstede.nl/belvedere

Besluit uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende personen per 7
november 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- J. Chen, geboren 25 oktober 1957,
Roosje Voslaan 42
- M.L. Oliver, geboren 19 september 1994,
Leidsevaartweg 109
- A.Kok, geboren 24 maart 1982,
Offenbachlaan 3
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
de dag van de bekendmaking tegen dit besluit
bezwaar maken of een voorlopige voorziening
aanvragen (Zie Inzien, reageren, bezwaar maken)

Avondje weg?

Zes architecten hebben de eisen en
wensen vertaald naar hun visie op
een nieuwe Belvedère.

Op de hoogte blijven
van de bekendmakingen
in uw buurt?
Maak gebruik van handige app
over bekendmakingen in uw buurt:
OmgevingsAlert Ga naar de App Store (IOS) of
Google Play (Android). Omgevingsalert is er nu
ook op Internet: web.omgevingsalert.nl
(let op: werkt niet op Internet Explorer).

Alles over wegwerkzaamheden?

Licht aan en deur op slot!
Alles over

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code
en ga direct naar

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

Werk
aan de

weg

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).

Collecteren en venten
in Heemstede

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Maak het inbrek
inbrekers
makkelijk.
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een
lamp aan
• zorg voor goede sloten

- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
Leger des Heils Fondsenwerving

Omgevingsvergunningen

Vergadering
gemeenteraad
28 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 28 november
2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
28 november 2019
Bespreekpunten:
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Hamerpunten:
- Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023
- Minimabeleid 2020 - 2023
- Archiefverordening Heemstede 2020
- Ontwikkeling Haven van Heemstede,
vaststelling definitief ontwerp
- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’ voor het grondgebied van
gemeente Heemstede
Overige punten:
- Motie VVD - Groene Oase in de MRA
- ‘Handhaving vuurwerkverbod in
Heemstede’
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 28 november 2019
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
raadsgriffier@heemstede.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 92, het wijzigen van de entree
pui van de winkel, wabonummer 489032,
ontvangen 4 november 2019
- Herenweg 9, het kappen van 1 beuk,
wabonummer 492112, ontvangen
7 november 2019
- Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 490000, ontvangen
5 november 2019
- Meer en Boslaan 38, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 489986, ontvangen
6 november 2019
- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en vergroten van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622,
4 november 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Jan van Goyenstraat 8, het in afwijking van
het bestemmingsplan gebruiken van het
pand met een winkelfunctie ten behoeve
van kinderopvang, wabonummer 469706,
verzonden 11 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Dr. P. Cuyperslaan 7, het optrekken van de
zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 477748,
ontvangen 17 oktober 2019
- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak

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

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:

Op reis naar Spanje met
Vocaal Ensemble Sola Re Sonare
Heemstede - Vocaal ensemble
Sola Re Sonare is een enthousiast
kamerkoor uit Heemstede onder
leiding van Joop van Goozen.
Op dit moment bestaat het koor
uit 18 zangers. Op zondag 24 november om 15.00 uur gaat het
koor in de Oude Kerk te Heemstede samen met het publiek op
reis naar Spanje. Er zullen liederen worden gezongen op teksten
van Garcia Lorca.

raken. Het koor heeft gekozen
voor een Spanjaard, een Italiaanse Amerikaan met Spaanse voorouders en een Fin: Manuel Oltra,
Mario Castelnuovo-Tedesco en Einojuhani Rautavaara.
U zult liefdesliederen, zigeunerliederen en liederen van (wan)
hoop en verlangen horen. Het leven van Lorca bevatte dezelfde
ingrediënten. Hij kende roem en
erkenning, maar ook diepe wanhoop door de verloren liefdes
De Spaanse dichter, toneelschrij- van kunstenaar Salvador Dalí en
ver, kunstenaar en musicus, die in beeldhouwer Emilio Aladrén. Zijn
zijn werk ‘alle snaren van zijn lier’ socialistische standpunten waren
wilde tonen. Verschillende com- voor de fascistische milities reden
ponisten hebben een poging on- genoeg om hem op 19 augustus
dernomen om de juiste snaar te 1936 te executeren. Het wordt

Bibliotheek Haarlem Schalkwijk

een bijzonder concert, waarin
leerlingen van College Hageveld
ook een rol spelen. Zij hebben het
koor geholpen met de uitspraak
van het Spaans, de gedichten vertaald en er zullen door twee leerlingen gedichten worden voorgedragen. Gitarist Peter Constant
begeleidt het koor bij de Romancero Gitano en speelt een aantal
intermezzo’s.
U kunt kaarten kopen in de voorverkoop voor €12,50 op onze
website:
www.solaresonare.nl.
Aan de deur kosten de kaarten
€15. Voor jongeren tot 18 jaar en
voor houders van de Haarlempas:
€10

-

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

Haarlem - Op 24 november van
10.00 tot 17.00 uur is er bij La
Place/Dreefzicht in Haarlem een
grootse indoor Christmas Fair.
Deze Christmas Fair is in korte tijd
uitgegroeid tot een zeer gezellig evenement in de donkere dagen voor Kerst. Na een succesvolle start van deze fair met vijf gepassioneerde dames is de fair inmiddels uitgegroeid tot een evenement met ruim 15 enthousiaste deelnemers. Deze deelnemers hebben een eigen winkel en/of staan regelmatig suc-

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’.

cesvol met hun mooiste waren
op markten en fairs. Elke kraam
heeft zijn eigen (kerst)sfeer: brocante, antiek, vintage, zelfgemaakte items, waaronder kaarten
en slingers, teveel om allemaal op
te noemen. Kortom, kom snuffelen tussen aantrekkelijk geprijsde spulletjes welke het leven en
huis rondom Kerst aangenaam
en sfeervol maken. Onder het genot van een hapje en een drankje
heerlijk struinen, waarbij de toegang tot de fair gratis is en parkeren geen probleem is.

Biomarkt
Haarlemmerhout

Haarlem - December is een feestelijk maand. In december worden er heel wat cadeautjes gekocht en er wordt lekker en speciaal gekookt.
Op de sfeervolle BioMarkt in
Haarlemmerhout op 7 december
kun je heerlijke ingrediënten kopen waar je een lekker feestmaal
mee kunt bereiden.
En cadeautjes uiteraard.
De markt is tussen 10 en 15 uur.

Half miljoen computerhulpvragen
afgehandeld door vrijwilligers

een prachtig verhaal voorgelezen
en daar hoort natuurlijk een kleine verrassing bij. Een spelletje bijvoorbeeld, of misschien mag jij
wel meehelpen tijdens het verhaaltje.

Tijdens de Peuterbieb wordt spelenderwijs aandacht besteed aan
het taalgevoel en de woordenschat van kinderen door samen te
lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen
de fantasie en deze gebruiken we
ook als we muziek gaan maken
Tijdens de Peuterbieb gaan we er en samen spelen of dansen. Voor
echt een feestje van maken. En jij ouders en oppassen is de Peuterbent een van de gasten! Er wordt bieb ook gezellig en leerzaam, zij

krijgen leestips en delen ervarin- Maar liefst 36% van de 75-plussers heeft recentelijk iemand uit
gen met elkaar.
hun omgeving om hulp gevraagd
Woensdag 11 en 18 december, bij een computerprobleem. Le10.30 tot 11.15 uur, gratis toe- den van SeniorWeb kunnen met
al hun digitale vragen terecht
gang.
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, bij de computerhulpdiensten
PCHulp en Leren aan Huis. DeFie Carelsenplein 2.
Kijk voor meer informatie op ze diensten worden gerund door
www.bibliotheekzuidkennemer- zo’n 575 vrijwilligers, veelal zelf
ook senior. Zij helpen hun leefland.nl.

Peuterbieb: lekker
luisteren, spelen en dansen

online

Christmas Fair Dreefzicht

Regio - Vrijwilligers van SeniorWeb hebben in de afgelopen jaren maar liefst 500.000 PCHulpvragen van senioren naar tevredenheid afgehandeld. Senioren
schromen niet om hulp te vragen
bij het omgaan met hun computer, tablet of smartphone, zo blijkt
uit recent gepubliceerde onderzoeken door Alexander van Deursen (Universiteit Twente), Netwerk Mediawijsheid, SeniorWeb
en het Nationaal Ouderenfonds.

Haarlem - Alle peuters verzamelen: de Peuterbieb komt tweemaal in december naar de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Wat is
er fijner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar
een verhaal. Op woensdag 11 en
18 december zijn de peuters en
hun (groot)ouders of oppas welkom in de Bibliotheek Haarlem
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2)
om te komen luisteren, spelen en
dansen. De toegang is gratis. We
beginnen steeds om half elf.

en vergroten van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622,
ontvangen 4 november 2019
- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling
begane grond, wijzigen gevel en splitsen
pand in winkelruimte en separate
bovenwoning, wabonummer 479159,
ontvangen 18 oktober 2019
- Scheldelaan 16, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 473536, ontvangen
9 oktober 2019
- Leidsevaartweg 1F, aanbrengen façade
palen als anti-inbraakmaatregel en
verbetering uitstraling pand, wabonummer
467569, ontvangen 26 september 2019

Van links naar rechts op de foto: SeniorWeb-lid mevrouw Homburg,
vrijwilliger Ton de Blok en voorzitter Lieteke van Vucht Tijssen.
tijdsgenoten in begrijpelijke taal hun digitale vragen en probleen in hun eigen tempo op we bij men. Info: www.seniorweb.nl.

