
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 5 september 2018

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

� eaterkran�NAJAAR 2018

Heemstede is een prachtige 
en culturele gemeente 
om in te wonen. Een 
gemeente om trots op te 
zijn. En niet in het minst om 
haar voorzieningen. Een 
hoogwaardig en veelzijdig 
aanbod van muziek- en 
theatervoorstellingen 
mag daarom vooral niet 
ontbreken. Daarnaast 
dienen deze voorstellingen 
voor iedereen in Heemstede 
bereikbaar te zijn, zowel 
qua afstand als in budget. 
Podia Heemstede weet ieder 
seizoen de juiste pareltjes 
van voorstellingen weer te 
selecteren en een podium te 
geven, geschikt voor iedere 
beurs. Voor ieder wat wils: 
bijzonder, ontroerend, mooi 
of komisch: alleen het beste 
is goed genoeg. En dat keer 
op keer. 

Maartje en Kine: “We 
hebben natuurlijk al wat 
shows gedaan, alleen 
hebben we in deze voor-
stelling Vibrato! de muziek 
centraal gezet. We hebben 
eigenlijk alle onderwerpen 
die in deze show voorbij- 
komen benaderd vanuit de 
muziek. Daarbij hebben we 
ook gekeken wat eigenlijk 
het effect van muziek is 
op mensen in het dage- 
lijks leven. Bijvoorbeeld 
hoe reageren mensen op 
angstige muziek en wat zijn 
de consequenties hiervan. 
Zoals de tune van het jour-
naal, die qua klanken wat 
dreigend overkomt, wat 
doet die eigenlijk met een 
persoon. We hebben
tevens uitgezocht wat de 
lievelingsmuziek is van alle 
wereldleiders en wat deze 

Onze programmeurs 
Adriaan Bruin en Cathelijne 
Noorland weten als geen 
ander met passie voor hun 
vak en met hun jarenlange 
expertise een stevig, sterk 
en divers programma neer 
te zetten, dat ieder jaar 
weer hoge ogen gooit. 
Combineer dat met de 
twee prachtige locaties, het 
intieme Theater de Luifel 
en de prachtige historische 
Oude Kerk, met haar 
onnavolgbare akoestiek, 
die worden geprezen door 
menig uitvoerend artiest. 
Daarnaast beschikt Podia 
Heemsteder over een keur 
aan vrijwilligers, die zich 
met hart en ziel inzetten 
om van alle voorstellingen 
een doorslaand succes 
te maken, voor zowel 
het publiek als voor de 

muziek over hen zegt. 
Donald Trump houdt 
bijvoorbeeld van een heel 
zwoel jazznummer van 
Peggy Lee: ‘Is that all there 
is’. Het vergt best veel 
research om hier achter te 
komen.“ (Lachend:) “We 
hebben ook nog gepro-
beerd ze allemaal te bellen, 
maar daar zijn we niet ver 
mee gekomen. We hebben 
wel heel lange radio-
interviews beluisterd, onder 
meer met Thierry Baudet, 
om zijn lievelingsmuziek te 
achterhalen. Soms kom je 
daarachter en soms zijn het 
speculaties. Bij president 
Assad was bijvoorbeeld zijn 
i-tunes-account gehackt en 
zodoende zijn we achter zijn 
favoriete muziek gekomen. 
Dit is trouwens ‘I’m too sexy 
(for my shirt)’ van Right 

uitvoerende artiest. 
Zij vormen een groot deel 
van het jarenlang succes 
van Podia Heemstede 
en dat mag gerust 
eens gezegd worden. 
Heemstede en haar Podia: 
een ijzersterke combinatie. 
Graag tot ziens bij een van 
onze mooie voorstellingen. 
Kijk hiervoor in deze 
Theaterkrant, in onze 
brochure of op 
www.podiaheemstede.nl.

Said Fred. Het is bijna een 
soort psychologisch onder-
zoek geweest. Daarnaast 
proberen we ons altijd te 
verwonderen en willen we 
experimenteren met nieuwe 
muziekklanken of nieuwe 
feels op onze instrument-
en. Daar schrijven we dan 
dingen omheen, zoals 
bijvoorbeeld ons ‘Dranklied’. 
Dit was ook zo’n experi-
ment. Wat gebeurt er als je 
zo’n lied in een 11/16e maat 
zet en kan dit überhaupt. 
En dat kon net! We halen 
best bijzondere muziekin-
strumenten van stal. Zo 
hebben we een contrabas 
balalaika. Die kunnen we 
beiden bespelen. Verder 
viool, piano (Kine), banjo, 
gitaar, accordeon en piano 
(Maartje). Zelfs Kine op 
een zingende zaag, alleen 
niet in deze voorstelling. 
Kine’s hoofdinstrument is 
echt viool. Voor Maartje is 
dat accordeon, daar kan ze 
echt mee praten. Accordeon 
speelt ze al vanaf haar zes-
de jaar en die is een soort 
tweede natuur voor haar 
geworden. Alles wat we op 
het podium vertellen is echt 
waar en we schuwen ook 
geen zelfspot. Van onze af-
gelopen drie shows hebben 
de meest geschikte num-
mers uitgebracht op een cd, 
die Attaca heet. Een van de 
nummers die op ons album 
staat is het ‘Dranklied’. Het 
was voor ons best wel nieuw 
om een cd te maken en dat 
duurde ook wel lang, omdat 

we erg perfectionistisch 
zijn. Het was ook best wel 
confronterend om ons zelf 
te horen. Het is zo transpar-
ant allemaal. Onze mixer Bas 
van de groep BlØf heeft ons 
daar doorheen geholpen en 

die vond ons album een 
heel leuk project. We kijken 
er in ieder geval heel erg 
naar uit om naar Heemstede 
te komen op 16 november 
in Theater de Luifel en daar 
een prachtige voorstelling 

te spelen, voorzien van de 
juiste vibes”, aldus Maartje 
en Kine.

Bart Jonker

HEEMSTEDE EN HAAR 2 PODIA: 
EEN IJZERSTERKE COMBINATIE

Jong, scherpzinnig en muzikaal cabarettalent: bij Maartje en Kine kun je van alles 
verwachten. Zij weten met hun muzikale veelzijdigheid en met een eigen humoristische 
kijk op de wereld een avondvullend en ‘vibrerend’ programma te brengen, waarop je 
na afl oop met een brede glimlach terugkijkt. Vibrato! is een voorstelling die op haar 
grondvesten schudt, op vrijdag 16 november in Theater De Luifel. Een gesprek via 
Facetime met dit illustere duo, waarbij je je lachspieren niet in bedwang kunt houden.

MAARTJE EN KINE 
DOEN THEATER DE 
LUIFEL OP GROND-
VESTEN SCHUDDEN
Muziek staat centraal in veelzijdige 
voorstelling ‘Vibrato!’

POD IAHEEMSTEDE .NL

In deze uitgave van de 
Heemsteder vindt u de 
Theaterkrant van
Podia Heemstede.
Het nieuwe culturele seizoen 
uitgelicht - agenda - informatie
- foto’s en advertenties van
ondernemers die Podia 
Heemstede een warm hart 
toedragen. 
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Renovatiewensen Van Lennepweg Noord verdeeld
Heemstede - Het riool op het ge-
deelte van de Van Lennepweg 
tussen de Oude Posthuisstraat 
en de Koediefslaan moet worden 
vervangen. Goed gebruik is om 
bij een dergelijke grote operatie 
ook naar de toekomstige inrich-
ting te kijken. 

Type wegdek, parkeerplaatsen, 
groen, oversteekplaatsen, straat-
meubilair, verlichting en derge-
lijke. Niet onbelangrijk, daarbij 
wordt ook de omwonenden ge-
vraagd naar hun wensen ten aan-
zien van de inrichting. Er kwam 
een groot aantal reacties bin-
nen. Deze zijn stuk voor stuk door 
de gemeente bekeken en be-
oordeeld. De wensen en menin-
gen lopen flink uiteen. Hameren 
sommigen op het verder afrem-
men van de verkeerssnelheid of 
het weren van alle vrachtverkeer; 
anderen vinden de huidige inde-
ling prima zo en willen alles la-
ten zoals het is. Uit de antwoor-
den van de gemeente blijkt dat 
zij kiezen voor behoud van de 30 
km straat die er nu al is. Er wor-
den meer snelheidsremmende 
maatregelen overwogen via pla-
teaus of drempels. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat een op de vier 
auto’s 5 km te hard rijdt. De toe-

komstige uitstraling moet passen 
bij een 30km gebied. De rijbaan-
breedte is voor een 30km gebied 
op 4,8 meter gesteld. Momen-
teel is deze ongeveer 6 wat uit-
nodigt om sneller te rijden. Eem 
probleem ontstaat als er op de rij-
baan wordt geparkeerd. De hui-
dige drempel in de bocht bij de 
Koediefslaan wordt als heel hin-
derlijk ervaren. De gemeente kijkt 
naar een andere vorm of verplaat-
sing. Ook wil men overwegen de 
afsluiting vanaf de Koefslaan rich-
ting de Herenweg ongedaan te 
maken. Een aantal bewoners wil 
bredere trottoirs aan de bosrand-
zijde en vraagt om het meer con-
sequent snoeien van het groen. 
Het idee van een buurtbewo-
ner om een zebrapad aan te leg-
gen in combinatie met een drem-
pel bij Nieuw Overbos vindt ge-
nade bij de gemeente. De oude 
betonstenen zijn aan vervanging 
toe. Hoewel ook op dit punt be-
woners heel verschillend denken 
gaat de gemeente de verharding 
standaard vervangen door klin-
kers. De verlichting wordt vervan-
gen door led lampen.

Onderzocht wordt nog of, met 
behoud van voldoende trottoir-
ruimte, het groen kan worden 

versterkt. Het instellen van een-
richtingsverkeer en een uitrit van 
Overbos aan de Herenweg wordt 
zeker niet meegenomen in de 
plannen. Het plaatsen van afval-
containers, watertappunten en 
oplaadpunten voor elektrische 
auto’s wordt gemeentebreed 
meegenomen in het totaal van 

deze maatregelen. Op woens-
dag 12 september behandelt de 
commissie Middelen het plan. In-
spraak is mogelijk in de maand 
december. In het najaar 2019 is 
de start van de werkzaamheden 
voorzien. 

Eric van Westerloo

“Je moet hun vertrouwen winnen, het komt niet vanzelf”
Picknick met vluchtelingen op Park Meermond
Heemstede - Hoe leg je aan Koer-
dische, uit Syrië afkomstige vluch-
telingen, uit dat ze gaan pick-
nicken op Park Meermond? Taal-
coach Harald van Perlstein kent 
de oude vuilnisbelt nog van de 
geur, maar een Meer heeft geen 
mond, een rivier wel dus Spaar-
nemond is al duidelijker. Maar ge-
woon naar boven, de berg oplo-
pen, verklaart al veel. Zaterdag 
vond de picknick, speciaal voor 
vluchtelingen, plaats.

Zo vertelt Harald hoe leuk het 
soms is om die mensen te bege-
leiden. Bij een stoplicht leg je uit 
wat rood en groen is. ”Ja groen 
ken ik wel, groente!”
Harald heeft Mohammed on-
der zijn hoede. Zijn kinde-
ren doen het goed op de Fran-

ciscusschool in Bennebroek. 
Taalcoach Ans Lippus ver-
telt dat  Mohammeds dochter 
Rawe net een fiets kreeg van de 
juf, ja die kende de fietsenzaak 
Van Bakel weer goed. Die fiets 
was nodig voor het vervolgon-
derwijs, want Rawe gaat verder 
naar het Haarlem College.

De kinderen praten over een leu-
ke tijd in het asielcentrum bij Gro-
ningen, de ouders denken daar 
net wat anders over. Maar vrijdag 
schijnt de zon, zijn de dekens ge-
spreid en staan de banken en ta-
fels uitnodigend klaar.

De broodjes smaken heerlijk, de 
salades echt Hollands en ze wor-
den gewaardeerd door de vluch-
telingen en hun coaches. 

Oosterse hapjes
Er liggen ook Oosterse lekkernij-
en en nu zijn de vluchtelingen 
coaches die uitleg geven over 
hun streekproducten. De kinde-
ren zijn als eerste klaar met eten 
en zoeken de klimtoestellen weer 
op of gaan natuurlijk voetbal-
len of badmintonnen. Nu komen 
de verhalen los. Mohammed was 
kok in Syrië en heeft ooit als las-
ser gewerkt. Hier heeft hij een sta-
ge lasopleiding gevolgd, hij be-
gint in september bij Haprotech 
in IJmuiden.

Harald vertelt dat hij taalcoach 
werd omdat hij eigenlijk met zijn 
Joodse afkomst, ook vluchteling 
was. Ans vertelt nog hoe het be-
gon op de dinsdagmiddag bij 
haar thuis, tegen Sinterklaas sur-

prises maken van geitenkaas, wat 
later kerststukjes maken, je weet 
niet hoeveel Nederlandse woor-
den je daarbij nodig hebt. Maar 
zo spelenderwijs leren vooral de 
kinderen, heel snel. Zusje Rojben 
doet het goed op school met een 
prachtig rapport van groep 6 en 
ze schrijft al foutloos Nederlands. 
Moeder die analfabeet was, heeft 
het moeilijker, maar na drie jaar 
les is ook zij nu ook op de goe-
de  weg. Ans zegt, ”Je moet hun 
vertrouwen winnen, het komt 
niet vanzelf. Er is een groot cul-
tuurverschil, eten bij hun thuis, ze 
nodigen je zo graag uit, je eet bij 
hen op de grond op een kleedje, 
een beetje picknicken, net als op 
Meermond.”

Ton van den Brink

Geslaagd Family & Friends-
toernooi op RCH-Pinguïns
Heemstede - Afgelopen zondag 
vond onder zonnige omstandig-
heden het Family & Friends soft-
baltoernooi plaats op de velden 
van honk- en softbalvereniging 
RCH-Pinguïns. Deze Heemsteed-
se familievereniging is al decen-
nialang een begrip in de honk-
balwereld. Voor het geliefde Fa-
mily & Friends-toernooi vormen 
clubleden gelegenheidsteams 
met hun vrienden en/of familie-
leden, waarvan sommigen nau-
welijks ervaring hebben met de 
softbalsport. Het toernooi staat 
hierdoor geheel in het teken van 
sportiviteit en gezelligheid. De 
organisatoren hopen de softbal-
sport te promoten en met een 
mooie omzet de clubkas een 
beetje te spekken. Op deze edi-
tie is ervoor gekozen om tevens 
een loterij te houden met prijzen 
die gesponsord zijn door Heem-
steedse winkeliers en onderne-
mers. Zo maakten mensen kans 
op vier hoofdprijzen: een high tea 
of kipavond bij Theehuis Cruqui-
us, een massage van Jill-Massa-
ge, drie uur lang onbeperkt bor-
relen bij café ’t Bremmetje en een 
CrossFit-les van CrossFit2102 bij 
HealthclubNU. 

Andere prijzen werden beschik-
baar gesteld door Nijssen Tuin, 
Sport2000, Juul en Boekhandel 

Blokker. De lootjes waren erg in 
trek vanwege de leuke prijzen en 
werden tot vlak voor de prijsuit-
reiking nog aangeschaft. Onder-
tussen konden kinderen zich uit-
leven op het springkussen tussen 
de sportvelden in. De sfeervol-
le muziek tijdens de wedstrijden 
en op het terras werd verzorgd 
door Stichting Hidde. RCH-Pingu-
ins ondersteunt het sympathieke 
doel van deze stichting, namelijk 
geld inzamelen om gezinnen met 
een ernstig ziek kind een vakan-
tie aan te kunnen bieden.          
Na een actieve dag stonden uit-
eindelijk twee teams tegenover 
elkaar in een zinderende fina-
le. Met slechts één punt verschil 
versloeg familieteam De Swin-
gers het superfitte team van de 
CrossFit2102 en ging met de win-
naarsbeker naar huis. Na de fina-
le werd er na geborreld onder de 
tonen van zanger en tevens club-
lid Jeremy van den Berg. Hiermee 
werd het geslaagde toernooi 
feestelijk afgesloten. De organi-
satie kijkt dankbaar en tevreden 
terug en hoopt in de toekomst 
weer een beroep te kunnen doen 
op de Heemstede ondernemers. 
Hun sponsoring blijft onmisbaar 
voor verenigingen zoals RCH- 
Pinguïns.  

Mirjam Goossens

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

 

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

Shoarma-
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500 gram vlees, 
broodjes en saus

Ernstig ongeluk
Regio - Vrijdagmiddag 31 augus-
tus heeft een zeer ernstig onge-
val op de Driemerenweg bij Vijf-
huizen plaatsgevonden. De be-
stuurder en de inzittende van een 
van de auto’s werden zwaarge-
wond naar een ziekenhuis over-
gebracht. Beiden zijn diezelfde 
avond aan hun verwondingen 
overleden. 

Bron: Politie NH-Kennemerland.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Het huidige pand is van 
1966/1967. Daar zijn de bouw-
tekeningen van. We hebben 
het dan over Zandvoortselaan 
72/74, waarvan 72 de boven-
woning is. Daarvoor stond er 
echter een winkel. Het vreem-
de hiervan is dat het toen Zand-
voortselaan 98 was. De toenfo-
to is van 1958 uit de beeldbank 
van het NHA met de toenmalige 
groentewinkel van Gerrit Sloof. 

In het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1923 wordt 
melkhandelaar F. van Bruggen 
op nr. 98 genoemd. Die heeft er 
kort gezeten. In de Eerste Heem-
steedsche Courant van 13 de-
cember 1929 wordt Melkinrich-
ting ‘Rozenburg’ van A. Sengers 
genoemd op nr. 98-100. Volgens 
een advertentie van 1 janua-
ri 1932 verhuist ‘Rijlwielhandel 
H. Sondorp’ van de Zandvoort-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (13)

Kerkdiensten

schelaan 126 naar nummer 98. 
Ook die zat daar niet lang, want 
In juli 1935 is groentehandel 
G.J. Sloof aangesloten op de 
Rijkstelefoon op nr. 98.
Vervolgens komt Zandvoort-
schelaan 98 veelvuldig voor in 
de Raadsnotulen eind jaren 50 
begin 60 over het al dan niet 
onbewoonbaar verklaren van 
het pand. Het is lang en vaak 
uitgesteld, ook doordat de 
groentewinkel er zat.

Na de nieuwbouw in 1966-
1967 was het aan ander adres: 
Zandvoortselaan 72 het woon-
gedeelte, nummer 74 het kan-
toordeel voor het bijkantoor 
van de ABN en staat als zoda-
nig in de stratenboeken van 
1969, 1970, 197, 1974, 1975 en 
1993. Het bankgebeuren is al-
weer een tijd geleden gestopt. 
Thans zitten op nummer 74 ad-
viesbureau NEHEM Internatio-
nal BV en Homestead-Guitars 
als onderdeel van NEHEM.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 3 september 2018. 
De dakraampjes links zijn her-
kenbaar.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 9 september, 10u.
Voorganger Ds. B.C. Helmers

(Velsen) Open Monumentendag, 
kerk geopend van 11.30 uur

tot 14.00 uur.
 

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 9 september
om 10.00 uur

Corine Zonnenberg.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 9 september 10.00 uur
o.l.v. Rob en Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 9 september 
Oude Kerk, 10u. 
ds. P.I.C. Terpstra, 

dienst van Schrift en Tafel. 
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

  Zondag  9 september, 10u.,
ds. Jolien Nak.

Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede 

Donderdag 6 september,
9u. Eucharistieviering.

Past. R. Verhaegh.
Zondag 9 september, 10u.

Ontmoetingsdag met zieken- 
zalving. Eucharistieviering

Bavokoor. Past. R. Verhaegh.
Koffiedrinken.

www.parochiesklaverblad.nl

Basisschool De Evenaar 
opent jubileumjaar feestelijk
Heemstede - Dit jaar bestaat ba-
sisschool De Evenaar alweer der-
tig jaar. Tijd voor een feestje om 
dit jubileum te vieren. Zo begon 
de eerste schooldag voor alle kin-
deren met een leuke verrassing. 
Zij kregen allemaal een T-shirt 
met het Evenaar-logo cadeau. 
Daarna was er op het school-
plein ook een hoop te beleven. 
Wethouder van sport, cultuur en 
onderwijs in Heemstede, Sjaak 
Struijf en de directeur van De Eve-
naar, Domien Geluk, hielden bei-
de een korte toespraak en zetten 
op die manier de school, alle me-
dewerkers, kinderen en ouders in 
het zonnetje. Daarna was het tijd 

voor een feestdans, uitgevoerd 
door alle kinderen van de school. 
Afsluiten met een gebakje hoort 
er natuurlijk bij.
Basisschool De Evenaar begon 
dertig jaar geleden zeer ambiti-
eus opgezet, door een team van 
enthousiaste leerkrachten en ou-
ders. Aangevoerd door toenmalig 
directeur, Fokke de Haan, start-
te de school als ‘Eerste Heem-
steedse Algemeen Bijzondere 
Basisschool’, gestoeld op het cir-
cuit-model. De school is in der-
tig jaar uitgegroeid  tot een klein-
schalige, veilige en eigenzinnige 
school, met als motto: Dé school 
voor hoofd, hart en handen!. 

GEEN KRANT? 0251-674433

Pauwen stelen show bij Ontmoetingscentrum de Pauwehof
Drukte van belang op Open Dag
Heemstede - Voor schilders en 
schilderessen zijn pauwen kenne-
lijk een geliefd onderwerp. Er hin-
gen er woensdag 29 augustus tij-
dens de Open Dag heel veel aan 
de wanden in de zalen van het 
sociaal cultureel centrum de Pau-
wehof.
 
In vele mogelijke en onmogelij-
ke kleuren. Glinsterend konings-
blauw, flessengroen en donker 
paars zoals je die even verderop 
in de Kinderboerderij echt kunt 
aantreffen, maar ook in kleuren 
die de schilder in zijn of haar cre-
atieve geest zag of als verf alleen 
beschikbaar had. Wat een kleu-
renpracht. Daar werd veel over 
gesproken en dat was nou net 
de bedoeling. Want al vijftig jaar 
staat het sociaal cultureel werk in 
de Pauwehof voor ontmoeting, 
contact maken en onderhouden, 
vooral voor ouderen. Alom druk-
te dus op de woensdagmorgen 
waar veel ouderen zich oriënteer-
den op cursussen die de Pauwe-
hof aanbiedt in samenwerking 
met WIJ Heemstede en de Pro-
testante Gemeente Heemstede. 
Nieuw zijn de bijeenkomsten ‘Blij-
ven meedoen, een leven lang’ die 
gaan over de kunst om toch mee 

te kunnen blijven doen aan de 
eisen van de tijd en de kwaliteit 
van leven behouden. Je belandt 
toch in een levensfase waar alles 
ineens toch anders blijkt te wer-
ken. Je snapt niet hoe je iets kunt 
vergeten en je reactievermogen 
minder wordt. Hoe ga je daar 
mee om. Elly Landzaat leidt de 
bijenkomsten op een aantal vrij-
dagochtenden. In de Pauwehof 
aan de Achterweg, gelegen ach-
ter de Oude Kerk, kunt u terecht 
voor informatie over de vele cur-

sussen meer te bewegen, yoga, 
seniorengym en fit, pilatus, gene-
alogie, kunstgeschiedenis, brid-
gen, Spaanse conversatie, creati-
viteit, schilderen en tekenen, met 
naald en draad, patchwork, quil-
ten. 

Loop gerust binnen, er is altijd 
wel iemand die u opvangt en een 
programmaboekje kan geven. 
Succes!

Ton van den Brink 

Heemsteede 
Bennebroek
Bloemendaal

Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Column

Introductie mevrouw E. Leusink

Door mw. E. Leusink 

Sinds enige tijd ben ik een nieuw gezicht op de werkvloer 
bij Hiddes Advocatuur. Ik ben in dienst als (studerend) juri-
disch medewerker. 
Op dit moment studeer ik notarieel recht aan de universiteit 
Leiden. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik mij graag meer wil 
verdiepen in het personen- en familierecht. Daarom past een 
baan bij een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het 
personen- en familierecht erg goed bij mij. 
Voor mij is het een uitdaging om zowel op studie- als werk-
vlak excellent te presteren. Vooral de combinatie is soms 
lastig. 
Binnen Hiddes Advocatuur ben ik voornamelijk verantwoor-
delijk voor de praktische zaken van het kantoor. Ik probeer 
de advocaten waar nodig te ondersteunen. Het is voor mij 
heel waardevol om de opgedane kennis terug te zien in de 
praktijk. 
Ik voel mij erg thuis binnen de informele sfeer van het kan-
toor. De deuren staan altijd open en er wordt nauw samen-
gewerkt. De cliënt is altijd welkom en niets is te veel ge-
vraagd. 
Voor cliënten ben ik vaak het eerste gezicht en dat maakt dat 
je meteen een band kunt opbouwen met de cliënt. Je weet 
“wie bij wie hoort” en waarom onze inzet van belang is. 
Naast een vast gezicht op kantoor zal ik ook gaan deelne-
men in het publiceren van onze vaste column. Mocht u zelf 
een vraag hebben die u graag behandeld ziet in één van on-
ze columns, uiteraard anoniem, dan kunt u uw vraag richten 
aan: heemsteder@hiddesadvocatuur.nl 

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Burgemeester Astrid Nienhuis nu 
beschermvrouwe van de Overstap
Heemstede - -  In de gezellige 
woonkamer van De Overstap aan 
de Herenweg zitten donderdag-
middag ongeveer vijftien bewo-
ners met een verstandelijke be-
perking te wachten op de burge-
meester. 

Astrid Nienhuis komt aanfi et-
sen op haar gele fi ets. “Weet je 
nog wat jullie allemaal willen vra-
gen”? De leiding repeteert nog 
even en dan ineens is daar de 
burgemeester. Handjes geven, 
koffi  e en gebak komen eerst aan 
de beurt. Dan komen die vragen: 
“Waar komt u vandaan, was u al 
eerder burgemeester, Waar? Nee 
geen idee waar Landsmeer ligt, 
maar kent u onze omgeving? Oh 
ja, Santpoort kennen wij ook wel 
hoor.” Je wilt tenslotte wel we-
ten wie je in huis haalt. En met de 
antwoorden zijn ze gerust. Dan 
komt het hoge woord eruit. Rob 
Paagman wilde al lang dat ze be-
schermvrouwe zou worden van 
hun tehuis. Nu vraagt hij het op 
de vrouw af. Er volgt enige dis-
cussie over de invulling van de 
functie van een beschermvrou-
we. Ook de burgemeester heeft 
een voorwaarde.”Ik doe het, maar 
dan moeten jullie een keer voor 
mij koken.” Er volgt een levendi-
ge verwarring over “Geen tuin-
bonen, schelpdieren of tong.” Lie-
ver mosselen, kreeft, krab of een 
barbecue. Ze maken ook een af-
spraakje om eens naar de raad-
zaal te komen om een eigen 

raadsvergadering te houden. De 
bewoners willen allemaal hun ka-
mer laten zien. Marina troont ons 
mee naar de tweede etage waar 
ze trots haar appartement toont. 
Met twee balkons, keuken, slaap-
kamer, aparte badkamer en een 
prachtig uitzicht.  

In De Overstap wonen tweeën-
twintig mensen met een verstan-
delijke beperking. Iedereen heeft 
een eigen appartement. De lo-
catie heeft drie verdiepingen en 
twee gemeenschappelijke woon-
kamers. Het is heerlijk om in de 

tuin te zitten. Ze hebben er een 
lekkere loungeplek waar je kunt 
relaxen. Ook is er een schommel 
in de tuin. En je kunt lekker op het 
balkon zitten. De zorgbegeleiders 
van Philadelfi  weten hoe ze van-
daag-de-dag mensen met een 
beperking moeten huisvesten en 
begeleiden. Geef ze de ruimte, 
lijkt het motto. Dat stralen ze ook 
uit tijdens die bijeenkomst met 
z’n allen in de grote woonkamer. 
“Tot ziens bij de barbecue, burge-
meester!”

Ton van den Brink 

Burgemeester Astrid Nienhuis op de kamer van Marina.

Glennis Grace heeft het toch 
maar even gefi kst: ze staat in de 
halve fi nale van America’s Got Ta-
lent, die op 4 en 11 september 
gaat plaatsvinden. Echt knap van 
haar en met groot respect. Nog 
nooit eerder heb ik een zangeres 
gehoord die de stem van wijlen 
Whitney Houston zo dicht bena-
dert. Ik denk dat ze in de Verenig-
de Staten ook niet wisten wat ze 
hoorden en met stomheid ge-
slagen waren toen Glennis daar 
voor het eerst het repertoire van 
Whitney ten gehore bracht. Als-
of zij even op aarde was terugge-
keerd. Ik ben benieuwd hoe dit 
voor Glennis uitpakt, mijn zegen 
heeft ze. 
In 1988 had ik het voorrecht om 
Whitney Houston voor het eerst 
live te zien en te horen zingen in 
de Rotterdamse Ahoy. Dat heeft 
een onuitwisbare indruk op me 
gemaakt. Ik weet nog precies dat 
ze de ballad ‘The Greatest Love 
Of All’ zong. De eindnoot van dit 
nummer was een groteske uit-
haal, die ze zo’n 30 seconden 
lang vast hield. Moeiteloos zuiver, 
foutloos en zonder enig stokken 
van haar stem. Alsof ze dit dage-
lijks deed. Zoiets had ik nog nooit 
meegemaakt. Fantastisch, alsof 
haar gouden stem door God zelf 
op een hemels aambeeld was ge-
smeed. Ik was zwaar onder de in-
druk. 

Geloof me, er zijn maar weinig ar-
tiesten die met dit volume en met 
dit hoge stembereik zo’n liveop-
treden stevig kunnen neerzetten. 
Probeer het zelf maar. En natuur-
lijk probeerde ik het, een keertje. 
De buren belden bijna 112, om-
dat ze dachten dat er iemand niet 
goed werd. Ontstemd hield ik het 
bij deze poging. Toch is het ho-
ge bereik me een keertje onver-
wacht en zonder dat ik het wilde 
gelukt. Ik was aan het fi etsen en 
moest onderweg nodig een sani-
taire stop maken. Toen ik daarna 
haastig met een verkeerde bewe-
ging naast het zadel stapte, had 
ik kortstondig dit hoge stemge-
luid. Van hoge nood naar een ho-
ge noot via de Notenkrakerssuite 
zullen we maar zeggen.

Alhoewel ik denk dat Ange-
la Groothuizen als jurylid van de 
The Voice Of Holland daar haar 
stoel niet voor had omgedraaid.

Bart Jonker

Zomercolumn Bart Jonker

Hoge noot

Hoe wordt de verkiezingsbelofte van de Heemsteedse coali-
tie HBB, GroenLinks en PvdA tegen de Vomar waargemaakt? 
In november 2017 is een bestemmingsplan vastgesteld voor 
het gebied rond een nieuw te bouwen Vomarsupermarkt. 
Op 28 juni 2018 zijn elf gemeenteraadsleden in het ge-
heim akkoord gegaan met een voorbereidingsbesluit voor 
een nieuw bestemmingsplan. Het eff ect hiervan is dat een 
jaar lang niets meer kan gebeuren met de Vomar. De achter-
grond van deze besluitvorming mag niet openbaar worden.  
Als je de wethouder, Annelies van der Have (HBB), vraagt 
naar het waarom van dit plan dan krijg je als antwoord: “Dit 
sluit aan bij onze verkiezingsbelofte en we gaan in gesprek 
met de ontwikkelaar.” De coalitie is blijkbaar niet bang voor 
de mogelijke gevolgen van dit besluit. Namelijk een schade-
claim van wellicht zeven miljoen euro van de Vomar alleen al 
voor de vertraging die door dit besluit ontstaat. 
Betekent dit besluit dat de Vomar dan ook niet doorgaat? De 
coalitie wil voorlopig geen uitspraak van de Raad van State 
in de procedure van de omwonenden. Uit het deskundigen-
rapport dat in opdracht van de Raad van State is opgesteld 
blijkt immers dat in deze procedure de bezwaren van om-
wonenden onvoldoende zijn. De door de gemeente gevolg-
de procedure was zorgvuldig en een supermarkt op die loca-
tie past in het winkelgebied. Begrijpelijk dat je dan geen uit-
spraak van de RvS wilt, want als de RvS het deskundigenrap-
port volgt, dan is de uitkomst wel voorspelbaar. De RvS wil 
van geen uitstel weten.
Deze gang van zaken past bestuurlijk niet bij het CDA en 
de democratie die wij voorstaan. Na acht jaar overleg, juist 
ook met omwonenden, heeft de gemeente in mei 2017 haar 
handtekening gezet onder een overeenkomst met de Vo-
mar. Daarna is in november 2017 het bestemmingsplan aan-
gepast. In onze democratie is ook een nieuwe meerderheid 
gebonden aan eerder democratisch genomen besluiten. Als 
dat niet zo zou zijn krijg je bestuurlijke chaos. Bovendien 
vindt het CDA dat de gemeente nu bewust wanpresteert en 
onrechtmatig handelt. Wat zouden de deskundigen hiervan 
vinden? Op deze manier wil je als HBB toch niet je gelijk ha-
len, of wel? 
Nu het reces voorbij is moet de wethouder duidelijkheid bie-
den. Gaat de coalitie door op de ingeslagen weg en gaat 
de gemeente Heemstede schadevergoeding betalen - hoe 
hoog die ook mag worden - of wordt het voorbereidingsbe-
sluit toch teruggedraaid gezien de gevolgen die dit heeft? 
Glazen bol: Het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken 
met als toelichting: “We hebben geprobeerd de Vomar tegen 
te houden en helaas is dat niet gelukt. Dat komt door de af-
spraken van het vorige college.” Gelooft u het?

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDAHeemstede

INGEZONDEN POLITIEK

Vomar, de glazen bol Park4you bij TV HBC
Heemstede - Deze week wordt, 
nog tot en met zondag 9 septem-
ber het Park4you tennistoernooi 
gehouden op het tennispark van 
TV HBC Heemstede.

De nieuwe toernooicommissie 
wil het toernooi in een iets ande-
re vorm gieten. De gezelligheid 
en het tennissen blijft als van-
ouds. De inschrijvingen veran-
deren wel. Bij het Park4you kun 
je geen verhinderingen opgeven 
maar willen ze graag weten welke 
avonden/dagen je el kunt en wilt 
spelen. De commissie denkt hier-
mee het toernooi inschrijfvrien-
delijker te maken en dat is gelukt!

Er is enthousiast ingeschreven 
op het Park4you toernooi. Er zijn 
maar liefst 144 deelnemers die 95 
partijen gaan spelen. .Er worden, 
gezien de planning, twee ron-

des gespeeld op een avond. Uit-
gezonderd de vrijdag en in het 
weekend. Er is genoeg tijd voor 
een hapje en een drankje in het 
clubhuis of op het terras waar ge-
durende de hele week gebruik 
kan worden gemaakt van de hap-
jestafel, die klaar staat in het club-
huis.

Vrijdagavond 7 september is er 
voor alle deelnemers en leden 
van TVHBC een tapasavond. Zon-
dagmiddag 9 september is er 
vanaf 14.00 uur live muziek met 
DJ Kylian.  Om ca.16.00 uur wor-
den de winnaars bekendgemaakt 
van de grote Park4you bokaal.

Deze bokaal, gesponsord door 
Event Center Fokker, is te winnen 
door de groep die het beste ge-
middelde heeft gehaald in hun 
gespeelde wedstrijden.

De Park4you toernooicommissie met de te winnen bokaal.

(Niet) vallen
en opstaan

Heemstede - Een thema-
middag over vallen en op-
staan, In Balans, wordt 
woensdag 19 september ge-
houden op Plein1, Juliana-
plein Heemstede. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Wie in Balans 
is, is zekerder van zichzelf. 

Dat kleine drempeltje, haast 
hebben, het risico om te val-
len is alom aanwezig. Een on-
geluk zit in een klein hoekje. 
Valongevallen vergroot het 
risico op verlies van zelfred-
zaamheid.

Deze middag vertellen Yo-
landa van den Brink, be-
weegdocente en Lisette van 
Dee, buurtsportcoach Team 
Sportservice, wat de achter-
gronden zijn. Verder zullen 
zij u informeren over de cur-
sus In Balans, die 3 oktober 
van start gaat op Plein1. 

Open Dag en 
Cursusmarkt 
WIJ Heemstede
Heemstede - Woensdag 12 sep-
tember van 15.00 tot 20.30 uur 
organiseert WIJ Heemstede een 
Open Dag met Cursusmarkt.
Bent u van plan om een cursus te 
gaan doen? Maar u weet nog niet 
precies wat?
Dan bent u van harte welkom op 
de Open Dag & Cursusmarkt in de 
Luifel aan de Herenweg 96. Kijk 
op de website voor het volledige 
programma:
www.wijheemstede.nl.

Traditionele seizoensopening
‘fi lms & buffet’ in De Luifel
Heemstede - Donderdag 13 sep-
tember opent WIJ Heemstede het 
nieuwe activiteitenseizoen met 
de Seizoensopening. Traditiege-
trouw met twee fi lms en een buf-
fet. Er wordt een middagfi lm ge-

draaid en een avondfi lm met tus-
sendoor een lekker buff et.
‘s Middags om 16.00 uur draait de 
fi lm C’est la vie (2017) en ‘s avonds 
om 20.00 uur speelt de fi lm Het 
leven is vurrukkelijk (2018), naar 

de succesvolle roman van Remco 
Campert. Het menu van het buf-
fet vindt u op de website van WIJ 
Heemstede. U kunt kiezen of u 
naar beide fi lms gaat en het buf-
fet of naar een fi lm (middag- of 
avondfi lm) en het buff et. De to-
tale kosten zijn €25,- of voor een 
fi lm en buff et €18,-. 
U bent welkom in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl en
tel. 023-5483828.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Cogolain geheel vernieuwd
Heemstede - “Niets is leuker 
dan net dat kleurtje en modelle-
tje in huis te hebben wat de zo-
juist binnenkomende klant zoekt. 
Dat heeft Leanne Jasperse ge-
leerd bij Cogolain in het Binnen-
door. Mooie tijd gehad bij die 
eigenaren die ook weleens naar 
het plaatsje Cogolin bij Can-
nes gingen. Van die plaatsnaam 
maakten ze Cogolain, vandaar! In 
2002 werd nieuw gebouwd op de 
Binnenweg. Leanne kon de zaak 
voortzetten en maakte er Cogo-
lian Bis van, de Tweede. Met top-
merken die net iets aan hun pro-
duct weten toe te voegen waar 
mensen naar op zoek zijn. 

Leanne slaagde met merken als 
Closed, Sylver, Coster Copenha-
gen en Pieszak. Eigentijdse kle-
ding waar je een grote klanten-
kring mee opbouwt. Maar je 
moet ook zelf bij de tijd blijven, 
dat deed Leanne samen met Ma-
de by Ree, de woninginrichting 
op de Binnenweg, hoe dichtbij 
kun je het vinden, hoe mooi kun-
nen ze het maken! Cogolain is 
helemaal gerenoveerd, je moet 
eens kijken hoe dat er nu uitziet. 
Het merk Closed is degelijk Duits 
maar met een Italiaanse ontwer-
per. Het is één van de grootste 
merken, een fijn merk ook met 
mooie stoffen en kleuren, ver-
trouwd vanaf de eerste dag. Syl-

ver, een eigenzinnig Nederlands 
modemerk is heel vrouwelijk, 
zacht en toch ook stoer. Het sty-
lingteam laat zich graag leiden 
door aspecten uit het Nederlands 
erfgoed: de beroemde luchten, 
de Amsterdamse grachten, ons 
waterrijke landschap en natuur-
lijk ons Dutch Design. 

Coster Copenhagen is een nieuw 
Deens modemerk, een mix van 
rauw en vrouwelijke tendensen 
met een stoere twist, alle prints in 
de collectie worden door Ria Cos-
terzelf ontworpen. De materialen 
zoals cupro, viscose, wol en leer 
zorgen voor een mooie mix. Pies-
zak staat vooral bekend om hun 

bloezen en gebreide truien, maar 
zeker ook om hun broeken, voor-
al spijkerbroeken. Een mooi merk 
jassen is het Amsterdams Beau-
mont, comfortabel, klassiek in 
wol en teddy, maar ook in dons. 
De kleding van Anneloes Travel 
Collection is van materialen ge-
maakt die prettig zitten, maar u 
kunt ze ook zo meenemen in de 
koffer en weer aantrekken. Be-
kijk gelijk de sieraden van N&L, 
de woonaccessoires vooral voor 
verjaardagen en straks weer de 
feestdagen, met altijd wat nieuws 
in servies en kaarsen. Heel apart. 
Cogolain, aan de Binnenweg 184.

Ton van den Brink 

‘Zoek een boekhouder die bij u past’
Heemstede - “Sinds op social 
media gericht wordt geadver-
teerd, zie ik dit regelmatig voor-
bijkomen”, zegt Remco van den 
Berg van First Administratie & Ad-
vies. Hij vervolgt: “Logisch, als je 
ZZP-er bent. Maar ik ben boek-
houder, dus ik hoef niet verder te 
zoeken. Maar ze hebben wel een 
punt. Want niet iedere onderne-
mer heeft een boekhouder zie bij 
hem of haar ‘past’. Ik tref regelma-
tig de situatie aan dat een betrek-
kelijk kleine onderneming, met 
een evenzo eenvoudige boek-
houding, een accountant heeft 
die de administratieve zaken re-
gelt. En in veel gevallen is dat een 
‘overkill’.”

De mening van Remco is dat een 
relatief eenvoudige boekhou-
ding, zoals veel ZZP-ers die heb-
ben, niet vraagt om een accoun-
tant met het bijbehorende uurta-

rief. “Die zou net zo goed – en dus 
goedkoper – door een klein ad-
ministratiekantoor gedaan kun-
nen worden. Hetzelfde resultaat, 
minder kosten. Een of meer BV’s 
met een holding daarboven is 
veel complexer en kan in sommi-
ge gevallen veel baat hebben van 
de kennis en de kunde van een 
accountant. Vandaar dat de slo-
gan ‘Zoek de boekhouder die bij 
u past’ mij wel aanspreekt. Naast 
kennis en kunde van de boek-
houder moet er natuurlijk ook 
een klik zijn tussen ondernemer 
en zijn boekhouder. Het gaat ten-
slotte altijd om het afhandelen 
van vertrouwelijke zaken.”

First Administratie & Advies, sinds 
2004 in Heemstede gevestigd, 
heeft zich gespecialiseerd in het 
werken voor ondernemers in het 
MKB – eenmanszaken, VOF’s en 
CV’s. Daardoor is veel kennis op-

gebouwd op dit gebied. De klan-
tenkring van First bestaat dan 
ook voor het overgrote deel uit  
ZZP-ers. Daarnaast zet First zich 
ook in voor verenigingen, stich-
tingen en verzorgt belastingaan-
gifte voor particulieren. BV’s, die 
zich bij First aanmelden worden 
doorverwezen naar een grotere 
collega.

Bent u ook op zoek naar een goe-
de boekhouder voor uw bedrijf, 
of overweegt u een overstap naar 
een kleiner administratiekantoor, 
neem dan eens vrijblijvend con-
tact op met First Administratrie & 
Advies, telefoon 023–5471319 of 
06-25021084.
E-mail: info@first-administratie.nl. 

Een kosteloos gesprek is altijd 
mogelijk. First Administratie & 
Advies vindt u aan het Jan Miense 
Molenaerplein 8 te Heeemstede.

‘Bij Daals’ speciaalzaak in been-
en ondermode voor man en vrouw
Heemstede - Eigenaresse Mariët-
te Dijkgraaf-Daals is ‘bij Daals’ be-
gonnen daar zij,  sinds haar komst 
naar Bennebroek acht jaar ge-
leden, deze miste in de Heem-
steedse  winkelstraat. Uit onder-
zoek bleek dat zij niet de enige 
was die behoefte had aan zo’n 
verkooppunt.  
Dus nu is hij er, op een mooie lo-
catie; Raadhuisstraat 72 te Heem-
stede, de speciaalzaak ‘bij Daals’. 
Zij zal worden bijgestaan door 
haar man Rolf Dijkgraaf, daar 
waar nodig, zowel voor als achter 
de coulissen. Vol met de met zorg 
en liefde voor die kwaliteit, com-

fort en design gekozen artikelen 
van merken waarin zij gelooft.
Een greep uit de prachtige collec-
tie: voor de vrouw De Secret line 
van TenCate, gemaakt van stoffen 
die ultiem prettig, extreem zacht 
aanvoelen.

Voor de man: Perfect passend 
ondergoed van HOM, ook voor 
hem subliem aanvoelende stof-
fen. Sokken, kousen van o.a. Carlo 
Lanza. Herensokken van Italiaan-
se kwaliteit. Voor kinderen: eind 
september krijgt bij Daals leuk fa-
shion ondergoed binnen voor de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar.

De missie van Mariëtte Dijkgraaf-
Daals is de vrouw zowel als de 
man een goed/fijn gevoel ge-
ven door te kiezen voor moderne 
mooie sokken, kousen, panty’s, 
ondergoed, shapewear en loun-
gewear.

Het uitgangspunt van Mariëtte is 
aandacht voor been- en onder-
mode is aandacht voor jezelf.
Loop dus zeker even binnen. In-
derdaad voor jezelf, maar mis-
schien ook voor die ander want 
ook cadeau-ideeën zijn voldoen-
de voorhanden.
Raadhuisstraat 72, Heemstede.

Foto: Mirjam Goossens

Weer mooi weer op 
Straatfeest Lorentzlaan
Heemstede - Elk jaar, op de laat-
ste zaterdag van de zomervakan-
tie, wordt het voorste gedeelte 
van de Lorentzlaan in Heemste-
de om 17.00 uur precies afgeslo-
ten en transformeert de laan in 
een plek waar de bewoners elkaar 
ontmoeten.

Ook dit jaar was het weer zover. 
Het gelegenheidscomité had de 
bewoners weer uitgenodigd in de 

bocht, waarbij zoals elk jaar ieder-
een werd gevraagd zelf eten en 
drinken mee te nemen en op de 
grote tafel uit te stallen. Voor de 
kinderen was er een springkus-
sen en extra sfeer kwam van het 
Leuven Trio, dat rustige jazzy-ach-
tige muziek speelde terwijl de Lo-
rentzlaners bijpraatten. Het feest 
ging door tot in de kleine uur-
tjes. Eén ding konden de organi-
satoren niet regelen en dat was 

goed weer. Maar zoals mede-or-
ganisator Aukje opmerkte: “Er zit 
een engel boven de Lorentzlaan. 
Wéér mooi weer!”

De bewoners vinden de borrel al 
vele jaren zó gezellig dat tijdens 
de borrel op meerdere plekken te 
beluisteren valt dat ‘we dit eigen-
lijk vaker zouden moeten doen’. 
Daarom was het goed nieuws 
toen twee bewoners even de aan-
dacht vroegen en aangaven de 
handschoen op te pakken: begin 
januari wordt een midwinterbor-
rel voor de Lorentzlaan georga-
niseerd. Een uitbreiding van een 
mooie en waardevolle traditie!

Kon. HFC stapt voor de tweede week 
puntloos van het veld
Regio - Zaterdag 1 september 
speelde HFC, de op papier niet 
zo’n zware wedstrijd, in en tegen 
Barendrecht. Het afgelopen sei-
zoen liep HFC in de uitwedstrijd 
tegen een 1-0 nederlaag op waar 
ze thuis eenvoudig met 5-1 won-
nen. Ook zaterdag bleven de pun-
ten in Barendrecht door een 1-0 
overwinning van de thuisploeg.

De strijd ging redelijk gelijk op. 
Waar HFC in de eerste helft het 
beste van het spel had was Ba-
rendrecht na de pauze de sterk-
ste. De nieuwe coach van HFC 
heeft het roer flink omgegooid. 
Van het zo vertrouwde 4.4.2. sy-
steem is hij overgestapt naar 

5.3.2. Dat heeft nog al wat gevol-
gen voor de spelers. Nieuwe spe-
lers moesten ingepast daardoor 
is de ploeg nog onvoldoende op 
elkaar ingespeeld. Of het een 
juiste keus is het over een ande-
re boeg te gooien zal de komen-
de weken blijken. Voorlopig staat 
HFC onderaan de ranglijst met 
nul punten en één gescoord doel-
punt. 

Het duurde tot de 32 minuut al-
vorens Jacob Noordmans na-
mens HFC een shot op doel richt-
te. Doelman Van der Ploeg kon 
het schot eenvoudig keren. Ook 
Barendrecht kwam niet aan doel-
pogingen toe. Het leek wel of de 

Kofferbakmarkt Hillegom
Regio - Zaterdag 15 september 
wordt de zeer populaire koffer-
bakmarkt in Hillegom gehouden. 
Op het terrein van het Ford Muse-
um, gelegen aan de Haarlemmer-
straat 36, zijn die dag weer ve-
le uitgeladen kofferbakken met 
een diversiteit aan gebruikte goe-
deren. 

Aan deze markt kan iedereen 
deelnemen, ongeacht het wel of 
niet in het bezit zijn van een kof-
ferbak. 
De markt duurt van 9.30 tot 16.00 
uur en zowel de toegang als het 
parkeren is gratis voor bezoekers.
Voor meer informatie tel. 0229-
244739/244649.

angst regeerde. Barendrecht ver-
zamelde drie gele kaarten tegen 
HFC niet een. 

Na de eerste 45 minuten kwam 
Barendrecht beter uit de kleed-
kamer dan HFC. Zij voerden de 
druk op waardoor er wat kans-
jes ontstonden. HFC moest het 
doen met counters die meestal 
geen lang leven beschoren wa-
ren. Coach Tamerus wisselde de 
maximaal toegestane drie spe-
lers al kantelde daarmee de wed-
strijd niet echt in het voordeel 
van HFC. De partijen stevende af 
op een doelpuntloos gelijkspel. 
De ingevallen Mounir Mounji had 
HFC aan een doelpunt moeten 
helpen. Alleen voor doelman Van 
der Ploeg schoot hij de bal vol te-
gen hem aan. Als het dan niet wil 
lukken, valt het doelpunt aan de 
andere kant. Twee minuten na 
de kans van Mounir was het Ro-
wendley Martijn die Barendrecht 
aan de overwinning hielp. Na een 
persoonlijke actie en wat gerom-
mel vlak voor de doellijn gaf hij 
het laatste zetje aan de bal. HFC 
zette nog wel aan, stuurde doel-
man Boks bij corners naar voren 
maar daar bleef het bij.

Aanstaande zondag speelt HFC 
thuis tegen generatiegenoot AFC 
uit Amsterdam. Dat zal een hele 
kluif worden voor HFC want hun 
Amsterdamse vrienden staan on-
geslagen aan kop van de ranglijst.

Eric van WesterlooFoto: Pim Hols
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Kerken, Meelfabriek, buitenhuizen en tuinen
Aanstaand weekend binnenkijken bij 
monumenten in Heemstede
Heemstede - Ook dit jaar orga-
niseert de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek in sa-
menwerking met eigenaren van 
enkele monumenten weer tal van 
activiteiten.

In de eerste plaats het Pomphuis 
van de HVHB, naast de waterto-
ren (zie foto). Daar kunt u een 
tentoonstelling  zien van schilde-
rijen uit het eigen archief – met 
Heemstede als onderwerp – en 
meedoen aan een quiz over mo-
numenten  in Heemstede en Ben-
nebroek (met prijzen). Open za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
15.00 uur, met op zaterdag om 
13.30 uur muziek van Harmonie 
St. Michael.

Dan de Oude Kerk en grafkelder 
van Adriaan Pauw, Wilhelmin-
aplein 12. Hier kunt u kijken za-
terdag tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Er zijn doorlopend rondleidin-
gen en u kunt een bezoek bren-
gen aan de grafkelder. De Oude 
Kerk is in 1623-1624 gebouwd op 
de fundamenten van de middel-
eeuwse katholieke kapel uit 1347. 
Hier is het prachtige grafmonu-
ment van Adriaan Pauw (Heer van 
Heemstede 1620-1653) te zien. 
Speciaal op deze dag is de graf-
kelder geopend, waar in kisten de 
stoffelijke resten liggen van Adri-
aan, zijn echtgenote en enkele fa-
milieleden. Dit is een Rijksmonu-
ment.

In de buurt het Rijtuigenmuse-
um Van Schagen, Achterweg 34 
(hoek Wilhelminaplein). Dat is ge-
opend op zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur. Het programma biedt 
doorlopend rondleidingen door 
Jaap van Schagen. Van oorsprong 
was dit een rijtuigenhouderij, al-
leen open tijdens Open Monu-
mentendag,

Dan in de buurt de Onze Lieve 
Vrouwe Hemelvaartkerk (OLVH), 
Valkenburgerplein. U kunt hier 

binnenwandelen zondag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur. Ook hier 
doorlopend rondleidingen, maar 
u kunt ook op eigen gelegenheid 
rondkijken. Deze kerk dateert uit 
1926 en is ontworpen door Jos 
en Pierre Cuypers, zoon en klein-
zoon van P.J.H. Cuypers, architect 
van het Rijksmuseum en Centraal 
Station in Amsterdam. Deze kerk 
heeft in haar uiterlijk de soms 
wat strenge geslotenheid van ro-
maanse vormen, binnen zijn on-
der meer kleurrijke wandschilde-
ringen te zien. Dit is een Rijksmo-
nument.

Een andere kerk, de Doopsgezin-
de Kerk de Kleine Vermaning aan 
de Postlaan 16, is zaterdag ge-
opend tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Ook hier rondleidingen en orgel-
spel. Bouwjaar is 1926. De bouw-
stijl is zakelijk en expressionis-
tisch, met accenten in de Amster-
damse Schoolstijl.

Het Raadhuis op het Raadhuis-
plein doet ook mee met Monu-
mentendag en wel op zaterdag, 
wanneer u er terecht kunt tus-
sen 9.30 en 12.30 uur. Er is tevens 
een Nieuwe bewonersdag en om 
11.30 uur een optreden van Har-
monie St. Michael. Het raadhuis 
is in 1906 gebouwd door de ar-
chitecten Cuypers en Stuyt. Let 
binnen op onder meer het fraaie 
trappenhuis en de glas-in-lood-
ramen. Het pand is een Rijksmo-
nument.

Het Bakkershuisje aan de Blee-
kersvaart 23 is open van zater-
dag 11.00 tot 15.00 uur. Ook 
hier doorlopend rondleidingen. 
In 1885 kwamen deze percelen 
in handen van de blekersfami-
lie Beelen. Het voorste gebouw 
was het spekhok, in het achter-
ste gedeelte werd brood gebak-
ken voor blekers en personeel. 
De huisjes dateren uit de 17de en 
18de eeuw en zijn gemeentelijk 
monument.

Het Molentje Groenendaal, Burg. 
Van Rappardlaan 1 is zaterdag de 
hele dag open. Molenaar Guus 
Broers geeft toelichting.Deze 
achtkantige molen, een polder-
molen, dateert uit ongeveer 1781 
en werd gebouwd om de vijvers 
van de buitenplaats Groenendaal 
van water te voorzien, wat overi-
gens maar matig lukte. Het mo-
lentje is een Rijksmonument.

De deuren van de Oude Meelfa-
briek, Glipperdreef 95 staan za-
terdag en zondag open tussen 
12.00 en 16.00 uur. Graag laten 
de huidige ‘bewoners’ zien hoe 
zij de oude fabriek gebruiken. 
Bijvoorbeeld als kunstenaarsate-
lier, meubelshowroom, fotostu-
dio, massagepraktijk of bedrijfs-
ruimte.

Dan de tuin van Huis te Manpad, 
Herenweg 7/11. Die is open op 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Er is elk uur een rondleiding, de 
laatste om 15 uur.

Huis te Manpad is een charman-
te, nog vrijwel complete histori-
sche buitenplaats. De tuin is on-
der meer bekend om de boom-
gaard en slangenmuur. Ook een 
Rijksmonument.

De Hartekamp kunt u bezoeken 
zaterdag en zondag van 10.00 
tot 15.00 uur. Ook dit pand is een 
Rijksmonument.

Heerlijkheid Berkenrode kunt u 
bezoeken via de oprijlaan aan de 
Herenweg 131. Deze is zaterdag 
geopend. Het programma biedt  
rondleiding om 11.30 en 13.30 
uur. Rijksmonument.

‘Kom in mijn tuin’, tot slot, aan de 
Herenweg 16, tegenover Man-
padslaan in het Groenendaalse-
bos houdt zondag open huis en 
wel van 11.00 tot 16 uur.

Meer info op: www.hv-hb.nl.

Drie organisten te gast 
in Doopsgezinde kerk
Heemstede - Tijdens Open Mo-
numentendag, zaterdag 8 sep-
tember, is de Doopsgezinde kerk 
‘de Kleine Vermaning’ aan de 
Postlaan 16, open voor publiek. 
Dat kan luisteren naar orgelmu-
ziek, de gehele dag. Het Flentrop 
orgel, elektrisch aan gestuurd 

(1937) en het Becker orgel (1976) 
zullen worden bespeeld door een 
drietal organisten: Dick Koom-
ans, Ronald Molenaar en Yu. On-
der andere wordt werk van Bach 
ten gehore gebracht. Ook zijn 
er rondleidingen in het kerkge-
bouw, tussen 11.00 en 16.00 uur. 

Quiz over 
monumenten

Heemstede - Op de Open 
Monumentendagen van 
zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember openen meer dan 
tien monumenten in Heem-
stede en Bennebroek hun 
deuren.

Vaak gaat het om ‘verborgen 
pareltjes’.
 
In het onderkomen van de 
HVHB, het Pomphuis naast 
de watertoren, is dit week-
end van alles te doen:
een tentoonstelling van 
schilderijen uit de eigen 
collectie en een quiz (met 
prijzen) over monumen-
ten in Heemstede en Ben-
nebroek (8 en 9 septem-
ber, maar ook 15 en 16 sep- 
tember, van 11.00 tot 15.00 
uur).

Voor het volledige program-
ma, zie www.hv-hb.nl.

‘Linnaeus schreef er zijn 
beroemde Hortus Cliffortianus’
Heemstede - In het kader van de 
Open Monumentendagen stelt 
de Hartekamp Groep op zater-
dag 8 en zondag 9 september het 
hoofdgebouw van landgoed de 
Hartekamp open.
Tussen 11.00 en 15.00 uur kun-
nen bezoekers een kijkje nemen 
in het gebouw aan de Herenweg 
5 te Heemstede. Er zijn medewer-
kers aanwezig die meer kunnen 
vertellen over de historie van het 
markante gebouw.

Een kleine greep uit de historie 
van het landgoed Hartekamp: 
Het gebouw dateert uit de 17e 
eeuw en heeft vele eigenaars en 
bezoekers gekend. De van oor-
sprong Zweedse botanicus Lin-
naeus schreef er in 1737 zijn be-
roemde ‘Hortus Cliffortianus’, een 
overzicht van destijds levende 
bloemen en planten. De beken-
de landschapsarchitect Zocher 
Senior heeft begin 19e eeuw de 
tuin aangelegd en de oranjerie 

ontworpen. De Duitse keizer Wil-
helm II is er regelmatig op bezoek 
geweest bij de toenmalige eige-
naresse Catalina von Pannwitz-
Roth en haar man. Zij stond in ruil 
voor een vrijgeleide naar Zwitser-
land een deel van haar kunstcol-
lectie (waaronder schilderijen van 
Rembrandt) af aan de Duitsers in 
1942. En er wordt gefluisterd dat 

er nog een kluis is verborgen ach-
ter een boekenkast.
In 1952 betrekken zes Broeders 
Penitenten met zestig jongens 
met een verstandelijke beperking 
het gebouw en daarmee is de ba-
sis gelegd voor wat nu de Harte-
kamp Groep is.

Nadat je het hoofdgebouw be-
keken hebt, hoef je niet meteen 
weg. Een mooie wandeling over 
het landgoed langs de vijver en 
de kinderboerderij is zeker de 
moeite waard.

Open Monumentendag in het Elisabeths Gasthuis
Rondleidingen door 19e Eeuwse verpleegsters 
Regio - Zaterdag 8 en zondag 9 
september ben je welkom in Mu-
seum Haarlem aan het Groot Hei-
ligland 47. Speciaal voor nieuws-
gierige Kennemers organiseert 
het museum tijdens de Open 
Monumentendagen een aantal 
rondleidingen. Ontdek de verbor-
gen geschiedenis van het Elisa-
beths Gasthuis waarin vele inwo-
ners van Haarlem en ver daarbui-
ten verpleegd zijn.
Verpleegsters Jennie en Christine 
lijken zó van de ziekenzaal te zijn 
weggelopen en nemen je mee 
op een kleine tour om het voor-
malige gasthuis. Zij kennen alle 
bouwdetails van dit historische 
pand. Heb je bijvoorbeeld al eens 
goed gekeken naar de steen bo-
ven de groene poort? Daar zie je 
hoe een zieke in een grote draag-
mand vervoerd wordt. Op zater-
dag 8 september start de thema-
rondleiding om 11.30, 12.30 en 
13.30 uur. Op zondag 9 septem-
ber om 12.30, 13.30 en 14.30 uur.

Ook te zien en te horen 
in het museum
Museum Haarlem biedt tijdens 
beide dagen ook een podium 

voor een aantal koren in het ka-
der van Korenlint. De actuele ex-
posities over de Haarlemse ge-
schiedenis, 500 jaar ziekenzorg 
én over de Bloemendaalse schil-
der Simon de Heer zijn toegan-
kelijk. En ’s avonds is het museum 
open vanwege de eerste editie 
van de Haarlemse Cultuurnacht. 
Check www.museumhaarlem.nl 
voor meer informatie.
Tot de oprichting van het Diaco-
nessenhuis in 1887 was het St. Eli-

sabeths of Groote Gasthuis het 
enige ziekenhuis waar Haarlem-
mers terechtkonden. Vanaf 1597 
werden de zieken hier verzorgd. 
De gasthuisjes ernaast zijn ge-
bouwd in het begin van de zeven-
tiende eeuw. Deze boden onder-
dak aan proveniers: mensen die 
betaalden voor onderdak en ver-
zorging. Sinds 1990 is het zieken-
huis aan het Groot Heiligland het 
onderkomen van Museum Haar-
lem.

Open monumenten en 
cultuurfestival Haarlem
Regio - Zaterdag 8 en zondag 
9 september vindt het Haarlem 
Cultuur Festival plaats. Een druk 
weekend vol culturele activitei-
ten samenvallend met de jaar-
lijkse Open Monumentendagen. 
Kunstenaarsvereniging KZOD 
haakt daar met een aantal activi-
teiten op in.
Het thema van de Open Monu-
mentendagen luidt dit jaar ‘In Eu-
ropa’, zowel in De Waag aan het 
Spaarne als De Kloostergangen in 
het Stadhuis aan de Grote markt 
exposeren beeldend kunstenaars 
werk gebaseerd op dit thema.  
Daarnaast vinden dit jaar in De 
Waag aan het Spaarne diver-
se activiteiten plaats. Zowel za-
terdag als zondagmiddag wordt 

van 14.00 uur tot 15.30 uur  in de 
fraaie historische tekenzaal te-
kenles naar model voor kinde-
ren - van 7 t/m 12 jaar -  gegeven. 
Onder begeleiding van een beel-
dend kunstenaar (tekenaar) van 
KZOD.  De kosten hiervoor bedra-
gen €2,50 per kind. Inschrijven 
via de website van KZOD: www.
kzod.nl  

Zaterdag 8 september start om 
20.00 de Haarlemse Cultuurnacht. 
Op de tekenzaal op de 2e verdie-
ping vinden vanaf 20.30 uur tot 
00.00 uur zes korte tekensessies 
voor belangstellenden plaats. Be-
zoekers kunnen in selecte groep-
jes van 15-20 personen tekenles 
naar model krijgen. De expositie-

ruimte op de eerste verdieping 
biedt daarnaast een heel speciaal 
programma waarin beeldende 
kunst, muziek en videoprojecties 
als bij een soort ‘Gesamtkunst-
werk’ samenvallen. Onder de titel 
‘Geschilderde Animatie’ van beel-
dend kunstenaars Herman van 
den Heuvel en Eveline Hardeman 
en muziek uitgevoerd door vijf le-
den van het Ten Toon Ensemble. 
Voor de tekenlessen naar model 
aanmelden via www.haarlemse-
cultuurnacht.nl     
Daarnaast wordt er in De Kloos-
tergangen in het Stadhuis aan de 
Grote markt op beide open da-
gen door leden van de kunste-
naarsvereniging portret gete-
kend. Dit gebeurt tegen een ver-
goeding.    

Openingstijden: zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en zondag van 
12.00 uur tot 17.00 uur.
Informatie: www.kzod.nl.

Tijdens Open Monumentendag
Bijzondere fotoafdrukken van Waterleidingduinen
Regio - De Heemstede fotograaf 
Walter Sans toont komend week-
end tijdens de Open Monumen-
tendagen een nieuwe serie cy-
anotypies die hij gemaakt heeft 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. De serie is zaterdag 
en zondag (8 en 9 september) te 
zien van 12.00 en 16.00 uur in de 
Oude Meelfabriek aan de Glip-
perweg 63. Een cyanotypie is een 
oude fotografische techniek van 
omstreeks 1850. Bij dit proce-
dé uit de pioneerstijd van de fo-

tografie wordt een contactdruk 
gemaakt op een lichtgevoelige 
emulsie op aquarelpapier. Aan-
sluitend wordt de foto getoond.
Walter gebruikt veelal oude ana-
loge fotografische technieken. 
Naast de antieke print-technie-
ken werkt hij ook op grootfor-
maat film. Zo maakt hij portret-
ten met een camera op 8×10 inch 
Polaroidfilm en is daarmee één 
van de weinige fotografen in Eu-
ropa die nog zo werkt. Tijdens de 
Monumentendagen is deze grote 

camera ook aanwezig in de Ou-
de Meelfabriek en zal Walter de-
ze demonstreren. Foto’s van Wal-
ter zijn dit jaar opgenomen in the 
Pryme Editions Annual Journal, 
welke wereldwijd verspreid is.

Foto: Walter Sans
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Heemstede is een prachtige 
en culturele gemeente 
om in te wonen. Een 
gemeente om trots op te 
zijn. En niet in het minst om 
haar voorzieningen. Een 
hoogwaardig en veelzijdig 
aanbod van muziek- en 
theatervoorstellingen 
mag daarom vooral niet 
ontbreken. Daarnaast 
dienen deze voorstellingen 
voor iedereen in Heemstede 
bereikbaar te zijn, zowel 
qua afstand als in budget. 
Podia Heemstede weet ieder 
seizoen de juiste pareltjes 
van voorstellingen weer te 
selecteren en een podium te 
geven, geschikt voor iedere 
beurs. Voor ieder wat wils: 
bijzonder, ontroerend, mooi 
of komisch: alleen het beste 
is goed genoeg. En dat keer 
op keer. 

Maartje en Kine: “We 
hebben natuurlijk al wat 
shows gedaan, alleen 
hebben we in deze voor-
stelling Vibrato! de muziek 
centraal gezet. We hebben 
eigenlijk alle onderwerpen 
die in deze show voorbij- 
komen benaderd vanuit de 
muziek. Daarbij hebben we 
ook gekeken wat eigenlijk 
het effect van muziek is 
op mensen in het dage- 
lijks leven. Bijvoorbeeld 
hoe reageren mensen op 
angstige muziek en wat zijn 
de consequenties hiervan. 
Zoals de tune van het jour-
naal, die qua klanken wat 
dreigend overkomt, wat 
doet die eigenlijk met een 
persoon. We hebben
tevens uitgezocht wat de 
lievelingsmuziek is van alle 
wereldleiders en wat deze 

Onze programmeurs 
Adriaan Bruin en Cathelijne 
Noorland weten als geen 
ander met passie voor hun 
vak en met hun jarenlange 
expertise een stevig, sterk 
en divers programma neer 
te zetten, dat ieder jaar 
weer hoge ogen gooit. 
Combineer dat met de 
twee prachtige locaties, het 
intieme Theater de Luifel 
en de prachtige historische 
Oude Kerk, met haar 
onnavolgbare akoestiek, 
die worden geprezen door 
menig uitvoerend artiest. 
Daarnaast beschikt Podia 
Heemsteder over een keur 
aan vrijwilligers, die zich 
met hart en ziel inzetten 
om van alle voorstellingen 
een doorslaand succes 
te maken, voor zowel 
het publiek als voor de 

muziek over hen zegt. 
Donald Trump houdt 
bijvoorbeeld van een heel 
zwoel jazznummer van 
Peggy Lee: ‘Is that all there 
is’. Het vergt best veel 
research om hier achter te 
komen.“ (Lachend:) “We 
hebben ook nog gepro-
beerd ze allemaal te bellen, 
maar daar zijn we niet ver 
mee gekomen. We hebben 
wel heel lange radio-
interviews beluisterd, onder 
meer met Thierry Baudet, 
om zijn lievelingsmuziek te 
achterhalen. Soms kom je 
daarachter en soms zijn het 
speculaties. Bij president 
Assad was bijvoorbeeld zijn 
i-tunes-account gehackt en 
zodoende zijn we achter zijn 
favoriete muziek gekomen. 
Dit is trouwens ‘I’m too sexy 
(for my shirt)’ van Right 

uitvoerende artiest. 
Zij vormen een groot deel 
van het jarenlang succes 
van Podia Heemstede 
en dat mag gerust 
eens gezegd worden. 
Heemstede en haar Podia: 
een ijzersterke combinatie. 
Graag tot ziens bij een van 
onze mooie voorstellingen. 
Kijk hiervoor in deze 
Theaterkrant, in onze 
brochure of op 
www.podiaheemstede.nl.

Said Fred. Het is bijna een 
soort psychologisch onder-
zoek geweest. Daarnaast 
proberen we ons altijd te 
verwonderen en willen we 
experimenteren met nieuwe 
muziekklanken of nieuwe 
feels op onze instrument-
en. Daar schrijven we dan 
dingen omheen, zoals 
bijvoorbeeld ons ‘Dranklied’. 
Dit was ook zo’n experi-
ment. Wat gebeurt er als je 
zo’n lied in een 11/16e maat 
zet en kan dit überhaupt. 
En dat kon net! We halen 
best bijzondere muziekin-
strumenten van stal. Zo 
hebben we een contrabas 
balalaika. Die kunnen we 
beiden bespelen. Verder 
viool, piano (Kine), banjo, 
gitaar, accordeon en piano 
(Maartje). Zelfs Kine op 
een zingende zaag, alleen 
niet in deze voorstelling. 
Kine’s hoofdinstrument is 
echt viool. Voor Maartje is 
dat accordeon, daar kan ze 
echt mee praten. Accordeon 
speelt ze al vanaf haar zes-
de jaar en die is een soort 
tweede natuur voor haar 
geworden. Alles wat we op 
het podium vertellen is echt 
waar en we schuwen ook 
geen zelfspot. Van onze af-
gelopen drie shows hebben 
de meest geschikte num-
mers uitgebracht op een cd, 
die Attaca heet. Een van de 
nummers die op ons album 
staat is het ‘Dranklied’. Het 
was voor ons best wel nieuw 
om een cd te maken en dat 
duurde ook wel lang, omdat 

we erg perfectionistisch 
zijn. Het was ook best wel 
confronterend om ons zelf 
te horen. Het is zo transpar-
ant allemaal. Onze mixer Bas 
van de groep BlØf heeft ons 
daar doorheen geholpen en 

die vond ons album een 
heel leuk project. We kijken 
er in ieder geval heel erg 
naar uit om naar Heemstede 
te komen op 16 november 
in Theater de Luifel en daar 
een prachtige voorstelling 

te spelen, voorzien van de 
juiste vibes”, aldus Maartje 
en Kine.

Bart Jonker

HEEMSTEDE EN HAAR 2 PODIA: 
EEN IJZERSTERKE COMBINATIE

Jong, scherpzinnig en muzikaal cabarettalent: bij Maartje en Kine kun je van alles 
verwachten. Zij weten met hun muzikale veelzijdigheid en met een eigen humoristische 
kijk op de wereld een avondvullend en ‘vibrerend’ programma te brengen, waarop je 
na afl oop met een brede glimlach terugkijkt. Vibrato! is een voorstelling die op haar 
grondvesten schudt, op vrijdag 16 november in Theater De Luifel. Een gesprek via 
Facetime met dit illustere duo, waarbij je je lachspieren niet in bedwang kunt houden.

MAARTJE EN KINE 
DOEN THEATER DE 
LUIFEL OP GROND-
VESTEN SCHUDDEN
Muziek staat centraal in veelzijdige 
voorstelling ‘Vibrato!’

POD IAHEEMSTEDE .NL



VRIJDAG 7 SEPTEMBER

ERIK VAN MUISWINKEL 
De Oplossing

ZATERDAG 13 OKTOBER

MAARTEN VAN ROSSEM   
Bekendste historicus van Nederland 
gewapend met humor 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

ARIE & SYLVESTER 
WIE?! (try-out)

ZONDAG 23 SEPTEMBER

CATHELIJNE 
NOORLAND & FRIENDS
Programmeur en pianste van de Oude 
Kerk Cathelijne Noorland met muzikale 
vrienden.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

PETER HEERSCHOP 
De Minister van Enthousiasme (try-out)

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

YOUP VAN ‘T HEK 
Met de kennis van nu (try-out)

VRIJDAG 26 OKTOBER

PIETER DERKS 
Spot (try-out)

ZATERDAG 27 OKTOBER

HELENA VAN HEEL
& SPINOZA  
STRIJKKWARTET    
Les nuits d’été (met lezing vooraf)

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

LOUISE KORTHALS  
Alles is er (try-out)

VRIJDAG 5 OKTOBER

DE FRANSSE EIJKEL 
De Fransse Eijkel speelt

ZATERDAG 6 OKTOBER

FUSE 
Fuse live! Muzikaal tot op het merg

VRIJDAG 19 OKTOBER

VRIJDAG & SANDIFORT  
Voorlopig voor Altijd

VRIJDAG 2 NOVEMBER

RONALD SNIJDERS 
Groot Succes 2 (try-out)

PROGRAMMAOVERZICHT EERSTE HELFT SEIZOEN 2018-2019
CABARET 

TONEEL

THEATER

JEUGD

MUZIEK

JAZZ

KAMERMUZIEK/
KLASSIEK

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 14:30 uur, entree: € 12,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 22,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 19,50

Pagina 2

VRIJDAG 12 OKTOBER

MARTIJN KARDOL 
Bang

ZATERDAG 20 OKTOBER

THOMAS ACDA
Motel (try-out)

ZONDAG 14 OKTOBER

IDA VAN DRIL & 
MICHIEL SCHREUDERS 
De Rattenvanger (6+)

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

ZONDAG 4 NOVEMBER

WINNAARS VAN HET 
PRINSES CHRISTINA 
CONCOURS
Jong talent met jeugdige overmoed of 
juist verlegenheid?

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

VRIJDAG 9 NOVEMBER

MARTIJN KONING 
Koning van de dieren (try-out)

ZATERDAG 10 NOVEMBER

IRIS HOND       
Bewogen

VRIJDAG 14 DECEMBER

PIANODUO 
SCHOLTES & JANSSENS   
Piano à quatre mains op het hoogste 
niveau: Satie, Rachmaninov, Stravinski.

VRIJDAG 16 NOVEMBER

MAARTJE & KINE 
Vibrato!

ZONDAG 18 NOVEMBER

MENEER MONSTER 
De Gruffalo (3+)

VRIJDAG 30 NOVEMBER

LENETTE VAN DONGEN 
Paradijskleier (Try-out)

ZATERDAG 24 NOVEMBER

NIEUW AMSTERDAMS 
KLARINET KWARTET 
met violiste Nadia Wijzenbeek & dichter 
Robert Grijsen - West Side Story

VRIJDAG 11 JANUARI

DE PARTIZANEN 
Het leven an sich (try-out)

ZATERDAG 12 JANUARI

ELLA & NICOLAS 
VAN POUCKE    
Twee toptalenten: broer en zus

ZONDAG 2 DECEMBER

FRANK BONARIUS
& MARIANA IZMAN 
De ontwikkeling van de piano in 
vogelvlucht    

VRIJDAG 21 DECEMBER

JAN BEUVING  
Rotatie

VRIJDAG 18 JANUARI

JORIS LINSSEN & 
CARAMBA
RAAK!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 22,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 11:00 uur en 14:30 uur 
entree: € 12,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

Pagina 3

VRIJDAG 12 OKTOBER

MATHILDE SANTING 
MAARTEN VAN DER GRINTEN E.A.        
Happy Holidays (Kerstconcert) 

VRIJDAG 7 DECEMBER

ALEX PLOEG 
Ultimatum (reprise seizoen ‘17-’18)

DONDERDAG 3 JANUARI

DIVIDIVI3
Als heksen heksen…. (4+)

VRIJDAG 28 DECEMBER

QUARTETTO DI 
CREMONA
Vier Stradivarius-instrumenten met 
werken van Mozart en Beethoven

ZATERDAG 15 DECEMBER

SPINVIS 
In Werkelijkheid

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 25,00

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00

ZATERDAG 26 JANUARI

JAZZ LEGENDE ACK 
VAN ROOIJEN IN 
HEEMSTEDE!
Bassist/zanger Eric Timmermans 
stelt speciaal voor de Oude Kerk een 
jazzvoorstelling samen

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

VRIJDAG 23 NOVEMBER

MICHA WERTHEIM 
Voor Alle Duidelijkheid (try-out)

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 11:005 uur, entree: € 10,00

ZATERDAG 19 JANUARI

HENRY VAN LOON
Onze Henry

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!
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Voor Alle Duidelijkheid (try-out)

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 11:005 uur, entree: € 10,00

ZATERDAG 19 JANUARI

HENRY VAN LOON
Onze Henry

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!
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VRIJDAG 7 SEPTEMBER

ERIK VAN MUISWINKEL 
De Oplossing

ZATERDAG 13 OKTOBER

MAARTEN VAN ROSSEM   
Bekendste historicus van Nederland 
gewapend met humor 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

ARIE & SYLVESTER 
WIE?! (try-out)

ZONDAG 23 SEPTEMBER

CATHELIJNE 
NOORLAND & FRIENDS
Programmeur en pianste van de Oude 
Kerk Cathelijne Noorland met muzikale 
vrienden.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

PETER HEERSCHOP 
De Minister van Enthousiasme (try-out)

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

YOUP VAN ‘T HEK 
Met de kennis van nu (try-out)

VRIJDAG 26 OKTOBER

PIETER DERKS 
Spot (try-out)

ZATERDAG 27 OKTOBER

HELENA VAN HEEL
& SPINOZA  
STRIJKKWARTET    
Les nuits d’été (met lezing vooraf)

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

LOUISE KORTHALS  
Alles is er (try-out)

VRIJDAG 5 OKTOBER

DE FRANSSE EIJKEL 
De Fransse Eijkel speelt

ZATERDAG 6 OKTOBER

FUSE 
Fuse live! Muzikaal tot op het merg

VRIJDAG 19 OKTOBER

VRIJDAG & SANDIFORT  
Voorlopig voor Altijd

VRIJDAG 2 NOVEMBER

RONALD SNIJDERS 
Groot Succes 2 (try-out)

PROGRAMMAOVERZICHT EERSTE HELFT SEIZOEN 2018-2019
CABARET 

TONEEL

THEATER

JEUGD

MUZIEK

JAZZ

KAMERMUZIEK/
KLASSIEK

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 14:30 uur, entree: € 12,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 22,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 19,50
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VRIJDAG 12 OKTOBER

MARTIJN KARDOL 
Bang

ZATERDAG 20 OKTOBER

THOMAS ACDA
Motel (try-out)

ZONDAG 14 OKTOBER

IDA VAN DRIL & 
MICHIEL SCHREUDERS 
De Rattenvanger (6+)

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

ZONDAG 4 NOVEMBER

WINNAARS VAN HET 
PRINSES CHRISTINA 
CONCOURS
Jong talent met jeugdige overmoed of 
juist verlegenheid?

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

VRIJDAG 9 NOVEMBER

MARTIJN KONING 
Koning van de dieren (try-out)

ZATERDAG 10 NOVEMBER

IRIS HOND       
Bewogen

VRIJDAG 14 DECEMBER

PIANODUO 
SCHOLTES & JANSSENS   
Piano à quatre mains op het hoogste 
niveau: Satie, Rachmaninov, Stravinski.

VRIJDAG 16 NOVEMBER

MAARTJE & KINE 
Vibrato!

ZONDAG 18 NOVEMBER

MENEER MONSTER 
De Gruffalo (3+)

VRIJDAG 30 NOVEMBER

LENETTE VAN DONGEN 
Paradijskleier (Try-out)

ZATERDAG 24 NOVEMBER

NIEUW AMSTERDAMS 
KLARINET KWARTET 
met violiste Nadia Wijzenbeek & dichter 
Robert Grijsen - West Side Story

VRIJDAG 11 JANUARI

DE PARTIZANEN 
Het leven an sich (try-out)

ZATERDAG 12 JANUARI

ELLA & NICOLAS 
VAN POUCKE    
Twee toptalenten: broer en zus

ZONDAG 2 DECEMBER

FRANK BONARIUS
& MARIANA IZMAN 
De ontwikkeling van de piano in 
vogelvlucht    

VRIJDAG 21 DECEMBER

JAN BEUVING  
Rotatie

VRIJDAG 18 JANUARI

JORIS LINSSEN & 
CARAMBA
RAAK!

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 22,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 11:00 uur en 14:30 uur 
entree: € 12,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50
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VRIJDAG 12 OKTOBER

MATHILDE SANTING 
MAARTEN VAN DER GRINTEN E.A.        
Happy Holidays (Kerstconcert) 

VRIJDAG 7 DECEMBER

ALEX PLOEG 
Ultimatum (reprise seizoen ‘17-’18)

DONDERDAG 3 JANUARI

DIVIDIVI3
Als heksen heksen…. (4+)

VRIJDAG 28 DECEMBER

QUARTETTO DI 
CREMONA
Vier Stradivarius-instrumenten met 
werken van Mozart en Beethoven

ZATERDAG 15 DECEMBER

SPINVIS 
In Werkelijkheid

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 25,00

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00
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OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 11:005 uur, entree: € 10,00

ZATERDAG 19 JANUARI

HENRY VAN LOON
Onze Henry

THEATER DE LUIFEL
UITVERKOCHT!
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De Serie Klassieke Muziek PLUS 
bestaat uit vier concerten op het 
hoogste niveau, met tweemaal een 
inleiding vooraf. En tijdens één van 
de concerten staat de ontwikkeling 
van de piano centraal: Frank Bonarius 
vertelt. Bestel de vier geselecteerde 
concerten als serie en betaal geen     
€ 78.00 maar slechts:

Vermeld bij het bestellen: 
Serie Klassieke Muziek PLUS

Serie Klassieke Muziek PLUS

ZATERDAG 27 OKTOBER
HELENA VAN HEEL 

ZONDAG 2 DECEMBER 
FRANK BONARIUS
& MARIANA IZMAN

ZATERAG 9 FEBRUARI  
QUATUOR POUR LE FIN 
DU TEMPS

ZATERDAG 11 MEI 
NACHTLICHT

€55,00

WE HEBBEN JE NODIG
Podia Heemstede organiseert elk jaar zo’n 55 
voorstellingen en concerten. Voor de exploitatie 
van onze locaties Theater De Luifel en de Oude 
Kerk zijn we afhankelijk van subsidie van de Ge-
meente Heemstede en de inzet van een groot aan-
tal gemotiveerde vrijwilligers.

Alleen met de bijdragen van Vrienden van de Po-
dia kunnen we doorgaan met het ijzersterke pro-
gramma zoals de afgelopen jaren. Een gevarieerd 
cultureel programma met zowel bekende artiesten 
als jong talent en met cabaret, muziek en toneel.

NATUURLIJK KRIJG JE OOK IETS TERUG 
IN RUIL VOOR JE STEUN
Aan het begin van elk theaterseizoen kun je met 
voorrang voorstellingen* boeken. Je krijgt dan 
een week voorsprong op andere belangstellend-
en. En dat is geen overbodige luxe blijkt elk jaar 
weer. Sommige voorstellingen raken in deze voor-
verkoop al uitverkocht! 

ALLE VRIENDEN ZIJN ONS EVEN LIEF
Je kunt kiezen of je Vriend (20 euro) of Vriend 
Plus (35 euro) wordt. Als Vriend boek je per voor-
stelling twee kaartjes met voorrang; als Vriend 
Plus vier kaartjes. Je Vriendenpas geldt voor het 
seizoen 2018-2019.  

ZO WORD JE VRIEND VAN
PODIA HEEMSTEDE
Op podiaheemstede.nl/word-vriend vind je meer 
informatie over het kopen of verlengen van je 
Vriendenpas. Je kunt ook bellen naar de Theater-
lijn 023 – 548 38 38 of langsgaan bij de theater-
kassa aan de Herenweg.

* Enkele voorstellingen uitgezonderd.

SLUIT DIT JAAR VRIENDSCHAP 
MET PODIA HEEMSTEDE

Kaarten bestellen doe je zo:

Bestelwijzen:
• U koopt direct kaarten via onze website, betaalt via iDeal en print zelf   
 toegangsbewijzen uit. Kosten per bestelling: € 2,00.

• U komt naar de kassa aan Herenweg 96, en geeft daar aan welke kaarten
 u wilt bestellen. Het personeel van WIJ Heemstede voert dan uw bestelling
 in via het verkoopsysteem. 
 Openingstijden van de kassa: maandag t/m donderdag 9 - 16 uur en 
 vrijdag 9 - 12 uur. 

• U reserveert telefonisch bij WIJ Heemstede: 023-548 38 38
 De kaarten worden dan 14 dagen voor u vastgehouden in afwachting van  
 uw betaling. U zorgt zelf voor de bankoverschrijving; na ontvangst van het
 geld liggen de kaarten klaar op de voorstellings- avond of -middag. 
 Kosten € 2,00 per bestelling.

Verreweg de makkelijkste manier om kaarten te 
bestellen voor de voorstellingen van Podia Heemstede 

is via de website www.podiaheemstede.nl

COLOFON

De Theaterkrant Heemstede is 
een uitgave van Stichting Podia 
Heemstede. 

Stichting Podia Heemstede
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
podiaheemstede.nl
info@podiaheemstede.nl
         PodiaHeemstede
         @PodiaHeemstede

Theater de Luifel
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede

Oude Kerk
Wilhelminaplein, 2103 GS Heem-
stede

Bestuur
Erik Groot, voorzitter
Els Teske , secretaris
Fred Schriever, penningmeester
Dorien van Beek, bestuurslid

Programmeurs
Adriaan Bruin
Cathelijne Noorland

Vrienden van Podia Heemstede
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Theaterlijn: 023 – 548 38 38
info@podiaheemstede.nl

Productie, redactie & vormgeving
Dorien van Beek
Bart Jonker Productions
Barbara van der Mast (’t Avontuur)

Drukwerk: Janssen Pers
Verspreiding: Verspreidnet BV 
Uitgeverij en advertentieacquisitie: 
De Heemsteder Uitgevers

De foto's/illustraties in deze 
uitgave zijn gemaakt door:
Merlijn Doomernik, Sharon 
Hagenbeek, Juliette Erkelens, 
Rens Dekker, Rahi Rezvani, 
Feiko Koster, Mark Kohn, 

Nicolaj Lund, Bas Oosterwal, 
Wouter le Duc ofF Simon van Boxtel, 
Peter van Eyken, Hylke van Lingen, 
Emelie Schäfer, Kim Raad, 
Sarah Wijzenbeek, Rob Marinissen, 
Blake Ezra, Neda Navee, 
Vijay Slager, Rose Photography, 
Govert de Roos, Walt Cisco, 
Bram Jonker, Bob Bronshoff, 
Astrid Verhoef, Thijs Maas, 
Marcel van den Broek, 
Tanja van Rooden, Koos Breukel, 
David Cohen de Lara, Corne van 
der Stelt, Esther de Boer, ALEX, 
Diederick Bulstra, Hanco Kolk, 
Maartje ter Horst, Roger Cremers, 
Corbino, David Menkehorst, 
Jochem Jurgens, Willem 
Schalekamp, Melissa Verhoeven, 
Lotte Bronsgeest, Bastiaan 
Musscher, Curly and Straight, 
Jeroen Les, Jennifer Kunes, 
Hans Vissers, Margriet Jeninga

Een belangrijke doelstelling van Podia Heemstede is om ’breed’ te programmeren. Dus 
naast de hoofdmoten cabaret en klassiek ook toneel, jazz, wereld- en popmuziek én 
voorstellingen voor de hele familie inclusief de allerjongsten. Vier data in het  seizoen 
2018-2019 om in de gaten te houden voor wie eens met het hele gezin -en wellicht ook 
met opa en oma- een toegankelijk stukje cultuur wil opsnuiven. 

Cultuur is er niet alleen voor volwassenen en opgroeiende jeugd, maar beslist ook voor 
de allerjongsten. Cultuur geeft kinderen een basis mee die verder reikt dan de cultuur 
op zich. Vroege confrontatie met cultuurvormen stimuleert kinderen om verder te kijken 
dan wat je pal voor je ziet. Het maakt kinderen bewust van eigen voorkeuren, het leert 
ze kritisch te denken en creatief te zijn. Doordat leergierigheid, experimenteergedrag 
en nieuwsgierigheid worden geprikkeld, maakt het beleven van cultuur hen sterker.

En laten we vooral de jongsten niet vergeten!

IDA VAN DRIL 
DE RATTENVANGER

MENEER MONSTER
DE GRUFFALO 

DIVIDI3

ALS HEKSEN HEKSEN...

MARIANNE VAN HOUTEN
NIJNTJE

Zondag 14 oktober - Theater de Luifel - 6+
aanvang:  14.30 uur; entree: € 12,50

Zondag 18 november - Theater de Luifel - 3+ 
aanvang: 11.00 uur en 14.30 uur; entree: € 12,50

Donderdag 3 januari - de Oude Kerk - 4+ 
aanvang 11.00 uur; entree  € 10,00

Zondag 17 februari  - Theater de Luifel - 2+ 
aanvang:  11.00 en 14:30 uur; entree: € 12,50

Jongeren tot 30 jaar kunnen vanaf drie kwartier voor een 
voorstelling een kaartje kopen voor slechts € 10,00. 
Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

TICKET VOOR EEN TIENTJE!
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NvvH begint seizoen met muziek
Heemstede - Dit nieuwe seizoen, 
dinsdag 11 september, start Vrou-
wennetwerk met een muzikaal 
programma: ‘Hoed en de Rand’. 
Peter speelt gitaar en Jelle accor-
deon. 
Beide mannen nemen u mee op 
een muzikale zwerftocht op zoek 
naar de bron van het bestaan 
door poëzie en ernst, humor, 
weemoed of romantiek. Daarbij 
zal de bekende dichter Slauerhoff 
nooit ontbreken. Laat u verrassen 
met dit bijzondere openingspro-
gramma van het nieuwe seizoen.
De middag wordt gehouden in 
het EHBO-gebouw, Herenweg 

88a te Heemstede en begint om 
14.00 uur. Leden kunnen gratis 
naar binnen, voor niet-leden be-
draagt de entree €2,50.

Op donderdag 27 september 
komt Wouter Brans van FM He-
althClub de vrouwen voorlichten 
over gezond fit blijven. Valpre-
ventie is in deze lezing een be-
langrijk onderdeel. Wilt u vitaal 
blijven van lichaam en geest, kom 
dan naar deze lezing. Tijd: 14.00 
uur in het EHBO-gebouw, He-
renweg 88a te Heemstede. Wilt u 
meer informatie over deze actie-
ve en gezellige 55+ vrouwenver-

eniging, dan kunt u bellen: 023-
5477486 of kijk op de website 
www.nvvh.nl.

Rouwcafé met Anna en Irma als gasten
Heemstede - De volgende editie 
van Het Rouwcafé vindt plaats op 
zaterdag 8 september van 10.00 
tot 12.00 uur in foyer de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. Spe-
ciale gasten op deze morgen zijn 
‘Anna en Irma’.

Dit muzikale duo uit de omge-
ving van Langedijk bestaat uit 
(dochter) Anna Ursem en (moe-
der) Irma van Zelm.
Ze zingen mooie luisterliedjes en 
begeleiden elkaar op piano en 
gitaar. Anna heeft een prachtig 
warm stemgeluid en is behoorlijk 
veelzijdig. Ze kan zeer uiteenlo-
pende nummers prachtig en heel 
overtuigend brengen. Ze raakt de 
luisteraars recht in het hart. Ook is 
ze zangeres bij Coverband 8-PM. 
Samen worden Anna en Irma re-
gelmatig gevraagd voor het op-
luisteren van (t)rouwplechtighe-
den en jubileumfeesten. Als An-

na en Irma samen zingen valt 
op dat hun stemmen heel mooi 
bij elkaar ‘kleuren’. Hun repertoi-
re bestaat uit covers van oude en 
nieuwe popmuziek, door henzelf 

in een nieuw jasje gestoken. Ook 
het cabaretgenre ligt hen goed. 
Anna en Irma gaan de kleine 
Noord-Hollandse theaters af met 
hun theaterprogramma’s. Voor 
meer informatie over Anna en Ir-
ma: www.annaursem.nl of volg 
hen op Facebook.

Zoals inmiddels bekend beschikt 
het Rouwcafé deze ochtend weer 
over de ‘Westfriese troôstkoekies’ 
van Bakkerij Jonker uit Broek op 
Langedijk.
De bakkers uit Noord-Holland 
ontwikkelden op initiatief van de 
Stichting het Rouwcafé een spe-
ciaal troostkoekje waarvan een 
deel van de opbrengst aan de 
Stichting ten goede komt.

Voor meer informatie Ria van 
Kleef, 06-52306969, of e-mail 
naar info@hetrouwcafe.nlof kijk 
op website www.hetrouwcafe.nl.

Team Gijs, strijdend tegen Parkinson,
bedankt alle gulle supporters
Heemstede - De vijfde editie 
van de Bike4Parkinson (in Lim-
burg) heeft een recordbedrag op-
gebracht: €71.494,25. Het aan-
deel van Team Gijs uit Heemstede 
hierin is maar liefst €13.000. 
Team Gijs bedankt iedereen voor 
de support bij alle acties voor het 
goede doel. In Heemstede zijn er 
diverse acties op touw gezet om 
aandacht voor het team en dus 
voor de strijd tegen de ziekte van 
Parkinson te vragen.

Het hele jaar door is er gebakken, 
gewandeld, gefietst, geklommen, 
getennist, en zelfs door kinde-
ren getekend en gekleurd. Veel 
mensen hebben aan de activitei-
ten meegedaan met als resultaat 
een geweldige opbrengst voor 
de sponsorpot en mooie herin-
neringen.

Zoals Professor Bas Bloem de 
Bike4Parkinson op 1 september 
omschreef: “Wat een ongelooflijk 
mooie dag was het: samen met 
een groep van ruim 500 deelne-
mers deelgenomen aan Bike4Par-
kinson. Een prachtige mix van 
mensen die Parkinson hebben, 
hun partners, naasten, vrienden 
en zorgverleners, betrokken bij 
de Parkinson zorg. Schouder aan 
schouder de Limburgse heuvels 
bedwongen, en ook nog eens het 
fantastische bedrag van ruim € 
71.000 opgehaald voor het goe-
de doel.

Door heel Nederland trainers, 

coaches en sportinstructeurs op-
leiden in het deskundig advise-
ren en begeleiden van mensen 

met Parkinson, met speciale ex-
pertise in de vele speciale kanten 
van Parkinson.”

Links op de foto Professor Bas Bloem, verbonden aan het Radboudumc en 
ParkinsonNet, rechts Gijs de Vries (foto: Hans van der Weijden).

Voorproeven op jubileumconcerten Pablo Neruda, 
op 16 september in de Petrakerk
Heemstede - Stichting Muziek-
projecten Pablo Neruda (www.
neruda.nl) uit Heemstede bestaat 
20 jaar en dat moet gevierd wor-
den. Dit najaar zal de stichting di-
verse jubileumconcerten geven 
van het muziektheaterproject 
‘Emily, op liefde en dood’.  

In dit project staat de Amerikaan-
se dichteres Emily Dickinson cen-
traal. Dickinson creëerde tussen 
1855 en 1885 in  de afzondering 
van een statig huis met parkachti-
ge tuin in het landelijke Amherst 
(Massachusetts) een opmerkelijk 
oeuvre van bijna 1800 gedichten 
over romantische thema’s als lief-

de, dood, hartstocht, verlangen 
en de natuur.

Haar werk was een onuitputtelij-
ke inspiratiebron  voor Cees This-
sen, dirigent van Pablo Neruda. 
Met name de gedichten over lief-
de en dood inspireerden hem tot 
de samenstelling van het jubile-
umproductie van het koor.

Hij selecteerde een 14-tal gedich-
ten die hij op muziek zette. Bij de 
voorbereiding is ook dichteres El-
ly de Waard, Dickinsonbewonde-
raar bij uitstek, betrokken. Zij zal 
tijdens de uitvoering van de pro-
ductie de verbindende teksten 

voor haar rekening nemen. De 
ondertitel van het programma is 
dan ook ‘ Emily ontmoet Elly’.

Voorproeven op 16 september
In de aanloop naar de jubileum-
concerten die vanaf 9 novem-
ber zullen plaatsvinden, kan het 
publiek al voorproeven op zon-
dag 16 september in de Petra-
kerk te Heemstede. Pablo Neru-
da verzorgt op die dag van 15.00 
tot 17.00 uur een programma dat 
bestaat uit een optreden van het 
koor Pablo Neruda in samenwer-
king met de Heemsteedse solis-
te Yvonne Weijers. Daarna volgt 
een optreden van de jonge, ta-

lentvolle celliste Charlotte Guli-
kers (1995) die met haar virtuoze 
spel al menige prijs in de wacht 
wist te slepen. Tijdens deze mid-
dag zal een aantal kunstwerkjes 
van kunstenares Jacinta Schepers 
geveild worden. Schepers heeft 
voor deze werken haar inspira-
tie gezocht bij de gedichten van 
Emily Dickinson.

De opbrengst van de veiling 
komt ten goede aan  het muziek-
theaterproject.  Ten slotte kun-
nen tijdens deze middag kaarten 
voor een van de jubileumconcer-
ten besteld worden en is de jubi-
leumwijn te koop.

‘Wat als er opzet in het spel is?’
Thriller gebaseerd op nieuwsberichten
over achtergelaten kinderen in auto
Heemstede - Zaterdagmiddag 8 
september signeert Bernice Ber-
kleef haar spannende thriller- 
debuut Cody, van 14.00 tot 15.30 
uur bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. De 
toegang is gratis.

Deze zomer las Arno Koek (Blok-
ker) op aanraden van een colle-
ga-boekverkoper het thrillerde-
buut van Bernice en hij was over-
donderd!

Het verhaal: Jelka schrikt zich 
dood als het bedje waar haar 
zoontje Cody hoort te liggen leeg 
is. Ze raakt vervolgens helemaal 
in paniek als ze van de politie 
hoort dat haar partner Oscar zich 
op die bloed¬hete dag op het 
bureau gemeld heeft met in de 
de Maxi-Cosi hun zoontje Cody. 
Over de toedracht mogen ze haar 
niks vertellen. Jelka probeert te 
bevatten wat er gebeurt en pro-
beert terwijl Oscar wordt vastge-
houden op het bureau antwoor-
den te vinden.

Maar hoe langer het duurt, hoe 
meer vragen ze heeft. Kan ze haar 
man nog vertrouwen? Of wil ie-
mand anders hen iets aandoen? 
En waarom?

Arno: “Deze thriller is een op het 
oog lijkend eenvoudig en voor-
spelbaar verhaal. Toch kom je 
met dat idee van een koude ker-
mis thuis. Dit verhaal is een feest 
en dat komt mede door het ge-
weldige, onverwachte en verras-
sende plot. En daarmee krijgt dit 
boek een totaal andere dimensie 
en komt alles in een ander dag-
licht te staan.”

Bernice Berkleef is moeder van 
twee kinderen, getrouwd en 
heeft duizenden ‘leeskilometers’ 
gemaakt. Ze is freelance journa-
liste en continu op zoek naar din-

gen die haar intrigeren en inspi-
reren. In 2004 gaf ze haar eer-
ste boek ‘Flame’ uit, wat het eer-
ste deel van de vijfdelige young-
adult serie ‘Divine Saga’ moet 
worden. Cody is haar thrillerde-
buut en na er ontelbaar veel te 
hebben gelezen heeft ze zelf nu 
ook de smaak te pakken.

Berkleef kwam op het idee voor 
het boek door de berichten in het 
nieuws van ouders die hun kinde-
ren in de auto achterlaten, met de 
dood als gevolg. Terwijl ze door 
al die nieuwsberichten heen las 
kwam er een andere gedachte in 
haar op, waar ze in het boek mee 
speelt: wat als er opzet in het spel 
is?

Bernice Berkleef.

Open dag RCH
Heemstede - Woensdag 12 sep-
tember is er bij voetbalvereniging 
RCH een Open Dag voor jongens 

en meisjes vanaf 4 jaar. Aanmel-
den is niet nodig. Start: 15.00 uur, 
einde: 16.30 uur. Sportparklaan, 
Heemstede. Meer info, zie:
www.rch-voetbal.nl.

Foto: Harry Opheikens

(Niet) mooi in 
Heemstede
Heemstede - De afgelopen pe-
riode heeft de redactie telkens 
mooie plekjes in Heemstede op-
gezocht. Dat leverde foto¹s op 
waar we blij van worden.
Minder fraaie plekken zijn er na-

tuurlijk ook, onder het kopje ‘niet 
mooi in Heemstede’ zou zomaar 
dit tafereel passen. Maandag-
middag, nadat de vuilniscontai-
ners in de Stationsbuurt zijn ge-
ledigd, bleef een halve bak mos-
selen over en werd achtergelaten 
op straat. Oprapen van de zeer 
bederfelijke etensresten is kenne-
lijk te veel gevraagd?

Revival vinyl 
middag bij
1e Aanleg

Heemstede - - In Café de 
1e Aanleg wordt al jaren ac-
tief met oud vinyl en ech-
te draaitafels met soms iets 
krakende naalden muziek 
gedraaid. Zondag 9 septem-
ber kunt u terecht voor een 
onvervalste middag analoge 
pret met alle hits uit de jaren 
’60, ’70 en ’80.

Dit keer niet de geijkte 
danceclassics guilty pleasu-
res maar DJ op 45 toeren 
Kees Heger graaft diep in 
zijn kratten naar de min-
der vaak gedraaide maar ze-
ker zo graag gehoorde pa-
reltjes. Alles op een relax-
te zondagmiddag geluidsni-
veau. Uw suggesties zijn van 
harte welkom deze middag. 
De muziekmiddag start om 
16.00 uur. Hoek Raadhuis-
straat/Kerklaan.
Info: www.1steaanleg.nl. 





8 september
  Korenlint Haarlem. Optre-
den Heemsteeds koor Encore: 
15.00 uur in de Sint Janskliniek 
en 16.00 uur in de Philharmo-
nie (Van Warmerdamzaal). Vrij 
entree.

  Rouwcafé in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 10-12u. 
Met speciale gasten Anna en 
Irma (zang, piano en gitaar). In-
fo: Ria van Kleef, 06-52306969, 
info@hetrouwcafe.nl en  www.
hetrouwcafe.nl.

  Bernice Berkleef signeert haar 
spannende thrillerdebuut  ‘Co-
dy’, van 14.00 tot 15.30 uur, 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Toe-
gang gratis. Info: 023-5282472 
en www.boekhandelblokker.nl. 

8  en 9 september
  Monumentendagen in Heem-
stede, div panden, kerken en 
tuinen geopend. Zie: www. 
hv-hb.nl.

  Pomphuis naast watertoren 
van Heemstede geopend ikv 
Open Monumentendagen, 11-
15u. Tentoonstelling en quiz. 
Info: www.hv-hb.nl.

15 september
  Kofferbakmarkt Hillegom, ter-
rein Ford Museum Haarlem-
merstraat 36, 9.30-16u. Toe-
gang en parkeren gratis. Info: 
Organisatieburo Mikki, 0229-
244739/244649.

9 september
  Tuinconcert bij Berkenrode, He-
renweg 131 Heemstede. Rota-
ry en Soroptimisten organise-
ren klassiek concert tbv Classic 
Express, rijdende concertzaal 
om kinderen kennis te laten 
maken met klassiek. V.a. 14u. 
Info + kaarten bestellen: www.
berkenrodetuinconcert.nl.

  Oud vinyl en echte draaitafels 
met Kees Heger als DJ in 1e 
Aanleg, hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan, Heemstede. Aanv. 
16u. Info: www.1steaanleg.nl.

16 september
  Optreden koor Pablo Neruda 
met Yvonne Weijers en Char-
lotte Gulikers, van 15–17u. 
Petrakerk Heemstede, Lim- 
burglaan 3.

  Theeconcert in Oude Kerk 
Heemstede, om 15u: Pianore-
cital uitgevoerd door Lennie 
Kerkhoff. Toegang gratis (met 
deurcollecte).

11 september
  Opening seizoen NvvH Vrou-
wennetwerk in EHBO-gebouw, 
14u, Herenweg 88a, Heem-
stede. €2,50 entree voor niet-
leden. Info: 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

11 t/m 13 september
  Inzamelingsactie boeken bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. 9.30-
12u. Van vrijdag 14 t/m vrijdag 
21 september kraamverkoop 
boeken, opbrengst naar hos-
pice in Haarlem. 10-17u. Info: 
023-5282472. www.boekhan-
delblokker.nl

12 september
  Open Dag & Cursusmarkt van 
15.00-20.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

  Parkinson Café, 14-16u Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris 

▲

v Adrichemlaan 98, Haarlem. 
Div deskundigen aanwezig 
op gebied van Parkinson. Toe-
gang: €2. Info: 023-5278170 of 
06-36323306.

  Open Dag & Cursusmarkt WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.15-20.30u. 
Programma: www.wijheemste-
de.nl.

  Open Dag voetbalvereni-
ging RCH Heemstede, Sport-
parklaan. 15-16.30u. Aanmel-
den niet nodig. Info: www.rch-
voetbal.nl.

  SeniorWeb over ‘veilig inter-
netten’, workshop voor senio-
ren. Neem uw eigen compu-
ter mee. 10-12u. De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Aan-
melden bij: Wij Heemstede 023 
5483828, info@wijheemstede.
nl.

19 september
  Themamiddag Vallen en op-
staan, 14-16u. Plein1, Juliana-
plein 1 Heemstede.

13 september
  Seizoensopening films en buf-
fet bij WIJ Heemstede, Va. 16u 
de eerste film, avondfilm: 20u. 
Tussendoor buffet. Info over 
kosten en reserveren: www.wij-
heemstede.nl, info@wijheem-
stede.nl en tel. 023-5483828.

27 september
  Bijeenkomst NvvH over 
vitaal blijven, 14u, EHBO-ge-
bouw, Herenweg 88a, Heem-
stede. Gratis toegang. Info: 
023-5477486 en www.nvvh.nl.

14 september
  The Woman in Black, Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveltlaan 17, Haarlem.  
(meer data / kaartverkoop op 
www.haarlemmerhouttheater.
nl) om 20.15u.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.

18 5 september 2018

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Haarlemmerhout Theater opent het 
seizoen met ‘The Woman in Black’
Regio - Het huisgezelschap van 
het Haarlemmerhout Theater 
opent het theaterseizoen met 
de huiveringwekkende voorstel-
ling The Woman in Black. Vanaf 
donderdag 14 september is dit 
spookverhaal acht keer te zien in 
het Haarlemmerhout Theater aan 
de Van Oldenbarneveltlaan 17 
in Haarlem, net op de grens van 
Heemstede.

Het Haarlemmerhout Theater is 
een intiem huistheater dat haar 
deuren opende in februari 2016. 
Vanaf het komend theaterseizoen 
start het theater haar eigen huis-
gezelschap, dat zich ten doel stelt 
hoogwaardige theaterproducties 
te realiseren voor een groot en af-
wisselend publiek. Per theatersei-
zoen worden er drie toneelpro-
ducties op de planken gebracht. 
De eerste productie van het huis-
gezelschap is The Woman in 
Black, een huiveringwekkend 
spookverhaal. 

Al meer dan dertig jaar is deze 
voorstelling te zien op het Lon-

dense West End. Miljoenen be-
zoekers zijn daar al getuige ge-
weest van deze aangrijpende en 
angstaanjagende toneelvoorstel-
ling. 

De jonge advocaat Arthur Kipps 
krijgt de opdracht om de begra-
fenis van Alice Drablow bij te wo-
nen en haar nalatenschap uit te 
zoeken. Hij heeft er geen enkel 
idee van dat achter de gesloten 
luiken van haar grote huis gru-
welijke geheimen schuilgaan. 
Pas wanneer hij bij de begrafenis 
een glimp opvangt van een jon-
ge vrouw met een uitgeteerd ge-
laat die geheel gekleed is in het 
zwart, begint hem een ongemak-
kelijk gevoel te bekruipen.
Jaren later, als oudere man, is Ar-
thur geobsedeerd geraakt door 
het idee dat hij en zijn familie ver-
vloekt zijn door de spookachtige 
vrouw in het zwart. In zijn poging 
het kwaad te bezweren, neemt hij 
een acteur in de hand om samen 
met hem zijn ervaringen na te 
spelen. Maar als het verhaal zich 
ontvouwt, begint de grens tussen 

Foto: RAP Fotografie

werkelijkheid en herinnering on-
heilspellend te vervagen... Regie: 
Loulou Rhemrev.

Deze voorstelling begint om 
20.15 uur. Kijk op:
www.haarlemmerhouttheater.nl 
of in deze krant voor de speeldata 
en kaartverkoop.

Goed nieuws voor 
HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - HJF Huiswerkbe-
geleiding zit al jaren op haar ver-
trouwde plek in de Pinksterkerk. 
Maar de Pinksterkerk is in de ver-
koop gegaan. Dat gaat deze week 
ook echt gebeuren. Het pand 
wordt verkocht aan Stadsherstel 
Amsterdam. Gelukkig kan HJF 
mededelen dat zij in de Pinkster-
kerk kunnen blijven. Er wordt in-
tern wel het een en ander veran-
derd, maar HJF Huiswerkbegelei-
ding blijft op hetzelfde vertrouw-
de adres. Dat is fijn voor de leer-
lingen en hun ouders.
Deze week, na een mooie, zon-
nige, zomer gaat het schooljaar 
weer beginnen. Iedereen gaat 
weer naar school. Voor sommige 
leerlingen is dat best spannend: 
zij gaan voor het eerst naar de 
middelbare school. Die overstap 
is vaak groter dan soms wordt 
gedacht: meer vakken, meer ver-
schillende leraren, steeds naar 
een ander lokaal lopen en waar is 
dat dan? Ook neemt de hoeveel-
heid huiswerk behoorlijk toe: el-
ke dag moet er na school ook nog 
huiswerk gemaakt worden. En 
juist daar zijn ze goed in bij HJF 

Huiswerkbegeleiding. Als je even 
niet weet hoe je het aan moet 
pakken, word je daarbij gehol-
pen. Als er iets is wat je niet he-
lemaal begrijpt, leggen zij het uit. 
En ook met het plannen van gro-
tere opdrachten en proefwerken, 
biedt HJF hulp en ondersteuning. 
Bij hen zit je niet met je handen in 
het haar, maar haal je succes. Op 
die manier wordt je zelfvertrou-
wen groter.
Hulp nodig? Bel met Hedwig 
Jurrius, 06-46577776.

Zomeractiviteit 
op KIMT

Heemstede - Afgelopen 
donderdagmiddag 30 au-
gustus was het een gezelli-
ge drukte bij KIMT met ne-
gen kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s of oppas.

Het jaarlijks terugkerende 
‘slootjesproject’ werd weer 
gehouden en de kinderen 
gingen onder leiding van 
Eric met schepnetjes naar de 
waterkant om te scheppen.

Vervolgens werd hun uitge-
legd met zoekkaarten wat ze 
gevangen hadden, van wa-
tervlo tot watertor en van 
wants tot een waterschorpi-
oen, en natuurlijk niet te ver-
geten de vele juffers! (beek-
juffers, pantserjuffers, water-
juffers en de tengere grasjuf-
fer). Het was een zeer leer-
zame middag met prachtig 
weer!

Na afloop was er limonade 
met wat lekkers.

(www.kominmijntuin.com)

Workshop 
veiligheid
op internet
Regio -SeniorWeb Haarlem 
helpt senioren digitaal vaar-
diger te worden. 
Hoe veilig is internet? Zijn 
al uw gegevens openbaar? 
Wat moet u doen om veilig 
te werken? Een ervaren seni-
or van SeniorWeb Haarlem 
gaat tijdens op woensdag 
12 september met u aan het 
werk. Neem uw eigen appa-
raat mee! Tijden: 10.00 tot 
12.00 uur.
Waar: De Luifel/Wij Heem-
stede, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanmelden bij Wij 
Heemstede 023 5483828,
info@wijheemstede.nl.

Interactieve lezing en taalquiz in de Bibliotheek
Bibliotheekcollege over ‘onze taal’
Regio - Hoe staat het met jouw 
kennis van de Nederlandse taal? 
Neem plaats in de comfortabele 
schoolbanken van de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32) en laat je verrassen, uitdagen 
en inspireren door Roos de Bruyn, 
taaladviseur van het Genoot-
schap Onze Taal. 
Het Bibliotheekcollege is dinsdag 

11 september, van 20.00 tot 22.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
€5,-; niet-leden betalen €7,50. Re-
serveer je kaartje online via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl 

Een brave Hendrik of 
een brave hendrik
Iemand zonder pit, die nooit kat-
tenkwaad zal uithalen of ergens 

tegenin zal gaan wordt ook wel 
een brave hendrik genoemd. Of 
is het nu een brave Hendrik, de 
naam met een hoofdletter?

Roos de Bruyn bespreekt de 
veelvoorkomende twijfelgeval-
len in onze taal. Wat is goed, en 
wat niet? Wie bepaalt eigen-
lijk wat goed is en wat fout? Ook 

jouw mening wordt gevraagd, en 
op een avond als deze kan een 
taalquiz natuurlijk niet ontbre-
ken.

Fietstocht langs groene kantoren en Geniedijk
Regio - Op zondag 9 september 
organiseert IVN werkgroep Haar-
lemmermeer een fietstocht langs 
de historische groene long van 
Haarlemmermeer – de Geniedijk 
- en moderne ‘kantoornatuur’. 
De tocht start bij het station van 
Hoofddorp midden in de kanto-
renwijk Beukenhorst, waar u ken-
nismaakt met het duurzaam ge-
bouwde Park 2020. Vervolgens 
fietst u via de Geniedijk langs de 
vele groene longen van de Haar-
lemmermeer. 

De Geniedijk is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Een 135 
kilometer lange militaire verde-
digingslinie die tussen 1881 en 
1914 rondom Amsterdam is aan-
gelegd. Aan deze dijk die dwars 

door de Haarlemmermeer loopt, 
grenzen diverse groengebieden 
met ieder hun eigen karakter zo-
als Buitenschot, Plesmanhoek, 
Groene Weelde en het Haarlem-
mermeerse Bos. Park 2020 is het 
eerste grootschalige, duurza-
me bedrijventerrein in Hoofd-
dorp waarbij gebruik is gemaakt 
van materialen die zo min moge-
lijk vervuiling opleveren, de na-
tuur niet verarmen en vervang-
baar zijn.

Duurzaamheid ten top, ook het 
asfalt is duurzaam. Laat u verras-
sen en ontdek hoe historisch en 
modern groen in de Haarlemmer-
meer samenkomen. 
 
Vooraf aanmelden is verplicht. 

Deelname is gratis. De groep ver-
zamelt om 13.00 uur bij het beeld 
De Rode Aap, station Hoofddorp. 
De excursie zal ongeveer 2,5 uur 

duren. Aanmelden en meer infor-
matie via Ans Röling,
tel. 06-20002896 of
ivnhaarlemmermeer@gmail.com.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Iets verloren 
of gevonden?

Check verlorenofgevonden.nl

Volg ons op 
Facebook en Twitter

De gemeente Heemstede stopt met het 
plaatsen van de Grondstoffenkar op diverse 
locaties in Heemstede. Het animo om 
afvalstoffen in te leveren bij de ‘mobiele 
milieustraat’ van Meerlanden is in het 
afgelopen jaar sterk teruggelopen. De kar is 

daarom voor Heemstede niet rendabel meer. 
Heemstedenaren brachten vooral spaarlampen 
en batterijen naar de kar. Deze materialen 
kunnen ook ingeleverd worden bij 
bijvoorbeeld supermarkten en de milieustraat 
aan de Cruquiusweg.

Heemstede stopt met 
Grondsto�enkar Meerlanden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar een workshop ‘Leren luisteren’. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 
3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur aan de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 12 
ouders. 
Meer informatie en/of inschrijven? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

Vergaderingen raadscommissies 
september
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden op respectievelijk 12 en 13 september 
2018 openbare vergaderingen om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Middelen 12 september:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 12 september 2018
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan Openbare Verlichting, 

vaststelling plan (A-stuk)
- Riolering Burgemeester Van Lennepweg, 

wensen bewoners (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 13 september:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 13 september 2018
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen 

nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en 

 Bosch (A-stuk)
- Procesvoorstel Zuidstrook De Hartekamp 

(B-stuk)
- Actieplan aanpak verkeersdruk Heemstede 

(B-stuk)
- Evaluatie Kwakelbrug en bereikbaarheid 

industriegebied
- Reactie voorkeursalternatief 
 Duinpolderweg
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de raadscommissie 
Samenleving vervalt in september

Op gemeenteraad.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

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 27 augustus 2018 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
te verlenen voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf aan Salt, seafoodbar & wines, 
Zandvoortselaan 139 in Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Fietswrakken 
verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 30 augustus 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Meijerslaan, ter hoogte van 2 t/m 152: een 

zwarte herenfiets, merkloos, een zwarte 
herenfiets, merkloos, een paarse herenfiets, 
merkloos, een zwarte herenfiets, Ranger

- Meijerslaan, ter hoogte van 154 t/m 256: 
een blauwe herenfiets, Godex, een zwarte 
damesfiets, BSP, een blauwe damesfiets, 
Gazelle

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 19, verhogen kapconstructie 

bij de Pauwehof,  wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018

- Achterweg 19A, het plaatsen van een 
tijdelijke portakabin (2 jaar),  wabonummer 
322901, ontvangen 23 augustus 2018

- Borneostraat 6, het plaatsen van een 
dakopbouw,  wabonummer 323393, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Cruquiusweg 116A, een dubbele garagebox 
verhogen,  wabonummer 321449, 
ontvangen 16 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 261, het plaatsen 
van een schuur en erfafscheiding,  
wabonummer 322859, 

 ontvangen 22 augustus 2018
- Herenweg 67, interne wijzigingen en 

plaatsen berging met overkapping,  
wabonummer 323160, 

 ontvangen 23 augustus 2018
- Zomerlaan 17B, het plaatsen van 
 2 dakkapellen en wijzigen kozijnen in de 

voor, zij- en achtergevel,  wabonummer 
322164, ontvangen 20 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 116A, een dubbele garagebox 

verhogen, wabonummer 321449, 
 verzonden 31 augustus 2018

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 bij 
reguliere procedure’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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




