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J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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23 september
Inwonersbijeenkomst 

over vluchtelingen  
Heemstede - Berichten over 
vluchtelingen die vanuit lan-
den als Syrië en Eritrea een veili-
ge plek zoeken om te wonen en 
te leven domineren het nieuws. 
Veel mensen worden geraakt 
door de beelden en verhalen. 
Mogelijk vragen zij zich af of 
ze iets kunnen doen om te hel-
pen. De gemeente wil dit soort 
betrokkenheid en energie die 
er in de Heemsteedse samenle-
ving leeft, bijeenbrengen.De ge-
meente nodigt inwoners die wil-
len meedenken en willen hel-
pen uit voor de inwonersbijeen-
komst ‘Hoe helpt Heemstede?’. 
Deze bijeenkomst vindt plaats 

op woensdagavond 23 sep-
tember tussen 20.00 en 22.00 
uur in het raadhuis. Daar komt 
de vraag aan de orde: hoe kan 
Heemstede vluchtelingen hel-
pen? De bedoeling is om initi-
atieven en ideeën te delen, die 
kunnen bijdragen aan de op-
vang van vluchtelingen.  Omdat 
er veel vragen en onduidelijkhe-
den zijn over vluchtelingen, ne-
men deze avond vertegenwoor-
digers deel van het COA, Plat-
form Opnieuw Thuis en Vluchte-
lingenwerk Noord-West Holland.  
De inloop is vanaf 19.30 uur. 
Meer info: www.heemstede.nl. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. Heemstede - De honingboom 

bloeit wanneer hij zo´n jaar of 
15 oud is. In de middenberm 
van de Heemsteedse Dreef (ter 
hoogte van nr. 145) staat deze 
boom nu voor het eerst vol met 
prachtige witte bloemen. De 
honingboom is oorspronkelijk 
afkomstig uit Azië en komt pas 
sinds 1747 in Europa voor. Ge-
lukkig ook in Heemstede. 

Fo
to

: T
. O

ut

Honingboom in bloei

Monumentendagen
Heemstede goed bezocht

Heemstede - Kunstenaar Willem Snitker was, 
tijdens Open Monumentendagen in het afge-
lopen weekend, nog steeds ontdaan over het 
plotseling overlijden van schrijver Joost Zwager-
man. Joost was een week eerder, zaterdagavond 
5 september, nog in zijn Galerie Bleeker om 
gezamenlijk de laatste Bleeker-editie ‘Vol van 

Leegte’ te presenteren. Zwagermans brief aan 
barokschilder Zurbaran is hierin opgenomen. 
Willem Snitker opende het afgelopen weekend 
de galerie in het kader van de Open Monumen-
tendagen. Elders in deze krant meer aandacht 
voor Open Monumentendag met een verslag en 
foto’s van Ton van den Brink. 



 
02   de Heemsteder  •  16 september 2015

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
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Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
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Tel. 0297-368671
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uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 20 september, ds. 
J.E.Th. Nak-Visser. Aanvang 
10.00 uur. Startzondag en  
Kindercafé. m.m.w. de canto-
rij.
  

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 20 september, ds. A. 
Molendijk, aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 20 september, 10u. vg 
Ds. M.A. Smalbrugge viering 
Heilig Avondmaal
Zondag 27 september, 10u. vg 
Annelies Jans (Den Haag)
Zondag 4 oktober, 10u. vg Ds. 
M.A Smalbrugge. Kinderkerk 
en feestelijke opening crèche. 

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 20 september, 10.00 
uur onderwijsdienst.
Thema: geraakt door Gods ge-
nade.
Na afl oop koffi e en mogelijk-
heid om door te praten over 
het onderwerp.

www.rafael-nehemia.nl

Tot en met 23 oktober is er in de 
Raadszaal een hele leuke ten-
toonstelling: Schatten uit het ar-
chief van de gemeente en de 
HVHB. Vandaag deel 2 over een 
topstuk uit deze tentoonstelling 
door Hillebrand de Lange.

Portret van gemeentesecreta-
ris Anton Swolfs (1906-1927)
Dit portret toont Anton Swolfs, 
gemeentesecretaris van 1906 tot 
1927 en rechterhand van de bur-
gemeesters David Eliza van Len-
nep en J.P.W. van Doorn. Samen 
met  burgemeester van Lennep 
speelde hij een grote rol bij de 
aankoop van Groenendaal door 
de gemeente. Zo werd Groenen-
daal behoed voor versnippering 

onder bollenboeren en project-
ontwikkelaars. Hij was bestuurs-
lid bij katholieke woningbouw-
verenigingen die zich inzetten 

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (2)

voor de volkswoningbouwcom-
plexen die  zo karakteristiek zijn  
voor Heemstede. Hij was kassier 
van de katholieke Boerenleen-
bank. Daarnaast was hij hoofd 
van het gemeentelijk grondbe-
drijf en voerde de onderhandelin-
gen over de aankoop van grond.  
Het was de tijd van de aanleg 
van het Heemsteedse kanaal en 
de bouw van de gasfabriek en de 
watertoren aan de haven. In zijn 
periode werd het uitbreidings-
plan van Cuypers en Stuyt door 
de gemeenteraad vastgesteld en 
de trambaan aangelegd, waar-
mee Heemstede zich als foren-
sengemeente zou gaan profi le-
ren. Het dorp groeide en groei-
de. Fel verzette hij zich tegen de 
dreigende annexatieplannen van 
Haarlem, die in 1927 toch werke-
lijkheid werden. Uit respect voor 
zijn persoon heeft men toch nog 
op één plek de grens met Haar-
lem aangepast. Hij woonde im-
mers op de Crayenestervaart 61, 

precies op de grens. Zijn woon-
huis zou volgens de plannen aan 
de Haarlemse kant komen te lig-
gen. Men heeft toen de grens 
achter zijn huis omgeleid, zodat 
het in Heemstede kwam te lig-
gen. Tot op heden. Gelukkig dat 
er een portret van deze eminente 
gemeentesecretaris bewaard is 
gebleven. Uit groot respect voor 
zijn persoon tonen we dit portret 
nu als één van de topstukken uit 
de collectie. (Foto schilderij Theo 
Out).

Heemstede - 24 september 1965 trouwden Fred Belt en Lieske 
Twijnstra in het Friese dorpje Mantgum. Een klein wonder, want er 
was geen dominee of pastoor die de twee wilde trouwen. ‘Twee ge-
loven op een kussen daar rust de duivel tussen…’ Toch werd het een 
schitterende bruiloft met 6 volgauto’s met chauffeur, want niet ie-
dereen had in die tijd een rijbewijs. Ook moest je in die dagen trou-
wen in het geboortedorp  van de bruid, dus die prachtige volgau-
to’s overbrugden de 60 kilometer tussen het piepkleine dorpje en 
de feestlocatie. De stralende bruid met haar zeven meter sluier en 
dieprode rozen in haar bruidsboeket en de lange stoere man met 
hoge hoed als haar aanstaande deed de buren nog lang napraten. 
Drie gezonde dochters kregen ze en vanaf 1969 woonden ze met 
veel plezier in Heemstede. Na 33 jaar het land gediend te hebben 
bij de Marine, werd Fred politiek verslaggever bij De Heemsteder. 
Met scherpe pen hield hij de politieke ontwikkelingen in Heemste-
de nauwlettend in de gaten. Lieske was naast spil van het gezin ook 
nog  4 jaar werkzaam in de thuiszorg en 17 jaar bij (Huize)Flora waar 
haar zorgzaamheid geen grenzen kende. Inmiddels zijn er 8 klein-
kinderen. Het jonge bruidspaar van toen is nu een hartverwarmende 
opa en oma ‘Kip’ geworden. Die duivel waar de pastoor en de domi-
nee zo bang voor waren is nooit tussen de kussens gezien. Sterker 
nog de familie is blij en dankbaar dat de ouders hun 50-jarig huwe-
lijk vol liefde kunnen vieren op 24 september 2015. 
Marihuela, Freemerika en Corlisa Belt

Lieske en Fred Belt
50 jaar getrouwd!

Lezers schrijven ons
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Monumentendag Heemstede goed bezocht 

‘Pareltjes aan de lange 
ketting van cultureel erfgoed’
Heemstede – Veel vlagvertoon 
op zaterdag, monumentendag, 
bij de ruim tachtig monumen-
ten die de Heerlijkheid Heemste-
de rijk is. Met recht mag je spre-
ken van ‘rijk’. Veel bezoekers die 
de bekende monumenten be-
zochten, verbazen zich over de 
vele mooie details die zichtbaar 
worden als gidsen, beheerders 
en eigenaren vol trots wijzen op 

soms nog in oud-Hollands ge-
schreven teksten, glas-in-lood 
ramen, bouwstijlen en hun ken-
merken, vroegere bewoners en 
anekdotes. Veel mensen onder-
weg om meer te weten te komen 
over het verleden van Heemste-
de en het culturele erfgoed. 
Te beginnen in het Raadhuis 
waar de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek in sa-
menwerking met de gemeen-
te, een tentoonstelling had inge-
richt met topstukken uit hun ar-
chieven, kelders en zolders. In de 
aula van de begraafplaats hield 
Marc de Bruin een lezing voor 
een volle zaal met het onder-
werp  ‘Hier rusten zij die Heem-
stede groot maakten’ en hield 
opzichter Jos Willemse rondlei-
dingen over een van de mooiste 
begraafplaatsen van Nederland. 
Buiten de aula stonden diver-
se stands van uitvaartonderne-
mingen en branche-gerelateer-
de ondernemers. 

In het raadhuis vond een wijn-
proeverij plaats van wijnim-
porteur Paul Brantjes. Ook kon 
men erfgoed laten taxeren door 
twee beëdigd taxateurs, de he-
ren Jan Hein Heerkens Thijs-
sen en Ad van der Marel. Zo had 
bode Marja van Opzeeland een 
paneeltje van huis meegenomen, 
dat zij liet bekijken. Het bleek 
een gezicht op een smederij op 
het pleintje bij restaurant Roo-
zendaal te zijn, waar nu Loetje 
zit in Overveen, geschilderd rond 
1870 door Adrianus Eversen. Een 
waarde van zeker 3000 euro. 
Marja gaat niet direct ‘stil leven’ 
op de Van Merlenlaan bij het ho-
ren van dit onverwachte bedrag, 
maar kijkt  wel even anders te-
gen dit schilderijtje aan. 
Willem Snitker was nog steeds 

ontdaan over het plotseling 
overlijden van Joost Zwagerman 
die zaterdagavond 5 september 
in zijn Galerie Bleeker de laat-
ste Bleeker-editie van Snitker 
had gepresenteerd, waarin een 
brief is opgenomen die Zwager-
man schreef aan de barokschil-
der Zurbaran. 
Molenaar Rob Hinse liet in het 
Molentje van Groenendaal vol 
trots zijn kunstwerk van Jan Wie-
gers zien, een zicht vanaf de her-
tenkamp op ‘zijn’ molentje, ge-
schonken door Hein Uitendaal, 
eigenaar van  restaurant Land-
goed Groenendaal. In de Doops-
gezinde kerk de Kleine Verma-
ning aan de Postlaan stonden 
de glas-in-lood ramen van ate-
lier De Vonk uit Heemstede let-
terlijk in het zonnetje, ooit ge-
maakt door glazenier Huub de 
Ru in 1926. Kleine pareltjes aan 
de lange ketting van cultureel 
erfgoed dat gekoesterd wordt 
door veel inwoners en waar de 
Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek, HBHV, over 
waakt. Meer informatie:
Mail naar secretaris@hv-hb.nl of 
kijk even op www.hv-hb.nl. 
Ton van den Brink 
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Yoshi is een kleine, maar vrolijke Yorkshire terriër van bijna 10 
maanden oud. Yoshi kwam bij ons langs omdat hij zijn melktan-
den niet goed heeft gewisseld. Bij de juniorcontrole op 9 maan-
den kwamen we hier achter en er is al te zien dat zijn volwas-
sen tanden scheef gaan groeien. Als we hier niets aan doen, 
gaat zijn gebit nog schever groeien en krijgt hij problemen met 
het goed sluiten van de bek. Hierdoor gaan tanden vreemd 
afslijten en het gebit snel achteruit. Ook blijft er vaak viezig-
heid tussen de melktand 
en volwassen tand plak-
ken, waardoor de kans op 
een infectie groter is. Dan 
kunnen de wortels van de 
melktand, maar ook van 
de volwassen tanden aan-
getast worden. Dan kan 
de wortel zelfs gaan rot-
ten en moet de volwassen 
tand verwijderd worden.

Normaal gesproken wisselen honden hun gebit tussen de 3 en 
de 7 maanden leeftijd. Het begint met de snijtanden en vervol-

gens de kiezen en hoektan-
den. Het wisselen gaat vaak 
gepaard met kriebel in de 
mond. We zien dan ook dik-
wijls dat de puppy’s meer de 
neiging hebben om op din-
gen te gaan knagen in deze 
periode. 

Bij Yoshi hebben we onder 
narcose  5 melksnijtanden, 3 
melkhoektanden en 1 melk-
kies verwijderd, zodat de vol-
wassen tanden en kiezen 
goed kunnen groeien. Yoshi 
mocht ’s middags weer lek-
ker naar huis en mag even 
bijkomen van de operatie. 
Wel krijgt hij voor de eerste 
dagen een pijnstiller mee, 
want het zal in het begin nog 
een beetje gevoelig zijn.

Meestal betreft het niet zo-
veel melktanden, maar bij 
twijfel is het altijd goed om 
het bij uw dierenarts te la-
ten controleren.  Hoe later 
er namelijk wordt ingegre-
pen, des te groter is de kans 
op blijvende schade aan het 
volwassen gebit. Deze aan-
doening heet ‘persisteren-
de melktanden’ en komt va-
ker voor bij de kleinere ras-
sen dan de grotere. 

den. Het wisselen gaat vaak 
gepaard met kriebel in de 
mond. We zien dan ook dik-
wijls dat de puppy’s meer de 
neiging hebben om op din-
gen te gaan knagen in deze 
periode. 

Bij Yoshi hebben we onder 
narcose  5 melksnijtanden, 3 
melkhoektanden en 1 melk-
kies verwijderd, zodat de vol-
wassen tanden en kiezen 
goed kunnen groeien. Yoshi 
mocht ’s middags weer lek-
ker naar huis en mag even 
bijkomen van de operatie. 
Wel krijgt hij voor de eerste 
dagen een pijnstiller mee, 
want het zal in het begin nog 
een beetje gevoelig zijn.

Meestal betreft het niet zo-
veel melktanden, maar bij 
twijfel is het altijd goed om 
het bij uw dierenarts te la-
ten controleren.  Hoe later 
er namelijk wordt ingegre-
pen, des te groter is de kans 
op blijvende schade aan het 
volwassen gebit. Deze aan-
doening heet ‘persisteren-
de melktanden’ en komt va-
ker voor bij de kleinere ras-
sen dan de grotere. 

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak

Dieren in 
het nieuws

Yoshi heeft 
extra tanden

Eleonora Zomer 40 jaar aan het toneel
Heemstede - De ogen van Eleo-
nora Zomer gaan glimmen zodra 
haar ‘artistieke leven’ ter sprake 
komt. Dat ze het 40 jaar aan het 
toneel heeft volgehouden, is voor 
haar niets bijzonders want to-
neelspelen is haar grote passie.

Met het theaterstuk ‘Maria Stu-
art’, aanstaand weekend in Cas-
ca de Luifel, is dit een mooie ge-
legenheid voor het gezelschap 
J.J. Cremer om stil te staan bij 
het 40-jarig jubileum van Eleo-
nora Zomer.
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Als klein meisje speelde ze thuis 
al toneel met grote verkleedpar-
tijen. Familie en vrienden ver-
maakte zij met zelfbedachte op-
tredens. Er werd zelfs entre ge-
vraagd. De opbrengst ging naar 
de buurvrouw die geld inzamel-
de voor de Reddingsbrigade.
Voor dat doel had Eleonora een 
miniatuur reddingsbootje dat 
dienst deed als spaarvarken. 
Eleonora begon bij ‘Speelgroep 
Heemstede’. “Ik was 15 jaar en 
kreeg veel kleine rolletjes als 
zuster of serveerster of bedien-
de. Dit is volgens mij de bes-
te leerschool. Klein beginnen en 
als het goed gaat krijg je vanzelf 
steeds grotere rollen. De jonge 
mensen van nu hebben minder 
geduld en willen direct al aan 
het grote werk. Ik werd gevraagd 
door J.J. Cremer en hapte toe. 
Daar leerde ik ook mijn voorma-
lige echtgenoot kennen en sa-
men speelden we vele stukken.” 

Voor Eleonora zijn meerdere 
kunstuitingen interessant. HBO 
opgeleid in textiele werkvormen 
maakte zij onder andere kleding 
voor theatergroepen. Uiteindelijk 
groeide dat uit tot een verhuur-
bedrijf van allerhande kleding en 
alles wat daar bij komt kijken zo-
als hoeden, boa’s etc. Een paar 
jaar geleden is ze daarmee ge-
stopt. Momenteel staat Eleono-
ra voor de klas en leert kinderen 
zelf iets te bedenken en in elkaar 

te zetten. “Het geeft veel voldoe-
ning als kinderen in hun verdere 
leven oppakken wat ze op school 
hebben geleerd.” Terug naar het 
aanstaande weekend. In haar ju-
bileumstuk Maria Stuart is er ui-
teraard een dragende rol voor 
haar weggelegd. “Het is best een 
lastig stuk om te leren zegt ze, 
het zit er nu goed in en ik hoop 
dat het publiek geniet van deze 
bijzondere en lange voorstelling.”
Eric van Westerloo

De Stokesia laevis ofwel ko-
renbloemaster komt van origi-
ne uit zuidoostelijke staten van 
de Verenigde Staten en is ont-
dekt door de Engelse arts en
botanicus Jonathan Stokes. In de 
VS wordt nog steeds over Stokes 
aster gesproken, terwijl de plant 
niet echt een aster is. Het uiter-
lijk van de bloem is een meng-
sel van een gigantisch madelief-
je en een Scabiosa (duifkruid).
De Stokesia is een kruidachtige 
vaste plant met (in zachte win-
ters) groenblijvend blad en stijf 

groeiende opvallende bloemen. 
De korenbloemasters blinken uit 
door hun langdurende bloei, die 
begint in de zomer  en door kan 
gaan tot november. Lange en rij-
ke bloei kunt u stimuleren door 
de uitgebloeide bloemen steeds 
weg te knippen (dat geldt trou-
wens voor de meeste bloemen), 
maar als u dit niet doet blijft de 
plant er toch aantrekkelijk uit-
zien door de donkergroene om-
windselblaadjes, die rond de 
bloemen staan.
De frisse bloemkleuren lokken 

Groei & Bloei, de specialist op
tuingebied vult op regelmatige
basis de rubriek van de Heem-
steder  “Voor de tuinliefhebbers”.
U leest daarin handige wetenswaar-
digheden over alles op het gebied 
van planten en bloemen in uw tuin.
Heeft u een tuinvraag, mail dan
naar info@zuid-kennemerland.nl.

bijen, hommels en vlinders naar 
uw tuin. Door de stevige stengels 
levert de Stokesia prima snij-
bloemen, die ook geschikt zijn 
om te drogen.
Nieuwe cultivars zijn geselec-
teerd voor een meer compac-
tere groei, zwaardere bloei en 
meer interessante bloemkleu-
ren, waaronder roze, lila, blauw, 
paars, lichtgeel en wit.
De meer compactere soor-
ten zijn zeer geschikt voor een 
plek op de voorgrond in de vas-
te plantenborder, in een rotstuin, 
maar ook in een pot op uw ter-
ras of balkon. Een zonnige be-
schutte plek heeft de voorkeur. 
Zorg voor een goede afwatering, 
want vooral natte voeten zijn  in 
de winter funest.

De korenbloemasters zijn prima 
te combineren met andere vaste 
planten. Een mooie bijkomstig-
heid van deze blikvanger is, dat 
de konijnen ze niet lusten! Ook 
in Zandvoort kunnen deze plan-
ten met een gerust hart geplant 
worden. Bij goede tuincentra’s  
is de Stokesia ‘Purple Parasol’
zeker verkrijgbaar, echt een top-
per voor de tuin! U kunt ze dus 
nu nog planten.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…

Stokesia

groeiende opvallende bloemen. bijen, hommels en vlinders naar 

Eleonora (links op de foto) met 50 jaar toneelervaring.
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Speeddaten bij Podia Heemstede
Flirten met klassiek, flamenco en cabaret

V.l.n.r.: Patrick Nederkoorn (foto: Roxanne Hellevoort) en Eric Vaarzon Morel (foto: Merlijn Doomernik).
Inzet: Erik Groot.

Erik Groot: “Podia Heemstede 
brengt ieder seizoen weer een 
verfrissend en dynamisch pro-
gramma van hoge kwaliteit voor 
Theater de Luifel en de Oude 
Kerk. In het teken van dit ver-
frissende programma zochten 
we ook een term voor de open 
dag. We vonden ‘open dag’ wat 
oubollig en stoffig overkomen en 
zodoende ontstond ‘Speeddaten 
met Podia Heemstede’, dat goed 
bij het verfrissende programma 
past. Het past tevens bij het uit-
gangspunt en de ambitie van Po-
dia Heemstede: verbinding zoe-
ken tussen podium en publiek. 
Zeg maar een match vinden. We 
zijn trots op ons veelzijdige po-
diumprogramma. Het is goed in 
balans. We hebben topmusici in 
de populaire en klassieke mu-
ziek, goed cabaret en toneel. Op 
deze dag staan hoogwaardige 
podiumkunsten gewoon centraal 
in de brede zin voor alle leeftij-
den en gezindten op één prak-

tische locatie: Theater de Luifel, 
ook voor het programma van de 
Oude Kerk. Er is geen concessie 
gedaan aan de kwaliteit en dat 
zullen we ook nooit doen.  Met 
speeddaten zoeken we echt het 
publiek op binnen een informe-
le ambiance. Zo benutten we 
niet alleen Theater de Luifel zelf, 
maar ook het plein buiten er-
omheen, waar gezellig een live-
bandje optreedt. Na iedere act 
gaan de deuren open voor een 
korte pauze , waar iedereen de 
zojuist uitgevoerde voorstel-
ling tot zich kan nemen en even 
gezellig kan napraten met een 
drankje en tapas, geleverd door 
het in de Michelingids vermel-
de restaurant 139. Zo is het pu-
bliek zelf als het ware een wan-
delend podium in het geheel. 
Met wie gaat het publiek speed-
daten en de match vinden? We 
hebben cabarettalent Patrick 
Nederkoorn dat ons meeneemt 
in zijn debuutprogramma ‘Co-

Heemstede – Podia Heemstede flirt met het publiek op zondag 
20 september met enkele voorproefjes uit het nieuwe podium-
seizoen in Theater de Luifel. Speeddaten met Podia Heemste-
de is een gratis toegankelijk evenement waarbij het publiek 
verleid wordt om de match met theater en muziek te vinden. 
Een gesprek met voorzitter Erik Groot van Podia Heemstede 
over wat er die dag van 14.00 tot 17.00 uur te beleven valt.

de rood’ waar hij de participatie-
maatschapij fileert en op smake-
lijke wijze opdient. Dan het ont-
wapende cabaretduo Maartje 
en Kine,  zeer scherp in hun hu-
mor. Ze laten daarmee een fris-
se wind waaien door de theaters. 
Klassiek toptalent met de be-
gaafde violiste Coraline Groen, 
laureaat van het Prinses Christi-
na Concours. En voor de liefheb-
bers van de warme Spaanse fla-
mencoklanken, raakt gitarist Eric 
Vaarzon Morel de juiste snaar 
om de passionele match met het 
publiek te vinden. Voor de jeug-
dige bezoekers treedt Hilbert 
Geerling op, die inmiddels geen 
introductie meer behoeft. En we 
doen het publiek uitgeleide met 
een verrassend toetje: Herman in 
een bakje geitenkwark. We gaan 
ervan uit dat iedereen deze dag 
zijn of haar match gaat vinden 
met Podia Heemstede. We zien 
aan de kaartverkoop dat veel 
voorstellingen al liefde op het 
eerste gezicht zijn: er zijn in de-
ze periode al meer kaarten ver-
kocht dan vorig jaar. En je kunt 
altijd vriend worden”, aldus Erik 
Groot.
Kijk voor meer informatie op:
www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker

Zaterdag 19 september: Kidsdag 
bij Stefans brillen en lenzen
Heemstede - Kom je een bril 
pimpen op de Kidsdag? Zet dan 
19 september in je agenda.
“We nodigen alle kids uit om 
bij ons in de winkel een bril te 
komen pimpen”, aldus Stefan 
van Stefans brillen en lenzen 
uit Heemstede. “Plaats daarna 
een foto met je gepimpte bril op 
Facebook en maak kans op 
leuke prijzen!
Wij zorgen voor de materialen, 
jullie voor de creativiteit! Zolang 
de voorraad te pimpen billen 
strekt. De prijsuitreiking is vanaf 
16 uur, of als je er dan niet bent 

dan sturen we je een berichtje.”
Dat urenlang turen naar een 
computerscherm niet goed is 
voor de ogen wist u waarschijn-
lijk al. Maar wist u ook dat door 
toenemend gebruik van tablets, 
smartphones en spelcompu-
ters de hoeveelheid kinderen dat 
slecht ziet fors toeneemt?
Als ouder kunt u echter de sig-
nalen herkennen die duiden op 
een zichtprobleem bij uw kind:
• Turen, sluiten of bedekken van 
één oog, overmatig knipperen of 
wrijven in het oog.
• Vermijden van gedetailleerd 

werk of lezen, kort concentra-
tievermogen, herhaaldelijk dag-
dromen.
• Tijdens het lezen het boek dicht 
bij het gezicht houden, afdwalen, 
een vinger gebruiken als marker.

• Klachten over hoofdpijn, misse-
lijkheid en duizeligheid.
Omdat goed zicht voor de ont-
wikkeling van kinderen van 
groot belang is, biedt Stefans 
Brillen en Lenzen kinderen een 

gratis oogscreening aan. Een 
oogmeting is binnen een paar 
minuten gepiept!
Het adres van Stefans brillen & 
lenzen is Binnenweg 114, Heem-
stede. 

IN MEMORIAM
aimabele Jack Prins 

Heemstede – Onverwacht is 
vrijdag overleden de bekende en 
geliefde Heemsteedse kunste-
naar Jack Prins door een hartstil-
stand. 68 Jaar en nog volop be-
zig met zijn passie, experimen-
teren met materialen als ijzer. 
Met gereedschappen, lijnen en 
de groeven, de inkten en het pa-
pier, waarbij hij telkens streefde 
naar heldere, open prenten. In-
spiratie opdoend aan slootkan-
ten en bij volkstuintjes waar hij 
de vreemdste constructies zag in 
bouwsel en hekken. Daar maak-
te hij dan zijn eigen constructies 
van, waar hij zo trots over vertel-
len kon bij exposities in zijn atelier op de buitenplaats Meer en Berg 
aan de Glipperweg. De lijst van deelname aan exposities is indruk-
wekkend. Van de Heemsteedse kunstbeurs, waar hij een grote rol in 
speelde, tot aan deelname aan internationale exposities. Hij maak-
te het toegangshek voor de Floriade in de Haarlemmermeer, vele 
muurbouwsels, muurbeelden en sculpturen. Hij gaf tekenlessen aan 
studenten aan de Faculteit Civiele techniek Technische Universiteit 
Delft en  was gastdocent handtekenen aan de Faculteit Maritieme 
Techniek en Werktuigbouw van de T.U. Delft. In 2005 richtte hij de 
Stichting Ateliers 195-197 Heemstede op met zijn toenmalige buur-
vrouw en kunstenares Willemijn Faber. Jack Prins was getrouwd met 
Hanneke Prins–Roozen, voormalig directeur van de Jacoba school, 
ze hebben twee zoons. Een gemakkelijk toegankelijke kunste-
naar die eenvoudig kon uitleggen wat hij bedoelde met zijn soms 
vreemd in elkaar zittende hekwerkjes of bouwsels en daarmee 
velen een kijkje gaf in de hedendaagse kunst zoals een `beeld-hou-
wer` denkt en werkt.
Ton van den Brink

J.J. Cremer speelt klassieker 
‘Maria Stuart’ in de Luifel
Heemstede - Het is een ech-
te klassieker. Het rond 1800 ge-
schreven verhaal over de ve-
te tussen de Engelse koningin 
Elisabeth  I en haar nicht Maria 
Stuart koningin van Schotland.  
Friedrich von Schiller (1759-
1805) is een van Duitsland be-
roemdste schrijvers. Hij teken-
de onder andere ook voor het 
verhaal over Wilhelm Tell. Maria 
Stuart is door de eeuwen heen 
vele malen door verschillende 
gerenommeerde gezelschappen 
uitgevoerd.  Hier kan J.J. Cremer 
nu aan worden toegevoegd. 
Maria Stuart wordt beschul-
digd haar man te hebben ver-
moord. Om vervolging te voor-
komen vlucht zij naar Engeland 
waar haar nicht Elisabeth vorstin 
is. Elisabeth ziet Maria Stuart als 
een bedreiging voor de troon 
en laat haar gevangen nemen 
op basis van een aanklacht van 
hoogverraad. Dat is het moment 
waarop het stuk begint. Na tus-
senkomt van de heren Leicester 
en Mortimer wordt de aanvan-
kelijke doodstraf omgezet in le-
venslang. De poging van Leices-
ter en Mortimer om Maria ver-

volgens te bevrijden dreigt ont-
dekt te worden na verraad van 
Leicester. Mortimer pleegt uit-
eindelijk zelfmoord. De confron-
taties tussen de twee koningin-
nen zijn heftig en leiden uitein-
delijk tot de dood van Maria. In 
een laatste gesprek voor haar 
executie tussen Maria en Lei-
cester komen de ware feiten aan 
het licht. Elisabeth weigert ech-
ter haar schuld in te zien.
Von Schiller zet de dames neer 
als tragische heldinnen maar 
oh zo kwetsbaar en twijfelend. 
De twee koninginnen moeten 
zich staande zien te houden in 
een mannenwereld. Mannen die 
slechts begeren en manipuleren. 
Het stuk kent meerdere hoofd-
rollen een daarvan wordt vertolkt 
door Eleonora Zomer die met dit 
stuk haar 40-jarig toneeljubile-
um viert. 
De voorstelling staat onder re-
gie van Jules Noyons. Op vrijdag 
18 september (20.00 uur) en za-
terdag 19 september (14.30 en 
20.00 uur) te zien in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de. Kaarten via info@jjcremer.nl 
of 06-44776213.
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Lezing van Karin Kuiper,
weduwe van Karel Glastra van Loon 
Regio - Karel Glastra van Loon 
was schrijver, publicist en co-
lumnist. Hij overleed in 2005 op 
42-jarige leeftijd. Zijn weduwe 
Karin Kuiper schreef het boek 
‘1001 dagen van rouw’. Hierover 
geeft zij een lezing, die Uitvaart-
verzorging Ineke Smit woensdag 
23 september organiseert in de 

Oosterkerk in Haarlem. Aanvang 
is 20.00 uur.
Het boek is een handreiking aan 
weduwen en de mensen om hen 
heen.
Met herkenbare anekdotes met 
tips voor lotgenoten en hun 
naasten, die in rouwsituaties wel 
vaak iets willen doen, maar niet 

altijd weten wat. Na de pauze is 
er ruimte voor vragen.
Toegang bedraagt 5,-, aanmel-
den is niet nodig. De boekver-
koop wordt verzorgd door Athe-
naeum Boekhandel Haarlem. U 
vindt de Oosterkerk aan de Zo-
merkade 165 in Haarlem.
Informatie op www.inekesmit.nl.

Repair café bij The Vintage Store groot succes
Heemstede - Sinds een aantal maanden is ie-
dere donderdagmiddag het Repair café ge-
opend in de winkel van The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg in Heemstede.
Het Repair café wordt gerund door vrijwilligers 
met kijk op techniek. Kleine huishoudelijk appa-
ratuur met een defect kunt u hier aanbieden en 
worden ter plaatse gerepareerd.

De medewerkers fungeren tevens als vraagbaak 
voor al uw technische vragen.
“Het is fijn om kleine reparaties te verrichten en 
daarbij mensen te helpen en ervoor zorg te dra-
gen dat het aangeboden artikel niet op de afval-
berg terecht komt”, aldus Ernst Rhee, de man die 
iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
aanwezig is.

Buurtzorg Heemstede 2  in 
actie voor de Rollatorloop
Heemstede - Een groepje spor-
tieve senioren uit Heemstede 
heeft op woensdag 9 september 
meegedaan aan de Nationale 
Rollator loop  van Buurtzorg die 
in het Olympisch Stadion in Am-
sterdam plaatsvindt.
Onder begeleiding van Astrid en 
Lex van Buurtzorg Heemstede 
2 wordt er elke donderdagmid-
dag een wandeling gemaakt ter 
voorbereiding op dit evenement. 
De heer Van Pel, heer Vader en 
mevrouw Neeskens hebben vo-
rige week hun eerste rollator-
loopmedaille binnengehaald.

Buurtzorg heeft geld beschik-
baar gesteld voor preventiepro-

jecten. Hiervan is een klein loop-
groepje opgezet. Na de rollator-
loop gaat Buurtzorg Heemstede 
2 door met de wandelclub tot en 
met maart volgend jaar.

Heemstede - Dementie is een hersen-
aandoening waarbij je langzaam maar ze-
ker geheel afhankelijk wordt van de zorg 
van anderen. De meest bekende vorm is de 
ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden 
ruim 250.000 mensen aan dementie. Ge-
lukkig kunnen de meeste dementerenden 
thuis wonen, maar voor partners en kinde-
ren is het vaak een zware last. Niet alleen 
omdat het gedrag van de dementerende 
verandert en lastig kan zijn, ook omdat je 
als mantelzorger je partner, vader of moe-
der langzaamaan verliest en schuldgevoe-
lens op de loer liggen.

Alzheimer kan niet worden genezen en dat 
is een nare boodschap. Toch zijn er oplos-
singen! Niet in de zin van genezing, wel al-
ledaagse en praktische oplossingen voor 
thuis. Meestal is het mogelijk om op waar-
dige en respectvolle wijze met moeilijk ge-
drag om te gaan, om de dementerende ac-
tief te houden en te betrekken bij alledaag-

se activiteiten en om thuis een veilige om-
geving te creëren.

Informatie en training 
Ook in Nederland bestaat nog veel onbe-
grip en onvermogen, waardoor demen-
terenden niet altijd de zorg en toewijding 
krijgen die mogelijk is. Onze medewerkers 
zien dagelijks hoe hoog de nood kan zijn. 
Om deze redenen heeft Home Instead de 

cursus ‘Omgaan met Alzheimer’ ontwik-
keld. In 2 bijeenkomsten van 2,5 uur ko-
men diverse thema’s aan bod. Wat is de-
mentie, het omgaan met gedragsverande-
ringen, de mensen betrekken bij alledaag-
se activiteiten, werken met een levensboek 
en aandacht voor waardigheid, respect en 
veiligheid.
De cursus is kosteloos voor familieleden. 
Tijdens deze cursus leert u veranderd ge-
drag begrijpen en leert u uw gedrag af te 
stemmen op uw familielid.
Deel 1 van deze cursus vindt plaats op don-
derdag 29 oktober van 18.30 tot 21.00 uur.
Op donderdag 5 november vindt deel 2 
plaats van 18.30 tot 21.00 uur.
Locatie: Home Instead Thuisservice Zuid-
Kennemerland, Cruquiusweg 1, Heemste-
de. U bent van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via:
info@homeinstead.nl
of telefonisch via 023-82 00 392.
www.homeinstead/zuid-kennemerland.nl

Home Instead Thuisservice biedt
cursus ‘Omgaan met Alzheimer’ aan

Nieuwbouw 
Zorgvilla ‘de 
Meerlhorst’

Heemstede - Op vrijdagmor-
gen 11 september is de eerste 
paal geslagen voor de nieuw-
bouw van zorgvilla ‘de Meerl-
horst’. Remco Ates, Wethouder 
Ruimtelijke ordening Heem-
stede, Hans den Hartog, di-
recteur Nova Zembla Zorg én 
Martijn van de Poll, directeur 
HBB Groep gaven alle drie te-
gelijk het officiële startsein 
voor de start van de bouw. 
Zorgvilla de Meerlhorst voor-
ziet in 17 studio’s en wordt 
een particuliere woon-zorg-
voorziening voor ouderen die 
intensieve (verpleegkundige) 
zorg nodig hebben. Centraal 
staan de zorgbehoeften in alle 
aspecten van het mens zijn en 
ouder worden. De uitstraling 
van het nieuwe gebouw zal 
aansluiten bij het karakter en 
de historie van de omgeving. 
De bouw van Zorgvilla de 
Meerlhorst zal ongeveer 11 
maanden in beslag nemen en 
medio 2016 kunnen de eerste 
bewoners hun intrek nemen.
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Wintermodeshow bij Heemels
Heemstede – Modezaak Heemels (een 
combinatie van Heemstede + Els)  is sinds 
anderhalf jaar in Heemstede gevestigd. 
Zaterdag 12 september gaven ze alweer 
hun derde modeshow. Eigenares Els Nieu-
wenhuis wil met de inkoop van haar col-
lectie een goed evenwicht bieden in stoere 
en vrouwelijke mode. Deense en Scandi-
navische modelabels sluiten daar mooi bij 
aan, zoals het Deense Won Hundred, een 
merk met een missie, namelijk een moder-
ne stijl creëren voor veelzijdige individuen. 
Nieuw bij Heemels is het eveneens Deen-
se Mads Nørgaard dat aan klassiek ont-
werp een sexy uitstraling toevoegt. Voor-
beeld daarvan is een bij Heemels verkrijg-
bare zwarte jumpsuit, makkelijk draagbaar 
en door de valling vrouwelijk en verleide-
lijk. Van Graumann werden enkele stoe-
re winterjassen geshowd en daarnaast de 
in between jassen van het merk Ilse Ja-
cobsen. Verder broeken in de traditione-
le kleuren zwart en grijs en in contraste-
rend rood, ook te zien met een wijde fl are 
pijp. Lange blazers zijn er in de wintercol-
lectie volop, onder meer  van het Japan-
se TKY, gemaakt van soepele technostof-
fen. Hoss Intropia is een Spaans modem-
erk met een zuidelijk signatuur, in uitdruk-
king gebracht door glimmerdetails. Maar 
ook gebreide tunieks en coltrui-jurkjes die 

goed combineren met een leren legging 
en laarzen. Bijvoorbeeld met motorlaar-
zen van het merk Ivylee Copenhagen die 
stoer ogen, maar door het mooie materiaal 
toch elegant zijn. Van het Duitse modem-
erk Ana Alcazar werden fraai uitgewerkte 
jurkjes getoond in diverse prints die vallen 
onder de noemer tenue de ville, geschikt 
voor elke gelegenheid, met hier en daar 
een grappig tintje. Verder verkrijgbaar bij 
Heemels zijn de merken Kyra & Ko, Cus-
tommade, Mos Mosh en het Franse La Fee 
Maraboutée. Het zijn de accessoires die 
een outfi t compleet maken: sieraden van 
Ma Perle, de uit Turkije afkomstige harten 
van Seeme en het shawlenmerk Tulips & 
Crowns. Hun zijden shawls zijn op velerlei 
wijzen te combineren door de verschillen-
de afbeeldingen. Ook nieuw zijn de leren 
tassen van Philomijn die zich kenmerken 
door eenvoud en kwaliteit. Elke tas van de 
Nederlandse ontwerpster Philomijn Eijs-
sen. is uniek en handgemaakt.
Els Nieuwenhuis en haar zes mannequins 
toonden het publiek op professionele wij-
ze wat ons dit najaar te wachten staat op 
modegebied voor werk en vrije tijd en in 
elke prijsklasse. Heemels mode is geves-
tigd aan de Binnenweg 180, Heemstede.
Informatie: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens
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Zaterdag 26 september

Spectaculaire modeshows 
in hart van Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 26 
september organiseert winke-
liersvereniging Winkel Centrum 
Heemstede voor de derde keer 
op rij een spectaculaire mode-
show, midden  in het centrum 
van Heemstede. Zeker 18 onder-
nemers showen de najaarsmode 
van 2015.
 
De modeshow vindt plaats tus-
sen de terrassen van Family en 
Batifol op de sfeervolle catwalk, 
m.m.v. Dennis van Ree,  van Ji-
min Music uit Heemstede
Er zijn drie shows. De eerste 
show is om 13.00 uur, de tweede 
om 14.00 uur en de derde begint 
om 15.00 uur. Elke show duurt 40 
minuten.
 
De deelnemende ondernemers 
zijn Hunkemöller, Mes Amis, Fe-
lix Herenmode, Claudia Sträter, 
Dungelmann/Brabants Schoe-
nenhuis, De Lord Mannenmo-
de, Heemels Mode, Echt, More 
& More, Verfhandel Ree, Reyn-
goud, Cogolain Bis, Toddler’s 
Kindermode, Van Uffelen Mode, 
Bink @ Beauty, Summum Wo-
man, Cordonnier Schoenrepara-
ties en LUKX.
 
De presentatie van de show is in 
handen van Beryl van Praag. Be-

gin jaren negentig begon Beryl 
haar televisiecarrière als actri-
ce bij series als GTST, De Vlaam-
sche Pot, Voor hetere vuren en 
Onderweg naar morgen.
Sindsdien heeft ze zich ont-
popt tot een duizendpoot die zo-
wel voor als achter de schermen 

werkt. Ze begon bij AT5 en bij 
Emma maakte ze met de jeug-
dige patiëntjes een televisie pro-
gramma speciaal voor het AMC.
Later werkte ze voor Koffietijd 
(rtl4), Het beste idee van Neder-
land (SBS6).
Meer info? marketing@wch.nl.

28 teams fietsen 400 km op de tandem 
voor onderzoek naar alzheimer

Fietsen voor meer onderzoek 
Bijna iedereen kent wel iemand 
die lijdt aan een vorm van de-
mentie, maar te weinig mensen 
kennen de impact van de ziekte. 
Vandaar dat wij in 2012, in nau-
we samenwerking met Alzhei-
mer Nederland, begonnen zijn 
met deze fondswervingsactie. 
De opbrengst komt volledig ten 
goede aan onderzoek naar alz-
heimer. Onze actie bracht de af-
gelopen jaren in totaal een be-
drag van ruim € 200.000,- op! Een 
resultaat waar we trots op zijn en 
dat smaakt naar meer.  

In 2015 fietsen we voor een be-
tere diagnose van de ziekte van 
Alzheimer. Nu duurt het stel-
len van de diagnose gemiddeld 
14 maanden. Vaak duurt het ook 
langer bijvoorbeeld in een vroeg 
stadium van de ziekte of op jon-
ge leeftijd, waarbij artsen eerst 

aan andere zaken denken. Een 
bloedtest zou hen behoeden 
voor maanden, zo niet jaren on-
zekerheid. Bovendien levert het 
onderzoek hopelijk nieuwe in-
zichten op over het ontstaan van 
de ziekte van Alzheimer. Een eer-
ste stap op weg naar genezing.

24 uur in estafette 
De start is op zaterdagochtend 
19 september in Haarlem bij 
SV Olympia. Voormalig Olym-
pisch schaatskampioene Yvon-
ne van Gennip lost om 10.00 uur 
het startschot. De route gaat via 
stempelplaatsen in Zevenhui-
zen, Zevenbergen, ‘s Hertogen-
bosch, Nederasselt, Beekbergen, 
Zwolle, Nunspeet naar de finish 
in Amersfoort. Hier finishen al-
le teams op zondag 20 septem-
ber rond het middaguur op het 
Eemplein bij Wereldrestaurant 
Dara waar we ze samen met Gea 

Broekema (directeur Alzheimer 
Nederland) feestelijk binnen-
halen. Bij de finish is ook Char-
lotte Teunissen (Hoofd Biobank 
en Neurochemisch Laboratori-
um van het VUmc en hoofd Pa-
relsnoer VUmc) aanwezig. Zij zal 
het onderzoek waarvoor we fiet-
sen uit gaan voeren.

Op www.2bike4alzheimer.nl 
vindt u uitgebreide informatie 
over dit evenement. 

Regio - In het weekend van 19 en 20 september is de vier-
de editie van de sponsortocht 2bike4alzheimer. De 28 deel-
nemende teams fietsen in 24 uur op tandems een route van 
400 kilometer. De deelnemers zijn zelf geen alzheimerpatiënt, 
maar sportievelingen die in actie komen om zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te brengen voor onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer. De actie is een volledig vrijwilligersinitiatief, met 
ondersteuning van Alzheimer Nederland.

Bouw en renovatie
St Lucia Klooster gestart
Regio - Na een periode van 
sloop is de Nijs Aannemer ge-
start met bouw en renovatie van 
het voormalige klooster in Ben-
nebroek. Het St. Lucia kloos-
ter is na 9 jaar leegstand dan 
nu echt van de ondergang ge-
red. Na particulier initiatief heeft 
de aannemer nu het project on-
der handen genomen. Het gehe-
le klooster is vakkundig leegge-
haald, rekening houdende met 
de wensen van de kopers. Ook 
aanwezig asbest is geheel ver-
wijderd. De gevel is grotendeels 
al gerenoveerd, stenen zijn ver-
wijderd en waar mogelijk al weer 
opnieuw aangebracht inclu-
sief het originele voegwerk. Wat 
twee jaar geleden begon met 
een droom en een hoop enthou-
siaste ideeën is nu daadwerkelijk 
gerealiseerd. Eerst het Bidhuisje 
wat geheel door brand werd ver-
woest , toen het park en nu dan 
echt het voormalige klooster. Er 
komen zowel woningen als ap-
partementen. Alleen de wonin-
gen in de kapel zijn nog te koop. 
De parels in het project worden 

nu pas verkocht. Kopers kun-
nen nu - na gedeeltelijke sloop 
- zien hoe groot en bijzonder het 
zal worden en waar de apparte-
menten worden gerealiseerd. Tij-
dens de open dagen as zaterdag 
19 september en tijdens de lan-
delijke open huizen dag erva-
ren de kandidaat kopers zelf hoe 
mooi het zal worden. Aannemer 
de Nijs is met recht een expert, 
eerder restaureerde ze Hageveld 
in Heemstede maar bijvoorbeeld 
ook de Hermitage in het centrum 
van Amsterdam. De gemeen-
te Bloemendaal, de dorpsraad 
maar ook de historische Vereni-
ging Heemstede - Bennebroek 
zijn blij met de huidige ontwikke-
lingen en de renovatie. Alle drie 
de partijen hebben vanaf het be-
gin hun steentje bijgedragen en 
dit succes is echt een school-
voorbeeld van samenwerken. 

Belangstelling in de laatste 3 ap-
partementen? Kom langs as za-
terdag tussen 11.00 en 13.00 uur,  
de gastvrouwen van het St Lucia 
hebben verse koffie!

Unieke dansshow van
The Dancing Voice Company
Regio - Wat krijg je als je zang-
koor The Voice Company com-
bineert met topdansers Dan-
ny Boom en Anneke Ghysens? 
(allebei finalisten van TV-pro-
gramma So You Think You Can 
Dance 2013) Het unieke project 
The Dancing Voice Company, 
een special optreden in het ka-
der van het 15-jarig bestaan van 
het koor.

Zondag 20 september om 16.00 
uur is het te zien in de Adelber-
tuskerk, Rijksstraatweg 26 in 
Haarlem. Danny Boom werkte 
met grote choreografen zoals Ed 
Wubbe en Isabelle Beernaert en 
danste onder andere voor Scapi-
no Ballet en Cirque du Soleil. An-
neke Ghysens is een dansfeno-
meen uit Vlaanderen en behoor-
de tot de winnende dansgroep in 
“The Ultimate Dance Battle”. 

The Voice Company is in binnen- 
en buitenland bekend en trad 
vorig jaar nog op in de beroem-
de Carnegie Hall in New York.
Muzikaal komt er een mix van 
allerlei stijlen. Er is muziek van 

The Beatles tot Strauss en er zijn 
nummers uit West Side Story en 
Chicago. Er zal worden gedanst 
op zeer eigentijdse klanken van 
o.a. Ed Sheeran, Adèle, Birdy en 
Sam Smith.
De toegangsprijs is slechts 12,50 
euro. Kaarten worden verkocht 
aan de zaal en hoeven niet voor-
af te worden gereserveerd. Kijk 
op: w ww.thevoicecompany.org.     
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Tafeltennisheren HBC beginnen met winst
Heemstede – Afgelopen week 
is het najaarsseizoen van de ta-
feltenniscompetitie van start ge-
gaan. HBC komt hierin uit met 
16 afdelingsteams en 5 teams in 
de landelijke competitie, waar-
van 2 jeugdteams op het hoog-
ste niveau spelen. De doelstel-
ling handhaven in de landelijke 
3e divisie, die vorig seizoen ruim 
werd behaald door het 1e heren-
team, geldt ook nu weer. Zater-
dag is daarmee een goede start 
gemaakt met een 7-3 overwin-
ning op Trias 1 uit het Gelder-
se Twello!  Kopman Jeroen Kuijt 
(foto) stond deze wedstrijd geen 

enkele game af en ook Josco 
Maaskant bleef ongeslagen. 
Mark Mulder was één wedstrijd 
heel dichtbij een overwinning, 
maar kon de partij helaas niet 
naar zich toetrekken. De dub-
bel Kuijt/Maaskant werd ruim 
gewonnen waardoor HBC met 7 
punten voorlopig op een 2e plek 
in de poule van 6 te vinden is. 
HBC Jongens 1 gaat deze com-
petitie voor een plek bij de beste 
2 in de poule wat zorgt voor pro-
motie naar de landelijke kam-
pioensgroep, die bestaat uit de 
beste 8 jeugdteams van Neder-
land. Net als herenteam 1 be-

gonnen zij met een thuiswed-
strijd. Zij ontvingen het talent-
volle Westa 1 uit Wessem (Lim-
burg), die hetzelfde doel voor 
ogen heeft. Ondanks dat er voor-
af gehoopt werd op een overwin-
ning, bleef HBC steken op een 
5-5 gelijkspel. Ashkan Issaza-
deh won keurig 2 partijen en Da-
vid de Gilder en Milan Timmers 
zorgden beiden voor 1 punt. Het 
5e punt kwam voort uit de dub-
bel De Gilder/Timmers dat over-
tuigend werd gewonnen. 
De uitslagen van alle andere 
HBC-teams zijn te bekijken via 
www.hbctafeltennis.nl.

Start nieuw seizoen: HBC 
tegen KGB in Bovenkarspel
Het nieuwe seizoen is weer begon-
nen. Na een paar trainingen en een 
leuk toernooi ging het weer om het 
“echie”. Als promovendus trad HBC 
in de 2e klasse aan tegen KGB in het 
verre Bovenkarspel. 
Van meet af aan liet HBC goed voet-
bal zien. Met een extra mannetje in de 
spits gaf HBC blijk van de aanvallende 
aspiraties. Davy, die er gelukkig weer 
bij was, deed goed mee en zorgde 
voor veel gevaar. Met doelpogingen en zeker ook met voorzet-
ten voor Arjen. Daarvan weten we nog dat die maar weinig ruim-
te nodig heeft. KGB weet dat nu ook, want hij zorgde zo voor de 
0-1. Er waren nog meer kansen, maar die gingen naast en tegen 
de paal. Intussen was KGB wel gevaarlijk en drong ook sterk aan, 
maar niet succesvol. In de 2e helft bleef het spel mooi op en neer 
gaan. KGB was opnieuw sterker en vaker voor het doel te vinden, 
maar HBC kwam er steeds goed uit en hield KGB daarmee ach-
terin goed bezig. Halverwege de 2e helft liet HBC zien hoe het ei-
genlijk moet. Rick veroverde de bal in de verdediging, speelde zich 
vrij en gaf de bal op maat door aan Arjen. Zijn aanname was goed 
en de pass naar Jeroen perfect in de loop. Met een soepele bewe-
ging stuurde Jeroen de laatste man het bos in en maakte de 0-2. 
De ontlading was groot. 
KGB drong nog meer aan. Het middenveld met de onvermoeibare 
Ashwin en de TV ster Frank hadden hun handen er vol aan. Toch 
wist KGB de uitstekend keepende Sebastiaan twee keer te ver-
schalken en dus de stand weer gelijk te trekken. De onverzette-
lijkheid van met name Denzel nam alleen maar toe. Gesteund door 
zijn secondanten Liban en Maarten pareerde hij verder elke aan-
val.  De kwaliteit van Arjen gaf in de laatste minuut de doorslag. 
Even die ene meter ruimte en de bal lag in het net, 2-3. De opluch-
ting bij de spelers en langs de kant was voelbaar. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

VEW aan kop na twee wedstrijden
Heemstede - Na twee gespeel-
de wedstrijden heeft VEW de vol-
le buit binnen; twee voetbalwed-
strijden gespeeld en zes punten. 
Afgelopen zaterdag werd UNO 
met 0-3 verslagen. Hierdoor is 
VEW de enige ploeg in de vierde 
klasse B nog geen punten heeft 
verspeeld. 
Met vijf ex-UNO spelers in de 
gelederen reisde VEW af naar 
Hoofddorp.  In de beginfase was 
het voor beide ploegen nog een 
beetje aftasten. Maar na 20 mi-
nuten kreeg VEW, nadat de druk 
langzaam was opgevoerd, een 
penalty toegewezen. Jeroen Vel-
tenaar rondde deze koelbloe-
dig af. Daarmee was eigenlijk de 

wedstrijd al gespeeld. Want VEW 
kreeg vervolgens enorm veel 
kansen om de score uit te brei-
den. Maar het bleef echter tot 
aan de rust 0-1. Tien minuten na 
rust werd de score eindelijk ver-
dubbeld. VEW-er Yordi de Gier 
was de gelukkige doelpunten-
maker. Helaas moest diezelfde 
speler, even later, een gele kaart 
in ontvangst nemen. De scheids-
rechter gaf deze voor een wat 
onbenullige overtreding.  Ook 
Paul van Marsbergen, inmiddels 
uitgegroeid tot een van de rou-
tiniers van het erg jonge VEW 
team, incasseerde een dergelij-
ke kleur kaart.  Dat in de laat-
ste 10 minuten van Jeroen Velte-

naar opnieuw het net vond was 
eigenlijk voor de statistieken. De 
krachtsverhoudingen waren de-
ze wedstrijd duidelijk. Ook de 
VEW trainer was redelijk tevre-
den. Wat hem betreft hadden er 
meer goals mogen worden ge-
maakt. Hoewel er pas twee wed-
strijden zijn gespeeld, is het met 
de eerste periode in het ach-
terhoofd altijd lekker wanneer 
het doelsaldo fl ink wordt opge-
schroefd. Volgende week zal dit 
wel niet lukken want dan komt 
buurman RCH op bezoek. De-
ze traditionele ‘burenruzie’ is al-
tijd een spannende pot. Aan-
vang 14.30 uur, Sportparklaan te 
Heemstede. 

Heemstede - Op 14 november van dit jaar be-
staat Tennisvereniging Merlenhove 30 jaar. De 
vereniging geeft een feestelijk tintje aan dit ge-
beuren door op zondag 20 september een jubi-
leummiddag te organiseren. Deze start om 14.00 
uur en is niet alleen toegankelijk voor leden maar 
staat ook open voor iedereen die TV Merlenhove 
een goed hart toedraagt. De vereniging nodigen 
zo veel mogelijk oud-leden en bekenden uit om 
er met elkaar een gezellige reünie van te maken. 
Stond het 25-jarig jubileum in het teken van de 
clinic met Jacco Eltingh (zie foto), dit keer zijn het 
de eigen toppers van Merlenhove, die de afgelo-
pen 30 jaar in het eerste team van de vereniging 
speelden, die het thema bepalen. Het tennispro-
gramma voor alle deelnemers start om 14.00 uur. 

Trainen met toppers, service meten met een snel-
heidsmeter en veel spelen. Daarna volgt een fo-
tomoment (16.30 uur) en een offi cieel deel van 
het programma inclusief borrel. Om 17.00 uur 
starten de demonstratiewedstrijden van de spe-
lers die de laatste dertig jaar in het eerste team 
speelden. De spelers uit de jaren 1985-1995 met 
en tegen spelers van de jaren 1995-2005 en spe-
lers uit de jaren 2005-2015 met en tegen spelers 
van de huidige selectie.

Ook oud-leden die geen uitnodiging hebben ge-
had, supporters van TV Merlenhove en fami-
lie kunnen meedoen met dit evenement door 
zich op te geven via de inschrijfl ink op de site
www.merlenhove.nl. 

Jubileum TV Merlenhove in teken van 3x10 jaar

Specialiteitenmenu 
Van maandag t/m donderdag 
bereiden de Casca koks in Eet-
huis de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede betaal-
bare maaltijden. Twee keer per 
maand is er een themamaaltijd. 
Op dinsdag 22 september is 
dat een specialiteitenmenu. U 
kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. Aanschuiven aan de 
stamtafel, voor mensen die al-
leen komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur. 

Het themadiner kost 9,95. Re-
serveren tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf: 023–548 38 28.

Woensdagavond: Filmavond
Op woensdag 23 september 
draait bij Casca Nova een Ne-
derlandse romantische kome-
die over het leven van vier goe-
de vriendinnen. Een noodlot-
tig en bizar ongeval voert hen 
naar de besneeuwde bergtop-
pen van Oostenrijk. Deze fi lm 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede om 20.00 
uur, entree 7 euro. Reserveren: 
(023)548 38 28.



Bijeenkomst
vrijwilligerswerk
Dinsdag 29 september, bij-
eenkomst Casca de Luifel over 
vrijwilligerswerk voor doel-
groep verstandelijk gehandi-
capten. Met info van gasten. 
Aanmelden:
vrijwilligerspunt@casca.nl
19.30-20.30 uur.

Festiviteiten
Kinderboerderij
Zondag 20 september 
Oogstfeest en hobbymarkt op 
Kinderboerderij ‘t Molentje in 
Heemstede. 11.00-15.00 uur. 
Diverse producten te koop, 
ook activiteiten voor kinderen. 
Standplaats hobbymarkt: 10,-  
euro, info: kinderboerderij@
heemstede.nl.

Film
Woensdag 23 september, 
Nederlandse komedie over 
vier vriendinnen. Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur.
Entree: 7,-.
Reserveren: (023)548 38 28.

Kinderkledingbeurs
Zaterdag 3 oktober in de 
gymzaal van de Jacobaschool, 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede 
van 11.00 tot 12.30 uur. 
Kleding inbrengen: vrijdag-
avond 2 oktober 20.00-22.00 
uur. Aanmelden via: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.
Uitzonderingen inname: leren 
kinderschoenen, ondergoed 
en pyama’s.

Lezing
Woensdag 7 oktober, le-
zing door Aart Mak bij Cas-
ca. Onderwerp: Levenseinde. 
De dood vraagt om levensbe-
schouwing. Inloop 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis.

Lezing weduwe 
Glastra van Loon
Woensdag 23 septem-
ber, door Karin Kuiper. Ver-
telt over haar boek ‘1001 da-
gen van rouw’. Aanvang 20.00 
uur. Oosterkerk Haarlem, Zo-
merkade 165. Toegang: 5 euro 
aanmelden niet nodig.
Info: www.inekesmit.nl.

Mode Event 
Heemstede
Zaterdag 26 september
organiseert winkeliersvereni-
ging Winkel Centrum Heem-
stede een spectaculaire
modeshow. 18 ondernemers 
doen mee. Locatie: tussen de 
terrassen van Family en Ba-
tifol. m.m.v. Dennis van Ree,  
van Jimin Music uit Heem-

stede. Eerste show: 13.00 uur. 
Tweede: 14.00 uur en derde 
15.00 uur. Elke show duurt 40 
minuten. 
Presentatie in handen van
Beryl van Praag (foto: de Kiek-
jesfabriek).
Meer info: marketing@wch.nl.

Open Dag Podia
Zondag 20 september 
‘Speeddaten met Podia Heem-
stede’ voorproefjes nieuwe 
seizoen in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
14.00-17.00 uur.
Toegang gratis. Restaurant 
139 (Zandvoortselaan) zorgt 
voor een tapas-verrassing.
Info: www.podiaheemstede.nl.

Rommelmarkt 
Heemstede
Zondag 20 september, 9.30-
16.00 uur. Curiosa, boeken, 
kleding en meer. Sporthal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Toegang: 2,50. Kinderen t/m 
11 jr onder begeleiding gratis.
Info: bureau Mikki, 0229-
244739 of 244649.
www.mikki.nl.

Rouwcafé
Zaterdag 19 september 
10.00-12.00 uur in de foyer 
van De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Met optreden van 
zangroep ‘Het Moment’. Ook 
zijn Westfriese troôstkoekies 
verkrijgbaar.
Toegang gratis. Aanmelden 
voor het café:
info@hetrouwcafe.nl of
Ria van Kleef 06-52306969.
Info: www.hetrouwcafe.nl.
Over de zangroep: 
www.jouw-moment.nl.

Seizoensopening
Casca Nova
Donderdag 17 september 
met fi lm en Indonesisch buf-
fet, Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aan-
vang 16.30 uur. Kosten: 16,50. 
Reserveren uiterlijk dinsdag 
15/9. Tel 023–548 38 28.

Snuffelmarkt
Zondag 20 september in de 
Van Zantenhal, Yweg 1415, 
Nieuw-Vennep. 9.00-16.30 
uur. Meer dan 200 kramen. 
Entree volwassenen: 4,- / Kin-
deren t/m 12 jr, onder geleide, 
gratis toegang. Parkeren gra-
tis.

Tentoonstellingen/
exposities
Vanaf 3 september in de 
Burgerzaal van het Raad-
huis Heemstede, selectie van 
kunst die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis

AgendA
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alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Info: www.hv-hb.nl.

September en oktober werk 
van Loes Hill uit Heemste-
de bij het Theehuis Cruqui-
us, Cruquiusdijk. Acrylwerken, 
veelal landschappen en bloe-
men. Info: www.loeshill.nl.

Theaterstuk 
Schweitzer
Vrijdag 18 september, thea-
terstuk over beroemde arts 
en theoloog Albert Schweitzer 
‘Levensdroom van een sterven-
de dokter’. 20.00 uur. In Tref-
punt, Akonietenplein 1, Ben-
nebroek. Na afl oop in gesprek, 
olv ds Aart Mak en ds Jolien 
Nak. Toegang: 10,- euro.

Theeconcert 
Zondag 20 september, eer-
ste Theeconcert van het sei-
zoen. Aanvang 15.00 uur. Op 
het programma het koor Co-
ro Cantoro olv Jorge Martinez 
Gálan. Locatie: Pinksterkerk, 
Camplaan 18. Toegang gra-
tis, wel deurcollecte. Na afl oop 
thee, koffi e en gebak in de
foyer verkrijgbaar.

Toneel
Vrijdag 18 september, 20.00 
uur. en zaterdag 19 septem-
ber, 14.30 + 20.00 uur. J.J. 
Cremer speelt klassieker Ma-
ria Stuart in Theater de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Ver-
haal over de vete tussen de
Engelse Koningin Elisabeth 
I en haar nicht Maria Stu-
art, Koningin van Schotland.
Geschreven door Schiller. 
Kaarten via info@jjcremer.nl of 
06-44776213.

Lezing over rouwverwerking
Regio - Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies van 
dierbaren. Rouw en verdriet zijn hierop de reactie. Daar kun-
nen we niet omheen. Hoe het rouwproces verloopt is voor ieder-
een anders. Hiervoor zijn geen wetmatigheden en er staat ook 
geen tijd voor zoals veel mensen denken, ook niet over hoe lang 
het rouwproces zal duren. Alice Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg organiseert hierover een informatieve avond.
Pastor Fons Captijn zal op deze avond vanuit zijn jarenlange 
praktijkervaring met het begeleiden van rouwenden, een lezing 
houden over de verschillende aspecten van rouw.
De lezing wordt afgewisseld met gedichten. Gedichten kunnen 
raken op zielsniveau, kunnen herkenning geven of je kunt er 
kracht uit putten om verder te gaan.
De avond vindt plaats op woensdag 7 oktober van 19.30 uur tot 
21.30 uur in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
De avond is gratis en iedereen is van harte welkom. Aanmelding 
via mail: info@aliceloeters.nl of 0255-517452.

Heemstede – Volgende week als de Heemsteder uitkomt, is het 
al herfst. Dus deze week de laatste zomerfoto. Ditmaal haalde 
Marenka Groenhuijzen de Springbalsemien voor de lens. In het 
bos van Groenendaal zie je ze heel veel. Plant je ze in je tuin, 
ben je er van verzekerd dat je het volgende jaar een tapijt van 
Springbalsemienen hebt. De oorsprong van deze balsemien ligt 
in het Himalaya-gebergte, met name in Tibet.
Springbalsemien is een sierlijke een-jarige plant met mooie 
licht- en donkereroze bloemen.
Ze staan graag in de zon of halfschaduw, maar willen liefst wel 
wat vochtige grond.
Ze zaaien zich dus makkelijk uit, maar met wieden zijn ze goed 
in de hand te houden. Het zaad is zwart. Je kunt ze in maart 
of april onder glas zaaien, in mei buiten. Ze kunnen van 50 cm 
tot 1.80 cm groot worden en bloeien van juni tot oktober. Wees 
voorzichtig met de zaadkokers, als je er tegen aan stoot sprin-
gen de zaadjes er uit en heb je het volgende jaar een Balse-
mienentuin.
De lipvormige bloemen zijn een genot voor bijen en een lust voor 
het menselijk oog.

Springbalsemien
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Laatste zomerfoto

De Knutselclub 
maakt 

vlindermobiel
Heemstede - Echt leuk om op je 
kamer op te hangen: een mobiel 
die zachtjes meedeint op een 
zuchtje wind met vlinders, libel-
les en bloemen. Op woensdag 23 
kun jij er zelf eentje maken bij de 
Knutselclub! Kom je ook? Knut-
seljuf Renate verzint altijd leuke 
knutsel ideeën, voor jongens en 
meisjes!
Je bent welkom van 13.30 tot 
15.00 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,- euro, 
een kaart voor 5 keer kost 22,50 
euro. Aanmelden: 023-548 38 28 
en kijk op: www.casca.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede

In deze uitgave:
- Workshop ‘tieners laten 
 meewerken’
- Regionale 
 evenementenkalender

Bijeenkomst voor inwoners op woensdag 23 september

‘Hoe helpt Heemstede?
Berichten over vluchtelingen die vanuit landen als Syrië en Eritrea een veilige 
plek zoeken om te wonen en te leven domineren het nieuws. Ook inwoners van 
Heemstede worden geraakt door de beelden en verhalen en vragen zich af wat we 
gezamenlijk kunnen doen om te helpen. De gemeente wil deze betrokkenheid en 
energie die er in de Heemsteedse samenleving is bijeenbrengen.

Wij nodigen inwoners die willen meedenken en willen helpen van harte uit voor de 
inwonersbijeenkomst ‘Hoe helpt Heemstede?’. De gemeente Heemstede organiseert de 
bijeenkomst op woensdagavond 23 september tussen 20.00 en 22.00 uur in het raadhuis. 
Daar komt de vraag aan de orde: hoe kan Heemstede vluchtelingen helpen? Met elkaar 
kunnen we initiatieven en ideeën delen, die kunnen bijdragen aan de opvang van 
vluchtelingen. 

Omdat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over vluchtelingen, zullen 
vertegenwoordigers van het COA, Platform Opnieuw Thuis en Vluchtelingenwerk 
Noord-West Holland aan deze avond deelnemen. COA staat voor Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers en is verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen in 
Nederland. Het Platform Opnieuw Thuis helpt gemeenten bij het zoeken naar creatieve 
oplossingen voor de huisvesting van toegelaten vluchtelingen. Vluchtelingenwerk biedt 
ondersteuning en begeleiding aan vluchtelingen in de opvangcentra en in gemeenten 
waar zij gehuisvest worden als zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. 

Programma
Onder leiding van burgemeester Marianne Heeremans zal het programma er als volgt 
uitzien: 
19.30 uur - Inloop
Vanaf 20.00 uur -  Informatie van het COA en de Stichting VluchtelingenWerk 
  Noord-West Holland
 -  Met elkaar aan tafel: in kleine groepen ideeën en 
  initiatieven uitwisselen
 -  Opbrengst bespreken
 -  Aan de slag?

Aanmelding vooraf is niet nodig. Graag tot 23 september. 

Herfstbal in wandelbos Groenendaal
Op zaterdag 7 november wordt het 
traditionele Herfstbal weer georganiseerd. 
Een sprookjesachtig feest in de avond waarbij 
een deel van het bos wordt omgetoverd 
tot sprookjesbos met duizend lichtjes. 
Fantasiefiguren vertellen een verhaal en 
zingen liedjes. 

Het herfstbal wordt dit jaar gehouden in het 
bosdeel achter de kinderboerderij. Op 14 oktober 
start de kaartverkoop op kinderboerderij ‘t Molentje 
in Heemstede. Kaartjes kosten 4 euro per stuk en 
geven toegang voor één volwassene en twee 
kinderen tot twaalf jaar. De starttijden zijn om 
17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur en 19.00 uur.



Bestuursleden voor Kringloopwinkel
U bent op zoek naar een uitdaging als voorzitter, 
secretaris of algemeen bestuurslid? Graag komen 
wij met u in contact als u een steentje wilt bijdragen 
aan het succes van deze Kringloopwinkel!

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoekt u gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen. U biedt 
een luisterend oor, vriendschappelijk contact 
en praktische hulp. Eind september start de 
voorbereidingscursus, dus meld u snel aan!

Kookvrijwilliger
Samen eten, samen genieten! Onder leiding van 
een kok en met andere vrijwilligers begeleidt u een 
groep van acht deelnemers bij het koken van een 
maaltijd op maandagavond.

Tip! 
Informatiebijeenkomst op 29 september 2015 
over het werken met verstandelijk beperkten
Wat houdt het werken met mensen met een 
verstandelijke beperking voor vrijwilligers in? 
Josien Haverschmidt, gedragswetenschapper, 
laat u kennismaken met de doelgroep. Carolien 
Salomonsz vertelt u alles over vrijwilligerswerk bij de 
Hartekamp.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Workshop Positief Opvoeden 
“Tieners laten 
meewerken” 
In de week van de opvoeding organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Heemstede de Positief Opvoeden 
workshop “Tieners laten meewerken”. 
De workshop vindt plaats op dinsdag 6 
oktober van 19.30 tot 21.30 uur op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Ouders 
met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 

In deze workshop wordt aandacht besteed aan 
enkele oorzaken van het niet willen meewerken 
van tieners. Waar lopen ouders precies 
tegenaan bij het gedrag van hun kind en welke 
positieve opvoedvaardigheden kunnen ze 
hierbij gebruiken? Wat zijn de valkuilen en hoe 
kunnen ouders hun kind stimuleren om mee 
te werken? Vervolgens worden een aantal tips 
voor ouders behandeld als hun kind toch dwars 
en opstandig blijft.

Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven via 
de knop themabijeenkomsten en cursussen 
op www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27463, ontvangen 

 1 september 2015
- Oudemanslaan 5 + 9, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 27544, 
 ontvangen 2 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 24188,  verzonden 

 11 september 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 109, het vervangen van de 

winkelpui en het magazijn verbouwen tot 
bovenwoning met zelfstandige opgang en 
dakterras, wabonummer 25023, ontvangen 
10 juli 2015. Het plan ligt 2 weken ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen van 15 september 
2015 tot en met 30 september 2015 zienswijzen 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Herenweg 121, plaatsen dakkapel op het 

achtergeveldakvlak, wabonummer 25808, 
verzonden 11 september 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Organiseren groot evenement in 2016
In overleg met omringende gemeenten in de regio 
Kennemerland is net als vorig jaar besloten een 
regionale evenementenkalender samen te stellen. 
Op deze kalender worden alle meldingen voor 
grote, potentieel risicodragende evenementen 
geplaatst zodat hulpdiensten zoals brandweer, 
politie en Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR), een beter overzicht 
hebben over de te organiseren grote evenementen 
in de regio.

Bent u van plan om in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, meld 
dit dan vóór 1 november 2015 zodat beoordeling 
kan plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier 
kunt u opvragen bij mevrouw I. van der Aart via 
e-mailadres: PostbusAJZ@heemstede.nl
 
In verband met de inzet van hulpdiensten is het 
niet gewenst dat grote evenementen binnen de 
regio tegelijkertijd plaatsvinden. Is dat wel het 

geval dan wordt in overleg met de organisatoren 
gezocht naar alternatieve data. Het door u gemelde 
evenement kan in verband met het waarborgen 
van de veiligheid voorgelegd worden aan politie, 
brandweer en GHOR. Zij geven een advies over de 
te nemen maatregelen.

Kenmerken groot evenement
Als tijdens de voorbereiding en uitvoering een 
gecoördineerde aanpak van politie, brandweer, 
GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk is, dan 
is er sprake van een groot evenement. Om dit te 
kunnen beoordelen moeten de volgende gegevens 
bekend te zijn:
- de datum waarop het evenement gepland is;
- het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
- aard van de bezoekers;
- bekende of verwachte specifieke risico’s;
- de plaats waar het evenement gehouden wordt.

Als het evenement als ‘groot en potentieel 

risicovol’ wordt beoordeeld, zal het op de regionale 
evenementenkalender worden geplaatst. In overleg 
met de gemeenten in de regio wordt de regionale 
evenementenkalender in december vastgesteld. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van de gemelde 
evenementen vaststaat.

Wanneer u vóór 1 november a.s. geen melding 
heeft gedaan van het voornemen een evenement 
te organiseren, wordt het voorgenomen evenement 
niet op de regionale evenementenkalender 
geplaatst. Het gevolg daarvan kan zijn dat het 
evenement op de gewenste datum niet door kan 
gaan doordat het niet binnen de vastgestelde 
regionale evenementenkalender ingepast kan 
worden.

Na vaststelling van de definitieve kalender kunt u 
een vergunning voor het evenement aanvragen bij 
de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de 
gemeente.



Podia Heemstede zoekt coördinator
Heemstede - Doordat de huidi-
ge coördinator, Leo Koot, dit na-
jaar de Stichting Podia Heemste-
de (SPH) gaat verlaten, zoekt de 
organisatie naar invulling van de 
vacature die daardoor ontstaat.
SPH zoekt nu naar een nieuwe 

bevlogen spin in het web, die er 
plezier in kan vinden om met een 
team gemotiveerde vrijwilligers 
mooie culturele avonden te or-
ganiseren in Theater de Luifel en 
de Oude Kerk. 
De vertrekkende Leo Koot werkt 

sinds 1999 als vrijwilliger bij The-
ater de Luifel. In die tijd heeft hij 
zich ontpopt als een gedreven, 
betrokken collega bij wie dienst-
verlening hoog in het vaandel 
staat. Informatie:
podiaheemstede@gmail.com. 

Workshop Shakespeare op Hageveld

Nog voordat de deuren waren 
geopend werd ons verteld wat 
we moesten doen als we een 
belangrijk persoon zagen. Een-
maal binnen, werden we opge-
wacht door een koning(in), of-
tewel een belangrijk persoon. 
Als de koning(in) dan naar jou 
toeliep moest je opstaan, buigen 
en altijd antwoorden met “your 
Majesty” zoals geoefend. Hier-
na volgde gelijk een speech van 
Richard II. Dit had allemaal te 
maken met de belangrijke on-
derdelen van Shakespeare’s 
stukken. Het eerste belangrijke 
punt was important people, er 
werden in totaal zes punten be-
handeld.
 
Hierna werd de beginscène van 
Macbeth nagespeeld en wer-
den er drie mensen uit het pu-
bliek gekozen om de heksen te 

spelen, dit tot (on)genoegen van 
velen. Verkleed en wel werd de-
ze scène prachtig uitgevoerd wat 
zorgde voor veel gelach, door en 
om de spelers. Deze scène werd 
gevolgd door een andere mooie 
scène die ook deels door het pu-
bliek werd uitgevoerd. Van te vo-
ren had een aantal mensen een 
envelop gekregen die ze pas 
mochten openmaken als het 
werd gezegd. Hierin zat een uit-
nodiging voor het feestmaal bij 
Macbeth en Lady Macbeth thuis. 
Tijdens het feestmaal werd Mac-
beth gek doordat hij Banquo’s 
geest zag en dat zorgde voor een 
vroege afloop van het feestmaal. 
Dit had allemaal te maken met 
het volgende belangrijke punt: 
madness.
 
Het punt dat hierna behandeld 
werd was soliloquy. Zo noem je 

een scène waarin een speler zich 
alleen richt tot het publiek om zo 
de gedachten van het persona-
ge duidelijk te maken. En om dit 
wat duidelijker te maken werden 
er verschillende voorbeelden ge-
geven. Zo werd een scène uit 
Hamlet voorgedragen en een 
scène uit Othello nagespeeld. 
Het volgende punt was death, 
omdat er nu eenmaal heel veel 
mensen doodgaan in Shake-
speare’s stukken. En het laatste 
punt dat behandeld werd was 
structure.

Als afsluiting van de workshop 
werd er aan een aantal men-
sen een script van Pyramus en 
Thisbe uitgedeeld. Niet ieder-
een was hier even blij mee, jon-
gens moesten als vrouw ver-

kleed, er werd een leeuwenmas-
ker uitgedeeld en iemand moest 
een muur spelen. Dit alles lever-

de een hilarische, maar toch tra-
gische scène op. 
Door: Suze de Groot

Heemstede - Donderdag 10 september had klas 5 van College 
Hageveld een workshop over Shakespeare.Deze periode heeft 
klas 5 het met Engels over Shakespeare en voornamelijk over 
het stuk Macbeth. Daarom waren er speciaal twee mensen 
van een toneelgroep uit Engeland naar Hageveld gekomen om 
de hele vijfde klas op spelenderwijs informatie over Shake-
speare bij te brengen. Wat heel leuk was aan deze workshop 
en voor sommige mensen misschien minder leuk, is dat het 
publiek heel veel mee moest doen.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergaderingen
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
24 september 2015 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 24 september 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 

Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015
- Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester 

en Wethouders gemeente Heemstede 2015
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

Hamerpunten
- Verordening financieel beleid en beheer 2015
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 (ofwel Veegwet SZW 
2015) en het herstellen van enkele omissies.

- Vaststellen Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 september 2015
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
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