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Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *

Omgeving: Havenstraat, Nijverheidsweg

Marktmeester en coördinator evenementen 
Rinke van den Bor, de gastheer van Heemstede
Heemstede – Hij was een 
rasechte Amsterdammer, 
maar heeft inmiddels wel zijn 
geluk gevonden in Heemste-
de met als woonplaats Hoofd-
dorp. Hij volgde de VMBO 
gastheerschap en maakte 
dat als BOA, buitengewoon 
opsporingsambtenaar, hele-
maal waar in Heemstede. Als 
Boa ben je een schakel tus-
sen gemeente en burger, een 
gastheer met soms een ver-
maning. De gemeente heeft 
de participatie ingezet en 
vroeg hem om de training 
‘Train de trainer’ te volgen 
met collega’s uit Bloemen-
daal. Zo werden zij de trai-
ners van hun collega-amb-
tenaren om meer naar bui-
ten te werken. Haal je infor-
matie bij de burgers, luister 
naar ze en neem ze serieus. 
Niet jouw mening is van be-
lang maar wat de burger ver-
telt. Wel met inachtneming 
van de richtlijnen. Als markt-
meester wil hij dit in praktijk 
brengen door non-profi tor-
ganisaties ruimte te geven op 
de markt. Zoals voor de ac-
tie ‘Blind voor één dag’, Stich-

ting WIJHeemstede en afge-
lopen week de Week van de 
Veiligheid. ‘Kom in mijn Tuin’ 
is ook zo’n organisatie die uit 
de burgers is voortgekomen. 
Sportclubs en andere orga-
nisaties kunnen de markt-
meester in het raadhuis al-
tijd benaderen, hij kijkt wel of 
er ruimte is op welke woens-
dag. Van statafel tot markt-
kraam voor welke organisatie 
dan ook. Gastheerschap kan 
hij zeker invullen als coördi-
nator van de evenementen 
wat Bert de Vos de laatste ja-
ren deed, maar die is per be-
gin november met pensioen. 
Een functie die op het lijf ge-
sneden is voor Rinke die er 
dan ook veel zin in heeft. Hij 
somt even de agenda van de 
komende tijd op. De Heem-
stede Loop op 29 oktober, 
Heemstede Herdenkt op 15 
november en Sinterklaas die 
op 18 november aankomt. 
Straks nog de Kerstsamen-
zang op het dorpsplein, de 
kerstboomverbranding en 
de Nieuwjaarsbijeenkomst in 
het raadhuis. Succes Rinke!
Ton van den Brink 

Leerlingen Hageveld actief voor duurzaamheid
Heemstede - 10 oktober 
was de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid. Aanleiding 
voor College Hageveld om 
een duurzame week te orga-
niseren, van 9 tot en met 13 
oktober.

Sebastiaan Nieuwland, wet-

houder Duurzaamheid, pre-
senteerde samen met rec-
tor Wille Straathof een nieu-
we manier van afval inzame-
len op de school. Bovendien 
heeft een team van 10 do-
centen zich aangemeld voor 
de landelijke Energy Battle 
waar de gemeente Heemste-

de voor de zesde keer aan 
mee doet. 
Er zijn in de duurzame week 
nieuwe containers geplaatst, 
die onder meer plastic fl esjes 
apart inzamelen. Door beter 
gescheiden in te zamelen is 
het ook makkelijker om an-
dere, nieuwe of zelfs betere 
producten te maken van de-
ze grondstoffen. 

Team docenten doet 
mee aan Energy Battle 
De Energy Battle wordt geor-
ganiseerd door het Klimaat-
verbond en loopt van okto-
ber 2017 tot en met januari 
2018, met in Heemstede drie 
verschillende deelnemende 
teams. Deze wedstrijd tussen 
verschillende gemeenten sti-
muleert deelnemers om thuis 
op eenvoudige wijze ener-
gie te besparen, soms tot wel 
15%. Gemeente Heemstede 
was in 2016 winnaar, doordat 
de deelnemende teams het 
meest hadden bespaard. 

Energiescan levert
energiebesparing op
Als winnaar van de Energy 
Battle 2016 ontving gemeente 
Heemstede een energiescan 
voor een locatie naar keuze. 
De gemeente heeft College 
Hageveld de scan aangebo-
den en er zijn al besparingen 
gerealiseerd door de scan en 
bijbehorende monitoring. Een 
mooi resultaat: ook een mo-
numentaal gebouw als dat 
van College Hageveld kan 
dus energie besparen. 

Meer activiteiten van 
college Hageveld
Maandag stond in het te-
ken van de ‘Meatless Mon-
day’ met alleen vegetarisch 
eten bij College Hageveld. Op 
de ‘Dikke Truien Dinsdag’ is 
de verwarming niet aan ge-
weest. Woensdag was het 
‘Wasteless Wednesday’ met 
aandacht voor afval en op 
‘Doortrap Donderdag’ is ie-
dereen uitgedaagd om op de 

fi ets naar school te komen. 
De hele week konden leer-
lingen in een ideeën bus hun 
goede ideeën over het ver-
duurzamen van hun school 
inleveren. Vrijdag sloot de 
ideeën bus en zijn de prijs-
winnaars bekendgemaakt. 
De ideeën die een toepasse-
lijke prijs opleverden waren 
het uitzetten van de verlich-
ting in de kantine overdag, 
het verminderen van de hoe-
veelheid papier door meer 
gebruik van o.a. het digibord 
in de klas en het stimuleren 
van de app ‘ Afvalscheidings-
wijzer’ om het gescheiden af-
val inzamelen op school goed 
toe te passen. 

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

 

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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 22 oktober, 10.00 
uur. Spreker: Willem Duijn
‘Van Levend Woord Ge-
meente en de Bus evange-
lisatie’.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 22 oktober 
Oude Kerk, 10u.: ds. T.B. 
Hop (Hillegom), Crèche 
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 22 oktober, 10u.
Ds. G.Th. Vollebregt uit 
Sassenheim.
Koffi edrinken in het Ja-
gershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 22 oktober, 10.30u. 
Eucharistieviering, Pastoor 
J-J van Peperstraten, Bavo-
koor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (37)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 22 oktober, 10u. 
Voorganger Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Volgens diverse advertenties 
in de kranten van toen wordt 
vermeld dat slagerij W. Rog-
geveen opgericht is in 1900. 
Raadhuisstraat 94 is al van 
voor die datum. Toentertijd 
zat er aan de linkerkant van 
het pand een doorgang naar 
de achterzijde. In het adres-
senboek van Haarlem van 
1 januari 1923 wordt ene J. 
Spaargaren genoemd als sla-
ger op nr. 94. De toenfoto is 
een fragment uit een foto uit 
het archief van de HVHB van 
eind 60/begin 70. Toen lag de 
winkelpui iets naar achter in 
het pand.
Op 16 mei 1930 wordt er met 
‘W. Roggeveen’ geadver-
teerd, terwijl er in het stra-
tenboek van Heemstede op 1 
januari 1929 al een melding 
staat van ‘Vedder, K., fa.  W. 
Roggeveen’. Het is wat ondui-
delijk wanneer Vedder pre-

cies begonnen is. Er wordt 
veel geadverteerd in de jaren 
30 met ‘K. Vedder, fi rma Rog-
geveen, Vleeshouwer en Fij-
ne Vleeswaren’.
Volgens de Haarlemse Cou-
rant van 10 november 1942 
kreeg Vedder een boete van 
fl . 550,00 voor het overtre-
den van maximumprijzen. In 
adressenboeken van 1940 
en 1942 wordt ook nog L.M. 
van Teylingen als slager ge-
noemd. In het Adressenboek 
van 1 januari 1971 staat P. 
Boer vermeld op Raadhuis-
straat 94. In 1974 een aan-
passing van de winkelpui vol-
gens bouwtekeningen bij de 
Gemeente Heemstede. 
Sinds 5 september 1994 zit 
v.d. Geest keurslager alweer 
in het pand. In 2005 werd de 
pui nog eens veranderd.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 16 oktober 2017, 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Luthermaand
Zondag  22  oktober, 10u.:   
pastor Rob Verhaegh, dr. 
Jan van Butselaar. Kinder-
café.

www.pkntrefpunt.nl

een zeer zomerse herfstdag. 
Het pand is nog duidelijk her-
kenbaar. Peter v.d. Geest zegt 
dat het pand ooit als bakkerij 
is begonnen.
Mocht u informatie of beeld-

materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Pianorecital in Bloemendaal
Regio - Op donderdag 26 oktober geeft Nikola Meeuwsen 
een pianorecital in De Kapel aan de Potgieterweg in Bloe-
mendaal. Op het programma staan werken van o.a. Bach, 
Mozart, Grieg, Brahms en Rachmaninov. Aanvang is 20.00 
uur. Voor nadere informatie: www.dekapel-bloemendaal.nl.





Heemstede – De brand-
weer doet veel aan voor-
lichting over brandpreven-
tie. Woensdag stonden Je-
roen Derksema, Monica van 
Vliet en Maurice Kauffman 
op de markt, uitgerukt met 
een vroegere brandweerwa-
gen die was omgebouwd om
juist brand te voorkomen. 
Zorgen dat er geen brand uit-
breekt is altijd goedkoper dan 
duur uitrukken om te blus-
sen. Ze beschikken zelfs over 
ambassadeurs die aan huis 
advies kunnen geven welke 
voorzieningen u kunt treffen 
om brand te voorkomen.
Weet u dat door het gebruik 
van kunststoffen en elek-
trische apparatuur een wo-

ningbrand zich snel uitbreidt 
en u maar drie minuten heeft 
om die te verlaten? Kan de 
brandweer uw woning vin-
den of is uw huisnummer 
weg? Wat moet je doen bij 
een vlam in de pan? Senioren 
zijn vaak kwetsbaar en wo-
nen veelal alleen. Vooral voor 
hen is zo`n ambassadeur be-
langrijk. Die kan rookmelders 
laten plaatsen op de plaats 
waar die ook werkt. Een kool-
monoxidemelder kan levens 
redden. Een gratis brand-
veiligheidsinspectie is voor 
hen dan ook heel nuttig, de 
brandweer doet het graag. 
Kijk eens op: www.brand-
weerkennemerland.nl.

Politie je vriendje?
Wijkagent Bob van der Kolk 
gaf uitleg over babbeltrucs, 

Jeroen Derksema Brandweer 
met Banjo Billy.

Wijkagent Bob van der Kolk met imker Pim Lemmers.

Week van de veiligheid 
Politie, brandweer en imker samen op de markt

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels in het 
echtscheidingsrecht. Op dit moment hebben partners 
de keuze om te trouwen in gemeenschap van goe-
deren of op huwelijkse voorwaarden. Wanneer hier-
in geen keuze wordt gemaakt, geldt automatisch de 
gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle be-
staande en toekomstige schulden en bezittingen van 
de partners samen zijn. Wanneer partners vervolgens 
gaan scheiden krijgen beide partijen de helft van de-
ze schulden en bezittingen. Als partners na 1 januari 
2018 in het huwelijksbootje treden geldt voortaan een 
andere regel: de beperkte gemeenschap van goede-
ren. Deze nieuwe wetgeving brengt een aantal veran-
deringen met zich mee. Door deze nieuwe wetgeving 
vallen niet alle bezittingen en schulden in de gemeen-
schap. Bezittingen of schulden die vóór het huwe-
lijk zijn gemaakt blijven van de persoon zelf. Ook er-
fenissen of schenkingen van voor het huwelijk vallen 
niet in de gemeenschap. Wanneer een van de part-
ners een eigen onderneming heeft voordat het huwe-
lijk wordt gesloten, dan blijft deze ook nadat er ge-
trouwd is privébezit. De schulden en bezittingen die 
tijdens het huwelijk in deze onderneming worden ge-
maakt, vallen echter wel in de gemeenschap. Bij de 
echtscheiding waarbij sprake is van een beperkte ge-
meenschap van goederen moet dus worden nage-
gaan welke bezittingen en schulden van wie waren 
voor het huwelijk. Deze hoeven daarom bij echtschei-
ding immers niet bij helfte te worden verdeeld. De 
beperkte gemeenschap is straks een automatische 
regel, maar er kan nog steeds in gemeenschap van 
goederen worden getrouwd, ook na 1 januari 2018. 
Echter, de gemeenschap van goederen moet dan als 

een ‘huwelijkse voorwaarde’ worden 
opgesteld en ondertekend bij de no-
taris. De automatische beperkte ge-
meenschap is een nieuw in het echt-
scheidingsrecht en kan tot lastige si-
tuaties leiden. Wij raden dan ook aan 
om advies in te winnen over dit on-
derwerp indien u van plan bent om 
te trouwen na 1 januari 2018.
Mw. mr. E. van Haasteren
(arbeidsrechtadvocaat)

Column

Beperkte 
huwelijksgemeenschap

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

INGEZONDEN

HBC G1 - HFC G1: 4 -1    
Een goede buur...
De eerste wedstrijd ooit van het, 
toen nog, jonge team was tegen 
HFC. Zij waren ook net begonnen 
met een G-team en we vonden el-
kaar om een keer een echte (oe-
fen)wedstrijd te spelen. Het was in 
2005. In die 12 jaar daarna zijn we el-
kaar nog vaak tegen gekomen.
Ook vandaag komen de buren op bezoek. 
De wedstrijd is net bezig of HFC scoorde met een kopbal 
bijna 0-1. Op tijd wakker geschud scoorde Martijn met een 
hard schot waarna Davy, na een prachtige krul, het twee-
de doelpunt op zijn naam kreeg. Thomas scoorde voor de 
rust nog twee keer zodat HBC met 4-0 de rust kon in gaan.
De tweede helft begint daarna goed maar HBC komt he-
laas niet tot scoren, al waren de kansen waren er best. Het 
werd wel een boeiende wedstrijd met een spel dat over 
en weer ging, maar wat ook heel veel kracht kostte. De 
jongens raakten ook vermoeid en werden regelmatig ge-
wisseld. HFC scoorde nu wel en HBC werd zowaar even-
tjes terug gedrongen. Het Heemsteedse team hield ech-
ter goed stand en de eind uitslag was daarom ook terecht 
4 -1 voor HBC.
Na 4 wedstrijden 12 punten, met 27 doelpunten voor en 
2 tegen, daar tekent elke coach voor. Het publiek en de 
coach genoten van de wedstrijd. Nu even een weekje vrij 
en dan op naar de volgende buur in Bloemendaal.
George Lucardie

2005. In die 12 jaar daarna zijn we el-

inbraakpreventie, oplichting 
aan de deur, politiekeurmerk 
om inbraak te voorkomen en 
maakte daarmee vrienden. 
Met de tien tips om diefstal te 
voorkomen, simpel door als 
je weggaat de deuren op slot 
te doen, écht op slot, zodat ze 
er met een plastic pasje toch 
niet in kunnenkomen, laat 
geen ladder in de tuin staan, 
laat buren de post opruimen 
als je op vakantie bent en een 
spionnetje werkt. Als Bob be-
zig is volgen er zoveel tips dat 
als marktbezoekers zijn ad-
viezen opvolgen de kwaad-
willenden het beter verderop 
kunnen zoeken. 

Pim Lemmers, de imker van 
Heemstede en inmiddels ook 
van het regeringscentrum 
van Nederland, gaf tips over 
bijtjes, bloemetjes en beest-
jes. Heb je last van muizen of 
ratten hoef je niet direct met 
gif te beginnen, dat is nog-
al milieuonveilig en gevaar-
lijk voor roofvogels. Zorg dat 
ze niet in huis komen is be-
ter. Gaten kan je opvullen 
met staalwol, een muizen-
val werkt prima of een in-
loopkastje, is wat vriendelij-
ker. De markt werd vrolijk van 
de muziek die steeds langs-
kwam vanwege de winactie 
van de Heemsteder. Een Ban-
jo Billy op een mechanische 
en rollende stier zong vrolij-
ke deuntjes en speelde op 
zijn banjo. Heemstede zag er
vrolijk uit op de markt.
Ton van den Brink 

Heemstede 
Cup bij Plexat 
Heemstede - Dit seizoen is 
er bij Plexat, de jongerenaf-
deling van WIJ Heemstede, 
1x per maand een speciaal 
en avontuurlijk aanbod voor 
tieners (11 t/m 14 jaar). 
Terug van weggeweest: de 
Heemstede Cup! Een zaal-
voetbaltoernooi met korte 
wedstrijdjes voor teams van 
4 spelers op vrijdag 20 ok-
tober van 20.00 tot 21.00 uur 

in de gymzaal aan de van der 
Waalslaan (bij basisschool 
de Evenaar). De deelname 
is gratis. Op woensdag 1 no-
vember kun je outdoor kar-
ten. Echt racen doe je buiten! 
Op een heuse kartbaan bui-
ten met uitdagende bochten. 
De buitenkarts gaan zelfs 
harder dan de gemiddelde 
indoor binnenkart. Je moet 
wel minimaal 1.35 meter 
groot zijn. Er kunnen maxi-
maal 8 deelnemers mee en 
de kosten zijn 20,- euro per 
persoon incl. vervoer, drin-

ken, uitleg en 2 heats. Vertrek 
is om 14.00 uur op woensdag 
1 november vanaf Plexat, He-
renweg 96, Heemstede en 
hier komen we ook weer aan 
om ongeveer 18.00 uur. 
Graag aanmelden voor zater-
dag 21 oktober:
plexat@wijheemstede.nl  of
023-5483828. 
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Heemstede - Woensdag jl. 
was het een leuke markt-
middag in Heemstede. Op de 
weekmarkt werd de uitslag 
bekendgemaakt van de win-
actie uit de Heemsteder. Vori-
ge week stond de grote actie 
in het hart van de krant. Di-
verse marktkramen presen-
teerden zich met een adver-
tentie en gaven zo blijk van 
hun deelname aan de lekke-
re winactie. Want door het in-
vullen van een bon met naam 
en contactgegevens kon-
den marktbezoekers mee-
doen aan de actie. Eerst na-
tuurlijk wel de bon in de des-
betreffende boxen inleve-
ren! Er waren heel wat deel-
nemers maar niet ieder-
een was daadwerkelijk nog 
op de markt rond een uur 
of drie gisterenmiddag, zo-
dat niet alle winnaars hun 

gewonnen prijs mee naar 
huis konden nemen. Geluk-
kig waren mevrouw Postma 
uit de Riemersmalaan en In-
ge van Eden (op de foto) uit 
de Kohnstammlaan wél aan-
wezig. Inge won zo’n prachti-
ge volle mand met lekkernij-
en en andere producten die 
het leven veraangenamen. 
Je kon of een gevulde mand 
winnen of een enveloppe met 
daarin maar liefst 100 euro 
aan waardebonnen. Niet al-
leen de winactie zorgde voor 
een goedbezochte markt-
dag maar daar hielp zeker 
ook de gezellige muziek aan 
mee. Een nieuwerwetse trou-
badour zong en speelde met 
zijn banjo vrolijke muziek. 
Dat de Heemsteedse markt-
bezoekers niet al te schuch-
ter zijn bleek uit de sponta-
ne dansjes die ontstonden op 

de melodieën die werden ge-
speeld. Ook marktkoopman 
en organisator van de winac-
tie, Jaap Bos, stond dansend 
op de markt. Jaap verdiende 
met recht een applaus, ook 
al vanwege zijn onvermoe-
de talenten als zanger. Jaap 
had een heus marktlied ge-
maakt, ‘Op de markt is het 
altijd gezellig’, en droeg dat 
vol overgave voor. Het re-
frein werd uitbundig meege-
zongen door het publiek. Zo 
maar een marktdag in Heem-
stede. Maar wel eentje waar 
je heel vrolijk van wordt.
Joke van der Zee

Jubilarissen EHBO: altijd een feestje
Heemstede – Hij wilde met 
de auto naar Griekenland rij-
den, samen met zijn zoon, 
maar in Joegoslavië zag hij 
een vreselijk auto-ongeluk 
waar al mensen zich over 
ontfermden, maar even la-
ter kwamen ze een armoe-
dige ambulance tegen. Toen 
realiseerde Hans van der 
Brandt zich hoe zo`n reis-
je, met je zoon naast je, kan 
afl open. Terug in Nederland 
meldde hij zich bij de EHBO, 
nu 25 jaar geleden. De EHBO 
houdt haar leden in ere, zo 
stond donderdagavond Hans 
op het podium in de Craye-
nesterschool, vóór de bijna 
zestig collega EHBO’ers om 
de Tilanus Jr medaille in het 
zilver in ontvangst te nemen 
van Noord-Holland voorzitter 
Mark Waterman en kon Ga-
brielle Venix-De Graaf van het 
districtsbestuur de draagpen-
ning in zilver opspelden. Hans 
vond het altijd een gerust-
stellend idee om in te kun-
nen grijpen als het nodig zou 

zijn en bij zijn werk als leraar 
techniek op het ROC Am-
sterdam kwam dat regelma-
tig van pas. Maar ook als ma-
nager later in zijn carrière kon 
hij nog vele malen optreden 
als eerste hulpverlener. Daar-
naast levert het `posten`, het 
blaren doorprikken en tra-
nen drogen tot levensredden-
de hulp bij bloedingen of een 
acute hartstilstand, de eerste 
hulp bij ongelukken verlenen, 
fi jne ervaringen op. Met je 
snufferd vooraan bij het cir-
cuit in Zandvoort  is wel het 
meest aansprekende voor-
beeld. Dat leek Desiree Mul-
der vroeger ook zo leuk als ze 
op de motor naar Zandvoort 
ging. Ze had al vroeg inte-
resse, die EHBO-opleiding 
het komt ook veel van pas bij 
haar werk in de zorg bij SEIN, 
het epileptisch centrum Meer 
en Bosch. Daar volgde ze net 
een cursus geweld en agres-
sie en was nog even vol van 
die ervaringen. Ook zij kreeg 
zilver opgespeld, daarna be-

gon het EHBO-feestje wat je 
bijna een familiefeestje mag 
noemen. Een grote familie 
van bijna zestig man, middel-
groot volgens de leiding van 
Noord-Holland.

25 jaar EHBO Heemstede, Desiree Mulder met Hans van der 
Brandt.

Om op volle sterkte te kunnen 
optreden is familie uitbreiding 
wenselijk, u kunt zich oriën-
teren op de website: www.
ehboheemstede.nl en opge-
ven bij Karla Groen, telefoon 
023-5362482, mail:
karlagroen@planet.nl 
Ton van den Brink  

Loven en 
bieden in 

Sportcentrum 
Groenendaal

Regio - Zondag 22 okto-
ber wordt een grote rommel-
markt gehouden in  Sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 te Heem-
stede. In deze sportaccom-
modatie wisselen die dag 
weer vele gebruikte goede-
ren, na het loven en bieden, 
van eigenaar. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd di-
vers en verrassend: van ou-
de obligaties tot een authen-
tiek houtsnijwerk of een leuk 
kledingstuk. De vlooienmarkt 
is open van 9.30 tot 16.00 uur 
en de toegang bedraagt 2,50 
(kinderen tot en met 11 jaar, 
onder begeleiding hebben 
vrij entree). Voor meer infor-
matie of reserveringen belt u 
organisatieburo Mikki, 0229-
244739 of 244649. Of kijk op:
www.mikki.nl.
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Lekker vers en voordelig fruit 
van ‘de Sinaasappelman’

Regio -  Sinds kort staat Rob van Nieuwkoop (De Si-
naasappelman) met heerlijk vers fruit bij de uitgang van 
Tuincentrum de Oosteinde aan de Zandlaan in Hillegom, 
grens Bennbroek. Een nieuw gezicht, jong gezicht ook 
want Rob is 20 jaar. Dan al ondernemer te zijn, dan komt 
er heel wat op je af. Rob voelt zich echter als een vis in 
het water. “Heerlijk beroep”, zegt hij op de vraag hoe zijn 
werkdag eruit ziet. “Werken met mensen is sowieso erg 
leuk. En elk seizoen verandert het aanbod zoals nu met 
veel appels en peren.” Rob staat niet alleen bij De Oost-
einde maar tevens op markten in Leerdam en Mijdrecht. 
Voor goed fruit is altijd een markt! 
Met kreten de ‘waar’ aan de man/vrouw brengen zoals 
marktkooplui plegen te doen hoeft de jonge ondernemer 
niet want eenmaal uit het tuincentrum komen de klan-
ten automatisch voorbij. Zie dan maar eens weerstand 
te bieden aan het goedogende fruit dat daar ligt. Diverse 
soorten appels, sinaasappels, grapefruits, ananassen, ki-
wi’s, druiven (met en zonder pit) en andere vruchten. Over 
weerstand gesproken: de maanden dat citrusfruit en an-
dere vruchten als vaste prik op je menu moeten staan, 
komen er weer aan! Reden te meer om even de winkelkar 
te stoppen en mooi fruit uit te zoeken. Overigens kun je 
gerust ook meteen naar binnenlopen zonder het tuincen-
trum te bezoeken. Rob is bij De Oosteinde aanwezig elke 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdags tussen 8.30 en 
17.00 uur. Het fruit is bijzonder voordelig, Rob koopt het 
gezamenlijk met meerdere ondernemers in zodat de prij-
zen laag kunnen blijven. Het fruit komt rechtstreeks van 
de teler. Wat zo makkelijk is? Pinnen mag! Kom even ken-
nismaken met Rob, elke vrijdag en zaterdag dus bij De 
Oosteinde. 
Joke van der Zee

Heemstede - Senioren die 
zich prettig voelen in hun 
eigen woonomgeving, in 
de nabijheid van familie en 
vrienden, hebben minder 
snel medische zorg nodig. 
Ondersteuning thuis blijkt in 
veel gevallen effectiever dan 
zorg in een verzorgings- of 
verpleeghuis.
Bij Home Instead Thuisser-
vice ligt het accent op per-
soonlijke aandacht en be-
tekenisvolle ondersteuning, 
zowel praktisch als emotio-
neel.
Hun cargivers zijn men-
sen met levenservaring en 
een flinke dosis empathie. 
Zij weten een persoonlij-

ke vertrouwensrelatie op 
te bouwen met hun klant 
en ervaren dit zelf ook als 
zeer waardevol en bijzon-
der. Zij richten zich op wat 
hun klant wil, die wens staat 
centraal. Of het nu om lichte 
huishoudelijke werkzaam-
heden gaat, even samen 
naar buiten, een kopje thee 
samen drinken of de on-
dersteuning bij persoonlij-
ke verzorging, de caregivers 
doen dit in alle rust en op 
de manier zoals de klant het 
gewend is.
Vanwege een sterk toe-
nemende vraag aan on-
dersteuning thuis is Home 
Instead Thuisservice op 

zoek naar nieuwe collega’s 
met een (mantel)zorgach-
tergrond die ook beschik-
baar zijn in de avonden en 
weekenden. Heb je geen 
zorgachtergrond, maar heb 
je wel affiniteit met ouderen, 
ben je betrokken, creatief en 
heb je een dienstverlenende 
instelling, ook dan word je 
van harte uitgenodigd om te 
solliciteren naar de functie 
van caregiver.
Bij gebleken geschiktheid 
word je een gratis training 
tot caregiver aangeboden, 
en zodra de juiste klant voor 
je is gevonden komt er een 
urencontract op basis van 
de CAO VVT. 
Vanuit het Supportteam 
word je begeleid en dit team 
regelt je planning en je ad-
ministratie zodat jij je volle-
dig kunt richten op je klant. 

Meer informatie vind je op 
www.homeinstead.nl of 
bel tijdens kantooruren op 
023-8200392. Mailen kan 
ook: info@homeinstead.nl. 
Home Instead Thuisservice 
is gevestigd in Heemstede, 
Cruquiusweg 1.

Toenemende vraag, sollicitaties welkom
Werken als ‘caregiver’ bij

Home Instead Thuisservice

Wethouder Nieuwland wil geen bedrag noemen
Heemstede - Het gekrakeel 
over de inrichting van het ge-
bied tussen Herenweg, Man-
pad en de Leidsevaart sleept 
zich maar voort. Tijdens de 
onderhandelingen wilde 
Nieuwland niet prijsgeven 
hoeveel geld hij nodig heeft. 
Het kan de grondeigenaren 
op gedachten brengen. Ge-
lijktijdig ontstaat een patstel-
ling in het proces. Als je niet 
weet over welke grootheden 
je het hebt wordt het lastig 
plannen maken. Er wordt ge-
sproken over het verplaatsen 
of uitkopen van de firma Ad-
miraal. Dat gaat tussen de 1,5 
en 2 miljoen euro kosten. De 
firma Nelissen aan het Man-
pad, produceert nogal veel 
geluid. Mocht er in de nabij-
heid van het bedrijf wonin-
gen komen dan zegt de wet-
houder toe dat er maatrege-
len worden getroffen. Kost 
enige tonnen. De bewoners 
in en rond de Rivierenwijk 
komen met een eigen plan. 
Ook zij tasten in het duister 
over wat financieel haalbaar 
is. De wethouder moet uit de 
door hem zelf gefabriceer-
de gordiaanse knoop zien te 
komen. De kans dat dit gaat 

lukken is klein. Hij heeft mini-
maal de bereidheid nodig van 
de grondbezitters. Die lijken 
daartoe voorlopig niet bereid. 
Het wrange is dat er in 2015 
al een plan klaarlag dat voor-
zag in 20 huizen in de zuid-
west hoek. Dit plan werd 
breed gedragen door buurt-
bewoners, bedrijven, volks-
tuinders en grondeigenaren. 
In ruil voor de 20 huizen ver-
werft de gemeente de reste-
rende grond. De wethouder 
slaat zich op de borst dat de 
gemeente nu de regie in han-
den heeft. Dat was echter al 
vanaf dag één (2001) het ge-
val. 

Intussen is er al een vermo-
gen uitgegeven aan exter-
ne bureaus als Akro con-
sult, Schrieken, Oranjewoud 
en recent Rho. Het einde 
aan externe hulp is nog niet 
in zicht. Van Vlijmen (CDA) 
vroeg in de commissiever-
gadering aan de wethouder 
wat het gaat kosten. Er kwam 
geen antwoord. Uit stukken 
blijkt het volgende: In 2010 
was er sprake van 5,4 mil-
joen euro dat later, wegens 
vertraging, werd verhoogd 

tot 6,5 miljoen euro. Nader-
hand moest, om uit de kosten 
te komen, het aantal woning 
worden verhoogd van 16 tot 
20. Dit zijn partijen in sep-
tember 2015 al overeengeko-
men. Nadat D66 toetrad tot 
het college werd alles stop-
gezet. Er moest minder steen 
en meer groen komen. Met 
de vage plannen die er nu 
liggen, komen er alleen maar 
extra kosten op de gemeen-
te af. Grondeigenaren moe-
ten worden uitgekocht. Be-
drijven en volkstuinen moe-
ten verplaatsen of er wachten 
kostbare voorzieningen. Al-
leen al voor de ontwikkeling 
en inrichting van het plan uit 
2015 is nu al een bedrag ge-
moeid van 11 miljoen euro. 
Voeg daarbij de extra te ma-
ken kosten van ettelijke mil-
joenen en het plan gaat 15 
miljoen euro kosten. De ge-
meente loopt risico’s met een 
ongewisse afloop.
Misschien toch weer te-
rug naar het oorspronkelijke 
plan? Het einde is nog lang 
niet in zicht. Het college lijkt 
zich in zijn haar eigen voet te 
schieten. 
Eric van Westerloo
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Heemstede - Deze vijver is ontstaan na het ontwerpen 
van de nabijgelegen uitzichtheuvel. De vijver werd vroe-
ger gebruikt om de paarden van Landgoed Groenendaal 
te laten drinken en te wassen.
Het heeft een glooiende oever zodat de paarden er mak-
kelijk in konden lopen, nu kunnen de Schotse Hooglan-
ders er in lopen en drinken.
Deze vijver is in het kader van het ecologisch beheer van 
het bos aan één zijde uitgegraven naar een ‘ecologisch 
oever’. De gedachte hierachter is dezelfde als bij de Rho-
dodendronvijver: het geeft kleine dieren een mogelijkheid 
om makkelijk van uit het water de kant op te komen.
Info: HVHB.

Vijvers in wandelbos 
Groenendaal: het Paarden wed
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Historisch herfstbos

Heemstede - Wereldwin-
kel Heemstede heeft 2 nieu-
we importeurs die prachti-
ge sjaals en viltobjecten im-
porteren uit Nepal. Natuur-
lijk Fairtrade! ‘Mooi vilt’ im-
porteert producten van vrou-
wenbedrijf Friends Handi-
craft  waar in een plezierige 
en energieke werkomgeving 
60 -100 vrouwen samen wer-
ken. De producten worden 
gemaakt van 100 % schapen-
wol op kleur gebracht naar 
de laatste mode. 
De oprichters Shanti en Nir-
jala Shresta hebben de fair-
trade principes hoog in het 
vaandel staan. Zij zorgen 
voor de productontwikkeling, 
de bedrijfsorganisatie en de 
financiele zaken. 
Daarnaast importeert ‘Mooi 
Vilt’ sjaals van hergebruikte 
sari’s en merinowol van Hap-
py Women Handycraft. Door 
de levering aan Mooi Vilt ont-
vangen de vrouwen een be-
tere prijs voor de geleverde 

sjaals. Sinds de afname door 
‘Mooi Vilt’ wordt meer samen 
gewerkt door de beide be-
drijven en is er bij Happy Wo-
men meer aandacht geko-
men voor de rustpauze mid-
den op de dag.
Ook het uitgangspunt van 
‘Sjaal met Verhaal’ is het cre-
eren van werk voor vrouwen 
in Nepal door te zorgen voor 
een continue afname van 
producten. 
‘Sjaal met Verhaal’ importeert 
oa. prachtige wollen gewe-
ven sjaals, maar ook de be-
kende onderzetters van vil-
ten bolletjes wol. Naast de 
afname van producten steunt 
Sjaal met Verhaal vanaf dag 
één diverse projecten in Ne-
pal die afhankelijk zijn van 
donaties. De twee grootste 
projecten zijn het kinderhuis 
in Pokhara, Namaste Com-
munity Foundation en de 
bouw van een medische post 
door de stichting Asian Heri-
tage Foundation Nepal.
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de producten uit 
Nepal? Kom dan beslist eens 
langs om een en ander te be-
kijken…wie weet zit er een 
mooi cadeau voor de komen-
de feestdagen bij.

Wereldwinkel Heemstede 
is open op dinsdag t/m za-
terdag. Raadhuisstraat 29 
(achter de boompjes) www. 
wereldwinkelheemstede.nl. 

Gemeentebegroting 2018 nader bekeken (2)
Wat kunnen inwoners verwachten aan plannen?
Bestuur en ondersteuning
De nieuwe omgevingswet 
wordt voorbereid. Inwoners 
kunnen online opzoeken of 
hun (bouw) plannen pas-
sen binnen de omgevings-
wet. Er worden meer interne 
en externe data gekoppeld 
en waar mogelijk beschik-
baar gesteld aan burgers en 
bedrijven. De samenwerking 
met buurgemeenten wordt 
geïntensiveerd. Heemste-
de heeft aandelen in ENECO 
omdat ENECO wordt gesplist 
is het de vraag of gemeenten 
nog langer aandeelhouder 
moeten zijn. Heemstede wil 
van de aandelen af. De op-
brengst: ettelijke miljoenen. 
Daar staat tegenover dat het 
jaarlijkse dividend van rond 
de 900.000 euro dan vervalt. 
De kosten van het gemeen-
telijke apparaat kost 549 eu-
ro per inwoner.

Veiligheid
Nam het aantal woningin-
braken in 2016 af, in de eer-
ste helft van 2017 steeg dit 
weer. De gemeente faciliteert 
buurtpreventie projecten. Er 
zijn momenteel 2000 deel-
nemers aan de buurtpreven-
tie in 25 wijken. Bij het stati-
on wordt door de politie een 

lokfiets ingezet. Via een GPS 
zender in de fiets is deze te 
traceren. De opsporingsamb-
tenaren (BOA’s) gaan sa-
menwerken met Bloemen-
daal om in elkaars gemeen-
te te kunnen werken. 

Verkeer vervoer 
en waterstaat
Fietsknelpunten worden 
aangepakt bij de kruispun-
ten Provinciënlaan-Kerklaan, 
Jan van Gilsenlaan–Cé-
sar Francklaan. De krui-
sing Dreef–Camplaan wordt 
nieuw en anders ingericht. 
Het parkeren met een ver-
gunning wordt uitsluitend di-
gitaal. Er wordt 723.000 euro 
in de parkeermeters gestort. 
De controle kost 335.000 eu-
ro. Er blijft dus 388.000 eu-
ro over. In 2017 was dat nog 
419.000 euro. Het bewaakt 
parkeren van fietsen bij het 
station blijft ook in 2018 
gratis. Het Vogelpark krijgt 
een fietsaansluiting naar de 
Randweg en er komt er een 
nieuwe fietsbrug over de 
Leidsevaart. De inrichting van 
de haven krijgt in 2018 vorm, 
hiervoor is 2 miljoen euro uit-
getrokken. Heemstede stort 
142.000 euro in het regionale 
mobiliteitsfonds dat bedrag 

loopt jaarlijks op tot 190.000 
euro in 2020.

Sport, cultuur en recreatie
In nieuwbouwwijken wordt 
3% speelruimte voor kinde-
ren gereserveerd. Waar no-
dig worden bestaande speel-
plaatsen vernieuwd. De Ruis-
daellaan (98.000 euro), de As-
terkade (22.500 euro) krijgen 
nieuwe bomen. Voor 17.000 
euro wordt achterstallig on-
derhoud aan beelden uitge-
voerd. Zodra de bibliotheek 
wordt opgeleverd ontvangt 
de gemeente huurinkomsten. 
In 2018 zal dat 132.000 euro 
zijn in 2019 loopt dit op tot 
198.000 euro. Bij hockeyclub 
Alliance wordt een veld ver-
vangen voor 250.000 euro. Bij 
HBC tennis worden vier ba-
nen en lichtmasten vervan-
gen voor 188.000 euro. 

Sociaal domein
Zoals afgelopen weken aan-
gegeven is dit onderdeel met 
voorsprong de grootste kos-
tenpost (20 miljoen euro). 
Een vergaarbak aan socia-
le regelingen van bijstand tot 
integratie, ouderenzorg tot 
vervoersvoorzieningen, Pas-
werk tot jeugdhulp. Wetge-
vingen en overheveling van 
taken richting gemeente vol-
gen elkaar in rap tempo op. 
Honderden inwoners doen 
op de een of ander wijze een 
beroep op de gemeente. Aan 
bijstand en bijzondere bij-
stand, schuldhulp en mini-
mabeleid geeft Heemstede 
5,5 miljoen euro uit. Huishou-
delijke hulp is goed voor ruim 
2 miljoen euro. Integratie kost 
383.000 euro in 2018. Er zijn 
ook baten via eigen bijdra-
ge, rijksgelden en inkomsten 
via WIJ Heemstede: totaal 
(5.8 miljoen euro). Onder de 
streep blijft een bedrag over 
van 14 miljoen euro. Ver-
wacht wordt dat het beroep 
op hulp door de gemeente de 
komende jaren zal toenemen. 

Volgende week deel drie en 
tevens het laatste deel van 
deze serie begroting nader 
bekeken. 
Eric van Westerloo

Herfstvakantie activiteit: The Red Turtle
Heemstede – Leuke 
film&lunch voor oma’s, opa’s 
en (klein)kinderen. Op don-
derdag 26 oktober draait de 
animatiefilm The Red Turtle.
In deze film moet een schip-
breukeling zien te overle-
ven op een tropisch eiland 
dat alleen bevolkt wordt 

door schildpadden, krabben 
en vogels. Hij zal zich moe-
ten aanpassen om te kunnen 
overleven, hetgeen niet mee-
valt. Na de film kun je ge-
zellig lunchen met elkaar in 
de foyer van de Luifel. Kin-
deren kunnen ook nog een 
koelkastmagneet knutselen 

in het thema van de film.  De 
aanvang van de film & lunch 
is 10.30 uur. Entree incl.lunch 
22,50 voor 1 volw+1 kind, 
13,50 voor volwassenen, 11,- 
euro voor kinderen.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

‘Mooi vilt’ en ‘Sjaal met 
verhaal’ in de wereldwinkel
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Voor ouders die het financieel moeilijk hebben
Nieuw inzamelpunt Stichting
Babyspullen in Heemstede
Heemstede - Vanaf nu is 
in Heemstede aan de Java-
laan 66 een inzamelpunt van 
Stichting Babyspullen geves-
tigd. Stichting Babyspullen 
verzamelt gebruikte en nieu-
we babyspullen en maakt 
daar babystartpakketten van. 
Deze pakketten worden gra-
tis verstrekt via diverse hulp-
verleningsinstanties aan 
(aanstaande) ouders die het 
financieel moeilijk hebben. 
Stichting Babyspullen start-
te in 2012 vanaf een zolder-
kamer. Anno 2016 is de or-
ganisatie flink gegroeid. In-
middels werkt er een team 
van 140 vrijwilligers verspreid 

over het land met circa 123 
inzamelpunten waar mensen 
hun gebruikte of nieuwe ba-
byspullen kunnen inleveren. 
De stichting heeft een groot 
netwerk van professionele 
instanties opgebouwd waar 
zij mee samenwerkt.

Hulp geven
Stichting Babyspullen werkt 
uitsluitend met vrijwilligers 
en is afhankelijk van bedrij-
ven en particulieren die het 
doel steunen. Dit kan zijn 
door het schenken van ba-
byspullen, het leveren van 
een financiële bijdrage of 
door praktische ondersteu-

Geef je op voor de Scratchdag Christmas Carols
Heemstede - Op zater-
dag 16 december vindt in de 
Oude Kerk te Heemstede de 
scratchdag ‘Christmas Ca-
rols’ plaats, onder leiding van 
dirigent Piet Hulsbos. Deel-
name kost 17,50 euro. Geef je 
op, of neem contact op voor 

meer informatie via: carols-
heemstede@gmail.com of 
06-40256672.
In een dag studeren onge-
veer honderd koorzangers 
bekende en minder beken-
de Christmas Carols in. Van-
af 10.00 uur klinken de vier-

stemmige kerstliederen door 
de sfeervolle Oude Kerk. Be-
geleid door een vleugel en 
door kaarsen verlicht slui-
ten de zangers deze dag om 
16.30 uur af met een intiem 
concert, waarvoor de toe-
gang gratis is.

ning als vrijwilliger. Meer in-
formatie over hoe bedrijven 
en particulieren het werk van 
de stichting kunnen onder-
steunen is te vinden op:
www.stichtingbabyspullen.nl. 

Het is weer bijna tijd voor de Speelgoedbeurs
Heemstede - Op zaterdag 
4 november tussen 11.30 
en 12.30 uur staat de gym-
zaal van de Jacobaschool 
weer helemaal vol met aller-
lei soorten speelgoed:
(afhankelijk van het aanbod 
natuurlijk). Van poppen tot 
playmobil, van houten speel-
goed tot racebanen en trei-
nen en van verkleedkleren 
tot kinderboeken en nog veel 
meer! 

Ook andere kinderartikelen, 
zoals autostoeltjes, buggy’s, 
kinderstoeltjes en -tafeltjes 

(van hout, riet ed.) mogen 
worden ingebracht.
Heb je nog speelgoed dat 
er prima uitziet, dan kun je 
dit ook inbrengen op zater-
dagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. Je prijst zelf het 
speelgoed dat je wilt verko-
pen thuis. Speciaal hiervoor 
hebben we een duidelijke in-
structie gemaakt, met voor-
beeldlijst en prijskaartjes. Wil 
je speelgoed inbrengen, dan 
graag een letter aanvragen 
via kledingbeursjacoba@
gmail.com. Speelgoed dat is 
verkocht kan meteen na de 

verkoop op zaterdagmiddag 
tussen 14.30 en 15.00 uur 
worden afgerekend. Speel-
goed dat niet is verkocht kan 
worden opgehaald of kun 
je achterlaten voor het goe-
de doel. Van het verkochte 
speelgoed is 80% van de op-
brengst voor de verkoper en 
20% voor de beurs.
Kom een kijkje nemen op za-
terdag 4 november. De Ja-
cobaschool vind je aan de 
Lanckhorstlaan 9 in Heem-
stede. Voor informatie, letter 
en instructiepakket: kleding-
beursjacoba@gmail.nl.

Honing en demo kaarsen maken 
van bijenwas, op de streekmarkt
Heemstede – Op zaterdag 
21 oktober aanstaande, vindt 
op De Dinkelhoeve in Heem-
stede weer de maandelijk-
se Slow Food Markt (Streek-
markt) plaats. De laatste van 
dit jaar! Op de markt worden 
die middag regionale streek-
producten, zoals jam, groen-
ten, kaas, brood en hartige 
taarten verkocht. Ook imker 
Pim Lemmers uit Heemstede 
is zaterdag weer van de partij. 

Hij geeft uitleg over de bijen, 
over de Stichting Bijenvrien-
den en verkoopt  hij honing-
producten. Vanaf 14.00 uur 
verzorgt de hobbyimker een 
demonstratie kaarsen ma-
ken van bijenwas. Ook kin-
deren kunnen zelf een kaars 
van bijenwas rollen.
Adres: De Dinkelhoeve – He-
renweg 61 te Heemstede van 
12.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Lijst D66 
Heemstede

Heemstede - D66 Heem-
stede heeft de nieuwe lijst 
voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen ge-
presenteerd. De scheiden-
de raadsleden But Klaasen 
en Harry van Zon fungeren 
als lijstduwers. 1. Sebas-
tiaan Nieuwland, 2. Yvet-
te Schul, 3. Antoine Ro-
court , 4. Reinier ter Kui-
le, 5. Anton Rutgers, 6. Jan 
Duinker, 7. Carmen van der 
Hoff, 8. Caroline Lucchiari, 
9. Trudy Vink, 10. Harry van 
Zon en 11. But Klaasen.

Heemstede - Dit jaar be-
staat The Vintage Store in 
Heemstede vijf jaar. Daar-
om is het in de week van 23 
tot en met 29 oktober feest 
in de winkel. De hele week 
profiteren klanten van di-
verse activiteiten en acties. 
The Vintage Store pakt de 
gehele week groots uit met 
allerlei activiteiten. Zo is 
op zaterdagmiddag 28 ok-
tober een live DJ aanwe-
zig die retromuziek draait 
uit de jaren ‘60 en ‘70. Ook 
kunnen klanten op zater-
dag genieten van een gra-
tis kop warme chocolade-
melk met cake. Daarnaast 
is de bekende postpakket-
ten veiling van de partij op 
zondagmiddag 29 oktober. 
Tijdens deze middag wor-
den open en gesloten pak-
ketten geveild vanaf 5 euro.

Feestelijke acties
Naast deze activiteiten pro-
fiteren klanten van de vol-
gende acties:
•  De hele week 1 + 1 gratis 

op kleding.
•  Woensdag 25 en vrijdag 

27 oktober 1 + 1 gratis op 
speelgoed.

•  Zaterdag 28 en zondag 
29 oktober 1 + 1 gratis op 
boeken.

•  Bij aankoop van meubels 
een cadeaucheque tot 
200 euro.

•  Bij een aankoop vanaf 10 
euro een gratis Kikkerland 
cadeau.

Ten slotte worden extra ac-
ties geplaatst op de Face-
bookpagina (thevintage-
store023) die klanten kun-
nen gebruiken in de winkel.

Over The Vintage Store
The Vintage Store bestaat 
uit een mengeling van re-
tro, vintage, antiek en recy-
cle. De missie van The Vin-
tage Store is het verlengen 
van de levensduur van goe-
deren (recycling) en het 
verminderen van de CO2 
uitstoot. The Vintage Store 
wil urban recycle aanbie-
den voor iedere portemon-
nee, zodat iedereen bij haar 
terecht kan met zijn of haar 
wensen. The Vintage Store 
creëert werkplekken voor 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Naast 
een kleine groep vaste me-
dewerkers wordt de winkel 
gerund door medewerkers 
van Paswerk, sociale stage, 
sociale activering Wajong 
en een aantal vrijwilligers. 
The Vintage Store, Cruqui-
usweg 37a, Heemstede.

Wie jarig is trakteert
The Vintage Store bestaat 

vijf jaar
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Eucalipta in het zwembad!
Heemstede - Op vrijdag 27 
oktober verandert SportPlaza 
Groenendaal om 18.00 uur in 
een heus griezelhuis. Na het 
grote succes van vorig jaar 
heeft het zwembad weer een 
Halloween Disco-avond, al-
leen wordt dit jaar nog groot-
ser uitgepakt dan vorig jaar.
De anders zo vriendelijke en-
treehal verandert in een grie-
zelig oord waar een enge 
maar best aardige heks je 
een blik gunt in haar griezel 
huis. Durf je daarna nog naar 
binnen, kijk dan goed om je 
heen want je weet nooit wie 
je tegenkomt!
Ook de zwemzaal is stemmig 
aangekleed en DJ Jeffrey to-
vert griezelig gezellige noten 
de ruimte in. Je kunt voor de-
ze avond een toegangsbewijs 

kopen voor 6,50 euro en je 
mag dan discozwemmen van 
18.00 tot 21.30 uur je krijgt er 
een griezelig lekker broodje 
voor en een bloeddorstig lek-
ker glaasje drinken.
Voorverkoop is reeds gestart! 
De eerste honderd waaghal-
zen krijgen een heuse Hal-
loween beker die zij op de-
ze vrijdagavond gratis kun-
nen laten vullen met slush. Er 
is deze avond geen banen-
zwemmen zodat het wed-
strijdbad enkel toegankelijk 
is voor kleine helden om de 
uitdaging met de piratenrun 
aan te gaan!
Volwassenen hebben alleen 
toegang onder begeleiding 
van een betalend kind en de 
sauna en het Turk stoombad 
zijn gesloten omdat vleer-

Jazz in Haarlem met Trio Johan Clement
Regio - Sociëteit Vereeni-
ging en de Haarlemse con-
trabassist/organisator Eric 
Timmermans hebben geza-
menlijk het initiatief geno-
men om Haarlem weer op de 
Nederlandse jazzkaart te zet-
ten. De Vereeniging beschikt 
over een goede concertvleu-
gel en een prachtige zaal. 
Eric Timmermans beschikt 
als organisator van jazzcon-
certen in den lande over een 
geweldig netwerk aan voor-
treffelijke jazzmusici. Kortom, 
dé ideale plek om in Haar-
lem jazzconcerten te orga-
niseren. Tot eind van dit jaar 
zijn er vier concerten gepro-
grammeerd. Het eerste con-
cert vond plaats op 22 sep-
tember en werd erg goed be-
zocht.
Vrijdag 20 oktober is het Trio 
Johan Clement aan de beurt.
Pianist Johan Clement staat 
alom bekend om zijn oerster-
ke timing. Johan werd op 20 
augustus 1955 in Antwerpen 
geboren. Vanaf 1982 is hij ac-

tief als professioneel pianist. 
De samenwerking tussen Jo-
han Clement en Eric Timmer-
mans begon in 1994. Door de 
jaren heen begeleidde Johan 
vele topmusici zoals Toots 
Thielemans, Deborah Brown, 
Art Farmer, Scott Hamilton, 
Georgie Fame, Mark Murphy, 
Sal Nistico, Rita Reys. Tevens 
is hij docent aan het Cod-
arts Conservatorium in Rot-
terdam.
In dit concert spelen ook Eric 
Timmermans (bas) en Erik 
Kooger (slagwerk).

Aanvang van het concert is 
20.15 uur en de toegang be-
draagt 15,- euro. Reserveren 
kan via www.jazzinhaarlem.nl
Sociëteit Vereeniging is ge-
vestigd aan de Zijlweg 1 te 
Haarlem schuin tegenover 
Parkeergarage Raaks.
Haarlem kent een behoorlijke 
traditie als het om jazz gaat 
en heeft ook vele beken-
de jazzmusici voortgebracht. 
Decennia lang heeft Haarlem 

Johan Clement.

ook zijn eigen jazzclub ge-
had, de Haarlemse jazzclub, 
toentertijd gevestigd aan het 
Klein Heiligland. Saillant de-
tail is dat Eric Timmermans 
als jonge bassist nog speel-
de bij het allerlaatste concert 
dat daar heeft plaats gevon-
den.

Ruim 7500 euro uit
collecte voor Nierstichting

Heemstede – Tussen 17 en 23 september gingen in heel 
Nederland ruim 70.000 collectanten op pad voor de Nier-
stichting. In Heemstede leverde dat zo’n 7580 euro op. 
De inkomsten zijn hard nodig om nierpatiënten hun leven 
terug te geven. En dat is hard nodig, want dialyseren is 
geen leven, maar overleven. Daarom zet de Nierstichting 
alles op alles voor de draagbare kunstnier.
Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nier-
stichting, die geen subsidie ontvangt. Wie de collectant is 
misgelopen, kan alsnog een donatie doen op:
www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een 
eenmalige donatie van 2 euro.

Cijfers
•����6.500�mensen�moeten�dialyseren�om�in�leven�te�blijven.�

Jaarlijks overlijdt 1 op de 6.
•��50.000�mensen�hebben�momenteel�ernstige�nierschade�

en krijgen mogelijk te maken met dialyse of transplanta-
tie. Zij hebben hoog risico op hart- en vaatziekten.

•��16.000�mensen�hebben�nierfalen,�waarvoor�ze�een�nier-
functievervangende behandeling (hebben) ontvangen: 
dialyse of transplantatie. 

•��In�2016�besteedde�de�Nierstichting�15,8�miljoen�aan�een�
beter leven van nierpatiënten en de preventie van nier-
ziekten.

muizen deze hitte niet aan 
kunnen! Als om 21.30 uur het 
licht in het zwembad aangaat 
en de laatste muzieknoten 
afsterven komt de heks Eu-
calipta de kinderen uitzwaai-
en en geeft hen nog iets mee 
voor onderweg; maar pas op! 
Het is en blijft een heks!

Activiteiten in de herfstvakantie bij KIMT
Heemstede - Tijdens de herfstvakan-
tie is er van alles te doen bij Kom in mijn 
Tuin (KIMT) aan de rand van het wandel-
bos Groenendaal, ingang Herenweg bij het 
Manpad. Op dinsdag 24 oktober leidt Wim 
Grimme een herfstexpeditie waarin kinde-
ren mee kunnen doen. Natuurlijk gaan de 
kinderen op zoek naar paddenstoelen. De 
expeditie duurt van 14.00 tot 16.00 uur, het 
startpunt is het Tuinhuis van KIMT, Heren-
weg 18. (Groot-)ouders mogen mee! Deel-
name kost 5,- euro en na afloop staat er 
voor ieder wat lekkers klaar.
Opgeven doe je via: info@kominmijntuin.
com of telefonisch: 023-5282651 (Mik van 
der Bor).

Een andere leuke activiteit is de workshop 
‘bollenmand vullen’, op zaterdag 28 okto-
ber. Tijdens deze workshop wordt een voor-
jaarsbollenmand gevuld met etagebeplan-
ting. U gebruikt bollen naar eigen keu-
ze. Natuurlijk krijgt u alle uitleg en kof-
fie of thee. Deelname kost 30,- euro. In fe-
bruari zullen de bollen bloemen geven en 
kunt u genieten van uw eigen fabrikaat. De 
workshop duurt van 11.00 tot 13.00 uur. Tij-
dens deze dag zijn bollen ook los te koop 
van de plaatselijke bollenkweker die er van 
11.00 tot 15.00 uur is. Belangstellenden zijn 
welkom in het Tuinhuis van KIMT, aan de 
Herenweg 18. Aanmelden doe je via:
info@kominmijntuin.com of 023-5282651.

Analysedag chiropractie 
met gratis consult
Regio - Op zaterdag 28 ok-
tober kunt u bij Avant-Garde 
Chiropractie in Haarlem te-
recht voor een gratis analyse 
consult. Als er veel aanvraag 
voor is, wordt deze actie ook 
de week daarna gehouden. U 
kunt dan een afspraak ma-
ken om te zien of chiropractie 
iets voor uw klachten kan be-
tekenen. Wat geboden wordt 
is een individueel gesprek 

waarbij uw klachten worden 
besproken en er volgt een 
gratis onderzoek, ofwel ana-
lyse, om uw klachten goed 
in kaart te brengen. Avant-
Garde Chiropractie is geves-
tigd aan de Zijlweg 314A te 
Haarlem. Maak een afspraak 
via info@avantgardechiro-
practie.nl of telefonisch 023-
2052188. Kijk ook op: www.
avantgardechiropractie.nl.

‘Een ode aan het liederlijke lied’
Heemstede - Op zondag 22 
oktober treedt Igor Bogaert 
op in de huiskamer van Otie 
en Guus Brockmeier op het 
adres Van Merlenlaan 29 te 
Heemstede. Hij wordt aan de 
piano begeleid door Jan Wil-
lem Nelleke.

Het programma heet ‘Een 
Ode aan het Liederlijke Le-
ven’. Het gaat in dit ondeu-
gende en (licht) humoristi-
sche programma over bij-
na alles wat verboden is: 
drugs, drank en vleselijke 
lusten. Mozart, Beethoven en 
Haydn hebben hieraan aan-

dacht besteed, maar ook ro-
mantici als Loewe en Duparc. 
En in de 20e eeuw zijn Pou-
lenc, Desau en Weill door dit 
onderwerp geïnspireerd. Jan 
Willem Nelleke schreef de 
cyclus Rarekiek der vrolijke 
Hollanders. Allemaal te be-
luisteren op zondagmiddag 
22 oktober. De uitvoering be-
gint om 15.00 uur, de inloop 
is 14.30 uur.

Voor niet-leden van de VvhL 
bedraagt de toegang 17,50 
euro. Aanmelden:
guusbrockmeier@gmail.com 
Meer info: www.VvhL.nl.
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Daria van den Bercken speelt sonates Scarlatti in de Oude Kerk:
“Hij is eigenlijk een heel mysterieuze persoon”
Heemstede – De virtuoze pi-
aniste Daria van den Bercken 
werpt zich op als een am-
bassadrice van de klassieke 
stukken en componisten die 
in  de vergetelheid zijn ge-
raakt.  Dat maakt haar uniek  
als musicus. Deze keer heeft 
Daria zich gestort op het le-
ven en de sonates van de Ita-
liaanse componist Domeni-
co Scarlatti, waarvan zij op 
21 oktober in de Oude Kerk 
17 sonates ten gehore gaat 
brengen.
Daria van den Bercken: “Er is 
relatief weinig over de eerste 
periode van Domenico Scar-
latti bekend. Zijn vader was 
de bekende operacompo-
nist Alessandro Scarlatti. De 
Scarlatti’s komen uit Napels. 
Van Domenico Scarlatti is wel 
bekend dat hij veel gereisd 
heeft en verbleef aan ver-
schillende Europese hofhou-
dingen in Zuid-Europa, zo-
als Italië, Portugal en Span-
je. Die invloeden zijn ook in 
zijn werk terug te horen. Van 
al dat werk dat hij heeft ge-
schreven is ook niet veel be-
waard gebleven. Er is bijvoor-

beeld een bibliotheek ver-
brand met zijn werk ergens 
in Lissabon. En hij was ook 
niet zo’n schrijver en daar-
om is er niets van zijn hand 
op papier over hem, waar we 
bijvoorbeeld wel van Händel 
of Bach brieven hebben.  Dat 
maakt van Domenico Scar-
latti eigenlijk een heel myste-
rieuze persoon. De biograaf 
en musicoloog Ralph Kirkpa-
trick heeft in de jaren 50 na 
een studie van 12 jaar een 
boek over Scarlatti geschre-
ven. Het boek bevat veel hy-
potheses waar andere musi-
cologen zich ook wel aan er-
geren, maar Kirkpatrick is 
wel degene die nazaten van 
Scarlatti heeft getraceerd in 
Madrid. Hij kwam daardoor 
bij bronnen waar nog nooit 
iemand eerder bij gekomen 
was. Daarnaast is de persoon 
Scarlatti zo interessant, om-
dat hij de sonates pas in de 
tweede helft van zijn leven 
heeft geschreven, zo na zijn 
34ste levensjaar. Ik heb zo’n 
400 van zijn sonates doorge-
speeld en hiervan 17 uitein-
delijk uitgekozen. Die keu-

ze was niet makkelijk, ik had 
voor de opname oorspronke-
lijk 19 stukken geselecteerd. 
Het zijn er 17 geworden, om-
dat ik een spanningsboog 
op de CD wilde creëren en 
vooral heb bekeken of deze 
stukken in een groepje pas-
ten in de lijn van de sonates. 
De sonates van Scarlatti zijn 
heel individueel en divers, je 

kunt wel zeggen eigen we-
relden. Bij elke sonate die ik 
had gespeeld dacht ik:  “Jee-
tje, in wat voor wereld was ik 
nu.”  Dat maakt het ook alle-
maal heel mysterieus en ma-
gisch. Sommige sonates pas-
ten goed bij- of na elkaar. 
Soms zocht ik juist de con-
trasten. Het was heel moei-
lijk kiezen,  maar uiteindelijk 
is een soort natuurlijke schif-
ting ontstaan, met deze se-
lectie als resultaat. Als ik dan 
terugkijk op dit onderzoek 
afgelopen jaar, dan denk ik: 
“Wat een waanzinnige ont-
dekkingsreis heb ik gemaakt 
en wat een ongelooflijke mu-
ziek is dit.” De stukken be-
staan uit verschillende lagen 
en technieken. De composi-
ties zijn daardoor een enor-
me uitdaging om te spelen.”
Zaterdag 21 oktober in de 
Oude Kerk, aanvang 20.15 
uur. Kaarten kosten 20 euro, 
te bestellen via:
www.podiaheemstede.nl.

Het album komt op 3 novem-
ber uit.
Bart Jonker

Daria van den Bercken
(foto: Sophia van den Hoek).

Torenconcert H. Bavo mooi en toegankelijk
Heemstede – Een warm 
zonnetje zette de H. Bavo-
kerk zondagmiddag in een 
prachtig licht. Het Kennemer 
Blazers Ensemble zat keurig 
op het altaar en de 36 leden 
van het Bavokoor stonden 
met hun 6 gastzangers vóór 
het orgel, waar Wim Rijkholt 
Meesters op speelde. Diri-
gent Rob Draijer verwelkom-
de de gasten met een speel-
se kwinkslag naar de Toren-
wijn die de actie Toren Bavo 
zo goed ondersteunt en nog 
steeds verkrijgbaar is. De 
restauratie van de toren kost-
te anderhalve ton, waarvan 
er tot op heden 77.000 euro 
door de parochianen is op-
gebracht en de wijn al 10.000 
euro. U kunt nog steeds die 

kwaliteitswijnen in rood, wit 
en rosé bestellen bij de paro-
chie en zelfs afhalen. 

Het koor, dat iedere dinsdag-
avond heeft gerepeteerd, be-
gon het torenconcert met 
`Zum Gloria`, je zag gelijk 
de ontspanning op de ge-
zichten. Dat gaat beter dan 
bij de generale en dat geeft 
vleugeltjes. Je gaat zingen op 
wolkjes, genieten! Dat is ook 
de inbreng van het Kenne-
mer Blazers Ensemble, een 
naam die vorig jaar pas be-
dacht is. De groep is spon-
taan gevormd toen een van 
de blazers het verzoek kreeg 
om samen de slotviering van 
de Bavo te doen, de comple-
te Deutsche Messe, als af-

sluiting van het kerkelijk sei-
zoen. Dat werd een succes-
vol concert dat vroeg om een 
vervolg. De inbreng van het 
Kennemer Blazers Ensemble 
was nu groter met de bijzon-
dere uitvoering van de Symp-
hony No.22, de filosoof, van 
Joseph Haydn, in een eigen 
bewerking voor 10 blazers 
door de hoornist Nick Tho-
ma. Een première voor Ne-
derland. Deze Nick vroeg 
de Amerikaanse componist 
Wayne Peppercorn, een be-
werking te mogen maken van 
de Wind Symphony in A mi-
nor en had zelfs een prettige 
correspondentie met hem. 

Het KBE speelde tevens het 
Divertimento No. 3 in Es van 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
bijna vlekkeloos, wel wat 
lang, maar toegankelijk. Het 
Bavokoor en daar ging het 
om, zong zowel in het Duits 
als Engels hun favorieten als 
`Rejoice in the Lord away`, `I 
ye love me`, `Christus factus 
est`, het bekende ‘Tantum Er-
go’, maar nu in een vernieuw-
de uitgave wat wel even 
wennen was, stukken uit de 
Deutsche Messe om, samen 
staande met het Blazers En-
semble op het koor, af te slui-
ten met Psalm 122 `Vrede` 
waarna de Torenwijn inge-
schonken werd en de gasten 
hun bijdrage mochten geven. 
1.340 euro voor de Bavoto-
ren! Mooi he! 
Ton van den Brink 

Drugsafval 
gevonden

Heemstede - Maandag-
morgen is er drugsafval ge-
vonden tussen het grofvuil 
van afvalverwerkingsbedrijf 
Meerlanden in Heemste-
de. Bij de werkzaamheden 
is een vat met drugsafval 
uit een container gehaald 
en dit is opgehaald en on-
derzocht door de hulpdien-
sten. Zaterdag werd er ook 
al illegaal gedumpt drugs-
afval gevonden, er raakte 
toen een medewerker ge-
wond. Het is nog ondui-
delijk of het om dezelfde 
of een nieuwe lading gaat. 
Er zijn monsters genomen 
om te kijken om welke stof 
het precies gaat. De milieu-
straat aan de Cruqiusweg 
is wegens de drugsvondst 
maandagochtend gesloten.

Beeld: NieuwsFoto

Alzheimer 
Nederland 

zoekt 
collectanten

Heemstede - 1 op de 5 men-
sen krijgt dementie. Bij vrou-
wen zelfs 1 op de 3. Demen-
tie is een ingrijpende hersen-
aandoening. Waarbij je lang-
zaam jezelf en elkaar verliest. 
Alzheimer Nederland werkt 
al meer dan dertig jaar aan 
een betere kwaliteit van le-
ven voor mensen met de-
mentie – met de ziekte van 
Alzheimer de meest voorko-
mende vorm - en hun omge-
ving. Door hulp en informa-
tie te bieden en op te komen 
voor hun belangen. Zo zijn 
er ruim 230 Alzheimer Ca-
fés en Alzheimer Trefpunten. 
Daarnaast financiert Alzhei-
mer Nederland wetenschap-
pelijk onderzoek naar behan-
deling, preventie en genezing 
van dementie. 

Daar is geld voor nodig! 
Daarom zoekt de Alzhei-
merstichting naar collectan-
ten in Haarlem en omge-
ving, voor de collecteweek 
van 6 tot en met 11 novem-
ber. Heeft u een paar uur be-
schikbaar? Meldt u zich dan 
aan bij: Addie Niesthoven, 
06-46333519, a.niesthoven@
chello.nl of via:
www.alzheimer-nederland.
nl/collecte of 033-3032661. 
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Tentoonstelling ‘Haarlemmermeer van 
boven’ in Cruquius Museum
Regio – Fotograaf Kees van 
der Veer toont hoe mooi de 
Haarlemmermeerpolder is. 
In augustus 2017 maakte 
Kees van der Veer honderden 
luchtfoto’s van de polder in 
ontwikkeling vanuit een he-
likopter. Een selectie daar-
van ziet u in deze speciale 
tentoonstelling  in de Water-
schapszaal in Cruquius Mu-
seum.
Haarlemmermeer heeft een 
uniek lijnenspel dat vanuit de 

lucht goed waar te nemen is. 
‘In het zuiden van de polder 
zijn nog uitgestrekte vlakken 
polderland te zien. Je kunt 
ook goed zien hoe mooi de 
bedrijventerreinen en de re-
creatiegebieden zijn aange-
legd.’ Getsewoud in Nieuw 
Vennep vond de fotograaf 
van boven gezien de mooiste 
woonwijk. Het is heel bijzon-
der dat de luchtverkeerslei-
ding op Schiphol alle mede-
werking verleende. De ten-

toonstelling is te zien tot 14 
januari 2018.

Cruquius Museum is in okto-
ber open van ma t/m vr van 
10 - 17 uur en in het weekend 
van: 11- 17 uur. Vanaf 1 no-
vember is het museum open 
van ma t/m vr 13 – 17 uur en 
in het weekend: 11 – 17 uur. 
Meer informatie over activi-
teiten, openingstijden en prij-
zen op www.haarlemmer-
meermuseum.nl.

Beeld: foto Haarlemmermeer van Boven, Haarlemmermeerse-
bos en Plesmanhoek van Kees van der Veer.

Rick en Leo Claus meest 
invloedrijk in Haarlemmermeer
Regio - Op donderdag 12 
oktober zijn de broers Leo en 
Rick Claus uitgeroepen tot de 
meest invloedrijke personen 
van Haarlemmermeer door 
het zakenmagazine Haarlem-
mermeer INTO business.

De broers, die samen het ho-
recaconcern Claus Park Col-
lection leiden, wonnen de 
award vanwege hun blijvend 
innoverende karakter.

Al veertig jaar leiden Rick en 
Leo met passie het familie-
bedrijf Claus Park Collection. 
Het nooit stilstaande bedrijf 
is in al deze jaren uitgegroeid 
tot vooruitstrevend horeca-
concern bestaande uit Claus, 
Courtyard by Marriott Am-
sterdam Airport Hotel, Papa’s 
Beach House, BARRACA Ro-
dizio Grill & Bar, een bowling, 
drie escape rooms, en Casi-
no Admiral.

Regio - Op zondag 11 maart 
2018 vindt Gluren bij de Bu-
ren Haarlem weer plaats.
Gluren bij de Buren is uitge-
groeid tot een landelijk eve-
nement met inmiddels 14 
deelnemende steden, en zal 
voor de vierde keer plaats-
vinden in Haarlem.

Gluren bij de Buren is het 
meest bruisende huiskamer-
festival van heel Nederland.
Lokale podiumkunstenaars 
van alle ranken en standen 
maken een waar podium van 
de deelnemende huiskamers: 
de bank is de tribune - het 
vloerkleed het podium.

Gluren bij de Buren Haarlem 
wordt georganiseerd voor en 
door Haarlemmers: de orga-

nisatie is op zoek naar gast-
vrije huiskamers in alle wij-
ken van Haarlem en lokale 
acts om samen van Gluren bij 
de Buren Haarlem 2018 een 
groot succes te maken.
Van woonboot tot woon-
groep, van drie-hoog-achter 
tot luxe villa en van smartlap 
tot jazz, van kindertheater tot 
poëzie: iedereen is welkom 
om zich aan te melden voor 
Gluren bij de Buren 2018.

Het concept is simpel: el-
ke huiskamereigenaar is 
een dagje directeur van zijn/
haar eigen poppodium of mi-
ni-schouwburg. Elke artiest 
speelt tussen 13:00 en 18:00 
drie keer in 30 minuten het 
vloerkleed plat. Uiteraard is 
het voor artiesten ook moge-

lijk om in hun eigen huiska-
mer een optreden te verzor-
gen.

Verander je graag jouw huis-
kamer in een artistiek paleis 
of sta je liever zelf tussen de 

schuifdeuren? Alles kan, al-
les mag!
Kijk snel op:
www.glurenbijdeburen.nl
voor meer informatie en om 
je aan te melden!
Maarten J. Eykman.

Nu aanmelden voor ‘Gluren bij de Buren’
                           Huiskamers en acts gezocht

Inschrijving ‘30 van Zandvoort’ geopend
Regio – De 30 van Zand-
voort. Na een unieke start 
vanuit Paddock 2 van het be-
roemde Circuit Park Zand-
voort voert deze 30 kilome-
ter lange wandeltocht je door 
en rond Nederlands bekend-
ste badplaats. Hierbij staan 
natuur, cultuur en entoura-
ge centraal. Naast de 30 ki-
lometer kan er ook een kor-
tere afstand gelopen worden, 
namelijk de 18 kilometer. De 
30 van Zandvoort wordt door 
Le Champion georganiseerd 
op zaterdag 24 maart 2018. 
Schrijf je in en wandel mee. 
Inschrijven is mogelijk via 
www.30vanzandvoort.nl.
Dit jaar is gekozen om de An-
toni van Leeuwenhoek Foun-
dation onder de aandacht te 
brengen.
Het is de ambitie van het An-
toni van Leeuwenhoek om ie-
dere patiënt de best mogelij-
ke behandeling aan te bie-
den, waarbij kwaliteit van le-
ven een belangrijke rol in-

neemt. Daar hebben zij top-
wetenschappers, geavan-
ceerde apparatuur, tijd en 
vooral geld voor nodig. Je 
kunt het AVL hierbij helpen. 
Bijvoorbeeld door bij inschrij-
ving voor de 30 van Zand-

voort een donatie te doen. Of 
door van je loop een spon-
sorloop te maken. Je kunt 
eenvoudig een actiepagi-
na aanmaken. Elke bijdrage 
is welkom en wordt zeer ge-
waardeerd.

Postzegelavond met veiling
Regio - Op maandag 23 ok-
tober weer een gezellige 
postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-
Noord.
Op deze avond is er een vei-
ling, voorafgaand kan men 

de kavels bekijken.
De zaal is open vanaf 19.00 
uur, er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Meer weten, bel 023-5382274 
(na 18.00 uur).
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Hek Laantje van Alverna mag blijven
Regio - Het hek op het 
Laantje van Alverna nabij de 
Kloostermuur mag blijven 
staan, aldus het advies van 
de bezwarencommissie van 
de gemeente Bloemendaal. 
De commissie oordeelt dat 
het een ‘kruimelgeval’ is vol-
gens het Besluit Omgevings-
recht BOR. En dat er dan 
mag worden afgeweken van 
het bestemmingsplan. De ar-
gumenten van Fietsersbond, 
Wandelnet en laanbewoner 
Claus zijn terzijde geschoven. 
Vladimir Mars (Wandelnet): 
“Buitengewoon opportunis-

tisch is dit. In Bloemendaal is 
kennelijk alles geoorloofd.”
In een persbericht dat Wan-
delnet en Fietsersbond – 
voorstanders van een open 
overgang – over dit besluit 
schrijven zij dat “… De be-
zwarencommissie in 20 kant-
jes A4 formuleert dat recht 
krom is.”

De bezwarencommissie tikt 
het college wel op de vin-
gers dat zij de belangen van 
wandelaars en fietsers onvol-
doende inzichtelijk heeft af-
gewogen, te meer het colle-

ge afwijkt van het bestem-
mingsplan. Maar de com-
missie vindt dat de eigenaren 
van het Laantje voldoende 
inzichtelijk hebben gemaakt 
dat er geen sprake is van een 
openbare weg. “Een vreemde
kronkel’, zo vinden Wandel-
net en Fietsersbond.
Formeel is dit nog niet de de-
finitieve beslissing op be-
zwaar. Net en Bond hopen 
dat het college een
beter oordeel over deze zaak 
heeft en van het advies van 
de bezwarencommissie zal 
afwijken.

Club Vaudeville met muziek uit de 
nachtclubs van de jaren 20 en 30
Regio - Musica Extrema 
duikt in de muzikale smelt-
kroes van de nachtclubs uit 
de jaren ’20 en ’30 van New 
York, Berlijn en Parijs. Daar 
waar na de Eerste Wereldoor-
log jazz, folklore en klassie-
ke muziek zich virtuoos ver-
mengen met variété en amu-
sement. Dit alles komt samen 
in Club Vaudeville, daar waar 
nachtbrakers en extravagan-
ten elkaar ontmoeten. 

Johan (Joris Lutz) is geen 
nachtbraker en alles behal-
ve extravagant, maar er is 
iets aan Club Vaudeville dat 
hem mateloos intrigeert. ’s 
Avonds staat hij vaak onder 
het schijnsel van een lan-
taarnpaal te kijken wie er al-
lemaal de club binnengaan. 
Soms zet hij zelfs een paar 
passen richting de entree. 
Wat zou een keurige man te 
zoeken hebben in zo’n ob-
scure kelder vol criminelen 
en kunstenaars? 

De muziek van de jaren ’20 
en ’30 van de twintigste eeuw 
vormt de basis van de thea-
tervoorstelling. Musici uit 
de jazz en de klassieke mu-
ziek speelden destijds samen 
amusementsmuziek en lieten 
zich inspireren door de volks-
muziek die meereisde met de 

grote volksverhuizingen. De 
nasleep van de Eerste We-
reldoorlog en de toenemen-
de spanning leidend tot de 
Tweede Wereldoorlog, heb-
ben hun effect op de muziek. 
Optimisme en opluchting 
vermengen zich met defai-
tisme en decadentie. De mu-
ziek werd niet meer zozeer 
voor de concertzalen ge-
maakt, maar voor het nacht-
leven en de underground en 
werd door de radio en gram-
mofoon toegankelijk voor ie-
dereen. 

De groep is in 2003 opgericht 

door violiste Tanya Schaap en 
saxofonist Ben van den Dun-
gen, die vanaf dat moment 
de artistieke motor achter dit 
ensemble zijn. De bezetting 
(met naast viool onder meer 
saxofoon en accordeon) is 
niet alledaags en maakt de 
klank van het orkest, met de 
klassiek geschoolde zanger 
Job Hubatka, uniek. 

De voorstelling Club Vaude-
ville van Musica Extrema, Jo-
ris Lutz en Job Hubatka staat 
op dinsdag 31 oktober in de 
Philharmonie Haarlem en be-
gint om 14.00 uur. 
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Amateurvoetbalmagazine 
looft prijs uit in de regio
Regio - Namens The Vin-
tage Store in Heemstede en 
TOF The Outlet Factory in 
Cruquius, heeft Elleke Kruijer 
((links) afgelopen zaterdag 
een waardebon van 100 euro 
overhandigd aan twee IJmui-
der voetbalmoeders: Andrea 
Koster (rechts) en Monique 
Smits-Hovenier. Ze verdien-
den de prijs met een foto van 
Mauro, de bij IJVV Stormvo-
gels voetballende zoon van 
Sandra Sechi en Marco Hei-
da. Mauro was een van de 
pupillen die met de spelers 
van Stormvogels 1 het veld 
op mochten lopen. Toen hij 

er na dat plechtige moment 
achter kwam dat de ande-
re pupillen al naar de kant 
waren en hij als enige pupil 
nog op het veld stond, ren-
de hij alsnog ook snel naar 
de kant…
De waardebon kan worden 
besteed bij The Vintage Store 
en/of TOF The Outlet Factory. 
Libero Magazine is een ma-
gazine over het amateurvoet-
bal in de regio. Het is gratis 
verkrijgbaar in alle voetbal-
kantines en clubhuizen in de 
gemeenten Haarlem, Bloe-
mendaal, Heemstede, Velsen 
en Zandoort. 

Orde van Weefsters Vita Feminea 
Textura viert haar 70-jarig bestaan
Regio - Ooit gehoord van 
een vrouwelijke organisa-
tie voor persoonlijke groei en 
verdieping die al 70 jaar be-
staat? De Orde van Weefsters 
is zo’n organisatie; ze bestaat 
uit zelfstandig zoekende 
vrouwen, bezig met zoeken 

naar verdieping en persoon-
lijke ontplooiing, samen met 
anderen. Vrouwen van aller-
lei leeftijden.
De Orde van Weefsters heeft 
inmiddels achttien lokale lo-
ges (verenigingen), verspreid 
door heel Nederland. Op 21 

oktober, als de Orde 70 jaar 
bestaat, wordt dit op gepas-
te wijze gevierd. 
De Orde biedt haar leden 
een bijzondere manier van 
werken. Dit is een combi-
natie van een kenmerkende 
symboliek, bijzondere ritue-

len en verdiepende dialogen. 
De naam Weefsters slaat op 
de symbolische handelingen 
van het spinnen van je eigen 
levensdraad, om die samen 
met de draden van anderen 
tot een bruikbaar weefsel te 
verwerken en dit te ontwer-
pen in het besef onderdeel te 
zijn van een groter geheel. 

Lid worden betekent ingewijd 
worden en deel uit gaan ma-
ken van een groep vrouwen 

die dezelfde symbolen en ri-
tuelen gebruiken en daarmee 
in vertrouwen en in een veili-
ge sfeer aan zichzelf en met 
elkaar werken. 

Meer informatie op:
www.ordevanweefsters.nl.
In Velsen-Zuid is er op 
woensdagavond 25 oktober 
om 19.30 uur een mogelijk-
heid tot kennismaking.
Wel na aanmelding:
vitavera@ordevanweefster.nl
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Mees, Ryan en Axel tonen trots hun medailles.

voor wat ze waard waren! 
Coach Denise van der Linden 
was terecht heel erg trots op 
al haar zwemmers: “Ze heb-
ben supergoed gezwommen 

en mooie eerste tijden neer-
gezet. Het is prachtig om te 
zien dat er zelfs een paar 
zwemmers bij waren die hun 
tijd hebben verbeterd!”

HBC komt moeizaam tot winst
Heemstede - Gemakke-
lijk ging het allemaal niet, af-
gelopen zondag, in het du-
el HBC tegen OG uit Haar-
lem. Dat HBC uiteindelijk aan 
het langste eind trok was ze-
ker verdiend. Voorafgaand 
aan het duel werden Niel 
van Hooff en Bart Griekspoor 
door voorzitter Rob Roome-
ijer gehuldigd. Beide heren 
speelden zondag voor de 
honderdste keer in het eerste 
team van HBC. 
De eerste 15 minuten was de 
wedstrijd in evenwicht. Bei-
de partijen hielde elkaar in 
de greep en ontstonden over 
en weer slechts wat moge-
lijkheden. Het bleef vooral 
bij plaagstootjes. Pas daar-
na volgde het eerste schot 
op het doel van OG. Men-
no Grijssen mikte de bal over 
het doel. HBC bouwde lang-

zaam aan een overwicht. Zo 
ontstonden er steeds meer 
kansen. Volgens HBC coach 
Peter van der Waart waren 
de omstandigheden niet ide-
aal. “ Deze week  trainden wij 
nog in de kou, vandaag liep 
het kwik op tot 22 graden. De 
spelers hadden last van de 
warmte na een periode met 
relatieve kou” was zijn ver-
klaring voor het gebrek aan 
snelheid in deze wedstrijd. 
Het was deze middag aan 
doelman Nino Pels van OG te 
danken dat de score niet al te 
hoog uitviel. Een één twee-
tje tussen Draaisma en Vahle 
eindigde naast het doel, 
Grijssen kopte ook net naast. 
De OG doelman was een sta 
in de weg. Aanvoerder Wil-
lems van OG kreeg de kans 
om OG op voorsprong te zet-
ten, maar ook zijn inzet kwam 

niet tussen de palen. Vlak na 
rust werd een poging van 
Clyde Hoogvliets door HBC 
doelman Verhage verijdeld.  
Opnieuw ontstonden kans-
jes over en weer en werd het 
spel steeds harder. De ban 
werd in de 65e minuut ge-
broken. Vanuit een corner 
nam de uitstekend spelende 
centraleverdediger Steve Ol-
fers de bal op zijn hoofd. Van-
af één meter voor de doellijn 
was de keeper kansloos 1-0. 
OG moest aanvallen waar-
door HBC meer ruimte kreeg 
om snel om te schakelen. 
Vahle scoorde voor HBC al 
werd zijn doelpunt, wegens 
buitenspel, geannuleerd door 
de uitstekende scheidsrech-
ter De Koning. Vahle pakt 
toch zijn goaltje mee door, 
tien minuten voordat de wed-
strijd erop zat,  kopend de 
2-0  aan te tekenen. Het was 
geen fantastische wedstrijd. 
HBC maakte de meeste aan-
spraak op de overwinning. 
Bruce Ket werd gezien als de 
man van de wedstrijd. Na een 
goed gesprek met zijn trainer 
had hij een basisplaats ge-
kregen en maakte dat volle-
dig waar. HBC voert samen 
met Zwanenburg en NFC de 
ranglijst aan. Deze drie teams 
zijn nog ongeslagen. Zondag 
speelt HBC de uitwedstrijden 
tegen DSS.
Eric van Westerloo

Nu planten, in de lente genieten!
Bloembollen van

Bakker.com als beste getest
Regio - De bloembollen van 
Bakker.com uit Lisse ko-
men jaarlijks als beste uit 
de test door Stichting Keur-
merk Bloembollen Holland, 
met een rapportcijfer van 9,3 
in 2016. 

Bakker.com selecteert de 
beste rassen van Nederland-
se bodem om de hoogste 
kwaliteit te kunnen garan-
deren. In 2016 scoorden de 
bloembollen van Bakker.com 
een 9,3 dat is de hoogst ge-
haalde A-kwaliteit. Op www.
bakker.com kunt u het uit-
gebreide aanbod bloembol-
len bekijken. U krijgt ook nog 
eens 100% bloei-en groeiga-
rantie op alle bloembollen uit 
het assortiment (tot 1 jaar). 
 
Voorjaarsbloeiende bloem-
bollen worden bij Bakker.
com van september tot de-
cember geleverd, tevens de 
periode dat ze geplant kun-
nen worden. Bloembollen 
worden opgeslagen in speci-
ale klimaatzones. Iedere bol-
soort, of het nu gaat om tul-
pen, narcissen of hyacinten, 
heeft daar een eigen cel waar 
ze op de best mogelijke ma-
nier worden bewaard. Het-
zelfde geldt voor zomerbollen 
die in de lente worden aan-
geboden.
Bloembollen zijn makkelijk in 
het onderhoud en zijn een-
voudig te planten. Bij Bak-
ker.com heeft u ook nog 
eens keuze uit alle soorten 
en kleuren. Wilt u iets speci-
aals? Kijk dan eens bij de ex-
clusieve bloembollen, deze 
soorten zijn alleen bij Bakker.
com verkrijgbaar. Bloembol-
len planten kan met de blo-
te hand, maar handschoenen 
en een bollenschepje komen 
zeker van pas! 

Voor diegenen die weinig er-
varing hebben, zijn de kant-
en-klare bollenpizza’s en 
bollen-lasagna’s van Bak-

ker.com een oplossing. Deze 
zijn zeer eenvoudig te plan-
ten omdat de bloembollen in 
de mal al op de juiste planta-
fstand staan. Deze mal is bi-
ologisch afbreekbaar. Dank-
zij de mooie verpakking zijn 
deze producten erg geschikt 
om cadeau toe doen.
 
Geschiedenis 
Wat veel mensen niet we-
ten is dat Bakker al in 1945 
werd opgericht, net na de 
Tweede Wereldoorlog. Ne-
derland had op dat moment 
amper de Hongerwinter ach-
ter de rug, die met name in 
West-Nederland leidde tot 
hongersnood. Na de oorlog 
stuurden vrienden, familie en 
relaties vanuit de hele we-
reld goederen naar Neder-
land, zoals kleding en cho-
cola. Ook na de oorlog waren 
deze schaarse producten nog 
lange tijd enkel verkrijgbaar 
‘op de bon’. Veel Nederlan-
ders voelde de behoefte om 
wat terug te doen aan al die 
aardige schenkers. Piet Bak-
ker begon in die tijd met het 
versturen van bloembollen 
als bedankje naar het bui-
tenland, een product dat wel 
volop verkrijgbaar was. Daar-
uit ontstond de internationa-
le bloembollenhandel. Inmid-
dels is Bakker veranderd in 
Bakker.com en uitgegroeid 
tot het grootste online tuin-
centrum van Europa.   
Informatie op:
www.bakker.com of bel:
 0252-438333.

Disco op een landgoed
Heemstede - Letz Party.nl organiseert op zaterdag 21 
oktober van 20.30 tot 1.00 uur een bruisend Disco & Clas-
sics dansfeest op landgoed ‘Het Oude Slot’ bij de Ring-
vaartlaan 11 in Heemstede. 
Let’s Party is hét feest der herkenning voor 30-ers, 40-
ers en 50-ers. DJ Henri Geerlings neemt je deze avond 
mee op een swingende discotrain van zówel de jaren ’70, 
’80 en ’90. Bij LetzParty is de sfeer altijd relaxed en onge-
dwongen. Tickets á 12,50 euro zijn verkrijgbaar op:
www.letzparty.nl.
De Deurprijs is 15 euro. Je kunt ook kaarten kopen bij 
Ajewe Sport, Raadhuisstraat 95.

Heemstede - Binnen het 
wedstrijdzwemmen zijn er 
speciale wedstrijden voor de 
jongste en/of net beginnen-
de zwemmers tot 11 jaar. De 
eerste van deze zogenaamde 
Swimkick-wedstrijden vond 
plaats in het prachtige wed-
strijdbad in Purmerend. On-
danks dat dit voor een groot 
deel van de Heemsteedse 
zwemmertjes de eerste wed-
strijd van hun leven was, de-
den ze het meer dan goed! 
Ryan Biesbrouck, Bram van 
Turen, Marnix Rietveld en Bo 
Stassen wisten een gouden 
medaille te veroveren, Axel 
Biebrouck was goed voor 
maar liefst twee keer zilver en 
Mees Bloem sleepte keurig 
twee keer brons in de wacht. 
Daarnaast was er nog een 
mooi persoonlijk record voor 
Ailsa Kruiten op de 50 me-
ter vrije slag. Zij zwom knap 
4 seconden van haar beste 
tijd ooit af. Maar ook Bente 
Schenk, Maaike Vinken, Gijs 
Jonkheer, Syb de Vries, Li-
anne Vinken, Puck Stassen 
en Naish Kofman zwommen 

Jongste HPC-
zwemmers 

in actie
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Auteursbezoek
Donderdag 19 oktober 
Lucas de Waard, Thomas 
Heerma van Voss en Alma 
Mathijsen bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Entree: 7,50 
euro. Studenten: 3,-euro. 
Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. 

Cabaret
Vrijdag 27 oktober Javier 
Guzman met ‘Ga-Bie-Jer’, 
in theater De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanv. 
20.15u. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Dansfeest
Zaterdag 21 oktober, 
30Up, 40up, 50up Disco & 
Classics Landgoedfeest
20.30u, Landgoed Ou-
de Slot, Ringvaartlaan 11, 
Heemstede. Kaarten en
info: www.letzparty.nl.

Halloween
Vrijdag 27 oktober Grie-
zelen in Sportplaza Heem-
stede met o.a DJ, broodje, 
drankje, voor de jeugd. 18-
21.30u. 6,50 euro. Sport-
parklaan.

Jeugd
Dinsdag 24 oktober 14-
16u mee met de herfst-
expeditie van Kom in mijn 
Tuin (KIMT). Herenweg 18, 
Heemstede. Opgave (5,- 
euro),
info@kominmijntuin.com 
of: 023-5282651 (Mik van 
der Bor).

Jeugdvoetbal 
Dinsdag 24 en woensdag 
25 oktober Voetbal leren 
bij RCH. Activiteit voor 6-15 
jaar. Info en opgave:
info@jeugdvoetbaldagen.nl

Lezing
Dinsdag 24 oktober Tref-
punt-WIJ Lezing in de Lui-
fel over kunstenaar Da-
li. Herenweg 96, Heemste-
de om 13.30 uur. Entree: 
5,- euro. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Markten en beurzen
Zaterdag 21 oktober Bro-
cante-, kunst- en streek-
markt centrum v Heemste-
de. 10-17u. Rijbanen Bin-
nenweg blijven open. Acti-
viteit van winkeliersvereni-
ging centrum: www.wch.nl.

Streekmarkt op de Dinkel-
hoeve met ambachtelijk 
gemaakte producten. Im-
ker Pim Lemmers aanwezig. 
14u: demo kaarsen maken 
van bijenwas. Markt: 12-
16u. Herenweg 61, Heem-
stede. Toegang vrij.

Zondag 22 oktober Grote 
rommelmarkt in Sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 te Heemste-
de. 9.30-16u. Toegang: 2,50, 
kinderen vrij entree. 
Info: 0229-244739 of 
244649. www.mikki.nl.

Zaterdag 4 november
Kledingbeurs Jacoba 
School, Lanckhorstlaan 9, 
Heemstede. Inbreng: 9-10u. 
Verkoop: 11.30-12.30u.
Afrekenen: 14.30-15u. Alle 
info: kledingbeursjacoba@
gmail.nl.

AgendA Muziek
Vrijdag 20 oktober Jazz 
in Haarlem, met Johan Cle-
ment e.a. 20.15u. 15,- euro 
toegang. Sociëteit Vereeni-
ging, Zijlweg 1 Haarlem. 
www.jazzinhaarlem.nl.

Jazz in Haarlem met Trio 
Johan Clement, 20.15u, So-
ciëteit Vereeniging, Zijlweg 
1 Haarlem. 15,- euro.
Kaarten:
www.jazzinhaarlem.nl.

Zaterdag 21 oktober Be-
nefi etgala ‘Children of the 
Mount Everest’ met div. 
artiesten. Opbrengst voor 
sherpa-slachtoffers Nepal. 
20,- euro toegang. Zaal 
open: 19.30u. Sociëteit De 
Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem. Kaarten:
benefi etgalanepal@gmail.
com of a/d kassa.

Zondag 22 oktober ‘Een 
ode aan het liederlijk lied’, 
huiskamerconcert bij fam. 
Brockmeier. V. Merlenlaan 
29, Heemstede. Inloop va 
14.30 uur. Niet-leden VvhL 
betalen 17,50 euro toe-
gang. Aanmelden:
guusbrockmeier@gmail.
com. Info: www.VvhL.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zaterdag 21 okto-
ber ‘Oog in oog’, foto’s die 
mensen aan het denken 
moeten zetten wat betreft 
maatschappelijke vraag-
stukken van voedsel. Fo-
togalerie De Gang, Gro-
te Houtstraat 43 Haarlem.  
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m zondag 29 oktober, 
werk van Heemsteedse 
Grietje Halbertsma (schil-
derijen) en Amstelveense 
Marja Verhage (beelden) 
Galerie de Waag, Spaarne 
30 Haarlem.
Info: www.kzod.nl.
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Javier Guzman 
stelt zich 
opnieuw voor
Heemstede - Na een suc-
cesvolle Oudejaarsconferen-
ce is Javier Guzman terug 
met een nieuw hilarisch the-
aterprogramma. De voorstel-
ling Ga-Bie-Jer is vrijdag 27 
oktober om 20.15 uur te zien 
in Theater De Luifel in Heem-
stede.
Javier Guzman wil zich even 
voorstellen. Netjes en keu-
rig, zoals het hoort. Mis-
schien kent u hem al van ze-
ven avondvullende voorstel-
lingen, vijf Sinterklaascon-
ferences en een Oudejaars-
conference... Maar durft u te 
zeggen of u hem echt kent? 
En hoe spreek je zijn naam 
eigenlijk uit?
In de voorstelling Ga-Bie-
Jer stelt Javier zich opnieuw 
voor. Hij laat zien dat hij ei-
genlijk beleefd en goed ge-
manierd is. Dat hij echt wel 

Foto: Chloé Leenheer

Remember Anne Faber
Een heel land fl uistert; Anne

Wat hebben we gedaan, waarom
hebben we jou niet beschermd?

 
Als we het wisten waren we

allemaal op onze fi ets gesprongen
geracet naar waar jij was en

hadden we hem bewerkt
Met wat? een paraplu, onze
woede, een laatste strohalm.

 
Anne we zouden een schild om je vormen

We hadden alles gedaan
zodat dit niet was gebeurd

In plaats daarvan checken we steeds
maar weer het nieuws dat

ons niets anders vertelt
dan dit:

 
Jij blijft voor altijd 25.

 
Het meisje dat een biertje

voor ons neerzette met een
gulle lach.

 
Jij keek de wereld in met zoveel vertrouwen

Niet bang voor de regen
je kende de weg.

 
Anne we zouden een muur voor je bouwen

zo hoog dat hij jou niet eens had gezien.
 

Anne we weten
niet waarom wij er nog zijn en

jij nu niet meer.
 

Anne we zouden
Anne we hadden

Een heel land land fl uistert: Anne.  
 

Jan Bayer Koch

Lezerspost

Remember Anne Faber

zijn woede kan beheersen. 
Dat in een tijd van spannin-
gen, angst en een hoop ge-
schreeuw, hij juist de koelte 
weet te bewaren. Dat hij nou 
eindelijk ‘verdomme een keer 
rustig blijft’. Theater de Luifel 
is gevestigd aan de Heren-
weg 96 te Heemstede.

Kaarten kunnen worden be-
steld via:
www.podiaheemstede.nl.

Busexcursie naar kasteel Ruurloo
Heemstede - Woensdag 25 
oktober vertrekt om 8.15 uur 
vanaf de Luifel een busexcur-
sie naar kasteel Ruurloo.
Laat u inspireren door de ma-
gie van Carel Willink en kas-
teel Ruurloo. Op een bijzon-
dere locatiekomen kunst, his-
torie, architectuur en natuur 
samen. Tussen een afwisse-
lend en rijk landschap, in een 
mystieke sfeer ligt in de Ach-
terhoek Kasteel Ruurloo, een 
van de mooiste kastelen van 
Nederland. De bouwgeschie-
denis gaat terug tot de 14e 
eeuw. Door zijn eerbiedwaar-
dige leeftijd, is kasteel Ruur-

loo rijk aan verhalen. In de 
fraaie Engelse landschaps-
tuin vindt u de romantische 
en stijlvolle Oranjerie, waar u 
kunt genieten van een heer-
lijke kop koffi e met Petit Four 
en later op de dag een uit-
gebreide lunch. Na de koffi e 
gaat de groep naar de prach-
tige Trouwzaal, waar, speciaal 
voor ons gezelschap, een in-
leiding wordt gegeven door 
een professionele gids. Na de 
lunch kunt u op eigen gele-
genheid het kasteel, de ten-
toonstelling van Carel Wil-
link en de tuinen bezoeken. 
We sluiten de dag af met een 

kopje thee. Vertrek: 8.15 uur 
met luxe touringcar vanaf de 
Luifel. Vergeet u niet uw Mu-
seumkaart mee te nemen! 
Kosten: 65,95 euro met MJK 
en 77,95 euro zonder MJK. Bij 
deze excursie is inbegrepen: 
busvervoer, koffi e met Petit 
Four, lunch, inleiding gids, af-
sluitend een kopje thee, or-
ganisatiekosten WIJ Heem-
stede. Inschrijven voor de ex-
cursies kan d.m.v. betalen bij 
de receptie van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. U 
ontvangt een bewijs van in-
schrijving.
Voor al de excursies van WIJ 
Heemstede geldt dat u goed 
ter been moet zijn.
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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 (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

Extra vergaderingen 
gemeenteraad 19 oktober

In deze uitgave:
- Vacature Top 3 vrijwilligers
- Handhavingsacties fietsen
- Omgevingsvergunningen

Nominatie Vrijwilligersprijs 2017
Welke vrijwilligersorganisatie 
in Heemstede vindt u TOP?
Ook dit jaar kunt u weer een organisatie voordragen 
voor de Vrijwilligersprijs Heemstede. Dit doet u op 
basis van drie thema’s: Toegankelijk, Ondersteunend 
en Persoonlijk. 

Toegankelijk
Toegankelijk gaat om je welkom voelen binnen 
de organisatie, bereikbaarheid van bestuursleden, 
coördinatoren en/of begeleiders. Het gaat ook om 
open staan van de organisatie voor nieuwe ideeën, 
suggesties en vragen.

Ondersteunend
Wat wordt u geboden aan ondersteuning om 
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te voeren. 
Zijn er trainingen, thema-avonden, is er goede 
begeleiding?

Persoonlijk
Is er aandacht voor u als persoon? Wordt u wel eens 
gevraagd hoe het met u gaat? Hoe het met het 
vrijwilligerswerk dat u doet gaat? Of u het nog naar 
u zin heeft?

Voordragen
Wilt u een Heemsteedse organisatie voordragen? 
Dan kan dat via het online-formulier op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl of 
door een formulier op te vragen via 
vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

De Vrijwilligersprijs 2017 wordt uitgereikt tijdens 
het Vrijwilligersfeest op woensdag 29 november 
2017 in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
welkom vanaf 19.30 uur.

Vrijdag 10 november
Binnenlopen bij de burgemeester
Vanwege behandeling van de begroting in de gemeenteraad op 2 en 
3 november is de maandelijkse inloopochtend van burgemeester 
Marianne Heeremans verplaatst naar vrijdag 10 november. U bent 
dan van 10.00 tot 12.00 uur welkom in het raadhuis (graag melden bij de 
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

4 en 5 november
Kunstlijnweekend
In het weekend van 4 en 5 november 2017 zetten 
kunstenaars uit Haarlem en omgeving tussen 11.00 
en 17.00 uur hun deuren open voor het publiek. U 
kunt solo- en groepstentoonstellingen bezoeken 
in open ateliers, galeries en musea. Kijk voor een 
compleet overzicht op www.kunstlijnhaarlem.nl 

Aansluitend is op werkdagen tussen 7 november 
2017 en 30 november in het raadhuis van 
Heemstede de expositie ‘Parels van de Kunstlijn’ 
te zien. Let op: het raadhuis is tijdens het 
Kunstlijnweekend niet open.

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

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



De gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal zoeken:

Gegevensbeheerder 
geo domein

(36 uur, Heemstede en 
Bloemendaal)

Buitengewoon 
opsporingsambtenaar

(36 uur, Heemstede en per 
1-1-‘18 ook Bloemendaal)

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Vrijwilligers voor Heemstede Loop
Op zondag 29 oktober vindt de Heemstede 
Loop weer plaats. Wij zoeken vrijwilligers voor 
diverse ondersteunende werkzaamheden zoals 
inschrijvingen, uitdelen medailles, waterpost en 
rondbrengen bewonersbrieven.

Centralist
Voor een organisatie van aangepast vervoer zoeken 
wij voor de maandagochtend een centralist. 
U maakt afspraken met klanten en verzorgt de 
ritplanningen voor de chauffeurs. U bent zorgvuldig 
bij het maken van de afspraken, communicatief en 
kunt goed omgaan met de computer.

Receptiemedewerker Cruquius 
Museum
U bent het visitekaartje van het museum en heeft 
het eerste contact met de bezoekers; aan de balie 
of telefoon. U regelt de kaart- en winkelverkoop, 
zorgt voor vertoning van de juiste film en geeft een 
korte introductie door het museum. U vertelt dan 
de belangrijkste verhalen over ons stoomgemaal en 
het ontstaan van Haarlemmermeer. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
Vacature Top 3

Extra vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een besloten vergadering op donderdag 19 
oktober 2017, aansluitend aan de openbare 
raadsvergadering van 20.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. Deze vergadering is niet toegankelijk 
voor publiek. Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten raadsvergadering 
 19 oktober 2017
- Bespreken Verslag van Bevindingen 

Vertrouwenscommissie Heemstede 2017
- Aanbeveling burgemeester Heemstede
- Wat verder ter tafel komt

Aansluitend volgt een openbare vergadering met 
de volgende agenda:
- Bekendmaking raadsbesluit Aanbeveling 

Burgemeester Heemstede
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Terinzagelegging ontwerp 
omgevingsvergunningen
- Sterrenwacht Kom in mijn Tuin 
 (Wandelbos Groenendaal)
 Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heemstede zijn voornemens om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een kleine sterrenwacht (4,5 m2) in 
het Wandelbos Groenendaal nabij Kom in mijn 
Tuin (kadastraal bekend gemeente Heemstede, 
sectie C, nummer 5136), in afwijking van het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en 
Groene Gebieden’. De gemeenteraad heeft voor 
dit project op 28 september 2017 een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
afgegeven. 

- Vossenlaan 2 (De Hartekamp)
 Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heemstede zijn voornemens om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen een stal en schuur op het perceel 
Vossenlaan 2 (De Hartekamp) na sloop van een 
stal en kassen (kadastraal bekend gemeente 
Heemstede, sectie C, nummer 3765), in 
afwijking van het bestemmingsplan “Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden”. De 
gemeenteraad heeft voor dit project op 28 
september 2017 een ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. 

Ontwerp-omgevingsvergunningen en 
VVGB ter inzage
Burgemeester en wethouders delen op grond 
van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) mee dat met ingang van 
donderdag 19 oktober 2017 bovengenoemde 
ontwerp-omgevingsvergunningen en ontwerp-

VVGB met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage 
liggen. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunningen vindt u online via:
- www.heemstede.nl 
- www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (NL.IMRO.0397.OVsterrenwacht-0101)
- www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (NL.IMRO.0397.OVVossenlaan2-0101) 

Ook liggen de ontwerpen binnen bovengenoemde 
termijn ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
U kunt tot en met woensdag 29 november 
2017 mondeling of schriftelijk zienswijzen over 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunningen geven. 
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester 
en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede of via e-mail gemeente@heemstede.
nl. Voor het mondeling geven van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de heer R. Visser. 
Zijn gegevens vindt u hieronder. Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning 
en/of ontwerp-verklaring van geen bedenkingen de 
zienswijze betrekking heeft. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 
023-548 57 58 of per e-mail gemeente@heemstede.nl

Evenement: Sint op het dak
Op 13 oktober 2017 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het 
organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 25 november 2017. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25 
van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven voor 
het afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen 
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van 
Ostadeplein) van 16.30 uur tot 19.00 uur.
Voor meer informatie neemt u contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Binnenweg, ter hoogte van 11:
- een groene herenfiets, merk Sport

Binnenweg, ter hoogte van 62:
- een zwarte damesfiets, merk Limit

Binnenweg, ter hoogte van 77:
- een rode herenfiets, merk Burgers

Binnenweg, ter hoogte van 97:
- een zwarte kinderfiets, merk Giant

Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 31:
- een blauwe damesfiets, merk Sparta

Koediefslaan, ter hoogte van 1:
- een merkloze zwarte herenfiets
- een blauwe damesfiets, merk Cortina

Oosterlaan, ter hoogte van 2:
- een paarse damesfiets, merk Giant
- een grijze herenfiets, merk Batavus

Spaarnzichtlaan, ter hoogte van 1:
- een blauw/grijze herenfiets, merk Batavus
- een zwarte damesfiets, merk Fongers

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 13a:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Batavus

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 18:
- een grijze herenfiets, merk Gazelle

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25:
- een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle
- een merkloze zwarte damesfiets

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30:
- een roze kinderfiets, merk Pelikaan
- een merkloze zwarte damesfiets

Händellaan, ter hoogte van 2a:
- een bronzen damesfiets, merk Select
- een zwarte damesfiets, merk Limit
- een merkloze zwarte herenfiets
- een rode damesfiets, merk Gazelle
- een groene herenfiets, merk Giant

Händellaan, ter hoogte van 120:
- een zwarte damesfiets, merk BSP

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 1 november 2017 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 31 oktober 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 

wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen betaling van 
de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitschrijvingen basis-
registratie personen (BRP)
Voorgenomen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 12 oktober 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

- Nok Nani, geboren 06-02-1983, 
 Kerklaan 19

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 29 november 2017 hierop reageren door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-
5485868).

Uitgeschreven
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 25 augustus 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- S. Verdoorn, geboren 03-04-1981, 
 Overijssellaan 275
- M.G.M. Vallée, geboren 14-12-1987, 
 Binnenweg 129 A

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 
tot 29 november 2017 bezwaar maken. Zie rubriek: 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, ontvangen 3 oktober 2017

- Raadhuisplein 1, het plaatsen van een trapleuning 
in het trappenhuis van het oude raadhuis, 
wabonummer 215301, ontvangen 3 oktober 2017

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

Verleende omgevingsvergunning
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, verzonden 
12 oktober 2017

Meldingen 
Activiteitenbesluit 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van Burgemeester 
en Wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:
- Excellent ongediertebestrijding, Herenweg 29K
- Pit Point CNG B.V., Cruquiusweg 31TA
- Restaurant MT, Zandvoortselaan 139
- Degla Catering, Drieherenlaan 31A
- De Frietbandiet, Glipperweg 0-ong.
- Sahu Wok Express, Lombokstraat 21 GB26

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’



Nieuwe cursussen bij WIJ Heemstede
Heemstede - In de Luifel bij 
WIJ Heemstede starten de-
ze maand veel nieuwe cur-
sussen.

Beweging: Soepel de ski’s op, 
ter voorbereiding van uw ski-
vakantie. Voorkom blessures, 
twijfel niet en doe mee! 8 les-
sen vanaf woensdag 1 no-
vember 19.00-20.00 uur. Be-
weegmix: fit for life, waar el-
ke week een andere spier-
groep aan bod komt en ie-
dereen traint op het eigen ni-
veau. 6 lessen vanaf woens-
dag 8 november 11.15-12.15 
uur. Computercursussen voor 
senioren: Seniorweb werken 
met de iPad beginners, waar-
in u vertrouwd raakt met uw 
eigen iPad. 4 lessen vanaf 
woensdag 1 november 10.00-
12.00 uur. Seniorweb werken 
met de Android tablet begin-
ners, wat staat er allemaal 

op? U leert o.a. e-mailen en 
internetpagina’s bezoeken. 4 
lessen vanaf maandag 27 no-
vember 10.00-12.00 uur.
Culinair: Culinaire gerechten 
koken voor mannen, koken 
voor alledag, maar ook heer-
lijke hoogstandjes. Na de les 
eet de groep gezamenlijk wat 
gekookt is. 5 lessen vanaf 
woensdag 1 november 16.30-
18.30 uur.
Creatief: Intuïtief schilderen 
vanuit beweging - van herfst 
naar winter. Van dans, be-
wegen met muziek en yoga, 
visualisatie en stilte oefe-
ningen naar schilderen van-
uit de ontstane spontaniteit. 
3 lessen vanaf maandag 13 
november 10.00-12.00 uur.
Talen: Franse leeskring, 
waarin Franse romans uit 
de hedendaagse literatuur 
in het Frans worden gele-
zen en besproken. 5 bijeen-

komsten vanaf woensdag 8 
november 13.30-15.30 uur. 
Mens en maatschappij: Fi-
losofie en vrouwelijke den-
kers. Een goed beeld van de 
geschiedenis laat zien dat er 
veel interessante en slimme 
vrouwelijke denkers zijn ge-
weest. 6 bijeenkomsten van-
af maandag 13 november 
20.00-22.00 uur.
Filosofie en kunstbeschou-
wing, kunst door de ogen van 
filosofen. Hoe hebben zij el-
kaar beïnvloed? Anders kij-
ken naar kunst. 6 bijeenkom-
sten vanaf woensdag 22 no-
vember 9.30-11.30 uur.

Bovenstaande cursussen zijn  
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
 023-5483828.

Heemstede - Op maandag 16 oktober opende wethou-
der Merijn Snoek (Jeugd, Onderwijs & Sport in Haarlem) 
het Taalpunt op de UWV-vestiging in Haarlem. Het Taal-
punt begeleidt mensen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en het gebruik van computers. In dit initiatief 
bundelen Stichting Lezen en Schrijven, UWV, de gemeen-
te Haarlem, de Bibliotheken Haarlem, IJmond en Velsen 
en het Leerwerkloket hun krachten.

In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite met lezen, 
schrijven of het gebruik van computers. Zij ondervinden 
dagelijks problemen bij praktische zaken, zoals het lezen 
van instructies op het werk, het invullen van formulieren 
en lezen van bijsluiters bij medicijnen. Daarnaast heeft 
laaggeletterdheid vaak gevolgen voor de (digitale) sollici-
tatievaardigheden van werkzoekenden. Dat beïnvloedt de 
kansen op een baan. Daarom hebben de samenwerken-
de partijen van half september tot half oktober een pilot 
uitgevoerd om laaggeletterden verder te helpen. Dit re-
sulteerde in het Taalpunt.

Aanpak
In de pilot zijn klanten van UWV, waarvan het vermoeden 
bestaat dat zij laaggeletterd zijn, doorverwezen voor on-
dersteuning. Voor 17 klanten leverde dit een vervolg op, 
bijvoorbeeld een cursus op het gebied van de Nederland-
se taal, rekenen of computervaardigheden. Klanten krij-
gen bij het taalpunt een taal- of digimeter van Stichting 
Lezen en Schrijven aangeboden, waarmee de geletterd-
heid en digitale vaardigheden worden gemeten. Met de 
resultaten wordt beoordeeld hoe de laaggeletterde (kos-
teloos) kan worden ondersteund om zich beter te redden 
in het dagelijks leven en om de kans op een baan te ver-
groten.

Betrokken partijen
Bij de aanpak zijn verschillende cursusaanbieders be-
trokken. Het Nova College biedt formeel onderwijs. De 
bibliotheken leveren cursussen gericht op onder meer het 
zoeken van werk. Alle taalaanbieders werken met taal-
maatjes of taalcoaches die 1-op-1 samenwerken  met de 
werkzoekenden die hun taal- of digitale vaardigheid wil-
len verbeteren. De taalaanbieders worden door Stichting 
Lezen en Schrijven ondersteund met een aanbod van les-
materialen en trainingen voor vrijwilligers.

Inloop op maandag
Het Taalpunt is elke maandag van 9.30 tot 13.00 uur ge-
opend en is gevestigd op de Zijlsingel 1 in Haarlem. Men-
sen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven 
of het gebruik van computers kunnen er zonder afspraak 
terecht.

Taalpunt bij UWV Haarlem geopend

Taalvaardigheid vergroot kansen op werk

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.
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