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Daria van den Bercken zet Scarlatti weergaloos neer:

“Zijn muziek is choquerend briljant”
Heemstede - Afgelopen za-
terdag vertolkte pianiste Da-
ria van den Bercken in de 
Oude Kerk 16 sonates van de 
Italiaanse barokcomponist 
Domenico Scarlatti. Zij had 
deze keuze gemaakt uit een 
oeuvre van ruim 500 sonates 
die Scarlatti heeft geschre-
ven. De sonates van Scarlat-
ti vormen een unicum binnen 
de klassiek muziek, omdat 
ze ieder op zichzelf staan en 
qua opbouw uit vele onver-
wachte wendingen bestaan.
Daarnaast zijn deze sonates 
zo geschreven dat de uitvoe-
rende musicus zich een be-
paalde vrijheid qua snelheid 
kan permitteren. “Dat maakt 
zijn muziek veelzijdig en cho-
querend briljant”, verklaar-
de Daria van den Bercken 
aan het publiek. Oorspron-

kelijk zijn deze sonates voor 
de klavecimbel geschreven 
en dat was ook te horen aan 
de opbouw en bepaalde pas-
sages van de stukken. Daria 
voerde de 16 sonates met ui-
terste perfectie en gevoel uit. 
Ze voelde feilloos de com-
posities van Scarlatti aan en 
zette deze weergaloos neer. 
Het polyfone van de Steinway 
vleugel en de akoestiek in de 
Oude Kerk deden de stukken 
alle eer aan. Het publiek was 
razend enthousiast.
Daria van de Bercken: “Dit is 
pas het eerste deel van mijn 
ontdekkingsreis naar Scar-
latti. Ik kijk er naar uit om nog 
meer over deze raadselachti-
ge componist te weten te ko-
men en zijn prachtige stuk-
ken te spelen.”
Bart Jonker

Deze week in De krant!

Slagerij
van der Werff
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Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Startnummers ophalen in Heemstede

Zondag aanstaande:
de Heemstede Loop!

Heemstede - Zondag 29 oktober wordt het startschot ge-
geven van de 8e editie van de Heemstede Loop door het 
wandelbos Groenendaal. Er zijn twee momenten waar-
op na-inschrijving/ophalen startnummers (individuele in-
schrijving) mogelijk is: Op zaterdag 28 oktober van 10.00 
tot 14.00 uur in het Raadhuis van gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Heemstede en op zondag 29 oktober, dan 
vanaf 9.00 uur, tot 15 minuten voor de start van jouw af-
stand. Locatie: Start/finishterrein op de Sportparklaan 
te Heemstede. Nog even de starttijden op een rij van de 
Heemstede Loop: Om 10.00 uur begint de 1,5 km les Pe-
tits FamilyRun (Groep 1 t/m 4). Dan, om 10.30 uur de 1,5 
km les Petits FamilyRun (Groep 5 t/m 8). Om 11.00 uur valt 
het startschot van de 5 km en tot slot gaat de 10 km run 
van start om 12.00 uur. De start/finish locatie is de Sport-
parklaan, Heemstede. Aanmoedigen wordt op prijs gesteld!

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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Kunstlijn Heemstede met 
diverse locaties en activiteiten
Heemstede - Kunstlijn vindt
dit jaar ook weer in Heemste-
de plaats. Tijdens het 4-5 no-
vemberweekeinde is er een 
open atelierroute in Heem-
stede met diverse te bezoe-
ken ateliers. De precieze lo-

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

caties zijn op een plattegrond 
aangegeven, volgende week 
paginagroot in onze krant.

Naast het bekijken van 
kunstwerken  en een praat-
je aanknopen met kunste-
naars heeft de organisatie 
van Kunstlijn ook een stem-
pelkaartactie in het leven ge-
roepen. Bezoekers kunnen 
die kaart in elk atelier laten 
afstempelen. Met een vol-
le kaart dingt men mee naar 
de hoofdprijs: een kunstwerk 
van een van de deelnemers.
Bovendien is er in het Raad-
huis van Heemstede van 7 
tot 30 november van de 
Heemsteedse Kunstlijndeel-
nemers (ook van hen die 
in Haarlem exposeren) een 
overzichtstentoonstelling 
van de mooiste kunstlijnwer-
ken. Het thema van de ten-
toonstelling is ‘Heemste-

de exposeert Parels van de 
Kunstlijn’.
Tot slot wordt een ontmoe-
ting met deelnemende expo-
santen en ‘late-month’ ope-
ning van deze tentoonstelling 
gehouden en wel op donder-
dag 23 november van 16.00 
tot 17.00 uur.
Ceremoniemeester is Foke-
lien Faber, zij is mede-direc-
teur van de Kunstacademie 
Haarlem.
Als gastspreker treedt An-
toon Erftemeijer op, hij is 
conservator en curator Mo-
derne Kunst in ‘De Hallen’ 
en het ‘Frans Hals Museum’, 
zijn – vermoedelijke – thema 
luidt: ‘Emotionele beleving 
van Kunst’.
De uitreiking van de hoofd-
prijs aan de winnaar van de 
stempelkaartroute wordt 
verzorgd door Olga van der 
Klooster, mede-organisator 
van Kunstlijn Heemstede.
Ieder is van harte welkom de 
kunstroute – Kunstlijn – te 
bezoeken op een van de lo-
caties. De toegang is gratis.
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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!
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 29 oktober, 10u.
Spreekster: Elske Stevel-
mans.
Thema: Vier je Bijbel.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 29 oktober, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terp-
stra, m.m.v. de cantorij, 
Crèche (tot 4 jaar), Kinder-
kring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 29 oktober om 10u.
Ds. J.A. Berkheij uit Woer-
den.
500 jaar hervormingsdag.

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 29 oktober, 10.30 
uur: Eucharistieviering, Ka-
pelaan R. Verhaegh, 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 (38)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 29 oktober, 10u. 
Voorganger mevr. Drs. G. 
van der Harst-de Leeuwe 
(Haarlem).

www.adventskerk.com

Ook nu weer even een com-
binatie: Raadhuisstraat 96/
98. De toenfoto van het NHA 
is van 1958 en laat nr. 96 nog 
als woning zien, nu nauwe-
lijks voor te stellen. Toch is 
het nog een woning, maar nu 
nummer 98.
Gist en broodverkoper C. van 
Onselen is de eerste onder-
nemer in het pand tot in de 
jaren 20 van de vorige eeuw. 
Daarna begint C. Koning zijn 
‘Sigarenbeurs’, vlakbij ‘(tram) 
Halte IJzeren Brug’. In 1931 
adverteerde C. Koning dat je 
6 sigaren voor 50 cent kon 
kopen. In de Eerste Heem-
steedse Courant van 26 fe-
bruari 1932 adverteert niet 
alleen C. Koning, maar ook 
C. Jansen met zijn timmer-
manswerkplaats op Raad-
huisstraat 98.
In de jaren 30 heeft C. Koning 
een agentschap voor expedi-
tie onderneming ‘NV voor-

heen W. v.d. Linden’ voor da-
gelijkse bestellingen per mo-
torboot of auto naar Rotter-
dam. Op 8 december 1938 
lezen we een berichtje in de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant dat C. Koning Heemste-
de gaat verlaten en J. Lange-
veld de zaak over 
gaat nemen. Op 
30 december 1938 
wenst J. Langeveld 
vanuit ‘Koning’s Si-
garenbeurs’ ieder-
een een voorspoe-
dig 1939. Midden 
jaren 50 heeft G. 
Ruiter de sigaren-
winkel overgeno-
men.
Familie Johan Oos-
terloo nam in sep-
tember 1996 afscheid van 
hun Sigarenmagazijn ‘De 
IJzeren Brug’ aldus een kran-
tenartikel van 10 juli 1996 
(bron Librariana). Ze zaten 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 29 oktober, 10u.:  
dr. Aad van Egmond. Na de 
viering informele ontmoe-
ting, napraten en samen 
eten (12u.).

www.pkntrefpunt.nl

hier al vanaf 1970. Hierdoor 
kan de ‘Bloemenhof’ van 
Ron van der Prijt uitbreiden. 
Dat zien we ook terug in de 

bouwtekeningen bij de ge-
meente Heemstede. De Bloe-
menhof zit er nog steeds. Het 
huisnummer is 98A en het 
woongedeelte is 98, dus 96 
bestaat niet meer.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 22 oktober, her-
kenbaar is het dakje.
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). 





De Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming 
(LID) is regelmatig betrok-
ken bij onderzoeken naar 
malafi de hondenfokkers 
in Nederland. Deze zgn. 
broodfokkers fokken gezel-
schapsdieren, meestal hon-
den of katten, met als pri-
mair doel geld te verdienen, 
waardoor het welzijn van de 
dieren ondergeschikt wordt 
gemaakt aan de economi-
sche belangen. Een dergelij-
ke fokker let daarom niet op 
de gezondheid en het ka-
rakter van het dier. De ma-
nier waarop de moederdie-
ren en pups gehouden wor-
den is vaak erbarmelijk en 
dus worden er veel dieren 
in beslag genomen. Voor al 
deze honden wordt via de 
asielen van de Dierenbe-
scherming een nieuwe baas 
gezocht. 

Zo ook voor drie kruising 
kooikerhondjes van onge-
veer 13 weken oud die door 
Dierentehuis Kennemerland 
herplaatst werden. Pups die 
in dergelijke omstandighe-
den opgroeien zijn meest-
al niet veel gewend en moe-
ten alles nog leren. Het is 
dus extra belangrijk dat hun 
nieuwe eigenaar goed weet 
waar hij of zij aan begint en 
veel tijd heeft om lekker met 
de pup aan de slag te gaan. 
Vrijwel alles wat er gebeurt 
zal immers nieuw zijn voor 
het diertje.

Voor de drie pups is geluk-
kig al snel een goed huis 
gevonden waar ze na hun 

slechte start een heerlijk le-
ven tegemoet gaan. Over-
weegt u ook om een pup 
aan te schaffen? Doe dan 
eerst de ‘checklist fou-
te puppyhandel’ op de site 
van de Dierenbescherming 
en kijk eens op de site van 
het Landelijk Informatie-
Centrum Gezelschapsdieren 
(LICG) welk ras het beste bij 
uw gezinssituatie past vóór-
dat u smelt voor zo’n aan-
doenlijk jong diertje.

Dierentehuis
Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar.

Broodfokkers

“Mijn generatie snakt naar klein en lief”
Heemstede – Toegegeven: 
het was even wennen voor 
singer/songwriter Barbera 
van der Kaay, toen ze in 2015 
de hectiek van Amsterdam 
verruilde voor de rust van 
Heemstede. Een keerpunt 
was het kamerconcert dat zij 
gaf voor de buurt. “Ik leerde 
toen mijn buren kennen en 
sloot vriendschappen”, zegt 
ze in haar sfeervolle, uit 1913 
stammende etage in het cen-
trum van Heemstede. “Inmid-
dels heb ik de rust en de na-
tuur rondom omarmd. Ik ben 
echt een beetje verliefd ge-
worden op Heemstede.”
De van oorsprong Friezin 
(Leeuwarden,1982) studeer-
de af aan de Frank Sanders 
Academie voor musicalthe-
ater in Amsterdam en werd 
klaargestoomd voor een car-
rière in de musicalscene, 

een agenda gevuld met rei-
zen door het land van thea-
terzaal naar theaterzaal. Ze 
deed er mooie ervaringen 
op, maar voelde ook de aan-
slag die het was op haar li-
chaam en haar sociale leven. 
“Tijdens mijn laatste, wat in-
tiemere productie ‘Een avond 
met Dorus’, merkte ik dat het 
kleine vertolken beter bij mij 
past. Ik besloot een nieuwe 
start te maken.” De vertolk-
ster van musicalsongs leer-
de zichzelf gitaar spelen en 
haar gevoelens op papier te 
zetten. Er was een aanleiding 
voor nodig: “Ik had voor het 
eerst liefdesverdriet en voel-
de de drang om mijn verhaal 
te vertellen. En ik ontdek-
te mijn stem opnieuw, want 
op de grote bühne gebruik je 
die anders en de combinatie 
met de klank van mijn gitaar 

bracht mij dichterbij mezelf.”
Haar nieuwste CD, Taking My 
Time, is een album met En-
gelstalige songs waarvan de 
presentatie plaatsvindt op 9 
november in het Haarlem-
merhout Theater in Haarlem 
en waarvoor nog kaarten be-
schikbaar zijn. Vanwaar de 
switch naar Engelstalige lied-
jes? “Sommige teksten vind 
ik geschikter voor de klank 
van de Engelse taal en mis-
schien helpt het wel dat een 
vreemde taal iets meer af-
stand schept tot jezelf. Ik be-
wonder een zangeres als Eva 
Cassidy, de zuiverheid van 
haar stem en haar integri-
teit. Het verhaal is natuur-
lijk dramatisch, want ze werd 
pas beroemd na haar dood 
op jonge leeftijd. Ik herken 
haar behoefte om in de luwte 
te functioneren, ver weg van 

Barbera van der Kaay (foto: 
Marloes Heineke).

Primeur: winnaars Internationaal
Franz Liszt Pianoconcours in Oude Kerk
Heemstede – Op donderdag 26 oktober 
geven de drie fi nalisten van het Internatio-
naal Franz Liszt Pianoconcours een pianore-
cital in de Oude Kerk. Een ware primeur voor 
Heemstede, want de bekendmaking van de 
winnaars is tamelijk pril en is op 21 okto-
ber tijdens de elfde editie van dit concours 
in Utrecht bekend geworden. 
De 26-jarige Britse pianist Alexander Ull-
man won afgelopen zaterdag het Internatio-
naal Frans Liszt Pianoconcours. Hij versloeg 
op het concours de andere twee fi nalisten, 
de Zuid-Koreaan Minsoo Hong en de Russi-

sche Dina Ivanova. Dina Ivanova ging met de 
publieksprijs naar huis.

De drie begaafde en jonge pianisten voeren 
donderdag in de Oude Kerk diverse werken 
van de befaamde Hongaarse componist uit. 
Het internationaal Franz Liszt Pianoconcours 
vindt iedere drie jaar plaats en is bestemd 
voor jonge talentvolle pianisten vanuit de 
hele wereld in de leeftijd van 17 tot 29 jaar. 
De aanvang is 20.15 uur. Entree: 18,50 euro, 
kaarten via www.podiaheemstede.nl. 
Bart Jonker 

de hardheid en het tempo 
van de maatschappij waar-
in we leven. Wat dat betreft 
is er, denk ik, een enorm ver-
langen naar zachtheid, juist 
van mijn generatiegenoten 
die vaak maar doorjakkeren. 
Alle narigheid van de wereld 
die binnenkomt via de tele-
visie heeft een tegengeluid 
nodig, zoals het touwtje van 
Jan Terlouw en onlangs nog 

de boodschap van Eberhard 
van der Laan om lief te zijn en 
om te zorgen voor elkaar. Zo 
hoop ik ook dat teksten van 
woordkunstenaars als Toon 
Hermans en de songs van 
Boudewijn de Goot behou-
den blijven voor toekomsti-
ge generaties.” Wat die laat-
ste betreft is er nog een hob-
beltje te nemen voor de sin-
ger/songwriter, want Boude-
wijn de Groot woont een paar 
deuren verderop. “Ik heb 
hem nog niet durven aan-
spreken, hij is behoorlijk ver-
legen en gesteld op privacy. 
Misschien moet ik een keer 
de moed verzamelen om aan 
te bellen voor een kopje sui-
ker en vragen of hij eens naar 
mijn liedjes wil luisteren.”
Kaarten voor het concert op 
9 november zijn te reserveren 
via de website van het Haar-
lemmerhout Theater of via 
www.BarberavanderKaay.nl.
Mirjam Goossens

‘A Musical Journey’ door 
Harmonie St. Michaël
Heemstede - Op zondag 
29 oktober geeft Harmonie 
St. Michaël haar najaarscon-
cert in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan. De aanvang 
is 14.30 uur. De titel van het 
concert is ‘A Musical Journey’. 
Gaat u mee op een muzikale 
wereldreis met Harmonie St. 
Michaël? Geniet van betove-
rende Parijse liederen met in 
de hoofdrol accordeonist Tim 
Wagelaar. Laat u meevoe-
ren naar Israël voor prachti-
ge Klezmer melodieën. Leun 
achterover en waant u zich in 
Argentinië voor het prachtige 
’Don’t cry for me Argentina’, 
fabuleus gezongen door Ta-

mara Obreskova. En dan nog 
dat bijzondere instrument, de 
Theremin,. Komt u ook kij-
ken en luisteren hoe Hellen 
Tilmans dit magische instru-
ment bespeelt. 
Kijk ook op: www.stmichael-
heemstede.nl. Kaartverkoop 
geschiedt via het secretari-
aat: secretariaat@stmichael-
heemstede.nl of aan de zaal. 
Bij bestelling graag naam en 
aantal kaarten (volwassenen 
en jeugd) vermelden. 
De jeugd tot en met 12 jaar 
oud betaalt 5,- euro en ouder 
dan 12 woont voor 10,- euro 
het concert bij. De zaal is ge-
opend vanaf 14.15 uur.

V.l.nr.: Finalisten Minsoo Hong, Dina Ivanova en winnaar Alexan-
der Ullman (foto: Allard Willemse). 
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Begroting 2018 nader bekeken (slot)
‘Heemstede in 2050 klimaatneutraal’
In dit derde en laatste deel 
nog een aantal onderwerpen 
die betrekking hebben op het 
komende jaar. Ter afsluiting 
een paar feiten over Heem-
stede. 

Volksgezondheid en milieu
Wat zijn de gemeentelijke ta-
ken zoal? Het oproepen van 
vrouwen voor borst- en baar-
moederhalskankeronder-
zoek. Het bevorderen van 
medische milieukunde. Toe-
zicht op de hygiëne bij eve-
nementen, de geestelijke ge-
zondheidszorg en de school-
artsen. Er komen nieuwe 
peilbuizen om de stand van 
het grondwater te monitoren. 
De Rivierenwijk-noord krijgt 
een nieuwe riolering, die is 
ook voor de Van Lennepweg 
in voorbereiding. Heemstede 
wil in 2050 klimaatneutraal 
zijn. Er wordt een warmte-
plan opgesteld om tegen die 
tijd van het gas af te koppe-
len. Het nog meer scheiden 
van afval ligt in het verschiet. 
In 2020 mag u niet meer dan 
100 kg per jaar aan restaf-

val inleveren. De kleine rol-
emmer gaat 197,85 euro kos-
ten, de grote 247,32 euro. Er 
wordt 335.000 euro gestort in 
het investeringsfonds riolen. 
Op de begraafplaats komt 
een urnentalud.

Huisvesting en
ruimtelijke ordening
De begroting maakt melding 
van het opschorten van de 
onderhandelingen tussen de 
gemeente en de grondeige-
naren van het Manpadlaan-
gebied. Meer en Bosch eige-
naar Sein heeft plannen een 
polikliniek op hun terrein te 
vestigen. De 43 woningen en 
12 zorgappartementen op de 
zuidstrook van De Hartekamp 
zijn uit het bestemmingsplan 
genomen. Dit wordt geschei-
den behandeld. De omge-
vingswet wordt ingevoerd. 
Dit volledig digitale program-
ma geeft inwoners en overi-
ge betrokken antwoorden op 
aanvragen over bouwvergun-
ningen, toetsing en handha-
ving. Nog deels in te vullen 
nieuwbouwprojecten zijn De 

Slottuinen, Spaarnelicht en 
de Havendreef. Volmaackt en 
De Posterij worden in 2018 
opgeleverd. De starterslening 
blijft ook in 2018 bestaan. In 
2018 verwacht de gemeente 
20 statushouders te moeten 
huisvesten. 

Financiën en leningen
In 2018 moet Heemstede 
12 miljoen euro bijlenen te-
gen een rente van 1,5%. To-
taal betaalt Heemstede ruim 
2,8 miljoen euro aan ren-
te over uitstaande leningen. 
De schuld per 1 januari staat 
op 26 miljoen euro. Voor 80 
miljoen euro staat Heemste-
de garant. Het risico hierbij is 
zeer laag omdat het leningen 
met een verwaarloosbaar ri-
sico betreffen. De totale som 
aan salarissen, exclusief be-
stuur en raad, gaat met 1 mil-
joen euro omhoog naar 11 
miljoen euro in 2018. Aan al-
gemene reserve staat 16,5 
miljoen euro in de boeken.

Weetjes
In 2018 bereikt Heemste-

de het aantal van 27.000 in-
woners. Zij wonen in 12.576 
woonruimtes. We beschikken 
over 88 km aan wegen en 4 
km aan waterwegen. Er ligt 
100 km aan rioolbuizen on-
der de grond en nog eens 
20 km aan hemelwaterriool. 
De 310.000 m2 gras 135.000 

heesters en 10.700 bomen 
(excl. Groenendaal) verfraai-
en ons dorp. 
Op 21 maart zijn er verkie-
zingen voor een nieuwe ge-
meenteraad. Hiervoor is 
75.000 euro opgenomen in 
de begroting. 
Eric van Westerloo

2 november: samen herdenken 
in Gedenkpark Westerveld

Regio - Op donderdag 2 november organiseert Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld een bijzondere geden-
kavond. Van 18.15 tot 20.00 uur biedt Westerveld de ge-
legenheid om gezamenlijk te herdenken en in het verlich-
te park bijvoorbeeld een kaarsje op te steken. Ook is er 
op verschillende plaatsen live muziek en is er een sfeer-
volle looproute met gedichten en verschillende activiteiten. 
Iedereen is welkom. 

Gezamenlijk herdenken
“Het gezamenlijk herdenken van onze dierbaren is iets waar 
steeds meer behoefte aan is”, vertelt Carla Bosua, directeur 
van Westerveld. “Het biedt troost samen herinneringen op 
te halen en te merken dat je niet alleen staat. Saamhorig, en 
toch heel intiem. Daarom organiseren wij net als de voor-
gaande jaren een gedenkavond om iedereen de mogelijk-
heid te bieden om een kaarsje op te steken ter nagedachte-
nis.” Ook dit jaar heeft KRO-NCRV ervoor gekozen om van-
wege de unieke uitstraling van het gedenkpark een live tv-
registratie te verzorgen van de gedenkavond. 

Heemstede - Niet te ver-
warren met een kringloop-
winkel maar meer een klein 
warenhuis met mooie, twee-
dehands spullen, stijlvol op-
gesteld met hulp van een sty-
list, dat is The Vintage Store 
Heemstede. De herkenbare 
en inmiddels bekende ‘sto-
re’ viert zijn 5-jarig bestaan. 
Tweedehands betekent een 
tweede leven voor tal van ar-
tikelen die The Vintage Store 
(kortweg TVS), gevestigd aan 
de Cruquiusweg 37A, her-
bergt. En het is leuk om tus-
sen te neuzen: veel kleding, 
schoenen, laarzen en acces-
soires bij binnenkomst en 
de gezellige koffiehoek na-
tuurlijk. Achterin serviezen, 
decoratie-artikelen, muziek, 
kunst en op de eerste ver-
dieping speelgoed, actuele 
‘partijen’ zoals nu een hoekje 
met schaatsen, ook de Friese 
doorlopers. Meubels even-
eens hier maar ook een heel 
ruim aanbod op de twee-
de verdieping. Ook behoren 
goede tweedehands fietsen 
tot het aanbod, die vind je 
achter het winkelpand. 
TVS is misschien niet zo 
goedkoop als kringloopza-
ken maar je vindt hier de be-

tere modellen in meubels, in 
mode en lijkend op een ge-
wone winkel gaat TVS met de 
trends mee. Directeur Mark 
Compier: “Wij halen kleding 
uit Londen en Parijs. Die zijn 
echt gewild. Onze bontjas-
sen zijn ook prachtig. Dan 
de meubels, zitbanken, kas-
ten, stoelen... we halen ze 
op uit woningen in de regio 
Aerdenhout, Heemstede en 
Haarlem.”

Mark vertelt over de ope-
ning, nu vijf jaar geleden. Er 
was nog een crisis gaande 
en tweedehands spullen wa-
ren in trek. Inmiddels mag 
de crisis over zijn; de artike-
len zijn nog of nog meer in 
trek. De duurzaamheidstrend 
helpt daar aan mee. Boven-
dien heeft TVS een heus ‘re-
pair-café’ waar je ook advies 
krijgt over het eventuele de-
fect aan je apparaat. Ook 
worden fietsen gerepareerd 
en kun je terecht bij het naai-
atelier. Medewerkers - in to-
taal zo’n 27 - worden ingezet 
van Paswerk (mensen met 
grote afstand tot de arbeids-
markt) en Wahjongers, maar 
er zijn ook andere vrijwilligers 
en vluchtelingen die aan de 

slag gingen. Ze helpen mee 
in de winkel, uitzoekwerk van 
kleding of ophaal- en sjouw-
werk. Er is altijd werk aan 
de winkel, letterlijk. TVS in-
troduceerde de postpakket-
ten-veiling. “We krijgen dan 
dichte postpakketten uit het 
buitenland want Nederland-
se postpakketten mogen we 
niet aan de man brengen en 
die kun je voor een klein be-
drag kopen. De inhoud, die 
onbekend is, is voor de koper. 
Meestal gaat het om nieuwe 
telefoons bijvoorbeeld, waar-
van de eigenaar nooit getra-
ceerd kon worden. We kopen 
hele partijen op.” Informeer 
naar de pakkettenveiling in 
de winkel, die dagelijks en 
dus ook op zondag open is. 
“Geweldig”, besluit Mark, 
“het is hier dan gewoon een 
gezellig praatcafeetje, men-
sen komen hier bij elkaar.” 
De jarige recycle-winkel is 
met alle activiteiten en goe-
de, trendy tweedehandsspul-
len echt een begrip in de re-
gio geworden.
Goederen inbrengen?
Neem contact op via:
023-7600477. Website:
www.thevintagestore.eu.
Joke van der Zee

The Vintage Store uitgegroeid 
tot een begrip in de regio
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Geëmotioneerde herinnering voorafgaand aan 
boekpresentatie ‘Het verleden herdenken in het nu’
Heemstede - In het zojuist 
verschenen boek ‘Het verle-
den herdenken in het nu’ stelt 
de schrijver Thijs van Vlijmen 
een paar vragen: Beleven 
en ondergaan we op 4 mei 
en 15 augustus nog dezelf-
de dodenherdenking? Vieren 
we op 5 mei nog wel dezelf-
de bevrijding? Wat doen bij-
zondere dagen met ons en 
vooral: waartoe zouden ze 
ons moeten aanzetten? Het 
zijn die vragen waarop Thijs 
van Vlijmen in dit boek na-
der ingaat. Thijs van Vlijmen 
(woonachtig in Heemstede) 
kwam als oorlogsvrijwilliger 
in dienst en verliet uiteinde-
lijk het leger als eerste luite-
nant. Hij was lid van de Twee-
de Kamer en o.a. voorzitter 
van het Nationaal Katholiek 
Thuisfront.

Presentatie bij
boekhandel Blokker
Woensdagochtend 18 okto-
ber begon Van Vlijmen ge-
emotioneerd met zijn herin-
nering aan de erebegraaf-

plaats in Overveen, waar 
hij als kind bijna tegenaan 
woonde. Vaak kon hij het 
schieten in de duinen horen. 
Hij benadrukt dat we op 4 mei 
onze medeburgers van toen 
herdenken die het slachtoffer 
zijn geworden van hun per-
soonlijke inzet voor de vre-
de en vrijheid. Op de Dam in 
Amsterdam is dat geen gods-
dienstige bijeenkomst, niet 
de pastoor of dominee legt 
de krans, dat doet de Koning. 
Een politieke herdenking op 
het criterium voor welk va-
derland zij hun leven gaven. 
Waarvoor hebben ze dat of-
fer gebracht? Voor een land
dat een business-case ge-
worden is, een producenten-
en consumptievereniging? 
Een verdienmodel om de 
boekhouding op orde te hou-
den, zonder ‘maatschappe-
lijke’ vrijheid in verantwoor-
delijkheid en zonder socia-
le vrede?

Van Vlijmen heeft een be-
moediging geschreven voor 

alle oud-gedienden en over-
levenden van een nu politiek 
verloren na-oorlogs herre-
zen Nederland, maar voor u 
dit kunt beoordelen dient u
wel zijn hele visie over de 
Ware Verlichting: Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap, 

de Viering van de vrijheid, de 
beleving van de jeugd en zijn 
meningen over globalisering 
en participatiemaatschap-
pij door te nemen. Geen ge-
makkelijke opgave, wel ver-
rijkend.
Ton van den Brink

Arno Koek van boekhandel Blokker met rechts de schrijver 
Thijs van Vlijmen.

Koninklijke onderscheiding voor oud-
burgemeester Haarlem Bernt Schneiders
Heemstede - De commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, heeft 
donderdag 19 oktober een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Bernt Schneiders. Hij 
is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Schneiders is onderscheiden voor zijn bijdragen aan het versterken van het openbaar be-
stuur en het verbeteren van het aanzien van het ambt van burgemeester, soms in politiek 
roerige tijden, en zijn maatschappelijke betrokkenheid in diverse functies.
Hij is burgemeester geweest van de Landsmeer (1995), Heemskerk (2001-2006), Haar-
lem (2006-2016) en waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Daarnaast was hij onder 
meer voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters en voorzitter van de Vereniging 
van Noord-Hollandse gemeenten.

De uitreiking vond plaats bij SEIN (stichting Epilepsie Instellingen Nederland) in Heemste-
de, waar de heer Schneiders voorzitter van de Raad van Toezicht is.
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Intocht 
Sinterklaas op 
18 november

Heemstede - De gemeen-
te organiseert op zaterdag 
18 november de intocht 
van Sinterklaas. De aan-
komst met de boot is om 
11.30 uur aan de Herfst-
laan ter hoogte van het 
Molentje. De wandeltocht 
met Sint en zijn pieten gaat 
vervolgens via de Vrijheids-
dreef naar het raadhuis 
waar burgemeester Ma-
rianne Heeremans rond 
12.00 uur de Sint ontvangt. 
Op het programma staan 
diverse dansoptredens, 
meezingen met de pieten-
muziekband. Ook delen de 
pieten vlaggetjes en strooi-
goed uit. Het uitgebreide 
programma staat op:
www.heemstede.nl.

De plannen om een nieuwe Vomar supermarkt te gaan bouwen aan de Binnenweg in het 
centrum van Heemstede stuiten op steeds meer verzet. Uit gehouden enquêtes blijkt dat 
65% van het winkelend publiek en 75% van de winkeliers tegenstander is. Dit zijn cijfers 
die er niet om liegen. Daarnaast worden de omwonenden, gezien de grote inbreuk op de
leefbaarheid door geluids- en verkeersoverlast, zwaar gedupeerd.

Ondanks het aantoonbare gebrek aan draagvlak gaan D66, VVD en CDA gewoon door dit 
onzalige plan te realiseren.  Veel inwoners vinden dit een onverteerbare gang van zaken. 
Daarom heeft een aantal van hen besloten een petitie te starten onder de naam: Heemste-
de zegt nee! De initiatiefnemers roepen inwoners en winkeliers van Heemstede op, als zij 
óók tegen de bouw van een nieuwe Vomar in het centrum van Heemstede zijn, de petitie te
tekenen. Dat kan via www.heemstedezegtnee.nl.
Klaas Kremer, Heemstede

Verontruste Heemstedenaren starten 
petitie tegen bouw nieuwe Vomar

Lezerspost

Verontruste Heemstedenaren starten 

Film bij WIJ Heemstede: Loving
Heemstede - Woensdag-
avond 1 november draait in 
de Luifel bij WIJ Heemstede 
de dramafi lm ‘Loving’. 
Op 11 juli 1958, midden in de 
nacht, worden Richard Perry 
Loving en Mildred Jeter Lo-
ving van hun bed gelicht en 
meegenomen naar het poli-
tiebureau in Bowling Green. 
Hun misdaad: ze zijn ge-
trouwd. In de staat Virginia, 
waar het echtpaar woont, zijn 
gemengde huwelijken verbo-
den. Richard is blank, Mild-
red heeft zwarte en indiaanse 
voorouders. Voor Loving ba-
seerde Jeff Nichols, de geta-
lenteerde en eigenzinnige re-
gisseur op een waargebeurd 
verhaal. 

Herenweg 96, Heemste-
de, aanvang 20.00 uur, en-
tree is 7, -euro. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.
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Het afgebrande Eikenrode aan de Herenweg in juli 1993. Na 
de brand in 1992 duurde het nog geruime tijd voor er defi ni-
tief gesloopt werd.

Nieuwe HeerlijkHeden: Eikenrode brandt, 
kerkorgels en het station van Heemstede
Heemstede - Eikenrode 
brandt! Dat bericht ging 25 
jaar geleden door Heemste-
de. In de nacht van 26 op 
27 oktober 1992 brandde de 
monumentale villa Eikenro-
de op de hoek van Prinsen-
laan en Herenweg af. De dag 
ervoor waren de krakers er 
door de Mobiele Eenheid met 
geweld uitgezet. De brand 
werd aangestoken, maar de 
daders zijn nooit gevonden.
Heemstede en Benne-
broek hebben drie monu-
mentale kerkorgels: het or-
gel van de Oude Kerk en de 
H. Bavo in Heemstede en 
dat van de Hervormde kerk 

in Bennebroek. Met hun rijk 
gedecoreer¬de front en gro-
te orgelpijpen zijn ze een 
blikvanger in het kerkinteri-
eur. 
Lufverdus Köhler was begin 
vorige eeuw slager in Ben-
nebroek, maar was ook ac-
tief in de politiek en het ver-
enigingsleven. Hij werd aan 
de Rijksstraatweg opgevolgd 
door slager Spierenburg. 
Johannes Nutges blijkt be-
halve ambachtsheer van 
Bennebroek (van 1761 tot 
zijn overlijden in 1777) ook 
tekenaar te zijn geweest van 
landschappen, huizen en 
stadsgezichten - veelal naar 

voorbeeld van zijn leermees-
ter Cornelis Pronk.
In dit nummer van Heerlijk-
heden verder onder meer 
ook aandacht voor station 
Heemstede-Aerdenhout met 
prachtige onbekende foto’s 
van het oorspronkelijke inte-
rieur uit 1958 en de Najaars-
bijeenkomst op donderdag 9 
november waarin de HVHB 
een nieuw boek presenteert.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 174) inzien. Het 
tijdschrift is verkrijgbaar bij 
de boekhandels in Heemste-
de en Bennebroek.

‘Een spannende historie’
Lezing over Luther en de dopers 
door prof. dr. Mirjam van Veen
Heemstede - Op woensdag-
avond 1 november om 20.00 
uur spreekt prof. dr. Mirjam 
van Veen - hoogleraar kerk-
geschiedenis van de vroeg-
moderne tijd aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam - 
in de Kleine Vermaning over 
‘Luther en de dopers’. Ach-
ter deze titel gaat een wereld 
schuil. De vrijheid die Luther 
voor zichzelf en zijn volgelin-
gen opeiste, gold niet voor 
een andere 16e eeuwse re-
formatiebeweging: de doops-
gezinden.
Naar Luthers idee waren de 
dopers ketters die moesten 
worden geweerd uit de sa-
menleving. Tegelijkertijd had 
Luther ook invloed op het 
denken van de dopers en 
moesten zij zich tot hem ver-

houden. Luther en de doops-
gezinden, het blijkt een span-
nende historie. 
Plaats: Kleine Vermaning, 
Postlaan 16 te Heemstede. 
Gratis toegang.

De hal van het net gebouw-
de viaductstation Heemstede-
Aerdenhout in 1958: loketten 
en het huisje waar de kaartjes 
gecontroleerd werden. 

Graag reageren wij op het artikel van Eric van Westerloo (Heemsteder, 18 oktober). Keer op 
keer grijpt hij de mogelijkheid aan om in deze krant te betogen dat er een breed gedragen, 
haalbaar plan lag voor het Manpadslaangebied in 2015. Dat is niet waar.

In 2015 heeft ontwikkelaar Parck Manpad een plan gepresenteerd met 20 villa’s op kavels 
van 1000 m2. Bij bespreking van dit plan in de raadscommissie bleken er breed gedragen be-
zwaren tegen dit plan, omdat het verkeer werd afgewikkeld via de Manpadslaan. De meer-
derheid van de commissie wilde dat het plan op dit punt aangepast werd. Daarnaast wil-
den bewoners van de Manpadslaan een bredere buffer tussen hun woningen en de villawijk. 
Voorts was geen sprake van een vrije zichtlijn vanaf de Herenweg naar Leijduin, terwijl dat 
raadsbreed gewenst werd.
Kortom: los van de vraag of een villawijk past in de groene invulling van dit gebied, en wie 
hier de grootverdiener is, waren er nog essentiële zaken op te lossen.

De ontwikkelaar heeft daarna het plan aangepast. Er werd een buffer ingetekend tussen be-
staande woningen en de villawijk. En ook een andere ontsluitingsweg. Die liep dwars door 
de volkstuinen en over het terrein van Admiraal. De extra kosten van dit plan zijn niet bekend 
gemaakt, maar als Van Westerloo de verwerving van Admiraal zelf raamt op �2 miljoen, dan 
is duidelijk dat van een ‘breedgedragen en haalbaar plan’ geen sprake was. Het aangepaste 
plan van Parck Manpad is overigens niet meer in de raadscommissie besproken, omdat het 
college toen viel. Het nieuwe college wilde - naar onze mening terecht - een andere koers, 
waarbij het hele Manpadslaangebied meegenomen werd.

Dat het nieuwe college het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt zijn we met Van Wes-
terloo eens. Maar een haalbaar plan voor het Manpadslaangebied is nooit in zicht geweest.

Namens Stichting Manpadslaangebied, Leon de Laat, Heemstede.

Er lag geen breed gedragen plan klaar 
voor het Manpadslaangebied

Lezerspost

Er lag geen breed gedragen plan klaar 

Oude Meelfabriek pakt 
uit tijdens Kunstlijn
Heemstede - Op zaterdag 4 
en zondag 5 november ope-
nen de ateliers in de Oude 
Meelfabriek aan de Glipper-
weg 94 in Heemstede hun 
deuren in het kader van de 
jaarlijkse Kunstlijn. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom tussen 10.30 en 16.30 
uur.
Naast een kennismaking met 
nieuw werk van de verschil-
lende kunstenaars is er ook 
muziek van de Haarlemse 
zangeres Nicolette Knape. Zij 
brengt vooral Franse chan-
sons en werk van Edith Pi-
af. Kunstlijn biedt een unieke 
gelegenheid om dit markan-
te gebouw en haar bedrijvig-
heid te leren kennen. Tijdens 
dit weekend vertellen de 
kunstenaars over hun werk 
en er zijn eveneens hapjes en 
een drankje.

De deelnemende kunste-
naars zijn Gonny Nierman–
beelden, Gerard van Velzen-
schilderijen en kunstdruk-
ken, Margreet Lemm–schil-
derijen, Mariska Pisam–schil-
derijen en Walter Sans–foto-
grafi e.

Over de Oude Meelfabriek
De stenen korenmolen aan 
de Glipperweg is gebouwd 
in 1760-1761 op de plek waar 
vanaf 1651 al een houten mo-
len stond. Al vanaf 1883 werd 
er geen windkracht meer ge-
bruikt maar stoomkracht als 
aandrijving voor de maalde-
rij. In 1936 werden de kap, 
het wiekenkruis en de stel-
ling verwijderd.
In de voormalige meelfabriek 
zijn nu atelierruimtes, de mo-
len is verbouwd tot kantoor-
ruimte.
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WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *
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Bekendmaking op het feest van 29 november
Nomineer jóuw vrijwilligersorganisatie
Heemstede - Dit jaar is het 
aan de vrijwilligers om de or-
ganisatie waar zij vrijwilli-
gerswerk doen voor te dra-
gen voor de Vrijwilligersprijs 
Heemstede 2017. Dit kun-
nen vrijwilligers doen op ba-
sis van drie thema’s: toegan-
kelijk, ondersteunend en per-
soonlijk. Toegankelijk gaat 
om je welkom voelen bin-
nen de organisatie, bereik-
baarheid van bestuursleden, 
coördinatoren en/of bege-
leiders. Het gaat ook om het 
openstaan van de organisa-
tie voor nieuwe ideeën, sug-
gesties, vragen van u als vrij-

williger. Wat wordt u gebo-
den aan ondersteuning om 
uw vrijwilligerswerk zo goed 
mogelijk uit te voeren? Zijn 
er trainingen, thema-avon-
den, is er goede begeleiding?
Is er aandacht voor u als per-
soon? Wordt u wel eens ge-
vraagd hoe het met u gaat? 
En met het vrijwilligerswerk? 
Organisaties die in aanmer-
king komen moeten actief 
zijn in Heemstede.
Nominaties graag insturen 
voor vrijdag 10 november. U 
kunt een nominatieformulier 
opvragen bij José van Duin, 
jvanduin@wijheemstede.nl.

Nominaties kunnen wor-
den opgestuurd naar Vrijwil-
ligerspunt Heemstede, Post-
bus 578, 2100 AN Heemste-
de. Per mail:
jvanduin@wijheemstede.nl.
Genomineerden en de win-
naar worden bekendgemaakt 
tijdens het jaarlijkse vrijwilli-
gersfeest van de gemeente 
Heemstede op woensdag 29 
november om 20.00 uur.
Woensdag 29 november van 
19.30 tot 21.30 vindt de prijs-
uitreiking plaats om 20.00 
uur in de Burgerzaal van 
het Raadhuis in Heemstede. 
Raadhuisplein 1, Heemstede. 

Gerben Heitink.

Hoe calvinistisch is Nederland 
nog 500 jaar na de reformatie?
Heemstede - De man van 
het jaar 2017 is voor Protes-
tanten Maarten Luther, die 
500 jaar geleden op 31 ok-
tober zijn 95 stellingen open-
baar maakte. Luther had 
nooit kunnen vermoeden dat 
hij daarmee een complete re-
volutie zou ontketenen. De 95 
stellingen die hij op de deur 
van de Slotkerk in Witten-
berg spijkerde, hebben een 
beweging in gang gezet die 
Europa sterk heeft beïnvloed. 
Grote delen van Europa gin-
gen over naar de Reformatie.
Nederland is vooral gevormd 
door de traditie van Calvijn. 
Het calvinisme heeft veel in-
vloed gehad op onze volks-
aard. Maar hoe calvinistisch 
zijn wij eigenlijk? In hoever-
re zijn soberheid, hard wer-
ken en doe-maar-gewoon ty-

pisch Nederlandse verschijn-
selen? Wij Nederlanders zien 
onszelf graag als hardwer-
kend, progressief, gastvrij 
en tolerant. Klopt dat beeld 
wel? En wat is de uitwerking 
van het calvinisme op bijv. de 
economie, de politiek, het ge-
zin, het koningshuis?
Dr Gerben Heitink, emeritus 
hoogleraar aan de VU heeft 
zich verdiept in dit deel van 
de kerkgeschiedenis en legt 
op dinsdag 31 oktober uit 
welke invloed en betekenis 
het protestantisme had en nu 
nog heeft.
Naast Maarten Luther, als 
man van het jaar is er vol-
gens Heitink ook een vrouw 
van het jaar. Vorige maand 
werd Angela Merkel, do-
mineesdochter uit de DDR, 
voor een vierde termijn ge-
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 Huwelijken:
 06-10-2017 Paul E. Verkooijen & Martina J. Brandjes
 06-10-2017 Edward C. Hollo & Anna A. Klimenko
 13-10-2017 Edwin Wiersma & Berend E. Godlieb
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Kon. HFC kan ook verliezen
Regio - Afgelopen zaterdag 
was het over met de reeks 
van zeven ongeslagen wed-
strijden. HFC moest in het 
Veenendaalse GVVV haar 
meerdere erkennen. Afge-
zien van de eerste tien mi-
nuten zat HFC geen moment 
in de wedstrijd. Passes kwa-
men niet aan, het tempo lag 
te laag. Als er al kansen wa-
ren stond het vizier niet op 
scherp. HFC stond boven 
verwachting op een derde-
plaats op de ranglijst. GVVV 
stond tweede dus aanleiding 
genoeg voor scouts om deze 
wedstrijd te bezoeken. Acht 
ere- en eerste divisie clubs 
hadden scouts aangemeld. 
Tel daarbij de nodige spion-
nen van tweede divisie clubs 
en de interesse voor de spe-
lers van beide teams was ver-
klaard. Misschien waren de 
spiedende ogen de oorzaak 
van een volledige off day voor 
de spelers van coach Ver-
donkschot. Vriend en vijand 
konden na afloop van de 90 
minuten beamen dat GVVV 
zeer verdiend had gewonnen. 
De ploeg was gewoon beter. 
Het middenveld zat er bo-
venop waardoor HFC zelden 
tot een goede aanval kwam. 
Toch ontstonden er ook voort 
HFC kansen en mogelijkhe-
den. In alle gevallen strand-
de de voortzetting of mis-
te de schoten de juiste rich-
ting. Of het een penalty was 
zijn de meningen verdeed. 
Taoufik Adnane werd pre-
cies op de lijn van het 16 me-
tergebied gevloerd. Scheids-
rechter Cantineau was zeer 
beslist een strafschop dus. 
Laghmouchi liet HFC doel-
man Van Rossum kansloos. 

Het was Van Rossum die HFC 
met een paar knappe red-
ding tot dan toe op de been 
had gehouden. Toch stond hij 
twee minuten na het eerste 
doelpunt van GVVV aan de 
basis van de tweede van de 
middag. Hij kwam ver uit zijn 
doel om een dieptepass te 
onderscheppen. Simon Brou-
wer was eerder bij de bal, 
omspeelde Van Rossum en 
trok de bal voor. Laghmouchi 
kon ongedekt de bal in het 
verlaten doel leggen. Na de 
rust speelde HFC iets beter 
maar er liep nog genoeg mis 
om GVVV niet de stuipen op 
het lijf te jagen. GVVV hield 
eenvoudig stand en vond het 
wel prima zo. HFC kon geen 
echte vuist maken zodat ze 
alleen maar konden berusten 
bij deze nederlaag.
Dinsdagavond krijgt HFC een 
herkansing als zij de uitwed-
strijd spelen tegen opnieuw 
GVVV. In dat treffen gaat het 
om een langer verblijf in de 
competitie van de KNVB be-
ker. HFC in goeden doen kan 
ook GVVV op de knieën krij-
gen. 
Eric van Westerloo

Foto’s: Pim Hols

Aad Aanhane, gecertificeerd 
taxateur.

Taxatie- en restauratieadvies-avond in Haarlem
Regio - Traditiegetrouw or-
ganiseert Lionsclub Haar-
lem-Spaarne een taxatie- en 
restauratieadvies-avond. Uw 
beelden, sieraden, glas, ke-
ramiek, servies, schilderij-
en, meubels, boeken, e.a. ob-
jecten kunt u dan laten taxe-
ren. De gecertificeerde taxa-
teurs Aad Aanhane en Patri-
cia Jansma en de meubel-
restaurateurs Janneke Booi-
jink en Barbara Visser verle-
nen belangeloos hun mede-
werking; allen waarborg voor 
kwaliteit. De taxatie- en res-
tauratieadvies-avond vindt 
plaats op dinsdag 14 novem-
ber in het Seinwezen, Kin-
derhuissingel 1, Haarlem. 
De zaal is open vanaf 19.00 
uur, taxaties zijn van 19.30 tot 
ca. 22.00 uur. De entree be-
draagt 10,- euro (inclusief 
kop koffie of thee), plus 10,- 

euro per object (maximaal 3 
objecten p.p.).

Goed doel 
De opbrengst wordt ge-
schonken aan het instru-
mentenfonds van ‘Stichting 

Samen Muziek’ van We-
reldmuziekschool Haarlem. 
Het fonds maakt de aan-
schaf van muziekinstrumen-
ten mogelijk voor kinderen 
waarvan de ouders het in-
strument niet kunnen finan-
cieren voor de muziekles. 
Bijvoorbeeld voor het pro-
ject ‘My Own Band’ waar-
in jongeren uit Schalkwijk 
in staat worden gesteld om 
met intensieve lessen en be-
geleiding drie jaar lang aan 
hun eigen band te schaven. 
Meer info zie: www.wereld-
muziekschool.nl. 
Meldt u zich snel aan via 
haarlem.spaarne@lions.nl  
Gaarne bij uw aanmelding 
ook het aantal objecten dat 
u meeneemt opgeven. Kijk 
ook op: https://haarlem-
spaarne.lions.nl/over-lions-
club-haarlem-spaarne.

kozen als Bondskanselier. Zij 
belichaamt als geen ander de 
Lutherse traditie. 
Belangstellenden voor de le-
zing zijn welkom vanaf 20.00 
uur in de Pauwehof, Achter-
weg 19. Heemstede (achter 
de Oude kerk).
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‘Maak MER Duinpolderweg openbaar’
Regio - Met grote verbazing 
hebben Milieudefensie Haar-
lem en de Vereniging Behoud 
de Polders vernomen dat de 
nog geheime Milieu Effect 
Rapportage (MER) over de 
Bereikbaarheid Bollenstreek 
–Haarlemmermeer voor een 
Duinpolderweg reeds in het 
bezit is van de redactie van 
het Haarlems Dagblad. Bei-
de instanties brengen hier 
een persbericht over uit. De 
Duinpolderweg 
In het krantenartikel dat is 
gepubliceerd is te lezen dat 
de varianten ‘Parelalternatief’ 
en ‘NOG Beter 2.0’ zijn afge-
vallen. Bovendien blijkt uit 
het MER onderzoek dat het 
Nulalternatief (niets doen) 
geen alternatief is. Twee van 
de alternatieven gaan vlak 
onder Bennebroek langs.
Op 6 oktober publiceerde het 
Haarlems Dagblad een ana-
lyse over het rapport waaruit 

blijkt dat de  in de Probleem-
analyse Bereikbaarheid 
Grensstreek genoemde be-
reikbaarheidsproblemen he-
lemaal niet bestaan. En voor 
de economie in de Bollen-

streek maakt het vrijwel niets 
uit of er wel of niet een Duin-
polderweg komt. “Dit is alle-
maal uiterst verwarrend. Het 
creëert dus ook wantrouwen 
over de juistheid van de veel 

Lezing 
‘Kennis Boek’
Regio - Op zaterdag 28 ok-
tober wordt aan de Vuur-
tonstraat 1 in Haarlem een 
lezing gegeven over het 
Kennis Boek. Die begint om 
11.00 uur en is gratis bij te 
wonen.
Het Kennis Boek wordt ook 
wel het Gouden Boek van 
de Gouden tijd genoemd. 
Het boek is geladen met 
een hoge energiefrequen-
tie en opent nieuwe ken-
nis uit hogere dimensies, die 
godsdienstverschillen over-
stijgt en aanmoedigt samen 
te werken aan een nieuwe 
wereld van vrede en vriend-
schap, tolerantie en respect. 

De lezing wordt gegeven 
door Nel Bijlmer van de We-
reld Broederschap Unie, 
Vereniging van Nederland. 
Graag van te voren aanmel-
den op 06-24759460.

“Wie krijgt 
de caravan?”
Regio - Op zaterdag 11 
en zondag 12 november 
speelt toneelvereniging 
Alberdingk Thijm in het 
Haarlemmerhout Thea-
ter ‘Mijn slappe komedie 
voor vier personen, een 
handjevol personeel en 
een tafel die niet vrijkomt’ 
van Magne van den Berg. 
Regie: Luc van de Lage-
maat. 

Wie krijgt de caravan? 
Dat lijkt de laatste hob-
bel die de exen Ben en 
Louise nog moeten ne-
men. Afgesproken is de 
kwestie af te handelen tij-
dens een etentje met hun 
nieuwe partners Ellis en 
Don. Naarmate de avond 
vordert wordt de situa-
tie steeds pijnlijker. Frus-
tratie, agressie en venijn 
alom. En wanneer kun-
nen ze nou eindelijk eens 
aan tafel? Aanvang op 11 
november is 20.30 uur en 
op 12 november 14.30 en 
20.30 uur.

Kaarten à 12,50 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal 
en te reserveren via de si-
te www.alberdingk-thijm.
nl/kaartverkoop of een 
telefoontje/sms naar 06-
43544556. Pinnen is he-
laas niet mogelijk.

Haarlemmerhout Theater, 
Van Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem.

eerder verstrekte informatie”, 
aldus Milieudefensie en VBP.
Het Milieu Effect Rapport is 
nog niet openbaar voor be-
trokkenen die belang hebben 
met de uitkomsten van het 
MER onderzoek. 
“Daardoor kan de inhoud van 
de krantenartikelen niet op 
juistheid worden beoordeeld, 
waardoor bewoners in de re-
gio in verwarring worden ge-
bracht en boos zijn over hoe 
het democratisch proces 
over dit project verloopt. Dit 
versterkt het verdere wan-
trouwen van de burger over 
het verloop van dit project en 
de politiek in het algemeen”, 
zo wordt geschreven.

Wat natuur- en milieuorga-
nisaties nu verzoeken is dat 
provinciale bestuurders van 
Noord- en Zuid-Holland per 
direct de Milieu Effect Rap-
port Bereikbaarheid Bollen-
streek-Haarlemmermeer/
DPW voor een Duinpolder-
weg openbaar maken.

Mamacafé in de Bibliotheek 
Bennebroek opent op 1 november
Regio - Op de eerste woens-
dag van de maand, 1 no-
vember aanstaande, is er 
van 10.00 tot 11.30 uur, in 
de in de ontmoetingsruim-
te van het Centraal Service-
punt Bennebroek (Kerklaan 
6) Mamacafé. Een ontmoe-
tingsplek voor (aanstaande) 
moeders en vaders van jonge 
kinderen, waarbij ook baby’s 
en peuters van harte welkom 
zijn. 
Onder het genot van een kop 
koffie of thee spreken de 

aanwezigen met elkaar over 
onze kinderen, over opvoed-
vragen en maandelijks wordt 
een toepasselijk thema geko-
zen dat door een deskundige 
nader wordt toegelicht. Dit 
thema wordt verzorgd door 
CJG Bloemendaal, Welzijn 
Bloemendaal, IKC de Fran-
ciscus of door de Bibliotheek. 
Deze keer is het onderwerp 
‘Feestdagen’. In het kader 
hiervan wordt een fotoshoot 
georganiseerd en kun je met 
je kindje op de kerstfoto. Na-

tuurlijk ook voor papa’s! Loop 
gezellig binnen, aanmelden 
is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl 

Themamaaltijd 
bij WIJ 

Heemstede
Heemstede - De koks in 
Eethuis de Luifel bereiden 
op maandag 6 november 
een themamaaltijd: het Kou-
de dagen menu, met onder 
meer gekruid gehakt in een 
jasje van bladerdeeg en ro-
de kool met appeltjes. Aan-
schuiven kost 9,95. Reserve-
ren hiervoor kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf, 023-
5483828. Eethuis de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur.

Astrid Nienhuis (52) nieuwe burgemeester van Heemstede
Heemstede - Per 1 janua-
ri 2018 volgt Astrid Nienhuis 
de vertrekkende burgemees-
ter Marianne Heeremans op. 
Heeremans vertrekt omdat zij 
in december 2017 de pensi-
oengerechtigde leeftijd (70) 
bereikt. De nieuwe burger-
moeder is gekozen uit 34 sol-
licitanten. Het aantal gega-
digden was eerlijk verdeeld 
tussen mannen en vrouwen: 
50-50. In april van dit jaar is 
een vertrouwenscommissie 
geformeerd door de gemeen-
teraad. Alle fracties leverden 
een commissielid met Anne-
lies Van der Have (HBB) als 
voorzitter. Er is in mei een pro-
fielschets gemaakt. De solli-
citanten dienden hun brief te 
richten aan de commissaris 
van de Koning in Noord-Hol-
land, Johan Remkes. 
Hij maakte een voorselec-
tie. Uiteindelijk verschenen 

8 kandidaten voor de com-
missie op sollicitatiegesprek. 
Er bleven twee kandidaten 
over. Na eerst in beslotenheid 
met de voltallige raad te heb-
ben overlegd, verscheen op 
donderdagavond 19 oktober, 
rond de klok van elf uur, ein-
delijk ‘witte rook’. 
Nienhuis is van VVD-huize 
en opgeleid als jurist. Na een 
paar jaar als advocaat te heb-
ben gewerkt, maakte zij de 
overstap naar het Openbaar 
Ministerie. Als officier van 
justitie werkte zij in Haarlem, 
Alkmaar en op Schiphol. In 
Alkmaar was zij verantwoor-
delijk voor de bestrijding van 
mensenhandel. In 1998 is ze 
benoemd tot advocaat-ge-
neraal bij het gerechtshof in 
Amsterdam. In 2010 werd zij, 
naast haar baan bij justitie, 
raadslid in Velsen, om een jaar 
later burgemeester van Land-

smeer te worden. Gemak-
kelijk heeft ze het in Land-
smeer niet gehad. Een con-
flict tussen haar en de twee 
wethouders, in het 10.000 zie-
len tellende dorp, werd aan-
vankelijk in haar nadeel be-
slecht. Nienhuis moest op-
stappen, maar dat verander-
de snel. Uiteindelijk moesten 
de twee wethouders juist het 
veld ruimen. In de gemeen-
teraad verdwenen een paar 

Foto: Gemeente Landsmeer.

oudgedienden. De bevolking 
stond pal achter Nienhuis en 
eiste haar terugkeer. Dat ge-
beurde vier maanden na haar 
vertrek dan ook. “Ik heb er 
veel zin in om verder te gaan”, 
liet zij toen in de pers opteke-
nen. De daaropvolgende ja-
ren bleek ze een uitsteken-
de burgemeester te zijn. Ge-
roemd om haar toegankelijk-
heid voor inwoners. Gemeen-
tesecretaris Willem van den 
Berg kan ook voor zijn pensi-
oen kiezen maar stelt zijn ver-
trek uit tot halverwege 2018. 
Hij ziet het als zijn taak de 
nieuwe burgemeester de eer-
ste maanden wegwijs te ma-
ken in haar nieuwe gemeen-
te.
Astrid Nienhuis heeft intus-
sen kennisgemaakt met de 
gemeenteraad en wordt in de 
loop van januari beëdigd.
Eric van Westerloo
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Begroting in vogelvlucht
HEEMSTEDE 2018 Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting 

vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze 
‘begroting in vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan 
geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kern-
cijfers over Heemstede op een rijtje gezet. Daarnaast lichten we 
kort een aantal plannen voor 2018 toe. De complete begroting 
vindt u op www.heemstede.nl/begroting2018. 
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Wat zijn de inkomsten van de gemeente?

€ 55.706.000 

Algemene uitkering vanuit het Rijk

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

€ 1.546.000

Sport, cultuur en recreatie

€  4.527.000
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Sociaal domein
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€  151.000  
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€ 6.462.000  € 239

Hoe wil de gemeente het geld in 2018 gaan besteden?

€ 55.706.000  

De uitgaven zijn als totaal bedrag en per inwoner inzichtelijk.

Bestuur, ondersteuning en overhead

€ 14.438.000 € 534

Onderwijs
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Heem
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INKOMSTEN UITGAVEN
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Waar komen de inkomsten van de gemeente vandaan?

Veiligheid

€  1.772.000 € 65

€ 28.170.000 

 € 13.217.000
Overige inkomsten
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€  1.404.000
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Huren en pachten

Dividenden

€  3.381.000  
Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  7.100.000 
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€  325.000  
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OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�enhe�ngen

Begrafenisrechten

Omgevingsvergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

2018 HIGHLIGHTS

Samenwerking
Bloemendaal

Renovatie riool
Havenstraat

Proef duurzame manier
van afval inzamelen

Excellente dienstverlening
op maat

Verbeteren verkeersveiligheid
rondom scholen

SCHOOLSCHOOL

Nieuwe brug IJsbaanpad
(waar boten onderdoor kunnen)

Bijvriendelijk
beheer

Villagemarketing

Gemeenteraads-
verkiezingen

Laanbeplanting
J. van Ruisdaellaan en omgeving

Realisatie multifunctioneel
pand aan Julianaplein

Veiliger kruispunt Camplaan / 
Heemsteedse Dreef

Ontwikkeling haven
op basis van plan Havenlab

Voorbereiding invoering
Omgevingswet

Passende ondersteuning via
 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Nieuwe brug IJsbaanpad

Een greep uit de 
activiteiten in 2018. 
Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de 
complete begroting op 
www.heemstede.nl/
begroting2018.

Highlights
 ‘wat gaan we doen’  € 14.319.000

Inkomsten vanuit he�ngen

De totale woonlasten voor 
een gemiddelde woning-
waarde blijven vrijwel gelijk 
(2017: €840, 2018: €856 ).

€ 402,- € 247,- € 207,-
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng Rioolhe�ng

(OZB)

965 ha.

OP
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12.576

Totaal

Inwoners

27.060

53% 47%

Verhouding vrouw/man

2018 (verwacht)

26.936
26.786
26.480

2017

2016

2015

266 uitkeringsgerechtigden
in Heemstede

2018 (verwacht)

2018 (verwacht)
2016

2015

Totaal aantal woningen

12.536

12.321

landwegen
88 km.

waterwegen
4 km.

46 ha.
wandelplaatsen en plantsoen

10 ha.
begraafplaats

76 ha.
wandelbos ‘Groenendaal’

132 ha.
openbaar groen

binnenwater
16 ha.
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Inkomsten vanuit he�ngen

De totale woonlasten voor 
een gemiddelde woning-
waarde blijven vrijwel gelijk 
(2017: €840, 2018: €856 ).

€ 402,- € 247,- € 207,-
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng Rioolhe�ng
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12.576

Totaal

Inwoners

27.060

53% 47%

Verhouding vrouw/man

2018 (verwacht)

26.936
26.786
26.480

2017

2016

2015

266 uitkeringsgerechtigden
in Heemstede

2018 (verwacht)

2018 (verwacht)
2016

2015

Totaal aantal woningen

12.536

12.321

landwegen
88 km.

waterwegen
4 km.

46 ha.
wandelplaatsen en plantsoen

10 ha.
begraafplaats

76 ha.
wandelbos ‘Groenendaal’

132 ha.
openbaar groen

binnenwater
16 ha.



Houtzwammen.

Paddenstoelen 
ruimen het

bos op
Heemstede - IVN Zuid-Ken-
nemerland organiseert zon-
dag 29 oktober een padde-
stoelenexcursie in wandel-
bos Groenendaal. Je hebt het 
rijk der fabelen en het rijk der 
sprookjes maar er bestaat 
ook zoiets iets als het rijk der 
schimmels. En daar valt een 
heleboel over te vertellen!
Paddestoelen hebben een 
zeer grote betekenis voor 
een bos. Zo ruimen ze bij-
voorbeeld de overblijfselen 
van dode planten en dieren 
op. Als je een schimmel ziet 
staan, dan zie je meestal de 
hoed en de steel. Dat is het 
deel dat in de volksmond de 
paddestoel wordt genoemd, 
de rest van de schimmel zit 
diep in de grond. De pad-
destoel is de vrucht van de 
schimmel; in de hoed zitten 
geen zaden, maar sporen. De 
wind voert een spore mee en 
op een plek waar de omstan-
digheden geschikt zijn ont-
staat dan een stelsel van wit-
tige draden, de zogenaamde 
zwamvlok. Die groeit dan uit-
eindelijk weer uit tot de pad-
destoel! Groenendaal is een 
uitstekend bos om padde-
stoelen te vinden mede door-
dat er veel dood hout ligt. 
Vooral de takkenrillen zijn 
heel interessant, maar ook 
de dikke stammen die hier en 
daar liggen. De houtzwam-
men zullen dan ook goed 
vertegenwoordigd zijn met 
mogelijke soorten als goud-
vliesbundelzwam, berken-
zwam en hertenzwammen. 
Dit zijn enkele soorten maar 
er komen ongeveer 250 soor-
ten in Groenendaal voor!
Aanvang om 11.00 uur bij het 
infopaneel op de grote par-
keerplaats bij het restaurant. 
Deelname is gratis. Informa-
tie: Leo van der Brugge 023-
5261584. Of kijk op:
www.ivn.nl/zk.

Bowlingselectie met Heemsteedse
Jeffrey van de Wakker trekt de wereld in
Heemstede - Van 25 oktober 
t/m 4 december komt Team 
NL Bowling in actie op drie 
internationale evenementen: 
Het EK voor nationale kam- 
pioenen in Wenen, de presti-
gieuze World Cup in Hermo-
sillo (Mexico) en de Wereld-
kampioenschappen in Las 
Vegas. Rondom de feestda-
gen is bekend of de Neder-
landse selectie ook sportieve 
prestaties heeft om te vieren. 
Er is ook Heemsteedse deel-
name bij de heren, Jeffrey 
van de Wakker.

Jeffrey van de Wakker (28) 
komt uit voor het heren-
team van bondscoaches Ron 
van den Bogaard en Michael 
Sassen.

Per 1 september 2017 gaat de Nederlandse Bowling Federa-
tie (NBF) een exclusieve samenwerking aan met het gerenom-
meerde sportmerk ERIMA. Zo spelen alle nationale selecties 
de komende drie seizoenen in ERIMA kleding.

Heemsteedse 
kunstenaars 
exposeren in 

Hof20
Regio - Van vrijdag 3 t/m 
zondag 5 november vindt 
de jaarlijkse Haarlem-
se Kunstlijn plaats. Het 
werk van Marjan Jaspers, 
Kyung Dropsie, Rob Sloot-
en, Ramona Dales en Ri-
an Peeperkorn uit Heem-
stede is te bekijken in 
het historische pand van 
Hof20, Centrum voor vi-
taliteit en levenskunst aan 
de Begijnhof 20, schuin 
tegenover de Filmschuur.
Op vrijdagavond van 21.00 
tot 23.00 uur en zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur is het werk van 
deze kunstenaars te zien 
en zijn zij persoonlijk aan-
wezig.
Meer informatie op:
www.kunstlijnhaarlem.nl.

Dorcas Voedselactie op zaterdag 4 november
Heemstede - Van 29 oktober 
tot en met 5 november wordt 
voor de 22e keer de Dorcas 
Voedselactie gehouden. Op 
bijna duizend locaties in Ne-
derland – in supermarkten, 
kerken en scholen – zamelen 
duizenden vrijwilligers samen 
met consumenten produc-
ten en geld in voor de aller-
armsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië. 

Nederland in actie
Vrijwilligers delen voedsel-
lijstjes uit aan het winkelend 
publiek. Hierop staan pro-
ducten die samen een voed-
selpakket vormen. Klanten 
van de supermarkten doen 
een boodschapje extra en 
geven deze af aan de vrij-
willigers. Daarna wordt alles 
gesorteerd, ook door vrijwil-
ligers. Nadat het pakket met 

de vrachtwagen op de plaats 
van bestemming is aangeko-
men, geeft Dorcas het aan 
de partnerorganisatie die 
het vervolgens via een loka-
le kerk bij de juiste mensen 
brengt.
In Heemstede wordt op za-
terdag 4 november de Dor-
cas Voedselactie gehouden 
bij Coop Supermarkt  De Ko-
ning, Glipper Dreef 105.

Midnight Maniacs live in de 1ste Aanleg
Heemstede - Echte maniak-
ken zijn het maar dan wel uit-
sluitend gericht op hun mu-
ziek: The Midnight Maniacs 
zijn zaterdag 28 oktober te 
gast bij Café de 1ste Aanleg. 
De band begint om 21.00 uur 
en de toegang is gratis.
De band bestaat louter uit 
doorgewinterde muzikan-
ten, Jacqueline zingt en de 
mannen nemen de drums 
(Jan), basgitaar (Fred), solo-/
slaggitaar (Ron) en toetsen 

(Frank) voor hun rekening.    
 De band speelt covers en 
het repertoire is zeer toegan-

kelijk en divers, oa: Santa-
na, Cuby & the Blizzards, Ilse 
de Lange, David Bowie, Mar-

‘Word ook taaldachtiger’
Nelleke Noordervliet in Trefpunt Café 
Regio - Op vrijdag 3 no-
vember komt Nelleke Noor-
dervliet in het Trefpunt Ca-
fé, in nauwe samenwer-
king met boekhandel Blok-
ker te Heemstede. Noorder-
vliet is dertig jaar na haar de-
buut niet alleen een van de 
bekendste romanciers, maar 
ook ‘thuis’ in toneel en co-
lumns. Met name lopen ge-
schiedenis en buitenland als 
een rode draad door haar 
werk heen met grote thema’s 

als schuld en verantwoorde-
lijkheid. Daarnaast  is ze ac-
tief als beschermvrouwe van 
het Gezelschap van Geadop-

teerde Vergeetwoorden als-
ook met het thema ‘ouder 
worden’ in haar laatst ver-
schenen  roman ‘Aan het eind 
van de dag’ (2016). Onder 
de titel ‘De levende letteren 
(naar Brouwers’ ‘Knetterende 
letteren’), dansende zinnen’ 
doet Noordervliet kond van 
wat haar letterlijk en figuur-
lijk bezig houdt. In de navol-
gende dialoog zullen bezoe-
kers met haar zeker ook sa-
men ‘taaldachtig(er)’ kunnen 

Nelleke Noordervliet.
worden. Het Trefpunt Café is 
open vanaf 20.00 uur; aan-
vang: 20.30 uur. De locatie is 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek. Toegang gratis. 

griet Eshuis, Joss Stone, Ran-
dy Crawford, Tina Turner, To-
to, Stevie Wonder maar ook 
John Mayer en Waylon voor 
de iets jongere generatie. 
Spelen doen ze overigens 
niet keihard maar gewoon 
luid genoeg voor de dans-
vloer. Wil je meer weten van 
de band? Kijk dan op:
www.midnight-maniacs.com.
Meer weten van Café de 
1ste Aanleg activiteiten? 
www.1steaanleg.nl     
De Aanleg vind je op de hoek 
van de Kerklaan en Raad-
huisstraat.

Vliegenzwam.

Kunstwerk van Marjan Jaspers.
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Simone Kleinsma in

Young 
4 You

maakt einde aan eenzaamheid

,,Ik hoop nou maar dat ze 
de manier waarop we haar 
verhaal vertellen had 
kunnen waarderen”

           Was Getekend, 
Annie M.G. Schmidt

    Henny 
Huisman

Een 
museum 
voor 

Young 4 You maakt einde aan een-
zaamheid

Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer

op WWW.50pLusWijzer.nL
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Auteursbezoek
Vrijdag 3 november Nel-
leke Noordervliet in Tref-
puntcafé Bennebroek, 
Akonietenplein 1 Benne-
broek. Inloop om 20.30u. 
Toegang vrij.

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.

Dag voor
mantelzorgers
Vrijdag 10 november af-
sluitende dag van ‘Week 
van de Respijt’, speci-
aal voor mantelzorgers uit 
Haarlem e.o, in Philharmo-
nie Haarlem. V.a. 14.15u 
met optreden Ruth Jacott. 
Info: 023-8910610. Mailen: 
info@tandemmantelzorg.nl.

Excursie
Zondag 29 oktober Pad-
denstoelenexcursie in wan-
delbos Groenendaal. Va. 
11u. Bij infopaneel parkeer-
plaats Landgoed Groenen-
daal. Deelname gratis. Info: 
Leo van der Brugge: 023-
5261584. Of www.ivn.nl/zk. 

Film
Woensdag 1 november, 
20u ‘Loving’ over een ge-
mengd huwelijk in 1958. 
Gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal. De Luifel/
WIJ Heemstede, Herenweg 
96. Toegang: 7, -euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

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.

Huis Leyduin
Maandag 23 t/m don-
derdag 26 oktober Gratis 
toegankelijk Huis Leyduin, 
11-15u. Vrijdag: 11-13u. 
Tentoonstelling ‘Mezen en 
andere vogels’. Zondag 29 
okt vertellen kunstenaars 
meer over hun werk. 13-
16u. Tweede Leyweg 1, Vo-
gelenzang.

Jeugd
Woensdag 1 november 
knutselclub WIJ Heem-
stede, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. 13.30-15u. Kos-
ten: 5,- euro per keer, aan-
melden via 023-5483828.

Kunstlijn
Zaterdag 4 en zondag 5 
november Kunstlijnexposi-
tie met 17 deelnemers in De 
Waag bij KZOD, Spaarne 30 
Haarlem. Thema ‘Zichtbaar-
heid’. V.a. 11u. Off. opening, 
vrijdag 3 november: 16u.

Div. ateliers geopend, in 
Heemstede en Haarlem. 11-
17u. Info:
www.kunstlijnhaarlem.nl.

Div. open ateliers in Oude 
Meelfabriek, 10.30 en 16.30 
uur Glipperweg 94 Heem-
stede.

Lezingen
Zaterdag 28 oktober ‘het 
Kennis Boek’, Gouden Boek 
van de Gouden tijd. 11u. 
Vuurtonstraat 1 Haarlem. 
Gratis bij te wonen. Aan-
melden: 06-24759460 (Nel 
Bijlmer).

Dinsdag 31 oktober ver-
telt dr Gerben Heitink over 
Maarten Luther en het cal-
vinisme. 20u. Pauwehof, 
Achterweg 19 Heemstede.

Woensdag 1 november 
‘Luther en de dopers’, Klei-
ne Vermaning Heemstede, 
Postlaan 16. Aanv 20u. Gra-
tis toegang.

Mamacafé
Woensdag 1 november, 
10–11.30u, met (aanstaan-
de) ouders en kinderen van 
gedachten wisselen. The-
ma: feestdagen. Bibliotheek 
Bennebroek (Ontmoetings-
ruimte Centraal Servicepunt 
Bennebroek), Kerklaan 6. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl

Markten en beurzen
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
Donderdag 26 oktober 
Winnaars Internationaal 
Franz Liszt Pianoconcours 
in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. Pi-
anisten Alexander Ull-
mann (winnaar) en finalis-
ten Minsoo Hong en Dina 
Ivanova spelen werken van 
Franz Liszt. 20.15u. Entree: 
18,50 euro, kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 28 oktober 
Cruquiusconcert met Bob 
van der Ent (viool) en Hen-
ry Kelder (pianist). Werk 
van Paganini. 20.15u. Kaar-
ten à 22,50 euro via:
www.cruqu iusconcer -
ten.nl of De Meerse: 023-
5563707.

Midnight Maniacs live 
in café de 1ste Aan-
leg Heemstede, hoek 
Kerklaan en Raadhuis-
straat. 21u. Toegang gratis. 
www.1steaanleg.nl.

Zondag 29 oktober ‘A 
Musical Journey’, wereld-
se muziek door Harmonie 
St. Michaël, Pinksterkerk, 
Camplaan 18 Heemstede. 
Aanvang: 14.30u. Entree 
onder 12: 5,- euro en ou-
der: 10,- euro.
Kaarten: secretariaat@
stmichael-heemstede.nl.

Zondag 12 november 
Vocaal Ensemble Kwarts 
‘Liefde en weemoed’, 
15.30u. Doopsgezinde 
kerk Frankestraat Haar-
lem. Kaarten 12,50 euro 
voorverkoop: www.vocaal-
ensemblekwarts.nl en 15,- 
euro a/d zaal. 

Sinterklaasintocht
Zaterdag 18 november 
Intocht Sinterklaas en zijn 
pieten, Herfstlaan bij ‘t Mo-
lentje, 11.30u. Ontvangst 
raadhuis om 12u. Program-
ma: www.heemstede.nl.

Taxaties
Dinsdag 14 november 
Taxatie- en restauratiead-
vies-avond door Lionsclub 
Haarlem-Spaarne, Sein-
wezen, Kinderhuissingel 1 
Haarlem. V.a. 19u. 10,- euro 
entree. Per taxatie-object: 
10,-. Aanmelden:
haarlem.spaarne@lions.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
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.

Dinsdag 7 t/m donder-
dag 30 november Expo-
sitie in Raadhuis v Heem-
stede, nav Kunstlijn: Parels 
van de Kunstlijn.

Toneel
Vrijdag 3, zaterdag 4 en 
zondag 5 november ‘Wil-
de Havana’ van Toneel-
groep Perspektief in Haar-
lemmerhouttheater, Van 
Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem. Aanv 20.15u en 
zondag: 14.30u.
Kaarten: 15,- euro via 
www.toneelgroepperspek-
tief.nl of 06-37121253.

Zaterdag 11 en zondag 
12 november ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier per-
sonen, een handjevol per-
soneel en een tafel die niet 
vrijkomt’. Door Alberdingk 
Thijm, Haarlemmerhout 
Theater, V Oldenbarnevelt-
laan 17 Haarlem. 12,50 eu-
ro toegang,
www.alberdingk-thijm.nl of 
06-43544556.

Heemstede – De locatie met de vijver op de foto van de-
ze week staat bekend als Kop en Schotel. Uiteraard te 
vinden in wandelbos Groenendaal. Dit water is aangelegd 
in de Engelse Landschapsstijl. De benaming komt door 
het beeld dat de vijver met eiland enerzijds en de nabij-
gelegen heuvel anderzijds oproept: dat van een schotel 
(vijver met eilandje) en kop (heuvel). Bijzonder is dat 
de aanleg heeft plaatsgevonden omstreeks 1772. Jaren 
later in 1925, 1935 en 1953 werd nabij de vijver driemaal 
de Flora nationale bloemententoonstelling georganiseerd. 

De tentoonstellingen worden onder meer beschreven 
op de website van de Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek: www.hv-hb.nl.  
In het bos zijn er nog overblijfselen te vinden zoals ver-
wilderde narcissen en hyacinten en dus een bijzondere 
vijver. Er stonden toen geen bomen maar stinsenplanten. 
Het was bedoeld als recreatieplek, echter, doordat het 
eilandje begroeid is en de buitenste oeverlijn minder strak 
is geworden, is de historische uitstraling van destijds 
eigenlijk verloren gegaan.    (foto: Marenka Groenhuijzen)

Dit was voorlopig de laatste foto uit de reeks. Begin 
december wordt de rubriek vervolgd.

Herfstfoto: ‘Kop en Schotel’

Workshop 
‘Eet jezelf 

weer lekker 
in je vel’

Heemstede - Je wilt je 
weer fit voelen. Je bent er 
helemaal klaar mee dat je 
zo vaak moe bent en niet 
genoeg energie hebt om 
de dag door te komen. Je 
wilt afrekenen met die ap-
pelflauwtes en stemmings-
wisselingen als je honger 
hebt. Bij WIJ Heemstede 
wordt een workshop geor-
ganiseerd waardoor je leert 
je lekker in je vel te eten.
De workshop start met een 
toelichting en na de pauze 
ga je alvast ‘energieke ont-
bijtjes’ maken voor de vol-
gende dag. Entree incl. In-
grediënten is 15,- euro. 
Herenweg 96, Heemste-
de en plaatsvindend op 
donderdag 2 november 
om 20.00 uur. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 oktober 2017

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

Avond over drukte op 
Heemsteedse wegen

23 november

In deze uitgave:
- Veiligheid in uw buurt
- Intocht Sinterklaas
- Omgevingsvergunningen

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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Gemeenteraad draagt Astrid Nienhuis 
voor als nieuwe burgemeester
Per 15 januari 2018 is het burgemeestersambt 
in Heemstede vacant omdat de huidige 
burgemeester Marianne Heeremans dan de 
pensioenverplichte leeftijd heeft bereikt. 
De gemeenteraad van Heemstede heeft 
donderdagavond 19 oktober 2017 de 
aanbeveling gedaan Astrid Nienhuis voor te 
dragen voor het burgemeesterschap.

Astrid Nienhuis is 52 jaar en sinds september 2011 
burgemeester van Landsmeer. Daarvoor is zij vanaf 
1998 werkzaam geweest als officier van justitie, 
achtereenvolgens in Haarlem, op Schiphol en in 
Alkmaar. In 2009 werd zij advocaat-generaal bij het 
gerechtshof in Amsterdam. Daarnaast werd zij in 
mei 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Velsen.

Gemeenteraad
De raad is van mening dat Astrid Nienhuis met 
haar sterke persoonlijkheid en brede ervaring een 
stimulerende bijdrage zal leveren aan de kwaliteit 
van de gemeente. Astrid Nienhuis heeft veel kennis 
van de lokale democratie en vormgeving van 
participatieprocessen. De raad is ervan overtuigd 
dat Astrid Nienhuis ook de positie van Heemstede in 
de regio stevig zal vertegenwoordigen. En last but 

not least; zij is zeer toegankelijk voor inwoners en zal 
een warme burgermoeder zijn.

Vervolgprocedure
De raad stuurt de aanbeveling tot benoeming 
aan de commissaris van de Koning en de minister 
van Binnenlandse Zaken. De benoeming is aan de 
Kroon. Vervolgens zal de installatie van de nieuwe 
burgemeester plaatsvinden op 17 januari 2018.

In deze krant: het gemeentelijke ‘huishoudboekje’
Gemeenteraad bespreekt begroting 
op 2 en 3 november
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? Dit 
staat in de gemeentelijke begroting voor 2018. 
Op donderdagavond 2 november vanaf 19.30 uur 
en vrijdagmiddag 3 november vanaf 13.00 uur 
bespreekt de gemeenteraad de begroting (zie ook 
de agenda op de volgende pagina). U bent van 
harte welkom om de vergadering (in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als 
toehoorder bij te wonen. 

Handig overzicht in hart van deze 
krant
In het hart in deze krant vindt u een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen. Zo ziet 
u in één oogopslag wat er aan geld binnenkomt en 
waaraan het wordt uitgegeven. 

Op www.heemstede.nl/begroting2018 vindt u de 
complete begroting, waar u digitaal doorheen kunt 
‘klikken’.



Niet alleen lokaal, maar vooral een regionaal vraagstuk
23 november: Discussieavond over 
drukte op Heemsteedse wegen
Op donderdag 23 november organiseert de 
gemeente Heemstede een avond over de 
verkeersdrukte in Heemstede. Het doel is lokale 
en vooral ook regionale oplossingen te bespreken 
voor de vollopende wegen in Heemstede en 
omgeving. Daarom worden voor de bijeenkomst 
naast inwoners van Heemstede ook raadsleden 
en bestuurders van omliggende gemeenten van 
harte uitgenodigd om mee te discussiëren op 23 
november. Hetzelfde geldt voor de provincie Noord-
Holland. De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede. Aanmelden kan tot 16 november 
via e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Belangrijke verkeersaders waar het 
steeds vaker vast staat
De doorgaande wegen in Heemstede worden 
alsmaar voller en daar hebben niet alleen 
inwoners van Heemstede last van, maar ook de 
weggebruikers van en naar gemeenten als Haarlem, 
Zandvoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal. 
Met de N201 (Zandvoort-Haarlemmermeer) en de 
N208 (Haarlem-Bennebroek/Bollenstreek) lopen 
ook nog eens 2 belangrijke verkeersaders dwars 
door Heemstede. Dagelijks ervaren weggebruikers 
dat het snel vast kan lopen op deze wegen, 
bijvoorbeeld als er ergens anders een wegafsluiting 
is. Dit zal met meer verkeer in de toekomst alleen 
maar erger worden.

Discussie over mogelijke 
oplossingen
Op de bijeenkomst worden zowel korte- als 
langetermijnoplossingen besproken. Enkele 
knelpunten zijn lokaal aan te pakken, de meeste 
oplossingen voor het opstropende verkeer 

18 november 
Van Merlenvaart Herfstlaan
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer 
naar Nederland. Natuurlijk brengt hij met de pieten 
ook weer een bezoek aan Heemstede. Om 11.30 uur 
meert de boot aan in de Van Merlenvaart aan de 
Herfstlaan (bij het Molentje). Om 12 uur ontvangt 
burgemeester Marianne Heeremans de Sint op het 
Raadhuisplein. Dus, kom meefeesten, dansen en 
zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk welkom 
te heten in Heemstede! 
Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?
Mogelijk heeft u een uitnodiging van I&O Research 
ontvangen om de vragenlijst over veiligheid in 
te vullen. Heeft u dit al gedaan? Hartelijk dank 
daarvoor. Nog niet? Dan vragen wij u dit alsnog 
te doen. Het is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. Door 
uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 

onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar 
veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
burgers die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. Deelname aan het onderzoek kan via 
internet of schriftelijk.
Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek is al in 
meer dan 300 Nederlandse gemeenten gedaan. De 
resultaten worden in maart 2018 verwacht.

kunnen alleen regionaal worden opgepakt. 
Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om de 
verkeersproblematiek toe te lichten en te reageren 
op mogelijke oplossingen.

Aandacht voor verkeer regio Zuid-
Kennemerland
In Amsterdam en de wijde omgeving zijn al veel 
maatregelen getroffen om het verkeer beter te laten 
doorstromen. De regio Zuid-Kennemerland behoeft 
nu aandacht en wil verbeteringen. Een combinatie 
van maatregelen voor autoverkeer, openbaar 
vervoer en fietsers is nodig om de verkeersdruk te 
verlichten.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 
november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1. Vanaf 19.30 uur is het 
raadhuis open en staat de koffie klaar.
Aanmelden tot 16 november, via e-mail: 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 14 023.

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 2 november 
2017 om 19.30 uur en op vrijdag 3 november om 
13.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op 
de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 2 en 3 november 2017
- Vragenuur
- Programmabegroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019-2021
- Eerste begrotingswijziging 2018
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2017
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Melding in/uitrit
Op 23 oktober 2017 hebben heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek twee 
in- en uitritten aan te leggen bij Clivialaan 14, 2106 
CG Heemstede.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor: 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Fietswrakken verwijderd
Op 19 oktober 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:

- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 
damesfiets, merk Robuust

- Kerklaan, ter hoogte van 1: een groene 
damesfiets, merk Raleigh

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 39: een 
zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 
Heeft u vragen over deze actie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.



15 NOVEMBER 2017 • 18.00 - 21.00 UUR • BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN

18.00 uur - 21.00 uur
Sfeervol verlichte begraafplaats open voor publiek

Harpiste Mariska Pool speelt bij de urnenmuur
Gitaar en zang door Basic Matters in de Koffiecorner

Gitaar en zang door Yvonne Weijers bij het kampvuur
 

19.00 uur
Eerste herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

20.00 uur
Tweede herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  o p  w w w . b e g r a a f p l a a t s h e e m s t e d e . n l
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 35, het doorbreken van muren, 

wabonummer 217380, ontvangen 9 oktober 2017
- Tesselschadelaan 1, het plaatsen van een erker, 

wabonummer 218492, ontvangen 10 oktober 
2017

- Binnenweg 28, het splitsen van een winkelruimte, 
wijzigen voorgevel en aanbrengen gevelreclame, 
wabonummer 218497, ontvangen 10 oktober 
2017

- Glipper Dreef 82, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 219220, 
ontvangen 11 oktober 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Irislaan 18, het plaatsen van een dakverdieping, 

wabonummer 189726, verzonden 20 oktober 
2017

- Lombokstraat 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 212774, verzonden 
20 oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, ontvangen 3 oktober

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

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

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. Zie verder 
‘Zienswijzen indienen’

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 197896, weigering verzonden 20 
oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Celebesstraat 18, het recht optrekken van de 

zijgevel en plaatsen dakopbouw, wabonummer 
212333, ontvangen 26 september 2017

- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

Op dinsdag 31 oktober 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fi etswrakken 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 fi etskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd.
De fi etsen 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 fi ets 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 
� etswrakken 
Stationsomgeving



Marielys Roos.

De politiek van de losse stoeptegel
Regio - In het tweede Plet-
terij-debat over ‘De toe-
komst van de democratie’ 
op dinsdag 31 oktober zul-
len Marielys Roos (raadslid 
Hart voor Bloemendaal), In-
geborg Hoogveld (raadslid 
Leefbaar Rotterdam) en Betty 
van Viegen (oud-burgemees-
ter Brielle en oud-wethouder 
Haarlem) hun mening en er-
varingen geven over de val-
kuilen van het raadslidmaat-
schap. Het debat staat onder 
leiding van Enno Neef (oud 
gedeputeerde van Noord-
Holland).

In maart 2018 zal weer een 
aanzienlijk aantal nieuwe 

raadsleden aantreden in de 
gemeenteraden. Ze kunnen 
via de politieke partij voor wie 
ze kandidaat staan cursus-
sen hebben gevolgd, maar de 
praktijk moet uitwijzen of hun 
verwachtingen uitkomen. 
Wat zijn de drijfveren van de 
kandidaat-raadsleden, waar-
om hebben ze zich verkies-
baar gesteld en wat zijn hun 
verwachtingen? In het twee-
de debat in de serie ‘De Toe-
komst van de Democratie’ 
wordt dieper ingegaan op het 
raadslidmaatschap.  
Het debat in de Pletterij be-
gint om 20.00 uur. De toe-
gang is 3,- euro/voor hou-
ders van HaarlemPas en jon-

ger dan 25 jaar: 1,50 euro. 
Reserveren kan via:
www.pletterij.nl.
De Pletterij is gevestigd aan 
de Lange Herenvest 122, 
Haarlem.

Regio - Bob van der Ent be-
hoort tot een van de meest 
vooraanstaande Nederland-
se violisten. Hij begon zijn vi-
oolstudie op vijfjarige leeftijd 
bij Lauri Vreeken-Bos. Ver-
volgens studeerde hij bij Jan 
Repko en kreeg daarnaast 
regelmatig les van Davina 
van Wely en Herman Kreb-
bers. Hij treedt op zaterdag 
28 oktober op in de reeks 
Cruquiusconcerten in Muse-
um de Cruquius. De bege-
leiding wordt verzorgd door 
pianist en componist Hen-
ry Kelder. In 1993 behoor-
de hij tot de eerste leerlingen 
die werden toegelaten tot de 

speciale afdeling Jong Ta-
lent van het Conservatorium 
van Amsterdam. In 2006 vol-
tooide hij zijn studie bij Vesko 
Eschkenazy, concertmeester 
van het Koninklijk Concert-
gebouworkest. Hij debuteer-
de reeds op 10-jarige leef-
tijd als solist met het Neder-
lands Jeugd Strijkorkest o.l.v. 
Roland Kieft. Vervolgens so-
leerde hij bij vele orkesten 
met vioolconcerten van o.a. 
Bach, Beethoven en Mozart. 
In 2005 debuteerde hij in de 
grote zaal van het Concert-
gebouw van Amsterdam o.l.v. 
Jurjen Hempel.
Henry Kelder  is werkzaam 

als pianist, componist, di-
rigent, kamermusicus, im-
provisator, repetitor, cultu-
reel ondernemer en docent. 
In 2013 zijn drie grote wer-
ken van zijn hand in wereld-
premiere gegaan: Concerto 
voor altsaxofoon en orkest, A 
Song for Saint Cecilia´s Day 
voor koor en orkest en mu-
ziektheater VALS. Eén van 
zijn leermeesters was Tristan 
Keuris. In dit spectaculaire 
programma spelen Bob van 
der Ent & Henry Kelder eni-
ge van de beroemde caprices 
van Paganini en composities 
van componisten, die Paga-
nini geïnspireerd hebben, zo-

als Tartini, en van componis-
ten, die door Paganini geïn-
spireerd zijn, zoals Chopin 
en Schumann. Het concert 
begint om 20.15 uur. Kaar-

ten via: www.CruquiusCon-
certen.nl of de kassa van 
schouwburg de Meerse: 023-
5563707. De toegangsprijs 
bedraagt 22,50.

CruquiusConcerten
Vioolvirtuoos Bob van der Ent gaat los met Paganini

Grote zaal WIJ de Luifel vernieuwd 
dankzij Ruigrok Stichting

Heemstede - Door een bijdrage van de J.C. Ruigrok 
Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn voor 
de zomer de gordijnen en het buizensysteem in de Grote 
zaal van WIJ de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede 
vernieuwd. Met dit nieuwe buizensysteem is het mogelijk 
om tijdens voorstellingen makkelijker met de gordijnen te 
‘spelen’. De Grote zaal heeft een belangrijke buurtfunctie 
en is in het weekend een druk bezocht theater. 
De J.C. Ruigrok Stichting heeft als doel het ondersteunen 
van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, 
cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede onder-
steuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimu-
lering van wetenschappelijk onderzoek, aan projecten in de 
regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de 
noordelijke Bollenstreek. Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.
WIJ Heemstede is erg blij met deze vernieuwing.

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’.

Voornemen uitschrijving BRP door het college 
van burgemeester en wethouders:

- P.S. Dudzik, geboren 20-07-1976, 
 Franz Lehárlaan 50

Uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar zij in de 
Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Reageren
Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u tot 
6 december 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.
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