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Heemstede Loop,
een echte familieloop
Heemstede - Is het elfde jaar 
hun beste jaar? De drie win-
naars van de Kids Run waar-
mee de Heemstede Loop zon-
dag begon, zijn van topjaar 
2003. Hugo Weber van de Ni-
colaas Beets deed er 5.12 mi-
nuten over, Marijn de Bruijn van 
de Voorwegschool 13 seconden 
langer en derde werd Pjotr Bee-
rens. Daar werd al strijd gestre-
den, even verder in het peloton 
ging het er, samen met de ou-
ders  wat gemoedelijker aan toe. 
Kenmerkend ook voor de 5 en 
10 km lopen, waar hard gestre-
den werd voor de eerste prijzen, 
maar de meeste lopers soms wel 
even keken op hun elektronica, 

maar toch in redelijke ontspan-
nenheid naar de finish spoed-
den. Soms minzaam een buur-
man in het publiek groetend, tijd 
nemend voor het aangeboden 
drankje aan de van Doornekade 
of de hand opsteken bij het pas-
seren van de molen, waar mole-
naar Rob Hinze op zijn trekhar-
monica speelde nadat de toch 
bijna zeventiger, de 5 km bin-
nen de dertig minuten had ge-
lopen. Ontspannen lopen, op het 
Wilhelminaplein op de maat van 
het Kleyn Orkest van Harmo-
nie St. Michael en toch preste-
ren, kan mooi samengaan op de 
mooiste route van Zuid Kenne-
merland. Want naast de Heem-

stedenaren die de route kennen, 
liepen er veel mensen uit de he-
le omgeving mee als je de uitsla-
genlijsten raadpleegt.
Grote waardering ook van de 
organisatie, SportSupport met 
de gemeente Heemstede. Wet-
houder van Sport, Remco Ates, 
schoot de deelnemers weg. 
Ruim 2000 lopers op weg naar 
goede doelen: de Hartstich-
ting en Fonds Hartewens van de 
Hartekamp Groep. Daar loop je 
graag voor, snel als een luipaard 
of langzamer als een schildpad, 
daar ga je voor!
Kijk voor de uitslagen op:
www.heemstedeloop.nl.
Ton van den Brink  

Toneelgroep Perspektief in de Luifel
Heemstede – Onder regie van Fred Rosenhart en 
geschreven door Christa Warmerdam, speelt To-
neelgroep Perspektief  tweemaal het stuk ‘Hetty’ 
in theater de Luifel. 
Het gaat om een komedie van diva’s en nuchtere 
mensen, die langs elkaar heen praten en accep-
teren dat zelfs een actrice ouder wordt. 
De laatste jaren heeft Hetty moeite met het 
onthouden van haar teksten. Ze ziet haar rol-
len dan ook naar een jongere generatie gaan. 

In een wereld waarin ‘jong en mooi’ regeert, 
is het moeilijk overleven. Hetty weigert dit te 
accepteren. 
De komedie wordt zaterdag 8 en zondag 9 no-
vember ten tonele gebracht, aanvang in de Luifel 
respectievelijk 20.15 en 14.30 uur.
Kaarten kosten 10,- en zijn verkrijgbaar via 
info@toneelgroepperspektief.nl of 06-57273878. 
De Luifel vindt u aan de Herenweg 96, Heemste-
de.

Poging tot inbraak Meerweg
Heemstede – Op dinsdagavond 21 oktober heeft een poging 
tot inbraak plaatsgevonden bij een woning aan de Meerweg. 
Rond 20.30 uur hoorde een alerte passerende fietser glasgerin-
kel en heeft dit direct gemeld bij de politie.
Ter plaatse trof de politie een persoon aan die is aangehouden. 
De man is heengezonden, omdat niet aangetoond kon worden 
of hij iets met de inbraak te maken had. Bij de woning werd wel 
een kapot raam aangetroffen.

In deze krant onder alles over
 Kunstlijn 2014

Op 1 + 2 november in Heemstede!
zie pag. 9 t/m 12
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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 
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stemming van de uitgever!
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van 1930

Het Trefpunt
Regio - In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek 
vindt op  zondag  2  novem-
ber een viering plaats met dr. 
A.van Egmond. Aanvang 10.00 
uur. Tevens Kindercafé. Zie 
ook www.pkntrefpunt.nl.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 2 no-
vember dienst in de Pinkster-
kerk met ds. P.I.C. Terpstra, 
H. Doop. Aanvang 10.00 uur.
Tevens crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar, Kinder Anders-
dienst (4 tot 10 jr), Spiegeltent 
(10 tot 12 jr) en De Kerk Draait 
Door (12 tot 15 jr).

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 2 november, 10.00 uur: 
Ds. M.A. Smalbrugge. Film in 
de dienst, Eternal sunshine 
of the spotless mind. Na de 
dienst: Aan tafel met…
Zondag 9 november, 10.00 uur: 
Ds. M.A. Smalbrugge
Dinsdag 11 november, 20.30 
uur: Carrière. En toen? Voor 
de midden generatie.

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (13)

We gaan vandaag verder met 
Camplaan 16. 
Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nostal-
gisch Heemstede” en “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en van 
het NHA koppelen we de foto’s 

van toen met de situatie van nu. 
Ook de door Nanco Roos ge-
plaatste advertenties op face-
book dragen een steentje bij.
Nog even terug naar verleden 
week waarin de Bijzondere Pro-
testantse School aan Camplaan 

12 toegedicht werd. Dat pand is 
thans als Camplaan 14 genum-
merd.
Voor deze week hebben we 
Camplaan 16, maar er is ook een 
16a (daarover volgende week 
meer).
Meer dan 60 jaar zou de familie 
Van Bakel er hebben gewoond. 
Dhr. G. van Bakel is loodgieter 
en elektricien van beroep ge-
weest en ze hebben een winkel 
in “baden-geysers-closets-gas-
fornuizen-verlichtingsartikelen” 
gehad. Welke periode exact de 
winkel heeft bestaan is onduide-
lijk. We hebben o.a. een afbeel-
ding van een kwitantie uit 1932.
De toenfoto is een fragment uit 
een foto van het NHA. Het is het 
witte pand. De nu foto van Harry 
Opheikens (oktober 2014) geeft 
bijna hetzelfde beeld alleen is de 
toenmalige winkel nu een wo-
ning.
Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (communi-
catie@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-

tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Eén van onze lezers stuurde een 
e-mail, waarin ze haar teleurstel-
ling beschrijft over het insecten-
hotel in haar tuin, dat leeg blijft. 
Geen solitaire bij, vlinder of lie-
veheersbeestje te bekennen, ter-
wijl ze wel het één en ander aan 
fruitbomen en bloemen in haar 
tuin heeft staan.
Inderdaad wordt dit type hotels 
in tuinen vaak met de beste be-
doelingen gemaakt of geplaatst, 
maar kunnen er diverse redenen 
zijn waarom insecten er toch niet 
op af komen. Insecten zitten ui-
teraard het liefst in een natuurlij-
ke omgeving, zoals die van dor-
re bladeren, holle plantensten-
gels, een stapel takken, krui-
melige voegen van oude muren 
e.d. Met de toenemende bestra-
ting en verregaande bladblazerij 

in tuinen, zijn dat soort plekken 
voor hen steeds moeilijker te vin-
den. Het gevolg is dat insecten 
in aantal afnemen en bloemen 
en fruitbomen minder bestoven 
worden, waarop vervolgens de 
hoeveelheid vogels terugloopt.  
Een zeer serieuze bedreiging 
voor het ecologisch evenwicht in 
onze omgeving.
Alleen met de juiste drachtplan-
ten in een straal van 50 meter, 
met een beschutte plek op het 
zuiden en zonder dat bestrij-
dingsmiddelen of sterk geuren-
de vernissen worden gebruikt, 
zijn deze insecten mogelijk toch 
nog naar het hotel te lokken. Er 
zijn in Nederland ongeveer 350 
soorten solitaire bijen. De mees-
te van hen zijn zeer kieskeu-
rig in hun bloemkeuze en leven 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinlief-
hebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over al-
les op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.

vaak slechts enkele weken per 
jaar. Kijk op www.drachtplanten.
nl voor een overzicht van deze  
soorten en op welke planten zij 
afkomen. Houdt vervolgens re-
kening  met de juiste maat ope-
ning in uw hotel (4 mm – 25 dia-
meter, afhankelijk van de soort). 
Maar nog beter is het uw tuin zo 
natuurlijk mogelijk te houden: 
laat bestrating niet meer dan 1/3 
van uw tuin in beslag nemen, 
zorg voor een gevarieerde ba-
lans tussen (fruit)bomen, vaste 
planten en 1- of 2-jarigen. Laat 
gerust het afgevallen blad in de 
winter in uw borders liggen, leg 
een houtstapel of een takken-
wal aan en zorg verder voor wat 
rommelige hoekjes in uw tuin, 
daar waar u er geen last van 
heeft: onder bomen, tegen uw 
schutting en achter het tuinhuis-
je. De vlinders, bijen en andere 
insecten zullen u dankbaar zijn.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
Hoe nuttig is een insectenhotel?
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Rode kool volgens Jan Molenaar

Volendams genieten bij 
De Meerplaats 

Regio – Elke maand serveert visrestaurant De Meerplaats weer 
een nieuw, subliem maandmenu tegen een zeer aantrekkelij-
ke prijs. Leverancier Jan Molenaar van Volendammer Vishandel 
Molenaar aan de Cepheusstraat in IJmuiden staat keer op keer 
garant voor de bovenstebeste kwaliteit. Jan Molenaar en Willi-
am Brands zijn goede vrienden van elkaar en filosoferen aan de 
stamtafel bij De Meerplaats heel wat af, vooral over smakelijke 
gerechten en (bijpassende) wijnen. Beide zijn levensgenieters 
pur sang, vooral op het gebied van vis. Zo kon het gebeuren dat 
Volendammer Jan Molenaar aan William Brands voorstelde eens 
een ‘stamp rode kool met butter en eek’ op de menukaart te zet-
ten. ,,Het is een echt Volendams gerecht,’’ aldus Jan. ,,Ik eet het 
wel twee keer per week, uiteraard met vis, het liefst kabeljauw.’’ 
Het is een gerecht dat je buiten Volendam niet gauw zult aan-
treffen, maar dat in de maand november als najaarsmenu bij 
De Meerplaats verkrijgbaar is. Chefkok Fred Nieswaag maakt 
er een feestje van: bij uw aperitief krijgt u een amuse en stok-
brood met room- en kruidenboter. Het hoofdgerecht bestaat uit 
gebakken kabeljauw haasfilet met een stamppot van rode kool 
en butter en eek, (saus van roomboter, azijn, zwarte peper en 
mosterd naar het idee van Jan Molenaar en volgens Volendam-
mer traditie). Dit wordt geserveerd met verse groenten, salade, 
gebakken aardappelen, huisgemaakte frites en verse (rabarber)
compote. De kabeljauw haasfilet is het lekkerste deel van deze 
vis. Voor een prijs van 17,75 euro kan men tot en met 30 novem-
ber dus Volendams genieten bij De Meerplaats.
Zowel bij Volendammer Vishandel Molenaar als bij De Meer-
plaats staat puur genieten hoog in het vaandel. Als voorbeeld 
geeft William Brands de verse garnalen die in Volendam razend-
snel en handmatig worden gepeld zodat het toevoegen van con-
serveringsmiddelen niet nodig is en uiteraard ook uitblijft. Ech-
te visliefhebbers herkennen de pure kwaliteit van Volendammer 
Vishandel Molenaar en De Meerplaats en komen keer op keer 
terug om te genieten van de uitgebreide menukaart. Zo komt 
men van heinde en ver naar IJmuiden voor de unieke Kings Crab 
maar ook de rabarbercompote staat in hoog aanzien bij de trou-
we gasten van De Meerplaats.
Wie het Volendamse najaarsmenu wil bestellen kan het als 
lunchgerecht (met een gratis kopje koffie) of als menu bestellen 
tegen dezelfde scherpe prijs. Men kan zeven dagen per week bij 
De Meerplaats terecht, maar op zaterdag wordt er geen lunch 
geserveerd. Ook beide kerstdagen is De Meerplaats geopend. 

Kijk voor meer informatie op www.meerplaats.nl
of bel om te reserveren 0255-510806.

Vakvrouw verlaat de 
bibliotheek Zuid-Kennemerland
Heemstede - Na bijna zes jaar 
te hebben gewerkt voor de bi-
bliotheek Zuid-Kennemerland 
(13 vestigingen in 6 gemeentes) 
gaat directeur Lotte Sluyser een 
andere wending geven aan haar 
loopbaan. In de jaren dat zij lei-
ding gaf, of in haar woorden sa-
menwerkte met de 165 mede-
werkers heeft zij iets achterge-
laten. Het waren turbulente ja-
ren. De discussie over de toe-
komst van de bibliotheken woedt 
nog steeds. Gedwongen door de 
omstandigheden komt er steeds 

minder geld beschikbaar voor 
deze sector. Ook bij de biblio-
theken in onze regio, waaronder 
Heemstede, is de onzekerheid 
over de toekomst groot. Het on-
derzoek naar een nieuwe loca-
tie in Heemstede is nog in volle 
gang. Dat alles heeft Lotte Sluy-
ser echter nooit weerhouden om 
haar schouders er onder te zet-
ten en waar zij maar kon de lob-
by voor “haar bibliotheek” te blij-
ven voeren. 
In een gesprek ter gelegenheid 
van haar afscheid blijkt niet al-
leen haar grote betrokkenheid. 

Vele ideeën heeft zij ontwikkeld 
om de bibliotheek een moder-
ne inhoud te geven in een snel 
veranderende maatschappij. Zij 
was en is een groot voorvecht-
ster van de invoering van de zo-
genaamde E-books. De 7.000 be-
schikbare titels is daar het be-
wijs van. Staat dit nog dicht bij 
de oorspronkelijke functie van 
een bibliotheek, nieuw is het 
plan waarbij de bibliotheek haar 
maatschappelijke betrokken-
heid verder gaat uitdragen. Met 
de invoering van nieuwe wetge-

ving waarbij gemeenten verant-
woordelijk worden voor de maat-
schappelijke zorg, de jeugdzorg 
en de arbeidsparticipatie kan de 
bibliotheek, volgens Lotte, een 
belangrijke rol spelen. In het be-
geleiden naar werk ziet zij een 
mogelijkheid mensen met een 
afstand tot werk ervaring te la-
ten opdoen binnen de organi-
satie. Het traject van voorlich-
ting en educatie op het gebied 
van gezondheid, welzijn en sport 
kan door de bibliotheek worden 
ondersteund met behulp van di-
gitale media. Het leren omgaan 

met de moderne sociale me-
dia is al opgepakt door de bi-
bliotheek. Momenteel kan men 
zelfs al kennis maken met het 3D 
printen in Haarlem en binnen-
kort ook in Heemstede. Aardig is 
de multitouch-tafel, een enorme 
i-pad (150 x 100 cm) waar men 
staande achter het apparaat uit-
eenlopende informatiebronnen 
kan raadplegen. 
De 1,3 miljoen ongeletterden 
in Nederland kunnen via pro-
gramma’s binnen de bibliotheek 
hun leesachterstand wegwer-
ken. Met al deze initiatieven kan 
de bibliotheek kosten besparen 
voor de gemeenschap. De men-
sen en de gebouwen hebben ze 
al. De trend om gebouwen mul-
tifunctioneel in te zetten wordt 
gevolgd. De bibliotheek ziet zich 
in de toekomst midden in de ge-
meenschap staan. Zo kan ze niet 
alleen bijdragen aan de ontwik-
keling van mensen, maar ook 
een brede maatschappelijke rol 
vervullen. 
Lotte Sluyser kwam vanuit de 
uitgeverswereld bij de biblio-
theek terecht. De veelheid aan 
verschillende aspecten binnen 
een bibliotheekorganisatie vond 
ze fantastisch om te ervaren. Ze 
gaat nu weer terug naar de we-
reld van de uitgeverij als direc-
teur van de brancheorganisa-
tie van uitgevers. Lotte kan boei-
end vertellen over haar werk. 
“Wat dacht je van mensen die 
weinig contacten hebben buiten 
de deur. In de bibliotheek vin-
den zij van alles om zich te ont-
spannen en kunnen zij deelne-
men aan verschillende activitei-
ten om hun sociale netwerk uit 
te breiden” zegt ze vol overtui-
ging. De bibliotheek Kennemer-
land-Zuid verliest in Lotte Sluy-
ser een gedreven vakvrouw. De 
procedure voor haar opvolging is 
al in gang gezet.
Eric van Westerloo

www.lijfengezondheid.nl
Albert Sonnevelt:
8 tips om je nog gezonder te voelen!

Zwerfborrel, 
ditmaal in de 
Groene Druif

Heemstede – Elke twee 
maanden wordt op telkens een 
andere locatie een netwerk-
borrel gehouden voor Heem-
steedse ondernemers. De aan-
komende Zwerfborrel, zoals de 
netwerkborrel genoemd wordt, 
is op dinsdag 4 november bij 
Proeflokaal De Groene Druif, 
Jan van Goyenstraat 33 Heem-
stede. Vanaf 18.00 uur. Geen 
entree, drankjes zijn voor eigen 
rekenen en voor een borrelhap 
wordt gezorgd. Ditmaal wordt 
die gesponsord door Italiaans 
restaurant Azzurro uit Heem-
stede. Kijk ook op Facebook via 
de Zwerfborrel Community.

Foto’s met surrealistische sfeer
Heemstede - De 22-jarige fo-
tografe Noustha Koeckhoven 
maakt speelse, fantasierijke fo-
to’s met een surrealistische sfeer. 
Haar werk is van 30 oktober t/m 
16 december gratis te bezichti-
gen tijdens openingsuren in de 
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. Meer info: 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.noustha.com .
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Veranderingen rond het laatste afscheid

Spreken tijdens de uitvaart

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

“Wie gaat er iets zeggen 
tijdens de afscheidsbijeen-
komst?” Deze vraag komt in 
iedere familie op. Soms wordt 
hij gesteld door de uitvaart-
leidster.
Tja, wie gaat er iets zeggen? 
Wie kan het, wie durft het?
In het openbaar iets zeggen 
over je overleden vader is wel 
heel iets anders dan op een 
verjaardag een leuke anek-
dote over hem te vertellen.
Je wilt wel, maar ……
Je broers en zussen kijken 
allemaal naar jou als oudste. 
Voor jezelf is het ook logisch.
Je wilt eigenlijk wel graag 
iets over het leven van vader 
vertellen. Persoonlijke herin-
neringen, specifieke details, 
samen met wat je broers en 
zussen inbrengen komt er 
een verhaal. Alleen valt het 
niet mee dit op papier te 
zetten. Je wilt dat het aan-
spreekt, dat men luistert.
Met enkele aanwijzingen en 
houvasten gaat dat zeker luk-
ken.
Die wil ik graag aan u geven.

Houvast
Allereerst iets over de tijds-
duur. Een mens is in staat 
slechts een beperkte tijd de 
aandacht erbij te houden.  
Tien minuten is al behoorlijk 
veel en daar kun je veel in 
vertellen.
Gebruik concrete voorbeel-
den, bijvoorbeeld samen be-
leefde situaties, voorwerpen, 
uitspraken, anekdotes, e.d.
Haal uitspraken aan van en 
over de overledene, beschrijf 
kleuren, geuren en andere 
zintuiglijke indrukken.
Over de doden niets dan goed 
is een bekende uitdrukking. 
Maar je kunt op een liefde-
volle en mogelijk humorvolle 
wijze ook de mindere kanten 
van iemand belichten. Ie-
mand was niet alleen vrien-

delijk en een harde werker, 
maar ook eigenwijs en een 
sloddervos bijvoorbeeld. 
Zorg voor een goede struc-
tuur.  Bijvoorbeeld, als je drie 
dingen te zeggen hebt, helpt 
het de aandacht vast te hou-
den als je dit aankondigt.
Controleer je tekst op alge-
meenheden en abstracte zin-
nen. Vervang deze waar mo-
gelijk door voorbeelden. 
Vermijdt zinnen die met ‘na’ 
beginnen, en zinnen met het 
werkwoord ‘worden’ erin.
Beperk je tot de kern, wees 
beknopt.

Voorbereiden
En dan ben je zover dat de 
tekst op papier staat. Je hebt 
hem een aantal keren gele-
zen, nog wat bijgesteld. Klaar. 
En dan …
Dan is het belangrijk als voor-
bereiding de tekst een aantal 
keren hardop te lezen. Dat 
kan voor je broers en zus-
sen, voor de spiegel of ge-
woon in je eentje. Belangrijk 
is dat je zelf je tekst hoort. Je 
merkt dan de punten waar je 
’t moeilijk hebt. En dat wordt 
minder naarmate je het vaker 
hardop leest. Ook kan het je 
een veilig gevoel geven te 
weten dat iemand het voor-
dragen van de tekst over kan 
nemen. Dat kan een familielid 
zijn of de uitvaartleidster. 
Onze ervaring is dat het met 
deze voorbereiding zeker 
gaat lukken en je er met een 
goed gevoel op terug kunt 
kijken.

Jubilea van 25 en 50 jaar 
bij 75-jarige EHBO
Heemstede – In het EHBO ge-
bouw, ooit gebouwd voor de 
EHBO vereniging de Barmharti-
ge Samaritaan, hield zusterver-
eniging EHBO Heemstede haar 
feestelijke bijeenkomst om stil 
te staan bij het 75 jarig jubile-
um. Met een kleine terugblik van 
oud voorzitter Gé Rekoert die 
als vijftienjarige ooit in 1939 op 
de Zandvoortselaan een kijkje 
mocht nemen in een ambulance 
waar hij slechts twee brancards 
aantrof. Nu stuiven de professi-
onele ambulances als kleine zie-
kenhuizen voorbij. De EHBO ver-
eniging  Heemstede maakte ook 
een verandering mee, aldus de 
huidige interim voorzitter Ed de 
Vries die wel bevestigde dat het 
soort idealisme richting maat-
schappij niet is veranderd. Wel 
de toename van het aantal on-
gelukken ongevallen en hartrit-
mestoornissen op straat en in 
huis. Dat zal zorgen voor het toe-
nemen van het aantal hulpvra-

gen aan EHBO’ers. Het aantal le-
den  is stabiel tussen de zestig 
en zeventig, om stabiel te blijven 
mogen er best een paar bij. Dat 
subsidie helpt om de voorzienin-
gen op niveau te houden, was 
een uitnodiging voor wethou-
der Christa Kuiper om de vereni-
ging te feliciteren met dit jubi-
leum. Wees maar trots op jezelf 
met een vrijwilliger die zich vijftig 
jaar inzet voor anderen. Ouderen 
moeten langer thuisblijven en je 
zult ouderen meer op straat aan-
treffen. Zorg voor de EHBO. Jul-
lie opleiding is eigenlijk hobby, 
maar feitelijk fantastisch werk. 
Inderdaad was er een 50 ja-
rig jubileum van zuster Petra de 
Knegt. Bekend in EHBO kringen 
van liedjes met eigen teksten 
en haar pianomuziek. Ze deed 
in 1963 examen bij de zusters 
van de Voorzienigheid in Am-
sterdam, waar zij veel met kin-
deren werkte. Ooit redde zij een 
eigen zus die zich verslikt had 

met een doeltreffende buikstoot. 
Toen ze zich verslikte in een bief-
stuk, kwam redding bijna te laat. 
Ze voelt zich thuis in de Heem-
steedse EHBO, een fijne club. Ze 
kreeg de Tilanus medaille van 
Gabrielle Venix-de Graaf, be-
stuurslid regionale EHBO. Deze 
deelde ook de zilveren medaille 
uit aan Ruud Dikkeboom, die 25 
jaar bij de EHBO Heemstede is. 
Hij was acht jaar voorzitter, maar 
stelde zijn post beschikbaar toen 
hij voor een langdurig familie-
bezoek naar Australië vertrok.  
Ruud heeft altijd genoten van de 
oefeningen met brandweer en 
politie. Daar leerde je de praktijk. 
Nodig bij het posten op het cir-
cuit van Zandvoort bij de echte 
Formule 1 races. Mooi om mee 
te maken.
Met een glaasje in de hand kon 
men nog even genieten van 
een stukje EHBO nostalgie, ver-
zameld door Gé Rekoert. 
Ton van den Brink 

Heemstede - Wie onlangs in het Groenendaalse bos heeft gewan-
deld, is misschien wel een paar kabouters tegen gekomen. De peu-
ters van ’t Meerlnest, locatie van der Waalslaan én van de loca-
tie Voorweg, hadden net als vorig jaar een leuk uitje, een gezellige 
herfstwandeling door het bos. 
Na afscheid te hebben genomen van de papa’s en mama’s gingen 
de kleintjes het bos in. Daar moesten ze goed zoeken naar kabouters 
die aan een tak hingen en waar kleine opdrachtjes bij hoorden. Zo 
moesten ze op zoek gaan naar dieren en al gauw kwamen de peu-
ters verschillende knuffeldieren tegen, verstopt in een boom, ach-
ter een stronk of onder een struik. Ook werd veel gezongen, de ka-
boutermutsen gingen op en daar klonk “op een grote paddestoel”! 
Daarna op het grasveld lekker rennen met de bal en limonade drin-
ken, wat een feest! De peuters hebben veel mooie herfstspullen ver-
zameld, zakken vol eikels, beukennootjes, bladeren en takken. Het 
was heerlijk weer en aan het einde werd er nog een heerlijke pan-
nenkoek gegeten met een glaasje limonade erbij. Daarna weer terug 
naar de ingang waar alle blije papa’s en mama’s stonden te wachten.
Het was ook dit jaar weer erg leuk en voor herhaling vatbaar!

Zoeken naar kabouters
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Good Evening Concert Harmonie
Heemstede – Dit jaar wordt het 
najaarsconcert dat Harmonie St. 
Michaël volgens een ander con-
cept uitgevoerd. Het concert 
staat gepland op vrijdagavond 7 
november in de Pinksterkerk en 
begint om 20.00 uur.

Het wordt een bijzonder en voor-
al gezellig concert, waarbij eerst 
het Harmonieorkest een aan-
tal stukken zal spelen. Geopend 
wordt met het spectaculaire Fire 
and Ice, geïnspireerd op de acro-
batiek van freestyle skiërs. In het 
stuk Virginia wordt de geschie-
denis van de staat Virginia ver-
beeld in klanken, en in Cry of 
the last Unicorn laat het orkest 
horen dat harmoniemuziek ook 
juist licht en melodisch kan klin-
ken. Na een rustig intermezzo 
met o.a. het liefl ijke Childhood 
Remembered volgt wat lichter 
repertoire: van het jazzy Har-
lem Nocturne en de popmedleys 

Rolling Stones Fantasy en Deep 
Purple medley, tot het populaire 
Het Dorp, bekend van Wim Son-
neveld. Het wordt dus een zeer 
gevarieerd concert! 
Aansluitend kunt u onder het 
genot van een drankje luiste-
ren naar de orkestleden die nu 
in ensembles wat informeler ver-
der spelen in de foyer. Veel le-
den spelen in diverse orkesten 
en ook in kleinere bezetting. Het 
concert vormt een podium voor 
ieder orkestlid die wil laten ho-
ren wat hij of zij in huis heeft aan 
muzikaal talent. 
Informatie:
www.stmichael-heemstede.nl.

Kaartverkoop voor het Good 
Evening Concert bij Primera de 
Pijp, Raadhuisstraat Heemstede, 
of via het secretariaat: secretari-
aat@stmichael-heemstede.nl
Prijs 7,50, De zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur.

Winnaar Nationaal Cello 
Concours nu al in Heemstede

Heemstede - Afgelopen week-
end sleepte Anton Mecht Spronk 
in het Muziekgebouw aan ’t IJ 
de eerste prijs in de wacht tij-
dens het Nationaal Cello Con-
cours 2014. En zondag kan het 
Heemsteedse publiek al van zijn 
talent genieten. Spronk  verzorgt 
dan een zondagochtendconcert 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein.
Het zondagochtendconcert op 2 
november in de Oude Kerk be-
gint om 12 uur; koffi e met taart 
wordt vanaf 11.15 uur geser-
veerd in de Pauwehof. Entree: 
17 euro. Kaarten via www.po-

diaheemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Heemstede - In oranje, rood, geel, wit en paars vormen bes-
sen een delicatesse voor menig vogel. Zo is daar de Cotoneas-
ter–Dwergmispel. Deze struik kan in zijn volle glorie overhangen. 
Voor vogels is dit superfood. De plant houdt wel van de volle zon.
Dan de Rose Malus met harde stekels. De bessen hebben bes-
jes in een prachtige pasteltint.
Een mini-appeltje is het eigenlijk, de Steenbes-Steenvrucht.
Ze bezit 2 tot 3 steenharde zaden die in september rijp zijn en 
de herfst aankondigen.
Wat is de Bitterzoet-Solanum dulcamara? Een zomerpaars-
violette bloem. Klimt over andere planten, struikgewas en heg-
gen. In de herfst geeft de plant gele en rode bessen. Tot slot 
de Zuurbes-berberis. De naam doet vermoeden dat de meeste
vogels hier nu niet direct weg van zijn. Ook al niet vanwege de 
harde stekels. Te zien in en om hagen.
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  Rondje herfst:
bessendelicatessen!

Herman Koch in Heemstede
Heemstede – Op donderdag 6 
november vindt bij boekhandel 
Blokker een interview plaats met 
Herman Koch door literair agent 
Lolies van Grunsven.

Onderwerp is Koch’s nieuwste 
roman Geachte Heer M. - In Ge-
achte heer M. had de eens zo 
gevierde schrijver M. zijn groot-
ste succes met een roman over 
de geruchtmakende verdwij-
ning van Jan Landzaat. Deze le-
raar geschiedenis verdween na 
een korte affaire met een bloed-

mooie leerlinge, en werd voor 
het laatst gezien bij het vakan-
tiehuisje waar zij met haar nieu-
we vriendje verbleef.
De roman was een bestseller 
en betekende M.’s internationa-
le doorbraak, maar nu, aan het 
eind van zijn carrière, raakt hij 
steeds meer in de vergetelheid.

Aanvang 20.00 uur - Toegang 5 
euro. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, telnr. 023-  
5282472 of info@boekhandel-
blokker.nl.

Heemstedenaar schrijft 
roman over Friedemann Bach
Heemstede - Heemstede is 
sinds kort een schrijver rijker. 
Het is Peter Frederiks. Hij heeft 
een roman gepubliceerd over 
Friedemann Bach, de oudste 
zoon van de grote Johann Se-
bastian Bach. Wat heeft deze 
Friedemann gebracht tot vader-
moord, jaren nadat zijn verwek-
ker was overleden?
In de roman van Peter Frederiks, 

die zijn verhaal baseerde op een 
veelheid aan biografi sche gege-
vens, is te lezen dat Friedemann 
als jong kind al onontkoombaar 
met muziek in aanraking komt. 
Johann Sebastian heeft veel 
wensen voor zijn stamhouder: 
posities met aanzien, een hu-
welijk en uitgebreid nageslacht. 
Als Bach senior overlijdt, komt 
Friedemann in het bezit van een 

kostbare muzikale erfenis die als 
een zware last op zijn schouders 
rust. Het meest knellend ervaart 
Friedemann het gewicht van zijn 
vader als hij betrokken wordt bij 
de biografi e over het genie Jo-
hann Sebastian Bach, maar dan 
lonkt een verschrikkelijke uit-
weg. 

De roman draagt als titel ‘Friede-
mann Bach, een geniale zoon’ en 
is uitgegeven door Boekscout. 
Het boek is behalve bij de uit-
gever ook te koop in de boek-
winkel.

Cruquius-
concerten 8 en 
15 november

Regio – In de Waterschaps-
zaal van Museum de Cruquius 
zijn zaterdag 7 en 15 novem-
ber weer concerten te beluis-
teren in de serie Cruquiuscon-
certen. Op zaterdag 8 novem-
ber treedt Liza Ferschtman op. 
Dit concert is uitverkocht. Op 
zaterdag 15 november geeft 
het Rasmus Trio acte de pré-
sence. 
Het Trio Rasmus, voorheen 
Trio Bidace, met de wisseling 
van pianist, treedt ditmaal op 
met de zeer veelzijdige ge-
weldige pianiste Klára Würtz. 
Dit Trio wordt verder gevormd 
door de succesvolle violiste 
Birthe Blom en de actieve kla-
rinettiste Céleste Zewald. 
 Het concert begint om 20.15 
uur. Kaarten zijn te koop via 
de website www.Cruquius-
Concerten.nl of aan de kassa 
van schouwburg de Meerse 
023 -5563707. De toegangs-
prijs voor het concert is 21,- 
euro (incl. pauzeconsumptie).Rasmus Trio met Birthe Blom Klara Wurtz Celeste Zewald.

 

Lunchconcert 
Sociëteit 

Vereeniging
Regio – Een heel mooi lunch-
concert staat op stapel in de 
nieuwe zaal aan de Zijlweg 1 
in Haarlem. De zaal opent 11.45 
uur waarna het concert begint 
om 12.30. 
Te gast is de jonge musicus Li-
sa Franken. Al vanaf haar derde 
jaar kreeg zij muziekles; vanaf 
haar vijfde speelde zij zowel cello 
als piano. Gestudeerd aan con-
servatoria in Maastricht, Brussel 
en Keulen.  
Voor èn na de pauze bespeelt zij 
dan ook afwisselend cello en pi-
ano: suites en preludes van resp. 
J.S. Bach en F. Chopin en Capri-
ce nr. 24 van Paganini. ’n Heel 
melodieus programma.
Aan volwassenen wordt een 
kleine tegemoetkoming in de 
kosten gevraagd; advies 10 euro. 
Toegang voor kinderen is gratis. 
Reserveren niet nodig; gewoon 
binnenlopen.
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Begroting Heemstede 2015 nader bekeken:

Van bestuur en dienstverlening 
tot sport en cultuur

Bestuur en dienstverlening
Er wordt een nog hechtere sa-
menwerking met omringende 
gemeentes voorgesteld. Samen 
zaken doen als inkoop, sociale 
zaken en belastingen verhogen 
de dienstverlening en verlagen 
de kosten.
Binnen dit hoofdstuk een ver-
gaarbak aan diensten zoals 
voorlichting, kosten gemeente-
raad en bestuur, afgifte docu-
menten en reserveringen voor 
toekomstige verkiezingen. Kos-
ten: ruim 5 miljoen euro.

Openbare orde en veiligheid
De 1,8 miljoen euro die het ko-
mend jaar beschikbaar is voor 
dit onderdeel, wordt divers in-
gezet. Het vergroten van de vei-
ligheid bij ondernemingen, de 
(jeugd-) overlast, brandweer- en 
horeca-inspecties.
Resultaten van de inspanningen 

zijn meetbaar en zichtbaar in de 
veiligheidsmonitor die jaarlijks 
wordt gepubliceerd. 

Verkeer, vervoer 
en waterstaat
De wijken Groenenhoven en Het 
Grotstuk worden het komende 
jaar 30 km-wijken. Met de ver-
keerslichten bij de Postlaan en 
de Nieuwe Kwakelbrug zal de 
veiligheid voor fietsers, vooral de 
jeugd van en naar Hageveld, ver-
beteren. Er komt een onderzoek 
naar het parkeerbeleid in win-
kelstraten met als uitgangspunt 
de parkeerdruk verminderen op 
piekuren. In overleg met ProRail 
en de NS wordt gewerkt aan ver-
beteringen van het fietsparke-
ren. Mogelijk kan dit straks gra-
tis. Lijn 140 naar Schiphol wordt 
R-Net 340 en gaat frequenter rij-
den en de reistijd wordt verkort. 
Bezien wordt of de Johan Wage-

naarlaan voorzien kan worden 
van geluidsreducerend asfalt. 
Het Wilhelminaplein wordt her-
ingericht in nauw overleg met 
een klankbordgroep. De Dr. Pier-
sonstraat e.o., de Burgemeester 
van Lennepweg en de Cruqui-
usweg krijgen een nieuw riool 
waarbij het hemelwater geschei-
den wordt van het rioolwater. De 
kosten van dit onderdeel zijn 7,2 
miljoen euro, de inkomsten o.a. 
uit de rioolheffing is 3,2 miljoen. 

Onderwijs, sport en cultuur
Vanaf 1 januari 2015 valt het bui-
tenonderhoud van scholen on-
der de schoolbesturen. Nieuw-
bouw en uitbreidingen blijven bij 
de gemeente.
Heemstede ondersteunt via sub-
sidies het schoolzwemmen en 
de combinatiefunctionaris op 
scholen. Jeugdigen, ouderen en 
mensen met een beperking wor-
den gestimuleerd meer te be-
wegen. Volgend jaar wordt het 
onderzoek ‘toekomst Biblio-
theek’ afgerond. Een nieuwe 
cultuurnota zal het licht zien in 
2015. Totaal gaat er 5,1 miljoen 
naar deze activiteiten.
Eric van Westerloo

Heemstede - In 2014 moest de gemeente het doen met 44 
miljoen euro, in 2015 is 49 miljoen beschikbaar. Dit lijkt mooi-
er dan het is, want voor de extra miljoenen moeten de nieuwe 
taken die de gemeente overneemt van het Rijk worden betaald 
zoals de zorg voor ouderen en jeugd alsook de arbeidspartici-
patie. Er komen in 2015 ongeveer 350 inwoners bij en ontvan-
gen circa 220 inwoners een uitkering.

Rob Boddeke Nederlands 
Kampioen marathon 70+

Heemstede – Zijn looptrainer, Gerarld Garrelts, is maar wat 
trots op zijn Heemsteedse kampioen, Rob Boddeke, die zondag 
19 oktober de Amsterdamse marathon in de categorie zeven-
tig plus won. Waarmee hij  zich Nederlands kampioen mag noe-
men. Rob begon pas met lange afstandlopen in 2007 vanuit de 
mannentrimclub EMWG die iedere zaterdagochtend heel serieus 
in Groenendaal loopt. Enkele lopers, Leo Schoonderbeek, Gerald 
Garrelts, Rob Boddeke en Peter Grajer gingen in 2007 de uitda-
ging aan om de marathon van New York te lopen. Berlijn volg-
de en daarna Antwerpen, Eindhoven, Rotterdam, Boedapest, Bar-
celona waar Rob zijn beste tijd liep, 3 uur 24 minuten. Inmiddels 
heeft Rob Boddeke zijn dertiende marathon in Amsterdam ge-
lopen. Die begon met warmte, dan de wind, even later regen en 
tot slot de kou. Een mooi parcours vanuit het Olympisch Stadion 
door het Vondelpark, onder het Rijksmuseum door, langs de Am-
stel en terug via Amsterdam Oost weer terug naar het Stadion, 
waar zoveel mensen applaudisseren als je binnenkomt. Hij zegt 
eigenlijk geen problemen gehad te hebben, maar dat woordje 
`eigenlijk` he! Er waren momenten dat hij dacht: `dit nooit meer`. 
Maar dan is er die wil. Eenmaal in het Olympisch Stadion je naam 
horen schallen, het podium op en tegenover je het publiek, bloe-
men krijgen, de medaille, het applaus. Mooi om mee te maken. 
Hiermee is Rob nu officieel de Nederlandse Kampioen marathon 
2014, 70+   met een tijd van 3.37.36, de tweede tijd was 3.43 en 
de derde 4 uur.  Donderdagavond werd hij gehuldigd door zijn 
gymclub GSV, waar trainer Jos Holdorp hem in het zonnetje zet-
te met zijn maatjes. Daar zocht Rob zijn plaatsje in de gymzaal 
van de Evenaar op om de training te hervatten. Want de mara-
thon blijft je uitdagen. 
Ton van den Brink 

Vlnr: Gerald Garrelts, Rob Boddeke en Peter Grajer.

www.lijfengezondheid.nl
Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

Regio - “Wat deze Happiness cursus van Art of Living met mij heeft gedaan en nog steeds doet, is 
haast onbeschrijfelijk! Ik heb een drukke baan en was helemaal op, leeg, echt een burn out en nu 
bruis ik weer van energie en voel me erg in balans. Slapen gaat ook weer goed. Ik werk weer met veel 
plezier en positieve inzet. Dat dit resultaat in een paar dagen geboekt kan worden, had ik van tevoren 
niet durven hopen! ” (Nicoline Verkerk)

Stichting Art of Living brengt een unieke, natuurlijke ademtechniek, de Sudarshan Kriya®. Deze is 
gebaseerd op oeroude kennis en is geheel toegesneden op de mens van deze tijd. 
Miljoenen mensen wereldwijd uit 152 landen hebben deze unieke ademtechniek geleerd en erva-
ren hier dagelijks de voordelen van. De techniek reinigt ons lichaam van stress en is een ongekende 
bron van gezondheid en vitaliteit. Gifstoffen worden weggespoeld en iedere cel wordt verjongd en 
weer voorzien van zuurstof en nieuw leven. Je voelt je in korte tijd weer evenwichtig, kalm en ener-
giek (zie ook www.artofliving.org en www.aolresearch.org). 

Van 13-17 nov en van 27 nov. - 1 dec. (avon-
den19.00-22.00 uur en za & zo 10.00-17.00 
uur) vindt er een Happiness cursus plaats in 
het Art of Living Centrum Haarlem.  

Op 4 en 6 november van 20.00-21.45 uur en 
19 november van 10.00-11.45 uur organise-
ren we een praktische informatie workshop 
ter introductie. Thema’s van deze avond: ei-
genschappen van de geest in combinatie 
met de adem, ademtechnieken, fysieke en 
mentale gezondheid  en meditatie.
Locatie: Art of Living Centrum, Diakenhuis-
weg 29, Haarlem.
Info en opgave: astrid.dijkzeul@aofl.nl  
06-22370518
Prijs: 7,50 euro.

Meer mentale rust en helderheid,
meer energie en beter slapen
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Reactie op ingezonden brief over
‘Politiek verkent fietsobstakels’

In de Heemsteder van 22 oktober reageert me-
vrouw R. de Boer op het artikel ‘Politiek verkent 
fietsobstakels’. Daarin spreekt zij haar teleurstel-
ling uit dat de politici blijkens het artikel geen aan-
dacht hadden voor voetgangersobstakels rond het 
station. Tijdens de fietstocht is echter wel degelijk 
stilgestaan bij de overlast door (wild)geparkeerde 
fietsen en scooters bij het station, ook al blijkt dat 
niet uit het verslag. 
De afgelopen jaren hebben we al de nodige maat-
regelen getroffen. Zo is het aantal plaatsen om de 
fiets bij het station te stallen flink uitgebreid. Voor 
scooters en bakfietsen zijn er aparte stallings-
plaatsen gekomen. Maar de hoeveelheid fietsen 
en scooters bij het station is explosief gegroeid en 
dat is moeilijk bij te benen met extra stallingsmo-
gelijkheden. 

Het college is in gesprek met Prorail om, waar 
mogelijk, nieuwe fietsenrekken te plaatsen. Daar-
naast is met de NS afgesproken dat Heemstede 
deel gaat nemen aan een proef om de fiets gra-
tis in de overdekte fietsenstalling te stallen. Dit 
om het gebruik van de fietsenstalling te stimule-
ren. Het gesprek hierover is in de afrondende fa-
se. Fietsen en scooters die de doorgang belem-
meren worden door de gemeentelijke handhavers 
verplaatst of verwijderd. 

Om dit knelpunt goed op te lossen zijn meer ri-
goureuze maatregelen nodig, maar dat kan hoge 
kosten met zich meebrengen. Voor de lange ter-
mijn komt er een plan met een visie op het fiets-
parkeren van nu tot aan 2030. 
Gemeente Heemstede

INGEZONDEN

Winnaar werkzaam bij Omnyacc GoesDeen
Sietze Alkema schrijft beste financiële plan 
en wint prijs voor beste vermogensadvies
Heemstede - Tijdens het lan-
delijke FFP (Federatie Financi-
eel Planners) congres van don-
derdag 9 oktober jl. is het fi-
nanciële plan van Grootebroe-
ker Sietze Alkema van Omny-
acc GoesDeen, met vestigin-
gen in Heemstede en Zwaagdijk, 
door de FFP vakjury overtuigend 
als beste beoordeeld. Van de 100 
punten die de vakjury onder de 
drie finalisten te verdelen had, 
waren er 45 voor het financiële 
plan van Sietze Alkema. 

Belangrijk in de jurybeoorde-
ling waren: het juist interprete-
ren van de wensen van de klant 
en het bieden van een passende 

en inhoudelijk juiste planning, op 
zo’n manier overgebracht dat de 
klant het goed begrijpt.

Voor het onderdeel beste ver-
mogensadvies was een prijs 
beschikbaar gesteld door het 
Noord Nederlandse Effecten 
Kantoor (NNEK). De vakjury van 
dit onderdeel was van mening 
dat Sietze van de tien genomi-
neerden het beste vermogens-
advies geschreven had. Uit han-
den van de Brit Paul Armson ont-
ving Sietze Alkema de studiereis 
‘Back2y’ naar Birmingham over 
onafhankelijke financiële plan-
ning. Door het welzijn van de ad-
viesklant altijd voorop te stellen 

Sietze (rechts) en Paul Armson.

Muzikale inzet van Remy van 
’t Hoff voor ‘Serious Request’
Heemstede – De zestienjari-
ge Hageveld scholier Remy van 
’t Hoff gooit al zijn ziel in zalig-
heid in een prachtig muzikaal 
en nobel project: het maken van 
een eigen CD. Dit alles om Seri-
ous Request te steunen, de ac-
tie die van 18 tot en met 24 de-
cember met het Glazen Huis in 
Haarlem plaatsvindt.  Serious 
Request zet zich dit jaar in voor 
het Rode Kruis ten behoeve van 
meisjes en vrouwen die slachtof-
fer zijn van seksueel geweld in 
conflictgebieden. 
Remy: “Een docente handvaar-
digheid op onze school bedacht 
eigenlijk het oorspronkelijke 
idee van het maken van een cd 
voor Serious Request. Zij legde 
dit voor bij de docenten muziek, 
maar die konden door tijdgebrek 
niet genoeg aandacht geven aan 
dit project. Zodoende kwam dit 
bij mij terecht, vanwege mijn 
muzikale achtergrond. Naast 5 
VWO doe ik namelijk een jeugd-
opleiding Jazz-zang aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Ik ben begonnen met altsaxo-
foon spelen, maar na twee jaar 
heb ik me volledig op de zang 
toegelegd. Ik heb dit CD-pro-
ject ingediend als Profielwerk-
stuk op College Hageveld. Dit is 
eigenlijk pas een onderdeel in 6 
VWO, maar ik kreeg toch toe-
stemming hiervoor om het in 
het 5e jaar te doen. De bedoe-
ling is om een professionele CD 
te produceren met zelfgeschre-
ven liedjes en covers. Een CD 
met allerlei uiteenlopende po-
pulaire muziekstijlen. Zelf verken 
ik graag alle paden van de mu-
ziek: ik kan eigenlijk van alle mu-
ziekstijlen genieten. Ik denk ook 
dat als je groot wilt worden in de 
muziek, je je niet aan een enkele 
muziekstijl moet vasthouden.  De 
CD krijgt de titel ‘Hageveld Re-
cords’ mee en gaat 10,- euro per 
stuk kosten. De opbrengst hier-
van gaat volledig naar Serious 
Request. Op 21 november wordt 

deze CD officieel uitgebracht en 
voor het eerst gepresenteerd op 
College Hageveld tijdens de gro-
te actiedag ‘Hagefest’. Maar ik 
hoop natuurlijk ook wel stiekem 
uitgenodigd te worden in een ra-
dio-uitzending van het Glazen 
Huis zelf, waar ze de songs van 
deze CD gaan draaien en uit-
zenden. De CD wordt opgeno-
men in de VooDooVox studio in 
Haarlem. Ik ben daar de produc-
tie  aan het doen en dat vind ik 
waanzinnig leuk en leerzaam. 
Echter, voor de financiering en 
productiekosten was geld nodig 
en toen ben ik op zoek gegaan 
naar sponsors, zoals particulie-
ren en bedrijven. Zo zijn we erin 
geslaagd de productie te bekos-
tigen en de kosten zo laag mo-
gelijk te houden: ook dat hoort 
bij het vak van producer. Alle do-
naties voor Serious Request  zijn 
welkom. Dus als mensen deze 
actie willen steunen en interes-
se hebben in deze CD van 10,- 
euro kunnen ze  voor meer in-
formatie contact met me opne-
men op mijn e-mailadres: remy-
vanthoff@gmail.com.”
Bart Jonker

Heemstede - Nieuw Groenendaal fysiotherapie & fitness uit 
Heemstede organiseert met Brijder Jeugd drie sportclinics 
waarvoor jong en oud zich kan inschrijven. Die zijn op vrijdag 31 
oktober (18.00 – 19.00 uur). Op het programma staat spinning. 
Dan zaterdag 1 november (11.30 – 12.30 uur) tijd voor ‘XCO’ en 
zondag 2 november kun je meedoen (12.00 -13.00 uur) aan bo-
dypump.   

Meedoen kan voor minimaal 5 euro, de opbrengst van de clinics 
gaat 100% naar Serious Request/Het Rode Kruis. Kom met een 
groepje vrienden, collega’s of familie in beweging voor het goe-
de doel! Aanmelden kan via 023 – 52 80 806 of bij Nieuw Groe-
nendaal, Sportparklaan 18 in Heemstede.

De komende maanden organiseert Brijder Jeugd samen met lo-
kale sportondernemers nog een aantal sportclinics in Noord-
Holland om mensen in beweging te krijgen voor 3 FM Serious 
Request 2014 en zo geld in te zamelen voor het Rode Kruis. 3FM 
vraagt met Serious Request 2014 aandacht voor vrouwen en 
meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van 
seksueel geweld. Houd de site in de gaten: www.brijderjeugd.nl.

Clinics Spinning, XCO en 
Bodypump voor

3FM Serious Request

is Paul Armson een zeer suc-
cesvol financieel planner in En-
geland. Paul Armson is daarom 
fel gekant tegen de financiële in-
dustrie, omdat zij het financiële 
product voorop stelt en niet de 
klant. Het congres in Birming-
ham is een congres pur sang. 
Geen stands, geen sponsoren en 
geen financiële nonsens!
Alex Erlings van de Rabobank 
ontving voor zijn elevator pitch 
tijdens het FFP-congres, op ba-
sis van de publiekstemming, de 
titel ‘FFP-er van het jaar 2014’.
Sietze Alkema won eerder dit 
jaar, tijdens het PFP Forum, de 
titel ‘Financieel Planner van het 
jaar 2014’.

Omnyacc GoesDeen Heemstede 
is gevestigd aan de Lanckhorst-
laan 8, Heemstede.
Tel. 023-528 3254.
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VEW in doelpuntrijk treffen onderuit
Heemstede - VEW speelde afgelopen zaterdag 
thuis tegen SCW. In deze doelpuntrijke wedstrijd 
werd met 3-6 verloren.  De voetbalwedstrijd in de 
3de klasse van de KNVB begon direct spectacu-
lair. Jammer genoeg niet voor VEW. Na tien minu-
ten stond VEW al kansloos met 0-3 achter. VEW 
was in die eerste periode overal een stap te laat 
en de doelpunten vielen erg gemakkelijk in het 
netje achter de VEW doelman. Trainer Sjoerd Ha-
mann had zijn mannen blijkbaar niet op scherp 
kunnen zetten. Na die eerste 10 minuten begon 
VEW wel beter te voetballen. Maar het was op-
nieuw SCW dat een minuut voor rust de 0-4 liet 
aanteken. Hierdoor zocht VEW zwaar teleurge-
steld de kleedkamer op. Na rust kwam VEW wel 
beter in haar spel.  Maar of dat beter spel alleen 
op het conto van VEW geschreven kon worden, 
was de vraag. SCW vond het allemaal wel pri-

ma. Omdat VEW de 1-4 (Jurrit Veltman) en 2-4 
(Bob de Leeuw) liet aantekenen werd het nog 
even spannend. Maar als snel stelde SCW orde 
op zaken en liep uit tot 2-5. VEW gaf toch niet op 
en liet kort daarop 3-5 aantekenen in de persoon 
van Michael Roesler. Tot een echte aansluitings-
treffer kwam VEW niet. Het slotakkoord was voor 
SCW die met zes treffers en de 3 punten huis-
waarts keerde.  Door dit verlies staat VEW maar 
net boven de degradatiestreep. Alleen De Meer 
en TABA staan lager op de ranglijst.

Komende zaterdag 15.00 uur treedt VEW aan te-
gen TABA dat momenteel nog op de eerste pun-
ten wacht. Hopelijk kan VEW dan weer drie pun-
ten bij zijn huidige zes schamele punten uit ze-
ven wedstrijden voegen zodat het degradatie-
spook op afstand kan worden gehouden.

Alliance ‘22 houdt RCH 90 minuten bij de keel
Heemstede - Het is altijd goed 
toeven bij RCH. De club leeft 
steeds meer op. De jeugdafde-
ling bloeit, maar de jonge talen-
tjes komen nog niet in aanmer-
king voor de hoofdmacht. Afge-
lopen zondag acteerde het keur-
team van de RCH zwaar onder 
de maat. Opponent Alliance`22 
bleek, ondanks dat beide teams 
evenveel punten hadden ver-
zameld, voetballend al veel ver-
der dan de Heemstedenaren. De 
van Topklasser HFC overgeko-
men Jasper Willen was ongrijp-
baar voor de RCH defensie en 
groeide uit tot man van de wed-
strijd. Ook in de combinatie was 

Alliance het team met de mees-
te slimme oplossingen. De RCH 
verdediging stapelde fout op 
fout en legde zo de basis voor de 
grote overwinning van Alliance. 
Dat de score uiteindelijk op 1-5 
bleef steken was een wonder. Al 
in de derde minuut kwam Alli-
ance door de lange en balvaar-
dige spits Duko de Vries op een 
0-1 voorsprong. Centrale ver-
dediger Tim van Klink van RCH 
ging even op avontuur. Zijn op-
bouw werd onderschept en het 
midden lag open voor Allian-
ce. Verdediger Mehmet Simsek 
ging daarna in de fout en Allian-
ce kon al na twintig minuten de 

tweede treffer bijschrijven. Het 
tempo van de wedstrijd was voor 
RCH te hoog waardoor er van 
enig samenspel weinig terecht 
kwam. Dat RCH kans zag de 
stand een wat beter aanzien te 
geven kwam voort uit een dood 
spelmoment. Na een afgeslagen 
corner bracht Kevin Collignon de 
bal hoog voor het doel. Erik Dek-
ker rondde met het hoofd af. Dit 
was tevens het enige serieuze 
wapenfeit van RCH in deze wed-
strijd 1-2. Nog voor de pauze 
speelde Alliance zich veilig. Ste-
fan Schumacher strafte de zo-
veelste fout van RCH af 1-3. Al-
liance ging na de pauze gewoon 
door met waar het was gebleven 
de 1-4 was zo snel een feit.

RCH putte nog een sprankje 
hoop toen zij een penalty kre-
gen. Schumacher zag zijn inzet 
gestopt door doelman Moesber-
gen die ook de rebound knap 
pareerde. RCH was gebroken 
en hoe coach Hoogervorst ook 
schreeuwde de mannen creëer-
den vrijwel niets. Daan de Winter 
maakte er nog 1-5 van. De sco-
re had nog veel hoger kunnen 
uitvallen doch de Alliance aan-
vallers gunden elkaar een doel-
punt waardoor aanvallen te lang 
duurden en RCH kon ingrijpen. 
In deze vorm is Alliance een kan-
didaat voor de titel. RCH zal zich 
wel handhaven en bouwt rustig 
verder via de jeugd. 
Eric van Westerloo

Jean Robert Leliveld.

Heemstede – Afgelopen zon-
dag stonden in Zaandam de af-
delingsfinales van de Nederland-
se Jeugdmeerkampen op het 
programma. De beste spelers 
en speelsters van Noord-Hol-
land namen het in diverse leef-
tijdscategorieën tegen elkaar op 
om kans te maken op een plek in 
de landelijke kwartfinales. HBC 
Tafeltennis was met maar liefst 
17 jeugdleden afgevaardigd. 
De jongens junioren waren ver-
deeld over 2 poules met in totaal 
5 HBC’ers. Met een knap staal-
tje tafeltennis plaatsten David de 
Gilder en Matthijs van Beek zich 
voor de volgende ronde. De ca-
tegorie van de jongens cadet-
ten bestond uit één grote poule 
van 10 spelers waarvan de beste 
5 door zouden gaan. Jean Robert 
Leliveld werd zelfs knap 1e en 
ook Damian Bakker speelde zich 
bij de beste 5. Ook bij de jon-
gens pupillen streden HBC’ers 
mee om de landelijke plaatsen. 
Quinten Broekhof kende deze 
dag geen maat: hij werd onge-
slagen de beste! Voor zijn club-

genootjes was deze finale helaas 
het eindstation. Bij de meisjes ju-
nioren bestond de poule van 6 uit 
3 speelsters van de Heemsteedse 
tafeltennisvereniging. Hier wa-
ren 3 plekken te verdienen. Li-
sa Goossens werd overtuigend 
1e en Boukje Meijer werd keurig 
3e.  Naast deze 7 HBC-ers waren 
Fleur Neeskens (pupil) en Ruby 
Tangerman (junior) al geplaatst 
voor de landelijke eindronde. De-
ze wordt op zaterdag 6 decem-
ber in het Topsportcentrum van 
Almere gespeeld.

Spectaculaire Heemsteedse Nachtzwemmarathon

’s Avonds om 20:00 uur klonk het 
startsignaal, gegeven door de 
burgemeester van de gemeente 
Heemstede, mevrouw Marianne 
Heeremans, die ook bescherm-
vrouwe van de HRB is. Met 12 
uur zwemmen voor de boeg 
ging van iedere ploeg de eerste 
zwemmer van start.

De deelnemende ploegen kwa-
men uit Almere, Wassenaar, 
Heemstede (2 ploegen), Wijk 
aan Zee, Hoorn, Haarlem en 
Uithoorn.  Buiten mededinging 
deed de Krukkenploeg mee. 
Een wat oneerbiedige naam 
voor een ploeg die werd samen- 
gesteld uit zwemmers dieslechts 

een of twee keer zwommen. 
In de kleine uurtjes kregen de 
zwemmers het zwaar: toch al 
moe van telkens een kwartier 
zwemmen kregen ze om 2:00 uur 
een sprintestafette voor de kie-
zen. Een spectaculair onderdeel, 
want de zwemmers kunnen tel-
kens 50 meter voluit, maar als je 
al bijna 4 kilometer in de armen 
hebt valt dat niet mee…
Toch werd er over de hele breed-
te goed gezwommen. De jongste 
zwemmers (14 jaar was de jong-
ste deelneemster) deden hun 

eerste ervaring op, maar ook de 
ouderen weerden zich fantas-
tisch. In de Krukkenploeg zwom-
men ook 50 en 60 plussers en 
zelfs nog een 70+er mee, die net 
zo makkelijk hun baantjes trok-
ken!
De snelste langeafstand-zwem-
mer was Job Schrama van 
Heemstede 1. Hij zwom in 4 keer 
een half uur en twee maal deel-
name aan de estafette, 8 kilome-
ter en 150 meter.
De absoluut langste afstand is 
gezwommen door Niels Hakke-

ling. Hij zwom in 7 keer een half 
uur en twee maal deelname aan 
de estafette  in totaal 11 kilome-
ter en 550 meter.
Na 12 uur zwemmen werd de to-
taalstand opgemaakt. Uiteinde-
lijk bleek Heemstede 1 de gro-
te winnaar te zijn. Zij zwommen 
in totaal een afstand van 42 ki-
lometer en 700 meter. Dat is dus 
net iets meer dan de traditionele 
marathon-loop-afstand.
Tweede ploeg werd Wassenaar, 
met 39 kilometer en 600 meter.
In totaal hebben alle 86 zwem-
mers de respectabele afstand 
van 333 kilometer en 200 meter 
gezwommen.

Heemstede - In de nacht van 25 op 26 oktober zwommen in 
het zwembad Groenendaal 9 teams de nachtmarathon van de 
Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB). Dit evenement, geor-
ganiseerd in het kader van het 95 jarig bestaan van de vereni-
ging, had de laatste 10 jaar niet meer plaatsgevonden.

Goede start competitie HPC
Heemstede - Afgelopen zon-
dag zwom de wedstrijdploeg 
van HPC Heemstede de eerste 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Voor het inzwemmen hield 
HPC-triatlete Leonie Verstegen 
een peptalk voor de enthousiaste 
ploeg zwemmers. Leonie heeft in 
augustus de loodzware Iron Man 
Triathlon wedstrijd in Noorwegen 
gewonnen en onlangs meege-
daan aan de WK in Hawaï, waar-
bij ze zich bij de beste 80 triat-
leten van de wereld mocht scha-
ren. In het eerste individuele pro-
gramma zwom Roos Ravesteijn 
in een super spannende race ge-
lijk een Persoonlijk Record op de 
50 meter schoolslag en behaal-
de met haar daarmee de eerste 
competitiemedaille van het sei-
zoen. En zij was niet de enige 
die in vorm was. Van de 65 indi-
viduele races eindigden er 35 in 
een persoonlijk record, soms met 
grote uitschieters. Femke van der 
Veen zwom op zowel de 100 me-
ter vlinderslag als op de 200 me-

ter vrije slag ruim 10 seconden 
van haar beste tijd af en Laura 
Hartman op diezelfde afstanden 
maar liefst 25 en 12 seconden! 
Maar de koningin van de Per-
soonlijke Records was toch echt 
Isa Blokboel. Op de 100 meter 
vrije slag wist zij 27 seconden van 
haar beste tijd af te zwemmen! In 
totaal werden er 3 gouden, 3 zil-
veren en 7 bronzen medailles be-
haald door Marnix Bregman (2x), 
Veerle Claassen (2x), David van 
Groen (2x), Mathijs Lenos, Roos 
Ravesteijn, Alexandra de Jong 
(2x), Jeroen Braspenning en Car-
men Meijer (2x).  De wedstrijd 
werd afgesloten met een mooie 
estafette 4 x 100 meter vrije 
slag die Martijn Braspenning, 
Gijs van de Woord, Daniël Trou-
wen en David van Groen overtui-
gend wisten te winnen. Trainer 
Ed Dekker was tevreden en niet 
alleen over de prestaties van zo-
wel de jongste- als de wat oude-
re zwemmers, maar ook over de 
sfeer in de ploeg. 

HBC tafeltennissers 
naar landelijke finales
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Zaterdag 1 november Herenweg 58

Garageverkoop voor 
Stichting Derde Wereld Hulp
Heemstede – Een groot huis 
heeft meestal een grote zolder 
waar je niet iedere dag komt. 
Je slaat er spullen op die je la-
ter nog denkt te gebruiken, maar 
er is opeens een dag dat je er 
eens goed naar kijkt en ziet dat 
er veel eigenlijk overbodig is 
geworden. Wat doe j e daar nu 
mee? In een grijs verleden ooit 
gekocht en betaald, nu tijd om 
er nog iets goeds mee te doen. 
Verkopen voor een goed doel. 
Dat doel is gemakkelijk te vin-
den als je je al jaren verbon-
den voelt met de Stichting Der-
de Wereld Hulp. SDWH zet zich 
in voor de opvang van kinderen 
in Vijayawada, een stad in de In-
diase deelstaat Andhra Pradesh. 
Kinderen uit de allerarmste ge-
zinnen, straat- en weeskinderen, 
gehandicapten, HIV-pos/met 
Aids besmette weeskinderen. 
Voor de opvang van deze kinde-
ren heeft SDWH scholen en te-
huizen gebouwd Ze zorgen voor 
scholing en medicatie, bieden 
hen toekomstperspectief. Daar-
naast verleent SDWH hulp aan 
de veelal uitzichtloze situatie van 
gezinnen in de sloppenwijken. 
Een prachtig initiatief van Mar-
greet van Coeverden. De inspira-
tor en medeoprichter van SDWH.  
Na haar opleiding tot verpleeg-
kundige ging Margreet in 1976 

naar Calcutta, om daar Moeder 
Teresa te helpen. Inmiddels zijn 
er vele vrijwilligers die SDWH op 
verschillende manieren gewel-
dig ondersteunen. Net als Mar-
greet, reist een aantal zeer re-
gelmatig naar onze projecten om 
ter plekke mee te werken. Uiter-
aard allemaal op eigen kosten. 
Dat spreekt bij onze Stichting als 
vanzelf!
Een mooi doel om er een gara-
geverkoop voor te organiseren, 
waar mensen met hun hart kun-
nen betalen voor het goede doel. 
Kijk maar eens op www.sdwh.nl. 

Garage Herenweg 58
Zaterdag 1 november bent u
tussen 10.00 en 17.00 uur
welkom op de Herenweg 58 om 
te kijken of er wat voor u tus-
sen  zit.
Veel kleding, ook de grote mer-
ken, tassen, koffers, boeken 
en veel kinderboeken, hockey-
sticks, skischoenen, mu-
ziekinstrumenten, kampeer-
spullen, Twinny Load fi et-
sendrager, alles wat een 
mens verzamelt en niet meer
nodig heeft. 
Ton van den Brink 

Kunstlijn bij Casca in de 
Luifel en Atelier Max Koning
Heemstede - In het kader van 
de Kunstlijn 2014 organiseert 
Casca de expositie Materie / 
Materiaal, met deze keer werk 
van edelsmid/beeldhouwer Joos 
van Vlijmen (Heemstede, 1920-
1990) en werk van beeldend 
kunstenaar Max Koning (Velsen 
1950) .
Een Kunstlijn wordt getrok-
ken van de Luifel in Heemstede 
naar het atelier van Koning aan 
de Korte Zijlweg 9b te Overveen 
waar een voortzetting van het 
werk te zien zal zijn. 
Het werk van Joos van Vlijmen 
vormt een speciale presentatie 
in deze editie van de Kunstlijn. 
Van Vlijmen woonde en werkte 
in Heemstede, waar hij in 1990 
overleed. Joos van Vlijmen was 
edelsmid, beeldhouwer, medail-
leur en graveur. Hij was een ont-
werper met een scherp oog voor 
het eindproduct en vervaardiger 
van (edel)metalen gebruiksvoor-
werpen en kunst. Uit dit grote 
oeuvre is voor deze expositie een 
keuze gemaakt uit de penningen 
en beeldjes. 
De Overveense Max Koning is 
beeldend kunstenaar, kerkmu-
sicus, docent en tentoonstelling-
maker.                              

‘Mijn nieuwe werk’, zo noemt Ko-
ning het werk dat hij laat zien op 
deze tentoonstelling. Door gra-
veren, het aanbrengen van Ara-
bisch gom, fi jn zand en pigmen-
ten vermengd met lijnolie ont-
staat het beeld op de drager 
(zwaar papier). Deze grafi sche 
materiebladen zijn organische 
landschappen, die zowel vanuit 
de micro- als de macro-beleving 
van de natuur ontstaan zijn. Het 
tentoonstellingsbeleid van Casca 
is – nog steeds - in handen van 
Max Koning, teken- en schilder-
docent bij Casca. Door zijn ken-
nis en deskundigheid staat hij 
garant voor kwaliteitstexposities. 
Hij zoekt de kunstenaars per-
soonlijk uit en nodigt ze uit om 
te exposeren. 
De opening van de expositie 
is op woensdag 29 oktober om 
16:15 uur in de Luifel en is hier 
te zien tot eind december 2014. 
Kunstlijn openingstijden: zater-
dag 1 en zondag 2 november:
Atelier Max Koning: van 12:00 tot 
17:00 uur
Foyer Casca – de Luifel: van 
11:00 tot 17:00 uur
In de Luifel is de expositie te be-
zichtigen t/m donderdag 18 de-
cember tijdens kantooruren.

Bravo Miranda!
Heemstede – Een stralend pu-
bliek afgelopen zondag, dat 
zichtbaar zat te genieten van so-
praan Miranda van Kralingen, die 
na 25 jaar in Heemstede terug-
keerde. De voorstelling was een 
gratis cadeautje voor de Vrien-
den van het Podium Oude Slot. 
Onder begeleiding van haar vas-
te Belgische pianist Daniel Thon-
nard verzorgde zij een onverge-
telijke middag in de Oude Kerk. 
Niet met de gewoonlijke recitals, 
zoals ze ook zelf zei, maar met 
haar eigen levensverhaal op een 
ongedwongen en humoristische 
wijze gebracht gefl ankeerd door 
prachtige muziekstukjes uit een 
voornamelijk Frans repertoire. 
Zoals diverse chansons, juweel-
tjes  van onder meer Poulenc, 
gedichten van Jacques Prévert 
op muziek gezet door de rela-

tief onbekende componist Jo-
seph Kosma en als afsluiter het 
aandoenlijke ‘Chanson des vieux 
amants’ van Jacques Brel. Alle-
maal muziek die zo’n grote rol in 
Miranda’s leven heeft gespeeld, 
zowel privé als zakelijk gezien. 
Een welverdiend groot applaus, 
staande ovaties en bloemen voor 
deze topartieste:  ‘La Grande Da-
me’, die de harten van Heemste-
de overduidelijk heeft veroverd. 
Podia Heemstede is ook erg blij 
dat ze artiesten weer met bloe-
men mag belonen, die ze zo ver-
dienen. Deze geste was in het 
voorgaande seizoen verdwenen 
om kosten te besparen. Meer in-
formatie over Vriend worden van 
het Podium het Oude Slot op 
tel. 023-5289360, of per e-mail 
j.rietveldt@quicknet.nl.
Bart Jonker
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Is het kunst of kitsch?
Taxatie in het Tuighuis
Regio - Een unieke kans om 
uw dierbare bezittingen te la-
ten taxeren door de beëdig-
de taxateurs Willem de Winter, 
bekend van het tv-program-
ma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ 
en Aad Aanhane. De taxatie 
wordt georganiseerd door Li-
ons Club Haarlem-Spaarne op 
dinsdagavond 11 november in 
het Tuighuis van Restaurant 
Kraantje Lek, Duinlustweg 22 
te Overveen. Inloop is tussen 
19.30 en 20.30 uur.

Goede doel
De entree voor de taxatie is 20 
euro. (incl. kopje koffi e/thee). 
U kunt maximaal 2 objecten 
laten taxeren. De opbrengst 
van de entreegelden wordt 
geschonken aan Stuif-Stuif, 

Haarlems grootste en meest 
veelzijdige zomervakantie eve-
nement voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Komt u? Meld u 
snel aan via haarlem.spaar-
ne@lions.nl want vol = vol.

Lions herfstdiner
Voorafgaand aan de taxatie 
kunt u ook aanschuiven bij 
het Lions-herfstdiner in Res-
taurant Kraantje Lek. Het drie-
gangendiner kost 20,50, ex-
clusief consumpties. Inloop is 
tussen 18.00 en 18.30 uur. Re-
serveer het diner tot uiterlijk 
5 november via info@kraan-
tjelek.nl of bel 023-5241266. 
Meer weten over Lions Club 
Haarlem-Spaarne? Bezoek 
de website https://www.lions.
nl?club=haarlem.spaarne.
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Woensdag 29 oktober
t/m 31 oktober
Expositie van Casca-cur-
sisten van de teken-, schil-
der en aquarellessen van 
docente Caroline Aarens. 
Zij exposeren in De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tijdens openings-
uren van het gebouw.
www.casca.nl.

Woensdag 29 oktober
tot 7 november

Astrid Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. www.inloop-
huiskennemerland.nl.

Woensdag 29 oktober
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Ley-
duin. Open Monumentenda-
gen, 13 en 14 september te 
zien van 10.00-17.00 uur.
Op andere (werk-)dagen 
van 11.00-15.00 uur. Gra-
tis te bezoeken. Buiten-
plaatsen in beeld. Leidse-
vaartweg tussen 49-51. De 
parkeerplaats na 200 me-
ter rechts. Let op: bij Huis
Leyduin mag u niet parkeren.

Donderdag 30 oktober
t/m 16 november

Een van de werken in de Waag: 
Connie Vlasveld.

Kunstlijn (Haarlem) expo-
sitie in de Waag, Spaarne 
Haarlem. Open: donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Gedurende het Kunstlijn-

weekend 1 + 2 november is 
de Waag geopend vanaf 11.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl en  
www.kunstlijnhaarlem.nl.   

Woensdag 29 oktober
t/m 28 november

In de publiekshal van het 
Raadhuis Heemstede expo-
seert Lizan van Dijk schil-
derijen en objecten.
Meer informatie zie:
www.lizanvandijk.nl.

Donderdag 29 oktober
t/m 2 december
‘Merklappen in Kruissteek’, 
expositie van Tilly Jepsen. 
Gratis toegang, voorm. Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5. Openingstij-
den, maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Woensdag 29 oktober
t/m 7 december

Fotografe Brettney Vlie-
land exposeert bij Sanquin 
Bloedvoorziening, Boer-
haavegebouw 32c, Haarlem. 
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geën-
sceneerde fotografi e. De serie 
Paper Planet is een van papier, 
folies en vuilniszakken gevou-
wen onderwaterwereld.
Het zijn zes op het oog levens-
echte dieren zoals een haai, 
zeepaardje en schildpad. Zij 
zocht een balans tussen sur-
realiteit en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

Donderdag 30 oktober
t/m 16 december
Bibliotheek Heemstede 
heeft een nieuwe exposant: 
Noustha Koeckhoeven.
Speelse, fantasierijke foto’s 
met surrealistische sfeer.
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen.

AgendA Woensdag 29 oktober
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de 
Luifel en Atelier Max Ko-
ning, werk van Joos van 
Vlijmen en Max Koning. Lo-
caties: Casca de Luifel  (tot en 
met 18 december, tijdens kan-
tooruren) en atelier Max Ko-
ning (1 en 2 november) Korte 
Zijlweg 9b te Overveen.
Kunstlijn openingstijden, za-
terdag 1 en zondag 2 novem-
ber: Atelier Max Koning: van 
12:00 tot 17:00 uur, Foyer Cas-
ca – de Luifel: van 11:00 tot 
17:00 uur.

Donderdag 30 oktober
Eva Cossee over Ida Si-
mons en Christoph Buch-
wald over Hans Fallada bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
5 euro - Reserveren gewenst. 
Boekhandel Blokker – 023 
5282472 of info@boekhandel-
blokker.nl.

Drie jonge talenten tre-
den op in De Kapel Bloe-
mendaal, klassieke muziek. 
Aanvang: 20.00 uur. Podium 
De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal.
Meer informatie: www.deka-
pel-bloemendaal.nl.

Vrijdag 31 oktober
Schudden met ‘Perron-
geluk wordt per ongeluk 
Henk’. Cabaret. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de, aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten 19,50 euro via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van de Luifel.

Zaterdag 1 november
Toneelgroep Vondel speelt 
‘De ultieme vermagerings-
kuur’ in theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Voor 
Kaarten ad 12,50 euro bel 
023- 5358203 of mail: toneel-
groepvondel@hotmail.com. 
Aanvang 20.15 uur.

Speelgoedbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan 9 te 
Heemstede. Inbreng: 9.00 tot 
10.00 uur, verkoop: zaterdag 1 
november van 11.30 tot 12.30 
uur. Afrekenen: 14.30 tot 15.00 
uur. Voor info en instructie-
pakketje inbrengers: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.

Zaterdag 1 november
en 2 november
Kunstlijn op tal van locaties 
in Heemstede en Haarlem. 
Kijk op www.kunstlijnhaarlem.

nl. Beide dagen locaties ge-
opend tussen 11.00-17.00 uur.

Expositie in Gallery Odys-
sey tijdens Kunstlijn Haar-
lem, tussen 11.00 en 17.00 uur, 
in homegallery met Cubaanse 
kunstenaars waaronder Car-
los Casas, Julio Fleitas, Manu-
el en Vazquez.
Ook werk van humidor desig-
ner Martin Apeldoorn.
Locatie: Pelikaanlaan 3 Heem-
stede.

Zondag 2 november 

Winnaar Nationaal Cel-
lo Concours in de Oude 
Kerk Heemstede, Wilhelmi-
na-plein. Aanvang 12.00 uur. 
Vooraf koffi e in Pauwehof ach-
ter de kerk: 11.15 uur. Entree: 
17 euro. Kaarten www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Mee met de IVN-gids. Zoe-
ken naar paddenstoelen in 
wandelbos Groenendaal, 
Heemstede. 
Aanvang 11.00 uur. Start: 
Groenendaal, informatiepa-
neel op grote parkeerplaats. 
Gratis. Aanmelden niet nodig.
Meer informatie over IVN op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Donderdag 6 november
Swingende live-muziek en 
lekker eten tijdens De Groe-
ne Druif ‘Guest Sessions’.
Met o.a. Rebellies (akoestisch) 
Marco Otter-Gitaar/Vocals, 
Joost Westerwal - Drums, Bas 

van Geldorp - Bass/Vocals, 
Freddy Koridon Gitaar/Vocals, 
Joey Spijker - Drums, Robin 
van Rijswijk - Gitaar, Rafael 
Fernandez - Bass en Maaike 
Polman - Sax/Vocals.
Aanvang 19.00 uur. Info: www.
degroenedruif.nl of onze fa-
cebookpagina. Proefl okaal de 
Groene Druif, Jan van Goyen-
straat 33, Heemstede. Tel 023-
5292008.

Interview Herman Koch 
met literair agent Lolies van 
Grunsven. Aanv. 20.00 uur. 
Toegang: 5,- Reserveren ge-
wenst: Boekhandel Blokker – 
023 5282472 of info@boek-
handelblokker.nl   Binnenweg 
138, Heemstede. www.boek-
handelblokker.nl.

Vrijdag 7 november
Marieke Reehoorn vertelt 
verhalen, dat is haar pas-
sie. Vanaf 20.00 uur. Ieder van 
harte welkom. Trefpuntcafé, 
Akonietenplein 1 Bennebroek. 
Geen entree.

Lezing Alliance Française 
(in het Frans) door Jean-Ma-
rie Jacono, docent muziek-
wetenschap Universtiteit Aix-
Marseille. Onderwerp:  Mar-
seille Muziekstad en culture-
le hoofdstad van Europa. Om 
20.15 uur, Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede. Toegang 
gratis voor vrienden en cursis-
ten. Anders: 8,- euro p.p.

‘Op Sterk Water’ presen-
teert ‘Het Wonderbaarlijke 
Improvisatieavontuur’. Snel-
le, intelligente, hilarische en 
muzikale improvisaties in The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20:15 
uur, entree: 18,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel.

Harmonie St. Michaël orga-
niseert Good Evening Con-
cert. Pinksterkerk, Camplaan 
18 Heemstede.
Aanvang 20.00 uur. Informatie: 
www.stmichael-heemstede.nl.
Kaartverkoop bij Primera de 
Pijp, Raadhuisstraat Heemste-
de, of via secretariaat@stmi-
chael-heemstede.nl. Prijs 7,50, 
Zaal geopend vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 8 november
Cruquiusconcert Liza Fer-
schtman in Museum de 
Cruquius. (uitverkocht). 
Aanvang 20.15 uur. Info: 
www.CruquiusConcerten.nl of 
schouwburg de Meerse 023 
-5563707.

Nieuwe locatie NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Vanaf 1 november 
verhuist het NVVH-Vrouwennet-
werk naar het E.H.B.O. gebouw, 
Herenweg 88a, 2101 MP Heem-
stede (op het terrein van de kerk 
aan de Kerklaan).
Wilt u kennis maken met de-

ze vrouwenvereniging, kom dan 
woensdag 12 november langs 
tijdens de ‘Meet & Greet” vanaf 
10.30 uur voor een lekker kopje 
koffi e/thee. 

De NVVH organiseert werkbe-

zoeken, museabezoek, lezingen 
en gezellig fi ets- en/of wandel-
tochten. Maar ook schilderen 
en mahjong spelen staan op het 
programma.
Meer informatie op tel. 023 
5477486 of op www.nvvh.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Nomineer een 
vrijwilliger of 

initiatief!

In deze uitgave:
- Koopkrachttegemoetkoming
- Omgevingsvergunningen

Dit had de hand van een zakkenroller 
kunnen zijn!
Zaterdag 25 oktober heeft de politie 
samen met de afdeling handhaving van de 
gemeente Heemstede op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat een actie gehouden ter 
voorkoming van zakkenrollen en van diefstal 
uit fietstassen. Deze actie werd gehouden in 
het kader van het project Keurmerk Veilig 
Ondernemen.

Het winkelend publiek werd geobserveerd en 
bekeken vanuit de ogen van de zakkenroller.
Voorbijgangers met bijvoorbeeld open handtassen, 
portemonnees achter in de broekzak of fietsen met 
daarin spullen die voor het grijpen lagen, werden 
aangesproken en kregen een houten handje 
overhandigd met daarop de tekst: ‘Dit had 
de hand van een zakkenroller kunnen zijn!’. 
Bij overhandiging van het handje werd uitleg 
gegeven over het doel van de actie en hoe 
diefstal kan worden voorkomen. In totaal zijn 
er zaterdag zo’n 100 handjes uitgedeeld. De 
actie zal in de komende anderhalf jaar nog een 
aantal keer herhaald worden. In die periode doet 

Winkelcentrum Heemstede met partners er alles aan 
om een vierde ster in het kader van het keurmerk in 
de wacht te slepen. Vanwege het succes afgelopen 
zaterdag zal de ‘handjesactie’ ook woensdag 
29 oktober op de weekmarkt plaatsvinden.

Tijdens het Kunstlijnweekend op 1 en 2 november aanstaande is het 
Raadhuis geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze dagen kunt u de 
door de Kunstlijn Heemstede georganiseerde centrale expositie bezichtigen. 
De expositie geeft een beeld van het werk dat de deelnemende kunstenaars 
in hun eigen atelier, chambre d’amis of galerie tijdens deze dagen tonen. 
De expositie is tijdens openingstijden nog tot 28 november 2014 te 
bewonderen in het Raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 

1 en 2 november
Kunstlijn Heemstede

Raad bespreekt begroting gemeente 
op 6 en 7 november
Stijging woonlasten wederom bijna gelijk aan inflatie
Op donderdagavond 6 november en vrijdag 
7 november behandelt de gemeenteraad de 
gemeentelijke begroting voor 2015. Het is de 
eerste begroting van het nieuwe college, dat 
gevormd werd na de verkiezingen in maart. 
Om de leesbaarheid en toegankelijkheid 
te verbeteren is gekozen voor een nieuwe, 
digitale opzet met bondige teksten waar op 
een gebruiksvriendelijke wijze doorheen 
‘gebladerd’ kan worden. De begroting kunt u 
inzien via www.heemstede.nl/begroting2015.

Woonlasten
De begroting geeft een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de gemeente. Bij de inkomsten 
horen onder meer de gemeentelijke belastingen die 
inwoners komend jaar betalen. 

De woonlasten voor huishoudens met een eigen 
woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe 
ten opzichte van 2014. In geld uitgedrukt gaat 
het dan om een bedrag van € 18. De OZB stijgt 
met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de 
afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend 
met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, 
dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 
0,7% voor een gezin in een woning met een 
gemiddelde WOZ-waarde.
De woonlasten voor huishoudens met 
een huurwoning blijven beperkt tot de 
afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. 
Rekening houdend met de inflatiecorrectie 
is sprake van een stijging van 0,7%.

Vervolg op volgende pagina.



Raad bespreekt begroting gemeente op 6 en 7 november
Stijging woonlasten wederom bijna gelijk aan inflatie

Woonlasten voor 2014 en 2015
Op basis van een eigen woning en een gemiddelde WOZ-waarde (peildatum 1-1-2014: € 370.000,-)

Belastingsoort   mutatie
 2014 1015 t.o.v. 2014

OZB (o.b.v. gemiddelde woz waarde woning 2014: € 370.000,- bron GBKZ) 382 388 1,5%
Rioolheffing (incl. gewijzigde financieringssystematiek 189 196 3,6%
rioolinvesteringen en extra toerekenen van ca. € 100.000,- aan kosten)
Afvalstoffenheffing 
(o.b.v. 240 liter rolemmer en extra toerekening kosten € 100.000,-) 247 253 2,2%

Totaal 818 836 2,2%

Bij een rolemmer van 120 liter is de afvalstoffenheffing in 2015 € 202,-.

De raad beslist
De gemeenteraad beslist over de begroting 2015 
en bespreekt deze op donderdag 6 november om 
20.00 uur en vrijdag 7 november vanaf 13.00 uur 
in een openbare vergadering. De fracties openen 
op donderdagavond de begrotingsraad met de 
algemene politieke beschouwingen. Elke fractie 
geeft zijn visie op de toekomst van Heemstede 

en op de plannen die het college in de begroting 
voorstelt. De fracties kunnen wijzigingen voor de 
begroting 2014 indienen en aanvullende verzoeken 
doen aan het college. Raad en college gaan 
daarover op vrijdagmiddag 7 november met elkaar 
in debat. Aan het eind van de vergadering wordt 
er gestemd over de begroting en de voorgestelde 
wijzigingen.

U bent van harte welkom deze vergadering (in de 
Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De complete begroting 
met bijlagen vindt u op www.heemstede.nl/
begroting2015. De agenda vindt u verderop in deze 
HeemstedeNieuws.

Nieuw: gebruiksvriendelijke 
digitale begroting
De begroting verschijnt dit jaar in een nieuwe, 
prettig leesbare vorm. Om de leesbaarheid 
en toegankelijkheid te verbeteren is gekozen 
voor een interactieve opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘gebladerd’ kan worden. U kunt het 
PDF-bestand raadplegen op uw PC of op uw 
tablet. De begroting is geoptimaliseerd voor 
de gratis app iBooks op iPads. 

Wob-verzoek indienen? Stuur een brief
Als gemeente willen wij het u zo makkelijk 
mogelijk maken om een vraag te stellen 
of een melding te doen. Daarom kunt u 
ons op verschillende manieren benaderen: 
bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail, per brief, 
of via de sociale media. Voor verzoeken op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) maken wij nu een uitzondering. Wob-
verzoeken kunt u voortaan niet meer langs de 
elektronische weg (bijvoorbeeld per e-mail) 
indienen. Aanleiding voor dit besluit is dat er 
helaas veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van de Wob. Uiteraard blijft de mogelijkheid 
bestaan om per brief een Wob-verzoek in te 
dienen.

Tegengaan van misbruik
De Wob regelt uw recht op informatie van de 
overheid. Onder andere journalisten maken hier 

gebruik van. Maar helaas wordt er daarnaast de 
laatste jaren steeds meer oneigenlijk gebruik 
gemaakt van de Wob. Overheden moeten namelijk 
een boete (dwangsom) betalen aan degene die 
het Wob-verzoek doet, als er niet of te laat wordt 
gereageerd op het informatieverzoek. Die boete kan 
oplopen tot 1.260 euro. En er zijn helaas aanvragers 
die hierop speculeren. Zij sturen dan bijvoorbeeld 
hun Wob-verzoek naar zoveel mogelijk gemeenten 
tegelijk. En dat gaat makkelijk via e-mail. Het Wob-
verzoek is dan niet zozeer gericht op het krijgen 
van informatie, maar op het innen van de boete 
als de gemeente niet of te laat reageert. Om dit 
oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het college 
van B&W besloten de elektronische weg voor Wob-
verzoeken af te sluiten. 

Toegankelijkheid informatie
We realiseren ons dat dit besluit niet past binnen 

ons uitgangspunt om als gemeente goed 
bereikbaar te zijn. De gemeente Heemstede 
hecht namelijk veel waarde aan openheid en 
transparantie. Natuurlijk kunt u al uw vragen 
en opmerkingen nog steeds gewoon via 
de e-mail sturen en kunt u de besluitvorming 
en achterliggende documenten op 
www.heemstede.nl lezen. Wilt u meer weten en 
gaat het om een verzoek om informatie volgens 
de Wet openbaarheid van bestuur? Dan moet u 
voortaan een brief sturen. Wanneer u een Wob-
verzoek indient via e-mail dan vragen we u dit 
alsnog binnen twee weken schriftelijk in te dienen 
of persoonlijk bij de gemeente af te geven. Gebeurt 
dit binnen de aangegeven termijn, dan wordt 
het Wob-verzoek alsnog binnen vier weken na 
ontvangst afgehandeld. Gebeurt dit niet binnen de 
aangegeven termijn, dan wordt het Wob-verzoek 
buiten behandeling gesteld.

Vervolg van vorige pagina.

Nomineer een vrijwilliger of initiatief!
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2014 ‘Samenwerking!’
In Heemstede zijn veel vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties actief die samen 
veel werk verzetten. Vrijwilligersorganisaties 
weten elkaar steeds beter te vinden en leren 
van elkaar. Samen hebben zij veel kennis, 
expertise en goede voorbeelden in huis op 
het gebied van vrijwillige inzet. Want waarom 
zou je alleen ‘het wiel uitvinden’. Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en gemeente Heemstede 
willen deze vrijwilligers en initiatieven graag 
in het zonnetje zetten. 

U kunt hieraan bijdragen door een nominatie 
te doen voor een vrijwilliger en/of een 
initiatief.

Nominaties
Wilt u weten hoe u een vrijwilliger of initiatief 
kunt nomineren en aan welke voorwaarden 
dit moet voldoen? Kijk dan op www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl. U kunt een 
nominatieformulier opvragen bij José van Duin, 
jvanduin@casca.nl. Stuur uw nominatie voor 3 

november in. Genomineerden en de winnaar 
worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest 
van de gemeente Heemstede op woensdag 
19 november.

Vrijwilligersfeest 2014
Woensdag 19 november 2014 van 17.00-19.30 uur 
(prijsuitreiking 18.00 uur) in de Burgerzaal van het 
Raadhuis in Heemstede. Raadhuisplein 1, 
2101 HA Heemstede.



Heeft u een laag inkomen? Heeft u 
bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten 
of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien 
recht op extra geld van de gemeente.

Veel mensen hebben moeite om rond te 
komen. Daarom krijgen mensen met een laag 
inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Het gaat 
om 100 euro voor een (echt)paar, 90 euro voor 
een alleenstaande ouder en 70 euro voor een 
alleenstaande.

Doe de test
Ga naar www.laaginkomen.nl en doe de test. 
Zo ziet u direct of u recht heeft op extra geld 
en hoeveel u krijgt. Als u inwoner bent van 
Heemstede en u denkt hiervoor in aanmerking 

te komen dan kunt u het aanvraagformulier 
downloaden via de website van de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
www.iasz.nl. Als u al een periodieke uitkering voor 
levensonderhoud heeft van de gemeente, dan 
hoeft u niets te doen. Aan u wordt in de maand 
december automatisch de tegemoetkoming 
overgemaakt. U krijgt hier nog een brief over.

Meer weten?
Neem contact op met de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken van de gemeenten
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Heemstede. Bel 023-5485868 of ga naar
de website www.iasz.nl en download hier uw
aanvraagformulier. Dien uw aanvraag vóór 
1 december 2014 in.

Laag inkomen? 
Mogelijk heeft u recht op extra geld

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 11 het plaatsen van 
 4 dakkapellen wabonummer 16117, 
 ontvangen 10 oktober 2014. 
- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 16118, 
 ontvangen 10 oktober 2014. 
- Herman Heijermanslaan 15 het kappen van 
 1 boom wabonummer 16126, 
 ontvangen 13 oktober 2014. 
- Vechtlaan 9 het kappen van 1 boom 

wabonummer 16133, ontvangen 13 oktober 
2014. Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 

 1e verdieping wabonummer 16150, 
 ontvangen 14 oktober 2014. 
- Zandvoortselaan 55/57, Binnenweg 181 het 

plaatsen van reclame wabonummer 16253, 
ontvangen 16 oktober 2014. 

Rectificatie
- Leidsevaartweg 143 in plaats van 145 het 

plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 

wabonummer 15853, ontvangen 1 oktober 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
ontvangen 14 september 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 

de entree wabonummer 15573, ontvangen 
23 september 2014. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
ontvangen 14 september 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van 
een fietsenschuurtje wabonummer 14237, 
ontvangen 5 augustus 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Scheldelaan 1 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12671, 
vergunning verzonden 20 oktober 2014. 

- Oudemanslaan 8 het kappen van 3 pinussen 
wabonummer 15858, 

 verzonden 24 oktober 2014. 
- Raadhuisstraat 94 het vervangen van 

gevelreclame wabonummer 15440, 
 verzonden 24 oktober 2014. 
- Prinsenlaan 75-97 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 16139, 
 verzonden 24 oktober 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 21 oktober 2014 besloten de elektronische weg 
niet langer open te stellen voor het indienen van 

verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Het besluit treedt 1 dag na deze publicatie 

in werking, te weten op 30 oktober 2014. 
Zie redactioneel artikel in deze HeemstedeNieuws.

Sponsorloop
Op 21 oktober 2014 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Voorwegschool voor het 
houden van een sponsorloop voor de leerlingen 
op donderdag 30 oktober 2014 
van 13.00 tot 15.15 uur.
In verband met het bovenstaande is, 
overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeers-
wet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de volgende wegen af te sluiten op 
30 oktober 2014 van 12.30 tot 15.30 uur:
- de gehele Voorweg 
 (tussen Valkenburgerlaan en Achterweg)
- de gehele Achterweg 
 (tussen Wilhelminaplein en Meerweg) 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene en Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Drank- en 
horecavergunning
Op 24 oktober 2014 heeft de burgemeester, in 
verband met wijziging van leidinggevenden, 
besloten een drank- en horecavergunning voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 
de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne, 
Marisplein 5. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene en Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Club icoon Guus Compier viert 
3 x feest bij HFC Heemstede
Heemstede - Een en al gezel-
ligheid in het clubhuis van voet-
balvereniging HFC Heemstede 
op vrijdagavond 24 oktober. Een 
clubhuis dat overigens wordt ge-
deeld met de zaterdagvereniging 
VEW. Het was het feest van “Mr. 
HFC Heemstede” Guus Compier. 
Hij vierde niet alleen zijn 70e 
verjaardag maar tevens het feit 
dat hij al 51 jaar lid is van “zijn 
club”en 40 jaar verschillende 
(bestuur)functies heeft vervuld.
Als je HFC Heemstede zegt dan 
zeg je Guus. Guus met de bij-
naam “sandalen Guusje”, om-
dat hij altijd op sandalen loopt. 
Behalve als hij de lijnen trekt 
op de velden dan verruilt hij 
dat schoeisel voor laarzen. Met 

de komst van het kunstgras is 
het lijnentrekken geminimali-
seerd, zodat Guus tijd over heeft 
om heel veel achter de bar zijn 
werkzaamheden te verrichten. 
Als je alle verhalen van de gas-
ten op deze avond mag geloven 
is het Guus die de club op de 
been houdt. HFC Heemstede is 
klein maar kerngezond en super 
gezellig. Mede door Guus Com-
pier worden uitgaven tot een mi-
nimum beperkt. Guus doet dan 
ook alles zelf, schoonmaken, 
schilderen, reparaties, het on-
derhoud van de materialen en 
natuurlijk zijn werk achter de 
tap. Ach, een wedstrijdje fluiten 
is ook geen probleem. Compier 
was een werkzaam leven lang 

slager. Velen Heemstedenaren 
zullen hem nog kennen van zijn 
grappen en grollen bij de sla-
gersafdeling van de DEKA markt 
aan de Binnenweg. In 1963 werd 
Guus lid van HFC Heemstede. Hij 
werd gevraagd voor het 5e elftal, 
waar hij het niet van zijn voetbal-
kwaliteiten moest hebben. Als 
toekomstig clubicoon natuurlijk 
een gouden greep. Guus heeft al 
een onderscheiding van de voet-
balbond in bezit en als het aan 
de leden van de club ligt zou de 
gemeentelijke vrijwilligersprijs 
hem niet misstaan. Menige ver-
eniging zou tekenen voor een 
vrijwilliger die zeven dagen per 
week op de club aanwezig is en 
er zo voor zorgt dat alles vlekke-

loos verloopt. Naast al het werk 
op de club vindt Guus Compier 
ook tijd om te tennissen. Hij oogt 
nog super gezond, zodat hij nog 
jaren zijn club kan dienen. 
Eric van Westerloo

Knutselclub: 
Wat kies jij?

Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 t/m 10 jaar.  
Samen met knutseljuf Renate 
mogen de kinderen op woens-
dag 5 november zelf kiezen wat 
ze maken: een fotolijst, een niet-
storen bordje of een blocnote-
houder. Wat kies jij? De Knutsel-
club is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Neem je 
deze keer je beste vriendin mee?
Kosten per keer zijn: 4,- euro, 
een kaart voor 10 keer kost  37,50 
euro. Kinderen graag per keer 
van tevoren aanmelden: 023-
548 38 28 – kies 1. (op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur). Kinde-
ren die zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor. Voor meer 
informatie: www.casca.nl.

Vergadering gemeenteraad - Begrotingsraad
Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 oktober 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 30 oktober 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoeming secretaris / plv voorzitter 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018
- Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Heemstede 2015
- Verordeningen Participatiewet gemeente 

Heemstede

Hamerpunten
- Samenwerking ICT infrastructuur 
 Bloemendaal - Heemstede
- Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning tbv fractie-assistenten
- Wet Markt en Overheid
- Najaarsnota 2014
- Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland
- Preventie - en Handhavingsplan Drank en Horeca
- Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid 

gemeentelijke belastingen Heemstede 2015

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 30 oktober 2014

Vergadering Begrotingsraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
6 november 2014 om 20.00 uur en op vrijdag 
7 november 2014 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 
 6 en 7 november 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018
- Eerste begrotingswijziging 2015

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 6 en 7 november 2014

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

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

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

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

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

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

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

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