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Nieuwe HeerlijkHeden is uit
Van Waverenhuis, casting en de Heemsteedse treinenman
Heemstede - Het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het tijd-
schrift van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, 
ligt weer in de winkel.

Hierin ditmaal aandacht voor het 
Van Waverenhuis, de bijzondere 

villa en blikvanger aan het Spaar-
ne uit 1930. 
‘Treinenman’ Gertjan Stamer ver-
telt alles over het station van 
Heemstede, zijn grote passie. 
En wie kent Jan Schreiner nog? 
Hij was kampioen casting, ofwel 
werphengelen op het droge. In 

1951 werden de nationale kampi-
oenschappen casting gehouden 
aan de Sportparklaan. 

Verder in deze HeerlijkHeden het 
verdwenen ‘Huis te Krayenest’, 
de geschiedenis van de Benne-
broekse villawijk Het Duin, een ar-

tikel over wandschilderingen aan 
de Kerklaan en… onverklaarba-
re aardschuddingen rond 1850. 
Nee, niet in Groningen, maar in 
Heemstede. 

HeerlijkHeden is verkrijgbaar in 
de boekhandel.

Een echte blikvanger aan het Spaarne. Het verdwenen Huis te Krayenest.
Beeld: HVHB

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

NU PLANTEN = 
STRAKS GENIETEN
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unstli n eemstede op de ets
Heemstede - Tijdens het week-
einde van de Kunstlijn stellen ook 
een aantal kunstenaars uit Heem-
stede hun werk tentoon. Na het 
succes van vorig jaar is er weer 
een route uitgezet om alle ate-
liers in Heemstede per fiets te be-
zoeken; sportief, gezellig en mi-
lieuvriendelijk!
Kunstenares Olga van der Kloos-
ter doet niet mee – ze heeft het 
druk met haar eigen expositie in 
de Haarlemse Galerie de Waag. 
Toch weet ze er van alles over te 
vertellen, want ze stelde de rou-
te samen.

Kunsthistorica en beeldend kun-
stenaar Olga van der Klooster 
heeft zich in 1990 geworteld in 
Heemstede. Na onder meer Gro-
ningen, Parijs, Egypte en Amster-
dam woont ze in haar eigen para-
dijsje in onze gemeente en wil er 
nooit meer weg. 

Het idee voor een fietsroute om 
de ateliers in Heemstede te berei-
ken ontstond met het wegvallen 
van de centrale expositie in het 
raadhuis. De route werd daarom 
vorig jaar door haar nieuw leven 
ingeblazen. Dit jaar houdt een 
tiental kunstenaars open atelier 
in Heemstede. “Maar er zijn veel 
meer Heemsteedse kunstenaars 
die of geen eigen atelier hebben 
of zijn uitgeweken naar Haarlem”, 
weet Van der Klooster. “Haar-
lem heeft als stad meer uitstra-
ling voor hen, de bezoekers ko-
men inmiddels uit het hele land. 
Een onderzoek van de organisatie 
heeft uitgewezen dat belangstel-
lenden op zaterdag voornamelijk 
Haarlem bezoeken en op zondag 
de omliggende gemeentes aan-
doen, liefst op de fiets. Zo is de 
fietsroute van Heemstede ineens 
heel interessant geworden. Wel-
licht komen in de toekomst meer 

beeldend kunstenaars die nu ex-
poseren in Haarlem terug naar 
onze gemeente.”                                                                                                            

Mooie diversiteit
Op enkele plekken zijn meerdere 
kunstenaars verzameld zoals aan 
de Voorweg, in de Luifel aan de 
Herenweg en in de Meelfabriek 
op de Glip. Daarnaast zijn ook de 
particuliere ateliers te bezoeken. 
“Op de route is een variëteit aan 
kunst te zien: beeldhouwwer-
ken in hout en in metaal, schil-
derijen en foto’s. We hebben in 
Heemstede echt een mooie mix 
van stijlen: het realistische werk 
van Ger Daniels met pentekenin-
gen van exotische volkeren, ma-
terieschilders als Jacintha Reijn-
ders, het meer abstracte en im-
pressionistische werk van Fernan-
de Daniels, de verstilde schilderij-
en van gezichten op Portugal van 
Yvonne van Dreven, de grafische 
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ook 50+ van harte welkom

omgeving Binnenweg

Heemstede – Jacob van Ruisdael (landschapsschilder 1628-
1682) had hier zomaar langs kunnen lopen over een zandweg-
getje, op weg naar Haarlem.
Zicht op Ipenrode, een zware wolkenlucht, een eigenzinnig, 
romantische compositie.

Heemstede heeft zo zijn prachtige plekjes. 
Ditmaal het paardenveld achter Boerderij de Dinkelhoeve.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

Heemstede Loop, sportief op zondag
Zonnetje op de rug doet wonderen
Heemstede - De ouders staan 
langs de kant in hun gewatteer-
de kleding en de kinderen van 
de groepen 1 tot 4 staan in hun t-
shirts klaar om de anderhalve ki-
lometer family run te lopen. On-
derdeel van de Heemstede Loop, 
die afgelopen zondag plaats-
vond.

Het was lekker in het zonnetje 
met een looptemperatuur van 
vijf graden. Net voor de start nog 
even dribbelen om de spieren 
soepel te houden want die hou-
den niet van stilstaan. Kinderen 

ook niet, maar de speaker van de 
Heemstede Loop maakt wel in-
druk met de meldingen dat we 
nog éénmaal dribbelen en dan 
nog zestig seconden. De juf van 
Les Petits heft het pistool om-
hoog en dat is al voldoende voor 
de kinderen om weg te stuiven. 
Voor je het weet lopen ze al op 
de Meerweg waar ‘Het Klijn Ör-
kest’ van Harmonie St.Michael 
met hun muziek net dat laatste 
stukje energie oplaadt die je nog 
sneller naar die finish brengt. Wat 
ging die Lars van der Kraan hard 
zeg, hij zit in groep zeven, komt 

even uit ‘s-Gravenzande omdat 
zijn vader de Heemstede Loop 
zo leuk vindt en dat vindt Lars nu 
ook. Hij liep de 1,5 km in 6.20 mi-
nuten. Acht scholen uit Heemste-
de deden mee aan de Scholen-
bokaal, basisschool de Evenaar 
werd de winnaar en door burge-
meester Astrid Nienhuis uitge-
roepen tot de ‘Sportiefste school 
van Heemstede’. Zij reikte de bo-
kaal uit, een flinke ‘zilveren’ em-
mer op voet met sierrand, een 
pronkstuk waar alle leerlingen 
en leerkrachten trots op kunnen 
zijn. Bij de Les Petits Loop voor de 

groepen 1 t/m 4 was Lars Takens 
de snelste met 7.41 minuten. Op 
de vijf kilometer ging het wel 
erg hard, bijna twintig seconden 
sneller dan vorig jaar en dat was 
al hard. Tijn van Zijn had er 17.02 
minuten voor nodig, bij de tien ki-
lometer had Jim Rotweiler 32.28 
minuten nodig. Zij liepen niet al-
leen door het Groenendaalse bos, 
ook door lanen als de Van Mer-
lenlaan die zich van haar mooiste 
kant liet zien.

Er deden wel 3000 lopers mee,  
die kregen allemaal een medaille 
en Albert Heijn water bij de finish. 
Over kou werd niet gesproken, 
wel over het zonnetje dat Heem-
stede extra mooi maakte.

Ton van den Brink  

kunst en de schilderijen van Henk 
Claire Loeffen en verder werk van 
Albert Röllich, Fokelien Faber, 
Henk Koelemeijer, Walter Sans en 
Gonny Nierman.”

Volgens Olga van der Klooster is 
exposeren voor veel beeldend 
kunstenaars erg spannend. “Na-
tuurlijk ben je blij met de belang-
stelling, maar ook kwetsbaar, om-
dat je ziel en zaligheid in het werk 
ligt. Tijdens de Kunstlijn zijn de 
kunstenaars zelf aanwezig. Dat al-
leen al maakt het een unieke er-

varing.” De Kunstlijn 2018 wordt 
gehouden op zaterdag 3 en zon-
dag 4 november.

Openingstijd van de deelnemen-
de ateliers is van 11.00 tot 17.00 
uur en de toegang is gratis.

Elders in deze krant het volledi-
ge overzicht van open ateliers 
en andere expositieruimten waar 
Heemsteedse kunstenaars hun 
werk tonen.

Mirjam Goossens

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

 

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 141a is onlos-
makelijk verbonden met Zand-
voortselaan 141, maar we be-
handelen ze als aparte pan-
den. Nummer 141a heeft een 
kortere geschiedenis t.o.v. nr. 

141. Op 141 zat Brink’s wijnhan-
del en die heeft achter dit pand 
een extra pand laten zetten be-
gin jaren 50 van de vorige eeuw. 
Daar zijn bouwtekeningen van. 
Het pand werd toen in gebruik 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (21)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 4 november
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk.

Crèche, Kinderkring,
Kinder Anders-dienst

en De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 4 november, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 1 november, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh. 

Vrijdag 2 november, 19u.
Allerzielen Dameskoor.

Past. P. Weijers.

Zondag 4 november, 10u.
Eucharistieviering
m.m.v. Bavokoor.

J.J. van Peperstraten. Koffi  e.  

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 4 november, 10u.
 Ds. J de Goei.

 Woensdag 7 november, 19.30u.
 Zangavond op dankdag

 Koffi  edrinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 4 november 10.00 uur
Spreekster: Yvonne Elbers

Thema: bidden met autoriteit

www.rafael-nehemia.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 4 november:
ds. Jolien Nak                   

dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij
o.l.v. Addy Alberts

www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

genomen als limonadefabriek. 
Niet heel lang is deze fabriek 
in gebruik geweest. Eind jaren 
50 komen we in de stratenboe-
ken van Heemstede J. Siebol NV 
tegen, een importeur van ver-
lichting (merknaam Miller). Ook 
in de ‘Kampioen’ van augustus 
1956 adverteert Siebol. In het 
adressenboek van Heemstede 
van 1974 komen we Siebol nog 
steeds op nummer 141a tegen. 
De toenfoto komt uit het archief 
van Johan van Schie uit de ja-
ren 80.

Sinds vier jaar zit hier Ardeca Lu-
bricants op 141a, een importeur 
van motorolie. Daarvoor was 
het pand in gebruik door Krug 
Verfhandel (vanaf 2012), die 
sinds februari 2017 in de Raad-
huisstraat en Haarlem geves-
tigd is.

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 29 oktober 2018. Het 
pand is uiterlijk amper veran-
derd. Mocht u informatie over 
het adres Zandvoortselaan 141a 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Toekomstige bewoners nemen kijkje met virtuele bril
Bouw Spaarnelicht Heemstede van start
Heemstede - Dinsdag 23 oktober 
startte VOF Aan het Spaarne met 
de bouw van 62 appartementen 
verdeeld over twee appartemen-
tengebouwen, in het plan Spaar-
nelicht in Heemstede. Spaar-
nelicht is een ontwikkeling van 
Slokker Vastgoed en Synchroon 
(een dochteronderneming van 
TBI Holdings). 
Samen met kopers en projectbe-
trokkenen is de start van de bouw 
van de 62 luxe en duurzame ap-
partementen gesitueerd aan het 
Spaarne gevierd. De toekomsti-
ge bewoners schreven een klei-
ne noot op een brief die in spe-
ciaal kistje werd gestopt en door 
wethouder Annelies van der Have 
werd begraven met behulp van 
een grote graafmachine. Aan-
sluitend wenste de wethouder 
de toekomstige bewoners veel 
woonplezier en geluk en gezond-
heid toe in Heemstede en bracht 
ze een toost uit op een voorspoe-
dige bouwperiode.

Tijdens de borrel konden toe-
komstige bewoners met een vir-
tuele bril van Slokker Bouw al een 
kijkje nemen in hun toekomsti-
ge appartementengebouw. Over 
ongeveer twee jaar kunnen de 
bewoners écht hun intrek in hun 
nieuwe appartement nemen.

Architect Groosman is verant-
woordelijk voor het ontwerp van 
Spaarnelicht. In zijn speech gaf hij 
de bijnaam van Spaarnelicht prijs: 
De gouden torens van Heemste-
de. Naast de luxe uitstraling en 
het duurzame karakter, is bij de 
ontwikkeling ook veel rekening 
gehouden met de aanwezige, na-
tuurlijke kwaliteit van de directe 
omgeving. 
Slokker Bouw neemt de bouw 
van de 62 appartementen voor 
haar rekening. 

Spaarnelicht is een ontwikkeling 
van VOF Aan het Spaarne. VOF 
Aan het Spaarne is een samen-
werking tussen Slokker Vastgoed 
en Synchroon.

Kijk voor meer informatie op: 
www.spaarnelicht.nl.

Het Groot Heemsteder Dictee: spe(e)l mee

Rembrandt in de Jordaan
Heemstede - Jacques Hendrikx 
verzorgt op donderdag 1 novem-
ber een lezing over Rembrandt.
Op originele wijze stelt Jacques 
Hendrikx in deze lezing Rem-
brandt de kunstenaar, zijn kunst 
en de maatschappij aan de orde 
en schetst het sociale landschap 
van de laatste 10 jaar van zijn le-
ven of zoals Joost van den Vondel, 
een tijdgenoot van Rembrandt, al 
zei: “De wereld is een speeltoneel, 
elk speelt zijn rol en krijgt zijn 
deel”. Wat dat voor Rembrandt 
en zijn schilderkunst betekende? 
Daarvan krijgt u tijdens deze le-
zing een helder beeld. Jacques 
hoopt dat u nieuwsgierig bent 
geworden naar Rembrandts laat-
ste 10 levensjaren. Hij is schrijver 
en expert op het gebied van De 
Nachtwacht en Rembrandts leven 
en werk in zeventiende eeuws 

Amsterdam. Meer info: www.
nachtwachtwandelingen.nl/
www.nightwatchwalks.nl.
De lezing is in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede om 20.00 
uur. De entree is €12,50. Reserve-
ren kan via www.wijheemstede.nl 
of 5483828. 

Themamaaltijd 
voor koude dagen
Heemstede - Maandag 5 novem-
ber kun je genieten van de vol-
gende Themamaaltijd die de koks 
in eethuis De Luifel bereiden.
De prijs is €10,25. Reserveren 
hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf.
Belt u hiervoor tel. 5483828. 
Adres: Herenweg 96, Heemste-
de. U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. 

Het Groot Heemsteder Dictee: spe(e)l mee
Heemstede - Iedere week maakt de redactie 
opzettelijk een foutje in het artikel over het 
Groot Heemsteder Dictee.

Vorige week hadden we er stiekum twee fout-
jes ingezet: ‘Spellingsvaardigheden’ moet zon-
der extra ‘s’, dus ‘spellingvaardigheden’ en 
‘Noordhollandse’ moet ‘Noord-Hollandse’ zijn.
Ontdekt u het foutje in het stukje van deze 

week? Het Groot Heemsteder 
Dictee start op 22 november 
om 20.00 uur in Theater de
Luifel. Deelname kost 6 euro. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur.

Kaarten voor dit dictee zijn via:
www.wijheemstede.nl te bestellen of aan de 
kassa van Theater de Luifel. Spe(e)lt u mee? 
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Lezing ds Pieter Terpstra PKN Heemstede

Is de mens zijn eigen 
God geworden?
Heemstede - Is de mens door de 
technologie zelf een god gewor-
den, die over zijn bestaan kan be-
slissen? Dominee Pieter Terpstra 
bespreekt ethische vraagstukken 
naar aanleiding van Harari’s boek 
Homo Deus. Hij doet dat op dins-
dag 6 november in de Pauwehof 
te Heemstede om 20.00 uur.
In zijn nieuwste boek ‘21 lessen 
voor de 21ste eeuw’ trekt Yu-
val Noah Harari de lessen uit zijn 
vorige boeken. Het eerste boek 
‘Sapiens’ bevatte een korte ge-
schiedenis van de menselijke 
soort. Hoe zijn wij boven komen 
drijven in afgelopen 100.000 jaar? 
Het tweede boek ‘Homo Deus’ 
heeft als ondertitel ‘de geschiede-
nis van morgen’. Hier kijkt de au-
teur vooruit: wat is de toekomst 
van de mensheid? Door techno-
logische ontwikkeling is de mens 
‘zijn eigen God’ geworden, die 
kan beslissen hoe lang hij zal le-
ven of hoeveel hij zal werken. 
We kunnen volgens Harari 200 
of zelfs 500 jaar oud worden met 
een computer op onze schouder 
om onze hersenen aan te vullen 
en op door stamcellen weer gere-
genereerde knieën.
Pieter Terpstra is gevraagd zijn 
reactie te geven op de ideeën in 
dit tweede boek. Hij zal stilstaan 

bij de ethische vraagstukken die 
uit de mogelijkheid om zo oud te 
worden voortvloeien. Is dat voor 
iedereen weggelegd? Zullen we 
ook gelukkig zijn als we 200 jaar 
leven of verliezen we geleidelijk 
de controle over de gebeurtenis-
sen? Uiteindelijk is de vraag na-
tuurlijk wie al die dure medische 
ingrepen gaat betalen en wie 
daarvoor in aanmerking komen. 
Hoe gaan we het pensioenstelsel 
regelen voor 200-jarigen en hoe 
geven mensen op die leeftijd nog 
zin aan hun bestaan, of krijgt het 
begrip voltooid leven dan toch 
opeens echt inhoud?

Pieter Terpstra.

Heemstede - Sander Kroll atten-
deerde ons op deze bijzonde-
re luchtopname. De foto toont 
de Heemsteedse Geleerdenwijk 
rond 1940.

Bron: Collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie.

Heemstede kent eigenlijk geen echte problemen. Er is echter 
één kwestie die in Heemstede al jarenlang de gemoederen 
bezighoudt, en dat is de alsmaar toenemende verkeersdruk-
te. Op verschillende locaties heeft deze gemeente te maken 
met o.a. een slechte verkeersdoorstroming op de Cruqui-
usweg, de Dreef en de Lanckhorstlaan. Op de Johan Wage-
naarlaan heerst (te)veel verkeersintensiteit, hetzelfde geldt 
voor het kruispunt Camplaan/Dreef. En op de Cruquiusweg 
wordt constant te hard gereden. Toch gloort er hoop aan de 
horizon. Op 22 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad 
van Heemstede unaniem het besluit genomen om op de
Cruquiusweg de bebouwde komgrens op te schuiven tot 
voorbij het nieuwbouwproject ‘De Slottuinen’. 

Het opschuiven van deze grens gaat ervoor zorgen dat de 
snelheid van 80 km p/u naar 50km p/u wordt teruggebracht. 
Voor de mensen die langs de Cruquiusweg wonen en de toe-
komstige bewoners van De Slottuinen wordt daardoor de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid sterk verbeterd. De pro-
vincie Noord-Holland (eigenaar van de N201) had echter
tegen het door de gemeenteraad genomen besluit van
22 februari bezwaar gemaakt bij de bezwarencommissie. Op 
19 oktober heeft de commissie uitspraak gedaan. De bezwa-
rencommissie heeft de Provincie in het ongelijk gesteld en 
duidelijk gemaakt dat het door de gemeenteraad genomen 
besluit van 22 februari in stand moet blijven. Niet onbelang-
rijk: tijdens de hoorzitting heeft de bezwarencommissie nog 
eens aangegeven dat besluiten, genomen door de gemeen-
teraad, zo snel als mogelijk uitgevoerd dienen te worden. 
Verder schrijft de wet voor dat eenieder die het niet eens is 
met een genomen besluit, de mogelijkheid heeft om naar de 
voorzieningenrechter te stappen en te vragen het genomen 
besluit op te schorten. Afsluitend, na jarenlang heen en weer 
praten, is het vandaag een prachtige dag om de bebouwde 
komgrens op de Cruquiusweg op te gaan schuiven. 

Eric Geels, Heemstede 

LEZERSPOST
Prachtige dag om de bebouwde 

komgrens op te schuiven

Najaarsbijeenkomst 
historische vereniging
Regio - Op donderdag 8 novem-
ber houdt de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek 
(HVHB) haar traditionele najaars-
bijeenkomst. 

Hoofdmoot van de avond is een 
presentatie van Martin Bunnik 
over de geschiedenis van zie-
kenhuis Vogelenzang in Benne-
broek. Dit gebied wordt binnen-
kort opnieuw ingericht en er ko-
men nieuwe woningen, deels in 
nieuwbouw, deels in de monu-
menten op het terrein. Alle reden 
dus om het verleden in te duiken. 
Maar ook werpt Martin Bunnik 
een blik in de toekomstige ont-
wikkelingen.

Leerlingen van College Hageveld 
maakten voor hun maatschappe-
lijke stage weer een video over 
een historisch thema. Op deze 
avond is de première. Het onder-

werp blijft nog even een verras-
sing.
Verder een foto-impressie van de 
verbreding van de Herenweg in 
1926-1928, inclusief beelden van 
hoe de situatie vandaag de dag 
is. Teven blikt voorzitter Jaap Ver-
schoor vooruit op de activiteiten 
die de vereniging in 2019 zal ont-
plooien.

De avond vindt plaats in het Tref-
punt in Bennebroek, Akonieten-
plein 1.  Vanaf 19.30 uur bent u 
welkom voor koffi  e of thee. Om 
20.00 uur begint de bijeenkomst. 
Toegang gratis, ook voor niet-le-
den.
Na afl oop rond 21.30 uur is er, 
zoals gebruikelijk, gelegenheid 
tot napraten bij een drankje en 
een hapje. Op de website van de 
HVHB vindt u meer informatie: 
www.hv-hb.nl/topic-najaarsbij-
eenkomst_2018

De Herenweg net ten noorden van Bennebroek, 1926 (foto HVHB).

Gemeente stelt digitaal
panel van inwoners in 
Heemstede - De gemeente 
Heemstede wil inwoners en on-
dernemers zo vroeg mogelijk be-
trekken bij beleid, plannen en 
veranderingen in de gemeen-
te. Een van de vele manieren om 
ideeën, ervaringen en meningen 
op te halen, is het nieuwe digi-
panel.  
Aanmelden hiervoor kan via 
www.heemstede.nl/digipanel.  

Deelnemers kunnen hun mening 
geven via enquêtes over onder-
werpen als duurzaamheid, veilig-
heid of communicatie met de ge-
meente.
Voor onderwerpen die over de
eigen wijk of straat gaan, blijft de 
gemeente ook nog steeds thema-
avonden, bewonersbijeenkom-
sten of klankbordgroepen orga-
niseren.

Geleerdenwijk begin jaren veertig

Overlast: vaakst door buren, 
pesterijen en getreiter
Heemstede - Op initiatief van de 
gemeente Heemstede, woning-
corporaties Elan en Pre Wonen en 
Meerwaarde Buurtbemiddeling 
wordt met ingang van donder-
dag 1 november gestart met een 
overlastspreekuur voor inwoners 
van de gemeente Heemstede.
Daarna kunnen inwoners elke 
eerste donderdag van de maand, 
tussen 14.00 en 15.00 uur, terecht 
bij WIJ de Luifel, Herenweg 96, te 
Heemstede voor vragen en klach-
ten omtrent Woonoverlast. Een 
afspraak maken is niet nodig.
In 2018 heeft Buurtbemiddeling 
tot nu toe 16 meldingen ontvan-
gen in Heemstede met een oplos-
singspercentage van 75%, na in-
menging van Buurtbemiddeling. 
Buurtbemiddeling drijft groten-
deels op de betrokken en deskun-
dige inzet van vrijwilligers.

Het grootste aandeel in klachten 
in 2018 is geluidsoverlast van di-
recte buren, gevolgd door pes-
ten/treiteren.  

Succesvolle aanpak 
De bemiddelaars reiken bewo-
ners handvatten aan om hun 
zelfredzaamheid te bevorderen. 
Wanneer buren dan een volgen-
de keer overlast of ergernis er-
varen, weten zij zelf beter het
gesprek met hun buren aan te 
gaan. 

“Zo, u schrijft? Nou, er is geen enkele dag hetzelfde hier hoor, 
daar kun je een boek over schrijven”, vertelt Janny de toilet-
juff rouw, terwijl ze haar haar fatsoeneert en met een geverfde 
blonde lok haar uitgroei tracht te camoufl eren. Ze snuit even 
haar neus met een meermaals gebruikt zakdoekje. “Het is hier 
de hele dag een komen en gaan”, vervolgt ze snotterend. 
“Hee, meneer, u moet wel 30 cent betalen, ik sta hier niet voor 
de kat z’n viool”, bijt ze intussen een man toe, die zonder te
betalen wil wegsneaken. “U zei dat u als journalist over theater- 
en muziekvoorstellingen schrijft? Hier staat iedere dag een heel 
‘blaasensemble’, als u begrijpt wat ik bedoel. De meesten zijn 
wel aardig hoor, hoewel ik sommigen ook wel zo door het toi-
let kan spoelen. 
Laatst was er eentje die had er zo’n rotzooitje van gemaakt, 
niet te fi lmen. Hij had een heel spoor achtergelaten: het leek 
Klein Duimpje wel. Ik werd pisnijdig en zei: “Doet u dat thuis 
ook meneer?” Weet je wat die knakker zei? “U kunt de pot 
op.” Nou, dat kon ik inderdaad: ik ben een kwartier met ont-
smetten bezig geweest. Dan gaat er weer een fl acon bleek-
water doorheen en loop ik weer met de zwabber. Ik zwabber wat 
af dagelijks. Maar het levert wel een leuk zakcentje op hoor. Daar-
van ga ik met mijn man Joop en mijn zuster Corry, die ook in de-
ze business zit, lekker twee weekjes overwinteren in Benidorm.
Samen de pot verteren zegt Joop altijd. We leven goed van de 
‘pis bizz’ zullen we maar zeggen.” Ze schatert het uit van het lachen.
“Elke avond uit eten en daarvoor borrelen met een bessen up. 
Of ik ga van het geld de stad in en doe mezelf een lekkere fl es 
eau de toilette cadeau. Neem het me niet kwalijk meneer Jon-
ker, maar ik moet nu even verder hoor.” En ze sloft op haar ver-
sleten Birkenstocks naar het volgeworpen schoteltje met munt-
geld, waar iedereen zojuist zijn plasje over heeft gedaan.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Toiletjuffrouw

In Memoriam:
Har Wolthuis

Woensdag bereikte ons het droeve bericht dat voormalig mede-
eigenaar van ‘de Heemsteder’ Har Wolthuis is overleden in zijn 
huis te Westerbork. Een noodlottig huiselijk ongeval maakte een 
eind aan een druk leven van een schooldirecteur die journalist 
werd.

Tijdens een vergadering van de Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (HVHB) trof de in Heemstede woonachtige 
uitgever Luuc van der Ouw de voormalige (hoofd)onderwijzer.
Al gauw kwam het gesprek op de toen slapende krant de Heem-
steder, die in de jaren dertig een christelijke krant was, maar in 
oorlogstijd werd verboden nadat het voltallige (Aalsmeerse) per-
soneel een NSB-directeur had geweigerd.

In 1931 werd de 
Heemsteder op-
gericht door 
de toen beken-
de ARP-er Chris 
van den Heuvel, 
raadslid in Heem-
stede en lid van 
de Tweede Ka-
mer voor de ARP. 
Hij was tevens di-
recteur van de 
ARP krantendruk-
kerij de ‘Nieu-
we Meerbode’ die 
in Aalsmeer de 
‘Nieuwe Meerbode e.o’. uitgaf (deze krant werd in 1888 opge-
richt). De link naar het uitgeven van óók een ARP-krant de Heem-
steder werd gelegd. Har en Luuc gingen de krant weer wakker 
maken en op 10 mei 1991 verscheen als vanouds ‘de Heemste-
der’. Har Wolthuis als eindredacteur met o.a. ook de alom beken-
de Jan A. Bomans als wekelijkse columnist. Zo kreeg Heemste-
de een weekblad dat al gauw ingeburgerd raakte. Mede door 
de directe schrijfwijze van Har die de eerste nummers bijna ge-
heel zelf vulde. Met de politiek en sport erbij was het een hele 
taak, waar hij zich nauwelijks van bewust was. Altijd gedreven en 
vlak voor de deadline nog even een artikeltje schrijven, gewoon 
met de pen, over een modeshow van de avond daarvoor. Uit het 
hoofd waar nog veel meer in zat.

Zelf kwam ik in beeld bij Har Wolthuis toen ik een artikeltje bij 
hem inleverde over een zwaan met botulisme aan de Vrijheids-
dreef, ik had dat gemeld bij de Dierenambulance. Har belde 
me op met de vraag of ik naar een 50-jarige bruiloft in de Ha-
venstraat kon gaan. Hij had nog wel een fotocameraatje thuis 
voor mij. Een week later was ik journalist. Zo werkte dat bij Har.
Gedreven om die krant inhoudelijk met leuk/prettig Heemsteeds 
nieuws te vullen, iedere week weer! Veel mensen hebben hun 
herinnering aan deze markante man die op zijn scootertje (werd 
grappig genoemd de ‘Har-mobiel’) het dorp door struinde. Van 
alle markten thuis. Elke dinsdagmiddag was de redactiezaal van 
Har – dan werd de Heemsteder gemaakt – aanvankelijk nog 
met de onafscheidelijke sigaret die later buiten gerookt moest
worden.

Een veelzijdige man die zijn stempel heeft gedrukt op de Heem-
steder waar hij afscheid van nam toen hij 65 werd en naar Wes-
terbork verhuisde, naar zijn hoge Noorden, waar hij was gebo-
ren en getogen in het toenmalige Groningse dorp ‘Noorddijk’.
Har Wolthuis is 87 jaar geworden. Afgelopen zaterdag is hij in
familiekring in Assen gecremeerd.

Ton van den Brink

Links Har Wolthuis, rechts Jan Bomans.
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Musical ‘Eglentier doet Ampzing’ 
eerbetoon aan jubilaris
Regio - In de muzikale show 
‘Eglentier doet Ampzing’ viert 
Theatergroep Eglentier het twin-
tigjarige bestaan van het Haar-
lemse Ampzing Genootschap. 
Veel liedjes van dit Genootschap 
worden vertolkt door de acteurs 
en zangers van de theatergroep. 
Bijzonder aan deze vrolijke voor-
stelling is, dat de mannen van het 
Ampzing Genootschap zelf ook 
meespelen. Op vrijdag 2, zater-
dag 3 en zondag 4 november in 
het Haarlemmerhout Theater. Die 
dagen gaat de voorstelling om 
20.30 uur van start.
Al twintig jaar schrijven en zin-
gen de mannen van het Ampzing 
Genootschap kleinkunst liedjes 
van hoog niveau. Daarbij komen 
een aantal thema’s met grote re-
gelmaat terug: het onnodige ge-
bruik van Engelse leenwoorden, 
de absurditeit van het moderne 
bestaan en moeizame relatie van 
-ouder wordende- mannen met 
vrouwen. Humor speelt een be-
langrijke rol, maar ook de ontroe-
ring wordt niet geschuwd.
De theatergroep, bekend van ‘Ca-
fé El & Ben; The Musical’, de the-
atrale wandelingen door de bin-
nenstad en de razend populaire 

‘I Love’-spektakels, maakt nu de 
voorstelling ‘Eglentier doet Amp-
zing’ waarin twee Haarlemse cul-
turele fenomenen de krachten 
bundelen. Omdat ook nog eens 
gevierd wordt dat Ampzing 12 ½ 
jaar Koopsavonden organiseert is 
Rolf Erkens, voormalig eigenaar 
van het café, weer even terug als 
kastelein. Maar dan wel op het 
podium. Hij wisselt de voorstel-
lingen af met een andere icoon 

waar Ampzing, en ook Eglentier, 
vaak optreedt: Michel Castenmil-
ler, uitbater van café Wapen van 
Bloemendaal. Andere gasten in 
de voorstelling zijn (afwisselend) 
Mylou Frenkcen, Bies van Ede en 
de zangeressen van Les Tigres-
ses Rouge. Kortom; een muzikaal 
feest in het Haarlemmerhout The-
ater, Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem. Kaarten:
www.eglentier.nl.

Halloween op Kom in mijn Tuin
Heemstede - - Op Kom In Mijn 
Tuin is altijd wat te doen! Is het 
niet schoff elen of oogsten, dan is 
het wel een herfstexpeditie met 
de boswachter of wat bloembol-
len kopen en daarna met je kind 
een pompoen uithollen ter ere 
van Halloween.
De herfstexpeditie in de herfst-
vakantie was een groot succes. 
De telefoon stond roodgloei-
end bij Mik van der Bor en er 
moest helaas “nee” verkocht wor-
den; het maximaal aantal jon-
ge deelnemers met hun ouders 
en grootouders was bereikt. Het 
was wel ‘herfstig’ weer: harde 
wind en een dik bladerdek vul-
de het Groenendaalse bos! Bos-
wachter Rogier Veldhuisen heeft 
er weer een leerzame en span-
nende middag van gemaakt 
voor de kinderen. Eenmaal te-
rug in het tuinhuis van KIMT werd
er nog uitleg gegeven over wat 
ze allemaal gezien hadden aan 
de hand van gevonden ‘bosar-

tikelen’. Afgelopen zaterdag en 
zondag waren er allerlei soor-
ten zomerbollen te koop op KIMT 
en tegelijkertijd werd er een kor-

te workshop pompoen uithol-
len gegeven aan kinderen. Nog 
net op tijd voor Halloween! Meer
info: www.kominmijntuin.com.

Lezing over kleurenanalyse bij
NVVH Vrouwennetwerk
Heemstede - Dinsdag 8 novem-
ber is er in het EHBO-gebouw aan 
de Herenweg 88a in Heemstede 
een lezing over kleurenanalyse. 
De lezing wordt georganiseerd 
door NVVH Vrouwennetwerk en 
begint om 14.00 uur.
Heb je een kast vol kleren en toch 
sta je regelmatig voor die kast en 

heb je ‘niets om aan te trekken’? 
Wat voor type ben je, een lente- 
of juist een herfsttype? Of eigen-
lijk meer een zomer en/of winter-
type? 
Kleuranaliste Milou Raiman komt 
uitleg geven over de harmonie 
van kleuren die je helpt er (nog) 
jonger en frisser uit te zien met 

kleur en stijl in jouw juiste kleur, 
zodat je er nog beter uit zult zien. 
Leden hebben gratis entree en 
neem gerust uw buurvrouw of 
vriendin mee (zij betalen €2,50).
Voor meer inlichtingen over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging 
kunt u bellen naar 023-5477486 
of kijk op www.nvvh.nl.

Bekende en minder bekende 
Nederlanders in boek ‘Facestories’
Heemstede - Op zaterdag 3 no-
vember is er een lokale presenta-
tie van het boek ‘100 Facestories’ 
van fotografe Julie Blik (woon-
achtig in Heemstede) en roman-
schrijfster Ariëlla Kornmehl. Die is 
’s middags om drie uur bij Boek-
handel Blokker Binnenweg 138 
in Heemstede. De twee vertellen 
over de totstandkoming van dit 
prachtige boek. Ze signeren het 
beiden.

Het project Facestories ging van 
start op Facebook onder het mot-
to ‘Behind every face lies a story 
to be told’. Schrijfster Ariëlla Korn-
mehl en fotografe Julie Blik be-
zochten 100 bekende en minder 
bekende Nederlanders met het 
idee dat iedereen verhalen bij 

zich draagt die de moeite waard 
zijn te vertellen. Die invalshoek 
loonde zich en resulteerde in 100 
persoonlijke verhalen en even 
persoonlijke portretten, die we-
kelijks op Facebook verschenen.
‘Laat een van de mooie portret-
ten op je inwerken, lees dan het 
bijbehorende korte verhaal en je 
zult de foto daarna met andere 
ogen bekijken. Er kwamen leuke 
reactie op het boek. Bijvoorbeeld: 
“Wat een mazzelpik ben ik dat ik 
in dit boek sta! Én een mooi por-
tret én een interview waarin nu 
eens geen woord is verdraaid!” 
(Ruben van der Meer).
Of: “Ik gaf in het gesprek veel te 
veel prijs – dat is de verdienste 
van de interviewer. En al mijn be-
kende poses voor de camera wer-

den weggevaagd en omgetoverd 
in foto’s die mij verrasten en be-
vallen. (Jeroen Vullings).
Toegang van deze presentatie is 
vrij. Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede.

Julie Blik.

Joachim Eijlander & friends
in Museum de Cruquius
Regio - Joachim Eijlander heeft 
de cello overgenomen van de 
vermaarde cellist Godfried Hoo-
geveen. De cello die Joachim van 
het NMF in bruikleen heeft, gaat 
nu naar een andere cellist Kalle 
de Bie. Deze drie cellisten spelen 
op zaterdag 10 november en de-
len met u hun passie voor de cel-
lo. Zij worden begeleid door pi-
aniste Anastasia Safonova. Het 
concert gaat van start om 20.15 
uur in Museum Cruquius in de 
Waterschapszaal.
Cellist Godfried Hoogeveen was 
solocellist van het Residentie Or-
kest in Den Haag van 1976 tot 
1990. In 1990 werd hij eerste so-
locellist van het Koninklijk Con-
certgebouworkest. In 1991 so-
leerde hij met dir orkest met Jaap 
van Zweden in het dubbelcon-
cert voor viool en cello van Jo-
hannes Brahms. 
De veelzijdige cellist Joachim 

Eijlander speelde samen met on-
der anderen het Borodin quartet, 
Lisa Larsson, Robert Holl, Klara 
Wurtz, Inon Barnatan, Karl Leister 
en Olivier Patey. Joachim speelt 
met een strijkstok van Nikolaus 
Kittel (St.Petersburg 1860), hem 
tot zijn grote dank ter beschik-
king gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.
Cellist Kalle de Bie (1994) heeft 
van 2012 tot 2016 de opleiding 
bachelor cello gevolgd aan het 
conservatorium van Amsterdam 
bij Jeroen den Herder (tot 2014) 
en Jelena Očić. In oktober 2016 
heeft Kalle deelgenomen aan het 
Nationaal Cello Concours, waar 
hij de Aanmoedigingsprijs en de 
Start in Splendor Prijs heeft ge-
wonnen.
Pianiste Anastasia Safonova heeft 
in Moskou en Den Haag gestu-
deerd. Zij is een veel gevraag pi-
aniste en geeft op dit moment 

les aan het conservatorium van 
Maastricht.
Met zulke grote musici samen 
moet het wel een bijzonder con-
cert worden. 
Bijzonder is zeker de uitvoering 
van het requiem voor 3 cello’s van 
David  Popper (1892). Het is een 
intens melodisch en melancho-
liek werk, dat prachtig zal klinken 
in het Cruquius Museum. 
Kaarten onder andere via:
www.CruquiusConcerten.nl
(€ 23,- incl. pauzeconsumptie).

Burgerparticipatie in Heemstede is geluk-
kig politiek breed omarmd. Het Havenlab in 
Heemstede haalt de landelijke pers als voor-
beeld hoe participatie kan werken. Participatie 
is door elke partij in de raad prominent opge-
nomen in haar verkiezingsprogramma. Enke-
le voorbeelden uit de programma’s zijn: het in-
stellen van buurtrecht om uit te dagen (Groen 
Links); intensiveren van burgerparticipatie via 
aparte consultaties vooraf (PvdA); het organi-
seren van wijkavonden (HBB); initiatieven van 
inwoners stimuleren (D66); actieve ondersteu-
ning WhatsApp-buurtpreventie (VVD); en het 
idee dat elk raadslid een wijk in Heemstede 
adopteert (CDA).

Mevrouw Nienhuis kan als burgemeester, poli-
tiek neutraal en boven de partijen staand, toe-
zien en meehelpen, hoe de gemeenteraad sa-
men met het college steeds meer invulling 
geeft aan burgerparticipatie. 
Juist aan deze unieke politiek neutrale rol kan 
de burgemeester een natuurlijk gezag ontle-
nen.  

Deze week heeft burgemeester Nienhuis er-
voor gekozen om een nieuwe politieke be-
weging, Code Oranje, te ondersteunen. In en-
kele media ondersteunt zij de noodzaak voor 
een nieuwe politieke beweging die recht doet 
aan burger initiatieven. Bij de komende verkie-
zingen in maart voor de Provinciale Staten kan 
op Code Oranje worden gestemd. Het is voor 

de inwoners van Heemstede van belang om te 
weten waar haar burgemeester staat. Met de 
adhesiebetuiging aan Code Oranje zet Nien-
huis zich af tegen de bestaande politieke par-
tijen in de gemeenteraad en komt de neutrale 
positie in gevaar.

Het CDA vindt het met betrekking tot het stre-
ven naar meer burgerparticipatie jammer dat 
het maandelijkse inloopspreekuur van de bur-
gemeester niet plaatsvindt. Het directe contact 
tussen burgemeester en bevolking is juist een 
van de factoren die de kloof tussen bestuur en 
burger kunnen verkleinen. We zien het inloop-
spreekuur zelfs liever uitgebreid worden met 
de mogelijkheid om ook met wethouders in 
contact te treden. Wellicht zijn er mogelijkhe-
den om burgers met vergelijkbare vragen met 
elkaar in contact te brengen waardoor thema’s 
of wijkgerichte vragen in groepsverband be-
sproken worden.

Nieuwe initiatieven zijn er genoeg, maar wat 
doet Heemstede er mee? Wat is er met het 
sympathieke idee van ‘Participietje’ gebeurd? 
En wat gebeurt er eigenlijk met de ideeën die 
mensen op het autootje schrijven? 
Tot slot. Voor ons heeft een burgemeester 
geen politieke kleur. Niet groen, niet rood, niet 
blauw en ook geen oranje. 

Oscar Boeder,
Fractievoorzitter  CDA Heemstede

INGEZONDEN: POLITIEK

“Neutrale positie komt in gevaar”

Op donderdag 25 oktober zat burgemees-
ter Nienhuis aan tafel bij de talkshow ‘Pauw’ 
om over de nieuwe politieke beweging ‘Code 
Oranje’ te praten. Is dat nu de taak van de bur-
gemeester van Heemstede? Het politieke be-
stuur moet volgens de nieuwe beweging Co-
de Oranje meer in gesprek met de samenle-
ving. Dat riepen en roepen meer nieuwe poli-
tieke partijen in Nederland. Het gevolg is poli-
tieke versnippering en coalitievorming, risico-
loze afspraken om maar geen electorale aan-
hang te verliezen. Terwijl deze burgemeester 
haar huidige baan te danken heeft aan het lid-
maatschap van een traditionele politieke par-
tij. Wat heeft ze gedaan om de leden in deze 
partij mee te nemen in haar nieuwe ideeën?
De nieuwe burgemeester doet niet aan ‘walk 
the talk’ oftewel ze geeft niet het goede voor-
beeld. De burgemeester heeft de eer de raads-
vergaderingen voor te zitten. Daarin was het 
gebruikelijk ieder een podium kon krijgen 
om ideeën te presenteren. Daarmee konden 
raadsleden gezamenlijk evenwichtige beslis-
singen nemen. Echter deze burgemeester 
kapt de oppositie af in debatten. Dat doet ze 
helemaal als de wethouders in moeilijk vaar-
water komen. Dit leidt tot frustratie. 

Mijn vraag is, hoe is het mogelijk dat structu-

reel degelijk bestuur gedurende tientallen ja-
ren in Heemstede zo snel afbrokkelt? Natuur-
lijk hadden we in het verleden controversiële 
onderwerpen. Het raadhuis was er een. Maar 
dat kon, na enig aandringen, vanuit de be-
volking opgelost worden. De huidige burge-
meester presenteert zich als hoeder van de sa-
menleving maar doet het anders. Ze drukt het 
plan van het vorige college inzake de Vomar er 
doorheen en laat de familie Van Eeghen nu al 
in de steek als het gaat om fi nancieel haalbaar 
natuurbeheer.

Mijn vraag aan de gemeenteraad is, hoe kun-
nen jullie de burgemeester weer op het rech-
te pad krijgen? Een burgermoeder die boven 
de partijen staat, een vertegenwoordiger van 
alle burgers in Heemstede die zorgt voor sta-
biel bestuur.

Het klimaatakkoord zal een enorme impact 
hebben op alle woningen en hun eigenaren 
gebouwd in jaren 30, 50 en 60 van de vorige 
eeuw. Hoe gaat de overheid dát organiseren? 
Hoe gaat de overheid het fi nancieren? Dat zijn 
de uitdagingen naast de Vomar, parkeren, ver-
keersstromen waar we voor staan.

Erik-Jan van Emmerik, Heemstede

LEZERSPOST
Degelijk bestuur brokkelt af 

Knutsel je mee?
Heemstede - Woensdag 7 no-
vember kun je weer lekker knut-
selen. Ditmaal maak je pompons.

Je hebt ze vast weleens gemaakt. 
Maar wist je dat je er ook een leuk 
dier van kunt maken?
Op 7 november ga je naar huis 
met een zacht pompon-knuff el-
diertje.

Jongens en meisjes die willen 
knutselen zijn welkom 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5. Aanmel-
den: 5483828.
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Yvonne van Dreven,
nr  op de  etsroute

In mijn werk komen deuren, 
ramen en trappetjes veel-
vuldig voor. Deze staan voor 
vrijheid, verbondenheid en 
nieuwe fases in het leven. 
Het gebruik en verwerken 
van karton versterkt het ge-
voel van melancholie en ver-
gankelijkheid. Door de di-
verse lagen van het karton 
ontstaat een lijnenspel en 
met het gebruik van acryl-
verf ontstaan mijn kunstwer-
ken. Lichtval en perspectief 
zorgen ervoor dat je in het 
werk wordt gezogen.

os van esteren  
Namibië en

Grand Canyon 
Jos van Kesteren uit Heem-
stede exposeert zijn foto’s 
in de lange gang van het za-
lencomplex in De Luifel. Ook 
dit jaar vormt dit een weer-
slag van zijn verre reizen, het 
afgelopen jaar naar Namibië 
en de Grand Canyon in de 
Verenigde Staten. Waar hij in 
mooie landschappen en ver-
stilde natuur vele omzwer-
vingen heeft gemaakt.
Een paar foto’s daarvan laat 
Jos tijdens de Kunstlijn in de 
Luifel zien, op uitnodiging 
van Jacintha Reijnders.

onny ierman pa t 
steen eitel weer op  

Na ruim een jaar vooral met 
hout gewerkt te hebben, 
heb ik de steenbeitel weer 
opgepakt. Een groot stuk 
Belgisch hardsteen is nu de 
uitdaging. Daarvan probeer 
ik een aansprekend beeld te 
maken. Dat vereist geduld 
en doorzettingsvermogen. 
Komt u tijdens de Kunstlijn 
kijken in mijn atelier in de 
Oude Meelfabriek hoe ik te 
werk ga? 

driaan Brand  iets 
nieuws dat toch 

her en aar li t   
Mijn fotowerk is opgebouwd 
uit meerdere lagen. In de be-
werking probeer ik terug te 
keren naar de associaties die 
ik had toen ik het beeld koos 
voor mijn camera. Daardoor 
verandert daar in meerde-
re of mindere mate iets aan. 
Het kan zijn dat de kleur ver-
andert, dat er een ander 
beeld mee gecombineerd 
wordt, dat er spiegelingen 
of speciale eff ecten zijn. Het 
resultaat is iets nieuws dat 
toch herkenbaar blijft: de 
bewerking maakt een we-
zenlijk deel uit van wat ik wil 
laten zien.
  

en  oelemei er  
wereldunie    

Passie voor Kunst. Het werk 
van Henk Koelemeijer be-
staat uit tekeningen, schilde-
rijen en beelden. De beelden 
uitgevoerd onder andere in 
brons en staal. (Deze  staal-
techniek is werelduniek).
Alles is te bewonderen op 
Voorweg 49b, Heemstede.

alter ans 
oude otogra  sche 

techie en   
De Heemsteedse fotograaf 
Walter Sans gebruikt voor-
al analoge en oude fotogra-
fi sche technieken. Zo maakt 
hij portretten met een 8x10” 
groot formaat camera op Po-
laroidfi lm. Hij is hiermee een 
van de weinige fotografen in 
Europa die nog zo werkt.
Tijdens Kunstlijn zal hij in 
zijn atelier in de Oude Meel-
fabriek ook Cyanotypen la-
ten zien. Dit is een oud af-
drukprocédé uit de begintijd 
van de fotografi e (ca. 1850).
Werk van Walter is eerder 
dit jaar wereldwijd gepubli-
ceerd in ‘the Pryme Annual 
Journal’.

o elien a er  
Als je langer kijkt, wordt het 
zichtbaar.

acintha ei nders
in e ui el  

Jacintha exposeert haar 
schilderijen in twee zalen in 
Theater De Luifel aan de He-
renweg 96.
Een zaal met monumenta-
le zeegezichten en een se-
rie kleurrijke werken. En een 
zaal met een verrassende 
nieuwe serie kleine zeege-
zichten en abstracte werken.

Info:
www.jacinthareijnders.nl.

en  Claire oe en  
el om

U bent welkom in mijn ate-
lier aan de Lorentzlaan 53 te 
Heemstede. Neem ook een 
kijkje alvast op: 
www.claire-loeff en.nl.

er aniels  door
met unst ma en

Ger is van 1943 en heeft zijn 
hele leven geschilderd. Mo-
menteel heeft hij de ziekte 
van Parkinson. Toch gaat Ger 
door met kunst maken.

In het atelier zijn nog ver-
schillende schilderijen te be-
wonderen en te koop uit de 
lange carrière van Ger.
Ook te koop tijdens de 
Kunstlijn: etnografi sche te-
keningen en Afrikaanse 
beelden.

ernande aniels  
lesgeven op het

atelier 
Fernande maakt acryl-schil-
derijen. Musici, meestal uit 
de wereld van de jazz, maar 
ook klassiek, en paarden die 
de schilderijen bevolken. 
Zoals Fernande het zelf zegt: 
“Dieren en muziek zijn beide 
goed voor de mens en dier.”
Fernande geeft ook nog 
steeds les op het atelier op 
donderdag ochtend; er is 
nog plek!

unstli n eemstede  geen e po in aadhuis, wel in e ui el
Heemstede - Door het vervallen 
van de jaarlijkse centrale exposi-
tie in het Raadhuis Heemstede, 
vormt het zalencomplex en de 
foyer van Theater De Luifel aan 

de Herenweg dit jaar het centrale 
punt van Kunstlijn 2018 in Heem-
stede.
Op zaterdag 3 november en zon-
dag 4 november kunt u de expo-

sitie alhier bekijken vanaf 11.00 
tot 17.00 uur. Een viertal beel-
dend kunstenaars uit Heemste-
de besloot werk in de ruime za-
len, de foyer en de gangen van de 
Luifel prominent over het voet-
licht te brengen.
In de eerste zaal exposeert Albert 
Röllich zijn schilderijen. Maat-
schappelijke onderwerpen, maar 
ook landschappen en stadsge-
zichten vormen ook nu de the-
ma’s van zijn werk. Soms met een 
speciale gloed, veroorzaakt door 
het toepassen van diverse druk-
technieken en computerbewer-
kingen.
In de tweede zaal toont Jacintha 
Reijnders haar monumentale zee-
gezichten en een geheel nieuwe Adriaan Brand.

Jacintha Reijnders.

Albert Röllich.

unstli n eemstede 

l ert llich - 
licht oepel 

Als ik door de lichtkoepel 
kijk zie ik blauw, alleen maar 
blauw. En soms komt er een 
wolk voorbij.
Zo lijkt nu mijn leven aan mij 
voorbij te gaan, wachtend 
op de nacht waarbij de ster-
ren zullen schitteren. Ik heb 
een serie van de lichtkoepel 
gemaakt. Het zijn schilderij-
tjes die je ook aan het pla-
fond kunt hangen.
Techniek: olieverf op linnen.

ondagmiddagconcert met  nalisten 
Prinses Christina Concours
Heemstede - Ook dit Concert-
seizoen van St. Podia Heemste-
de zijn er weer zeer talentvolle 
jonge musici, allen fi nalisten van 
het Prinses Christina Concours, te 
horen in De Oude Kerk. De drie fi -
nalisten die zich zullen presente-
ren zijn Vera Werkman, viool, Da-
niël Tibben, dwarsfl uit en Car-
ter Muller, piano. Daniël, Vera en 
Carter hebben als trio op uitno-
diging van het Prinses Christi-
na Concours en de Nederland-
se Ambassade een concerttour-

nee gemaakt door Canada en de 
Verenigde Staten in april en mei 
2018. Deze bijzondere drie talen-
ten zullen werken uitvoeren van 
Bach (Partita nr. 3 en Engelse sui-
te nr. 5), Martin (Ballade pour fl ute 
et piano), Martinu (Sonate for fl u-
te, violin en piano), Prokofi ev (so-
nate op.94 in D), Beethoven (Ro-
mance Op. 50) en Dopler (duet-
tino Americain op. 37). Het con-
cert vindt plaats in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede om 
15.00 uur.   De zaal is open vanaf 

14.30 uur. Het concert bijwonen 
kost €17,50.  Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl, 023-
5483838 of op de middag van het 
concert aan de zaal.

Wie heeft de mooiste stem van Heemstede?
armonie st icha l zoe t vertellers

Heemstede - Harmonie St. Mi-
chaël is op zoek naar vertellers. 
Leerkrachten of schoolleiders die 
werkzaam zijn op de Heemsteed-
se basisscholen en goed kunnen 
voorlezen/vertellen. Wil jij met de 
harmonie samenwerken om dit 
project uit te voeren? Meld je dan 
aan als verteller.

Een bezoekje aan de website van 
de vereniging is alles wat een de-
fi nitieve aanmelding nog in de 
weg staat:
www.stmichael-heemstede.nl

Inschrijven is alleen aan leer-
krachten of schoolleiders voor-
behouden. De verteller wordt uit-
eindelijk gekozen met stemmen.

Wie kent het boek The Snowman 
van Raymond Briggs uit 1978 

niet, of misschien heb je de fi lm 
gezien?

James maakt op een mooie win-
terdag een sneeuwman. Die 
avond, om klokslag midder-
nacht komt de sneeuwman tot 
leven. James wordt wakker en 
laat de sneeuwman zijn huis bin-
nen. Samen vliegen James en 
de sneeuwman naar de Noord-
pool om aanwezig te zijn bij het 
feest voor sneeuwpoppen. Daar 
is James de enige mens en ont-
moet de Kerstman. Als cadeau 
krijgt James een sjaal cadeau. Sa-
men vliegen de sneeuwman en 
James naar huis. De sneeuwman 
blijft buiten en James valt weer 
in slaap. Als James de volgende 
ochtend wakker wordt is slechts 
een sjaal de herinnering aan zijn 
avontuur.

Uniek is dat beeld, verteller en 
muziek dit verhaal vertellen.
Op zondag 9 december voert st 
Michaël de muzikale bewerking 
van het kinderboek uit. Samen 
met een verteller ondersteunen 
de musici de beelden. Het orkest 
is er al, nu de verteller nog. 
De zoektocht naar ‘de mooiste 
voorleesstem van Heemstede’ is 
bij deze begonnen. De leerkracht 
die wint krijgt kaarten voor de he-
le groep en de roem uiteraard.

Met alle vragen kun je terecht bij 
het secretariaat via secretariaat@
stmichael-heemstede.nl.

Op zondag 25 november sluit de 
aanmelding voor dit project. Tot 
die tijd kunnen ook de stemmen 
uitgebracht worden op de kandi-
daten. 

serie kleurrijke ei-tempera wer-
ken. Terwijl in de achterzaal een 
aantrekkelijk serie kleine zeege-
zichten en abstract werk te vin-
den is. Daar hangen ook foto’s 
van twee buitenlandse gastexpo-
santen. Ook dit jaar hangen in de 
gang foto’s van de recente reizen 
van Jos van Kesteren naar Nami-
bië en de Grand Canyon in de Ver-
enigde Staten. In de ruime foyer 
hangen voorts foto’s van Adriaan 

Brand. In de loop van de afgelo-
pen jaren heeft Adriaan de digita-
le mogelijkheden van fotografi e 
intensief verkend. Het resultaat 
vormt fascinerende bewerkin-
gen van de realiteit waarbij soms 
sprake is van een bevreemdende 
ondertoon.

Ook dit jaar is er sprake van een 
muzikale verrassing: op zaterdag-
middag vindt er een muzikaal op-

treden plaats van het trio ‘The 
Dangerous Toys’ uit New York.
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Alliance vrouwen trots ondanks 
verlies tegen Pinoké
Heemstede - Donderdag 25 ok-
tober konden de dames 1 van 
Alliance zich meten met Pinoké 
dat twee klasse hoger speelt. 
De wedstrijd werd gehouden in 
het kader van het bekertoernooi 
van de hockeybond. Een mooie 
graadmeter om te zien hoever 
de dames van Alliance op dit mo-
ment zijn. 

Alliance moet het vooral doen 
met speelsters uit de eigen 
jeugdopleiding. Pinoké dat mo-
menteel 7e staat in de hoogste af-
deling heeft zich, na promotie de-
ze zomer, versterkt. Met het bin-
nenhalen van ervaren internatio-
nals rekenen zij op handhaving in 
de Hoofdklasse. Vooral de nieuwe 
Australische en Nieuw-Zeeland-
se speelsters tillen het niveau van 
het team naar het hoofdklassen-
niveau.
Dat Pinoké sterker is dan Allian-

ce was vooraf al duidelijk. Allian-
ce ging echter overtuigend en fa-
natiek van start richting de defen-
sie van Pinoké. De dames uit Am-
stelveen vatte de wedstrijd mis-
schien wat lichtzinnig op al duur-
de dat niet heel erg lang. Na 10 
minuten spelen moest keepster 
Renee Schavemaker capituleren. 
De op de juiste plaats staande 
Anna O’Flanagan kon eenvoudig 
binnentikken. Alliance vocht voor 
wat het waard was, al konden de 
dames niet voorkomen dat ze bij 
de rust al tegen een 4-0 achter-
stand aankeken. Op alle posities 
was Pinokeé beter. Door de vele 
positiewisselingen, opkomende 
verdedigers en gebruikmakend 
van de vleugels kon Pinoké de Al-
liance verdediging op snelheid 
uit elkaar spelen. Slechts twee 
stafcorners vielen er te noteren in 
de eerste helft verdeeld over de 
twee teams. Na de pauze schroef-

de Pinkoe het aantal strafcorners 
op tot zeven. Keepster Schave-
maker verrichtte een aantal red-
dingen. Ook zij kon niet voorko-
men dat Pinoké uitliep naar zeven 
doelpunten. De 250 toeschou-
wers veerden op. Uit een van de 
schaarse aanvallen van Allian-
ce, werkte Milou Schoone de bal 
achter doelvrouw Gunneman van 
Pinoké. Het tegendoelpunt werd 
gevierd als werd de wereldbeker 
binnengehaald.

Ondanks de flinke (7-1) neder-
laag besloot Alliance na het laat-
ste fluitsignaal een ereronde te 
maken. Met een luid applaus wer-
den de dames beloond. Voor de 
jonge ploeg van Alliance is dit 
een mooie ervaring waarop zij in 
de reguliere competitie kunnen 
voortborduren. 

Eric van Westerloo

HBC speelt ondermaats maar wint toch
Heemstede - Tegen het laagge-
klasseerde VSV uit Velserbroek 
ging HBC zeker niet met lood in 
de schoenen op pad. VSV is een 
ploeg in de problemen. Na twee 
degradaties op rij staat de ploeg 
van coach Zonneveld er opnieuw 
niet best voor. 
Dat HBC niet ruim afstand nam 
van deze ploeg mag het zichzelf 
aanrekenen. Het was een heel 
slordige wedstrijd van beide kan-
ten. Het was HBC dat de mees-
te mogelijkheden kreeg om de 
partij te beslissen. Soms te ge-
haast, soms juist in een te laag 
tempo met veel onnauwkeuri-
ge passes sprong HBC dom om 
met hun kwaliteiten. Het duurde 
tot de 26e minuut alvorens HBC 
aan een voorsprong kwam. Goed 
werk van Jesse van Loon stel-
de Wouter de Bruijn instaat af te 
drukken. Zijn schot raakte de lat. 
De terugspringende bal werd at-
tent door Robin van de Linde af-
gemaakt. Kort daarop kreeg Van 
Loon de bal op maat aangespeeld 
door Nigel Goes om nog voor de 
pauze het tweede doelpunt te 
scoren. Na rust zou HBC moeten 
doordrukken maar trok zich te-
rug en het tempo verdween he-
lemaal uit de wedstrijd. Steunend 
op de solide verdediging dacht 

de ploeg van Jasper Ketting het 
wel rustig te kunnen uitspelen. 
VSV kreeg de geest en speelde 
met meer overtuiging dan in de 
eerste 45 minuten. Er ontston-
den wat kansen uit vrije trappen. 
Uit een door Tim Sewalt geno-
men hoekschop verdween de bal, 
zonder door iemand te zijn aan-
geraakt, in het doel over de ver-
bouwereerde HBC doelman Ver-
hage heen. Hij protesteerde nog 
wel omdat hij werd gehinderd. 
De soms warrig fluitende scheid-
rechter Oughris ging daar niet in 

mee en keurde de treffer goed. 
Het werd zo onverwacht nog 
spannend de laatste tien minu-
ten. VSV voelde dat er nog een 
gelijkspel te halen was. 
Uiteindelijk bleef de wedstrijd 
steken op een 2-1 overwinning 
voor HBC dat daarmee prima za-
ken doet en nu op een gedeel-
de tweede plaats staat. Zondag 
4 november ontvangt HBC thuis 
om 14.00 uur de nog ongeslagen 
koploper IVV. 

Eric van Westerloo

HBC G1 - OVERBOS G1  3-3 
De punten...
Heemstede - Tot op dit weekend zijn er door HBC G1 drie wed-
strijden gespeeld en is er geen punt gehaald. Dat valt wat na-
tuurlijk wat tegen, maar is door spelers wisselingen ook wel weer 
verklaarbaar. Vier nieuwe spelers inpassen in het team vergt wat 
tijd. Deze zaterdag werden in de kleedkamer 3 punten belangrijk 
genoemd om de 3 punten te kunnen halen.

Het eerste punt was het weer. Daar is geen invloed op, dus we 
waren blij dat het de hele wedstrijd droog was en zelfs af en toe 
met een lekker zonnetje op het veld liepen. Niks mis mee dus.

Als tweede punt werd het resultaat genoemd. Hard werken en 
de standaard opdrachten niet vergeten. Goed je positie houden 
en zorgvuldig in de passing zijn de belangrijkste daarvan. Coach 
George had in zijn opstelling dit keer voor een 2-spitsen systeem 
gekozen. Dat resulteerde al binnen 5 minuten in een goal van 
Martijn. Zijn harde schuiver ging door de keeper zijn benen. Het 
tweede doelpunt kwam van de andere spits. Een mooie, hoge 
voorzet van Davy werd fraai door Arjen over de keeper heen in 
de verre hoek gekopt. Weliswaar maakte Overbos nog voor de 
rust een tegendoelpunt, maar de voorsprong werd toch meege-
nomen naar de kleedkamer. In de tweede helft ging HBC door 
met het goede spel. Overbos liet zich echter niet onbetuigd en 
na 10 minuten was het weer gelijk. Jammer, maar HBC had er zin 
in. Een vlot lopende aanval over 3, 4 schijven werd door Arjen be-
kroond met een doelpunt. Nu nog trachten de voorsprong tot 
het eind te behouden. Helaas werd een misverstand tussen Je-
roen en Sebastiaan door Overbos afgestraft. De einduitslag, 3-3, 
betekende het eerste wedstrijdpunt. Best een goed resultaat.

De sfeer, als derde punt genoemd, was uitstekend. Een compli-
ment voor Sebastiaan, Johan, Liban, Maarten, Jeroen, Mathijs, 
Stijn, Davy, Bodiam, Debbie, Gert-Jan, Martijn en Arjen. Voor het 
hele team dus een pluspunt...

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Voetbal zondag
Pittige strijd voor RCH, wel 3 punten
Heemstede - De eerste helft was 
redelijk saai tussen RCH en Onze 
Gezellen uit Haarlem door veel 
balverlies en niet echt spannende 
kansen tot de 1-0 van Nigel Hoep 
uit een corner, die door iedereen 
gemist werd in het strafschopge-
bied en Nigel vrij kon inkoppen. 
Toen waren we al een half uur ver 
in de wedstrijd. Daarna heel veel 
strijd tot soms over het randje. De 
scheidsrechter moest vaak de ge-
le kaart trekken (10x). 

Met de rust was het nog steeds 
1-0 en OG kon geen aanspraak 
maken op een gelijkmaker. In de 
tweede helft werden de duels 
nog steviger. Veel verzorging was 
nodig. Dat iedereen nog redelijk 
normaal van het veld af kon lo-
pen mag wel een wonder heten. 
Ook in de tweede helft lukte het 
OG het RCH niet moeilijk te ma-
ken buiten de stevige duels. De 
meeste aanvallen kwamen van 
RCH, waarbij een tweede doel-
punt toch wel tot de mogelijkhe-
den hebben behoord. 
In de 55e minuut een strafschop 
voor RCH door hands van de OG-

aanvoerder en Xander Roosen 
schoot de bal beheerst in het net. 
De scheidsrechter kwam ogen te 
kort in de tweede helft en de laag 
hangende zon belemmerde ook 
enigszins het zicht. De duels ble-
ven stevig van beide kanten. Met 
nog 10 minuten te spelen kreeg 
Urwin IJssel van RCH zijn tweede 
gele kaart en kon vertrekken. Niet 
veel later had ook een OG speler 

zijn tweede gele kaart te pakken. 
RCH is de hele wedstrijd niet echt 
in gevaar geweest. Het bleef 2-0 
en RCH pakte daarmee weer eens 
drie punten na een verloren wed-
strijd (0-1 tegen Geel Wit) en een 
gelijkspel (1-1 tegen Terrasvo-
gels) in de voorgaande twee wed-
strijden, waarmee ze van de vijf-
de naar de derde plek in de rang-
lijst stegen.

Nigel Hoep kopte de 1-0 binnen (foto: Harry Opheikens).

Dubbel goud voor Roos Hennequin 
bij Junioren-Jeugdwedstrijd
Heemstede - Onlangs was HPC 
Heemstede met een flinke groep 
wedstrijdzwemmers aanwezig 
bij de Junioren-Jeugdwedstrijd 
in Purmerend. Yda-Lynn van Gu-
lik, Jacco van Gerven, Finn Koe-
ne, Twan de Vries, Reinaert Ra-
vesteijn, Justin van Wallinga, Jo-
chem Schotman, Matthijs Terp-
stra, Roos Ravesteijn, Patryk Hill, 
Lorenzo de Meij, Lucas Haits-
ma, Daan Jonkheer, Quinten Ra-
vesteijn,  Anna-Fleur Bouwman 
en Roos Hennequin zorgden er 
voor dat het een succesvolle én 
gezellig zwemmiddag werd. Na-
genoeg elke start van het team 
eindigde in een persoonlijk re-
cord. De meeste zwemmers 
zwommen vele – en soms zelfs 

tientallen! - seconden van hun 
tijden van het vorige seizoen af 
en trainster Greet van der Woord 
was dan ook enorm tevreden 
over de geleverde prestaties. “Ie-
dereen was enorm gemotiveerd 
en ging echt tot het uiterste.” Voor 
Roos Hennequin had de middag 
ook nog een gouden randje. Op 
de 200 meter wisselslag zwom ze 
niet alleen 23 seconden van haar 
tijd af, maar ze behaalde daar-
mee ook een gouden medail-
le in haar leeftijdscategorie. La-
ter op de wedstrijd herhaalde zij 
dit huzarenstukje door ook nog 
eens goud te winnen op de 100 
meter schoolslag. De Heemsteed-
se Roos mag terecht trots zijn op 
deze knappe prestatie!

Springdagen in Sommelsdijk,
ook HBC Gymnastics deed mee
Heemstede - Met een groep van 
27 kinderen van HBC Gymnastics 
en 4 man begeleiding reed een 
bus op zaterdag 27 oktober van-
af SportPlaza Groenendaal naar 
Sommelsdijk. Hier worden name-
lijk ieder jaar de Springdagen ge-
organiseerd en voor het tweede 
jaar heeft HBC Gymnastics hier-
aan deelgenomen. Om 11.00 uur 
begon de dag in het zwembad. 
Alle kinderen konden genieten 
van het water in het bubbelbad, 
het kinderbad, wedstrijdbad en 
de glijbaan. Ook het klimmen en 
hangen aan meester Jos was een 
favoriet onderdeel van de kin-
deren. Na een lekkere lunch met 
patatjes en naar keuze kip nug-
gets of een frikadel, werd er ge-
keken naar een demonstratie in 
de springhal, waaronder ook on-
ze leiding Eva een hoofdrol ver-
tolkte. Hoge salto’s met en zonder 
draaien en vele flikflakken wer-
den getoond.
Hierna mochten alle deelnemers 
weer zelf aan de gang met boog-
schieten, bowlen, klimmen en 
tokkelen. En als afsluiter kon ie-

dereen zelf laten zien wat ze kon-
den op de trampolines, tumbling-
baan en de trapezestok. Moe 
maar voldoen reed de bus weer 

terug naar Heemstede waar de 
papa’s en mama’s om 20.15 uur 
de kinderen stonden op te wach-
ten.

1e VerjaardagRun van Lopers Company by Enno
Heemstede - In november 2017 
ging de eerste Hardloopspeciaal- 
zaak en Trainingsschool van Heem-
stede open; Lopers Company 
by Enno. De eerste verjaardag 
wordt op vrijdag 9 november ge-
vierd met een 1e VerjaardagRun.
De start is om 19.00 uur uiter-
aard vanuit het ‘runninghouse’ in 
de winkel op de Binnenweg 35. 

Samen met toploopster Inge de 
Jong wordt een leuke route door 
Heemstede gelopen, waar ieder-
een aan mee kan doen. Lopen 
wordt afgewisseld met oefenin-
gen. Iedere loper kan deelnemen. 
Het schoenenmerk Brooks komt 
met twee koffers testschoenen 
die je mag uitproberen.
Wie jarig is trakteert. Voor elke 

loper staat er een goed gevul-
de goodie bag klaar. Deelname is 
gratis. Graag wel vooraf aanmel-
den.
Stuur een e-mail naar info@ 
loperscompanyheemstede.nl, 
geef het telefonisch door via 
0232 003 323 of loop gezellig 
binnen in de winkel op de Bin-
nenweg 35 om je op te geven.

Film:
Weg van jou
Heemstede - oensdag 7 no-
vember draait een romanti-
sche komedie. Het gaat om 
de stadse Evi. Met frisse te-
genzin wordt ze door haar 
werkgever van hip Rotter-
dam overgeplaatst naar stil 
Zeeuws-Vlaanderen. Dat het 
niet allemaal onverstaanba-
re Zeeuwen zijn, blijkt als Evi 
in Terneuzen de stoere visser 
Stijn ontmoet. Zou ze dan 
toch aarden in de Zeeuwse 
klei of keert ze liefst zo snel 
mogelijk terug naar haar 
vriend die in Rotterdam is 
gebleven?
De film is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, om 20.00 uur. 
Entree €7,-.
Reserveren via: 5483828 of
www.wijheemstede.nl.
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Aan de Zandvoortselaan: de Salt Seafood Wijnbar
Heemstede - Dat kende Heem-
stede nog niet: een restaurant 
waar je louter vis kunt eten. Het is 
Tjong Yin Pang, eigenaar van ‘Red 
Orchids’, het restaurant aan de 
Zandvoortselaan 145, die de stap 
zette om een echt seafood restau-
rant te openen. Al trendy in gro-
tere plaatsen, de seafood wijnbar, 
en nu dus in Heemstede. Tjong 
Yin Pang hoefde niet ver te zoe-
ken voor een mooie ruimte. De-
ze zomer kwam ruimte leeg op 
nummer 139 aan de Zandvoort-
selaan, een paar deuren verder-
op.
Een prachtige ruimte met voorin 
links in de zaak een intieme set-
ting met sfeervolle tafeltjes. Daar 
ook staat de ‘seafood bar’, vis en 
schaaldieren liggen er  gekoeld 
om gezien te worden. Wat wil 

je straks kiezen? Vis van de dag 
of een van de menusuggesties? 
Kom je er niet uit of wil je een 
voedselwens doorgeven? Chef-
kok David Bakker (die zijn spo-
ren verdiende in de seafood bar 
Amsterdam) is een benaderba-
re en hulpvaardige kok: vraag en 
hij draait!

Overigens staat Daisy Jagerman 
de restauranteigenaar terzijde als 
bedrijfsleidster. Zij heeft tevens 
een vinger in de pap gehad bij de 
geslaagde inrichting van de zaak.  
Klassiek, maar huiselijk. Sommige 
tafels zijn gedekt, andere tafels 
ogen zonder tafellaken meer on-
gedwongen. Soms heb je zin om 
ongedwongen te eten. “Je kunt 
hier ook aan de bar eten”, vertelt 
ze, en wijzend op de mooie wij-

nen: “Ook als je alleen een lekker 
glas wijn wilt al dan niet met een 
bijpassend hapje, ben je welkom.” 
Laagdrempeligheid ten top.

De chef vertelt over de verschil-
lende vissoorten maar geeft aan 
dat binnenkort wel een stukje 
vlees te bestellen is. Daarnaast 
kun je ook vegetarisch smikkelen.
Waarom eigenlijk alle aandacht 
voor vis? Tjong Yin Pang: “In het 
andere restaurant, Red Orchi-
ds, viel het me op hoeveel vraag 
er naar visgerechten was.” Hij be-
sloot daar op in te springen. Van 
Sashimi tot aan Hollandse gar-
nalen, van tonijn, inktvis naar 
kreeft... en nog veel meer. Zowel 
de doorgewinterde viseter als de 
wat meer behoudende vislief-
hebber komt aan zijn trekken.

En houd je van oesters? Deze 
seafood wijnbar biedt ze uit ver-
schillende windstreken. Iers of 
Frans, elke soort heeft een ver-
haal en eigen smaak.
Zoals de naam doet vermoe-
den kun je hier ook een goede 
wijn bestellen, ook uit verschil-
lende landen. “Alle expertise die 
een sommelier heeft is aanwezig”, 
zegt Tjong Yin Pang. Het enthou-
siaste drietal heeft er, samen met 
het gehele team, heel veel zin in 
om iedere nieuwsgierige Heem-
stedenaar te laten kennisma-
ken met het restaurant. Op dins-
dag gesloten maar verder op alle 
dagen van de week geopend.
Tel. 023-7435504 en
info@seafoodbarsalt.nl.

Joke van der Zee

Open dag ‘Beleef het 
Sieraad’ bij Agusto
Heemstede - Op zaterdag 3 no-
vember vindt voor de vierde keer 
de jaarlijkse open dag van de 
goud- en zilverbranche, ‘Beleef 
Het Sieraad’ plaats.

Sieraden en horloges staan dan 
in de spotlights, want meer dan 
200 Nederlandse juweliers, goud-
smeden en uurwerkmakers stel-
len die dag hun winkels en ate-
liers open voor het publiek. Ook 
Agusto Edelsmid in Heemstede 
doet hier aan mee.

Alle facetten van het ambacht 
worden tijdens de open dag 
Beleef Het Sieraad getoond door 
de deelnemende bedrijven uit 
de sieraden- en horlogebran-
che. Ook kunnen bezoekers te-
recht met vragen als: wat bepaalt 
de kwaliteit van diamant, is dit 
horloge echt of namaak, hoe 
worden goud en zilver omgeto-
verd tot een sieraad? De juwe-
liers, goudsmeden en uurwerk-

makers geven deskundig ant-
woord.
De ervaring leert dat het publiek 
veel belangstelling toont voor 
deze kans om meer te weten te 
komen over de vakkundige we-
reld achter de schittering van ju-
welen en horloges. De bezoekers 
kunnen op deze dag deelnemen 
aan speciale activiteiten, geor-
ganiseerd door de ondernemers. 
Daarnaast zijn er verschillende 
acties en aanbiedingen.
 
Kom langs bij Agusto Edelsmid in 
Heemstede om gratis uw sieraad 
te laten polijsten of uw zettingen 
te laten controleren. U profiteert 
ook van verschillende acties. Zo-
als de ‘tweede Swivel voor de hal-
ve prijs’. Of 50% korting op alle 
horloges. 
Meer informatie over deze dag en 
deelnemende bedrijven is te vin-
den op www.beleefhetsieraad.nl.
Agusto vindt u op de Binnenweg 
55, Heemstede.Tel: 023-5287678.

Overweldigend…!
Zaterdag 20 oktober was er een receptie
vanwege het 40-jarig bestaan van mijn zaak 
Ben Weijers Haarmode.
Wat was ik, maar ook mijn team, verrast met 
de enorme opkomst. Ondanks het feit dat het
herfstvakantie was, hadden vele mensen
(over de honderd!) de moeite genomen om mij 
te komen feliciteren met deze mijlpaal.
Het was ook heel erg leuk dat er klanten waren
die van generatie op generatie al bij ons komen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn 
komst, mooie woorden, cadeaus, kaarten etc.

Deze warme belangstelling geeft mij een extra 
‘boost’ om voorlopig nog lekker door te gaan.

Ben Weijers.

Bodyflow, een zachte vorm van Pilates met yoga
Heemstede - “Ik hou van bewe-
gen”, zegt Angela Kurstjens (52), 
“ik heb mijn hele leven al een pas-
sie voor sport.” De van oorsprong 
Berlijnse gaf onder meer skiles 
bij Club Med en training in cal-
lanetics. Sinds ze tien jaar gele-
den kennis maakte met Pilates 
liep ze meteen warm voor de-
ze vorm van lichaamstraining. “Ik 
vind het heel belangrijk dat ie-
dereen, vooral vrouwen, goed 
met hun lijf blijven omgaan, on-
geacht hun leeftijd. Ze ontwikkel-
de een gecombineerde vorm van 
Pilates en yoga en noemt het bo-
dyflow. Bij de Praktijk Heemste-
de zijn deze lessen te volgen op 
dinsdagavond en op donderdag-
ochtend. Angela legt uit: “Pilates 
is een training die erg goed is 
voor de core-spieren, de samen-
werking van rug- en buikspie-

ren, en yoga zorgt voor lengte 
in de spieren en voor rust. Als je 
die twee disciplines samenvoegt, 
krijg je een lesvorm die wat soe-
peler is voor de spieren en daar-
mee toegankelijk voor iedereen.”                                                                                               
Er bestaan vele manieren om 
te trainen op een sportschool, 
veelal gericht op kracht, met 
als doel een sixpack te ontwik-
kelen. “Maar”, verklaart Ange-
la, “daarbij vergeten we vaak 
om het lichaam te voelen. Bij Pi-
lates ben je gedwongen om je li-
chaam te voelen, anders gaat het 
pijn doen en ook yoga dwingt 
je om goed te rekken en con-
tact te maken met je gevoel.”                                                                             
Is bodyflow gemakkelijker dan 
Pilates? “Dat kun je niet zo stel-
len. Het tempo is rustiger, lang-
zamer en daarmee doelgerich-
ter. Je geeft zelf het tempo aan en 

hoeft zeker niet op je buurvrouw 
te letten, want iedereen zit an-
ders in elkaar. Je zult ook merken 
dat de ene dag de andere niet is. 
Als je verkouden bent of het druk 
hebt zal je lichaam anders reage-
ren en kan je bijvoorbeeld meer 
last hebben om het juiste even-
wicht te vinden. Het evenwichts-
orgaan wordt in het dagelijks le-
ven te weinig getraind. Als we ou-
der worden gaan we naar de op-
ticien voor een bril en kopen we 
een gehoorapparaat voor het ge-
hoor, maar het evenwicht wordt 
ook slechter met leeftijd. De les-
sen zijn uitermate geschikt voor 
de ontwikkeling van balans, ener-
gie en houding. Ik gun iedereen 
een verbetering daarin, vrij van 
pijn.” 
Bel voor een gratis proefles: 
023-5291642. Adres: de Praktijk 

Heemstede, Jan van Goyenstraat 
25-27 in Heemstede. Website: 
www.depraktijkheemstede.nl.                                                                  

Mirjam Goossen

Angela Kurstjens.

Column
Een moment van bezinning

Terwijl ik dit typ en begin met een titel als “een moment van 
bezinning” denk ik echt waar? Typ ik dit echt? Ja dus. Alhoe-
wel de nuchterheid zelve is dit oprecht een moment dat ik 
niet zomaar voorbij mag laten gaan.
Een bijzondere week hier op kantoor. Donderdag 1 novem-
ber a.s. bestaat Hiddes Advocatuur vijf jaar. En dat is, zo 
vind ik, niet zomaar iets.
Vijf jaar waarin ongelofelijk veel is gebeurd. Ik noem 3 grote 
verbouwingen binnen hetzelfde kantoor, van 1 medewerker 
naar 4 medewerkers, van 1 dossier tot duizend+ dossiers 
en van nieuwe cliënten naar een hele fijne vaste kring van 
cliënten. Inmiddels zelf trots lid van de vereniging Familie-
recht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) waarbij ik in 
de genoemde vijf jaar een driejarig opleidingstraject heb vol-
tooid met goed gevolg. Pittig, maar dan mag je jezelf wel 
benoemen als familierechtspecialist én mediator. Iets waar ik 
trots op ben, omdat je weet dat je als advocaat dan net dat 
beetje meer kan bieden.
Waar mijn trots excelleert is het kantoor zoals dat er nu staat. 
Een fijne plek waar cliënten zich op hun gemak voelen en wij 
hun met raad en daad bijstaan. De utopie die ik had over een 
eigen advocatenkantoor bleek niet zo utopisch. Het kan dus 
écht. Een advocatenkantoor waarbij een informele werk-
sfeer zowel extern als intern voorop staat.
En het leuke aan dit alles is: ik doe het niet langer alleen. 
Waar ik er in volle glorie vijf jaar geleden alleen voor stond, 
ben ik nu omgeven door fantastische medewerkers. Gelijk-
gestemden met een gelijkende visie hoe het wel en niet moet 
binnen de advocatuur. Samen bouwen wij aan de toekomst 
voor Hiddes Advocatuur.
Kan ik een kijkje nemen in de glazen bol voor de komende 
vijf jaar? Nee, ik stel jullie lezers teleur. Hiddes Advocatuur is 
nu al zo veel meer dan dat ik voor ogen had, dat ik mij niet 
meer durf te wagen aan voorspellingen. Wat ik wel hoop en 
waar ik voor sta is dat ik het succes van Hiddes Advoca-
tuur naar een next level wil tillen samen met mijn team. Nooit 
mag hierbij de integriteit en de basis van het kantoor ver- 
loren gaan, want daar zit ons succes. Van dat gegeven ben 
ik inmiddels overtuigd.
Wij zijn geen “kantoortje” meer, maar een volwaardig kan-
toor met een goede naam in Heemstede en omstreken. En 
daar ben ik, maar ook mijn medewerkers, heel erg trots op.
Deze column kan niet zonder een woord van dank. In de 
eerste plaats aan mijn gezin en familie. Meermaals moet 
mijn gezin (dat in de vijf jaar ook nog is uitgebreid) wijken 
voor de ambities van mij en mijn kantoor. Altijd word ik hier-
in gesteund, zelfs als mama er weer eens niet bij is. Mijn ou-
ders; klusjesman van kantoor en oppas in één. Maar ook 
mijn (oud)medewerkers; Edith, Ella en Esmee (oud: Melissa, 
Rachel en Sukruye). Meiden ik ben blij met jullie, we gaan 
knallen de komende vijf jaar!
En last but not least: de cliënten. Jullie (en dan spreek ik ook 
even namens mijn collega’s) maken onze dag elke keer weer 
goed. Het vertrouwen dat jullie in ons hebben is niet in waar-
de uit te drukken. Elke bedankmailtje, bloemetje of compli-

mentje dragen we bij ons. Want 
uiteindelijk doen wij dit werk om 
onze cliënten een stukje verder 
op weg te helpen…
Mijn dank is groot en ik zie uit naar 
wat de komende vijf jaar voor 
Hiddes Advocatuur gaat bren-
gen.
Door mw. mr. B.M.C.M. van der 
Wel-Hiddes

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Vocal group Close-Up 
presenteert ‘Love Me Tinder’
Heemstede - Op zaterdag 24 en 
zondag 25 november brengt Vo-
cal group Close-Up haar gloed-
nieuwe show ‘Love Me Tinder’ 
naar Theater De Luifel. Ons le-
ven digitaliseert in rap tempo. 
De techniek staat voor niets en 
maakt het leven steeds makkelij-
ker en eenvoudiger. Maar is dat 
wat we willen in onze wereld? 
Vocal Group Close-Up zingt over 
deze vraag. Een breed scala aan 

a capella muziek passeert daar-
bij de revue: van prachtige meer-
stemmige ballads tot verrassen-
de up-temponummers. Het koor 
zet daarbij Romeo en Julia cen-
traal in een regelrechte WhappSi-
teStory: vol intriges, haat en ech-
te liefde. Kaarten voor de shows 
kosten 15 euro voor volwasse-
nen en 10 euro voor kinderen. 
Kaarten zijn te bestellen op www. 
vocalgroupcloseup.nl/kaarten.



VolZin is een maandelijkse rubriek van de
Protestantse Gemeente Heemstede.

Een kennismaking in woord en beeld met een open en betrokken
geloofsgemeenschap. 

Reacties zijn welkom via volzin@pknheemstede.nl 
Bezoek onze website
http://kerkpleinheemstede.nl

 AGENDA
Zondag 4 november 10.00 uur 
Oude Kerk, kerkdienst, 
voorganger ds. A. Molendijk
Dinsdag 6 november
19.15-19.45 uur Oude Kerk, 
stilteviering
Donderdag 8 november
20.00 uur Pauwenhof:
Homo Deus, is de mens een god?  
Ds Pieter Terpstra bespreekt 
ethische vraagstukken naar 
aanleiding van Harari’s boek, vrije 
toegang.
Zondag 11 november 10. 00 uur 
Oude Kerk, kerkdienst, voorganger 
ds. P.I.C. Terpstra
Dinsdag 13 november
19.15-19.45 uur Oude Kerk, 
stilteviering
Zondag 18 november 10.00 uur 
Oude Kerk, kerkdienst, voorganger 
ds. A. Molendijk
Dinsdag 20 november
19.15-19.45 uur Oude Kerk, 
stilteviering
Donderdag 22 november
20.00 uur Trefpunt, Bennebroek: 
Gert Peelen over Harry Kuiterts 
bijdrage aan het protestantisme, 
‘het algemeen betwijfeld christelijk 
geloof’. 
Zondag 25 november
10.00 uur Oude Kerk, kerkdienst, 
afsluiten kerkelijk jaar, voorgangers 
ds. P.I.C. Terpstra en ds A. Molendijk
Dinsdag 27 november
19.15-19.45 uur Oude Kerk, 
stilteviering

Locatie:
Oude Kerk: Wilhelminaplein, 
Heemstede
Pauwenhof: achter de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede
Trefpunt: Akonietenplein, 
Bennebroek

Tijdens de kerkdiensten is er 
kinderkring voor jeugd van 4-12 jaar 
en crèche voor de allerjongsten.

De werkelijkheid van de ander
Op 28 oktober jl. was Marjolein van Haaften, 
onderzoeker bij Bureau Discriminatiezaken, de 
preker van de negende “Preek van de Leek” in 
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. In de 
Preek van de Leek willen wij als Protestantse 
Gemeente ons actief verbinden met onze om-
geving door inspirerende sprekers van buiten 
te vragen hun licht te laten schijnen over een 
actueel thema, of een onderwerp dat hen aan 
het hart gaat. De Bijbeltekst waarmee ze haar 
preek opende, is een brief van Paulus waarbij 
hij oproept tot het aanvaarden van anderen.

Vooroordelen: wie heeft ze niet?

Het aanvaarden van andere manieren van leven 
is in de realiteit niet eenvoudig. Iedereen kan ge-
discrimineerd worden: via pesten, schelden, be-
dreigingen of buitensluiting. Minderheidsgroe-
pen die een groter risico lopen op discriminatie 
dan anderen zijn etnische groepen, moslims, 
homoseksuelen en mensen met een beperking. 
Discriminatie, wij-zij-denken, vooroordelen; het 
is complexe materie. 

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst kunnen schuren: het één staat niet 
boven het ander. In Nederland is het aan de 
rechter om in specifi eke zaken af te wegen welk 
grondrecht voorrang heeft. 
Ook al is er een grote, gematigde middengroep, 
die niet gedwongen wil worden om te kiezen, 
zijn het vooral de extreme meningen die dankzij 
social media meer aandacht krijgen dan ooit. 
Dat vergroot het wij-zij-denken. Iedereen leeft 
steeds meer in zijn eigen wereld, zijn eigen ‘bub-
ble’; door social media vind je in de directe 
reacties bevestiging van je eigen denkbeelden. 
Enkele voorbeelden zijn de ophef rond de in-
zending van een make-up artist en de harde 
toon in de Zwarte Piet discussie.
Positieve ontwikkelingen zijn allianties tussen 
diverse minderheidsgroepen en projecten om 
onderlinge verdraagzaamheid te bevorderen. 
Zoals een uitwisseling tussen een Amsterdamse 
rabbijn en moslimmeiden; vrouwen van de Fa-
tih moskee in Haarlem Noord die bij de vrouwen 
van de Nieuw Apostolische kerk op bezoek gin-
gen. Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren, 

samen eten en praten; het bevordert 
onderling begrip en verbinding. 
In het boek ‘De werkelijkheid van de 
ander’ staan interviews van ruim 20 
Haarlemmers over geloof, vrijheid en 
eigenheid. Hoe vrij voelen gelovigen 
en niet gelovigen zich? En hoe vrij laten 
zij de ander? 

Haar oproep tot slot is dan ook om 
allianties te vormen: “Zet je in voor de 
ander, ook voor hen die niet tot je eigen 
groep behoren.” 

Jacqueline Otto en Max van der Zwaag Bundel met gesprekken over discrimatie

Marjolein van Haaften

Verschillende bloemen maken een mooi 
boeket

 Even steun in de rug nodig?
Humanitas Zuid-Kennemerland is er 
voor iedereen en biedt prak� sche hulp.

Bijvoorbeeld
‒  om je fi nanciën op orde te krijgen;
‒  bij een lastige omgangsregeling;
‒  als het thuis niet zo lekker loopt;
‒  of als je je eenzaam voelt.

Meer weten? Bel 023 576 3440 of
kijk op humanitas.nl/zuid-kennemerland
zuid-kennemerland@humanitas.nl

Harmonie St. Michaël is op zoek naar leer-
krachten of schoolleiders die werkzaam zijn op 

De uitvoering is op 9 december en op 25 november sluit de 
aanmelding. Haal jij voldoende stemmen?

Contactadres voor vragen:
secretariaat@stmichael-heemstede.nl

Maar, wie is de verteller?

de Heemsteedse basisscholen en goed kunnen voorlezen/
vertellen. Wil jij met ons samenwerken om dit project uit te 

voeren dan kan je je aanmelden als verteller.
Een bezoekje aan de website van onze vereniging is alles wat 

een definitieve aanmelding nog in de weg staat. 
www.stmichael-heemstede.nl

Uniek project The Snowman
Beeld, muziek en verteller

in theater de Luifel in Heemstede

Vrijdag 9 november vieren we het 1 jarig bestaan, met de 
1e VERJAARDAGRUN. Samen met toploopster Inge de Jong gaan
we een mooie route lopen. 
Brooks stelt een koffer met testschoenen beschikbaar. En wie jarig 
is trakteert; voor elke loper is er een verrassende goodiebag!

LOPERSCOMPANY 
BY ENNO  9 NOV 
1E VERJAARDAGRUN 

Binnenweg 35
2101 JB  Heemstede
023 - 20 033 23

info@loperscompany.nl
www.loperscompany.nl
fb: Lopers Company by Enno

Tijd:
19:00 uur
Deelname is gratis, 
wel graag vooraf 
aanmelden

Lopers Company by Enno

1E 
VERJAARDAG

RUN

Vrijdag 9 november - 19.00 uur

Elke loper kan 
meedoen

Wel graag vooraf 
aanmelden

1E VERJAARDAGRUN

Lopers Company by Enno
Binnenweg 35

2101 JB  Heemstede
023 - 20 033 23

info@loperscompanyheemstede.nl
www.loperscompanyheemstede.nl

fb: Lopers Company by Enno

Te koop:
1 Paar heren wandelbergschoenen 
mt 43 €30,-. 1 Paar dameswandel-
schoenen mt 41 €30,-.
Tel. 023-5291294

Gevraagd:
Heeft iemand nog een restje bruine 
tuinbeits over ? Mijn vogelhuisje 
heeft een likje nodig.
Tel. 06-33648026

Te koop:
Niet gebruikt,nw. fietskar voor kind 
en hond, staat maar in schuur voor 
€50,-. Na 19.00 uur bellen.
Tel. 023-5288154

Gratis afhalen:
Videorecorder met aansluiting voor 
tv en een groot aantal films. Voor 
kinderen en volwassenen.
Tel. 023-5240438

Te koop:
Squala flitskwisspel groep 6-8 €5,-. 
Zakgeldspel €5,-. Het grote rekenspel 
€12,50. Gtst spel €5,-. Verrekijker op 
statief compl. nw. €25,-. Top model 
tekenboeken, div. exemplaren €10,-. 
Tel. 023-5841538
Te koop:
Mac book pro 2012, 15 inch met 
dvd rw 512 gb geheugen i.g.st. en 
gereset. €450,-. Tel. 06-22209627
Te koop:
Nw. Hemmes staande kapstok h. 185 
cm, diam. 50 cm. €30,-.
Tel. 06-14651671
Te koop:
Extra autostoel Peugeot 307 sw ref: 
8850tc-8850tf-8850th 1x gebruikt 
€100,-. Tel. 06-14651671

Te koop:
Div. Harley Davidson goederen 
motorhesje leer XXL €50,-. Embleem 
oranje zwart €35,-. Boek €35,-. 
Damesfiets €200,-. Tel. 06-23524668
Te koop:
4 Volvovelgen XC90 met winer-
banden 215/65 R16 ‘04-’08 kan ook 
voor cross country €500,-. Herenfiets 
hybride €150,-. Tel. 023-5255325
Te koop:
Kerstkaarten maken mt de kids? 
Knutselen voor ca. 25 kaarten + enve-
loppen €2,-. Tel. 023-5470507
Te koop:
Herenfiets transport double dutch 
zwart 3 versn €185,-. Pokemon 
kaarten pak van 50 stuks €15,-.
Tel. 06-39344124



Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

1 november
  Lezing Rembrandt in de Jor-
daan. De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. En-
tree: €12,50. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
5483828.

8 november
  Najaarsbijeenkomst HVHB, 
Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein, v.a 19.30u. Info:
www.hv-hb.nl.

  NVVH Vrouwennetwerk le-
zing over kleurenanalyse, 14u. 
EHBO-gebouw, Herenweg 88a, 
Heemstede. Gratis voor le-
den. Anders: €2,50. Info: 023-
5477486 of www.nvvh.nl.

2 november
  Trefpuntcafé Bennebroek: Ze-
bra zorgboerderij Vogelen-
zang. Akonietenplein 2 Benne-
broek. Zaal open 20u. Aanvang 
20.30u. Toegang vrij.

  ‘Eglentier doet Ampzing’, 
20.30u. Spel: Theatergroep 
Eglentier in Haarlemmer Hout-
theater, V Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem. Ook voorstellin-
gen op zaterdag 3 en zondag 
4 november. Kaarten via www.
eglentier.nl.

9 november
  1e VerjaardagRun van Lopers 
Company by Enno, 19u vanuit 
de winkel aan de Binnenweg 
35. Gratis deelname. Oefenin-
gen en tips en goody bag. Aan-
melden: info@loperscompany-
heemstede.nl, 0232 003 323 of 
in de zaak.

3 november
  Tweedehands speelgoedbeurs 
in de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. In-
breng: 9-10u. Verkoop: 11.30-
12.30u. Afrekenen: 15-15.30u. 
Voor informatie instructie: kle-
dingbeursjacoba@gmail.com.

  Presentatie Facestories, boek 
met (minder) bekende ge-
zichten met hun verhaal. 15u. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Toegang 
vrij. Tel. 023-5282472. Info: 
www.boekhandelblokker.nl.

3  en 4 november
  Expositie Kunstlijn in de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede en 
andere locaties in Heemstede. 
11-17u. Overal vrij toegang.

10 november
  Cruquiusconcerten met Joa-
chim Eijlander & Friends, 
20.15u. Museum de Cruquius. 
€23 toegang. Kaarten onder 
andere via www.CruquiusCon-
certen.nl (€ 23,- incl. pauzecon-
sumptie).

▲

17 november
  Sinterklaas in Heemstede. Aan-
meren Herfstlaan bij het mo-
lentje om 11.30u. Meet & Greet, 
optocht, ontvangst op het 
raadhuis en aansluitend vertel-
theater.

24 en 25 november
  ‘Love Me Tinder’, show van Vo-
cal group Close-Up uit Heem-
stede. Entree: 15,- volw en kin-
deren: 10,-; kaarten via www.
vocalgroupcloseup.nl/kaarten.

4 november
  Vlooienmarkt in Heemstede, 
Sportcentrum Groenendaal 
a/d Sportparklaan. 9.30-16u. 
€2,50 entree, kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding gra-
tis entree. Info: 0229-244739 of 
244649 en www.mikki.nl.

  Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12-13.30u. Gebouw 
Zang & Vriendschap, Jansstraat 
74, Haarlem. Inlichtingen: 023-
5312396.

18 november
  Winkeliers Jan van Goyenstraat 
organiseren Sint op Dak, met 
leuke activiteiten rondom be-
zoek Sinterklaas en pieten. 
16.30-18.00u.

5 november
  Themamaaltijd Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Aanmelden uiterlijk 10u op 
5/11. €10,25.  Belt u hiervoor 
tel. 5483828.

Dinsdag 6 november
  Lezing ds Pieter Terpstra (PKN 
Heemstede) over de toekomst 
van de mensheid. 20u. Pauwe-
hof, Heemstede.

13 november
  Taxatie- en restauratie ad-
vies avond bij Lionsclub Haar-
lem-Spaarne, Kinderhuis-
singel 1, Haarlem. V.a. 19u. 
Toegang: 10,- en 10,- ex-
tra per object. Aanmelden:
haarlem.spaarne@lions.nl met 
opgave van objecten. 

7 november
  Knutselclub, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. 13.30-15u. Kos-
ten: €5,-. WIJ Heemstede. Aan-
melden: 5483828.

  Film ‘Weg van jou’ bij WIJ 
Heemstede, Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 20u. €7,-. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of 5483828. 

14 november 
  Parkinson Café, 14-16u. Dit-
maal over ‘Tandem’. Locatie: 
Wijkcentrum De Ringvaart, Flo-
ris van Adrichemlaan 98 Haar-
lem. Toegang €2. Informatie: 
023-5278170 of 06-36323306.

TENTOONSTELLINGEN

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

14 31 oktober 2018

Trio Rodin tilt kamermuziek
naar hoger plan in Cruquiusgemaal
Regio - Afgelopen zaterdag 
speelde het jonge talentvolle en 
gepassioneerde Trio Rodin, ver-
noemd naar de vermaarde Franse 
beeldhouwer, de sterren van de 
hemel in het Cruquiusgemaal. De 
drie jonge Spanjaarden, te weten 
Carles Puig op viool,  Esther Gar-
cia op cello en Jorge Mengotti 
op de piano hebben hun Trio Ro-
din in 2011 opgericht. Zij volgden 
hun masteropleiding aan de Ita-
liaanse Scuola Superiore Interna-
zionale di Musica da camera del 
Trio di Trieste in Duino. Het Trio 
Rodin won en wint menig klas-
siek muziekprijs.

Hun programma droeg het the-
ma ‘Liefde en dood’, de twee be-
langrijkste kwesties in ieders per-
soonlijk leven, die dit concert als 
snijpunten doorkruisten. De mu-
sici trapten de avond af met het 
piano trio  ‘Jacobs droom’ van Jo-
seph Hadyn in es klein. Een prach-
tig stuk met een wat somber in-
gezette andante, gevolgd door 
een heerlijke allegro. Trio Rodin 
weet dit stuk in volle glorie uit te 
voeren, je ziet en hoort duidelijk 
dat de drie musici goed op elkaar 
zijn ingespeeld. Prachtig. Daarna 
volgen vijf stukken van de Russi-
sche componist Dmitri Shostako-
vich, eigenlijk geschreven voor 
twee violen en piano, maar uitge-
voerd door Trio Rodin op een vi-
ool, een cello en piano. Het trio 
had zelf een hand in het arrange-
ren van dit stuk.  De vijf diverse 
composities, een Prelude, een Ga-
votte, een Elegy, een Waltz en een 
Polka, worden feilloos achtereen 
uitgevoerd en karakteriseren te-
meer de veelzijdigheid van Dmi-
tri Shostakovich als componist. 

De virtuositeit van het Trio Rodin 
komt echter als hoogtepunt naar 
voren in het stuk ‘Song and dance’ 
van de hedendaagse compo-
nist Anatolijus Šenderovas, gebo-
ren in Rusland en thans wonend 
in Litouwen. Een zeer complex 
en neoklassiek stuk, waarbij me-
nig experimenteren op de instru-
menten niet geschuwd wordt en 
waarvoor je als musicus van zeer 
goede huize moet komen. 

Pianist Jorge Mengotti gaf piano-
spelen een volstrekt andere di-
mensie, door fi jne draadjes langs 
de pianosnaren te halen. ‘Song 
and dance’ is mysterieus, onheil-
spellend en overweldigend tege-
lijk. De uitvoering werd vol pas-
sie neergezet en het trio had ook 
duidelijk plezier in het spelen van 
dit moeilijke stuk. Het publiek 
was zichtbaar enthousiast en be-

loonde dit met een daverend ap-
plaus. 
Na de pauze werd het Piano trio 
no 1 opus 48 in d klein van Felix 
Mendelssohn in volle sereniteit 
uitgevoerd. Mooie kamermuziek. 
Als toegift brachten deze Spaan-
se jongelingen ‘Intermezzo’ uit de 
opera Goyescas ten gehore van 
de Spaanse componist Enrique 
Granados. 
Indrukwekkende kamermuziek 
op deze avond van het allerhoog-
ste niveau, verfi jnd op de juiste 
smaak gebracht door dit Trio Ro-
din, dat speciaal voor deze avond 
van de Cruquiusconcerten vanuit 
Madrid naar Nederland was ge-
komen. De dag daarop vlogen ze 
weer terug naar Spanje.
Meer informatie op:
www.cruquiusconcerten.nl. 

Bart Jonker

naar hoger plan in Cruquiusgemaal

Nieuwe 
MatchBoox
Regio - MatchBoox presenteert 
de C. Buddingh’ Collectie.
Een evenzo hilarisch als gruwe-
lijk sprookje over een opvliegen-
de man, een verhaal over een ijs-
koud jongetje en zijn wanhopi-
ge ouders, een serie tamelijk sug-
gestieve limericks en een droog-
komische opsomming van de ei-
genschappen van een kachel vor-
men samen de uitbundig vorm-
gegeven Collectors Edition van 
Matchboox.
In de door Buddingh’’s biograaf 
Wim Huijser samengestelde bij-
dragen komt steeds één ding dui-
delijk naar voren: Cornelis Bud-
dingh’ verstond als geen ander 
de kunst van het letterlijk nemen 
van woorden en gezegden om zo 
de betekenis ervan te laten kan-
telen. Vormgeefster en beeldend 
kunstenares Henny van Daalen 
voorzag alle vier de Matchboox 
van prachtige, bontgekleurde il-
lustraties die de diverse verhaal-
lijnen volgen en tegelijkertijd een 
duidelijk herkenbare eigen signa-
tuur vormen. 
De uitgave is tot stand gekomen 
in samenwerking met Buddingh’-
biograaf Wim Huijser en de erven 
Buddingh’. Bestel dit collectors 
item via www.matchboox.com.

Wim van Hooff, tandtechniek om in te bijten
Heemstede - Niks lastiger dan 
een gebit wat niet goed zit, een 
pijnpuntje heeft of te los zit, 
waardoor je die appel niet meer 
weg kan happen. Dan helpt de 
tandprotheticus je direct zonder 
tussenkomst van de tandarts.
In Heemstede is Wim van Hooff 
altijd gemakkelijk bereikbaar, 
023-5293295, of als mooie service 
ook in het weekend:
06-17776777. 

Wim zit al 42 jaar in het tandtech-
nische vak, waarvan 25 jaar zelf-
standig, met praktijken in Haar-
lem en Heemstede. Hij begon 25 
jaar geleden en eigen praktijk in 
Haarlem aan de Rustenburger-
laan 4 met een tandtechnieker en 
een tandarts die de naam Sym-
biont bedacht. Als een verwij-
zing naar de betrokkenheid van 
de partners in het werk. Dat is het 
aanmeten en vervaardigen van 
het kunstgebit. Daarvoor moet 
je niet alleen technisch opgeleid 
zijn, maar ook medisch-biolo-
gisch. Het maken van een kunst-
gebit is een zaak van vertrouwen 
tussen tandprotheticus en cliënt. 
De stand van de tanden, de es-
thetiek en de techniek worden 
daarbij nauwkeurig en samen ge-
controleerd.

Direct naar de tandprotheticus
Voor een nieuw gebit, plaatje of 
problemen met een kunstgebit 
hoeft u niet eerst naar een tand-
arts te gaan. U kunt direct te-
recht bij de tandprotheticus die 
u direct helpt. Scheelt soms een 
hoop tijd. Symbiont heeft de con-
tracten met de ziektekostenver-
zekeraars en dan zie je pas dat 
door die vergoedingen een tand-
protheticus helemaal niet duur 
is. Voor een nieuw gebit krijg je 
75 procent uit de basisverzeke-
ring  en voor reparaties of aan-
passingen of opvullen zelfs 90 
procent. In de praktijk komt dan 
een gebit op ongeveer 350 euro 
bij goedkeuring van de verzeke-
ring. Voor implantaten is de kor-
ting 82 procent. Daarvoor gaat u 
naar een kaakchirurg die de im-
plantaten plaatst. Daarna maakt 
de tandprotheticus het aange-
paste kunstgebit waarbij u met 
de behandelaar kiest voor een sy-
steem, met drukknoppen of met 
een staa� e tussen de implanta-
ten. Niet duur maar het traject 
vraagt wel enige tijd tussen kaak-
chirurg en het plaatsen van het 
kunstgebit, de rustperiode. 
Het mooiste van een moderne 
praktijk van een tandprotheticus 
is wel dat hij werkt met deskundi-

ge collega’s die elkaar ook aanvul-
len en makkelijk bereikbaar zijn. 
Een tandprothetische praktijk 
van Wim van Hooff  aan de Molen-
werfl aan 50 in Heemstede, waar 

u binnen kunt komen om samen 
te kunnen werken aan een stukje 
kunst om in te bijten.

Ton van den Brink 

Speciale brillenglazen voor 
beeldschermgebruik bij Stefans
Heemstede - Onze ogen zijn 
niet gemaakt voor beeldscher-
men. Onze glazen wel.   Vaak zijn 
vermoeide ogen, wazig zicht of 
moeite heeft met scherpstellen 
de oorzaak van beeldscherm-
gebruik. Het komt veel voor dat 
mensen door beeldschermge-
bruik klachten als deze of ande-
re klachten hebben zoals hoofd-
pijn of gevoeliger worden voor 
licht. Ook gamen en smartpho-
ne gebruik dragen bij aan digitale 
oogstress. Komt u gerust bij Ste-
fans Brillen & Lenzen binnen voor 
een oogmeting. Zij kijken graag 
nauwkeurig naar de conditie van 

uw ogen. In veel gevallen kun-
nen ze met gespecialiseerde gla-
zen uw digitale oogstress vermin-
deren. Er zijn glazen met een op-
timale glassterkte voor veraf zien 
en een ‘boost zone’ in het onder-
ste gedeelte van het glas. In die 
zone is de sterkte van het glas 
licht verhoogd om de oogspie-
ren te ondersteunen en te ont-
spannen bij het kijken op smartp-
hones, computers en tablets. Het 
helpt de ogen om te anticiperen 
waardoor oogstress wordt ver-
minderd. 
U kunt altijd binnenlopen of van 
tevoren een afspraak maken via 

023-5284921. Speciaal op don-
derdagavond is de zaak geopend 
voor afspraken. Zo heeft u alle 
persoonlijke aandacht.
Stefans Brillen & lenzen aan de 
Binnenweg 114 in Heemstede.

RECENSIE

Heemstede - Op zondag 4 no-
vember houdt de Heemsteedse 
Kunstkring haar jaarlijkse leden-
vergadering. Het bestuur noemt 
een nieuwe voorzitter en be-
spreekt de plannen voor komen-
de tijd.

Na de pauze wordt de ledenver-
gadering afgesloten met een op-

treden van het shantykoor VOC 
uit Vijfhuizen. 

Het Shantykoor VOC is opgericht 
in oktober 1998 en beijvert zich 
shanty’s, seasongs en andere lie-
deren van maritieme aard zo au-
thentiek mogelijk te brengen.
De naam VOC (Vijfhuizen Ons 
Chanteykoor) was een zeer cre-

atieve vondst van de oprichters 
en heeft gezorgd voor een grote 
naamsbekendheid. 
Ook niet-leden van de Kunstkring 
zijn na de pauze van harte wel-
kom.

De entreeprijs is €10. Het optre-
den duurt van 15.00 uur tot 16.00 
uur.

Ledenvergadering Heemsteedse Kunstkring
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de gemeente? 
Dit kan ook via WhatsApp

0610987687

Wat vindt u belangrijk, wat zijn uw ideeën?
Meld u aan voor ons digipanel 
www.heemstede.nl/digipanel
en ontvang maximaal drie keer
per jaar een enquête over
verschillende onderwerpen in
de gemeente.

Laat 
uw stem 
horen

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede

Welke ‘Flexibele Vrijwilliger’ 
krijgt de Vrijwilligersprijs 2018?
In Heemstede zijn veel vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties actief, die samen veel 
werk verzetten. Binnen uw organisatie heeft 
u vast vrijwilligers, die u altijd kunt bellen als 
u omhoog zit. Of die ene vrijwilliger waarvan 
u weet dat hij/zij ook actief is op nog veel 
andere plekken in Heemstede, voor een andere 
organisatie, voor de buurt of voor die ene 
buurman. 

Kent u zo’n �exibele vrijwilliger? 
Nomineer hem/haar dan voor de 
Vrijwilligersprijs 2018. Vraag een 

nominatieformulier op via José van Duin, 
jvanduin@wijheemstede.nl en stuur het 
formulier in voor 5 november.
Genomineerden en de winnaar worden 
bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest van de gemeente Heemstede 
op woensdag 21 november 2018 van 19.30 tot 
21.30 in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Duurzame Huizenroute 
3 en 10 november
Uw huis verduurzamen, maar u weet niet 
waar te beginnen? Tijdens de Duurzame 
Huizenroute op 3 en 10 november delen 
honderden huiseigenaren in Nederland 
hun verhaal met anderen. Iedereen die 
geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan 
een bezoek brengen aan de opengestelde 
woningen in de buurt. Een unieke kans om op 
een ongedwongen manier kennis uit de eerste 
hand op te doen. Door de huizenroute krijgt u 
op een objectieve manier eerlijke informatie. 
Dit levert vaak nieuwe bruikbare inzichten op 
om zelf mee aan de slag te gaan. Meer weten? 
Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl

De gemeente Heemstede zoekt een:

Hoofd Voorbereiding 
Openbare Ruimte 

(32-36 uur)
Ben jij een leidinggevende die 

participatie en de regierol stimuleert 
bij ons ingenieursbureau? Dan ben jij 

wellicht degene die wij zoeken! 

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Tentoonstellingen raadhuis
Publiekshal
Tot eind november laat Jolanda Kanters 
veelzijdige collages, foto’s en schilderijen zien 
over het thema ’De maakbare mens’.

Burgerzaal
Tot eind november 2018 exposeert de 
Heemsteedse fotograaf Sonja Goed met foto’s 
van dieren, planten en mensen.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 24 oktober 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Binnenweg, ter hoogte van 94: een groene 

damesfiets, merk Puch
- Binnenweg, ter hoogte van 149: een rode 

damesfiets, merk Limit
- Blekersvaartweg, ter hoogte van 57: een 

blauw/zilveren herenfiets, merk Gazelle
- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van 

sporthal: een bruine damesfiets, merk 
Batavus ,een grijze damesfiets, merk Union

- Richard Holplein, ter hoogte van halte R-Net: 
een groene herenfiets, merk Batavus

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

Kerstmarkt
Op 26 oktober 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan 
Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
Heemstede, voor het houden van een 
kerstmarkt op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg op 16 december 2018 van 11.00 
tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van 
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Binnenweg tussen de Cloosterlaan en de 
Oosterlaan af te sluiten van 15 december 
20.00 uur tot 16 december 2018 20.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.
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Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipper Dreef 18, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 339498, ontvangen 

 18 oktober 2018
- Herenweg 6, het kappen van 5 bomen, 

wabonummer 338158, ontvangen 
 13 oktober 2018
- Herenweg 119, 119a, 121, 121a, het 

vervangen van dakpannen/latten, 
wabonummer 338591, ontvangen 

 15 oktober 2018
- Jacob van Campenstraat 51, het plaatsen 

van een dakopbouw en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
338130, ontvangen 12 oktober 2018

- Jan van Gentlaan 5, het vervangen van 
een roldeur door een glazenpaneel, 
wabonummer 338190, ontvangen 

 14 oktober 2018
- Valkenburgerlaan 37, het vernieuwen 

van de kozijnen in de voorgevel, het 
uitbreiden van de kap en het maken van 
enkele constructieve doorbraken van de 

bovenwoning, wabonummer 339106, 
ontvangen 17 oktober 2018

- Van der Horstlaan 26, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 339359, 
ontvangen 17 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, verzonden 

 29 oktober 2018
- Fresialaan 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336924, verzonden 29 oktober 2018

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, ontvangen 

 27 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, ontvangen 

 27 augustus 2018

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

Vergadering 
gemeenteraad 
8 en 9 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 8 november 
om 20.00 uur en 9 november 2018 om 10.30 
uur in de Raadzaal van het raadhuis. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 8 en 9 november 2018

Bespreekpunten:
- Programmabegroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2020-2022
- Eerste begrotingswijziging 2019

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 8 en 9 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Elk najaar stelt de gemeente een rooilijst op 
voor gemeentelijke bomen die ziek, dood 
zijn of om een andere reden verwijderd 
worden. Voor alle hieronder vermelde 
boomlocaties geldt een herplant, tenzij anders 
aangegeven. Tussen haakjes staan de globale 
stamdoorsnede in centimeters op 1.30 m 
hoogte en de reden voor verwijdering)

- Amer, bij 1A: 1 esdoorn (0-10, dood)
- Amer, bij 14: 1 els (30-40, slechte vitaliteit)
- Bernard Zweerslaan ter hoogte van 

Beatrixschool: 1 sierkers (20-30, dood) 
 1 beuk (40-50), 1 beuk (20-30) en 1 

meidoorn (40-50), de bomen staan te dicht 
op de gevel)

- Burgemeester Van Rappardlaan bij 
parkeerplaats: 1 linde (80,instabiel), 4 lindes 
(stormschade, kandelaberen) 

- Burgemeester Van Rappardlaan bij 3: 1 abeel 
(50-60, drukt muur stuk, geen herplant), 

 2 esdoorns (50-60, geen herplant) 
- Burgemeester van Lennepweg bij 24-26: 
 1 robinia (30-40, zwamaantasting)
- Charlotte van Pallandtlaan bij 11 en 19: 
 2 wilgen (50-60, gevaar door regelmatige 

takbreuk)
- Coby Riemersmalaan bij 25, 1 wilg (50-60, 

gevaar door regelmatige takbreuk) 
- Crayenestersingel, bij 8: 1 els (30-40, dood)
- Cruquiushaven, vlakbij gemeentewerf: 
 7 wilgen (50-60, gevaar door regelmatige 

takbreuk)
- J. Dixlaan achter 25: 1 robinia (40-50, gevaar 

door scheefstand op talud, geen herplant)

- J. Dixlaan voor 25: 1 es (20-30, dood)
- Drieherenlaan, bij 4, 6 en 8: 2 lijsterbessen 

(30-40, dood) 
- Einthovenlaan, bij 20: 1 lijsterbes 
 (10-20, dood, geen herplant)
- Els van Roodenlaan, bij 7: 1 lijsterbes 
 (30-40, dood)
- Erasmuslaan,bij 4-6: 1 lijsterbes 
 (30-40, dood)
- Glipper Dreef, bij 153: 1 Gleditsia 
 (30-40, dood door zwamaantasting)
- Glipper Dreef, bij 78-80: 1 linde 
 (40-50, dood, geen herplant)
- Herenweg, bij 9: 6 diverse zaailingen 

(diverse maten, ruimte maken voor 
bestaande laanbeplanting, geen herplant)

- Ir. Lelylaan, bij 21: 1 robinia 
 (40, stormschade, geen herplant)
- Jacob van Campenstraat, bij 29: 1 esdoorn 

(30-40, dood, herplant pas mogelijk na 
renovatie groenvak) 

- Joke Smitlaan, bij 38: 1 wilg (50-60, 
 gevaar door regelmatige takbreuk) 
- Lanckhorstlaan, bij 6 en 93: 2 linden 
 (10-20, belemmeren beeldbepalende 

bomen, geen herplant)
- Leidsevaartweg, bij 11: 1 els 
 (45, verwijdering voor aanleg inrit, 
 geen herplant)
- Lijsterbeslaan, bij Iepenlaan 13: 1 lijsterbes 

(60-70, zwamaantasting en holte in boom)
- Manpadslaan, bij 12: 1 es (30-40, 

essentaksterfte, geen herplant)
- Mina Druckerhof , bij 31: 1 wilg (40-50, 

gevaar door regelmatige takbreuk) 

- Nicolaas Beetslaan ter hoogte van 
Wilhelminaplein: 3 sierkersen 

 (10-20, zwamaantasting)
- Nobellaan, bij 3 en 15: 2 essen 
 (30-40, essentaksterfte)
- Overijssellaan naast 197, 1 iep 
 (50-60, zwamaantasting)
- P.C. Boutenskade hoek Zandvoortselaan: 
 1 sierkers (20-30, dood)
- Richard Strausslaan, bij 23: 1 meidoorn 
 (40-50, dood)
- Roosje Voslaan tegenover 50, bij vijver: 

1 wilg (50-60, gevaar door regelmatige 
takbreuk)

- Sweelinckplein, bij Beethovenlaan 47: 
 1 zuileik (10-20,dood)
- Tesselschadelaan bij 1: 1 Ginkgo 
 (30-40, grote particuliere boom hindert 

ontwikkeling, geen herplant)  
- Timorstraat hoek Laan van Insulinde: 
 1 lijsterbes (30-40, dood) 
- Frederik van Eedenplein hoek Willem 

Klooslaan: 1 eik (80-90, zwamaantasting)
- M. Vaumontlaan, bij 156: 1 sierkers 

(10-20,dood)
- Zeekoetpad: 3 populieren (30-40, 

wortelopdruk fietspad)  
- Zomerlaan, bij 21: 1 lijsterbes (40-50, dood)

Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 14 november 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is. 

Onthe�ng 
werktijdenregeling 
Ankerkade 35 t/m 61 
(oneven)
Op vrijdag 2 november 2018 van 06:00 uur 
tot 07:00 uur en 19:00 uur tot 00:00 uur en op 
zaterdag 3 november 2018 van 00:00 uur tot 
07:00 uur worden werkzaamheden verricht aan 
de Ankerkade 35 t/m 61 (oneven)
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
moeten de werkzaamheden op werkdagen 
en op zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur 
worden uitgevoerd. Wij hebben besloten op 
grond van artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 
ontheffing te verlenen van het verbod buiten 
deze werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 
periode en werktijden. De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
besluit is verzonden op 29 oktober 2018. 

Scan de QR-code
en ga direct naar
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Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg
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Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




