
www.brantjeswijn.nl
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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

volgende 
WeeK In 
de KRAnT

www.lijfengezondheid.nl

Herfstbal Kinderboerderij 
volledig uitverkocht

Heemstede - Zaterdag 7 november vindt bij Kinderboerderij 
‘t Molentje het Herfstbal plaats. Er zijn geen kaarten meer voor 
het evenement. Mensen die geen kaarten hebben, kunnen het 
feest niet bijwonen. 
De organisatie laat weten dat niet méér bezoekers dan het 
aantal mensen dat al kaarten heeft gekocht, kunnen worden 
toegelaten op het terrein. Dit uit het oogpunt van veiligheid.

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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Ot en Sien op de Valkenburgschool
Heemstede – De oude vlag met 
het oude logo werd maandag-
ochtend in de vlaggenmast ge-
hesen. Want de Valkenburg-
school viert haar 90ste verjaar-
dag. Juf Marja Moorman leg-
de uit wat er op het oude logo 
stond. Een valk omringd door 
kinderen. Aan de voet van de 
vlaggenmast werden bellen ge-
blazen, de oude bel aan de muur 
klonk. De bellen deden het uit-
zonderlijk goed in de mist, dat 
zou dus een mooie feestweek 
worden. Dinsdag was iedereen 
gekleed in Ot- en Sienkleding, zo 
zagen dekinderen er 90 jaar ge-
leden dus uit. Veel ouders moes-
ten dat vastleggen op hun mo-
bieltje, hoe zouden de kinderen 
van negentig jaar geleden dat 
tafereel gevonden hebben? Met 
nog een extraatje, want juf Mar-
ja was jarig en dat vier je met 
een ‘Lang zal ze leven’ en de drie 
hoera’s. Woensdag vossenjacht 
en elke groep liep onder leiding 
van een ouder het parcours. De 
kinderen hebben nog nooit zulke 
leuke vossen opgespoord.

Ot en Sien
“Nee joh, dat joch op klompen 
en die pet op?” Zo vond je dat 
joch negentig jaar geleden nooit 
op een speelplaats en dins-
dagochtend dus ook niet op de 
speelplaats van de Valkenburg-
school, waar alle kinderen er-
bij liepen zoals ze negentig jaar 
geleden in sepia gefotografeerd 
werden. Ze vierden het jubile-
um in de kleding van toen. Een 
dansje met de juf en met zijn al-
len, wel op muziek die ze kennen 
maar waar opa weer wat moei-
te mee had. Die probeerde nog 
mee te neuriën, maar gaf het al 
gauw op. Woensdag een vossen-

jacht in de buurt en donderdag 
de finale van de muziekwork-
shops van de afgelopen 8 we-
ken. Zij die er al wat van gezien 
en gehoord hebben, spreken van 
grote talenten. Op school ontbij-
ten in je pyjama, dat moet vrijdag 
een gezellige boel worden, en 
dat is nou juist de bedoeling. De 
brede school de Valkenburg pakt 
volgende week de draad van de 
eenentwintigste eeuw weer op. 
Op naar de honderd!
Ton van den Brink
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 8 november, 10.00 uur, 
ds. P.I.C. Terpstra, dienst van 
Schrift en Tafel, gezamenlijke 
dienst met Heemstede.
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 8 november, Dienst in 
Trefpunt (Bennebroek): 10.00 
uur, ds. P.I.C. Terpstra, dienst 
van Schrift en Tafel. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar; Kin-
derkring voor kinderen van 4 
tot 12 jaar.
In Oude Kerk, Wilhelmina-
plein: 17.00 uur. Kunstvesper.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 8 november, aanv. 
10.00 u. Voorganger mevrouw 
Ds. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Zondag 15 november, aanv. 
10:00 u. Voorganger Ds. L. 
Schoch, Den Haag
Zondag 22 november, aanv. 
10.00 u. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 8 november,  10.00 uur 
werelddienst.
Spreker dhr. Peter Dijkstra 
over de mogelijkheid tot ver-
andering.
Dhr. Dijkstra schreef  Vallen en 
Opstaan en is samen met zijn 
vrouw Jennifer directeur van 
Cleansing Stream Nederland.

www.rafael-nehemia.nl

Ook voor Camplaan 47 krijgen we 
vanuit verschillende bronnen in-
formatie, zoals diverse Facebook-
pagina’s en het Noord Hollands 
Archief. Ook u als lezer reageert 
positief met extra informatie. 

Dit pand blijkt nooit een winkel 
geweest te zijn, als enige in de 
oneven rij van de Camplaan.
Facebookvolger Fons Hilbers 
verteld: “Camplaan 47, waar ik 
in 1946 geboren ben was en is 
een gewoon woonhuis. Mijn ou-
ders Bart Hilders en Nellie Lau-
wers zijn daar na hun huwelijk 
gaan wonen. Bart werkte als bak-
ker eerst bij Leo Jansen later bij
Habermehl Bakker en Dijkstra. 
Bart Hilders heeft ook nog een 
bakkerswinkel gehad op het 
hoekje in de Sumatrastraat
voordat “de Roos” daar ooit be-
gonnen is, Wat ik mij nog kan 
herinneren van de Camplaan 
47 is, rechts naast ons …. (dat 
volgt volgende week) en aan de
linkerkant naast de poort was óók 
een café (zie artikel van vorige 
week)”. De familie Hilbers heeft er 
van 1940 tot 1952 gewoond.
Als we verder zoeken vinden we 
nog een aantal bedrijfsnamen, 

die Camplaan 47 als adres heb-
ben. Dat zijn: Amnedworks, Peka 
BV (opgericht op 27 juli 1995) en 
A. Luttik.
We hebben toch een foto van dit 
pand geplaatst, omdat het een 
beetje een sfeerbeeld geeft van 
de pandjes van nummer 41 tm 49, 
waar helaas een aantal (onge-
twijfeld nodig) van gesloopt zijn.
Van de buitenkant is er van dit 
pand niet veel verandert, maar in 
september/oktober van dit jaar 
is het van binnen volledig ver-
bouwd.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens van oktober 2015 staat er 
nu een boom voor.
Mocht u meer over dit pand

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (29)

weten dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl of bij De Heem-

steder, Camplaan 35. Beeldmate-
riaal is ook zeer welkom. 

Een wijkagent voor de avonduren
In de Heemsteder van 28 oktober worden de 
wijkagenten in Heemstede aan ons voorge-
steld. Fijn, is dit dan ook meteen de laatste 
keer dat wij ze kunnen zien (al is het op een 
foto)? Het is slecht gesteld met onze wijk-
agenten, ze komen zelden, en als zij al eens 
komen is het in vogelvlucht.
Men weet niet wat er leeft in de wijk, zijn er 
ook niet zo mee bezig.  Je kunt je verhaal op 
het bureau doen, maar daar blijft het bij.
In Merlehoven is al jaren lang overlast van de 

jeugd, vooral in de avonduren  is het behoor-
lijk luidruchtig tot laat in de nacht.
Bellen heeft geen enkele zin. “Het is bekend 
meneer”, krijg je te horen, “zal mijn best doen 
om iemand te sturen.”
De wijkagent zit dan al hoog en breed thuis, 
dus moet de mobiele politie in actie komen.
Helaas gebeurt dit dan niet, geen tijd, er 
zijn dringender zaken. Begrijpelijk natuurlijk, 
maar het probleem blijft.
Natuurlijk kan een wijkagent geen 24 uur in 

de wijk rond fi etsen, maar laat hem eens in 
de avonduren gaan kijken.
Overdag is iedereen naar school of aan het 
werk, dan is er ook geen behoefte aan een 
wijkagent. Juist als er overlast is zou het op 
zijn plaats zijn als een wijkagent eens een 
kijkje komt nemen.
Is er in deze nieuwe samenstelling hoop voor 
onze wijk?
Bert Kruithof, Heemstede.
06-50227481

Lezers schrijven ons





 
04   de Heemsteder  •  4 november 2015

Schiphol: de balans vinden tussen 
werken, wonen en veiligheid

Schiphol Amsterdam Airport 
heeft zich in de loop der tijd ont-
wikkeld als belangrijk knooppunt 
voor het internationale luchtver-
keer en de handel en staat op de 
vijfde plaats in het lijstje Europe-
se luchthavens als het om pas-
sagiersvervoer gaat. In 2014 be-
haalde Schiphol een record van 
55 miljoen reizigers. Het vracht-
vervoer bedroeg in 2014 1,6 mil-
joen ton, een toename van 6,7 
procent ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dat legt de Nederland-
se economie geen windeieren. 
Schiphol is een  essentiële  ba-
nenmotor voor Nederland, sa-
men met de Rotterdamse haven. 
Alleen het terrein van de lucht-
haven zelf biedt al plaats aan 
65.000 arbeidsplaatsen door on-

der meer luchtvaartmaatschap-
pijen, afhandelaars, retail- en 
beveiligingsbedrijven. Tel daar-
bij de banen buiten de luchtha-
ven op die afhankelijk zijn van de 
luchthaven, dan komt het aantal 
zelfs uit op 300.000 banen. In de 
zogenaamde mainportfunctie 
van Schiphol, heeft de 96-jarige 
KLM een onmisbare sleutel-
functie. Zij is vanaf het ontstaan 
onlosmakelijk verbonden met 
Schiphol. De KLM lanceerde ooit 
als eerste het idee om Schiphol 
als overstapplaats te laten fun-
geren en vanuit daar verder te 
vliegen naar de uiteindelijke be-
stemmingen. Dit netwerk is al-
leen maar groter geworden sinds 
de toetreding van KLM na de 
fusie met Air France tot de lucht-

Regio – Het reilen en zeilen op Schiphol Amsterdam Air-
port blijft indrukwekkend. De internationale sfeer die de 
energieke luchthaven ademt is imponerend te noemen. 
Volgend jaar viert de luchthaven haar 100-jarig bestaan. 
Bejubeld of bekritiseerd: wat maakt Schiphol nu zo uniek?

vaartalliantie SkyTeam, waar-
in verschillende luchtvaartmaat-
schappijen opereren. En met 
succes, hierdoor is Schiphol de 
opstapplaats tot een groot we-
reldnetwerk: 319 bestemmingen 
zijn direct aan te vliegen. Dit past 
ook in de missie van de Schiphol 
Groep: Nederland optimaal blij-
ven verbinden met  de rest van 
de wereld en zo een bijdrage  le-
veren aan de welvaart en het 
welzijn in Nederland en daar-
buiten;  ‘Connecting to compe-
te en to complete’. Het beleid van 
Schiphol Groep om het komen-
de jaar de havengelden te ver-
lagen trekt tevens andere lucht-
vaartmaatschappijen aan. Maar 
Schiphol is meer dan vliegen en 
aantrekkelijk op diverse fronten.  
De goede verbindings- en uit-
valswegen, samen met het gun-
stige fiscale vestigingsklimaat in 
Nederland, maken het aantrek-
kelijk voor internationale bedrij-
ven om hun kantoor op Schip-
hol te vestigen. Deze gebouwen 
op de luchthaven zijn groten-
deels eigendom van de Schiphol 
Groep (Restate). Een lucratieve 
inkomstenbron voor de Schip-
hol Groep die werkgelegenheid 
voor nu en de toekomst cre-
eert.  Werkgelegenheid leidt tot 
de behoefte van een prettige en 
veilige woonomgeving rond de 
luchthaven. Dat is misschien wat 
Schiphol echt uniek maakt. De 
nog immer groeiende luchtha-
ven zoekt de balans tussen wer-
ken, wonen en veiligheid in de 
regio. De toenemende vliegbe-
wegingen hebben weerslag op 
de geluidsoverlast en het milieu. 
En dat blijft voortdurend koord-
dansen. Een maatschappelijke 

Heemstede - Hoewel het nog 
even duurt zijn de vrijwilligers 
van de Wereldwinkel al druk 
doende voor de kerst.
De jaarlijkse vraag om kerstpak-

ketten vraagt de nodige voorbe-
reidingen. Ook dit jaar hoopt de 
Wereldwinkel weer op bestellin-
gen. Kerst is immers een mooi 
moment om iets extra’s te doen. 

Met een fairtrade kerstpakket 
wordt er een dubbele waarde-
ring getoond. Allereerst natuur-
lijk voor de ontvanger van het 
pakket, een familielid, goede re-
latie of een medewerker. Maar 
ook voor de ondernemers, boe-
ren en producenten in Afrika, 
Azie en Latijns-Amerika. De We-
reldwinkel in Heemstede ver-
koopt al meer dan 35 jaar pro-
ducten van fairtrade boeren en 
bedrijven. Zij werken aan een 
betere toekomst voor hun gezin 
en gemeenschap. Een fairtrade 
kerstpakket draagt daaraan di-
rect bij.
De cadeau en woonaccessoi-
res die de Wereldwinkel ver-
koopt dragen niet alleen bij aan 
de handel waarmee de produ-
centen een goed inkomen ver-
dienen, maar vergroot ook het 
ontwikkelingsperspectief. Pro-
ducenten worden ondersteund 
in bedrijfseconomisch opzicht. 
De producten voldoen vanzelf-
sprekend aan de fairtrade stan-
daarden.

verantwoordelijkheid die tegen 
een afweging van verschillen-
de belangen en partijen niet al-
tijd eenvoudig is, maar waar de 
luchthaven zich echt hard voor 
maakt. Verschillende initiatieven 
worden ontplooid, waarbij de be-
woners, regiogemeenten, milieu-
organisaties en het bedrijfsle-
ven intensief betrokken worden. 
Zo worden bijvoorbeeld bewo-
nersplatformen georganiseerd. 

Nieuwe vliegtuigen worden door 
de technische vooruitgang stil-
ler en er wordt biobrandstof in-
gezet waar dit mogelijk is. Inzet 
van duurzame LED-verlichting. 
En meer groen om het woon-
genot en leefbaarheid te waar-
borgen. Daarin zijn en worden 
succesvolle verbeteringsslagen 
gemaakt. Meer informatie op 
www.schiphol.nl. 
Bart Jonker

Naast fairtrade producten ver-
koopt de Wereldwinkel een klein 
assortiment boeken, waarvan 
de opbrengst ten goede komt 
aan hulpprojecten in Indone-
sie en kerstkaarten en kalenders 
van Amnesty en Novib. Ook een 
aantal producten die met duur-
zaamheid samenhangen zoals 
de Dopper en kringlooppapier.

In de Wereldwinkel heeft u vol-
op keus om uw eindejaarsatten-
tie samen te stellen. Wilt u zich 
oriënteren of gewoon even ko-
men kijken? U bent van har-
te welkom in onze fairtrade ca-
deauwinkel. Heeft u direct al vra-
gen over kerstpakketten, stuurt 
u dan een mailtje naar Marja 
Raaijmakers wereldwinkelhs@
gmail.com. Zij neemt dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29 is open van dins-
dag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.30 en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur.

De Wereldwinkel verzorgt kerstpakketten met een verhaalAanmelden voor 
Christmas Carols
Heemstede - Het lijkt nog 
vroeg, maar veel (koor)zan-
gers zitten al op dit bericht te 
wachten: vanaf 1 november is 
de inschrijving voor de jaarlijk-
se scratchdag Christmas Carols 
Zingen weer geopend.
Onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos zingen we als ‘eendags-
koor’ de mooiste Christmas Ca-
rols, en sluiten we het af met een 
concert. U bent van harte wel-
kom om deel te nemen!
Opgeven o.v.v. stemsoort: carols-
heemstede@gmail.com of (023) 
528 87 42.
Gezongen wordt op zaterdag 12 
december, van 10.00 tot 17.00 
uur. De aanvang van het concert 
is 16.30 uur. Hoewel de toegang 
gratis is, is er wel een collecte bij 
de uitgang.
Locatie is Oude Kerk te Heem-
stede aan het Wilhelminaplein.
Kosten bedragen 17 euro. U 
krijgt dan tweemaal koffie of 
thee (inschrijving pas definitief 
na betaling, instructies staan 
vermeld in de bevestiging).
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Eerste boek van de Westerse literatuur

Imme Dros over Ilias
Heemstede - Donderdag 12 no-
vember geeft Imme Dros een le-
zing over haar bewerking van ‘de 
Ilias van Homeros’, ’s avonds om 
20.00 uur bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede.
Het blijft een wonder: het eerste 
boek van de westerse literatuur, 
de Ilias uit de achtste eeuw v. 
Chr., is misschien ook het beste 
boek dat ooit geschreven is. Het 
grote epos over de gruwelen van 
de oorlog, eerzucht en wraak, 
maar ook over liefde en vriend-
schap, is tot in onze tijd onge-
looflijk invloedrijk gebleven. Na 
het grote succes van haar Odys-
seia, heeft Imme Dros nu ook 
de Ilias vertaald. Tot groot ge-
noegen van haar enorme scha-
re fans.
Het beleg van Troje sleept zich 

al vele jaren voort en het ziet er 
niet naar uit dat de Grieken dicht 
bij een overwinning zijn. Hun 
grootste held Achilleus heeft 
zich na een ruzie met legerlei-
der Agamemnon teruggetrok-
ken uit de oorlog. Pas als zijn ge-
liefde Patroklos is gesneuveld (in 
de wapenrusting van Achilleus), 
werpt hij zich weer in de strijd, 
om hem te wreken. In een twee-
gevecht doodt hij de Trojaanse 
leider Hektor, waarna hij het lijk 
achter zijn wagen drie keer rond 
Troje (Ilios) en daarna naar het 
Griekse kamp sleept. De vele be-
roemde passages, zoals het af-
scheid van Hektor en Androma-
che, de dood van Patroklos, de 
smeekbede van koning Priamos 
om het lijk van zijn zoon Hektor, 
de beschrijving van het schild 
van Achilleus, en de ruziënde 

Imme Dros.

Auteur van boek ‘Vallen en Opstaan!’

Spreker bij dienst Rafael Nehemia
Heemstede - Peter Dijkstra, 
auteur van het boek: Vallen en 
Opstaan!, is zondag 8 novem-
ber te gast bij kerkgemeente Ra-
fael-Nehemia in het schoolge-
bouw aan de Koediefslaan 73. 
De dienst start om 10.00 uur. 
Dijkstra zal er spreken over de 
verandering in zijn leven.
Al vanaf jonge leeftijd brengt Pe-
ter Dijkstra zijn tijd buitenshuis 
door: blowend en drinkend in de 
kelderbox onderin de flat, of ste-
lend en knokkend op straat. 
Zo kan hij voor even de cha-
os in het gezin vergeten en zijn 

agressieve vader die hem re-
gelmatig mishandelt. Peter re-
belleert tegen alles en iedereen. 
Als hij de drugshandel leert ken-
nen en ook de wereld van LSD 
en paddo’s voor hem opengaat, 
is er geen houden meer aan.  
Alles verandert op de dag dat 
hij in een opstandige bui mee-
gaat naar een kerk. In zijn boek 
beschrijft Peter hoe hij met 
vallen en opstaan opnieuw leer-
de leven. “Mijn verhaal houdt 
niet op bij mijn bekering”, zegt 
hij. “Eigenlijk begint het daar 
pas. Ik moest afrekenen met 

woede, innerlijke pijn en heel 
veel verkeerde gedragspatro-
nen.”  In ‘Vallen en Opstaan!’ 
beschrijft Peter welke princi-
pes hem daarbij hielpen.  Samen 
met echtgenote Jennifer geeft 
hij sinds 1999 leiding aan Clean-
sing Stream Nederland. Clean-
sing Stream is een interkerke-
lijke bediening voor discipel-
schap, geestelijke groei, herstel 
en bevrijding. Daarnaast geeft hij 
spreekbeurten op scholen, in ge-
vangenissen en kerken over de 
gevaren van verslavingen.
Info: www.vallenenopstaan.eu.

Halbertsma’s moment in de tijd.

Kunstvesper in de Oude Kerk
Heemstede - Op 8 novem-
ber aanstaande is er in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede een Kunstvesper. In 
de monumentale ruimte van de 
Oude Kerk is een kunstwerk van 
Griet Halbertsma te zien, getiteld 
Moment in de tijd. Halbertsma’s 
werk wordt wel lyrisch abstract 
genoemd: werk dat gemaakt 
is vanuit een diepe, emotione-
le laag. De kijker wordt uitgeno-
digd om “in te stappen” en haar 
of zijn eigen ervaring in te bren-
gen. Zo kan “kijken” verande-
ren in “zien”. In de Heemsteedse 
Kunstvespers worden kunst en 
zingeving/geloof op een open en 
respectvolle manier met elkaar 
in contact gebracht. Er is veel 
ruimte voor stilte en muziek, en 
daarnaast klinken woorden die 
helpen om tot verstilling te ko-
men.  Zo ontstaat er ruimte voor 
bezinning en spiritualiteit. Er is 

muzikale medewerking van Wil-
lem Jan Cevaal. De Kunstvesper 
begint om 17 uur en duurt onge-
veer 45 minuten. De entree is vrij.
Dit is alweer de laatste Kunst-
vesper van 2015. Kunstvespers 
zijn geen massale bijeenkom-
sten. Het aantal bezoekers is 
bescheiden. Maar hun ervarin-
gen zijn inspirerend. De bezoe-
kers vertellen over wat hen ge-
raakt heeft en hoe zij bezig zijn 
geweest met eigen vragen en 
antwoorden en hoe het kunst-
werk hun het nodige aangereikt 
heeft. Kunstenaars die hun werk 
ter beschikking stelden, zijn ook 
vaak zelf verrast door de werking 
van de ruimte en de context en 
komen opnieuw met hun werk 
in gesprek. Ook in 2016 organi-
seert de PKN Heemstede weer 
Kunstvespers. De data zijn voor-
lopig de zondagen 14 februari, 
12 juni en 30 oktober.

Humphrey Campbell treedt
op in ‘de Krocht’ te Zandvoort
Regio - Op zondag 8 novem-
ber, 14.30 uur in Theater de 
Krocht (Grote Krocht 41, Zand-
voort) geeft Humphrey Camp-
bell een concert. De aanvang is 
14.30 uur en de toegang 15,- eu-
ro. Humphrey behoort tot de ab-
solute top van de Nederland-
se muziekwereld. In de jaren 80 
studeert hij aan het Hilversums 
Conservatorium, daarna wordt 
hij aldaar docent. In 1989 werkt 

hij mee aan de musical ‘A Night 
at the Cotton Club’, samen met 
onder anderen de zangeressen 
Ruth Jacott, Denise Jannah en 
Madeline Bell. In 1992 vertegen-
woordigt hij Nederland tijdens 
het Eurovisie Songfestival, later 
ontwikkelt hij zich meer als pro-
ducer, o.a. voor Ruth Jacott. Pi-
anist Karel Boehlee studeerde 
cum laude af aan het Conserva-
torium en was jaren lang de vas-

Willem de Winter.
Regio - Ook dit jaar organiseert 
Lions Club Haarlem-Spaarne 
een taxatieavond.

Een unieke kans om uw dier- 
bare bezittingen te laten taxe-
ren (een object waarvan u graag 
de waarde wilt weten, bijvoor-
beeld een schilderij, servies, sier-
raad, sculptuur) door beëdig-
de taxateurs Willem de Winter, 

bekend van het tv-programma 
‘Tussen Kunst & Kitsch’ en Aad 
Aanhane.

De taxatieavond vindt plaats 
op dinsdag 10 november in het 
SEINWEZEN, Kinderhuissingel 
1, te Haarlem. Aanvang taxatie 
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 
uur. Voor routebeschrijving zie 
www.seinwezen.nl/contact.

Entree bestemd voor goed doel
De entree voor deze taxatie-
avond is 20,- euro p.p. (incl. 
kopje koffie/thee), ongeacht of 
u iets te taxeren heeft of niet. 
U kunt maximaal 1 object p.p. 
laten taxeren.
Dit jaar wordt de opbrengst 
van de entreegelden geschon-
ken aan de KinderUniversiteit 
van Haarlem, zie www.kinder-

te begeleider van Toots Thiele-
mans. Ook Roy Dackus studeer-
de cum laude af en maakte o.a. 
naam met net Toon Roos Kwar-
tet. Hij speelde o.a. met Art Far-
mer, Ernie Watts, Bob Malach, 
Jan Akkerman en Trijntje Oos-
terhuis. Bezetting: Humphrey 
Campbell – zang, Karel Boehlee 
– piano, Eric Timmermans – con-
trabas en Roy Dackus – slag-
werk. Reserveren voor dit con-
cert kan door te bellen naar 023-
5310631 of via www.jazzinzand-
voort.nl en www.facebook.com/
jazzinzandvoort. Je kunt blijven 
eten na afloop voor 8,50 euro.

goden, zijn nu te lezen in een 
sprankelende nieuwe vertaling.
 Imme Dros maakte eerder een 
bewerking voor jongeren van 
de Ilias en de Odysseus en haar 
man Harry Geelen maakte daar 
de tekeningen bij.
Toegang bedraagt 5,- euro en 
reserveren is gewenst: 023-
5282472.

universiteithaarlem.nl. De Kin-
derUniversiteit is een week-
endschool voor gemotiveer-
de kinderen van alle niveaus 
uit groep 7 en 8 met als doel 
talenten ontplooien, vergroten 
van zelfvertrouwen en het bie-
den van toekomstperspectief.

Meldt u zich snel aan via haar-
lem.spaarne@lions.nl want het 
aantal plaatsen is beperkt.
 
Wilt u meer weten over Lions 
Club Haarlem-Spaarne?
Bezoek de website: www.lions.
nl?club=haarlem.spaarne

Lions Club Haarlem-Spaarne organiseert taxatieavond
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Een brief van de postbode
Post-elastieken!

Het hebben van post-elas-
tieken zie ik als een voor-
recht van het postbodeschap. 
Voor elk probleem een post-
elastiek, zou ik bijna zeggen. 
k heb er altijd wel een paar 
in mijn fi etstassen, en waar ik 
nood bespeur, deel ik deze uit 
aan mijn minder fortuinlijke 
medemens. Hangt uw spat-
bord op uw wiel? Komt uw 
broekspijp tussen uw ketting? 
Moet u een kartonnen doos-
je vervoeren op uw bagage-
drager? Hier heeft u een paar 

post-elastieken. Ik zie dat als reclame voor de zaak.
 Tijdens mijn ronde komen mensen mij ook wel eens vragen om

elastieken; schijnbaar ideaal voor op de camping. Van een oude
dame krijg ik er zelfs bananen of zuurtjes voor terug. Een enke-
le keer word ik ook omringd door een heleboel schoolkinderen met 
uitgestoken handen. En dan geef ik die kinderen - dat zult u wel een 
afknapper vinden - niets. 
 Vroeger deed ik dat wel. Tegenwoordig leg ik alleen nog uit waarom 
ik het niet meer doe. Omdat vroeger, namelijk, zodra ik twee meter 
verder was, de eerste elastieken al op de grond lagen, of in de prul-
lenbak. Dat vind ik zonde. Die post-elastieken leveren wij gewoon 
weer in en gebruiken ze tot ze zelf laten merken dat ze niet meer 
willen. 
 Ik moet zeggen, onze kleine Heemstedertjes accepteren mijn
weigering zonder gezeur. Want het zijn beste kinderen. Alleen hun 
interesse in post-elastieken is nog te oppervlakkig, te kortstondig. 
Dat is nou eenmaal een verworvenheid die groeit met de jaren.
In mij heeft zij zich inmiddels gesublimeerd. Ah, het post-elastiek! 
Wat is het toch fi jn om postbode te zijn. 
Met vriendelijke groet, 
uw postbode

Column

Heemstede - Meer dan 7.000 patiënten heb-
ben gebruik gemaakt van een innovatieve nieu-
we aanpak bij lage rugpijn. Deze aanpak werd 
het afgelopen jaar door de vereniging FysioTo-
pics geïntroduceerd in samenwerking met gere-
nommeerde wetenschappers rondom lage rug-
pijn. Het zorgplan is in een pilot geïntroduceerd 
en wordt landelijk uitgevoerd door 50 geselec-
teerde fysiotherapiepraktijken. 

De ernst van rugpijn als basis 
De behandeling gaat uit van een slimme clas-
sifi catie van de ernst van de lage rugpijn en de 
verwachte kans op herstel. Patiënten worden in-
gedeeld in drie hoofdgroepen. Op basis van de-
ze indeling wordt een uniform behandeltraject 
gestart en worden resultaten  gemeten. Door 
de eenduidige indeling, aanpak en inhoud zijn 

uitkomsten goed vergelijkbaar en wordt de zorg 
continu verbeterd. 

Eerste resultaten positief
De eerste uitkomsten van het zorgplan laten po-
sitieve resultaten zien. Zo vallen de meeste pa-
tiënten in het laagste risicoprofi el. Voor bijna 
60% van de patiënten geldt dat een beperkte in-
terventie volstaat. Hierbij wordt ingestoken op 
meer zelfmanagement en (online) begeleiding 
en minder op ‘hands on’ behandelen. Van de-
ze groep is ruim 80% na het zorgtraject volledig 
hersteld of veel verbeterd. Meer dan 90% is ab-
soluut of zeer tevreden over de aanpak.

Belangstelling gewekt?
Informeer bij Praktijk Deen Heemstede, Prof
Meijerslaan 258. Tel. 023-5285677.

Ruim 7.000 patiënten behandeld met 
nieuwe aanpak lage rugpijn 

Heemstede – Er valt genoeg te genieten in de tuin, ook in 
de herfst. Deze door Bert van der Linden gemaakte foto 
laat dat zien. Het boompje heeft de benaming ‘ginko bivalt 
loba mariken’ en is op een stam geënt.

Fraaie herfsttuin

Najaarsconcert Let’s Tango
Heemstede - Op zondagmid-
dag 8 november geeft Harmo-
nieorkest St. Michael uit Heem-
stede een najaarsconcert met 
als titel ‘Let’s Tango’. Of: koord-
dansen voor saxofonisten. Het 
concert vindt plaats in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan 18 in 
Heemstede en begint om 15.00 
uur.
Saxofoniste Maureen Natzijl re-
peteert samen met de Heem-
steedse Harmonie St. Micha-
el aan een gevarieerd program-
ma voor het najaarsconcert op 8 
november. Tijdens het concert, 
dat een Zuid-Amerikaans tintje 
heeft, worden er enkele virtuoze 
solostukken uitgevoerd. 

Het Argentijnse ‘Adiós Noni-
no’ bijvoorbeeld is bij een breed 
publiek bekend, maar het min-
der bekende ‘Introduction and 
Samba’ is speciaal geschreven 
om het de solist zo lastig mo-
gelijk te maken. De saxofonist is 
als het ware aan het koorddan-
sen met haar instrument. Tijdens 
de repetitie, in de herfstvakantie, 
bracht Maureen het er zonder 
kleerscheuren vanaf. Een muzi-

kale ontmoeting met saxofonis-
te en Harmonie is zeker de moei-
te waard. 
Naast deze solostukken laat de 
Harmonie zich van haar bes-
te kant horen. Wij bieden u een 
afwisselend programma met 
fi lmmuziek van Ennio Morrico-
ne (Nuovo Cinema Paradiso) en 

bekende melodieën uit de Zuid-
Amerikaanse cultuur.
Informatie over het concert is te 
vinden op de website van Har-
monie:
www.stmichael-heemstede.nl. 
Kaartverkoop via secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of aan 
de zaal.  Prijs 5 euro voor kinde-
ren t/m 12 jaar, 7,50 voor volwas-
senen. De zaal is geopend van-
af 14.45 uur. 

Ruth, een verhaal van hoop
Regio - In de komende maan-
den zullen in de kerkzaal van 
het Trefpunt in Bennebroek 
schilderijen hangen, waar-
in het verhaal uit het bijbel-
boek Ruth wordt verbeeld. 
Het verhaal van Ruth spreekt 
tot de verbeelding van velen.                                                                                                                                           
   Deze schilderijen zijn vervaar-
digd door de theoloog en kun-

stenaar Corja Bekius. In een se-
rie van vier kerkdiensten zal er 
gepreekt worden over het boek 
Ruth. De eerste is komende zon-
dag 8 november in een geza-
menlijke dienst met Heemste-
de. Daarna nog op 29 november, 
13 december en Eerste Kerstdag. 
Allen hartelijk welkom: Akonie-
tenplein 1- Bennebroek.

Sportinloop: 
Superspel 

voor kinderen
Heemstede - In de gymzaal 
aan de Van der Waalslaan 
gaan jongeren bij de sport-
inloop op vrijdag 13 novem-
ber het Superspel spelen! Dat 
gaan ze doen in twee groepen: 
van 19.00 en 20.00 uur is het 
voor 11-14 jaar en van 20.00 
tot 21.00 uur voor 15+. 

Iedereen mag meedoen, neem 
al je vrienden mee, en weer 
helemaal +gratis! Je hoeft je 
niet op te geven, kom gewoon 
langs.
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‘Con gloria y jazmínos’
Eric Vaarzon Morel voert 
publiek mee naar Spanje
Heemstede – Een paar honderd 
gulden meekrijgen van je va-
der om met je gitaar naar Span-
je vertrekken. Dit deed Eric Vaar-
zon Morel als 19-jarige jongen. 
Afgelopen zaterdag trad de ver-
maarde fl amencogitarist op in 
de Oude Kerk. Met zijn eigen ge-
schreven muziek en zijn verhaal 
nam hij het geboeide publiek op 
sleeptouw naar Spanje. En die 
Spaanse passie en warmte was 
duidelijk te voelen. 

Eric Vaarzon Morel kwam in het 
begin van de jaren tachtig in Ma-
drid aan, met zijn gitaar als met-
gezel. ’s Avonds kwam hij in een 
gelegenheid terecht waar twee 
zigeunergitaristen optraden. “Ik 
wil de fl amenco leren”, had hij 
gezegd. “Laat maar eens zien 
wat je kunt”, hadden de gitaris-
ten geantwoord. En zo geschied-
de, de zigeuners waren dusda-
nig onder de indruk dat ze hem 
eerst lieten spelen in de pauzes. 
Ook het publiek in de Oude Kerk 
is stil van Erics virtuositeit op de 
gitaar. Prachtig, stijlvol, mooi en 
lyrisch. Goede wijn behoeft geen 

krans. Het verhaal gaat verder. 
Eric trekt door Spanje, begeleidt 
fl amencogezelschappen. Hij legt 
uit dat de fl amencomuziek geba-
seerd is op halve noten. Laat de 
verschillende klanken horen van 
de Spaanse gitaar en de klassie-
ke gitaar. Vertelt over Sevilla, de 
bakermat van de fl amenco. Laat 
het publiek de sfeer proeven van 
de geurende jasmijn in de hei-
lige week van het voorjaar die 
overal in de stad is te ruiken en 
hem doet zweven. Dit is zijn mot-
to geworden: ‘con gloria y jazmí-
nos’. En betovert het publiek we-
derom met zijn prachtige fl a-
mencomuziek. Verklaart zijn lief-
de voor de poëzie van Lorca en 
draagt een van zijn gedichten 
voor. Maar Eric steekt ook zijn 
liefde voor de schilderkunst niet 
onder stoelen of banken. Zijn va-
der is kunstschilder, kunst is met 
de paplepel ingegoten. En zo is 
ook zijn gitaarspel: een prachtig 
muzikaal schilderij, zonder de-
ze te veel in te kaderen. Gewoon 
een genot om naar te luisteren, 
deze innemende man.
Bart Jonker

Regio - Gratis Klikgebit houdt 
zaterdag 7 november van 11.00 
tot 15.00 uur bij Roeleveld Tand-
artspraktijk in de Hunzestraat 17 
in Haarlem een Open Dag over 
het ‘Gratis Klikgebit’; een (on-
der voorwaarden) voor de pa-
tiënt écht gratis kunstgebit op 
implantaten.

Het klikgebit is dé oplossing als 
u met uw huidige gewone kunst-
gebit problemen ondervindt bij  
het eten van hard voedsel, het 
afbijten van een appel, praten
en lachen. Boosdoener is veel-
al een loszittende prothese als 
gevolg van het langzaam slin-
ken van de kaak waarop een 

gewoon kunstgebit geen steun 
meer kan vinden. Een kunst-
gebit op implantaten zit daar-
entegen stevig in de mond en 
is toch gemakkelijk zelf in- en 
uit te nemen. Met een klik-
gebit wordt uw gebitsfunc-
tie weer net als vroeger met uw
eigen gebit.

Aanmelden
Tijdens de Open Dag, die voor 
iedereen toegankelijk is, infor-
meert men u uitgebreid over de 
voordelen van het Gratis Klik-
gebit. Meldt u zich vooraf aan 
via de website www.gratis-klik-
gebit.nl of telefonisch via 0318-
570669, dan spreekt men met u 
een vast tijstip af voor een gratis 
consult met de tandarts-implan-
toloog. U hoort dan ook direct of 
u voldoet aan de voorwaarden 
voor plaatsing van een Gratis 
Klikgebit. De tandarts verzorgt 

voor u de aanvraag voor volle-
dige vergoeding van het klikge-
bit (gemiddeld al gauw 4.000,-
euro per kaakdeel!) door uw 
zorgverzekering. De eigen bij-
drage (maximaal 250,- euro) die 
de zorgverzekering bij in reke-
ning brengt, krijgt u na plaat-
sing cadeau van de implantaat-
leverancier van Gratis Klikgebit. 
Daarmee is het klikgebit voor
u dus echt helemaal gratis. Hou 
wel rekening met een eventu-
eel (restant) eigen risico van de 
zorgverzekering.

7 November open dag gratis klikgebit 
bij Roeleveld Tandartspraktijk

Lekker dicht bij huis 
naar de fi lm
Bijna iedere week draait er bij 
Casca een fi lm in de Thea-
terzaal. Op woensdag 11 no-
vember is dat een Amerikaan-
se dramafi lm over de 11-jarige 
jongen Stet uit Texas, die na de 

dood van zijn moeder belandt 
in een muzikale kostschool. De 
fi lm is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur, entree is 7 euro.
Om te reserveren kunt u bellen 
van maandag tot en met don-
derdag tussen 9.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 9.00 
en 12.00 uur: tel. (023)548 38 
28 kies 1.

Heemstede - Fahd Larhzaoui is 
selfmade acteur. Zijn solovoor-
stelling Schijn, over zijn coming 
out als homo kreeg alom loven-
de recensies. Donderdag 12 no-
vember is hij daarmee te gast in 
Theater de Luifel. De voorstelling 
begint om 20.15 uur.

Don Duyns componeerde een 
dynamische, technisch klop-
pende tekst van het levensver-
haal van Fahd Larhzaoui. NRC 
schreef over de voorstelling:
“Als Larhzaoui over zijn uitein-
delijke coming out vertelt, vecht 
hij tegen echte tranen. Gelukkig 

verlicht regisseur Floris van Delft 
het indringende geheel regel-
matig met speelse interacties.
Uiterst komisch is bijvoorbeeld 
de scène waarin Larhzaoui als 
een bakvis voor het eerst ver-
sierd wordt.”
 
Soms liegen
Soms moet je liegen om bij de 
mensen te kunnen zijn van wie je 
houdt. Maar hoe lang kun je le-
ven als iemand die je niet bent? 
Schijn is een verhaal over identi-
teit, geweten en liefde.
Acteur Fahd Larhzaoui zoekt hoe 
hij zichzelf kan zijn zonder zijn 
familie te verliezen. Larhzaoui is 
een selfmade toneelspeler. Hij 
speelde bij tal van gezelschap-
pen in binnen- en buitenland.
 
Erkenning
In NRC van 19 september sprak 
hij over de positieve reacties op 
Schijn: “Er waren Marokkaanse 
meiden die naar me toe kwamen 
en zeiden: ‘Eindelijk iemand in 
onze gemeenschap die opstaat 
en zijn verhaal vertelt.’
Ze waren blij en trots en staan 
achter me. Er bleek enorme be-
hoefte te zijn aan het bespreek-
baar maken van dit taboe. De 
voorstelling geeft een stem aan 
mensen die die met soortgelij-
ke dingen worstelen. Die reac-
ties zijn heel belangrijk voor me.
Het zorgt voor erkenning, dia-
loog. Ik ben onderdeel van de 
Marokkaanse gemeenschap en 
daar wil ik lid van blijven, maar 
wel als mezelf.”

Kaarten: 17,50 euro via www.po-
diaheemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling.Fo
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Fahd Larhzaoui met indringend 
solotoneel in Theater de Luifel

Theeconcert met jeugdstrijkorkest
Heemstede - Zondag 15 no-
vember om 15.00 uur is er in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede een optre-
den van het Jeugdstrijkorkest 
Divertimento.
Dit Jeugdstrijkorkest is een 
Haarlems Ensemble voor jonge 
strijkers tussen de 12 en 18 jaar, 
zij spelen Kamermuziek en wor-
den hierin opgeleid door Helena 
van Tongeren en Cristiane Belt.
Beide begeleiders hebben en in-
drukwekkend c.v., studeerden 
beiden aan het Sweelinck Con-
servatorium in Amsterdam, heb-

ben een lespraktijk en treden op 
in diverse orkesten en ensem-
bles. Vanuit hun eigen ervarin-
gen zien zij kans om, deze veel-
al jonge leerlingen, het enthou-
siasme  voor kamermuziek bij 
te brengen, het samenspelen  
te bevorderen en met  het har-
de werken naar de uitvoering toe 
komt de muzikale identiteit bij de 
jeugd naar buiten.

Op het programma staan vijf 
stukken van L.Anderson: o.a The 
Typewriter, Sandpiper ballet en 
Bleu Tango.  Van F.Kreisler: drie 

Weense dansen. Concert voor 
viool en cello in A van A. Vival-
di, met als solist David van der 
Zwaag, viool. Tot besluit het Con-
certo Grosso van Locatelli.

U bent uitgenodigd dit concert 
bij te wonen.
Na afl oop  van het concert is er 
een schaalcollecte om de on-
kosten te bestrijden, wat daar-
van overblijft is voor de recent 
aangeschafte vleugel in de Ou-
de Kerk. Daarna is er in de Pau-
wehof tijd voor ontmoeting, kof-
fi e, thee  en gebak.
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Kon. HFC walst over
SWZ Boso Sneek heen: 7-2
Regio - Wel heel bijzonder dat 
er in de topklasse zoveel doel-
punten vallen. Anders dan de 
uitslag misschien doet vermoe-
den was HFC vanaf de eerste 
minuut tot het laatste fluitsignaal 
veruit de sterkste.
Uitblinker Mike van den Ban en 
spits Den Hartigh hadden al bin-
nen twee minuten de score kun-
nen openen. HFC bleef het pover 
spelende Sneek bestoken met 
vloeiende aanvallen. Niemand 
keek vreemd op dat HFC via Den 
Hartigh na 14 minuten op voor-
sprong kwam.  Dat Sneek iets la-
ter de gelijkmaker produceerde 
was een wonder. Uit een corner 
en wat verwarring in de 16 me-
ter was Derguti de gelukkig voor 
Sneek. Niets aan de hand, want 
na vijf minuten bracht Van den 
Ban HFC weer op voorsprong. 
Bij een vreemde situatie zonder 
enig gevaar stuitte de bal uit het 
niets over de te ver voor zijn doel 
staande HFC doelman Tom Boks 
2-2. Nog voor rust stond HFC 

al weer op winst door een fraai 
doelpunt van Castien 3-2. Na de 
pauze was er geen houden meer 
aan. De steeds beter draaien-
de El Yaakoubi liep alles en ie-
dereen voorbij en scoorde twee-
maal op rij. Na een afgekeurd 
doelpunt voor HFC was het in 
dezelfde minuut alsnog raak en 
maakte Castien zijn tweede van 
de middag. Van den Ban bracht 
de eindstand op 7-2 en ook hij 
maakte daarmee zijn tweede 
doelpunt van de middag. De 400 
toeschouwers zagen een aan-
trekkelijke wedstrijd. Een groep 
van 140 reünisten trok na afloop 
van de wedstrijd samen met de 
voltallige selectie naar Zand-
voort voor het jaarlijkse reünis-
tendiner.

Aanstaande zondag speelt HFC 
opnieuw thuis dan tegen het op 
de laatste plaats staande HBS 
uit Den Haag. Een grote uitslag 
is ook dan weer mogelijk. 
Eric van Westerloo

Stand van zaken Vrijheidsdreef
Heemstede - Maandagoch-
tend is gestart met de eerste fa-
se van het verwijderen van zieke 
kastanjebomen aan de Vrijheids-
dreef. De eerste 47 bomen zijn 
verwijderd. Een groot deel van 
de afgezaagde takken en stam-
men zijn versnipperd en worden 
duurzaam verwerkt tot energie. 
Van een aantal stammen wordt 
in het bos een insectenheuvel 
gemaakt, een herinnering aan de 
kastanjes. De gemeente hoopt in 

de loop van volgende week de 
Vrijheidsdreef weer open te stel-
len, als de controle op de be-
staande bomen is uitgevoerd. 
Uiterlijk op maandag 9 novem-
ber gaat de dreef weer open.
 
Op de Facebookpagina van de 
gemeente:  www.facebook.com/
gemeenteheemstede is een al-
bum aangemaakt waarin recen-
te foto’s worden geplaatst van de 
dreef.

Mooie vermeldingen in de top 100
‘Lekker’ eten doe je in de Jan van Goyenstraat

Cheval Blanc
Restaurant Cheval Blanc is nu bijna 9 jaar in het 
trotse bezit van een Michelinster en sinds afge-
lopen maandag dus tevens opgenomen in de top 
100 van de Lekkergids. Uitsluitend op reservering 
serveert Cheval Blanc op 17, 18, 19 en 22 november 
een speciaal 3-gangen Lekker All-in Menu voor 2 
personen voor maar 98,- euro. De gast wordt ont-
vangen met een bruisend aperitief, u krijgt een 
3-gangen menu inclusief wijn voorgeschoteld en 
dat wordt afgesloten met een heerlijk kopje koffie. 
Vermeld bij uw reservering dat u gebruik wilt ma-
ken van het Lekker All-in Menu.
Cheval Blanc is geopend van dinsdag tot en met 
zondag geopend vanaf 18.00 uur, reserveren is 
aan te raden. Maandag gesloten. 
Jan van Goyenstraat 29, Heemstede, 023-5293173. 

Lezersaanbieding Sanz
Brasserie Sanz is inmiddels vier jaar achtereen op-
genomen in de Lekkergids.
Sanz wordt door ‘Lekker’ geprezen om de goe-
de prijs/kwaliteit verhouding (6 gangenmenu voor 
29,50 euro), de sfeervolle inrichting en de prach-
tig opgemaakte borden. De professionele bedie-
ning legt aan tafel alle gerechten uit en adviseert 
de gast over de bijpassende wijnen.
Bij een van de gerechten kan de gast kiezen uit 
kruidencapsules om het gerecht een eigen smaak 
te geven.
Verder draagt de bediening witte handschoen-
tjes tijdens het uitserveren en wordt er geduren-
de de avond een foto van uw gezelschap genomen 
als aandenken aan uw diner, die via de mail wordt 
doorgestuurd.
Kortom, een avond Sanz is een avond uit! Tot en 
met 31 december kan - tegen inlevering van dit 
krantenartikel - gebruikgemaakt worden van 
het 6-gangenlezersmenu voor slechts 26 euro in 
plaats van 29,50 euro. 
Sanz is alle dagen geopend vanaf 17.30 uur, reser-
veren is aan te raden.
Jan van Goyenstraat 31, Heemstede, 023-5291892.

Heemstede - Afgelopen maandag was de pre-
sentatie van de restaurantgids ‘Lekker 2016’. 
Deze gids vermeldt de beste 500 restaurants 
van Nederland. Van alle restaurants in Haar-
lem en Heemstede zijn er slechts 8 vermeld in 
deze prestigieuze gids waarvan er 4 in Heem-
stede zijn gevestigd en 2 daarvan zitten naast 
elkaar in de Jan van Goyenstraat. Het zijn 
Brasserie Sanz en Restaurant Cheval Blanc.

Wat moet de vervanger worden 
voor de kastanjebomen?

De kap van de zieke kastanjebomen is begonnen afgelopen week. 
Wat moet de vervanger worden van de kastanje bomen?
Heemstedenaar Wim Gohres, voorzitter van buurtvereniging wijk 
Torenlaan e.o., kwam met idee van de Amerikaanse Es of de 
Rode Es (Red Maple). Veel buurtbewoners maar ook via de 
Facebookpagina ‘Je bent Heemstedenaar als...’ betuigden hun 
instemming met deze keuze.
De gemeenteraad en wethouder zijn door de heer Gohres bena-
derd over deze suggestie.
De Amerikaanse of Rode Es hebben een prachtige herstblad (zie 
foto). Het zijn zeer sterke bomen en snelle groeiers en kunnen 150 
jaar oud worden!
John Seine, Heemstede

Lezers schrijven ons

Bezoek een duurzaam huis in Heemstede
Heemstede - Een groot aan-
tal huiseigenaren in Nederland 
doet op zaterdag 7 en 14 novem-
ber mee aan de Nationale Duur-
zame Huizen Route. De huisei-
genaren delen graag hun ken-
nis en ervaring over hoe zij hun 
woning hebben verduurzaamd.  
Een unieke kans voor bezoekers 
om duurzaam wonen te ervaren 
en inspiratie op te doen om zelf 
stappen te nemen. Vooralsnog is 
één Heemsteedse woning in de 
route opgenomen. Op zaterdag-
middag 7 november kan in de 
Geleerdenwijk een woning be-
zocht worden met veel energie-
zuinige toepassingen, zoals zon-
nepanelen, een solartube, HR++ 
glas en een warmtepomp. Bewo-
ner Diane Martens: “We hadden 
al 18 zonnepanelen en een so-
lar tube voor daglicht in de gara-
ge, maar we wilden naast ener-
giebesparing ook meer com-
fort  in huis. Vorig jaar hebben 
we ons jaren ‘70 huis grondig la-
ten renoveren en daarbij onder 
andere lage temperatuur vloer-
verwarming gecombineerd met 
een lucht-water warmtepomp 
die buiten aan de gevel hangt. 
De warmtepomp draait op de 
energie van de zonnepanelen en 
warmt het water op voor de ver-
warming. We wekken dus niet 
alleen onze eigen elektriciteit 

op, maar besparen ook nog eens 
gas. Het is veel comfortabeler 
geworden in huis en de energie-
rekening is een fractie van vroe-
ger! We vertellen tijdens de Na-
tionale Duurzame Huizen Rou-
te graag aan geïnteresseerden 
waarvoor wij hebben gekozen en 
hoe het ons bevalt.”

Bezoekers dienen zich voor-
af in te schrijven via de website 
www.duurzamehuizenroute.nl.

De organisatie van de Nationa-
le Duurzame Huizen Route hoopt 
dat op 7 en 14 november nog 
veel meer huiseigenaren hun 
duurzame ervaringen willen de-
len. Huiseigenaren die hun huis 
openstellen en geïnteresseerden 
die huizen bezoeken, kunnen 
een leuk weekendje weg win-
nen in een ecologische bosvil-
la van vakantiepark Herperduin. 
Informatie via:
www.duurzamehuizenroute.nl.

Bezoek de woning in de Geleerdenwijk met warmtepomp, zonnepane-
len en solartube. Via de website (genoemd in het artikel) kunt u zich 
aanmelden om een kijkje te nemen.
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Dindua G1 - HBC G1    4-0
Het is druk...
Het is druk op de weg naar Enkhui-
zen waar we naar toe mogen voor 
onze uitwedstrijd tegen Dindua. 
Door afsluitingen en omleidingen zo 
druk zelfs dat we haast een uur te 
laat aankomen. Gelukkig is Dindua 
zo flexibel dat we toch nog kunnen 
spelen. 

Het is druk aan de zijlijn. Maar liefst 3 
wissels heeft coach JAN tot zijn be-
schikking. Dat geeft wat meer mogelijkheden voor de opstelling 
en hij heeft daar een uitgekiend plan voor beschikbaar. Iedereen 
kan zich daarin vinden, dus de basis van vandaag kan beginnen. 

Het is druk voor het doel van Sebastiaan. Aanval op aanval komt 
op hem af en al snel staat het 1-0. Dindua heeft een speler als een 
soort extra doelpaal naast het doel van HBC geposteerd. In plaats 
van een schot dat net naast zou gaan is het nu via hem een doel-
punt. Curieus, maar toch. HBC krijgt het ook daarna niet voor el-
kaar om goed en gericht aan te vallen. Het bekende probleem 
doet zich voor. Wat op de training wel lukt, lukt in de wedstrijden 
niet. De keeper van Dindua hoeft nagenoeg niet in actie te ko-
men. Die van HBC wel. Met een normaal en een eigen doelpunt 
wordt het 3-0 met de rust. Daarna wordt het niet veel beter. Din-
dua voetbalt en HBC stelt er niet veel tegenover. Op de uiteindelij-
ke uitslag van 4-0 is dan ook niet veel af te dingen.

Het is druk in de kleedkamer. De spelers geven hun visie op de 
wedstrijd. Het veld, de scheidsrechter, de tegenstander, de ande-
re spelers, lijken allemaal de oorzaak van het verlies. Opvallend(?) 
daarbij is dat de eigen rol wat onderbelicht blijft. De KNVB heeft 
ons voor volgende week rust voorgeschreven...
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Kunstlijn Heemstede goudgerand
Heemstede - Bij de opening 
van de zesde Kunstlijn Heemste-
de op  woensdagmiddag  stond 
organisatrice Rosita van Win-
gerden stil bij het overlijden van 
twee prominente kunstenaars, 
Guusje Hamelynck en Jack Prins. 
De vele aanwezige kunstenaars 
onderstreepten hun respect 
met een applaus. De opening in 
Heemstede is een van de zestien 
openingen die vooraf gaan aan 
de Haarlemse Kunstlijn zoals die 
officieel heet, aldus wethouder 
Christa Kuiper die namens de 
gemeente een expositie open-
de waarin de deelnemende kun-
stenaars allemaal één kunstwerk 
hadden ingestuurd. Bedoeling 
is om tijdens het Kunstlijnweek-
end (31 oktober en 1 november) 
de deelnemende kunstenaars 
in hun eigen atelier, galerie of 
chambre d`amis te bezoeken. 
Cees Thissen begon de muzikale 
begeleiding met een dankwoord 
aan zijn pas overleden kunst-
vrienden Hans Schepers en Jack 
Prins. In zijn woonkamer kijken 
kunstwerken van beide kunste-
naars elkaar aan. Hij eerde hen 
met zijn verhaal over hun ate-
liers, werkwijze, verwachtingen, 
inspiratie, hun missie die zij vol-
brachten met hun gouden han-
den. Met een lied voor Jack en 
Hans namen alle kunstenaars 
afscheid van hun kunstbroe-
ders. Henk Koelemeier’s nieuw-

ste kunststuk was een celliste in 
goudkleurig Hoogovenstaal, zijn 
koningin van de muze. De konin-
gin onder de strijkinstrumenten, 
soepel, gracieus en virtuoos met 
een warme, zangerige stem.  Na 
vijf jaar afwezigheid kwamen de 
Haarlemse Diva`s weer eens bin-
nenschrijden in hun over-the-
top hoeden, witte schouderdoe-
ken en galakleding om het schil-
derij van IJsland van Jacintha 
Reijnders, te bewonderen en zelf 
bewonderd te worden. Het luk-
te allemaal. Nog vijftien exposi-
ties te gaan dames! 

Tijdens Kunstlijn maakte Pas-
sang Tobgay een vloersculptuur 
van kalkpoeder waarin de tra-
ditionele vormen uit Bhutan te-
voorschijn kwamen. Albert Röl-
lich zit in een economische peri-

ode met schilderijen van een rijk 
Zandvoort met zijn grote moge-
lijkheden, leuk om die in beeld 
te zien met uitleg van de maker. 
Dat je op die dagen moet praten 
met de kunstenaar onderstreept 
ook Rian Peeperkorn die uitleg-
de hoe zij keramiek en schilder-
kunst samenbrengt. Olga van 
der Klooster vertelt hoe zij haar 
schilderijen met zeezichten op 
Rottumeroog maakte. An Luthart 
schildert de stilte van het land-
schap maar vertelt waarom ze 
het niet  kan   laten waarom ze, 
als dit klaar is, toch nog een klein 
lieveheersbeestje op dat blaad-
je moet komen. Pure versla-
ving! Carlos Casas vertelt hoe-
veel schilderijen je kan ontdek-
ken in zijn zeegezicht bij Cuba. 
Een kleurrijk verhaal vol passie. 
Ger Daniels heeft nog steeds, 
zelfs na zijn terugkeer uit het 
ziekenhuis, zijn gedrevenheid bij 
het verfijnd schilderen van ko-
renaren en rietkragen. Terecht 
nu te zien in het Van Goghmuse-
um. Gonny Nierman toonde haar 
veelzijdigheid in de Oude Meel-
fabriek, jammer dat haar buren 
kunstenaars niet ‘thuis’ expo-
seerden, terwijl de Oude Meelfa-
briek juist zo gezellig is gemaakt 
met een lounge met open haard. 
Open dagen geven de bezoeker 
de kans om de wereld van de 
kunstenaar in te stappen en ve-
len konden nu eens kennis ma-
ken met een soms geheel ande-
re wereld, zo maar om de hoek.
Ton van den BrinkPassang Tobgay.Olga van der Klooster. Jacintha Reijnders.

Rian Peeperkorn.

Een van de deelnemers aan Kunstlijn is Henk Koelemeier. Zijn nieuwste kunststuk toonde hij in het 
Raadhuis: een celliste in goudkleurig Hoogovenstaal, zijn koningin van de muze. De koningin onder de 
strijkinstrumenten, soepel, gracieus en virtuoos met een warme, zangerige stem... 
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Heemstede - Het seizoen bij Scouting 
WABO Heemstede is alweer even gele-
den van start gegaan. Maar er zijn nog 
wat plaatsen beschikbaar bij de meisjes 
welpen. De welpen organiseren daarom 

speciaal een open dag op zaterdag 14 no-
vember van 10.30 tot 12.30 uur.  Echte out-
dooractiviteiten, sport, spel en veel gezel-
ligheid. Ben jij een stoere meid tussen de 
6,5 en 10 jaar? Dan ben je welkom.
Meer informatie?
Kijk op www.facebook.com/ScoutingWABO  
& www.waboscouting.nl of neem contact op 
via info@waboscouting.nl.

Echtpaar Vriend vertrok naar Andalusië
Heemstede - Op woensdag-
middag 11 november houden de 
Vrouwen van Nu van de afdelin-
gen Heemstede en Aerdenhout 
een gezamenlijke middag.
De heer en mevrouw Vriend ko-
men hun ervaringen vertellen 

over het leven in Andalusië. In 
2011 gooiden zij het roer om. 
Met een kleine auto vol spullen 
zijn ze zuidwaarts getrokken.
Hun doel is een zelfvoorziend le-
ven te gaan leiden. Hun verha-
len worden omlijst met prachti-

ge beelden, korte filmfragmen-
ten en muziek. De middag be-
gint om 14.00 uur en vindt plaats 
in Casca De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Gasten zijn wel-
kom en betalen 2,50 euro entree.
Voor inlichtingen: 023-5280340.

Open dag meidengroep scouting

Zaterdag 31 oktober was er 
diploma zwemmen bij Sport 
Plaza Groenendaal De volgen-
de kinderen hebben hun  A, B 
of C diploma gehaald.

Diploma  A
Lucia Acuna Molina, Sade 
Atmanadi, Evelien Beer-
baum, Pim Brand, Thomas 
Damen, Juul Dekkers, Lie-
ke van Dijk, Marasi van Duijn, 
Juliëtte Duindam, Alexan 
dre Dumonnet, Sophie van Et-
ten, Parsa Gharacheh, Anouk 
de Graaf, Mare van der Gragt, 
Robin Groen, Yaromir Hill, Eve-
line Janssen, Danae Jozef-
zoon, Puck de Kievit, Timo 
Koster, Rayan Loutfi, Amber 
Ludeking,  Eveline Luth, Fiene 
Meinster, Isabelle Oudakker, 
Minke Oudakker, Merlijn Poot, 
Emily van de Sande,  Olivia van 
der Slot, Robert Sterneberg,  
Robine van Straten, Dylan Tacx, 
Frederique Tambach, Hebe van 
Ulzen, Veere  Verhoeven, Seth 
Welter,  Phille Zentveld,  James 
van der Zouwen,  Jules van der 
Zouwen.

Diploma B
Dila Akar, Rudolph Brinck, 
Florian Cenedese, Cas Croft, 
Hidde van der Goot, Han-
na Hendriks, Lies Horsman, 

Diploma-zwemmen

Tom Huynen, Kimberly Jansen, 
Maarten van Keller, Masha Kh-
nykina, Noa Kos, Eefke Kruiten,  
Tess Lammers, Jens Lang, Da-
niël Lanser, Nora van der Lee,  
Salma el Mansouri, Sem Ne-
derkoorn, Emma Oude Lenfe-
rink, Noah van der Ouweelen, 
Loïs Ploegsma, Ravi Pijnaker, 
Chloë van Putten, Jurge Schop, 
Morgan Simons, Eline Souren, 
Jody Stricker, Rosa van der Vel-
den, Emie Visser, Julia Yilmaz, 
Nick Zijlstra, Senn van der Zon,

Diploma C
Meinske de Boer, Florine Blom,  
Matthew Keur, Jules Kroon,  
Falco Mosch, Elise Schoen,  
Aidan Zuur.

Alle kinderen van harte gefeli-
citeerd! 

Onderwijsfusie
Heemstede - Met ingang van 1 
januari 2016 fuseren de Stichting 
de la Salle en VPCO De Basis tot 
de nieuwe onderwijsorganisatie 
‘Jong Leren’, stichting voor con-
fessioneel onderwijs. 
De nieuwe stichting ‘Jong Leren’ 
telt 29 basisscholen die geves-
tigd zijn in de gemeenten Haar-
lemmermeer, Aalsmeer, Heem-
stede, Bloemendaal, Zandvoort 
en Haarlemmerliede C.A. 
Het bestuursbureau van de 
stichting is gevestigd aan de 
Cruquiusweg 42 in Heemstede.

Oude kerk Wilhelminaplein Heemstede uit album dominee Korff.

Nieuwe HeerlijkHeden met aandacht 
voor ‘het album van de dominee’
Heemstede - Het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, bevat weer een 
grote variëteit aan artikelen.
Architectuur uit de periode van 
de wederopbouw (1945-1965) 
roept niet bij iedereen warme 
gevoelens op. Toch hebben de 
twee decennia na de Tweede 
Wereldoorlog in Heemstede ook 
veel bijzonders opgeleverd. In dit 
nummer worden een aantal pa-
reltjes gepresenteerd, als onder-
deel van onze inventarisatie van 
de gebouwen en ensembles van 
de wederopbouwarchitectuur in 

Heemstede. De bijzonder fraaie 
grafkapel van Van Vollenhoven 
op de Algemene Begraafplaats 
in Heemstede moet van binnen 
heel urgent gerestaureerd wor-
den. In dit nummer meer over de 
kapel van de familie , die haar 
fortuin onder meer verdiende 
met Van Vollenhoven’s bier. 
Bijnamen in Bennebroek, tegen-
woordig zijn er niet zo veel meer, 
maar in de vorige eeuw waren 
sommige mensen bekender on-
der hun kleurrijke bijnaam dan 
onder hun eigen naam. In mei 
van dit jaar werd na 77 jaar de 
afdekplaat van de grote grafkel-
der in de Oude Kerk aan het Wil-

helminaplein gelicht. Wie moch-
ten daar, behalve Adriaan Pauw 
zelf, begraven worden? En hoe 
werd er bij de restauratie van 
1938 met de kelder omgegaan? 
Frederik W.A. Korff was dominee 
in diezelfde Oude Kerk en ont-
ving bij zijn vertrek in 1932 een 
afscheidsalbum met schitteren-
de tekeningen.
Voorts aandacht voor de jubile-
rende zaalsportvereniging GSV 
(70 jaar) en voor de geschiede-
nis van de kwakelbrug over het 
Heemsteeds Kanaal. 
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-

den (nummer 166) inzien. Los-
se nummers van HeerlijkHe-
den kosten 4,95 euro en zijn ver-

krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek en 
via de site van de HVHB.

Schilderijen in de Bibliotheek Heemstede
Japanserie van Henk Sigmond Mellink
Heemstede - Van 4 november 
tot 6 januari exposeert Henk Sig-
mond Mellink een gedeelte van 
zijn Japanserie in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. De 
tentoonstelling is gratis te be-
zichtigen tijdens openingsuren. 
Aanleiding van deze tentoon-
stelling is de capitulatie van Ja-
pan 70 jaar geleden.
Als jongeman van 18 jaar werd 
Henk Sigmond Mellink gemobi-
liseerd en in 1942 krijgsgevan-

gene gemaakt op het eiland Ma-
dura. In 1943 werd hij vervoerd 
naar Singapore en vervolgens 
moest hij als krijgsgevangene 
werken aan de beruchte Bur-
ma spoorweg. Uiteindelijk werd 
hij in 1944 in Japan in de kolen-
mijnen tewerkgesteld tot de ca-
pitulatie.
In de jaren negentig is Sigmond 
Mellink gaan schilderen om zijn 
ervaringen te verwerken. Zo ont-
stond zijn Japan serie.

Henk tekende vroeger al veel, 
maar later heeft hij zijn hob-
by weer opgepakt en les geno-
men bij o.a. de Haarlemse kunst-
schilder Poppe Damave. Zijn Ja-
pan serie is vrij abstract en kleur 
speelt een belangrijke symboli-
sche rol in zijn schilderijen. Ach-
ter elk schilderij schuilt een ver-
haal dat in een korte tekst is 
weergegeven. 
Meer informatie: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl 

Workshop Pompoenchutney
Heemstede - Iets van de 
herfstoogst wil je bewaren om 
in de wintermaanden nog te ge-
nieten van al het lekkers? Dat 
kan: Bij Kom in mijn tuin kunt 
u chutney maken met pom-
poen, appel en gember. Terwijl 
de chutney staat te pruttelen 
gaat u tijdens deze workshop 
een vogelsnack maken onder 
het genot van koffie/thee en 
pompoencake. Locatie: Kom In 
Mijn Tuin t.o. de Manpadslaan 

in het Groenendaalsebos en de 
datum: zondag 15 november óf 
zondag 22 november, van 10.00 
tot 12.00 uur. Kosten: 22,50 eu-
ro inclusief  alle materialen en 
consumpties. Aanmelden: in-
fo@kominmijntuin.com of  023-
5282651. U kunt contant beta-
len bij inschrijving of overma-
ken op  NL90 RABO 0328 1832 
88 t.n.v. Stichting Kom In Mijn 
Tuin met vermelding workshop. 
Info: www.kominmijntuin.com.
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Heemstede - Zondag 25 ok-
tober is het dames 1 team van 
HBC kampioen geworden in 
de najaarscompetitie. Het team 
bestaande uit Leny, Claudia, 
Suzanne, Sabine, Valesca en 
Martina strijden al 4 jaar voor  
de winst en dit seizoen is het 
eindelijk gelukt. Met ruime af-
stand van de nr 2 eindigde het 
dames 1 team als eerste. Na 
7 weken tennissen tegen on-

der meer teams uit Vijfhuizen, 
Zwaanshoek en Hoofddorp, 
pakten de Heemsteedse dames 
4 weken volle winst en speelden 
driemaal gelijk.
Op de finaledag kreeg het HBC-
team zelfs van de tegenpartij een 
chocolade medaille. Heel gezel-
lig werd het op de club. Met 
muziek en een flesje prosecco 
maakte ieder er een superleuke 
avond van.

Kon. HFC toont karakter 
tegen Heracles Almelo
Regio - Het was niet zomaar 
een wedstrijd die HFC op dins-
dagavond 27 oktober moest af-
werken. In de derde ronde van 
de bekercompetitie trof het de 
nummer vier van de Eredivisie, 
Heracles. Op voorhand zou je 
zeggen een gelopen race. Toch 
pakte het anders uit dan Hera-
cles gedacht had. Om hun club 
te steunen vertrokken 10 bussen 
vanuit Haarlem richting Almelo.

De 640 geregistreerde HFC-fans 
zorgden voor spektakel. Tot aan 
het laatste fluitsignaal moedig-
den zij hun club aan. Ook voor de 
Heraclesfans was het kennelijk 
een bijzondere avond. Met 8200 
toeschouwers was het stadion 
dan ook meer dan goed gevuld. 
Van een walk-over bleek geen 
sprake. Natuurlijk was Heracles 
het team dat het spel moest ma-
ken. HFC had zich daarop goed 
ingesteld en gedurende 90 mi-
nuten voerden de mannen van 
coach Pieter Mulders hun ta-

ken perfect uit. Heracles ver-
gat in een hoog tempo te spe-
len waardoor HFC vrij eenvoudig 
op de been kon blijven. De eer-
ste 20 minuten gaf HFC Heracles 
een paar maal de kans de sco-
re te openen via een kopbal van 
Gino Bosz en een schot van Bel 
Hassani. Paul Gladon trok uitein-
delijk in de 18e minuut de trek-
ker over: 1-0. HFC was niet on-
der de indruk van de achter-
stand. Het nam gaandeweg het 
initiatief via snelle counters over. 
Wouter Haarmans werd gevloerd 
waarna Verdam de vrije trap op 
het hoofd van Den Hartigh mik-
te. Den Hartigh knikte de bal 
snoeihard binnen 1-1. Doelman 
Renze Fij van Heracles, hij stond 
deze avond voor het eerste in de 
basis bij Heracles, tastte op de 
vrije trap volledig mis. HFC put-
te moed uit deze meevaller en 
Heracles schrok nog steeds niet 
wakker. HFC-doelman Van Ros-
sum keerde bekwaam een schot 
van Garcia, veel verder kwam 

GSV-Heemstede huldigt jubilarissen
Heemstede - Zaterdag 14 no-
vember zet GSV Heemstede 
haar jubilarissen weer in het 
zonnetje.
In een feestelijke ambiance 
zullen in het GSV Centrum de 
leden die 10, 25 of 40 jaar lid 

zijn van de vereniging door het 
verenigingsbestuur gehuldigd 
worden. Mooi detail van deze 
middag is dat precies 70 jaar 
gelden de vereniging opgericht 
werd. Vanaf 15.00 uur wor-
den de jubilarissen, 37 in getal, 

ontvangen in het GSV centrum.
Na de huldiging kan er onder 
het genot van een drankje en 
een hapje nog tot ca 17.00 uur 
nagepraat worden. Het belooft 
zoals altijd weer een gezellige 
middag te worden.

HBC dames 1 kampioen

50 jaar vrijwilliger voor KWF kankerbestrijding
Heemstede - Rie Meijer werd deze week in het 
zonnetje gezet door de Heemsteedse afdeling van 
KWF kankerbestrijding. Zij is ruim 50 jaar vrijwil-
liger voor KWF. Al sinds 1964 loopt zij trouw de 
collecteweek en was in die vijf decennia in ver-
schillende periodes bovendien wijkhoofd en be-
stuurslid.

Uit handen van wijkhoofd Gerda Behage ontving 
de jubilaris een prachtige zeefdruk met de af-
beelding van Koningin Wilhelmina, de naamgeef-
ster van KWF. KWF Heemstede ziet in mensen als 
Rie Meijer een voorbeeld voor jongere generaties 

en een inspiratiebron om het werk voort te zetten.
Dit jaar was KWF Heemstede succesvol tijdens 
de collecteweek. In Heemstede bracht de jaarlijk-
se collecte bijna zestienduizend euro op. Dat is 
evenveel als vorig jaar. Daarmee lijkt de dalende 
trend van de afgelopen jaren een halt toegeroe-
pen. Het lukte de afgelopen jaren steeds beter om 
nieuwe collectanten te werven.
Wel is KWF nog op zoek naar collectanten voor 
de Rivierenbuurt en de straten rond de Wasse-
rij Annalaan.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via 
pascalezwaan@quicknet.nl. Op de foto Gerda Behage (l) en Rie Meijer (r).

NVVH geeft digitale informatieve middag
Heemstede - Woensdagmid-
dag 11 november is er een di-
gitale informatieve middag bij 
NVVH Vrouwenvereniging. Door 
de toenemende techniek en de 
hieraan gekoppelde toepassin-
gen, wordt het gebruik van de 
computer er niet eenvoudiger 

op. Hierdoor ontstaan veel vra-
gen bij ouderen. De heer Dekker, 
computerdeskundige, geeft de-
ze middag de nodige toelichting. 
Hij gaat in op ontwikkelingen als 
Windows 10, het nieuwe bestu-
ringssysteem van Microsoft en 
beveiliging van uw computer.

Aanvang is 14.00 uur en de lo-
catie: De Poort, het oude EHBO-
gebouw. Herenweg 88a, Heem-
stede. Leden gratis, niet leden 
zijn ook welkom en betalen 2,50 
euro. Voor meer inlichtingen 
kunt u bellen: 023 5477486 of 
kijk op www.nvvh.nl.
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Heracles niet. Met de rust een 
stand die perspectief bood voor 
HFC. Na rust ging het tempo 
van de wedstrijd omhoog en ook 
toen kon HFC het nog goed bij-
benen tegen de profs die dage-
lijks enige uren op het trainings-
veld doorbrengen.

Van Rossum stond opnieuw in de 
weg bij hard schot van Bel Has-
sani. HFC deelde met regelmaat 
speldenprikjes uit, zeker op mo-
menten dat de Heraclesdefensie 
zich met de aanvallen bemoeide 
en ruimte lieten voor HFC-coun-
ters. In de 60e minuut vond ver-
dediger Tim Breukers met een 
hard schot van afstand de krui-
sing van het doel: 2-1. Heracles 
liet zich inzakken en HFC kreeg 
weer wat meer vat op het du-
el. Kansen voor Sam Sin die met 
deze mogelijkheden meer had 
moeten doen.

Zowel Heracles als HFC wissel-
de het maximale aantal spelers. 
HFC bleef onveranderd gedis-
ciplineerd spelen. Bel Hassani 
maakte aan alle HFC-illusies een 
einde door vijf minuten voor tijd 
de einduitslag op 3-1 te bepalen. 
HFC kon met opgeheven hoofd 
het veld verlaten, maar niet voor-
dat de hele selectie de meege-
reisde supporters had bedankt. 
Zeker voor de ‘jonkies’ een he-
le ervaring om in een groot sta-
dion te kunnen laten zien wat ze 
waard zijn.
Eric van Westerloo





Beurzen
Zaterdag 7 november Kle-
dingbeurs Jacoba School, 
Lanckhorstlaan 9, Heemstede.
Inbreng: zaterdag 7 novem-
ber van 9.00 tot 10.00 uur. Ver-
koop: van 11.30 tot 12.30 uur.
Afrekenen: van 14.30 tot 15.00 
uur. Voor informatie, letters en 
instructiepakket inbrengers: 
kledingbeursjacoba@telfort.
nl.

Film
Woensdag 11 november bij 
Casca Nova een Amerikaans 
drama over de 11-jarige jon-
gen Stet die naar een muzi-
kale kostschool gaat. Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang 
20.00 uur. Entree: 7,-. Om te 
reserveren kunt u bellen van 
maandag tot en met donder-
dag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel. (023)548 38 28 kies 1.

Gemeentehuis
Woendag 18 november uit-
reiking Vrijwilligersprijs 2015, 
Burgerzaal, Raadhuisplein 1. 
19.30 – 22.00 uur, prijsuitrei-
king 20.00 uur. Gratis toegang.

Tot 27 november Kunstlijn-
expositie in de burgerzaal. Di-
verse deelnemende kunste-
naars uit Heemstede. Ope-
ning: woensdag 28 oktober, 
17.00 uur.

Jeugd
Zaterdag 7 november, 
Herfstbal op Kinderboerde-
rij ‘t Molentje, burg Rappardln 
Heemstede. Aanvangstijden 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 uur. 
Entree: 4,- euro. (1 volwasse-
ne + 2 kinderen tot 12 jaar). 
Kaartverkoop kinderboerderij 
en Raadhuis). Thema ‘De brui-
loft’. Sprookjesachtige sfeer in 
bosgedeelte achter kinder-
boerderij.

Zaterdag 14 november Aan-
komst Sinterklaas in de Haven 
van Heemstede, vanaf 12.00 
uur. Dansen en zingen va 
11.30 uur. Georganiseerd door 
winkeliersvereniging Centrum.

Zaterdag 14 november Bal-
letauditie voor de Dansvakop-
leiding van Kon. Conservato-
rium Den Haag om 14.00 uur 
bij Dans en Balletstudio Jolein, 
Sportparklaan 16 Heemstede.
www.koncon.nl/dansvakoplei-
ding.

Lezingen
Zondag 8 november vertelt 
Peter Dijkstra over zijn boek 
‘Vallen en Opstaan!’ over zijn 
ervaringen als verslaafde en 

zijn bekering tot het geloof. 
Aanvang 10.00 uur. kerkdienst 
Rafael Nehemia gemeente, 
schoolgebouw aan de Koe-
diefslaan 73.

Woensdag 11 november bij 
Vrouwen van Nu Heemste-
de en Aerdenhout vertelt het 
echtpaar Vriend over hun le-
ven in Andalusië (Spanje). 
Met muziek, fi lmfragmenten 
en beeld. 14u. Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Entree: 2,50. Voor inlichtingen: 
023-5280340.

Donderdag 12 november 
Imme Dros vertelt over haar 
bewerking van ‘de Ilias van 
Homerus’, het eerste boek van 
de westerse literatuur. Aan-
vang 20.00 uur. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023 5282472. 
Reserveren gewenst. 5,- euro 
toegang.
www.boekhandelblokker.nl

Vrijdag 13 november ‘Kan 
Frankrijk veranderen?’ Poli-
tiek redacteur Ariejan Kortweg 
leidt presentatie en debat over 
het thema bij Alliance Françai-
se in de Pauwehof, Achterweg 
19 Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Toegang leden: gratis;
anderen betalen 8,- euro.

Donderdag 26 novem-
ber vertelt Jan Oostenbrink 
over zijn boek ‘Innerlijke be-
reidheid’ bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Aanv. 20.00 uur; reserveren en 
kaartverkoop info@casca.nl  
Tel 023-548 38 28. Info boek: 
www.innerlijkebereidheid.nl.

Muziek
Zondag 8 november, 15.00 
uur in de Pinksterkerk, Cam-
plaan 18 Heemstede: Let’s 
Tango, concert van Harmo-
nie St Michaël. Toegang: 7,50. 
Kinderen t/m 12 jaar: 5,- eu-
ro. Kaarten: secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of 
aan de zaal. Info:
www.stmichael-heemstede.nl.

Zondag 8 november  
Humphrey Campell, gepre-
senteerd door Jazz in Zand-
voort. Loc: geb. de Krocht, 
Grote Krocht 41, Zandvoort. 
Aanvang 14.30 uur, toegang: 
15,- euro.
Reserveren: 023-5310631,
info: www.jazzinzandvoort.nl.

Zaterdag 14 november Con-
cert Anthems v Händel tgv 
verjaardag Queen Anne en 
begrafenis Queen Caroline.
Haarlems Gemengd Koor,

AgendA Florilegium. Groenmarktkerk, 
Haarlem. 22,- euro. Info: 023-
5292830. Aanvang 20.15 uur.
Anthems v. Händel t.g.v. ver-
jaardag Queen Anne.

Zondag 15 november om 
15.00 uur in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede: Het Divertimen-
to jeugdstrijkorkest. Dit Haar-
lems Ensemble speelt muziek 
van: Andersen, Locatelli en 
Kreisler.
Toegang gratis (met collecte) 
Na afl oop thee, koffi e en ge-
bak in de Pauwehof.

Zondag 29 november 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest speelt in de Pinkster-
kerk, Camplaan 18 Heemste-
de. Werken van Robert Schu-
mann en Ludwig van Beet-
hoven. Aanvang 20.15 uur, 
zaal open 19.30 uur. Kaarten: 
14,- euro (vrienden HPhO), 
15,50 euro voorverkoop via
www.hpho.nl of bij leden, 17,- 
euro aan de zaal. Prijzen incl. 
consumptie.

Open dagen
Zaterdag 7 november Infor-
matie over het Gratis Klikgebit, 
van 11.00-15.00 uuyr bij Roe-
leveld Tandartspraktijk, Hun-
zestraat 17 Haarlem. Aanmel-
den: www.gratis-klikgebit.nl of 
0318-570669.

Zaterdag 14 november 
Scouting WABO Heemstede 
houdt open dag voor meisjes 
die op scouting willen. 10.30 
tot 12.30 uur. 
www.facebook.com/Scou-
tingWABO & www.waboscou-
ting.nl of neem contact op via
info@waboscouting.nl.

Tentoonstellingen
Woensdag 4 november tot 6 
januari tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de: Japanserie van Henk Sig-
mond Mellink. Toegang gra-
tis. De Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1, Heemstede.
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl

T/m 8 november Kunstlijn-
expositie KZOD in de Waag, 
Spaarne Haarlem.
Zondag 25 oktober opening 
Kunstlijnexpo KZOD Haarlem, 
16.00 uur. Met optreden band 
‘De Verwarde Rockers’.
Vrijdag 30 oktober ‘Nacht van 
de Galeries’, 19.30-10.00 uur. 
Zaterdag 31 oktober en zondag 
1 november 11.00-17.00 uur. 
Exposanten uit de regio.
www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel,  
www.kunstlijnhaarlem.nl. 

Maandag 9 november tot 
en met vrijdag 2 decem-
ber werk van de cursisten van
Marianne Vrijdaghs (Olieverf/
Portretschilderen).
In activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 

Heemstede tijdens openings-
uren. (van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur en van 
13.00-17.00 uur).  

Theater
Vrijdag 6 november Bon-
te Avond, Theater de Lui-
fel - aanvang: 20.15 uur - en-
tree: 18,50 euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa. Herenweg 96, 
Heemstede.

Donderdag 12 november 
presenteert Fahd Larhzaoui
zijn voorstelling ‘Schijn’, over 
zijn coming out als homo. The-
ater de Luifel, aanvang: 20.15 
uur, 17,50 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Vrijdag 13 november ‘Heil-
loos’ door Kirsten van Teijn. 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur, entree 17,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Zaterdag 21 november ‘De 
Aangekondigde Moord’ van 
Agatha Cristie. Haarlemse 
Tooneel Club. 20.15 uur. Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Kaarten à 12,50 
(studenten en CJP 8 euro)}
via www.haarlemschetooneel-
club.nl of 023-5380076 (bij
afwezigheid graag inspreken).

Themabijeenkomst
Vrijdag 6 november bij-
eenkomst met sprekers over 
WMO. Akonietenplein 1 Ben-
nebroek. Trefpuntcafé. Aan-
vang 20.00 uur.

Zaterdag 7 november Rouw-
café met muziek van SYA. Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
10.00-12.00 uur. Op www.he-
trouwcafe.nl is vermeld waar 
en wanneer Het Rouwcafé nog 
meer locatie houdt. Meer info: 
Ria van Kleef 06-52306969 of 
info@hetrouwcafe.nl.

Dinsdag 10 november Spe-
ciale middag voor mantelzor-
gers uit Heemstede, Haarlem 
en Bloemendaal. Philharmonie 
Haarlem Centrum vanaf 14.30 
uur. Ontvangst, informatie-
tafels, hapje en drankje en
optreden van Babette van 
Veen. Gratis programma.
Info: 023-8910610,
info@tandemmantelzorg.nl.

Dinsdag 10 november Taxa-
tieavond door Lions Club 
Haarlem-Spaarne met taxa-
teurs Willem de Winter en Aad
Aanhane. Opbrengst avond 
voor KinderUniversiteit, zie 
www.kinderuniversiteithaar-
lem.nl.
Aanmelden: haarlem.spaar-
ne@lions.nl. Aanvang avond 
20.00 uur. Loc: Het Seinwezen, 
Kinderhuissingel 1 Haarlem. 
Toegang: 20,-.

Woensdag 11 november 
NVVH Vrouwenvereniging 
houdt digitale informatiemid-
dag met gastspreker. Aanvang 
14.00 uur. Locatie: de Poort, 
oude EHBO-gebouw Heren-
weg 88a Heemstede.
Niet-leden betalen 2,50 toe-
gang. Info: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.

Dinsdag 17 november Open-
bare ledenvergadering Dorps-
raad Bennebroek, in het
Trefpunt, Akonietenplein 1 te
Bennebroek. Vanaf 19.30 uur. 
Agenda op:
www.dorpsraadbennebroek.nl.

Confl ictbemiddeling 
voor het goede doel

Heemstede - Caroline van Dijk woont in Heemstede en is naast 
haar werk ook actief als mediator. In een impulsief moment heeft 
ze zich aangemeld voor een sponsoractie van Warchild. Deze 
bestaat eruit dat ze eind januari de uitdaging aan gaat om de
Kilimanjaro te beklimmen en daarnaast minimaal 2400 euro aan 
sponsorgeld voor Warchild in gaat zamelen. Dit nu wil ze doen 
door  haar deskundigheid als mediator in te zetten bij mensen 
die in een confl ictsituatie zitten.  In ruil daarvoor vraagt ze dan 
een donatie voor warchild.

Warchild  werkt in confl ictgebieden, speciaal voor kinderen die 
door oorlogservaringen ernstig getraumatiseerd zijn.
De kosten van de reis naar de Kilimanjaro en het verblijf daar 
betaalt Caroline zelf. Het sponsorbedrag voor Warchild moet via 
acties bij elkaar verzameld worden.  

Heb je vrienden die in een confl ict beland zijn of heb je zelf 
strubbelingen in je werk, je vriendenkring, met je buren of in je 
relatie? Mediation kan uitkomst bieden. Heb je interesse, dan 
kun je een berichtje sturen naar  Caroline via 06-51289796.
Meer informatie vindt u op:
www.warchild.nl/actiepagina-kili-challenge-2016.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Toegangskaarten 
Herfstbal Kinderboerderij 

uitverkocht

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen
- Raadsbesluiten
- Handhavingsacties

Intocht Sinterklaas zaterdag 14 november
Op zaterdag 14 november brengt Sinterklaas weer 
een bezoek aan Heemstede. Samen met de Pieten 
komt hij omstreeks 12.00 uur met de boot aan in 
de haven van Heemstede. Burgemeester Marianne 
Heeremans zal Sinterklaas hier welkom heten. Bij 
de haven zal een podium worden neergezet waar 
diverse dansoptredens worden verzorgd door 
dans & balletstudio Jolein en waar de kinderen 
bij Sinterklaas kunnen komen. Hierna vervolgt 
Sinterklaas zijn weg naar de Raadhuisstraat/
Binnenweg. Onderweg zal de Sint op een aantal 
plekken stoppen voor een ontmoeting met de 
kinderen.

Pakhuis van Sinterklaas
Ook kunnen kinderen dit jaar weer knutselen in het 
pakhuis van Sinterklaas op de Binnenweg 97-101. 

‘Heemstede herdenkt’ op woensdag 
18 november
Op woensdag 18 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de derde 
keer een herdenkingsavond voor overleden 

Foto: Hermi Hagendijk-Burlage

Kijk voor meer informatie en openingstijden op 
www.wch.nl.

Aangepaste aanvangstijd op 
vrijdag 6 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 5 november 
2015 om 20.00 uur en voortgezet op vrijdag 
6 november te 11.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda staat de Programmabegroting 2016 
en de Eerste Begrotingswijziging 2016

Verwacht tijdschema:
5 november 20.00 tot uiterlijk 23.00 uur
 Algemene Beschouwingen Raad en 
 indienen van amendementen en 
 moties

Vergadering gemeenteraad
6 november 11.00-12.00 uur
 Reactie van het College op de 
 Algemene Beschouwingen en 
 advisering bij de ingediende 
 amendementen en moties

 12.00-14.00 uur 
 Schorsing
 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur
 Debat en stemmingen

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

dierbaren. De begraafplaats is dan van 
18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht met 
kaarsen en fakkels. Gedurende de avond 
bestaat de mogelijkheid om een ster of hartje 
met een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

Onder andere zal het koor Voci Vivaci passende 
muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 20.00 
uur vindt in de aula een herdenkingsdienst plaats 
waar Pieter Terpstra zal spreken. De bijeenkomst 
wordt ingeleid door wethouder Heleen Hooij 
(Openbare Ruimte). Er wordt een kopje koffie, thee 
of chocolademelk aangeboden. 

Het complete programma vindt u op 
www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’



Nieuwe regelgeving
Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders gemeente Heemstede 
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders gemeente Heemstede vastgesteld. 
Hiermee komt de Gedragscode bestuurders 
(vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) 
te vervallen. 

Gedragscode Integriteit Volksvertegen-
woordigers gemeente Heemstede 2015
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers 
gemeente Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee 

komt Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij 
raadsbesluit van 25 september 2003) te vervallen.

Regeling budgetbeheer gemeente 
Heemstede 2015
Op 6 oktober 2015 heeft het college de 
Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt de Regeling 
Budgetbeheer Gemeente Heemstede 2013 te 
vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• doe deuren en ramen op slot

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 28 oktober 2015: 
- J. Overduin, geboren op 11-02-1975, Res 

Novaplein 29

Per 16 oktober 2015: 
- R.D. Weigold, geboren op 19-12-1978, 

Zandvoortselaan 75
- M.M. Weigold, geboren op 27-09-1995, 

Zandvoortselaan 75
- K.D. Weigold, geboren op 09-04-1999, 

Zandvoortselaan 75

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Marktverordening Heemstede 2015
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen 
- Najaarsnota 2015
- Benoeming plv lid raadscommissie Ruimte

Raadsbesluiten 29 oktober 2015

Uitschrijvingen uit basisregistratie personen

Toegangskaarten 
Herfstbal Kinderboerderij 
uitverkocht
De toegangskaarten voor het Herfstbal bij 
kinderboerderij ’t Molentje op zaterdagavond 
7 november zijn uitverkocht. Op de avond zelf 
is er ter plaatse ook geen kaartverkoop.

Alle besluiten zijn unaniem vastgesteld.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffi  e, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl.

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien in Heemstede 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis 
over opvoeding en opgroeiende kinderen bij 
elkaar. De medewerkers weten de weg naar 
de juiste instantie en helpen u graag bij het 
vinden van het antwoord op uw vragen.

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00-12.00 uur
woensdag:14.00-17.00 uur
vrijdag gesloten

Alles over 
opvoeden en 
opgroeien

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Spaarnzichtlaan 9, het maken van 

gevelopeningen en wijzigen begane grondvloer, 
wabonummer 29317, ontvangen 16 oktober 2015

- Linge 54, het plaatsen van een steiger, 
erfafscheiding, berging, wijzigen achtergevel en 
verhogen dak, wabonummer 29368, 

 ontvangen 20 oktober 2015
- Glipperweg 29, plaatsen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 29283, 
ontvangen 14 oktober 2015

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een boom, 
wabonummer 29370, ontvangen 20 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hugo de Vriesplein 4, het aanpassen van 

de draagconstructie, wabonummer 26974, 
verzonden 26 oktober 2015

- Crayenestersingel 12, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
28534, verzonden 29 oktober 2015

- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 26899, 

 verzonden 29 oktober 2015
- IJssellaan 15, constructieve doorbraken in een 

woonhuis, wabonummer 27892, 
 verzonden 29 oktober 2015
- Zandvoortselaan 159C, het plaatsen van een luifel 

en reclame, wabonummer 29038, 
 verzonden 29 oktober 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden in november een openbare 
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 10 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

10 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015 (B-stuk)
- Cultuurnota ‘Verbinding met Cultuur’ 2016 t/m 

2019 (B-stuk)
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 (B-stuk)
- Verwervingsstrategie doelgroepenvervoer 

(B-stuk)
- Rapportage Sociaal Domein (januari 

t/m juni 2015; Q1 en Q2) (C-stuk) 
(ovv D66, GroenLinks, PvdA en VVD)

- Klantonderzoek Wmo 2014 (C-stuk) (ovv PvdA)
- Vaststelling subsidie 2014 Stichting CASCA 

(C-stuk) (ovv VVD) 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst november 2015
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 11 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 11 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Presentatie economische foto
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2016 (B-stuk)
- Intrekken Exploitatieverordening 1971 (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 12 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 12 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Johan Wagenaarlaan varianten voorlopig 

ontwerp (B-stuk)
- (geactualiseerde) Inventarisatie ontwikkeling 

herziening bestemmingsplan landgoederen en 
groene gebieden (B-stuk)

- Samenwerkingsovereenkomst R-net 
haltevoorzieningen (C-stuk o.v.v. GroenLinks)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. U 
kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen met 
behulp van de computer in de publiekshal van het 
raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 12 november 2015 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 12 november 2015
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 15 oktober 2015
- Wat verder ter tafel komt

Handhavingsacties
Verwijdering fietsen Provinciënwijk, 
Heemsteedse Dreef en Raadhuisplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen in de Provinciënwijk, 
op de Heemsteedse Dreef en op het Raadhuisplein:

Ter hoogte van flat Blauwmees, Zeelandlaan:
- Een blauwe herenfiets , merk Sparta;
- Een blauwe kinderfiets, merk Dinosaurus;
- Een witte kinderfiets, merk Popal;
- Een grijze herenfiets, merk Easy Bike;
- Een blauwe herenfiets, merk Kopra;
- Een blauwe damesfiets, merkloos;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Groenling, Overijssellaan:
- Een oranje/blauwe kinderfiets, merk Batavus;
- Een groen/witte damesfiets, merk Union;
- Een grijze herenfiets, merk Pointer;
- Een grijze damesfiets, merk Everbike;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Geelgors, Overijssellaan:
- Een paars/grijze damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit;

Ter hoogte van flat Blauwvink, Overijssellaan:
- Een goud/blauwe kinderfiets, merkloos;
- Een zwart/grijze herenfiets, merk Limit;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
- Een roze/groen kinderfiets, merk Trail;
- Een roze/grijs herenfiets, merk Apache;
- Een rode damesfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 39:
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte herenfiets, merk Kronan;

Ter hoogte van Raadhuisplein 1:
- Een zwarte damesfiets, merk Edwards. 

Bovengenoemde fietsen staan al geruime tijd met 
één of meerdere lekken banden dan wel andere 
rijtechnische gebreken op de openbare weg.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijke verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeesters en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 

weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 Heemstede tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:
- een naamloze witte kunststof boot, in de 

Leidsevaart, ter hoogte van Leidsevaartweg 53.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is weggehaald, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen



Hobbels op de weg naar integratie: 
Nederlands leren

Ik zou graag direct en eenvoudig willen spreken over de voornaam-
ste hobbels die Syriërs tegenkomen op weg naar integratie binnen 
de Nederlandse samenleving: het leren van de Nederlandse taal met 
haar bijzonderheden. Iedere taal in de wereld draagt de cultuur van 
het aanleren van de moedertaal: een taal leren bestaat niet alleen uit 
woordjes en regeltjes stampen. Als Syrische vluchtelingen moeten 
we ons standpunt wijzigen over het begrip ‘een taal leren’. Als we ie-
dere taal willen leren, moeten we eerst de cultuur en de gebruiken 
van een samenleving begrijpen en vooral leren van onze fouten. En 
dat begint met pogingen om relaties op te bouwen.
Het eerste wat mij opviel in mijn pogingen om Nederlands te leren, is 
het grote aantal uitzonderingen. Ten tweede is het veelvuldig gebruik 
van letters die totaal anders worden uitgesproken als in het Engels. 
Een Nederlandse ‘g’ wordt niet zoals in het Engels uitgesproken.
Ten derde is het schrijven en lezen een probleem: van links naar 
rechts, terwijl het Arabisch geschreven is van rechts naar links in een 
compleet ander schrift. Dit raakt voornamelijk de mensen die nog 
nooit eerder een westerse taal in Syrië hebben geleerd zoals Frans 
of Engels. Waar is dat dit geldt voor slechts een klein percentage van 
de Syriërs in Nederland, maar het blijft een groot probleem voor hen.
Terugkomend op de uitzonderingen in het Nederlands, ik zal enkele 
eenvoudige voorbeelden geven waar we tegen aanlopen. Er is geen 
strikte regel voor het gebruik van ‘geen’, ‘niet’ of ‘een’. Of wat is de 
basis van ‘de’ of ‘het’? En zo zijn er andere uitzonderingen en bijzon-
derheden die niet aan te leren zijn door simpelweg ‘een taal te leren’.
Natuurlijk heeft iedere taal uitzonderingen, maar voor ons sprekers 
van een taal met strikte regels als het Arabisch, vinden we dit lastig.
Naar mijn menig is de oplossing enerzijds door altijd proberen 
te luisteren en te spreken in het Nederlands en door te stoppen
het Engels te gebruiken, dat wordt verstaand door de meeste
Nederlanders. Anderzijds is het begrip van de Nederlanders belang-
rijk, door te accepteren dat de kennis van 
de taal niet perfect is en dat ze ons helpen 
met het leren van onze taalfouten.
En ten slotte, om even voorbij te gaan aan 
de wirwar van regels, uitzonderingen en 
bijzonderheden in het Nederlands: eerst 
spreken en luisteren, vervolgens lezen en 
schrijven.
Khaled sara,
editor22010@hotmail.com

Hobbels op de weg naar integratie: 

Column

Een stem voor een vluchteling
Tijdens de avond in het Heemsteedse Raadhuis (23 september) 
bespraken inwoners hoe ze iets kunnen betekenen voor oorlogs-
vluchtelingen. Een van de ideeën die toen naar voren kwam is om 
een vluchteling aan het woord te laten in de lokale krant. Een stem 
te geven. Khaled Sara (36) kwam een jaar geleden naar ons land 
en verblijft met zijn gezin in Bennebroek.

Primera de Pijp en Sigarenspeciaalzaak
Paul Mans uitgeroepen tot ‘Winkel van NIX’

Hoewel mevrouw Roelen de 
25-jarige er niet uithaalde, werd 
ze wel beloond met de oorkonde 
‘Winkel van NIX’. Want bij Prime-
ra de Pijp doen ze altijd de leef-
tijdscheck, omdat iemands leef-

tijd inschatten moeilijker is dan 
op het eerste gezicht lijkt!
Bij Primera de Pijp vragen mede-
werkers altijd naar een ID als zij 
er niet zeker van zijn of een jon-
gere die tabak wil kopen al 25 is. 

Heemstede - Wie van de drie is 25 jaar? Deze vraag stond cen-
traal bij Primera de Pijp in Heemstede. De ‘Tour van NIX’ deed 
de zaak van mevrouw Roelen aan. “Ineens stond een team 
van NIX18 hier in de winkel om samen met mijn klanten de
levende leeftijdsquiz te spelen. We moesten inschatten 
wie van de drie 25 jaar was. Dat blijft lastig, want rimpels
hebben die jongens en meiden nog niet.” De Tour van Nix is 
een initiatief van de samenwerkende tabaks- en gemaks-
winkels, waarmee aangesloten wordt op de landelijke NIX18-
campagne: geen alcohol en tabak onder de 18.

“Zo voorkomen we dat we onbe-
doeld toch sigaretten verkopen 
aan iemand die nog geen 18 is,” 
vervolgt mevrouw Roelen. “Wij 
vinden het belangrijk dat jon-
geren onder de 18 niet roken en 
willen natuurlijk ook geen boete 
riskeren. Die kan wel oplopen tot 
4.500 euro.”
Mevrouw Roelen hangt met trots 
haar oorkonde ‘Winkel van NIX’ 
op. Ze is overigens niet de eni-
ge die werd verrast door de Tour 
van NIX. Ook Sigaren Speciaal-
zaak Paul Mans in Heemstede 
mag zich sinds deze week ‘Win-
kel van NIX’ noemen.

Heemstede - Paddenstoelen... 
hoe herfstachtig wil je het heb-
ben? Dit grote Elfenbankje met 
een doorsnee van 60 cm is te 
vinden op de Begraafplaats. De 
zwam zit op een stam van een 
tamme kastanjeboom, nu voor 
het derde jaar en wordt ieder 
jaar groter. Het verhaal wil dat 
elfjes uitrusten of schuilen tij-
dens een regenbui onder de 
paddenstoelen...
 

Fotografi e: Marenka Groenhuijzen

Herfst op de Herfstlaan 

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

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

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

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

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

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

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