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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

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

Aanbieding
Satémenu
met brood of friet

kipsaté of varkenshaas
Voor maar € 8,-

aanbieding okt.indd   1 14-10-2016   21:02:12

PMS black

PMS 382

resultaat in druk van PMS black, is

resultaat in druk van PMS 382, is

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

DEZE WEEK IN DE KRANT

Paniekstoornis

Gemeente maakt pieten niet zwart
Heemstede - Sinterklaas 
komt aanstaande zaterdag 
aan in Heemstede bij ’t Mo-
lentje, u leest het elders in 
deze krant. In het gevolg van 
de Sint zijn dit jaar vele veeg-
pieten te zien en pieten met 
een rood of geel gezicht. Het 
nieuws dat gemeente Heem-
stede naar buiten bracht 
kreeg aardig wat reacties uit 
de bevolking en vragen van-
uit de media.
Op de website van gemeen-
te Heemstede - want zij or- 
ganiseert de komst van Sin-
terklaas en zijn gevolg dit 
jaar - wordt de keuze voor 

het niet zwartmaken van pie-
ten toegelicht: “Bij de keuze 
voor de kleur van de pieten 
volgt de gemeente Heemste-
de de lijn van de Kinderom-
budsman.

De Kinderombudsman con-
cludeerde eerder ‘dat de hui-
dige vorm van Zwarte Piet 
als onderdeel van het Sinter-
klaasfeest kan bijdragen aan 
pesten, uitsluiting of discri-
minatie. De Kinderombuds-
man concludeert daarom dat 
Zwarte Piet zodanig aange-
past moet worden dat ge-
kleurde kinderen geen nega-

tieve effecten meer ervaren 
en dat ieder kind zich veilig 
en goed voelt bij het Sinter-
klaasfeest.’
Omdat het bij de Sinterklaas-
viering gaat om een kin-
derfeest heeft Heemstede 
ervoor gekozen dit advies te 
volgen. Dit betekent dat de 
20 pieten die Sinterklaas ver-
gezellen bij de intocht rood 
en geel zijn (de kleuren van 
de Heemsteedse vlag) of ve-
gen in het gezicht hebben. 
De 20 pieten van de inge-
huurde pietenband zijn bruin 
geschminkt of bruinveeg-
pieten.”

Afscheid bij Kom in Mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen zaterdag was het 
dan écht de laatste keer: De moestuintjes 
van de kinder- en generatie-tuinen werden 
leeggehaald en schoongemaakt.
Veel kinderen waren er met hun ouders wa-
ren om samen met de vrijwilligers mee te 
helpen.

Wat eens hun tuintje was lag er nu bij als-
of er nooit iets had gegroeid en gebloeid. 
Maar niet getreurd, volgend voorjaar begint 
KIMT weer van voren af aan! In april start 
het nieuwe seizoen.
Opgeven kan via de website:
www.kominmijntuin.com.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Heemstede - Van 30 oktober 
tot en met 6 november werd 
in ons land de 21e Dorcas 
Voedselactie gehouden. Dui-
zenden vrijwilligers zamelden 
op zo’n 800 locaties voedsel 
en geld in voor de allerarm-
sten. De actie in Heemste-
de bij Coop Supermarkt De 
Koning leverde 22 voedsel-
dozen op. De komende we-
ken stellen vrijwilligers voed-
selpakketten samen. De eer-
ste 26.000 pakketten worden 
nog voor kerst bij mensen in 
Oost-Europa afgeleverd.

Opbrengst Dorcas 
Voedselactie



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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 zich 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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 13 november, 10.00 
uur, Feestelijke dienst met 
muzikale medewerking van 
Building Bridges.
Spreker dhr. A. Oderkerk.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 13 november, 10u. 
Voorganger Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 13 november om 
10.00 uur.

Ds. A. van Duinen uit Oud 
Loosdrecht.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 13 november, 10u. 
ds. P.I.C. Terpstra. Aezam. 
dienst in Heemstede.   
     
Dienst van Schrift en Tafel. 

www. pk ntrefpun.nl                     

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 13 november , Oude
Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terp-
stra, dienst van Schrift en 
Tafel, gezamenl. dienst, 
m.m.v. de cantorij Crèche 
(4 jaar) en Kinderkring (4 
tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Heemstede - Valkenburger-
straat 12, Valkenburgerlaan 
12, Valkenburgerlaan 30. Dat 
is de omnummering van dit 
pand volgens de Gemeente 
per 1949.
Dit pand is de laatste in de rij 
van de bouw in 1923 van de 
(huidige) nummers 58 tm 30 
en tevens de laatste van de 
evenkant die we behandelen. 
De toenfoto is ook nu een 
fragment uit een prentbrief-
kaart van de jaren 20.
Voor de oorlog was er niet 
zoveel bedrijvigheid, maar 
meer bewoning. Hoewel we 
niet alle bewoners gaan be-
noemen nemen we toch 1 
bewoner onder de loep: de 
heer L. Stuut, in het adres-
senboek van 1 januari 1930 
is hij kapitein van de grote 
vaart, in 1942 gezagvoerder 
op de koopvaardij. Deze man 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (12)

werd echter ook ‘gebruikt’ als 
botenexpert bij Veilingen. Dat 
lezen we o.a. in een adver-
tentie van het Haarlems Dag-
blad van 15 mei 1948 als de 
12de 14-daagse Schepenvei-
ling op 22 mei 1947 (zetfout-
je in de krant). bekend wordt 
gemaakt in de Jachthaven 
aan de Sportparklaan. Hier-
in wordt L. Stuut genoemd 
als expert. Ook kon je bij hem 
inlichtingen inwinnen voor 
winterberging van bootjes tot 
7 meter in de jachthaven.
Een jaar eerder lezen we in 
een advertentie van 31 mei 
1947 in het Haarlems Dag-
blad dat de Valkenburgerlaan 
12 ook als inleveradres wordt 
gebruikt voor goederen, die 
geveild worden in Veilingge-
bouw ‘De Vendu’ Haarlem.

In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1948 (nog voor de om-
nummering) wordt makelaar 
Joh. Kok genoemd. Hij zat 
daar al eerder want in een 
advertentie in het Haarlems 
Dagblad van 4 september 
1947 lezen we dat makelaar 
Kok op zoek is naar een vrij-
staand huis te Bennebroek of 
Vogelenzang.
De familie Stuut woonde ech-
ter ook nog tot in de jaren 50 
op de Valkenburgerlaan 30. 
In die periode werden nog 
regelmatig in de krant boot-
jes te koop aangeboden.
In de jaren 60 en 70 zien we 
Verwarmingsinstallatiebedrijf 
Heeremans nv vanaf Valken-
burgerlaan 30 opereren voor 
Gas- en Oliegestookte cv-in-
tallaties, Sanitair en erkende 
gasfi lters. Advertenties van 
dit bedrijf komen we tegen in 
de diverse adressenboekjes.
In het stratenboek van 1 ja-
nuari 1990 wordt Mascini 

genoemd op Valkenburger-
laan 30, maar we kwamen 
hem al een keer eerder tegen 
voor pand 44, toen dat pand 
in 1987/1988 verhuurd werd 
aan ‘Mascini Makelaardij’, die 
daar ongeveer 20 jaar heeft 
gezeten.
Op de nufoto van oktober 
2016 van Harry Opheikens is 
niets meer terug te zien van 
zakelijke verkeer dat er ge-
weest is.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).
Op de website van de HV-
HB kunt u diverse gebundel-
de artikelen nalezen, welke 
eerder in de Heemsteder ver-
schenen zijn.

Heemstede - Op zaterdag-
avond 19 november geeft 
Harmonie St. Michaël haar 
najaarsconcert in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan 
te Heemstede. Gekozen is 

voor een licht klassiek pro-
gramma. Deze avond toont 
een tweetal jonge solisten 
hun kunnen, het zijn Jasperi-
na en Martine Verheij. Naast 
deze solisten zal het Harmo-
nieorkest, onder leiding van 
John Brouwer, nog een acht-
tal muziekstukken ten geho-
re brengen. De aanvang is 

Klassiek met 
een knipoog

20.00 uur en meer informatie 
vindt u op www.stmichael-
heemstede.nl.
Kaartverkoop via secretari-
aat@stmichael-heemstede.nl 
of aan de zaal. Prijs: 7,50 voor 
kinderen t/m 11 jaar, 10. Zaal 
open vanaf 19.45 uur.





Regelmatig vragen mensen in onze omge-
ving: “Maak je nou veel zielige dingen mee 
in het asiel?” Ja, het gebeurt best wel dat er 
dieren binnenkomen die er echt slecht aan 
toe zijn. Katten die bijvoorbeeld zijn achter-
gelaten na een verhuizing en lang op straat 
hebben moeten zwerven, kittens die ge-
dumpt worden in een reismandje of zelfs in 
een vuilcontainer. Of oude katten waarvan 
de eigenaren denken dat het normaal is dat 
hun huisdier vlooien heeft en heel mager 
is terwijl dit toch heel vaak een medische 
oorzaak heeft. Steeds meer eigenaren zijn 
niet in staat om de medische zorg voor hun 
huisdier op te brengen. Heel schrijnend is 
het ook als oudere mensen jarenlang voor 
hun huisdier hebben gezorgd en het dier 
niet mee mogen 
nemen naar een 
verzorgingste-
huis. Dan staan 
ook wij met een 
brok in de keel 

als we het dier opnemen 
in het asiel. Natuurlijk le-
ren we hier mee om te 
gaan, maar wennen zal het nooit.
Mooi is dan wel weer als juist deze dieren 
nadat ze zijn opgeknapt een nieuw huis vin-
den. Stellen, alleenstaanden die een maatje 
zoeken, gezinnen met kinderen die allemaal 
super blij de deur uit gaan met hun nieuwe 
huisgenoot. En als je dan na een paar we-
ken van de nieuwe huisdierbezitters foto’s 
krijgt van de nieuwe kat of hond, liggend op 
schoot, slapend op bed of pootje badend in 
zee met een mooi verhaal er bij dan zeg-
gen wij altijd: wij hebben ondanks de min-
der leuke kanten toch het mooiste werk dat 
er bestaat!  

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort 
023-5713888
www.dierenbescherming.nl

Het mooiste werk dat er bestaat

Tamme algemene beschouwingen
Heemstede - Op 3 en 4 no-
vember kwam de gemeente-
raad bijeen om de begroting 
te accorderen en de zienswij-
ze te geven op het gevoer-
de en te voeren beleid. Zo-
als verwacht kwam het niet 
tot verbaal vuurwerk. Hefti-
ge discussies bleven uit. De 
boeken sluiten positief en de 
reserves zijn ruim voldoen-
de. Een groot aantal amen-
dementen en moties kwam 
gaandeweg op tafel. De be-
groting voor 2017 werd door 
alle partijen, op GroenLinks 
na, aangenomen. De PvdA 
had er wat moeite mee maar 
stemde toch voor. Via de eer-
der genoemde moties en 
amendementen gebeurde 
er tenminste nog iets. HBB, 
PvdA en GL vroegen om een 
startbudget voor de ontwik-
keling rond de haven. De 
coalitiepartijen zagen daar 
niets in zodat het werd afge-
stemd. Een budgetaanvraag 
van 50.000 euro voor plan-
vorming en uitvoering duur-
zaamheid haalde het niet. 
Eenzelfde bedrag werd op 
verzoek van HBB geschrapt. 
Dit geld was bestemd voor de 
ontwikkeling van het Man-
padlaan gebied. D66, CDA 

en VVD willen onderzoeken 
of het welstandsbeleid kan 
worden afgeschaft. Het col-
lege wordt via een motie op-
gedragen de mogelijkheid tot 
financiering van burgerinitia-
tieven breed kenbaar te ma-
ken. Op het CDA na waren 
alle partijen voorstander van 
het continueren van de gratis 
fietsenstalling bij het station. 
Een krediet van 16.000 euro 
wordt hiervoor opgenomen in 
de begroting van 2018.
Het gevraagde bedrag (150 
euro) voor uitbreiding van 
het aantal ambtenaren vanaf 
2018 werd voorlopig wegge-
stemd. Ook al met de instem-
ming van alle partijen worden 
de verkeersstromen opnieuw 
in kaart gebracht alsook de 
ongevallen en de luchtkwali-
teit. Unaniem vraagt de raad 
om voldoende speelruim-
te voor kinderen bij nieuw-
bouwprojecten. Het werd 
eentonig. Alle partijen stem-
den voor een nieuwe begro-
tingsopzet, zoals door het 
Rijk op termijn wordt ver-
plicht. De raad wil voor 2018 
al aan deze eis voldoen. Al-
le fracties steunden het plan 
om een innovatieprijs ‘het 
beste idee voor Heemstede’ 

in te stellen. Alleen de PvdA 
en GroenLinks zijn tegen het 
plan om het mogelijk te ma-
ken dat een vriend of familie-
lid voor één dag trouwamb-
tenaar kan worden. De overi-
ge partijen stemden voor. De 
raad, op het CDA en HBB na, 
willen ‘Big Data analyses’ be-
ter gaan benutten.

HBB vroeg of de verschillen-
de evenementen in Heemste-
de gebundeld konden wor-
den binnen een ‘Heemsteed-
se feestweek’. Ook hier waren 
alle partijen voor te porren. Er 
lag een verzoek om het Vo-
gelhospitaal met een bijdra-
ge te steunen. De partijen 
zien dit wel zitten maar vol-
gens het college maakt het 
hospitaal pas aanspraak op 
subsidie als zij daarom vra-
gen. Thera van der Heijden 
(GL) zal het hospitaal hier-
op attenderen, zodat een 
aanvraag spoedig wordt ver-
wacht. De gemeente is wet-
telijk verplicht zwerfdieren 
op te vangen en bij te dra-
gen in de kosten. Na bijna 
negen uur vergaderen zaten 
de jaarlijkse beschouwingen 
er weer op.
Eric van Westerloo

Scholieren planten bollen in Groenendaal
Heemstede - Om het bos in 
het voorjaar een nog mooiere 
uitstraling te geven, plantte 
een aantal leerlingen van de 
Valkenburgschool bollen in 
het bos. Dat gebeurde afge-
lopen vrijdag. Rogier Veldhui-
sen is namens de gemeente, 
samen met één collega, be-
last met het onderhoud van 
Groenendaal. Als er iemand 
enthousiast is over het bos 
dan is het Rogier wel. Het is 
een beetje, zeg maar gerust 
een beetje veel, ‘zijn’ bos ge-
worden. “Er is in het verleden 
nog wel eens iets fout ge-
gaan bij het beheren van het 
bos. Wij zijn nu, samen met 
de vrienden van Groenen-
daal en de zeer actieve vrij-
willigers van Meergroen, die 
wekelijks in het bos werken, 
weer op de goede weg”, zegt 

Rogier. Rond de klok van tien 
uur verzamelden de leerlin-
gen zich die vrijdag in het 
bos en juffrouw Nathalie leg-
de uit wat de bedoeling is. De 
kinderen hebben kleine en 
grote schepjes meegebracht. 
Een enkeling heeft een plas-
tic exemplaar. Later bleek dat 
de grond voor deze plastic 
schepjes wat te hard is. De 
vrijwilligers hadden in hun 
busje nog voldoende mate-
riaal om alle kinderen aan 
het werk te zetten. De vrij-
willigers assisteerden de kin-
deren. Er zijn Stinzenbollen 
gepland. Een soort die, zich 
eenmaal in de grond, jaar op 
jaar zelf verspreidt. Het soort 
werd in de 16e eeuw veel ge-
bruikt in de tuinen van bui-
tenplaatsen in vooral Fries-
land. Later werden deze plan-

ten gemeengoed in heel Ne-
derland. De kinderen moeten 
nog even wachten om het re-
sultaat van hun noeste arbeid 
te kunnen zien. In het voor-
jaar zal het open stuk grond, 
nabij de parkeerplaats in het 
zuidelijke deel van het bos, er 
feeëriek uitzien. 
Eric van Westerloo

Jaarlijks dient de kinder- en partneralimentatie te wor-
den geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke regeling 
bent afgeweken in het convenant of een (vaststellings)
overeenkomst. 
De Minister van Justitie stelt jaarlijks dit zogenoem-
de indexeringspercentage voor de alimentatie vast. In-
middels is door het ministerie bekend gemaakt dat de 
vastgestelde alimentatiebijdragen per 1 januari 2017 
met 2,1 % verhoogd moeten worden. 
Nu de alimentatiebijdragen voor de eerste dag van 
de nieuwe maand dienen te worden voldaan, dient de 
bijdrage die in december voor januari 2017 wordt vol-
daan, reeds verhoogd te worden met dit percentage. 
Vele websites hebben een indexeringsrekentool, 
kijk bijvoorbeeld op:
www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie 
Met deze rekentool kunt u in een handomdraai de nieu-
we bijdrage met ingang van 1 januari 2017 berekenen. 
Indien uw ex-partner de indexering niet toepast, maar 
het oude bedrag blijft betalen raden wij u aan stappen 
te ondernemen. Het recht op inning van achterstalli-
ge alimentatie en indexering verjaart namelijk na ver-
loop van 5 jaar. 
Heeft u wel uw ex-partner tussentijds aangemaand 
voor de achterstand, dan kan het zijn dat de verja-
ring daarmee gestuit is en dat u toch verder terug kunt 
vorderen dan 5 jaar.
Heeft u vragen over de indexering van de alimentatie 
of bijvoorbeeld over de incasso van de achterstallige 
indexatie of het incasseren van niet betaalde alimenta-
tie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes
Voor vragen: heemsteder@hiddesadvocatuur.nl

Column
Indexering alimentatie 2017

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl
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Regio - Op één dag 
shoppen,workshops volgen, 
mode- en beauty-inspiratie 
opdoen en lekkere gerechten 
proeven? Maar ook optre-
dens van Nederlandse topar-
tiesten, auteurs, cabaretiers 
én ander aanstormend talent 
op verschillende podia bij- 
wonen?
Dat is de sfeer van een festi-
val, maar dan onder een dak! 

Daarom heet Margriet Winter 
Fair vanaf nu Margriet Win-
ter Festival. Het Festival vindt 
plaats van vrijdag 18 tot en 
met donderdag 24 november 
in de Jaarbeurs in Utrecht 
en is dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.

Kijk voor meer informatie op:
ww.margrietwinterfestival.nl/
bestel-jointpromo.

Paulien Cornelisse signeert bij Blokker
Heemstede - Zaterdag 12 
november is Paulien Corne-
lisse te gast bij Boekhandel 
Blokker om over het boek ‘De 
verwarde cavia’ te vertellen 
en te signeren. Het boek is 
genomineerd voor de NS pu-
blieksprijs 2016.
Cavia werkt op de afdeling 
Communicatie. In korte hu-
moristische hoofdstukken le-
ren we haar en haar colle-
ga’s kennen. Stella van Hu-
man Resources. Ruud het 
enge hoofd van de afdeling 
Financiën. En Harm-Jan van 
de IT-afdeling, die al sinds 
1999 een tamagotchi in leven 
houdt. Een cavia die in een 
kantoortuin tussen de men-

sen werkt: het klinkt wat on-
waarschijnlijk, maar ieder-
een die ook maar een blau-
we maandag op een kantoor 
heeft gewerkt, zal de avon-
turen van de verwarde ca-
via herkennen. Van een sym-
biotische relatie met het kof-
fiezetapparaat tot passief-
agressieve e-mails en duize-
lingwekkende perikelen rond 
de lief- en leedpot.De ver-
warde cavia is een grappig 
en ontroerend boek, onmis-
baar voor iedereen die wel 
eens collega’s heeft gehad, 
of ze misschien nog steeds 
wel heeft.
De signeersessie vindt plaats 
van 16.00 uur tot 17.00 uur. 

A. Van der Heijden

A.F.Th. Van der Heijden naar Heemstede
Heemstede - Op woensdag 
16 november is er een inter-
view door Arjan Peters (Volks-
krant) met A.F. Th. Van der 
Heijden over zijn nieuwste ro-
man ‘Kwaadschiks’. Plaats is 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
Kwaadschiks verschijnt de-
ze maand en is  het zesde 
deel van De Tandeloze Tijd. 
Arjan Peters gaat in gesprek 
van Van der Heijden over de-
ze vuistdikke roman van 1300 
pagina’s.
De relatie tussen reclame-
man Nico Dorlas, halverwe-
ge de veertig, en zijn jonge-
re vriendin Désirée staat op 
springen. Dorlas’ aanhou-

dende drank- en drugscon-
sumptie, zijn handtastelijk-
heid en zijn aan paranoia 
grenzende verlatingsangst 
vormen een dodelijke com-
binatie. Als Désirée de benen 
neemt, rest Dorlas één con-
clusie: zij moet sterven, en hij 
zal met zijn vriendin ten on-
der gaan. Dorlas wordt bijge-

staan door Ernst Quispel, de 
advocaat uit Advocaat van 
de hanen (1990), die twintig 
jaar grijzer en twintig jaar cy-
nischer is geworden. Binnen 
een etmaal zien we het uni-
versum van Nico Dorlas ver-
kruimelen. Kwaadschiks is 
een literair moordmysterie 
zoals alleen A.F.Th. van der 
Heijden dat schrijven kan: 
geworteld in de Amsterdam-
se actualiteit, maar met uni-
versele reikwijdte, compact 
en tegelijk diepgaand.
Aanvang is 20.00 uur en de 
toegang 10,- euro. Reserve-
ren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

ZCFC G1 - HBC G1    1-17
‘Het kan altijd beter’

Heemstede - Vorige week was er bij HBC G1 de luxe 
van een ruime reservebank. Deze week was er de luxe 
van een ruime selectie. Geconfronteerd met maar liefst 
5 afmeldingen lukte het daardoor toch nog een com-
pleet team op de been te brengen. Na enige omzwervin-
gen, wegens een afsluiting en onduidelijke aanwijzingen, 
kwam HBC G1 in de Wijdewormer, bij ZCFC.

Zeker 20 minuten te laat begon de wedstrijd tegen het 
onderaan staande ZCFC. HBC legde de Zaankanters dan 
ook al snel de wil op. Aanval na aanval werd opgezet naar 
het vijandige doel. Het logische gevolg daarvan was een 
veelheid aan doelpunten. 6 stuks van Arjen en 4 stuks van 
Davy zorgden voor een rustgevende voorsprong van 0-10. 
Ook na de rust ging de productie verder. Nog eens 5 van 
Arjen, nog 1 van Davy en 1 van Thomas deed de teller 
doorlopen tot 17. Met een doelpuntje voor de eer zocht de 
ploeg de kleedkamer weer op.

Alle reden tot tevredenheid? Ja en nee vonden de coa-
ches. Het kan namelijk altijd beter. Arjen maakte er 11, 
maar miste er ook wel een paar. Jeroen had een aantal 
mooie assists, maar kwam niet tot een doelpunt. Thomas 
en Davy onderstreepten hun goede wedstrijd met een, en 
meer, doelpunt(en), maar zouden zonder praten nog van 
veel meer waarde kunnen zijn. 
Frank wordt in staat gesteld te scoren, maar weet het ca-
deautje niet uit te pakken. Liban en Denzel zijn verdedi-
gend soeverein en zetten menig aanval op, maar misten 
soms de rust om geen corners weg te geven. 
Sebastiaan keepte weer goed, maar moest toch een te-
gendoelpuntje toestaan. 

In deze wedstrijd was het allemaal niet van doorslagge-
vende betekenis. Tegen andere, sterkere, tegenstanders 
kunnen het wel breekpunten zijn. Dus ja, alle reden tot te-
vredenheid, maar het kan altijd beter.

Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Toe-
gang vrij.

Naar Margriet Winter Festival

Cruquiusconcert met
Maria en Nathalia Milstein
Regio - In de Waterschap-
zaal van het  Cruquius Mu-
seum treden zaterdag 12 no-
vember Maria en Nathalia 
Milstein op. Het concert van 
de topvioliste en pianiste be-
gint om 20.15 uur in Muse-
um de Cruquius. Er zijn nog 
kaarten. Die zijn verkrijgbaar 
via de website www.Cruqui-
usConcerten.nl of aan de 
kassa van schouwburg de 
Meerse 023  5563707. De toe-
gangsprijs bedraagt 22,50. 
 
Maria Milstein is bij de 
CruquiusConcerten bekend 

als de violiste van het van Be-
arle Trio, dit succes was re-
den om haar uit te nodigen 
voor een concert samen met 
haar zus Nathalia.
In 2015 won zij de Edison 
Klassiek 2015 voor de CD 
‘Sounds of War’ in de catego-
rie Kamermuziek.
In 2015 behaalt Nathalia de 
1e prijs op het 10e Internatio-
nal Piano Competition in Du-
blin.
De zussen brengen een 
prachtig Frans programma 
met werken van Pierné (so-
nate in d kl op. 36), Ravel 

(sonate), Debussy (sonate) 
en Saint-Saëns (sonate no. 1 
in d kl op.75).

Live muziek in de 1ste Aanleg
Heemstede - Café de 1ste 
Aanleg, op de hoek van de 
Kerklaan en de Raadhuis-
straat, timmert al jaren aan 
de weg met hoge kwali-
teit live optredens. Zondag 
13 november treedt het duo 

Mick en Esmé op. Deze door 
de wol geverfde (oud)con-
servatorium studenten heb-
ben elkaar ontmoet in Haar-
lem en voelden sinds de 
eerste keer dat ze met el-
kaar speelden een fantasti-

sche klik. De voorliefde voor 
jazz vind je terug in elk num-
mer dat ze spelen. Ze maken 
van elk nummer net even een 
andere versie dan je al ken-
de, zo houden ze het  voor 
de luisteraar bijzonder span-
nend. Aanvang is 17.00 uur 
en de toegang gratis.
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Afslanken doe je met NewFysic
Heemstede – Vóór de kerst 
afslanken, het klinkt goed. 
Dat voornemen heeft veel ar-
gumenten om er direct mee 
te beginnen. De meeste men-
sen weten wel dat je dat niet 
lukt met een dieetje of een 
extra poging om te bewegen. 
Teleurstellingen bij vroege-
re pogingen zullen we maar 
direct vergeten, meestal was 
de aanpak wel enthousiast 
begonnen, maar dat volhou-
den hè! Hypes volgen helpt 
niet, afslanken lukt je niet al-
leen. Dat weten nu zelfs leden 
van de Tweede Kamer, nadat 
ze kennismaakten met New-
Fysic. Zij kregen een vaste 
NewFysic coach waarmee ze 
elke week hun programma 
volgen. Met een program-
ma op maat lukt het gezond 
te leven en het voedingspro-
gramma staat wekelijks cen-
traal. Die terugkerende ses-
sies met de een op een vas-
te begeleider wordt de hou-
vast om vol te houden, zelfs 
om er naar uit te zien. Dat be-
gint soms al in de wachtka-
mer waar je een bekende te-
genkomt. Goh, jij ook hier! Ja 
natuurlijk, wie wil er nou niet 
afvallen? Je hebt nou een-
maal ondersteuning nodig bij 
uitzoeken wat wel of niet ge-

zond is. Welke boodschap-
pen je wel of niet moet doen, 
daar hebben ze zelfs een 
handig lijstje voor. Advies om 
een diner samen te stellen 
dat je voor je gezin of vrien-
denkring moet maken en ge-
zond wil houden, maar ook 
lekker zoals je gewend bent. 
Lunches, hoofdgerechten 
met vis, vlees of wild tot aan 
lekker snacks komen voorbij. 
“Ja zo lust ik er ook wel een”!  
Gek eigenlijk dat ze bij New-
Fysic nooit horen praten over 
honger. Dat hebben hun cli-
enten ook niet, want ze eten 
op 5 a 6 momenten per dag 
eigenlijk gewoon wat ze we-
kelijks afspreken en bestel-
len aan supplementen. En el-
ke week wegen en je team-
bespreking hebben met je 
coach. Daar ga je naar uitkij-
ken. Veel mensen boven de 
65 jaar hebben hun schaap-
jes op het droge. Veel uit-
stapjes, tweede huisje, vrien-
denlunches, vakanties of wat 
er op lijkt. Dat betekent veel 
buiten de deur eten. Van al-
le cliënten zijn nu 70 procent 
vrouw en 30 procent man-
nen, maar de mannen gaan 
terrein veroveren sinds Harry 
Mens in zijn Business Class 
veel mannen heeft aange-

sproken en ook zij zien dat 
je kunt afvallen met de erva-
ring van een instituut dat in-
middels 40 vestigingen heeft 
in Nederland. Een extra uit-
daging is om te beginnen nu 
we langzamerhand naar de 
feestdagen gaan uitkijken en 
het vroeger gezellig wordt in 
huis. NewFysic Heemstede 
maakt het nu nog even leu-
ker met een voordeelactie. 
U krijgt nu 50 procent kor-
ting op het startpakket met 
een waarde van 37,75 eu-
ro. Bij start van het NewFy-
sic programma en alleen gel-

dig bij vestiging Heemstede. 
Niet in combinatie met ande-
re aanbiedingen en/of kor-
tingen. Geldig t/m 31 novem-
ber 2016. Met lekker en ge-
zond eten. Op maat gemaakt. 
Persoonlijke begeleiding Snel 
en blijvend resultaat. Past bij 
iedere levensstijl en leeftijd.

NewFysic Heemstede,
Binnenweg 49,
2101 JB Heemstede,
tel. 088-3230004,
heemstede@newfysic.nl,
www.newfysic.nl.
Ton van den Brink 

Egyptische
Kunst in 
Leiden

Heemstede - In dit najaar 
gaat de Egyptische afde-
ling van het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden 
weer open. Tijdens de cur-
sus ‘Egyptische Kunst in 
Leiden’ vertelt docente Di-
ana de Wild aan de hand 
van deze schitterende col-
lectie het verhaal van de 
Egyptische kunst. 
De eenvoudige stijl van 
het Oude Rijk, de tijd van 
de piramiden, is goed te 
zien in het graf van de 
rechter Hetepherachet en 
een paar mooie beelden 
van edelen. In het Nieu-
we Rijk, de tijd van fa-
rao Toetanchamon, is de 
kunst veel uitbundiger: 
de edelen dragen prachti-
ge kleding en grote prui-
ken. Het Rijksmuseum van 
Oudheden bezit een aan-
tal topstukken, zoals het 
graf van Pa-atonemheb en 
de beelden van Maya en 
Merit, die deze kunst van 
het Nieuwe Rijk goed illu-
streren. Tijdens de cursus 
worden de kunstwerken in 
hun context geplaatst. Er 
wordt verteld wat de func-
tie van deze beeldhouw-
werken en reliëfs was. 
Het oude Egypte had vele 
goudmijnen: er werd in de 
oudheid zelfs tegen de fa-
rao gezegd dat in zijn land 
‘goud als stof’ was. 

De korte cursus van 2 les-
sen (maandagen 28 no-
vember en 12 december) 
duurt van 14.00 tot 16.00 
uur, vindt plaats bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl, of 
belt u: 548 38 28. 

Le Grand Cru dertig jaar wijnen
Heemstede - Zoveel men-
sen zoveel smaken. De gro-
te keuze in wijnen maakt het 
juist zo leuk om een wijn-
proeverij mee te maken. Af-
gelopen weekend organi-
seerde Le Grand Cru in de 
Jan van Goyenstraat op za-
terdag en zondag najaars-
proeverijen. 
Eigenaar Will Beeren zag in 
deze dertig jaar wel een ver-
andering bij de producenten 
van wijnen. Vanaf het begin 
bezocht hij zelf de wijnboe-
ren en selecteerde in de jaren 
een aantal, meestal kleinere 
bedrijven waar in veel geval-
len de volgende generatie 
wijn maakt maar wel op hun 
eigen wijze. Ze zijn veel op 
stage gestuurd naar bevrien-
de bedrijven of ze hebben 
zelf hun vleugels uitgesla-
gen naar andere gebieden of 
zelfs landen. Andere aanpak 
hoeft nog geen verandering 
van wijn te betekenen. Het 
werk wordt er nu efficiënter 
gedaan, er wordt minder met 
chemicaliën gewerkt of men 
is helemaal overgegaan tot 
biologische teelt. 
In Marken, Italië, liggen 42 ha 
wijngaarden in de gemeen-
te Corinaldo, 20 km van de 
Adriatische kust, ten noord-
westen van Ancona op een 
gemiddelde hoogte van 300 
meter. Fattoria Laila Libenzi, 

een familiebedrijf dat inmid-
dels door de derde generatie 
wordt geleid. In de heuvels 
waait altijd een zachte, zilte 
bries die de druiven gezond 
houdt. De wijngaarden lig-
gen op kleiachtige kalkgron-
den en er is Verdicchio voor 
de witte wijnen en Montepul-
ciano en Sangiovese voor de 
rode wijnen aangeplant. De 
wijn is een assemblage van 
80% Montepulciano- en 20% 
Sangiovese-druif. Hij is diep-
rood van kleur en het bou-
quet geeft aroma’s van zwart 
fruit en iets van vanille. Hoe-
wel de smaak iets ‘jammy’ 
overkomt heeft de wijn een 
prachtige tannine-structuur, 
is hij fris en harmonieus. Ser-
veer de wijn op 16-18 graden 
Celsius bij tagliatelle met een 
tomaten- of vleessaus, bij ve-
getarische gerechten, bij sa-
lami, bij een stoofpot of bij 
geroosterd vlees. (9,95 euro). 
De Tempranillo-druif komt 
uit Zamora, ten westen van 
de regio Castilla y León, te-
gen de Portugese grens aan, 
Dehesa La Granja, Bodegas 
Fernández Rivera 2008 (15,75 
euro). Deze wijn ging 24 
maanden op vaten van Ame-
rikaans eikenhout. De kleur is 
mooi donker kersenrood met 
een granaatrode rand. In de 
mond is hij vol, rond en mild 
met een goed evenwicht tus-

sen het rijpe fruit en de tanni-
nes van het hout. In de lange 
aanhoudende afdronk open-
baart zich een hint van zwoe-
le vanille. Serveer de wijn op 
17 graden Celsius bij geroos-
terd of gegrild lamsvlees, bij 
rood vlees, bij wild en bij ge-
rijpte harde kazen, in het bij-
zonder bij de lokale rauw-
melkse schapenkaas Zamo-
rano! 

Zowel zaterdag als zondag-
middag waren de najaars 
proeverijen van Le Grand Cru 
uitverkocht en wijnmaker, ei-
genaar van Domaine Mer-
lin als importeur Jose, Saez 
Martinez hadden het zeer 
druk om alle klanten de nodi-
ge leuke informatie te geven. 
Ton van den Brink 

Jan Terlouw 
bij Vrouwen 

van Nu
Heemstede - Op woens-
dag 16 november ontvan-
gen de Vrouwen van Nu 
Jan Terlouw. Hij geeft een 
lezing over zijn werkza-
me leven in De Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. 
Aanvang is 14.00 uur (zaal 
open om 13.45 uur). Gas-
ten zijn welkom, ook he-
ren, zij betalen 2,50 en-
tree. Inlichtingen: 5736950 
of 528034016 en
www.vrouwenvannu.nl.

Corinne Janssen.
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Het ingezonden stuk van de bewoners verenigd in Buurt-
genoten Binnenweg-Oost (BBO) in de Heemsteder van 2 
november had als kop: ‘Iedereen wil de in- en uitrit Vomar 
parkeergarage aan de Binnenweg!’ Dat geldt echter niet 
voor mij. Dat de bewoners zich zorgen maken om de komst 
van een Vomar op het binnenterrein van de Eikenlaan is be-
grijpelijk. Ook dat ze niet zitten te wachten op het extra ver-
keer dat dit met zich meebrengt: vrachtauto’s en verkeer dat
van de parkeergarage gebruikmaakt, min of meer in hun 
‘achtertuin’. 
BBO stelt zich op het standpunt dat alle verkeer van de 
parkeergarage via de Binnenweg verwerkt dient te worden. 
Dat getuigt van een ‘niet in mijn achtertuin’-opstelling en je 
verschuift het probleem ermee naar de Binnenweg. Je hoeft 
geen verkeersdeskundige te zijn om te constateren dat de 
drukte op de Binnenweg onacceptabel wordt als daar zowel 
de ingang als de uitgang van de parkeergarage gerealiseerd 
wordt. Het leidt vooral op vrijdag en zaterdag tot fi levorming 
en tast niet alleen het dorps karakter van de Binnenweg 
aan, maar ook het winkelgenot en de leefbaarheid voor de
bewoners aldaar. Het is dus zeer de vraag of iedereen (zoals 
BBO stelt) de in- en uitrit aan de Binnenweg wil. Ik dus niet.
Áls de Vomar er inderdaad komt, is het de taak van de
Vomar (Hoorne Vastgoed) en de gemeente om de over-
last voor iedereen tot een minimum te beperken, niet al-
leen voor de bewoners verenigd in BBO, maar ook voor de
bewoners en het winkelend publiek van de Binnenweg.
Dan lijkt de gedachte om de ingang van de parkeergara-
ge aan de Eikenlaan te realiseren en de uitgang aan de
Binnenweg zo gek nog niet.
Louis Goulmy, Heemstede

Ik wil geen in- en uitrit Vomar 
parkeergarage aan de Binnenweg

Lezerspost

Merel opent internationaal cross-seizoen 
sterk met 3e plaats in Mol (B)
Heemstede – De Heem-
steedse atlette Merel van 
der Marel heeft uitstekend 
gepresteerd tijdens de eer-
ste grote cross wedstrijd van 
het seizoen (Lotto cross cup 
Mol België). Het was de eer-
ste keer dat ze uitkwam in de 
klasse junioren A, die gelijk-
tijdig van start gingen met de 
senioren dames.
Vanwege het zware parcours 
met veel mul zand en lastige 
obstakels, was het de kunst 
om de krachten zo goed 
mogelijk te verdelen. Me-
rel slaagde daarin buitenge-
woon en wist gedurende de 
race steeds verder op te ruk-

ken naar de kop van het veld.
Met nog maar 400m te gaan 
zat Merel, Veerle Bakker (AV 
Triatlon) letterlijk op de hie-
len en werd het uiteindelijk 
sprinten voor brons.
Al werd de afstand naar 
nummers 1 en 2 zienderogen 
kleiner, junioren Tinck (B) en 
Blokhuis konden niet meer 
worden bijgehaald.
Met uiteindelijk een miniem 
verschil van 1 sec. op Veer-
le kwam Merel als 3e over de 
streep, op 6 sec van Tinck.
Met een tijd van 20.12 min 
over 5500m mag ze terug-
kijken op een zeer geslaagd 
cross-weekend.

Column 

Een brief
van de postbode
Eigenbelang

Lang geleden werkte ik op 
een taleninstituut in een sjiek 
hotel, waar wij docenten onze 
klanten de hele dag hersen-
spoelden met de taal waar-
in zij een basis of een sub-
stantiële vooruitgang hadden 
besteld. Onze administratie-
ve regelneef aldaar was een 
blijmoedig type. Ging de te-
lefoon, dan riep hij onveran-
derlijk: “Ha! Belangrijk tele-
foontje!” En voerde vervol-
gens, beleefd en accuraat, 
het benodigde, natuurlijk
zelden belangrijke, of zelfs 
maar interessante, gesprek. 

Inmiddels ben ik verhuisd, 
heb ik een carriëresprong ge-
maakt en loop ik de post. Een 
vriendin van me zei laatst:
“Ik zou het niet kunnen hoor; 
het kan me niks schelen of al 
die mensen hun post krijgen.” 
“Dat is anders vréselijk be-
langrijk,” zei ik. “Vooral pak-
jes en verjaardagskaarten.
En bankafschriften, rouw-
berichten, de Donald Duck,
reclame ... Alles, eigenlijk.” 
Want anders vind ik er niks 
aan. Ook al weet ik heel 
goed dat de toekomst van de
wereld niet van mij afhangt,  
en die van PostNL niet van 
mijn wijk, ik neem het alle-
maal bloedserieus. Van mij 
krijgt u uw minst interessan-
te reclamefolder. Was ik even 
afgeleid door een buurtge-
noot en weet ik niet zeker of 
uw folder al wel in de bus zat, 

dan krijgt u er nóg een. Maar 
niet als er twee in mijn sta-
pel aan elkaar geplakt zitten
natuurlijk. Dan haal ik die los 
en krijgt u er maar één. Heel 
belangrijk.
Allemaal eigenbelang dat ik 
dat doe. Als ik vroeger met 
mijn kinderen ver moest lo-
pen en ze werden moe, dan 
zei ik: “Trek je wenkbrauwen 
maar op, en kijk monter. Dat 
helpt.” Daar word je namelijk 
onwillekeurig blijer van, en 
die positieve instelling geeft 
weer energie. Van ‘Hè getver, 
heeft dat huis met die lange 
oprit en die klemmende brie-
venbus natuurlijk weer post’ 
ga je sleuren. 
En ik hou niet van sleuren. 
Dus: alles is belangrijk, tot 
en met alle reclame van de
vorige bewoner van uw huis. 
Want ik voel gewoon dat u 
daar razend blij mee bent. 
U boft toch maar, met al die 
leuke dingen die u zomaar 
krijgt. En ik ook, dat ik ze 
langs mag brengen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Driek Bronsgeest 
benoemd tot Lid 
van Verdienste

Heemstede – Voorzitter van 
de Passageclub Bridgen met 
Plezier in Vogelenzang, Driek 
Bronsgeest-Schoute, is op 
voordracht van het bestuur 
van de bond en met algeme-
ne instemming van de ALV 
afgelopen zaterdag benoemd 
tot Lid van Verdienste van de 
NBB. 
Driek is woonachtig in Heem-
stede. Zij is van 1998 tot 2008 
lid geweest van het bondsbe-
stuur. De afgelopen 20 jaar 
was Driek als voorzitter van 
de Commissie Lerarenoplei-
ding een stuwende kracht 
bij de vernieuwing van het 
bridgeonderwijs in het kader 
van ‘Leergericht bridgeles 
geven’. Ook stimuleerde zij de 
doorgeleiding van bridgecur-
sisten naar de bridgeclubs. 
Vandaar ook haar betrok-
kenheid bij de passageclub 
in Kennemerland. De NBB 
wordt kritisch door haar ge-
volgd: beleid moet helder zijn 
en gericht zijn op de kwali-
teit van lesmethodes en les-
geven. Driek zal niet aarzelen 
het bestuur van de NBB aan 
te spreken als het beleid in 
haar ogen niet juist is.

Nicky’s Place, 
45e spirituele 
beurs!
Regio - Op zaterdag 19 en 
20 november in Haarlem, van 
11.00 tot 17.00 uur, vindt de 
45e spirituele beurs van Nic-
ky’s Place plaats.Het selecte-
ren van het team wordt door 
Nicole met veel zorgvuldig-
heid uitgevoerd, daardoor is 
de sfeer en de energie van 
deze beurs zeer ontspannen! 
Veel bezoekers blijven langer 
dan gepland gewoon “omdat 
het goed voelt”. De therapeu-
ten, mediums, opstellers, he-
alers, magnetiseurs, kaartleg-
gers, masseurs en paragnos-
ten hebben allen jarenlange 
ervaring in het werken met de 
spirituele wereld.
De beurs brengt weer veel 

prominente namen bij el-
kaar o.a. Tony Rekelhoff, Pa-
tricia Sluis, Maria Troost, Tino 
Fiorelli, Olaf Meckel, Jos Oe-
ldrich en vele anderen!
Toegang voor een dag: 6 eu-
ro, twee dagen: 9 euro. Op 
zaterdag twee gratis activi-
teiten! Kennismakingsconsul-
ten max. 15,- euro. Tot ziens in 
trefpunt ’t Trionk, van Oosten 
de Bruynstraat 60, 2014 VS 
Haarlem. Kijk op www.nickys-
place.nl of bel: 06-41041509 
(Nicole van Olderen).

Zaterdag dubbelconcert
Permanent concertpodium in de Pinksterkerk
Heemstede - De Heem-
steedse orkesten het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemste-
de, het Heemsteeds Philhar-
monisch orkest en Harmo-
nie St. Michael geven peri-
odiek concerten in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan 18 
te Heemstede.
Veelgehoorde klacht van het 
publiek was steeds dat men 

de orkesten wel goed kon 
horen maar niet kon zien. In 
overleg met het kerkbestuur 
is besloten om een perma-
nent concertpodium te in-
stalleren in de Pinksterkerk. 
Zodoende is de kerk nog be-
ter te gebruiken als concert-
zaal. De eerste mogelijkheid 
om dit te ervaren is op zater-
dag 12 november. Het Symfo-

nisch Blaasorkerst Heemste-
de (SBH) onder leiding van 
de dirigent Léon Bosch en de 
Christelijke Harmonie Cres-
cendo uit Sassenheim on-
der leiding van Dirk van der 
Niet geven dan een dubbel-
concert.
Aanvang is 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Entree: 10,- euro.
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Mooi kunstweekend in Heemstede
Heemstede – Woensdag-
middag 2 november open-
de wethouder Christa Kui-
per de centrale presenta-
tie van Kunstlijn Haarlem in 
de Burgerzaal van het Raad-
huis in Heemstede. Zij had al 
eerder de jonge talenten van 
de Nicolaas Beetsschool bij 
de Kinderkunstlijn ontdekt. 
Officieel Kunstlijn Haarlem, 
maar eigenlijk al jaren met 
een eigen gezicht in Heem-
stede. Jaren geleden ston-
den er kunstenaars op de 
Belvedère in Groenendaal om 
daar met de Haarlemse direc-
teur van Kunstlijn, mevrouw 
Breemouwer, de Heemsteed-
se Kunstlijn te openen met de 
uitdaging een nieuwe belve-
dère te ontwerpen. Dat lie-
ten die kunstzinnige artiesten 
zich geen tweemaal zeggen 
en er stonden al gauw prach-
tige, in diverse kunstvormen 
als schilderijen en maquet-
tes uitgevoerde ideeën klaar. 

De presentatie in Heemstede 
werd overal serieus genomen 
en heeft inmiddels een goede 
naam in de kunstwereld van 
Kennemerland.
Dit jaar was de uitdaging de 
werkplek, waar al dat moois 
gecreëerd wordt. Vera Brug-
geman had haar atelier ge-
deeltelijk verplaatst van de 
Zandvoortselaan naar de 
Burgerzaal, waar zij met be-
geleiding van gitarist Jean 
Zijta een nieuw lied zong 

over de man die bij DWDD 
sprak over de pil die hij van 
de wetgeving nog niet nemen 
mag. 

Achter de schermen
Hanneke Prins verwelkomde 
de 19 kunstenaars die in de 
Burgerzaal, ieder op hun ei-
gen wijze hun werkplek toon-
den op foto, collage, schil-
derij of zoals medeorgani-
sator Rosita van Wingerden 
liet zien, in de verhouding 1 
op 12, in zilver haar werkplek 
had uitgewerkt. Inclusief de 
gasbrander en klein figuur-
zaagje. Een minutieus werk-
je, klein om te zien, groot in 
werkuren. Knap werk van Ja-
cintha Reijnders die in een 
collage haar plek aan het 
Spaarne had verbeeld. Yvon-
ne van Dreven, ze is gek van 
trappen, toonde een werk 
met Portugese tegeltjes, wit-
te trappen en deuren die toe-
gang geven tot werkplek-

Links Yvonne van Dreven en 
Olga van der Klooster.

Rosita van Wingerden, Hanneke Prins en wethouder Christa 
Kuiper.

ken. Bij ieder beeld van een 
werkplek van een kunstenaar 
moet je wel het verhaal van 
de meester horen. Hanneke 
vertelde dat ze veel ateliers 
kent. Van keurig opgeruimde 
zonder enig stofje, tot chao-
tische werkplekken. Vandaar 
dat nu in de Burgerzaal en-
kele ateliers en werkplekken 
een beetje te zien zijn alhoe-
wel ook hier de kunstenaar 
veel te raden laat. Ze verbeel-

den een werkplek, maar laten 
ook veel aan de verbeelding 
van de kijker over. De orga-
nisatie van Kunstlijn Heem-
stede was jaren in handen 
van Hanneke Prins en Rosi-
ta van Wingerden en zij vin-
den opvolging in Olga van 
der Klooster en Yvonne van 
Dreven die alle succes toe-
gewenst wordt om dit kunst-
festijn uit te bouwen.
Ton van den Brink 

Afgelopen weekend konden
liefhebbers Kunstlijnlocaties bezoeken
Heemstede - Op de fiets 
naar kunstenaars die hun 
werkplekken laten zien en 
hun ateliers wijd  open heb-
ben staan is op zich al een 
kunst in ons groene dorp. 
Je ziet overal kunst langs 
de weg, geplant door de ge-
meente en gekleurd door 
de natuur. Met prachtige 
goudomrande doorkijkjes. 
Bomen zo mooi in de dui-
zenden kleuren geel, goud, 
brons, groen, bordeaux, don-
ker rood, bruin en taupe. Een 
stukje kunstlijn op de fiets 
zou eigenlijk een verplicht 
nummer moeten zijn. niet al-
leen voor kunstliefhebbers. 
Kunst kijken begint met ge-
nieten.  Je eerste les in de na-
tuur is de mooiste en gratis. 
Bij het thema van de Kunst-
lijn 2016 “Over Morgen” mag 
je best denken “Morgen nog 
mooier”. 
In de Luifel aan die mooie 
Herenweg legt Jacintha 

Reijnders uit hoe zij haar zee-
gezichten en oude objecten 
maakt. Nu zelfs in twee za-
len: een zaal met haar mate-
riewerken omringd door de 
beelden van Christine van 
der Velden. De beelden van 
Christine tonen haar fasci-
natie voor wat zich in het in-
nerlijk van de mens afspeelt. 
Haar portretten in steen ma-
ken een ingetogen, poëtische 
indruk. In de tweede zaal 
toont zij nieuw werk: naast 
kleurrijke ei-tempera wer-
ken een serie kleine betaal-
bare zeegezichten op paneel.  
En voor deze zaal heeft zij 
ook een bijzondere gast uit-
genodigd:  Marianne Weiland 
uit Bad Pyrmont (Duitsland), 
vanwege haar deelname aan 
de Heemsteedse Kunstbeurs, 
geen onbekende in Heemste-
de!  Marianne exposeert haar 
z.g. “Bodenbilder”, geen stan-
daard tapijten of kleden maar 
kleurrijke werken voor op 

de grond. Zeer verrassend!  
Voorts toont fotograaf Jos 
van Kesteren uit Heemstede 
zijn fascinerende reisimpres-
sies. Vooral zijn opnamen op 
Noorse eilanden zijn indruk-
wekkend. Als je dan naar de 
Voorweg fietst, zie je Groe-
nendaal in Herfsttooi, hier is 
een Groot Kunstenaar be-
zig geweest. Ook een grote 
is Ger Daniels die met onge-
looflijk veel geduld soms Vin-
cent van Gogh weer tot le-
ven brengt. Henk Koeleme-
ijer maakt de mens van mor-
gen in polyester en een stil-
le motor. We zitten inmiddels 
bij Vera de Backker en zijn 
verwonderd over abstracten 
van het ruimtelijk perspec-
tief, aard stralen en engelen. 
Hoe mooi kan abstract zijn. 
Hoe mooi is Heemstede in 
de herfst en hoe mooi is haar 
kunst in die ateliers waar het 
allemaal gebeurt.
Ton van den Brink  

Henk Koelemeijer. Ger Daniels. Jacintha Reijnders (l) en Christine van der Velden (r).

Vera de Backker.

Jos van Kesteren.
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E-mailadres 
onjuist
Heemstede – In het be-
richt over Goudsmederij Van 
Dieren, vorige week in de 
Heemsteder, is helaas het 
e-mailadres foutief weer- 
gegeven. Het juiste e-mail-

adres is goudsm.vandieren@
zonnet.nl 
Het bericht kondigde ‘Be-
leef het Sieraad’ aan, deze 
dag vond 5 november plaats 
en Goudsmederij Van Dieren 
opende de deuren voor be-
langstellenden. Er kon ook 
een gratis workshop worden 
gevolgd.

Heemsteeds succes tijdens regionale 
scouting zwemwedstrijden
Heemstede - Op zater-
dag 5 november vonden de 
jaarlijkse regionale scouting 
zwemwedstrijden ‘de Splash’ 
plaats. Tijdens deze sportie-
ve dag gingen 16  Scouting 
groepen uit de regio Haarlem 
de strijd met elkaar aan. Met 
teams van 6 scouts werden 
in estafettevorm zoveel mo-
gelijk meters gezwommen in 
2 x 10 minuten. Voor deze ge-
legenheid hebben Scouting 
WABO Heemstede en Scou-
ting Graaf Bernadotte de 
handen ineen geslagen! En 
met succes! Het regende me-
dailles voor deze twee Heem-
steedse Scoutinggroepen.
In de categorie 13-14-15 ja-

rige bemachtigde het volledi-
ge meidenteam een prachti-
ge derde plek. “ We zijn su-
per trots op onze presta-
tie, we hebben zelfs met één 
meter verschil net naast de 
twee plek gegrepen” aldus 
een van de WABO scouts.  In 
de categorie 16-17-18 jarige 
eindigde het team ook op de 
derde plek. Scouting WABO 
Heemstede boekte ook suc-
ces op het individuele onder-
deel.  Met een ruime voor-
sprong zwom Chantal zich in 
de categorie 13-14-15 jarige 
zichzelf naar de eerste plek. 
Tot slot bereikte Noëmie in de 
16-17-18 jarige categorie de 
derde plek!

Heemstede – Afgelopen vrijdag was het heerlijk herfstweer. De foto van het bruggetje 
in de tuin van het klooster in Groenendaal krijgt een extra dimensie door de lichtinval. 
Een spirituele herfstfoto…

Foto: Marenka Groenhuijzen

Spirituele herfst

Rondje voetbalvelden
Heemstede - Het was een 
mooi voetbalweekend. RCH 
bleef met 2-1 de baas over 
BSM uit Bennenbroek. De 
roemruchte club, spelend 
op ons sportpark, staat op 
een keurige derdeplaats in 
de vierdeklasse. VEW ver-
sloeg hekkensluiter UNO en 
won met 3-2. Met een keu-
rige zesdeplaats doen ze het 
als promovendus uitstekend. 
Ook HFC Heemstede doet 
keurig mee in de laagste af-
deling. Zij sloten hun wed-
strijd zondag af met een 2-1 
overwinning op het Haarlem-
se HYS. 

HBC- Alliance’22
Dit was zondag de topper in 
de vierdeklasse. Alliance voor 
aanvang van het duel nog on-
geslagen wilde dat graag zo 
houden. HBC dacht daar an-
ders over en koos er voor zich 
niet in te graven maar de aan-
val te zoeken. Er ontspon zich 
een spannende strijd waar 
HBC Alliance goed partij gaf. 
HBC mist een groot aantal 
spelers door blessures en dat 
is te merken. Alliance spong 
het beste om met de kansen. 
Zij waren aanvallend effectie-
ver zo keek HBC na 7 minu-
ten al tegen een 1-0 achter-
stand aan. Na een uittrap van 
doelman Beck stond Vernon 
Weber zomaar alleen voor de 
HBC doelman Miezenbeek. 
Het vlagsignaal voor buiten-
spel werd door de scheids-
rechter genegeerd. 
Het spel golfde heen en weer 
maar HBC kon niet voorko-

men dat Alliance veder uit-
liep en uiteindelijk met een 
1-5 achterstand het veld ver-
liet. Grote man bij Alliance 
was Vernon Weber die met 
vier doelpunten (de laatste 
was een pareltje) een belang-
rijk aandeel had in de over-
winning. 

Jong Sparta – Kon. HFC
Op zaterdag 5 november kwa-
men Sparta en HFC een ge-
lijkspel overeen 2-2. De jon-
ge profvoetballers van Sparta 
lonken naar een plaatsje in de 
hoofdmacht van Sparta. De 
snelle buitenspelers waren 
een plaag voor HFC. Doel-
man Boks van HFC had dan 
ook zijn handen vol, met voor 
zich een verdediging die al-
les moest geven om de scha-
de te beperken. Na de snel-
le 1-0 van Ruiz kon HFC uit 
een corner via Tamerus, tegen 
de verhouding in, gelijkko-
men. De deze zomer aange-
kochte Franse spits Cyril Che-
vreuil bracht Sparta voor rust 

nog op 2-1. Coach Ole Tobia-
sen van Sparta maakte de 
fout na de rust zijn twee snel-
le buitenspelers te vervagen. 
Hierdoor kreeg HFC wat meer 
ruimte, rust en kon met een 
portie wilskracht wat meer 
aan de bal zijn. Aanvoerder 
en laatste man Carlos Opoku 
liet zich vaak voorin zien. Dit 
resulteerde in de gelijkmaker 
van zijn voet 2-2.
Sparta drong aan deson-
danks bleef HFC overeind. 
Beide ploegen staan na za-
terdag nog steeds in de geva-
renzone. Zaterdag 12 decem-
ber ontmoet HFC thuis hek-
kensluiter HHC Hardenberg. 
Eric van Westerloo

Stichting Manpadslaangebied opgericht
Heemstede - Begin okto-
ber is de Stichting Manpad-
slaangebied officieel opge-
richt. De Stichting streeft 
naar het open en groen 
houden van het Manpad-
slaangebied, waarbij reke-
ning wordt gehouden met 
de cultuurhistorische, land-
schappelijke en ecologische 
waarden in dit gebied. Met 
het oprichten van de stich-
ting hopen een aantal ver-
ontruste Heemstedenaren 
de kwaliteiten van dit ge-
bied een ‘stem’ te geven. 
Het Manpadslaangebied 
ligt ingeklemd tussen de Ri-
vierenwijk, het Wandelbos 
Groenendaal, het landgoed 
Huis te Manpad en de bui-
tenplaats Leyduin. In het ge-

bied liggen voormalige bol-
lenvelden, (ongebruikte) 
kassen en twee volkstuin-
complexen. Daarnaast zijn 
er wat kleinere particuliere 
kavels en een kwekerij. De 
toekomst van het Manpad-
slaangebied is al meer dan 
vijftien jaar onderwerp van 
discussie in Heemstede. In 
het verleden zijn agrarische 
gronden aangekocht door 
projectontwikkelaars met 
het doel om hier woningen 
te bouwen. De gemeente-
raad heeft dit afgewezen en 
het gemeentebestuur had 
en heeft de intentie om het 
gebied te bestemmen voor 
natuur en buitenrecrea-
tie. Door de verschillende 
grondeigenaren met ieder 

hun eigen belang is dit een 
moeizaam proces. De Stich-
ting Manpadslaangebied 
komt op voor de belangen 
van de Heemstedenaren die 
een groene en open invul-
ling van het Manpadslaan-
gebied voor ogen hebben 
Het is van belang dat er op 
een constructieve en cre-
atieve manier tegengeluid 
wordt gegeven aan partijen 
die gebaat zijn bij bouwen 
van zoveel mogelijk wonin-
gen het gebied. 

Het is mogelijk donateur 
te worden en zich te abon-
neren op een nieuwsbrief. 
Meer informatie vindt u op 
www.manpadslaangebied.nl

Mirjam Wolthuis met haar in de workshop gemaakte zilveren 
hanger.
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‘Denk aan mij’ van
Alberdingk Thijm in De Luifel
Heemstede – Op zaterdag 
12 en zondag 13 november 
brengt vereniging Alberdingk 
Thijm het stuk ‘Denk aan mij’ 
op de planken van Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96. 
Op zaterdag begint de voor-
stelling om 20.15 uur en op 
zondag om 14.30 uur. 

Denk aan mij!
Je ex-man Bob nodigt je uit 
in het oude vertrouwde va-
kantiehuis in Frankrijk.
Je zit inmiddels zó goed in je 
vel, dat je gaat. Maar er ko-
men nog drie andere ex-
vrouwen van Bob opdagen. 
Zo treffen de hypochondri-

sche Aafke, de inmiddels les-
bisch geworden Pem, de ar-
rogante en ietwat hoeri-
ge Doris en Bobs laatste ex, 
Jeanine, elkaar bij de villa. 
Oude wonden worden open-
gekrabd en pijnlijke feiten 
onthuld. De irritaties lopen 
hoog op, daar in de Provence.
Maar… waar is Bob?
‘Denk aan mij” wordt ge-
speeld door Gerda van der 
Linden, Sandra Bos, Bian-
ca Nunnink en Yvonne Sip-
man. Kaarten à 12,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of te bestellen via www. 
alberdingk-thijm.nl/kaartver-
koop of 06-43544556. 

Felix van den Hombergh.

Feestconcert op 13 november 
in de Bavokerk te Heemstede
Heemstede - Dirigent en 
componist Felix van den 
Hombergh is 50! Reden voor 
een groot feest: al zijn koren 
- én het VU-orkest - tegelijk 
op het podium met een bij-
zonder programma. Met als 
hoogtepunt de Psalmensym-
fonie van Stravinsky! 
Bovendien is het zelden uit-
gevoerde 17-stemmige Mag-
nificat van Giovanni Gabrieli 
te horen. Ten slotte 4 compo-
sities van Felix van den Hom-
bergh zelf, waarvan één werk 
zelfs speciaal voor dit pro-
gramma is geschreven.
Op 12 en 13 november zijn er 
feestconcerten met een bij-
zondere programmering! Op 
12 november kunt u in Am-
sterdam luisteren (Domini-
cuskerk) en op 13 november 
in Heemstede. Publiek kan 
genieten van groots bezet-
te koorwerken van Giovan-
ni Gabrieli, Igor Stravinsky 
en Felix van den Hombergh 
zelf. Een unieke samenwer-
king tussen de Amsterdam-
se Cantorij, Coro Encanto, 
Doulce Memoire, FeniX, Pro-
jectkoor 023 en het VU-or-
kest zorgt voor twee heel bij-
zondere concerten. En spe-
ciaal voor deze gelegenheid 

schrijft Felix zelfs nog een 
nieuwe compositie waarin al-
les samenkomt: 120 zangers, 
veel blazers, harp, lage strij-
kers, twee vleugels en slag-
werk. Het concert in de H. 
Bavokerk aan de Herenweg 
Heemstede begint om 15.15 
uur. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 19,50. Voor kin-
deren t/m 12 jaar is de entree 
12,50.  Aan de kassa: 25,- / 
Kinderen: 12,50.
Op www.felix50.nl kunt u 
kaarten bestellen.
Voor vragen: info@felix50.nl.

Nieuw: Peuter & Kleuter Pret
Heemstede - Zondag 13 november begint voor de aller-
kleinsten één keer per maand Peuter & Kleuter Pret. Van 
11.00 tot 13.00 uur, een ochtend vol pret! 
Op zondag 13 november is er van alles voor kinderen van 
2 tot 7 jaar  te beleven: muziek, theater, film, pannen-
koeken eten, spelen en ontdekken. Kom gezellig langs en 
neem je vader, moeder, opa en oma mee naar WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg  96, Heemstede. 6,- euro 
voor deelname. Opgeven via: www.wijheemstede.nl, via 
de mail: plexat@wijheemstede.nl of 5483828. 

Regio - “You may say I’m a 
dreamer but I’m not the only 
one. Maybe one day you will 
join us and the world will be 
as one”, zong John Lennon. 
Deze en vele andere beken-
de popsongs met een (kerst)
boodschap zullen donder-
dag 15 december eenma-
lig door een van Nederlands 
bekendste soulzangeressen 
Sabrina Starke worden ge-
zongen tijdens haar ‘Imagi-
ne’ the power of music tour 
in de Immanuelkerk in Haar-
lem-Noord. Exclusieve vroeg-
boekvoordeel actie voor le-
zers van de Heemsteder: Als 
u kaarten reserveert vóór 22 
november onder vermelding 
van De Heemsteder, dan 
zijn kaartjes geen 17 maar 
slechts 15 euro!

Het is algemeen bekend 
dat Sabrina Starke een dro-
mer is, een Singer-soulwriter 
met een sociale missie. Het is 
haar missie om haar talenten 
en levenservaringen te delen 
met de wereld en op die ma-
nier bij te dragen aan socia-
le vooruitgang. Ze gebruikt 
haar kunst om zaken aan de 
kaak te stellen met muziek 
als haar sterkste middel. Dit 
maakt haar nieuwe voorstel-
ling IMAGINE daarom ook zo 
bijzonder. De perfecte are-
na om een muzikaal gesprek 

aan te gaan over de wereld 
waar we in leven. In de hoop 
ze tot nadenken te zetten en 
te inspireren.

In een intieme bandbezet-
ting zal ze de songs ten ge-
hore brengen die hebben ge-
zorgd voor positieve veran-
dering in onze wereld. In tij-
den van onrecht en socia-
le onrust is muziek al decen-
nia gebruikt om mensen sa-
men te brengen. Veel songs 
hebben een belangrijke rol 
gespeeld op kritieke momen-
ten in de geschiedenis. Het 
is vaak genoeg bewezen dat 
muziek politieke en culturele 
impact heeft op de wereld en 
heeft zorggedragen voor po-
sitieve verandering en een-
heid. Songs waar de liefde, 
compassie en hoop de inspi-
ratie waren, maar die ook po-
litiek en sociaal kritisch wa-
ren zijn.

Deze songs raken een ge-
voelige snaar en dwingen je 
om kritisch te kijken naar je-
zelf. Sabrina zal dit ook doen 
in deze voorstelling en zich-
zelf de vraag stellen wat zij 
heeft gedaan om bij te dra-
gen aan een positieve veran-
dering. Met haar publiek zal 
ze een mooie muzikale reis 
maken waarbij muziek en 
verhalen het publiek zal lei-

den naar vragen als ‘Waar 
staan wij nu? Waar gaan we 
naartoe?

De ‘Imagine Tour’ zal te zien 
zijn in een bijzondere set-
ting in slechts zeven prach-
tige kerken door het land, 
waaronder de Immanuel-
kerk in Haarlem-Noord aan 
de van Egmondstraat 5, op 
donderdag 15 december om 
20.00 uur (zaal open 19.30 
uur). Aan de zaal kosten de 
kaarten 17,- euro (contant). 
Reserveren is noodzakelijk: 
info@pknhaarlemnoord.nl.

De Immanuelkerk in Haarlem-
Noord. (Arjen Goudriaan).

Vroegboekactie voor lezers van de Heemsteder!

‘Imagine’ the power of music tour

Grote rommelmarkt Hillegom
Regio - Zondag 13 no-
vember wordt een gro-
te rommelmarkt gehouden 
in  Sportcentrum de Vosse 
te Hillegom. In deze sport-
accommodatie wisselen 
die dag weer vele gebruik-
te goederen, na het loven 
en bieden, van eigenaar. 
Het aanbod op een rom-
melmarkt is altijd divers en 
verrassend: van oude obli-
gaties tot een authentiek 

houtsnijwerk van Bali of van 
een jaren zestig meubeltje 
tot dvd’s. De vlooienmarkt 
duurt van 10.30 tot 16.00 
uur en de toegang bedraagt 
2,50 euro (kinderen tot en 
met 11 jaar en onder bege-
leiding hebben vrij entree). 
Voor meer informatie of re-
serveringen belt u organisa-
tieburo MIKKI, 0229-244739 
of 244649. Zie ook:
www.mikki.nl.

Knutselclub
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kunnen meisjes en jon-
gens op woensdagmiddag 
altijd lekker met hun handen 
bezig zijn en mooie dingen 
maken! Knutseljuffen Rena-
te en Mariëlle verzinnen leu-
ke en originele knutsel idee-
en, voor jongens en meisjes! 
Eerstvolgende club is woens-
dag 16 november met thema 
‘kabouters’.
Je bent welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede 

in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
5,- euro.
Info en opgave: 023-548 38 
28.

Nederlands 
drama

Heemstede - Woensdag 
16 november draait bij WIJ 
Heemstede een film in de 
theaterzaal. Het gaat om een 
komisch Nederlands drama 
met Hannah Hoekstra en an-
deren. Locatie: De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, aan-
vang: 20.00 uur, entree: 7,-. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of
 (023)548 38 28.
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Basisschool Evenaar is nu Gezonde School
Heemstede – De posters, 
het certifi caat en het schildje 
voor bij de voordeur komen 
net binnen als Dorien Geluk, 
directrice van basisschool 
de Evenaar, vertelt hoe de 
school die erkenning binnen-
haalde. Dat kon op diverse 
thema`s, zoals Voeding, Sport 
en Bewegen, Fysieke veilig-
heid, Welbevinden en Socia-
le Veiligheid. Dat laatste the-
ma paste precies bij de Eve-
naar die zich presenteert als 
de school voor Hoofd, Hart 
en Handen. Het uitgangspunt 
van de school is dan ook: 
`kinderen gaan met plezier 

naar school en voelen zich er 
veilig`. Dan presteren ze ook 
beter. Bij de laatste inspec-
tie in augustus 2015 kwam 
na interviews met kinderen, 
ouders en het team naar vo-
ren dat, als er gepest wordt, 
er dan direct wordt aange-
pakt en er geen incidenten 
op school plaatsvinden. Er is 
ook een vertrouwenspersoon 
aanwezig.

Tutor
Het Tutor systeem heeft een 
grote rol gespeeld in het bin-
nenhalen van het certifi caat 
Welbevinden en Sociale Vei-

ligheid. Bij het Tutor helpt 
een ouder kind een jongere. 
Tot groep 4 ben je tutorkind, 
vanaf 5 ben je Tutor, je krijgt 
les in wat van je verwacht 
wordt. Dat kan zijn voorlezen 
aan een kind van groep 3 en 
samen een tekening maken 
van het verhaal, of een re-
kenopdracht of een werkstuk 
maken met een lagere groep. 
Het bijzondere is dat bij de 
Evenaar dit Tutor systeem 
door de hele school loopt, bij 
veel andere scholen alleen 
in groep 8. Het is een we-
tenschappelijk onderbouwd 
programma waarin kinde-
ren werken aan persoonlijk-
heidsgeluk, zelfvertrouwen, 
waardoor je zorg kan dra-
gen voor een ander. Als je je 
kwaliteiten kent, kan je an-
deren daarmee helpen. Men 
gebruikt ook de gelukskof-
fer. In een les stop je er ge-
luksvoorwerpen in, echt iets 
van jezelf  en je vertelt erover. 
Daar heb je wel een veilig ge-
voel bij nodig. Het certifi caat 
“Gezonde School” is drie jaar 
geldig, de Evenaar is de eer-
ste hiermee in Heemstede en 
leverde ook nog 2000 euro 
op. Daarmee gaat het team 
scholing volgen: positieve 
groepsvorming en oriënte-
ren op een sociaal- emotio-
nele methode. Goed besteed. 
Ton van den Brink 

Toneelgroep Perspektief brengt unieke 
jubileumvoorstelling op de planken
Regio - Met medewerking 
van een groot aantal gast-
spelers van diverse Haarlem-
se toneelgroepen, brengt to-
neelgroep Perspektief op vrij-
dag 18 november een unieke 
en getalenteerde cast samen 
op het podium van de Stads-
schouwburg in Haarlem. 

Ter gelegenheid van haar 
10-jarig bestaan en het 
60-jarig toneeljubileum van 
hoofdrolspeler Boy van der 
Erf speelt Perspektief een 
moderne versie van Shake-
speare’s King Lear. Op uitno-
diging van Perspektief heeft 
regisseur Rick Verstraten, 
met medewerking van erelid 

Martine Faber, deze klassie-
ker bewerkt en herschreven 
zonder afbreuk te doen aan 
de krachtige thema’s die het 
stuk zo indrukwekkend ma-
ken.

Lear the Company
De machtige maar oude Lear 
levert een confronterend en 
aangrijpend gevecht met 
zichzelf en zijn naaste omge-
ving. Zijn impulsieve beslis-
singen en onberekenbare ac-
ties laten een spoor van ver-
nielingen achter, waar som-
mige van zijn vertrouwelin-
gen meedogenloos van pro-
fi teren. Binnen The Com-
pany nemen verraad, jaloe-

zie en hunkering naar macht 
desastreuze vormen aan. 
Zal het Lear en The Compa-
ny lukken om te ontsnappen 
aan hun naderende en onge-
wenste einde?

Kaarten en informatie
Kaarten à 15 euro zijn ver-
krijgbaar bij de dagkassa van 
de Philharmonie of te bestel-
len via theater Haarlem.

De aanvangstijd van de voor-
stelling is 20.15 uur. Meer in-
formatie over de voorstelling 
of over toneelgroep Perspek-
tief kunt u vinden op:
www.toneelgroepperspek-
tief.nl 

Ik las het leuke verslag over
de Heemstedeloop in de Heem-
steder (vorige week, red.) en las 
daarin ook de zin over de jongen 
in het grote looprek en ik denk 
dat daar een kleine persoons-
verwisseling is geweest. 
Ik vermoed namelijk dat het niet 
Luuk Gitz was maar onze zoon 
Olivier Preys (die eindigde in een 
knappe tijd van 21.54).
Misschien leuk voor Olivier die 
er hard voor heeft getraind om 
in de volgende Heemsteder een 
vermelding van te maken?
Arend Preys, Heemstede.

Olivier tijdens de Heemstedeloop

Lezerspost

VEW weet weer wat winnen is
Heemstede - Na twee ne-
derlagen in de competitie te-
gen Arsenal en Zandvoort 
stond voor VEW afgelopen 
zaterdag de uitwedstrijd te-
gen UNO op het programma. 
Een tegenstander waar VEW 
vorig jaar twee maal makke-
lijk van gewonnen had. Ook 
in deze wedstrijd was VEW 
beduidend beter en was het 
aan de grensrechter van 
UNO te danken dat het uit-
eindelijk maar 2-3 werd. 
VEW-er Niels Dekker scoor-
de binnen drie minuten al. 
Helaas werd de 0-1 onterecht 
afgevlagd en gefl oten. Kort 
hierop scoorde Niels Dekker 
opnieuw en deze keer tel-
de de treffer wel: 0-1. VEW 
combineerde er lustig op los 
en liet eindelijk weer zien 
dat het lekker kan voetbal-
len. Het was dan ook uit het 
niets dat UNO op 1-1 kwam. 

Nog voor rust scoorde VEW 
de 1-2. Het was een fantasti-
sche kopbal van VEW speler 
Kevin van der Weijden na een 
afgemeten voorzet van broer 
Sven die VEW op voorsprong 
zette. De tweede helft was 
van beide kanten erg rom-
melig. Wanneer VEW gevaar-
lijk dreigde te worden, werd 
dit vakkundig afgevlagd. Na 
een goede VEW aanval kwam 
de bal bij de 17-jarige Darius 
van Haastrecht (zie foto) die 
geen seconde twijfelde en de 
bal in het hoekje schoof; 1-3. 
In de laatste minuten kreeg 
UNO een terechte pingel 
die feilloos werd ingescho-
ten. Dit was tevens de eind-
stand, een zeer verdiende 2-3 
overwinning en VEW behoud 
zijn mooie pek in de midden-
moot. Aankomende zaterdag 
krijgt VEW Hoofddorp op be-
zoek. Aanvang 14.30 uur.

Overzichtsexpositie Albert Röllich
Heemstede - Albert Röllich uit Heemste-
de exposeert zijn schilderijen de komen-
de vier weken in Galerie De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Een overzichtstentoon-
stelling met werk van de afgelopen 10 jaar.
Een overzicht waarbij het de aandachti-
ge kijker duidelijk wordt hoe het werk van 

Röllich zich de afgelopen jaren heeft ont-
wikkeld. De feestelijke opening van deze
expositie, door oud-wethouder Jos Harde-
smeets, vindt op zondag 13 november om 
15.00 uur plaats. Met muzikale omlijsting 
van saxofonist Remy van ’t Hoff.
Zie ook: www.kzod.nl.

Mix-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé 
Dance-avond bij WIJ De Prin-
cehof, Glipperweg 57, Heem-
stede. Je bent zaterdag 19 
november welkom van 19.30 
tot 22.00 uur. Het thema is 
NEON! Entree �6,50.
Info: 023 5483828 of:
plexat@wijheemstede.nl
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100 jaar HPC Heemstede groot succes!
Heemstede - Op 30 oktober 
is het 100-jarig jubileum van 
zwemvereniging HPC Heem-
stede groots gevierd. 
De feestelijke dag begon met 
een wedstrijd voor alle hui-
dige en oud-leden en dat 
was voor veel deelnemers 
één groot feest van herken-
ning! De jongste deelneem-
ster was zes jaar en de oud-
ste bijna zeventig. Ieder-
een zwom met en tegen el-
kaar. De beroemde estafet-
teploeg van de tachtiger ja-
ren die zo dikwijls Neder-
lands Kampioen is gewor-
den, zwom ook nu weer de 
sterren van de hemel en had 
zelfs dezelfde kleur shirtjes 
aan. Ook deed een G-zwem-
mer aan de wedstrijd mee. 
Onder luid applaus zwom 
Yorrick Burger zijn twee af-
standen en oogstte respect 
bij alle aanwezigen. Voor ie-
dere deelnemer was er een 
mooie gouden herinnerings-
medaille. Om 19.00 uur barst-
te het feest los in de sport-
hal van Sportplaza Groenen-
daal waarvan een gedeelte 
was afgesloten en was om-
getoverd tot een superge-
zellige ruimte met een dans-
vloer, statafels, zitjes voor de 
wat ouderen, een podium 
voor de DJ en een grote bar 
met een perfect barteam. Op 
een groot scherm werd door-
lopend een Power Point pre-
sentatie vertoond van maar 

liefst 475 foto’s van 1916 tot 
en met 2016 en bijna alle cir-
ca 350 aanwezigen hebben 
zichzelf wel een of meerde-
re keren teruggezien in hun 
jonge jaren. De avond be-
gon met een superleuke kin-
derdisco en de uitreiking van 
een aantal bekers aan Hans-
je Broekmeijer (een van de 
oudste deelnemers), Ale van 
der Veen (uitblinker Mas-
ters), Yorick Burger (meest 
kenmerkende deelnemer), 
Gijs Jonkheer (de pechvo-
gel), Nina Schoonbeek (uit-
blinker zwemmers) en Puck 
Stassen (jongste deelnemer 
die het netste zwom). 
Daarna werd het volume van 
de muziek regelmatig een 
tijdje zachter gezet zodat ie-
dereen ook lekker met el-
kaar kon kletsen waarbij er 

prachtige anekdotes wer-
den opgehaald. Ineke Cap-
pon werd vanwege haar ja-
renlange tomeloze inzet be-
noemd tot erelid en Patri-
cia van der Linden, Miranda 
Burger en Marjan Versteeg 
zijn vanaf nu Lid van Ver-
dienste van deze mooie ver-
eniging. Aan het eind van de 
avond kreeg iedereen ook 
nog eens een prachtige HPC 
100 jaar sporttas en een pen 
mee naar huis. Helaas mag 
HPC niet het predikaat Ko-
ninklijk gaan voeren vanwe-
ge het feit dat de overkoepe-
lende organisatie (de KNZB) 
al koninklijk is. Maar dat zal 
de vereniging niet in de weg 
staan om nog minimaal 100 
jaar door te gaan en met heel 
veel plezier terug te kijken op 
een fantastische dag!

Heemstede – Het hoog-
seizoen komt er weer aan, 
te weten het wintersport-
seizoen. Dat geldt voor Tu-
daySports in Heemstede. De 
goed geoutilleerde zaak aan 
de Nijverheidsweg 17 heeft 
alles voor uw geweldige win-
tersporttrip. Wilt u weten wat 
er te koop is op het gebied 
van ski’s en boards plus aan-
verwante zaken? Wat zijn de 
noviteiten?

Bent u op zoek naar goede 
tweedehands wintersport-
artikelen? Zet dan zeker de 
beursdata in uw agenda: 25, 
26 en 27 november. De Snow 
+ Ice wintersportbeurs biedt 
u weer veel informatie, novi-
teiten, voordeel en korting.

Extra aandacht deze keer 
voor de Turner Dutch Desig-
ned Skis en wel uit Heemste-
de afkomstig! Dit is een doch-
terfirma van Tuday Sports en 
zij gaat dit jaar voor het eerst 
landelijk. Na jaren van testen 
en voorbereiding is er inmid-
dels een complete serie ski’s 
voor het hele gezin. Gepro-
duceerd worden ski’s waar 
klanten om vragen. Van een 
stoere kinderski, junior, short, 
piste cruisers tot echte sla-
lom ski en alles daartussen. 
Ski’s voor op en naast de pi-
ste, all mountain en topsport. 
Alle modellen worden ieder 
jaar door een groep enthou-
siaste skiërs getest en hun 
bevindingen besproken. Zo-
doende heeft Turner voor elk 

type skiër een ski in het as-
sortiment. Inmiddels zijn er 
ook skistokken voor kinde-
ren, juniors en seniors.
De slogan luidt ‘Straight is 
boring’ maar het belangrijkst 
zijn kwaliteit, design en ser-
vice. Turner: “It’s all in the na-
me”.

De beurs start op vrijdag-
avond (25 november) om 
18.00 uur en sluit om 21.00 
uur. Op zaterdag en zon-
dag is de beurs geopend van 
10.00-17.00 uur. De glühwein 
staat warm. Tijdens de beurs 
zijn er allerlei acties. Informa-
tie over inbrengen voor de 
beurs, acties en kortingen? 
Bel 06-39013070 of kijk op 
www.tudaysports.nl.

Heemstede - Zaterdag 5 
november zwommen di-
verse kinderen af in Sport- 
Plaza Groenendaal voor 
hun zwemdiploma. De vol-
gende kinderen hebben 
een diploma gehaald.

Diploma A
Lyna Aissaoui, Niels Alblas, 
Katja Appelman, Dean Ar-
rachart,  Sophia Bada, Za-
ra Bayraktar, Elias Bey-
louni, Kiyana Blijd, Anne-
mijn de Boer,  Maxine Car-
lier, Ties Holdrinet, Anouk 
Hoogkamer, Tijn Yarnold, 
Daan Kluck, Estelle de Ko-
ning, Kess Kuiper, Bart van 
der Laan, Owen Loftus, 
Frederique Mooijen, Saar 
van Nieuwenhuizen, Tjaya 
de Ruiter, Lisanne Sier-
veld, Liana Smeding, Le-
vy Smit, Thijs van Staaldui-
nen, Merleyn Stolk, Ruben 
Tosseram, Canike Tutuncu, 
Lars Verbeek, Frederique 
Verhagen, Moos Verstra-
ten, Lindsay Weerts, Mele-
na Zuidhoek.

Diploma B
Kristy Bol, Matti Cen-
se, Lammert van der En-
de, Stan Dijkman, Thijmen 
Haavekost,  Yfke Heirman, 

Diploma-zwemmen
5 november 2016

Timo Huisman, Tobias Jan-
sen,  Eva Janssen, Ma-
rijn Joustra, Robin Joustra, 
Bruce Kentie, Renzo Kos-
ter, Norah Lee, Liselotte 
Luijk, Finn Marteijn, Jib-
be Meuldijk, Marjolein van 
Os, Dion van der Prijt, Qui-
rijn Reumkens, Deniz Can 
Saray,  Teun Schenk, Li-
sa Schouwe, Isabelle Sijs-
termans, Anish Soedhwa, 
Vignes SHoedhwa, Isabel 
Uithoof, Rosa Vastenhouw, 
Kian Verhoeff, Fedde Vis-
ser, Frances de Witt Ha-
mer, Riche Wijkhuizen, So-
raya Zirai.

Diploma C
Olivier Berkhout, Eefje 
Beukers, Sarah Bos, Dhruv 
Breimer, Myrthe de Fluiter, 
Juna de Jong, Lisanne de 
Jong, Maurits Kniep, Ma-
re Luijting, Thijs Mathot, 
Suze Moeliker, Frederique 
Molenkamp, Sem van der 
Peet, Anouk Roelofs, Faas 
Ros, Wesse Ruiter, Ami-
ne Salhi, Stan Schouten, 
Janne Speekenbrink, Zara 
Theeuwes, Eline van Velt-
hoven, Meagan White.

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 

Hollandse gezelligheid bij RCH

In de agenda: 25, 26 en 27 november: Snow + Ice Beurs

Naar TudaySports voor uw wintersport! 

Heemstede - Natuurlijk brengt Sinterklaas met zijn pie-
ten een bezoek aan Heemstede, dat gebeurt op za-
terdag 12 november. Omstreeks 12.00 uur meert de 
boot aan in Van Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het 
molentje in Groenendaal).
Dit jaar dus geen ontvangst in de haven van Heemstede. 
Vanaf 11.30 uur start het programma. Zo zijn er onder an-
dere optredens van de goochelpiet en de pietenmuziek-
band. De kinderen kunnen meefeesten, dansen en zingen 
om zo Sinterklaas een onvergetelijk welkom te heten in 
Heemstede! Na Sint’s ontvangst vertrekt het gevolg via de 
Vrijheidsdreef naar het raadhuis waar burgemeester Mari-
anne Heeremans de Goedheiligman ontvangt. Dat zal zijn 
om 13.00 uur. Vanaf 12.30 uur verzorgt dansstudio Bianca 
Hasselbaink bij het raadhuis diverse dansoptredens. Na 
de beroemde ‘balkonscène’ kunnen de kinderen Sinter-
klaas nog de hand schudden, een tekening of kleurplaat 
geven of op de foto gaan met de Sint.

Heemstede - Bij RCH is het 
altijd gezellig, maar vrijdag-
avond 25 november laat de 
vereniging deze gezelligheid 
nog eens op zijn Hollands 

zien. Op deze avond probe-
ren verschillende teams ‘Ik 
hou van Holland’ te spelen. U 
bent daar van harte welkom, 
uiteraard wel met een heel 

team van ongeveer 10 per-
sonen.
Voor meer informatie kijkt u 
op de website van RCH:
(www.rch-voetbal.nl). 
Wees er wel snel bij, want vol 
is vol.

Sinterklaas meert aan bij het 
Molentje van Groenendaal
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jaardag dirigent/compo-
nist Felix van den Hom-
bergh met div koren. Aanv. 
15.15u. Kaarten voorver-
koop 19,50. Entree kinde-
ren t/m 12 jaar: 12,50. Kas-
sa: 25,- / Kinderen: 2,50. 
Kaarten via: www.felix50.nl 
Voor vragen:
info@felix50.nl.

Vanaf 17u live muziek van 
Mick en Esmé in café de 
1e Aanleg, hoek Kerklaan 
en Raadhuisstraat. Gratis 
toegang.
 
Zaterdag 19 november                 
de Wereldband ‘Slapstick’. 
Podia Heemstede, Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, 20.15u., 21,- 
euro.
www.podiaheemstede.nl.

Concert ‘klassiek met een 
knipoog’ door Harmonie St 
Michaël. 20u., Pinksterkerk, 
Camplaan, Heemstede. 
Zaal geopend om 19.45u. 
Toegang: 10,- volw. en 7,50 
v kinderen. Kaarten: secre-
tariaat@stmichael-heem-
stede.nl of a/d zaal. www.
stmichael-heemstede.nl

Zondag 20 november 
Optreden Concertkoor 
Haarlem ‘The Armed Man: 
A Mass for Peace’ (Sir 
Karl Jenkins). Mis voor de 
Wereldvrede, begeleid door 
Het Balletorkest. Aanv. ...u. 
Kaarten à 27,50 via:
www.theater-haarlem.nl, 
www.concertkoorhaarlem.
nl of 023-5262293.

Theeconcert met Piet Huls-
bos en Lennie Kerkhoff, or-
gel- en pianosolowerken. 
15u, toegang vrij, wel col-
lecte. Na afloop koffie in de 
Pauwehof.

Zondag 27 november 
HPhO sluit haar 50-jarig 
jubileum spectaculair af in 
de Lichtfabriek. Mmv het 
150-koppig koor The Voi-
ce Company en 5 solisten. 
16u. Loc: Minckelersweg 
2, Haarlem. Kaarten: 22,50 
via www.hpho.nl.

Rouwcafé
Zaterdag 19 november, 
10-12u in Foyer De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede rouwcafé met als 
gast ‘Jukebox from the 
Heart’. Entree gratis. Aan-

Auteursbezoek
Donderdag 10 novem-
ber, Joyce Roodnat bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. 
20u. Over haar boek ‘Vol-
gens Fiep’, teksten bij te-
keningen van Fiep Wes-
tendorp. 5,-. reserveren 
via 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl

Zaterdag 12 novem-
ber, Paulien Cornelisse te 
gast in Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 16-17u. Zij signeert 
haar boek ‘De verwarde 
cavia’. Toegang vrij.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.
nl

Woensdag 16 november, 
20u A.F.Th. Van der He-
ijden op bezoek bij boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. En-
tree: 10,-. 
Reserveren: 023-5282472 
of info@boekhandelblok-
ker.nl
www.boekhandelblokker.
nl

Beurzen en markten
Zaterdag 12 november 
Grote boekenmarkt in de 
Grote of St Bavokerk, Grote 
Markt Haarlem. 9-17u. vrij 
toegankelijk. Tal van activi-
teiten en muziek.

Zondag 13 november 
Grote rommelmarkt Hil-
legom, Sportcentrum de 
Vosse. 10.30-16u. 2,50 en-
tree, kinderen onder bege-
leiding gratis toegang.
Info: organisatieburo Mik-
ki, 0229-244739 of 244649. 
www.mikki.nl.

Zaterdag 19 november 
unieke en inspirerende in-
formatiebeurs over ontzor-
gen en uitvaart, Oude Kerk 
Heemstede en het ont-
moetingscentrum De Pau-
wehof. Wilhelminaplein 

Heemstede, gratis te be-
zoeken van 11-16u.
Div info, lezingen en mu-
ziek. Georganiseerd door 
Loft Uitvaart. Info:
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Cabaret
Vrijdag 11 november 
Emilio Guzman met voor-
stelling ‘Alle mensen ver-
zamelen!’ Podia Heemste-
de, Theater de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 
20.15u., 19,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Exposities
T/m november werk van 
Herbert Immer Willems 
bij Sanquin Bloedvoorzie-
ning, Boerhaavegeb. Boer-
haavelaan 32c Haarlem. 
Olieverf met thema’s als 
warmte en geborgenheid. 
Www.sanquin.nl

Film
Woensdag 9 novem-
ber, Romantische komedie 
over een componist bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 20u. 7,- entree. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Jeugd
Zaterdag 12 novem-
ber bezoek Sinterklaas en 
zijn pieten aan Heemste-
de. Ontvangst Van Merlen-
vaart Herfstlaan om 12u. 
Begin programma 11.30u. 
Muziek en dans; om 13u 
ontvangst op het raad-
huis door burgemeester 
Heeremans met balkon-
scène.

Zondag 13 novem-
ber Peuter en Kleuter-
pret bij Plexat, Heren-
weg 96 Heemstede. Kin-
deren van 2-7 jr. Muziek, 
film, pannenkoeken eten 
etc. 6,-. Deelname. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl 
of plexat@wijheemstede.nl 
5483828.

Zondag 20 november, 
14–15u. boekpresenta-
tie ‘Missie red de dieren’ 
door Lian Kandelaar (11) 
uit Heemstede. In de Bibli-
otheek Heemstede, Julia-
naplein 1. 
Meer informatie:
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

AgendA Zaterdag 10 december, 
17.15u Sprookjeswinter-
feest op kinderboerderij 
’t Molentje te Heemstede. 
Kaartverkoop (op kinder-
boerderij en in het raad-
huis) vanaf 16 november 
om 14.00 uur. Kaarten: 4,- 
euro per stuk voor 1 vol-
wassene en 2 kinderen tot 
12 jaar.

Lezingen
Donderdag 10 november 
virtuele wandeling door 
Amsterdam over de his-
torie van het schilderij De 
Nachtwacht. Door Jacques 
Hendrikx in de Luifel, 
Herenweg Heemstede. 
20u. Toegang: 10,-. Plaats-
je reserveren? Bel dan 
023-5483828 of mail naar:
info@wijheemstede.nl.

Zaterdag 12 novem-
ber Lezing over Het Ken-
nis Boek door Nel Bijlmer, 
loc: Zuidertuindorpslaan 
1 te Haarlem, 14u. Gratis 
toegankelijk. Aanmelden: 
06-24759460.

Woensdag 16 novem-
ber Jan Terlouw bij Vrou-
wen van Nu, 14u. Zaal 
open: 13.45u. Entree niet-
leden: 2,50. Info: 5736950 
of 528034016 en
www.vrouwenvannu.nl.

Muziek
Vrijdag 11 november 
Openbare repetitie Senio-
renkoor 55+ ‘Hoe gaat ’t er-
mee’, olv Leny van Schaik. 
Div. repertoire. 9.45–12u. 
Remonstrantse Kerk, in-
gang Oranjekade 1, Haar-
lem. Toegang gratis. 

Zaterdag 12 november                 
Marietta Petkova ‘Preludes 
van Bach, Rachmaninov en 
Chopin’ Podia Heemste-
de, Oude Kerk Wilhelmina-
plein Heemstede 20.15u., 
21,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Dubbelconcert Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede 
en Christ. Harmonie Cres-
cendo Sassenheim. Pink-
sterkerk Heemstede. Cam-
plaan 18 Heemstede. Aanv. 
20u. Zaal open: 19.30u. 
Entree: 10,-.

Cruquiusconcert in gelijk-
namige museum te Cruqui-
us, met violiste Maria Mil-
stein en pianiste Nathalia 
Milstein. 20.15u. Kaarten 
via: www.CruquiusCon-
certen.nl of schouwburg 
de Meerse te Hoofddorp, 
023-5563707. Entree: 22,50.

Zondag 13 november 
Feestconcert ikv 50e ver-

melden: info@hetrouwca-
fe.nl of bel Ria van Kleef: 
06-52306969.

Tentoonstellingen
en exposities
T/m eind november, 
overzichtstentoonstelling 
schilderijen Albert Röllich 
uit Heemstede in de Waag, 
Spaarne, Haarlem.
Zie: www.kzod.nl

Theater
Zaterdag 12 en zondag 
13 november ‘Denk aan 
mij’, voorstelling door ver-
eniging Alberdingk Thijm, 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Za: 
20.15u en zo: 14.30u. En-
tree: 12,50 euro.
Kaarten: aan de zaal of te be-
stellen via www.alberdingk-
thijm.nl/kaartverkoop of 
tel.: 06-43544556.
Pinnen niet mogelijk.

Vrijdag 18 november, 
Perspektief en andere to-
neelgroepen brengen mo-
derne versie van Shake-
speare’s King Lear in Stads-
schouwburg Haarlem.
Aanv. 20.15u. Kaarten via 
www.theater-haarlem.nl of 
aan de kassa vd Philhar-
monie.

Zaterdag 26 + zondag 27 
november ‘Vissen’ door de 
Haarlemsche Tooneel Club, 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Kaar-
ten kosten 12,50 euro nor-
maal en voor studenten en 
cjp 8,-.
Info en kaarten: www.haar-
lemschetooneelclub.nl.

Vrijmetselarij
Woensdag 16 novem-
ber Open avond Vrijmet-
selaarsloge Vicit Vim Vir-
tus, Ripperdastraat 13, om 
20u.
Aanmelden (alleen man-
nen) via info.loge024@
vrijmetselarij.nl of 06-
53672151.

Vrijwilligersavond
Woensdag 23 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur 
avond waarop WIJ Heem-
stede de Digitale Vrijwilli-
ger van het Jaar bekend-
maakt. Prijsuitreiking om 
20.00 uur. Activiteit in de 
Burgerzaal, Raadhuis in 
Heemstede.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 november 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Voorlichting alcohol en drugs
- Heemstede herdenkt
- Omgevingsvergunningen

Inloopochtend 
burgemeester 
11 november

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas 
weer naar Nederland. Natuurlijk brengt hij met 
de pieten ook weer een bezoek aan Heemstede. 
Omstreeks 12.00 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). 
En niet zoals in voorgaande jaren in de haven van 
Heemstede. Reden hiervoor is dat wij vanaf deze 
nieuwe locatie de wandeltocht naar het raadhuis 
veiliger kunnen organiseren. Vanaf 11.30 uur 
hebben we een gezellig programma voorbereid 
met o.a. de goochelpiet, de pietenmuziekband en 
de uitdeelpieten. De burgemeester ontvangt de 
Sint bij het Raadhuis. Dus, kom meefeesten, dansen 
en zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk 
welkom te heten in Heemstede! Lees meer over het 
uitgebreide programma via www.heemstede.nl of 
onze Facebookpagina.

Intocht Sinterklaas

‘Heemstede herdenkt’ op 
woensdag 16 november
Op woensdag 16 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de 
vierde keer een herdenkingsavond voor 
overleden dierbaren. De begraafplaats is 
dan van 18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht 
met kaarsen en fakkels. Op deze avond heeft 
u de mogelijkheid een ster of hartje met 
een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

In de vernieuwde aula zal het koor Voci Vivaci 
passende muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 
20.00 uur vindt hier een herdenkingsdienst plaats 
waar Aart Mak zal spreken. Harpist Quinten van 
der Zanden speelt deze avond bij de urnenmuur. 
Op de open plek bij de monumententuin is een 
samenzang met medewerking van Yvonne Weijers. 
Dichter Marten Janse draagt gedichten voor bij de 

grafkapel van Van Vollenhoven. 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’

Woensdag 16 november
Start kaartverkoop Winterfeest 
kinderboerderij ’t Molentje
Op woensdag 16 november om 14.00 uur 
start op kinderboerderij ‘t Molentje de verkoop 
van toegangskaarten voor het Winterfeest op 
zaterdag 10 december. Het Winterfeest (voorheen 
Herfstbal) is een jaarlijks terugkerend evenement 
voor kinderen tot 10 jaar. Op het sprookjesachtig 
ingerichte terrein beelden fantasiefiguren deze keer 
het verhaal ‘De staf van de tovenaar’ uit. 

Vanaf 17 november kunt u tijdens openingstijden 

toegangskaarten kopen in de publiekshal van het 
raadhuis in Heemstede. De kaarten kosten 
€ 4 per stuk en geven toegang aan 1 volwassene 
en 2 kinderen. Hierbij krijgt u ook 
1 consumptiekaart voor koffie, thee of limonade. 
U kunt kiezen tussen verschillende aanvangstijden, 
vanaf 17.15 uur. Wees er snel bij want op=op!
Kaarten worden uitsluitend in de voorverkoop 
verkocht en niet op de avond zelf. Betaling kan 
alleen met gepast contant geld.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- J. Dixlaan 44, de bouw van een steiger aan 

vaarwater, wabonummer 79734, ontvangen 
 25 oktober 2016 
- Middenstrook Jan van Goyenstraat, realiseren 

standplaats, wabonummer 82735, ontvangen 4 
november 2016

 
Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, het wijzigen van de 

bestemming detailhandel naar horeca met een 
gevelterras, wabonummer 71197, ontvangen 

 5 oktober 2016
- Middenstrook Jan van Goyenstraat, realiseren 

standplaats, wabonummer 82735, ontvangen 
 4 november 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, Vijf 

nieuwbouwwoningen (project Volmaackt), 
plaatsen erfafscheidingen, wabonummer 53768, 
verzonden 2 november 2016

- Huizingalaan 45, het verhogen van de nok, 
optrekken achtergevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 64907, verzonden 4 november 
2016

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning 
Vanwege het feit dat de wettelijke termijn voor het 
beslissen op de aanvraag is verstreken zonder dat 
op de aanvraag is beslist, is op 3 november 2016 van 
rechtswege een omgevingsvergunning verleend 
voor:
- Beethovenlaan 22-24, het vervangen van 2 

losse garages door een samengestelde garage, 
wabonummer 52179, verzonden 7 november 
2016

De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’. De 
plankaart en planvoorschriften laten een maximale 
bouwhoogte toe van 4.00 meter. Volgens het plan is 
de bouwhoogte 4.40 meter. 
De omgevingsvergunning is aangevraagd om 
te mogen afwijken van het bestemmingsplan. 
De overschrijding valt binnen de 10 % afwijking 
waarbinnen het college als voldaan is aan in de 
bestemmingsplanvoorschriften genoemde criteria 
een omgevingsvergunning kan verlenen. 
Omdat de wettelijke beslistermijn is verstreken, is de 
omgevingsvergunning van rechtswege verleend. 
De vergunning treedt pas in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 
verstreken (zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’) 
Als een bezwaarschrift wordt ingediend wordt de 
werking opgeschort totdat op dit bezwaar is beslist.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Voorlichtingsavond over 
alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren
Op woensdag 16 november van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in samenwerking met het Atheneum 
College Hageveld een voorlichtingsavond 
over het gebruik van alcohol en drugs onder 
jongeren. De (gratis) bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders van jongeren tussen 12 en 17 jaar. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op College 
Hageveld.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder ouder(s). De verleiding kan dan 
groot zijn. Marion Kooij van Brijder Jeugd Preventie 
vertelt over trends op het gebied van alcohol- en 
drugsgebruik. Hoe u als ouder kunt herkennen 
of uw kind iets gebruikt. En op welke manier u 
effectief het gesprek aangaat met uw kind over dit 
onderwerp. Ook kunt u verschillende soorten drugs 
bekijken. 

Na de pauze deelt verslavingsdeskundige Renée 
Kelder haar kennis en persoonlijke ervaringen over 
drugs en wilskracht. Renée schreef de autobiografie 
‘De parttime-junkie’ over de periode dat zij de drug 
GHB gebruikte. 

Aanmelden
Bij college Hageveld via e-mail college@hageveld.nl.
Vermeld in het onderwerp ‘voorlichtingsbijeenkomst 
alcohol en drugs 16 november’.

Vrijdag 11 november
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 11 november van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 november 2016 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. De agenda 
van deze vergadering is gewijzigd:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 16 november 2016

- Spreekrecht burgers
- Rapport Rekenkamercommissie “Burgers aan zet 

in Heemstede”
- Intrekken verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen (A-stuk)
- Splitsing Eneco (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Kerstmarkt
Op 4 november 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden 
van een kerstmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 11 december 2016 van 
11.00 uur tot 16.00 uur.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het parkeerterrein op de 
hoek Raadhuisstraat/Postlaan en de Binnenweg 
tussen de Cloosterlaan en de Oosterlaan ten 
behoeve van de kerstmarkt af te sluiten tussen 
06.00 uur en 18.00 uur. Meer weten? Neem contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoon (023) 5485607.

Fietswrakken 
verwijderd
Op 3 november 2016 zijn in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
onderstaande fietswrakken verwijderd.

Binnenweg ter hoogte van huisnummer:
- 129, een merkloze grijs-rode herenfiets, met 

platte banden
- 148, een zwarte damesfiets, merk Trans du Pain, 

met platte banden
- 153, een merkloze groene damesfiets, met platte 

banden en losse ketting

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



Nieuw boek over buitenplaatsen
‘Buitenplaatsen Noord- en Zuid-Holland 
nauw met elkaar verbonden’
Heemstede - Tijdens een 
drukbezochte bijeenkomst 
op maandag 7 november in 
het gemeentehuis van Was-
senaar is het nieuwe boek 
Haagse en Leidse buiten-
plaatsen, geschreven door 
Heemstedenaar René Des-
sing, ten doop gehouden. Het 
eerste exemplaar is uitgereikt 
aan de Zuid-Hollandse gede-
puteerde Rik Jansen, die on-
der meer cultureel erfgoed in 
zijn portefeuille heeft. 
Een belangrijk boek voor 
Zuid-Holland, maar ze-
ker ook voor Heemstede en 
Kennemerland. Onze omge-
ving is rijk bedeeld met bui-
tenplaatsen. Denk aan Huis 
te Manpad of Berkenrode, 
en iets verder weg Elswout 
en Beeckestijn. En eigenlijk 
loopt die rij buitenplaatsen in 

één rechte lijn door tot Den 
Haag en het Westland.
Schrijver René Dessing is be-
woner van Huis te Manpad 
in Heemstede en tevens au-
teur van een boek over bui-
tenplaatsen in de wijde om-
geving van Amsterdam. Het 
boek is uitgegeven door Kan-
toor Verschoor Boekmakers, 
ook uit Heemstede.

Buitenplaats?
Het boek begint met een in-
leiding op het fenomeen bui-
tenplaats: een plek waar rij-
ke kooplieden en bestuur-
ders de zomer doorbrachten 
en van het buitenleven ge-
noten. Er werd heel veel aan-
dacht besteed aan de aan-
leg: geen enkele boom staat 
er toevallig, geen enkele laan 
ligt er zomaar. Alles is zorg-

vuldig gepland en huis en 
tuin vormen qua ontwerp en 
verhoudingen één onlosma-
kelijk geheel. 

Een uitnodiging
De nadruk in het nieu-
we boek van René Dessing 
ligt weliswaar op de drie-
hoek Den Haag-Leiden-Was-
senaar, maar ook buiten-
plaatsen elders in de pro-
vincie komen aan bod, zo-
als de Bollenstreek. Naast 
een historisch overzicht  be-
vat het boek informatie over 
wat je op de buitenplaatsen 
kunt zien en doen. Sommige 
zijn als museum toeganke-
lijk, bij andere kun je prach-
tig wandelen en weer an-
dere organiseren activitei-
ten, van natuur- en tuinex-
cursies tot concerten en cur-

sussen voor kinderen. En op 
een flink aantal kun je trou-
wen en feesten. Kortom, een 
mooie mix van achtergrond-
informatie en praktische 
gegevens - en vooral een 

uitnodiging om de buiten-
plaatsen te gaan bezoeken.
Het boek kost 19,95, (ISBN 
978 90 8258 930 6). Verkrijg-
baar bij de boekhandel en via: 
www.kantoorverschoor.nl.

Links René Dessing, rechts gedeputeerde Rik Janssen.
(Foto: HelenesBeeld)

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Nieuwe regelgeving
Op 29 september 2016 heeft de raad de volgende 
regelgeving vastgesteld:
- Nota duurzaamheid 2016 – 2020 Gemeente 

Heemstede. Hiermee komt de Nota 

duurzaamheid 2012-2016 te vervallen. 
- Welstandsnota 2016 Heemstede. Hiermee 

komen de Welstandsnota Heemstede van 11 
oktober 2007 en deelnotitie 1 - Bebouwing en 

deelnotitie 2 -reclame te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:
- een zwarte naamloze stalen boot, in de 

Zandvaart ter hoogte van Haemstedeplein 1, op 
ligplaats ZVK005. De boot ligt half gezonken in 
het water.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 23 november 2016 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 publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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