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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Feestelijke opening door wethouder Christa Kuiper
Start van het Mamacafé in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Elke tweede 
vrijdag van de maand, van 
10.00 tot 11.30 uur, is er van-
af 10 november in de Biblio-
theek Heemstede (Juliana-
plein 1) Mamacafé; dé ont-
moetingsplek voor (aan-
staande) moeders en vaders 
van jonge kinderen, waarbij 
ook de baby’s en peuters van 
harte welkom zijn. Op vrijdag 
10 november vindt de feeste-
lijke opening door wethouder 
Christa Kuiper plaats.

Onder het genot van een kop 
koffie of thee spreken moe-
ders met elkaar over de kin-
deren en opvoedvragen. 

Maandelijks wordt een toe-
passelijk thema gekozen dat 
door een deskundige nader 
wordt toegelicht. 

Deze keer is het thema ‘Fees-
ten’ en wordt het Mama- 
café officieel geopend. 
Met het oog op de komen-
de feestdagen kun je met je 
kindje op de foto voor Kerst. 
Natuurlijk ook voor papa’s! 

Aanmelden is niet nodig. 

Links voorzitter HVHB Jaap Verschoor en rechts communicatie vrijwilliger Louis Goulmy.

Pomphuis Open Dagen in weekend
Heemstede – Er is heel hard 
gewerkt door vrijwilligers van 
de Historische vereniging 
Heemstede Bennebroek om 
het pomphuis te restaureren 
en in te richten als de nieuwe 
werk- en archiefruimte van 
de HVHB. Louis Goulmy kan 
geen witte verf meer zien. U 
kunt in het weekend van 11 
en 12 november komen kij-
ken tussen 12.00 en 15.00 
uur. Er zijn vrijwilligers van de 
HVHB die u kunnen vertellen 

over dat pomphuis dat werk-
te bij de watertoren. Foto`s 
van de pomp laten zien hoe 
die werkte, maar ook hoe het 
badhuis vanaf 1964 gemid-
deld 210 inwoners verwel-
komde die thuis geen dou-
che hadden. Tot 1978 bad-
meester ome Jan Fictoor zijn 
hertshoornvaren inpakte en 
weg was. Badhuis gesloten! 
Nu presenteren de vrijwilli-
gers een serie foto’s van het 
havengebied, de omgeving 

van watertoren, Pomphuis  
en gasfabriek. De foto’s zijn 
speciaal geselecteerd door 
Theo Out en Ruud Bannink.

Daarnaast toont Gabe de 
Vries een aantal nieuwe 
schilderijen met als onder-
werp ‘de tram in Heemstede 
en Bennebroek’. Deze slui-
ten aan bij het nieuwe boek 
‘Heemstede Vooruit’, dat er te 
koop is.
Ton van den Brink 

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)
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WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

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

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

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

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *

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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Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Filosofie 
en kunst- 

beschouwing
Heemstede - Jacqueline 
Duurland geeft op dinsdag 
14 november een lezing ‘filo-
sofie en kunstbeschouwing’ 
bij WIJ Heemstede. In deze 
lezing wordt besproken hoe 
filosofen en kunstenaars el-
kaar wederzijds beïnvloed 
hebben en welke kunstvor-
men bij een bepaald tijds-
beeld aansluiten. De lezing 
begint om 13.30 uur en kost 
5 toegang. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28. Vanaf maan-
dag 13 november start een 
cursus filosofie en vrouwelij-
ke denkers van 6 lessen in de 
Luifel van 20.00 -22.00 uur. 



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties voor 
particulieren via www.heem-
steder.nl/kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 12 november, 10u. 
‘Onderwijs’.
Spreker: dhr. Peter de Jong.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 12 november, 10u.
Trefpunt, Bennebroek: ge-
zamenl. dienst ds. J.E.Th. 
Nak-Visser, dienst v. Schrift 
en Tafel, Crèche (tot 4 jaar), 
Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 12 november om 
10.00 uur. Ds. J.G. Berbee  
- Bakhuis uit Abbenes.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 12 november, 
10.30u. Woord- en Commu-
nieviering, Pastor A. Dekker                                             
Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (40)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 12 november, 10u. 
Voorganger Ds. B.C. Hel-
mers , viering Heilig Avond-
maal.

www.adventskerk.com

”Wie kent het niet?” Het pand 
op Raadhuisstraat 103: de 
1ste Aanleg (voorheen Café ‘t 
Centrum of IJzeren Brug). In 
het boek over de Raadhuis-
straat/Binnenweg lezen we 
dat er in de 17e eeuw al een 
herberg zou hebben gestaan, 
maar in 1842 was hier de slij-
terij van Josephus Pijst. In 
1894 liet hij een nieuwe slijte-
rij annex café bouwen, “Café 
Centrum”. Pijt zat er tot 1909. 
Een gunstige plek, vlakbij de 
Herenzandvaart, want daar 
passeerden de zandschippers 
op weg naar het Haarlemmer-
meer. Een oponthoud vormde 
het schutten in de sluis bij de 
IJzeren Brug; om 8 uur ’s och-
tends en 6 uur ‘s avonds. In 
1912 is het pand verbouwd 
tot café met woonhuis.  In het 
Haarlems Dagblad van 25 ju-
li 1913 lezen we dat B&W aan 
C.P. Franken vergunning ver-
leende tot verkoop van sterke 
drank in ’t klein voor de bo-

venzaal. In 1924 staat in De 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant van 5 november dat Ca-
fé ‘t Centrum van de heer T. 
Kars overgenomen 
wordt door J. van 
den Bos. In 1937 is 
er een heropening 
van het café waar-
na J. van Aert de 
nieuwe eigenaar is.
Op 24 maart 1942 
lezen we in het 
Haarlems Dag-
blad dat er moge-
lijkheden waren 
tot les in accordeon, piano, 
saxofoon, orgel en theorie op 
woensdagavond van zes tot 
tien uur.
In het adressenboek van 
Heemstede van 1 novem-
ber 1966 wordt J. Nieuwen-
huis als caféhouder vermeld. 
In de periode van medio 1985 
tot 2002 was de exploitatie 
in handen van Els en Dick 
Schoenmaker. In 2002 heeft 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 12 november: ds. 
Jolien Nak, dienst van 
Schrift en Tafel, gezamenl. 
dienst met Heemstede. 
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

de heer Kees He-
ger de zaak over-
genomen en is 
anno 2017 nog 
steeds de uitba-
ter. De nufoto van 
Harry Opheikens 
is van 6 november 
2017, uiterlijk wei-

nig verschil met de toenfoto 
uit de jaren 20...
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Be Aglow 
Festival in 
Alkmaar

Regio  – Op zaterdag 18 
november wordt een ‘Be 
Aglow Festival’ gehou-
den! Het Festival is van 
14.00 tot 20.00 uur in City 
Light Church, Helderse-
weg 32 te Alkmaar. Een 
festival met een spran-
kelend en eigentijds pro-
gramma, keuze uit boei-
ende workshops, tijd van 
ontmoeting, samen eten 
en celebration. Ontmoet 
christenen uit allerlei ker-
ken en beleef de eenheid 
in Christus. Ieder is wel-
kom, opgave niet nodig. 
Wel wordt gevraagd iets 
voor de maaltijd mee te 
nemen. Aglow Nederland 
organiseert dit festival, 
een interkerkelijke en in-
ternationale vrouwenor-
ganisatie waar ook man-
nen welkom zijn. Meer in-
formatie: www.aglow.nl.





Vandaag willen we pech-
vogel Jippie extra onder 
de aandacht brengen. En 
dat zal hij nodig hebben 
ook want een kat met sui-
kerziekte is in ons asiel de 
moeilijkst plaatsbare cate-
gorie. Gelukkig komt niet zo 
heel vaak voor. 
Hij heeft al het nodige mee-
gemaakt: als kitten is hij uit 
een raam gevallen en toen 
is er een plaatje in zijn po-
tje gezet. Jip heeft er geen 
last van en loopt er ver-
der goed mee. Helaas heeft 
hij ook nog een zgn. Patel-
la luxatie. Dit is een knie-
schijf die los zit en daardoor 
af en toe uit de groef waar-
in hij hoort te lopen schiet. 
Ook hier heeft hij niet veel 
problemen mee. Hij springt 
nog gewoon overal op en af. 
Door deze aandoening mag 
Jip absoluut niet te dik wor-
den. Vanwege zijn leeftijd en 
de suikerziekte is een ope-
ratie aan de Patella luxatie 
niet haalbaar. 

De suikerziekte is 
ook een reden dat 
Jip niet te zwaar 
mag worden. Bij 
een kat met sui-
kerziekte moet je, net als 
bij mensen, op vaste tijd-
stippen insuline geven. Die 
regelmaat is heel belang-
rijk en maakt hem daarom 
zo moeilijk plaatsbaar. De 
mensen die hem adopteren 
moeten Jippie op de vaste 
tijdstippen insuline kunnen 
toedienen, en dus ook een 
geregeld leven hebben. 
Hoewel we weten dat plaat-
sing moeilijk wordt hopen 
we toch dat het karakter van 
Jip alles goed maakt. Het is 
namelijk echt een heerlijke 
knuffelkater! Wie meer wil 
weten over zijn suikerziekte, 

kennis wil maken of interes-
se in hem heeft is zeer wel-
kom om eens langs te ko-

men in het die-
rentehuis. Jip 
zit alvast op de 
uitkijk! In ons 
pension kun-
nen ook katten 
met suikerziek-
te logeren. We 
willen dan ook 
graag aanbie-
den dat als de 

nieuwe eigenaren van Jip-
pie op vakantie gaan wij de 
zorg voor hem op ons ne-
men.

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

Jippie

bereikbaar.

Vier verloskundigen van groepspraktijk 
‘Verloskundigen aan het Spaarne’

Onze maatschap bestaat al jaren uit de-
zelfde gezichten: Annemarijke Brienesse,
Cécile Lippes, Gerardine Schenk en Iris 
Zwanenburg.
Sinds 1 maart van dit jaar houden wij niet 
alleen praktijk in de Haarlemse binnenstad 
(Antoniestraat) en in Schalkwijk (Briand-
laan), maar ook elke maandagmiddag bij 
Praktijk Heemstede in de Jan van Goyen-
straat in Heemstede. 
Wij prijzen ons gelukkig dat we al zo lang 
samenwerken en dat het zo vertrouwd voelt. 
Een mooi voorbeeld daarvan is dat we el-
kaars bevallingen hebben begeleid; 7 prach-
tige kinderen zijn er tot nu toe geboren!
Het werken in deze praktijk heeft ons al 
veel opgeleverd, zoals een hechte vriend-

schap, onvergetelijke ervaringen en een 
vakkundige kwaliteitszorg op maat. En ver-
der heel veel plezier, want een ding is zeker: 
wij hebben het mooiste beroep ter wereld. 
Om getuige te zijn van het wonder van een 
nieuw leven is een voorrecht. Professiona-
liteit staat voorop, maar ook het besef dat 
onze tak van de gezondheidszorg gaat over 
gezonde mensen op een uniek moment in 
hun leven. De komende tijd gaan we onze 
persoonlijke ervaringen delen in deze krant 
door middel van een column met praktische 
informatie, anekdotes en handige tips. Want 
nieuwe en aanstaande ouders raken nooit 
uitgepraat over hun zwangerschap en hun 
bevalling en waar het uiteindelijk allemaal 
om draait: jouw kind.

Hallo Heemstede: dit zijn wij!Column

“Samenwerkingsvormen met 
Bloemendaal in kaart brengen”
Heemstede - De samen-
werking tussen Heemstede 
en Bloemendaal werkt posi-
tief uit maar of de doelstel-
lingen gehaald zijn, is niet 
te zeggen. Dat is de conclu-
sie die de lokale rekenkamer-
commissie trekt na het afron-
den van haar onderzoek naar 
de ambtelijke samenwer-
king tussen beide gemeen-
ten. Sinds 2013 werken de 
gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal op ambtelijk ni-
veau steeds meer samen. De 
rekenkamercommissie heeft 
onlangs onderzocht hoe deze 
samenwerking in de perio-
de 2013–2016 voor Heemste-
de heeft uitgepakt. Ze keek 
daarbij naar de taken op het 
gebied van bedrijfsvoering, 
P&O, communicatie, fi nanci-
en, ICT en juridische zaken, 
en stelde de vraag: wat heeft 
de samenwerking gekost en 
opgeleverd en zijn de gestel-
de doelen gehaald? Uit het 
onderzoek komt een beeld 
naar voren van een organi-
satie die de samenwerking 
met de gemeente Bloemen-
daal voortvarend ter hand 
heeft genomen en daarbij 
haar medewerkers veel ruim-
te geeft om die samenwer-
king in te vullen.
Door de samenwerking is 
een aantal processen in bei-
de gemeenten gelijkgescha-
keld. Ook is er ruimte ge-
maakt voor specialisatie door 
teams samen te voegen en 
door nieuwe taken te creë-
ren. Door een grotere ach-
tervang is de kwetsbaarheid 
van taken waarschijnlijk af-
genomen, waardoor minder 
inhuur nodig is (met waar-
schijnlijk minder kosten als 
gevolg). Wel kennen de me-
dewerkers in het algemeen 

de reden van de samenwer-
king meestal niet en weten 
ze niet wat de samenwerking 
zou moeten opleveren voor 
de inwoners van Heemstede.

Uit het onderzoek komt naar 
voren dat de samenwerking 
op ICT-gebied nog niet goed 
verloopt. Er is te weinig dui-
delijkheid over de aansturing, 
verantwoordelijkheden en de 
besluitvorming. Op dit vlak 
zou volgens de rekenkamer-
commissie meer transparan-
tie over kosten, opbrengsten 
en risico’s nodig zijn. 

Verantwoording aan de raad 
over de ambtelijke samen-
werking heeft plaatsgevon-
den door middel van voort-
gangsrapportages in de vorm 
van C-stukken, die niet auto-
matisch geagendeerd wor-
den. De raad heeft in de on-
derzochte periode één schrif-
telijke vraag gesteld over de 
samenwerking. De rekenka-
mercommissie concludeert 
dat de raad in dit dossier in 
sterkere mate zijn controle-
rende taak had kunnen uit-
oefenen en tevens dat het 
college de raad actiever had 
kunnen betrekken. De reken-
kamercommissie beveelt aan 
duidelijke doelen en toet-
singscriteria op te stellen 
en die te laten bekrachtigen 
door de raad. Een mogelijke 
ontvlechting moet hierbij een 
uitgangspunt zijn. Ook stelt 
zij voor om nu alvast de mo-
gelijke samenwerkingsvor-
men (bestuurlijke fusie, amb-
telijke samenwerking, amb-
telijke fusie of een eventu-
ele andere vorm) in kaart te 
brengen zodat daarover tij-
dens de volgende raadsperi-
ode besloten kan worden.

 Weer een feestje!
 30up Letz Party   Disco & Classics
 Regio - Appelman Events or-
ganiseert op zaterdag 18 no-
vember van 20.30 tot 1.00 
uur een bruisende   Letz Par-
ty   30up     Disco & Classics  
dans feest in de monumen-
tale Orangerie van Elswout, 
Elswoutlaan 22 in Overveen.

Tickets á 13,50 euro (ex fee) 
zijn verkrijgbaar op:
www.letzparty.nl.

De d eurprijs is 16,- euro. 
In Heemstede kun je kaarten 
kopen bij Ajewe Sport Raad-
huisstraat 95.
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Evenementencoördinator 
gemeente gaat met pensioen
Heemstede – Niet dat hij 
zo nodig moet, Bert de Vos, 
maar als je de AOW-ge-
rechtigde leeftijd bereikt, 
65 jaar en 9 maanden, dan 
word je ontslagen. Hij had 
al helemaal geen probleem 
om de laatste twee maan-
den nog vol te maken om 
tot 43 dienstjaren te ko-
men, maar de Koning be-
slist. Bert begon op 1 janu-
ari 1975 als badmeester, als 
jongste bediende en met 
zijn sportopleiding leer-
de hij duizenden kinderen 
zwemmen. Hij komt ze nog 
steeds tegen op de Binnen-
weg achter de kinderwa-
gen of met grotere kinde-
ren, dan denkt ie wel eens: 
“Wat word ik oud zeg!”  In 
het zwembad Groenendaal 
was hij achtereenvolgens 
badmeester en ploegleider, 
in het instructiebad waar 
nu Nieuw Groenendaal is 
gevestigd. 1983 werd een 
bewogen jaar voor Bert. 
Het sportcentrum werd 
overgenomen door Sport-
fondsen, de werknemers 
kregen de keus, bij de ge-
meente Heemstede blijven 
of overgaan naar Sport-
fondsen. Iedereen bleef bij 
de gemeente, Bert werd de 
chef zwemzaal en had de 
horeca erbij. De veelzijdige 
Bert werd hoofd technische 
dienst en zorgde 3 jaar voor 
schoon zwemwater. Weer 
terug als chef zwembad, 
wat later werd hij de ma-
nager van het hele sport-
centrum, tien jaar lang tot 
2007. Tot Optisport de zaak 
overnam en de ideeën over 
de exploitatie uiteenliepen 
tussen de nieuwe baas en 
Bert. Slapeloze nachten. De 
gemeentesecretaris en ver-

antwoordelijk voor de per-
soneelsbezetting van de 
gemeente, Willem van den 
Berg kende de capacitei-
ten van de manager, hij 
had behoefte aan een co-
ordinator evenementen. Op 
het lijf van Bert de Vos ge-
schreven! Het werden ne-
gen vruchtbare jaren. Vete-
ranendag,  kerstboomver-
branding, verbouwing en 
inrichting van het interieur 
van de nieuwbouw raad-
huis. Maar ook veel interne 
objecten als ‘Adopteer een 
monument’ waar honder-
den kinderen kennismaak-
ten met herdenken. De dag 
voor nieuwe inwoners, ie-
der jaar komen er 1000 
nieuwe inwoners Heem-
stede binnen. Bert heeft 
veel rondleidingen gege-
ven aan organisaties en 
bedrijven uit het hele land 
tot ver daarbuiten, tot Zwe-
den en Australië toe. Ver-
tellen hoe je het ‘nieuwe 
werken’ van secretaris Wil-
lem van den Berg zonder 
vaste kantoorplekken in de 
praktijk brengt. Bert is altijd 
dat buitenbeentje geweest, 
die gemakkelijk zijn weg 
vond in de open en vrien-
delijke werkomgeving van 
het raadhuis. Bert zal het 
werk zeker missen. Toch zei 
hij nee tegen de veteranen 
die hem vroegen hun Vete-
ranendag te blijven organi-
seren, ze hadden zijn `sa-
laris` al gereserveerd,. Wel 
een groot compliment van 
de veteranen, maar hij weet 
inmiddels hoe het werkt en 
dat mag zijn opvolger Rin-
ke  opknappen. Hij komt 
wel een harinkje met ko-
renwijn halen.
Ton van den Brink 

Links op de foto staat Mar-
cel van Wonderen, rechts 
Karel Rietveld.

Karel Rietveld, 50 jaar sporttrainer
Heemstede - In oktober 
1967 gaat Heemstedenaar 
Karel Rietveld skigymnastiek 
geven aan leden van de Ne-
derlandse Ski Vereniging. Hij 
heeft zelf nog nooit geskied, 
maar als gymleraar weet hij 
wel wat belangrijk is. Want 
het risico op spierpijn en on-
gelukken tijdens een skiva-
kantie is groot. Goede fysieke 
voorbereiding kan dat voor-
komen.
Hij wordt kort daarna zelf 
een enthousiaste skiër. Maar 
schaatsen en fietsen doet hij 

ook met passie. Rietveld is 
een echte sportman.
Bij de skivereniging (nu ge-
noemd sv KennemerRand) 
heeft hij met veel plezier en 
deskundigheid honderden 
mensen binnen in een zaal 
en buiten in de Waterleiding-
duinen laten sporten. En ook 
mensen die niet skiën voelen 
zich daar goed bij! Ook na 
vijftig jaar is hij nog altijd be-
schikbaar. 
Het bestuur van sv Kenne-
merRand heeft hem op 4 no-
vember gehuldigd.

Wereldwinkel ook op maandagmiddag geopend

Kleurrijk keramiek uit Zuid-Afrika
Heemstede - Zoek je een 
mooie schaal of gezellige 
mok van een goede kwali-
teit die ook in de magnetron 
en vaatwasser kan? Dan kan 
je nu ook in de Wereldwinkel 
terecht. Het vrolijke en kleur-
rijke keramiek komt uit Zuid-
Afrika en wordt gemaakt in 
een werkgelegenheidspro-
ject in Houtbay een voorstad 
van Kaapstad. Er werken 32 
mensen, die een eerlijk loon 
verdienen.
De producten worden in 3 
stappen gemaakt. Het begint 
met het maken van de “kale” 
vorm van het voorwerp. De 
klei wordt in mallen gego-
ten of van klei worden kom-
metjes en bekers gedraaid. 
De producten gaan daarna 
voor de eerste keer de oven 
in. Als het gebakken is wordt 
het geschuurd en worden 
de scherpe randen en onef-
fenheden verwijderd waar-
na het met de hand beschil-

derd wordt. De makers van 
het Rainbowproject brengen 
er versieringen van veertjes 
of vissen op aan. Hierna gaan 
de spullen voor de tweede 
keer de oven in, de tempe-
ratuur van de oven gaat ech-
ter omhoog. Na deze tweede 
bakronde wordt het glazuur 
op het werk aangebracht en 
gaat het voor de derde en 
laatste keer de oven in, dit-
maal is de temperatuur van 
de oven rond de 1.300 gra-
den. De producten zijn van 
topkwaliteit en gemaakt voor 
dagelijks gebruik. Een aan-

tal hotels in Zuid-Afrika ge-
bruikt het voor ontbijt, lun-
ches en diners. Doordat het 
keramiek op zo’n hoge tem-
peratuur gebakken is kan het 
in de vaatwasser en magne-
tron.
Hetzelfde proces vindt plaats 
bij het Intshiba keramiek. Dit 
serviesgoed wordt ook in 
Zuid Afrika gemaakt en be-
schilderd met streetlife mo-
tieven.
Wereldwinkel Heemstede 
verkoopt gezellige mokken, 
kommen en schalen. Zoek je 
voor de feestdagen een bij-
zonder cadeau? Kom dan ze-
ker ook even naar dit mooie 
serviesgoed kijken. Daar-
naast vind je in de Wereld-
winkel nog tal van ande-
re aparte handgemaakte ca-
deaus. Wereldwinkel Heem-
stede is open dinsdag t/m za-
terdag en vanaf 20 november 
tot kerst ook op maandag-
middag!

Heemstede – Een waar 
feestje om mooie wijnen te 
proeven in de Hartekamp, net 
op de grens van Heemstede 
en Bennebroek. Het histori-
sche stijlvolle pand uit 1692 
diende afgelopen zondag als 
decor voor de najaarswijn-
proeverij van wijnimporteur 
Paul Brantjes uit Heemstede.
Witte wijnen, rode en rosé’s 
alsook enkele digestieven 
werden in verschillende ka-
mers gepresenteerd. Met een 
bestelformulier in de hand 
keurden wijnliefhebbers een 
greep uit een divers aanbod 
wijnen.

Buiten was het guur, binnen 
aangenaam sfeervol.
Joke van der Zee

Wijn proeven
in hogere sferen

In de rode kamer met hoog plafond werden de rode wijnen 
geproefd.
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Nieuwe Vomar verrijking
voor de winkelstraat

Nu ik, na 31 jaar een geweldige tijd als scharrelslager wat 
meer vrije tijd heb, ga ik samen met mijn vrouw wel eens 
boodschappen doen. Uit interesse gaan we naar verschil-
lende supermarkten in Heemstede en ruime omgeving.
Iedereen komt in de supermarkt, of dat een AH, een Deka-
markt of een Vomar is, dat doet er niet toe. Als ik een AH 
Vos Westergracht, een Vomar Stephensonstraat, een Vomar 
Schalkwijk, of Vomar Paul Krugerkade binnenloop is het al-
tijd overal even druk. Deze bezoekers kopen hun spullen 
en gaan vooraf of naderhand nog wel naar de naastgele-
gen winkels, zonder dat de auto verplaatst hoeft te wor-
den, maar rijden niet door naar de grotere winkelstraten 
als Cronjéstraat in Haarlem of de Binnenweg in Heemste-
de. Gelukkig wil de gemeenteraad van Heemstede dat niet 
buiten hun stadscentum laten gebeuren. Zij snapt dat iede-
re consument graag in een grote supermarkt winkelt. Een 
grote Vomar op de Binnenweg, met gratis  parkeergarage 
is een zege voor alle winkeliers. Supermarkten zorgen voor 
traffi c. Dus trek a.u.b. al die consumenten naar de Binnen-
weg met sterke supermarkten en machtig mooie speciaal-
zaken. Zonder Dekamarkt met een ruime parkeerplaats en 
AH met een parkeergarage zou de Binnenweg nu al veel 
minder bezoekers trekken. Als de Vomar straks met een 
ondergrondse parkeergarage en een voetgangersuitgang 
in de winkelstraat er ook nog bij komt zou dat een verrij-
king voor de straat zijn. Winkeliers die sceptisch zijn kan ik 
alleen maar zeggen, ga eens echt een paar keer kijken bij 
zo’n supermarkt die niet in een winkelstraat zit en spreek 
eens een paar mensen aan met een kar vol boodschappen. 
Het is voor veel consumenten die daar kopen een gedoe 
om daarna ook naar de speciaalzaak terug naar de Binnen-
weg te gaan. Allemaal verloren klanten. 
Gelukkig hebben we in onze gemeenteraad knappe kop-
pen zitten, echte meedenkers voor de Heemsteedse mid-
denstand. Helaas enorm ondergewaardeerd.
En wat je ook voor dat verpauperde binnenterrein tussen de 
Eikenlaan en Binnenweg verzint, je blijft altijd schreeuwers 
houden die tegen elk plan zijn. 
Ferry van ‘t Hoff, oud-winkelier en bewoner op de 
Binnenweg

Lezerspost

Nieuwe Vomar verrijking

Dennis Kievit bij het Rouwcafé
Heemstede - De volgen-
de editie van Het Rouwca-
fé vindt plaats op zaterdag 
11 november van 10.00 tot 
12.00 uur in Foyer de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Speciale gast op deze mor-
gen is Dennis Kivit. Dennis 
speelt eigen liedjes die met 
het hart resoneren. Hij trad 
op in het theater en op televi-
sie, als jazz- en popzanger en 
vertolker van het Nederland-
se kleinkunstlied. De toegang 
is gratis.
Afgelopen jaren gaf Den-
nis les aan diverse Neder-
landse conservatoria en toer-
de hij met eigen theaterpro-
gramma’s als ‘Gotta have 

Soul!’ en ‘Zing the Beat-
les’ door het land. Meer in-
formatie over het Rouwcafé:
Ria van Kleef, 06-52306969 
of info@hetrouwcafe.nl. Kijk 
ook op: www.hetrouwcafe.nl.

‘Zij staan vaak aan de zijlijn’
Collecte voor kinderen met een handicap
Heemstede - De landelijke 
collecte NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandi-
capte Kind) duurt van 13 t/m 
18 november. 

In onze samenleving zijn 
veel drempels waardoor kin-
deren en jongeren met een 
handicap niet gewoon kun-
nen meedoen. Veel kinderen 
met een handicap gaan bij-
voorbeeld naar aparte scho-
len. Of ze gaan helemaal niet 
naar school. De speeltuin in 
de buurt is voor hen vaak 
niet toegankelijk, evenmin 
als de sportclub, de theater-
cursus of de arbeidsmarkt. 
Daardoor staan zij vaak aan 
de zijlijn. NSGK helpt om de-

ze drempels uit de weg te rui-
men. Zodat zij gewoon kun-
nen spelen, leren, wonen en 
werken, sámen met niet-ge-
handicapte leeftijdgenoten. 

Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen 
dankzij de hulp van vele do-
nateurs en vrijwilligers, die 
zich daarvoor belangeloos 
inzetten. 
Met de opbrengst van de col-
lecte steunt NSGK projec-
ten voor kinderen en jonge-
ren met een handicap in heel 
Nederland. Wilt u weten wat 
NSGK in uw regio doet? Op 
de website www.nsgk.nl ziet 
u recent ondersteunde pro-
jecten op een landkaart. 

Heeft u tussen 13 en 18 no-
vember geen collectant aan 
de deur gehad? U kunt dan 
nog doneren als u de letters 
NSGK smst naar nummer 
4333 (eenmalige gift van 2,50 
euro).
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Stichting Jarige Job viert een feestje
Heemstede - Tijdens de 
jaarlijkse boekenmarkt heeft 
de Prinses Beatrixschool uit 
Heemstede geld opgehaald 
voor Stichting Jarige Job.
Het fantastische bedrag van 
�445,85 kwam tot stand door 
middel van de boekenver-

koop tijdens de Kinderboe-
kenweek. Namens de stich-
ting mocht Fleur de cheque 
in ontvangst nemen. Fleur 
vond de inzet van ouders en 
kinderen zo fantastisch om-
dat zij zich voor andere kin-
deren hebben ingezet. Stich-

ting Jarige Job zet zich in 
voor kinderen uit minder be-
deelde gezinnen in de maat-
schappij.
Een verjaardagsfeestje kan 
dan ook vaak niet gevierd 
worden. Met de inzet van de-
ze stichting kunnen de be-
treffende kinderen toch ge-
nieten van allerlei lekkers, 
versiering, traktaties en een 
cadeau op hun verjaardag!
De Prinses Beatrixschool is 
trots op het mooie bedrag en 
is blij dat zij kinderen kunnen 
laten genieten op hun ver-
jaardag!

Een aantal leden van de 
bridgeclub.

Wereldkunst bij Vrouwennetwerk
Heemstede - Donderdag 9 
november is er bij Vrouwen-
netwerk een lezing en di-

gitale presentatie over We-
reldkunst. De heer R.J. van 
Eck heeft voor deze culturele 

middag een presentatie ge-
maakt over o.a. Michelange-
lo, Monet en Rembrandt, de 
grootste schilders aller tijden, 
over hun leven en werk. Na-
tuurlijk bezoeken we musea, 
bijzondere gebouwen en ook 
heel apart de laatste uren 
van Pompeji, voor, tijdens en 
na de uitbarsting. U bent wel-
kom in het EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a te Heemste-
de waar de aanvang 14.00 
uur is. Leden gratis, niet-le-
den betalen 2,50. De volgen-
de lezing is op 30 november.
Meer weten over deze actie-
ve en gezellige 55+ vrouwen-
vereniging? Bel 023-5477486 
of kijk op www.nvvh.nl.

Afdelingsmiddag Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdag-
middag 15 november komen 
de heer en mevrouw Abspoel 
met een prachtige power-
point presentatie over hun 
reis naar Patagonië. De mid-

dag begint om 14.00 uur in de 
kleine zaal van WIJ Heemste-
de, Herenweg 96. Voor niet-
leden is de toegang 2,50. In-
lichtingen: 023-5736750 of 
5280340.
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Gemeentebegroting voor 
2018 unaniem goedgekeurd
Heemstede - Veel vuur-
werk werd, voorafgaand aan 
de vergadering van 2 novem-
ber, niet verwacht. De partijen 
hadden afgezien van wat mo-
ties en amendementen, wei-
nig nieuwe initiatieven ach-
ter de hand. Heemstede heeft 
de financiën al jaren goed op 
orde zodat het bestuur in die 
richting weinig vragen kon 
verwachten. VVD-fractie-
voorzitter Eveline Stam merk-
te tijdens deze algemene be-
schouwingen op dat het geld 
tegen de muren klotst. Nu is 
dat meestal het sein om de 
geldkraan open te zetten door 
nieuw beleid voor te stellen. 
Beleid dat uiteraard iets mag 
kosten. HBB pleitte voor een 
fontein in de haven voor de 
periode dat de pleziervaart er 
niet komt. Uiteindelijk bleek 
5.000 euro voor vier maanden 
ook voor de lokale partij te 
gortig en die trok het voorstel 
in. Duurzaamheid, klimaat en 
groen beheersen vrijwel alles 
wat de politiek tegenwoordig 
van belang acht. D66 vroeg in 
een motie om in kaart te bren-
gen wat er met het kunststof 
afval gebeurt. Alleen de VVD 
was tegen dit voorstel en stel-
de voor om het proces van 
verduurzaming van schoolge-
bouwen handen en voeten te 
geven. CDA en HBB stemden 
tegen.
Tevens wil de VVD het moge-
lijk maken om zogenaamde 
Tiny Houses te bouwen. Zij 
hopen dat grondeigenaren, 
bijvoorbeeld bij het Manpad, 
willen overwegen deze piep-
kleine eenpersoonshuisjes 
te plaatsen. Alleen HBB zag 
hier niets in. Partijen stemden 
voor een motie van Groen-
Links om een grotere diffe-
rentiatie aan te brengen tus-
sen de kleine en de grote 
rolemmer. De kleine emmer 
wordt goedkoper of de gro-
te duurder. HBB was niet te-
gen maar vindt het niet zo’n 
goed plan om burgers over 
twee maanden al voor de 
keuze groot of klein te stel-
len. De raad wil het verschil 
tussen groot en klein op 100 
euro stellen. Het CDA wil, na 
ervaringen met de manege 
waar baggerslib met asbest 

was gestort, de gemeente bij 
volgende projecten eerst een 
keuring verricht alvorens te 
storten. Niemand was tegen. 
Een voorstel om de jeugd tus-
sen 12 en 21 jaar structureel 
te betrekken bij de demo-
cratie werd door alle partij-
en gesteund. Initiatieven om 
de duurzaamheid te bevor-
deren zou leges-vrij moeten 
zijn volgens GroenLinks. Ook 
hier waren alle partijen eens-
gezind. D66 kwam met een 
energietransitieplan waar-
in zij het college aanspoort 
in de toekomst Heemstede 
energieneutraal te laten zijn. 
Behalve D66 en GroenLinks 
was niemand voor deze mo-
tie. De PvdA kreeg de han-
den op elkaar voor een aan-
passing van het minimabe-
leid. Het Nibud blijkt een mo-
del te hebben waardoor per 
gezinsituatie maatwerk gele-
verd kan worden. D66 wil het 
fietspad richting het noorden 
vanaf het station onder han-
den nemen. HBB opperde 
dat het zuidelijke deel rich-
ting Bennebroek daar eer-
der voor in aanmerking komt. 
De motie werd hierna uitge-
breid met de zuidelijke rou-
te en unaniem aangenomen. 
De VVD wil de verkeersdruk 
in Heemstede verminderen. 
Veel smaken heeft Heemste-
de niet. Alle windrichtingen 
kennen routes met beper-
kingen. Toch willen de libe-
ralen dat de gemeente meer 
druk zet op de regiogemeen-
ten en in gesprek gaat met 
inwoners en bedrijven. Op 
23/11 is er al een avond ge-
pland voor alle Heemstede-
naren om over het verkeer te 
praten. Desondanks werd de 
motie toch raadsbreed aan-
genomen. Hier en daar werd 
een sneer uitgedeeld om aan 
te geven dat de verkiezingen 
in aantocht zijn (maart 2018) 
en dan is het zaak je als par-
tij te profileren. Wel werd dui-
delijk zichtbaar wie de groen-
ste partij van Heemstede wil 
worden. GroenLinks, traditio-
neel echt groen, wordt door 
D66 bijna ingehaald. Zelfs de 
VVD begeeft zich op het pad 
van de duurzaamheid. 
Eric van Westerloo

De Oude Kerk zoekt Vrienden
Heemstede - De renovatie 
van de Oude Kerk is achter 
de rug, het grote werk is ge-
daan! Velen hebben in het af-
gelopen jaar tijdens concer-
ten en andere bijeenkom-
sten al kunnen genieten van 
de comfortabele stoelen, het 
mooie licht en de aange-
name warmte in de kerk en 
een droge oversteek door 
de glazen corridor voor een 
kopje koffie in de Pauwe-
hof. Dit historische gebouw 
aan het Wilhelminaplein met 
zijn mooie orgel en Steinway 
vleugel verdient het in stand 
te worden gehouden. Maar 
daar zijn structurele midde-
len voor nodig.

De Stichting Oude Kerk te 
Heemstede, die zich de afge-
lopen jaren heeft ingezet om 

fondsen te werven voor de 
renovatie van de kerk, is zich 
ervan bewust dat zij dat niet 
alleen kan. Daarvoor is de 
betrokkenheid van de Heem-
steedse samenleving no-
dig. Daarom heeft de stich-
ting haar naam veranderd 
in Stichting Vrienden van de 
Oude kerk te Heemstede en 
is zij op zoek naar Vrienden! 
Deze nieuwe start wordt ge-
vierd op zondag, 12 novem-
ber om 15.30 uur met een 
feestelijke bijeenkomst in de 
Oude Kerk. Alle Heemstede-
naren die de Oude Kerk een 
warm hart toedragen zijn van 
harte welkom om dit mee te 
maken. Er is muziek, de cel-
list Artur Trajko speelt solo 
werken van Bach en Fauré en 
Piet Hulsbos begeleidt hem 
op de vleugel. Ook ontmoet 

u een bijzonder persoon. Na 
afloop is er een drankje en 
hapje in de Pauwehof.
Vriend worden van de Oude 
Kerk wordt u voor 25,- euro 
per jaar. Jaarlijks wordt een 
Vriendendag georganiseerd 
en u wordt op de hoogte ge-
houden van nieuwtjes en ac-
tiviteiten, gratis rondleidin-
gen door de kerk voor familie 
of vrienden en bemiddeling 
en hulp als u iets bijzonders 
wilt organiseren in de Oude 
Kerk. U kunt ook vrijwilliger 
worden. Kijk op: 
www.oudekerkheemstede.nl.

Wij vieren 10 jaar Gall&Gall Heemstede
Heemstede – Ze zijn ge-
wend om feestjes te bege-
leiden, maar Hilde Slagter en 
Marcel Lambeck maakten nu 
samen een feestje omdat hun 
vestigingen in Heemstede 19 
jaar bestaan. Gall&Gall be-
staat al sinds 1884, voor bei-
de ondernemers een goe-
de reden om lekker door te 
gaan. Sterker nog, dat wil-
den ze vieren met hun klan-
ten. Vandaar dat Gall & Gall 
Heemstede gedurende ruim 
3 weken jubileumacties en 
proeverijen hield in haar twee 
winkels. Vele felicitaties kwa-
men binnen. De jubileum ac-
tiviteiten werden op zondag 
5 november afgesloten met 
een wijnproeverij voor vaste 
klanten en relaties in de Gall 
& Gall winkel aan de Blekers-

vaartweg 76. De proeverij 
startte om 15.00 uur met een 
feestelijk momentje: De prijs-
uitreiking aan de prijswin-
naars van de actie “win uw 
aankoopbedrag terug”.
Ca. 400 klanten deden mee 
aan deze actie, die ruim 3 
weken gelopen heeft.
Vier gelukkige winnaars kre-
gen hun prijs uitgereikt uit de 
handen van de ondernemers 
Marcel Lambeck en Hilde 
Slagter. Helaas was een win-
naar verhinderd.
Aansluitend mochten de 
winnaars natuurlijk blijven 
voor de wijnproeverij met het 
thema  “de lekkerste wijnen 
van Marcel en Hilde en hun 
team”. Er stonden 19 prachti-
ge wijnen open om geproefd 
te worden. Zoals bij alle wijn-

proeverijen van Gall & Gall 
Heemstede was er weer aan-
dacht voor wijn en spijs com-
binaties. Bijpassende hapjes 
en lekkernijen werden ver-
zorgd door Hoi-Chin Chong 
van Taste of HC, Albert Heijn 
en Frans en Sonja de L’Orme 
van de De Koffiemeulen in 
Heemstede.
De jubileum festiviteiten zijn 
nu voorbij. Marcel en Hilde 
van Gall & Gall Heemstede 
gaan gewoon door met het 
organiseren van wijnproeve-
rijen. Op vrijdag 17 november 
is er een wijn en spijs proe-
verij en op vrijdag 8 decem-
ber een proeverij van exclu-
sieve wijnen. Zie de website 
www.gall-heemstede.nl voor 
de details.
Ton van den Brink

Vlnr: Marcel Lambeck, Frank Heeremans, Marja Tilon,  Barbara Croon, Anita Veen en Hilde 
Slagter.

Nieuwe loopgroep
Heemstede - Peter Bouw uit Heemstede wil graag 
zijn opgedane ervaring als begeleider van een loop-
groep in Heemstede inzetten en nodigt mannen en 
vrouwen, die in ieder geval een rondje van 5 km kun-
nen hardlopen, van harte uit om mee te lopen 
op woensdagavond en zaterdagochtend in Heemstede.
Aanmelden: peter_bouw@hotmail.com of 0653867715.
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Boeken in de Bavo, op 11 november
Regio - De bekende, zeer 
grote boekenmarkt in de 
Grote of St. Bavokerk aan de 
Grote Markt in Haarlem vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 
11 november. Op ruim zestig 
kramen zullen antiquaren en 
particulieren uit het hele land 
(oude) boeken, kaarten, bi-
bliofiele uitgaven en strips te 
koop aanbieden. Uitgangs-
punt is dat er voor iedereen 
een interessant aanbod is. 
De markt duurt van 9 tot 17 
uur en is vrij toegankelijk. 
Ook aan de kinderen is ge-
dacht. Onder leiding van kin-
derboekenschrijfster en illu-
stratrice Nicole de Cock, die 
ook de poster voor de boe-
kenmarkt ontwierp, kunnen 
kinderen zelf boekjes ma-
ken, terwijl de ouders naar 
dat ene, bijzondere boek op 
jacht zijn.

Over de markt
De boekenmarkt is langza-

merhand een niet meer weg 
te denken traditie in de Boe-
kenstad. De kwaliteit is altijd 
hoog, vooral ook omdat de 
bekendste boekhandelaren 
uit het hele land hun plaats 
al vaak een jaar van tevoren 
reserveren. Men kent elkaar, 
wat tot een plezierige sfeer 
leidt. De prachtige ruimte van 
de middeleeuwse kruiskerk 
leent zich geweldig voor het 
overweldigende aanbod van 
allerlei boeken. 

A.L. Snijders en 
L.H. Wiener
Het beroemde drukkerscol-
lectief De Hof van Jan uit 
Haarlem geeft natuurlijk ook 
dit jaar weer acte de pré-
sence. Op de kraam ligt een 
overzicht van recent werk 
van onder andere P.F Thomé-
se, Peter Buwalda, en Arnon 
Grunberg, waarvan hier de 
première van zijn ode aan zijn 
geliefde Roos plaatsvindt. De 

uitgaven zijn vrijwel altijd ge-
illustreerd en meestal door 
de auteurs gesigneerd. 
Nieuw is een boekje van de 
meester van het zeer korte 
verhaal A.L. Snijders, waar-
in twee van zijn pareltjes zijn 
opgenomen. De Constantijn 
Huygens prijs- winnaar zal 
hoogstpersoonlijk aanwezig 
zijn tussen 12 en 14 uur om 
het ten doop te houden en 
te signeren. De kans is groot 
dat dit de enige kans voor 
zijn bewonderaars is om een 
exemplaar te bemachtigen, 
want meestal zijn de boekjes 
dezelfde dag nog uitverkocht.
Naast Snijders zal stads-
schrijver L.H. Wiener plaats-
nemen om ook zíjn laatste 
bibliofiele werk van een sig-
natuur te voorzien. Beide 
bekende schrijvers werken 
regelmatig samen, maar dit 
is een unieke kans de heren 
samen te treffen en te spre-
ken.

Beth & Flo: pianistes met een 
‘vleugeltje’ theater in Oude Kerk
Heemstede - Twee pianistes 
die het liefst concerten ge-
ven die niet alleen concerten 
zijn. Dat zijn Claudette Ver-
hulst en Elsbet Remijn, bei-
den in 2014 afgestudeerd in 
de master klassiek piano aan 
het Koninklijk Conservatori-
um te Den Haag. Als piano-
duo Beth & Flo maken zij een 
klassiek recital vrolijk en ver-
rassend en een tikkeltje the-
atraal. Braaf op de pianokruk 
blijven zitten? Beter van niet. 
Verhalen vertellen, flirten met 
het publiek en ondertus-
sen muziek van Brahms, Ra-
vel, Rachmaninov en ande-
re componisten laten horen – 
dat is wat Beth & Flo het lief-
ste doen.

Beth & Flo treden op in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede. 
Podia Heemstede trakteert 
u hiermee op een heerlijke 
avond uit in een sfeervol de-
cor. Het programma van Beth 
& Flo heet ‘Sitting in the gar-
den’ en belangstellenden zijn 
welkom op zaterdag 18 no-
vember om 20.15 uur. De en-
tree voor dit optreden be-
draagt 18,50 euro. Kaarten 
kunt u aanschaffen via www.
podiaheemstede.nl. Op de 
website veel meer informatie 
over het seizoensprogramma 
van Podia Heemstede: caba-
ret, theater, klassieke muziek, 
hedendaagse klanken… 
kortom: veel cultuur!

Foto: Jenny Audring

Nicky’s Place 
Spirituele beurs!
Regio - Op zaterdag 18 en 
19 november wordt in Haar-
lem de spirituele beurs geor-
ganiseerd en wel van 11.00 
tot 17.00 uur. Locatie is ’t 
Trionk, van Oosten de Bruyn-
straat 60, Haarlem.
Het selecteren van het team 
wordt door Nicole met veel 
zorgvuldigheid 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 therapeuten, mediums, 
healers, magnetiseurs, kaart-
leggers, masseurs en parag-
nosten hebben allen jaren-

lange ervaring in het werken 
met de spirituele wereld. Zo 
zijn o.a. aanwezig: Jos Oe-
ldrich, Thomas Woolthuis, 
Bodhi Vartman, Patricia Sluis, 
Joy Fang, Maria Troost, Frank 
en Jacqueline.
Toegang voor een dag 6,- eu-

ro, twee dagen 9,- euro. Op 
zaterdag twee gratis activitei-
ten! Kennismakingsconsulten 
max. 15,- euro.
Kijk op:
www.nickysplace.nl of bel 
06-41041509 (Nicole van Ol-
deren).

Lezing over componisten
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk

Heemstede - Het Andriessen en de Klerk 
Festival is onlangs gevierd in Haarlem. Het 
ging om twee Haarlemse componisten die 
dit jaar respectievelijk 125 en 100 jaar ge-
leden in Haarlem zijn geboren. Hendrik An-
driessen en Albert de Klerk waren allebei or-
ganist en hebben belangrijke posities be-
kleed in het Nederlandse muziekleven. Ook 
hebben ze veel kerkmuziek gecomponeerd. 

Hun missen, motetten en koraalvoorspelen 
worden tot op de dag van vandaag uitge-
voerd in zowel katholieke als de protestantse 
traditie. Daarover zal organist en musicoloog 
Willem Jan Cevaal graag vertellen en hij zal 
ook voorbeelden ten gehore brengen op in-
strumenten in de Oude Kerk. De lezing is op 
dinsdag 14 november, 20.00 uur in de Pau-
wehof, achter de Oude Kerk te Heemstede.

Regio - Op zondag 12 no-
vember is accordeonist Gert 
Wantenaar te gast in de con-
certreeks Jazz in Zandvoort.

Gert is het meest bekend 
als accordeonist van Mathil-
de Santing en uit het tango- 
orkest van Malando. Gert is 
een veelgevraagd studiomu-
zikant en speelt bijvoorbeeld 
accordeon in enkele produc-
ties van Doe Maar. Met zan-
ger Henny Vrienten, is hij re-
gelmatig als muzikant be-
trokken bij het kindertelevi-
sieprogramma ‘Het Klokhuis’ 
en de theaterproductie ‘Con-
cordia’, theaterproductie van 
Huub van der Lubbe, zanger 
van De Dijk.

Wilt u hierbij zijn? Bel 023-
5310631 of kijk op:
www.jazzinzandvoort.nl.
Het concert vindt plaats aan 

de Grote Krocht 41 te Zand-
voort, om 14.30 uur en de 
toegang bedraagt 15,- euro.

Jazz in Zandvoort presenteert Ger Wantenaar

The Rat Pack revisited 
in de 1ste Aanleg

Heemstede - Rat Pack 
was de bijnaam voor een 
groep artiesten die furore 
maakten in de jaren vijftig 
en zestig, onder wie Frank 
Sinatra, Dean Martin, en 
Sammy Davis Jr. Bijzonder 
populair was het Rat Pack 
in Las Vegas wat mede 
de reden was dat de stad 
zo’n populaire bestemming 
werd voor shows en enter-
tainment.
Die populaire bestemming 
is op zondag 12 november 

Café de 1ste Aanleg op de 
hoek van de Raadhuisstraat 
en de Kerklaan waar u van-
af 17 uur uit volle borst kunt 
meezingen met de geweldi-
ge hits die de Rat Pack ooit 
voorbracht. Marcel Selier, 
de man die deze show ge-
heel solo brengt, is een ras 
artiest die op semi akoesti-
sche wijze een sfeer neer-
zet waar u nog lang van na 
zult genieten. Marcel ‘The 
Rat pack’ Selier begint om 
17 uur. 
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Jeffrey van de Wakker gokt op de 
wereldtitel bowlen in Las Vegas
Heemstede – Tussen 25 no-
vember en 4 december vin-
den de wereldkampioen-
schappen bowlen in Las Ve-
gas plaats, die eens in de 
vier jaar worden gehouden. 
Nederland heeft zich weten 
te plaatsen waarvoor onder 
meer Heemstedenaar Jef-
frey van de Wakker is gese-
lecteerd. 
 
 “Vier jaar geleden was ik ook 
al in Las Vegas voor het WK”, 
vertelt Jeffrey van de Wakker. 
“We hebben nu een team van 

zes heren en er gaat ook een 
damesteam heen. We doen 
echter niets gezamenlijk en 
trainen afzonderlijk. De jong-
ste in ons herenteam is een 
jaar of achttien en de oudste 
is midden dertig. Ik zit qua 
leeftijd in de middenmoot.  
Het is even afwachten hoe 
we het daar gaan doen. De 
banen in Las Vegas zijn puur 
alleen voor de professione-
le bowlingsport en niet voor 
recreanten. Het verschil met 
de Nederlandse  bowlinghui-
zen is, dat deze veel recre- Foto: Marco Spelten Actiefo-

tografi e.

Heemstede - Afgelo-
pen zaterdag, 5 november, 
werd in het zwembad van 
SportPlaza Groenendaal 
afgezwommen voor een di-
ploma. De volgende kinde-
ren hebben hun A, B, of C 
diploma gehaald.
Iedereen van harte gefeli-
citeerd!

Diploma A
Dylana Aalbers, Faas An-
dringa, Yannick van den 
Berg, Quint Blokker, Stan 
ten Boom, Ella Broomans,
Day Bobby Buskermo-
len, Tess Casadevall, Duco 
Dekken, Florian Dijkstra, 
Noa Dobbe, Juna Driehuis, 
Bram Eenhoorn, Mehmet 
Gezgin, Raphal Gil, Feli-
ne Grijpstra, Levi de Groot, 
Cato de Haas, Fedde Hoff-
man, Brego Kee, Kara Kee, 
Emma Kloos, Saar Korthals 
Altes, Niek Kraanen, Tokai 
van Maris, Ot Marsman,
Vigo van der Meijde, Mat-
thijs Mol, Merijn Mol,
Leon Motoc, Tijo van Og-
trop, Joséphine Pagano 
van Amersfoort, Elly Pan-
nekeet, Teun Rozendaal, 
Thomas Ruitenbeek, Bram 
Schalkwijk, Julia Schou-
wenburg, Jools van Selm,  
Francisco da Silva, Juultje 
Stut, Jelle Vader, Vere Ver-
zijl, Sem Vogel, Syl Warde-
naar, Ruben Zandstra.

Diploma B 
Olivia Arts, Bram Baarspul,  
Faber Bavelaar, Charlot-
te Beers, Sofi a Benali, Ro-
han Bipat, Jayden van den 
Bos, Lina Boughmari, Flo-
rian Braun, Ruhan Brei-

Diploma-
zwemmen

5 november

mer, Nina Casedevall, Gijs 
van Dijk, Fiene Marie Duis,
Tomas Evers, Fleur Fenne-
ma, Roos Fennema, Claire 
van Gorkum, Per Heereman,
Bo Louise van Heijningen, 
Fien Herman, Fleur de Kei-
zer, Saar Kiewiet, Jente 
Kloostra, Juul van de Laar, 
Nora Lamouri, Olivier Lan-
geveld,  Siem van Lohui-
zen, Casper van Looij, Daan 
Los, Mila Louridtz, Tes-
sa van der Masch Spakler, 
Kate Mahoney, Loys Mee-
kel, Fiene de Meel, Ravee-
na van der Meulen, Aurely 
Moonen, Frederick Mosch, 
Melanie Ooms, Dena Ova-
diah, Floortje Rijntjes,
Bjarne Schop, Olivier 
Nathan Stoelman, Thijmen 
Takken, Aneurin Veldmaat, 
Rens Vera, Daan Verhulst, 
Isa van Viersen, Timothy 
Wempe-Brennan.

Diploma C 
Abdullah Ait Naceur, Jel-
le Baarspul, Max Bos, Sil-
ke Collet, Chahrazad El 
Hasnaoui, Maygan Groe-
nendijk, Izabella Jutten,  
Zoë Kastrin, Lara van der 
Kooij, Max Koster, Lise-
Mare Mastenbroek, Marijn 
Munter, Lara van der Neut, 
Mees Paulus, Roos Poster, 
Suzi Schipper, Mik Smith, 
Joël Traudes, Saar Visser, 
Isa Waardenburg.

atiever zijn ingericht omdat 
hier overwegend recreatief 
wordt gebowld. Dan bedoel 
ik dat er achter de baan bij-
voorbeeld een restaurant of 
bargedeelte zit. In landen als 
de Verenigde Staten en ook 
in Zuid-Korea bijvoorbeeld, 
is de belangstelling voor de 
bowlingsport als topsport 
veel groter dan in Neder-
land. De banen in Verenig-
de Staten zijn daarom meer 
op de sport ingericht en heb-
ben minder zitmogelijkhe-
den achter. Dat betekent dat 

Hellas Sport G1 - HBC G1   2-6
Vorderingen... 
Het is alweer de 6e speeldag. En 
de resultaten zijn goed. Om niet te 
zeggen uitstekend. Na 5 rondes de 
volle winst en een stevig doelsaldo. 
Maar weinige kunnen zulke cijfers 
overleggen. Het is toe te schrijven 
aan de vorderingen van het hele team.
Een goede keeper onderscheidt zich
door de hele wedstrijd niet veel meer te verwerken dan wat 
terugspeelballen, maar er te staan op de enkele momen-
ten dat het nodig is. Ga maar na: Twee katachtige reddin-
gen op een doelpoging die van richting veranderd werd en 
een penalty stoppen!
De laatste lijn verstaat de kunst rustig te blijven in alle
situaties. De linker- en rechterkant bieden zich steevast 
aan voor de opbouw. Samen met de centrale man smoren 
ze elke aanval in de kiem. Vooral de timing bij het onder-
scheppen van de tegenstoten is perfect.

De schakelaars tussen de aanval en de verdediging zijn 
enorm gegroeid. De coach kan kiezen uit vijf man voor 3 
plekken. Het maakt niet uit wie waar staat want in kwali-
teit ontlopen ze elkaar niet. Het meest opvallend is dat ze 
niet meer blind naar voren gaan, maar steeds opnieuw de 
combinatie zoeken. Wel doelgericht. 2 goals maakten ze in
deze wedstrijd. Klasse.
HBC speelt met een vaste spits. De tegenstander weet dat 
inmiddels en zet er vaak een extra man op. Desondanks 
is hij zo balvast en heeft hij maar zo weinig ruimte nodig 
dat hij altijd wel een keer weet te ontsnappen. Met de vier 
in deze wedstrijd heeft hij zijn totaal op ongekende hoog-
te gebracht.
Het is een genot voor het publiek dit team te zien spelen. 
Coaches en trainers staan te glimmen als ze de vorderin-
gen van het team zien.

Leo Holdorp

aan de vorderingen van het hele team.

INGEZONDEN

Word jij Ping-
Pong Star van 
Heemstede?

Heemstede - In de kerst-
vakantie is het weer zover: 
Ping-Pong Stars! Het basis-
scholenkampioenschap ta-
feltennis bij HBC. Alweer 
voor het 32e jaar. 
Dit gratis sportieve evene-
ment is bedoeld voor alle kin-
deren uit groep 3 t/m 8 van 
scholen in en rond Heem-
stede. Elk jaar weer trekt het 
tafeltenniskampioenschap 
honderden enthousiaste 
deelnemers. 
De uitnodigingen zijn inmid-
dels naar de scholen ver-
stuurd en er zijn daardoor al 
tientallen inschrijvingen bin-
nengekomen! Tijdens dit gra-
tis 2-daagse evenement, dat 
plaatsvindt op 27 en 28 de-
cember 2017, worden er aller-
lei tafeltennisspellen gedaan 
en wordt er een groot toer-
nooi gespeeld. Kun je wel of 
helemaal niet tafeltennissen: 
dat maakt niet uit. Het gaat 
er om dat je een gezellige 
en sportieve dag met elkaar 
hebt. Er zijn mooie prijzen te 
winnen. Lijkt het je leuk om in 
de kerstvakantie te tafelten-
nissen en daardoor een ge-
zellige dag met je vrienden 
en vriendinnen te hebben? 
Schrijf je in via www.hbcta-
feltennis.nl. Er is ook heleboel 
informatie te vinden over het 
kampioenschap.

je dus veel minder afl eiding 
achter de banen hebt. Dat is 
natuurlijk prettiger voor mij, 
maar ik moet ook zeggen als 
die afl eiding er wel is dat ik 
me daarvoor goed kan afslui-
ten. Ik heb daar eigenlijk niet 
zo veel last van, want ik fo-
cus en concentreer me echt 
op het spel. Het bowlinghuis 
in Las Vegas voor deze WK 
is erg groot: ik begrijp dat ze 
daar 64 banen hebben. Maar 
voor de Verenigde Staten is 
dat heel normaal. Op You Tu-
be kun je fi lmpjes vinden hoe 
het bowlen op dat soort ba-
nen een beetje gaat, het is 
toch iets anders. Je kunt over 
de hele baan spelen, maar je 
ziet op dit soort fi lmpjes dat 
je of extreem buiten of ex-
treem binnen op deze banen 
moet spelen. Dat wil zeggen 
dat je de bal helemaal aan de 
rand van de goot kunt spelen,  
dat hangt van het patroon af 
dat je speelt. Of je kunt van 
links helemaal naar rechts 
gooien. Ik train daar op bij 
verschillende bowlinghuizen, 
zoals in Hoofddorp, Leiden of 
Nieuwegein. Leiden en Nieu-
wegein zijn toonaangevende 
bowlinghuizen die wel wat 

extra voor de sportbowler 
doen. Als ik ze bel, dan geven 
ze bijvoorbeeld de baan nog 
een extra oliebehandeling 
of iets dergelijks. Ik kijk erg 
naar dit WK uit. Dit jaar heb 
ik een relatief goed jaar ge-
draaid, veel getraind en voel 
ik me goed in vorm, dus we 
gaan het zien!”
Bart Jonker
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Heemstede - HBC heeft 
een team dat kan strijden om 
het kampioenschap. De mix 
van ervaren en jonge spe-
lers maakt er een vlot spe-
lend elftal van. Een week ge-
leden werden er onterecht 
drie punten verspeeld. Om de 
aansluiting bij de top te be-
houden moest HBC zondag 
5 november de punten tegen 
Terrasvogels binnenhalen. 
Na 90 minuten kon HBC als 
de terechte winnaar met 4-1 
van het veld stappen. Daar 
zag het in de eerste helft nog 
niet naar uit. De teams hiel-
den elkaar in evenwicht.  De 
vele dieptepasses van bei-
de ploegen verdwenen in het 
niemandsland of werden een 
eenvoudige prooi voor de 
verdediging. Uit een vrije trap 
van Clarenburg wist Wouter 
Herwegen voor de HBC ver-
dedigers te komen en rond-
de hij knap af. HBC keek te-
gen een achterstand aan. 
Terrasvogels kon niet lang 
genieten van de voorsprong. 
Nog geen vijf minuten la-
ter stond de 1-1al op het 
bord. Na een vloeiende aan-
val Bracht Robin van de Lin-
de HBC langzij. Na de pauze 
een ontkend HBC. De aan-
vallen liepen gesmeerd. Het 
team steeg boven zichzelf 
uit. HBC kreeg kans op kans, 
dat uiteindelijk resulteerde 
in doelpunten. Na een slim 
hakballetje van Van de Lin-

de maakt het HBC talent, en 
zondag invaller, Jan Kruithof 
een fraai doelpunt. Kruithof 
gaf zijn invalbeurt nog meer 
glans door ook het derde 
doelpunt te maken. Het was 
toch al de dag van de jonge-
lingen, want ook de 19 jarige 
Luke Vahle zorgde met een 
doelpunt voor de 4-1 eind-
stand. Wat nog volgde was 
een hand vol corners en dito 
kansen waardoor de uitslag 
veel hoger had moeten uit-
vallen. Conditioneel zat Ter-
resvogels er helemaal door-
heen, waar HBC nog kracht 
genoeg had om tot het eind 
toe te strijden voor een nog 
beter resultaat. De Heemste-
denaren behouden na deze 
overwinning de aansluiting 
met de top. Op 12 november 
gaat HBC op bezoek bij DSK. 
Eric van Westerloo

HBC laat een fantastische 
tweede helft zien

HBC clubicoon Ad de Zwart 
in stijl gehuldigd

Heemstede - De erkenning 
voor al zijn werk voor HBC 
moest er toch eens van ko-
men. Op zondag 5 novem-
ber was het dan zover: Ad 
de Zwart werd gehuldigd. 
Wat maakt Ad zo bijzonder 
voor zijn club? Al 35 jaar is 
de 59 jarige Ad betrokken bij 
het wel en wee van het eer-
ste elftal. Zijn vader was lan-
ge tijd de elftalleider. Zoon 
Ad ging met hem mee en 
mocht als kind al bij de gro-
te mannen in de kleedkamer 
zitten. Zijn broers speelden 
ook in het team dus de aan-
wezigheid van de familie De 
Zwart bleef zeker niet onop-
gemerkt. Gaandeweg zorg-
de Ad voor de materialen en 
verleende hand en spandien-
sten rond de selectie. Voor-
malig trainer Clement Koster 
gaf hem alle ruimte en leerde 
hem om spelers te masseren. 
Vanaf dat moment vond Ad 
zijn roeping. De dag vooraf-
gaand aan de wedstrijd gaat 
hij op tijd naar bed om de 
volgende morgen als eerste 
van het team op de club te 
zijn. Als de tijd vordert loopt 
ook bij Ad de spanning op.
In de massageruimte zet hij 

de fl essen met olie klaar en 
wacht op zijn eerste ‘klant’. 
De mannen ondergaan zijn 
massage gelaten, al klaagt 
menigeen dat het er soms 
wel erg hard aan toegaat. 
Hij ondergaat alle aandacht 
voor zijn persoon vandaag 
met plezier. Hoe vaak stond 
hij niet op het veld bij huldi-
gingen van anderen, nu was 
hij zelf het middelpunt. Aan 
zijn gezicht kon je zien dat 
het hem veel deed. Hij zwaai-
end naar alles en iedereen en 
begon spontaan een dansje. 
Voorzitter Rob Roomeijer wist 
treffend de verdiensten van 
Ad onder woorden te bren-
gen. Hij memoreerde wat Ad 
betekende en nog betekent 
voor de selectie. Hij ontving 
een ingelijst shirt van de club 
met het opschrift Ad 500 als 
bewijs dat hij zeker 500 maal 
bij uit- en thuiswedstrijden 
aanwezig was. Het HBC be-
stuur had voormalige spe-
lers en trainers uitgenodigd 
om in de rust een grote staart 
aan te snijden en bij te pra-
ten met Ad. Normaal gespro-
ken zit Ad naast de trainer 
op de reservebank. Nu had 
hij het na rust zo druk met 

Vernieuwd Broodje Bram doneert aan 
‘Movement in Cape Town’

Heemstede - Broodje Bram 
heeft naast een kleine ver-
bouwing en vernieuwd inte-
rieur sinds 23 oktober 2017 
ook nog eens een frisse nieu-
we look en producten. Brood-
je Bram wil dit vieren met een 
inzamelingsactie voor ‘Move-
ment in Cape Town’. 
Je kunt twee weken lang, van 
woensdag 8 tot woensdag 22 
november, een kleine milk-
shake voor 1,- euro of een 
medium milkshake 1,50 euro 
kopen, dit bedrag word voor 
de volle 100% gedoneerd aan 
‘Movement in Capetown’! 
Stefan Olijerhoek, student 
aan de ALO en medewerker 
bij Broodje Bram, gaat van-
af januari onder begeleiding 
van school een half jaar wij-
den aan het ‘Movements in 
Cape town’ project en lessen 
geven in de achterstandswij-
ken in Kaapstad. 
‘Movements in Capetown’ 
is een project dat plaats-
vindt op de Grassy Park High 

School in Zuid-Afrika. Deze 
middelbare school ligt in de 
buitenwijken van Kaapstad, 
waar veel armoede, crimina-
liteit en geweld voorkomt. Op 
Grassy Park High zitten ruim 
1000 leerlingen die door dit 
project een mogelijkheid krij-
gen een betere toekomst op 
te bouwen. Ze krijgen vak-
ken waarbij ze leren beter te 
fungeren in de maatschappij 
doormiddel van sport en spel 

en LifeSkills lessen. Hier leren 
de leerlingen om sociaal met 
elkaar om te gaan en zich te 
vormen tot de persoon die ze 
echt willen zijn. Het geld dat 
wordt ingezameld wordt ge-
bruikt om materiaal te kopen 
en om uit te breiden naar an-
dere scholen in de regio om 
hetzelfde principe te doen 
vervolgen. Broodje Bram is 
trots hieraan te kunnen bij-
dragen!

Links: Stefan Olijerhoek, rechts: Water van der Prijt.

Veiligheid fi etsers nog meer 
onder druk als Vomar doorgaat 

Zo’n 1.000 verstandige en betrokken inwoners van Heem-
stede tekenden in ruim een week tijd de petitie waarmee zij 
aangeven niets te zien in het - in mijn ogen - volstrekt over-
bodige voornemen voor een nieuwe grote Vomar super-
markt op de Binnenweg. Al die steunbetuigingen laten zien 
dat Heemstedenaren, maar ook bewoners van omliggende 
gemeenten die met plezier in Heemstede winkelen, het be-
langrijk vinden om nu hun stem te laten horen.
Ook ik heb uit volle overtuiging getekend, omdat ik me als 
fi etser nu al - zeker op de zaterdagen - onveilig voel op de 
Binnenweg. En ik voorzie dat de veiligheid voor fi etsers èn 
voetgangers nog meer onder druk komt te staan op het 
moment dat dit plan werkelijkheid wordt.
Bovendien verbaast de visie me dat deze nieuwe grote su-
permarkt een aanzuigende werking zou hebben voor de 
andere winkels in de omgeving. In andere gemeenten van 
vergelijkbare grootte zie ik ook tegenovergestelde adviezen 
voorbij komen; supermarkten aan de rand van het centrum, 
leegstand tegen gaan door het aantal vierkante meters de-
tailhandel terug te brengen en in het hart van het centrum 
speciaalzaken die iets extra’s bieden. Wil dat zeggen dat 
het er dus maar van afhangt in wiens handen - lees: welke 
bureaus je laat onderzoeken en adviseren - je je lot legt?
Juist vanwege die speciaalzaken is het aantrekkelijk win-
kelen in Heemstede! Winkeliers met hart voor hun zaak en 
hun klanten. Waren we niet ooit de leukste winkelstraat van 
Nederland? Dat predicaat kregen we echt niet vanwege de 
supermarkten op de Binnenweg!
Deze petitie is uw handtekening dus waard! Al is het maar 
om als inwoner van Heemstede een signaal af te geven aan 
VVD, CDA en D66! Dat kan via www.heemstedezegtnee.nl 
Jeanine R. van Ooijen, Heemstede

Lezerspost

zijn gasten, dat zijn plekje op 
de bank de tweedehelft leeg 
bleef. Dat ‘zijn team’ de wed-
strijd winnend afsloot maak-
te zijn feestdag compleet. We 
dragen de overwinning van 
vandaag op aan Ad grap-
te een van de spelers na de 
wedstrijd.
Eric van Westerloo
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  Jaarlijkse open atelierroute kent royale belangstelling

Kunst vraagt om beweging
Heemstede - ‘Zichtbaarheid’ was het cen-
trale thema van de 32e Kunstlijn, ook in 
Heemstede waar echter de woorden beleving 
en beweging in de atelier meer gehoord wor-
den. Kijk eens hoe die handen bewegen als 
een kunstenaar m/v haar kunst wil laten be-
leven, laten zien dus, zichtbaar maken. Kunst 
vraagt ook om beweging, een geest die als 
een danser beweegt om een onderwerp dat 
straks de beleving oplevert.
Bij Henk Koelemeijer is het Rodin die rond-
tolt in zijn hoofd, bij Fernande Daniëls zijn het 
paarden die de nodige rust geven aan autis-
tische kinderen die een betere concentratie 
krijgen van hun favoriete voorbeeld, het paard. 
Iedere kunstenaar beleeft dit anders, beweegt 
mee in de tijd. Ze praten er ook over, vroe-
ger schilderde ik zo en nu heel anders. Vroe-
ger gebruikte Gonnie Nierman als beeldhou-
wer harde steen, nu is ze gek van hout. “Wat 
een heerlijk levend materiaal. Moet je eens 
kijken wat je daarmee kan! Ik maak kopjes, 
schotels, lepeltjes, maar ook die mooie tor-
so uit een vreemd gevormde stronk.” Yvonne 
van Dreven kent Portugal en leeft zich uit in 
schilderijen van appartementencomplexen of 
dorpsgezichten in vele kleuren wit, soms met 
als extra dimensie gescheurd golfkarton, wat 
wel eens een mooie kleurschakering oplevert 
in wit. Vera de Backker kent inmiddels 49 kin-
derboeken uit haar hoofd die zij illustreerde. 
Daarnaast schildert zij zelfs op vakantie al in 
haar hoofd wat zij ziet op Mallorca.
Jacintha Reijnders componeert met mate-
rie en pigmenten, haar zeegezichten, kleur-
composities zijn ware belevenissen. Fokelien 
Faber weet bijzondere composities te creë-
ren van schilderpaletten. Henk-Claire-Loef-
fen had alle lof voor de organisatie en kreeg 
veel bezoekers via de route Kunstlijn Heem-
stede en de puzzeltocht. Hij had tevens een 
leuke verkoop van zijn oudere werken die hij 
echt opruimde. Zijn nieuwe werken zijn de 
fruitschaal met appels en de droomhuizen in 
Toscane. Albert Röllich heeft een zwak voor 
Los Angeles waar hij nogal eens bivakkeert. 
Resultaat: prachtige gezichten vanuit Holly-
wood.

Veel tevreden kunstenaars die royaal meer 
bezoek kregen dan vorig jaar. Bevlogen da-
gen voor de deelnemers, waar voor de bezoe-
kers veel te beleven was.
Ton van den Brink

Zilverpakhuis taxeert uw goud en zilver
Heemstede - Wist u dat de goudprijs op 
dit moment bijzonder hoog is? Het kan dus 
interessant zijn uw oude goud nu te verko-
pen.

Wat kan ik laten taxeren?
U kunt alles waarvan u denkt dat het edel-
metaal is laten taxeren. Dat kan dus gaan 
om gouden en zilveren sieraden, munten, 
bestek, tanden, horloges, baartjes, (antiek) 
zilveren voorwerpen.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk ?
De gediplomeerd edelsmid/taxateur be-
kijkt, test en berekent welke prijs u direct 
kunt ontvangen. Voor gouden sieraden zijn 
dit meestal grams-prijzen. Voor antiek zilver 
wordt er niet alleen naar het gewicht geke-
ken, maar ook naar historische waarde.

Wat gebeurt er met deze oude
sieraden ?
Edelsmid Knol smelt deze om tot plaat en 

draad, waarna er weer nieuwe sieraden van 
gemaakt kunnen worden. Goud blijft im-
mers goud. Wel leuk om te bedenken dat er 
van een versleten ring, gebroken armband 
of een oude ketting weer iets nieuws ge-
maakt kan worden en het metaal wat soms 
al wel 100 jaar geleden werd gedolven zo 
weer een nieuw leven krijgt.

Zijn er kosten verbonden aan een 
taxatie ?
Nee , taxatie is altijd gratis en vrijblijvend. U 
hoeft dus niets te betalen en bent ook niets 
verplicht. Na de waardebepaling kunt u dus 
zelf zeggen of u wel of niet wilt verkopen of 
er nog over na wilt denken.

Ook nieuwsgierig naar de historie en waar-
de van uw objecten ?
U bent Zaterdag 11 november  van 10-17 
uur van harte welkom bij Sfeervol bijzon-
der/Mooi, Jan Miense Molenaerplein 8, te 
Heemstede. 

Yvonne van Dreven.

Fokelien Faber.

Fernande Daniëls.

Albert Röllich.

Gonnie Nierman.

Henk Koelemeier.

Kinderdisco 
‘Halloween’

Heemstede - Vrijdag 10 
november is er in jongeren-
ruimte Plexat bij WIJ Heem-
stede een kinderdisco. Kin-
deren zijn welkom aan de 
Herenweg 96, Heemstede. 
Het thema is Halloween en 
de disco duurt van 19.00 
tot 21.00 uur. Entree: 3 eu-
ro inclusief snoep en 2 limo. 
Kom je ook verkleed of ge-
schminkt?

Film WIJ Heemstede

A streetcat 
named Bob

Heemstede 
- Op woens-
dag 15 no-
vember draait 
de dramafi lm 
A streetcat 
named Bob 
bij WIJ Heem-
stede. Na een 
moeilijke jeugd werd Bo-
wen dakloos en raakte ver-
slaafd aan heroïne. In de len-
te van 2007 zat hij in een me-
thadonprogramma en woon-
de in een fl at in Londen. Daar 
vond hij een kat. Zorgde Bo-
wen voor de kat of het dier 
voor hem? Aanvang: 20.00 
uur, entree: 7,- euro. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl  
en (023)548 38 28.
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Mambo Kinderopvang 15 jaar 
Lekker lachen op het schoolplein 
Heemstede - Op 1 novem-
ber 2002 opende Casca Kin-
deropvang BSO Mambo met 
2 groepen. 1 groep voor kin-
deren van 4 t/m 8 jaar op het 
plein van basisschool de Ark. 
De oudere kinderen van 8 t/m 
12 jaar kwamen op het plein 
van basisschool de Evenaar. 
In de 15 jaar zijn ze enorm 
gegroeid qua aantal kinde-
ren en is de hele organisatie 
meegegaan met de tijd. 

Hoog tijd voor een feestje om 
dit succes te vieren! Vrijdag-
middag waren alle jongere 
kinderen ( 4 t/m 8 jaar). wel-
kom op de locatie. De ou-
dere kinderen kwamen gi-
taar spelen voor de jonge-
re kinderen, er werd gezon-
gen, geproost en taart gege-
ten. Daarna hebben de kin-
deren genoten van de gewel-
dige goochelshow van Char-

ly Crama!  Dat was lachen 
joh!`s  Avonds waren de ou-
dere kinderen ( 8 t/m 12 jaar) 
aan de beurt om feest te vie-
ren. Er was een “ foute” disco 
georganiseerd in Plexat bij de 
Luifel met een echte DJ, een  
‘ foute” bingo met een “fou-
te” fotohoek. Zelfgebakken 
cupcakes werden uitgedeeld, 
iedereen had zich geweldig 
uitgedost en het geheel zag 
er prachtig uit! De disco was 
verboden voor ouders, maar 
ook de ouders mochten het 
laatste kwartiertje nog even 
mee swingen. Alle lof voor 
het enthousiaste en stabiele 
team van Casca BSO Mam-
bo, de “allerleukste”  kinde-
ren van Heemstede een leuk 
dagje en avond geven, waar 
ze als ze groot zijn aan te-
rug zullen denken. Wat kon 
je daar lachen.
Ton van  den Brink 

Ilonka Ory Stalles Theater in Het Oude Slot

Topentertainment op loopafstand
Heemstede – Nu de dagen 
gaan korten richten we ons 
vaker naar binnen. Geluk-
kig spelen zich binnenshuis 
mooie dingen af. Zo opent 
Het Oude Slot haar deuren 
voor een avond kleinkunst, 
iedere eerste zondag van de 
maand, eventueel voorafge-
gaan door een theater diner. 
Hoog tijd, vond Saskia Post 
van de Post Verkade groep, 
de terugkeer van cultuur 
naar Het Oude Slot. Weg-
bezuinigd door de Gemeen-
te Heemstede hebben zij en 
theatermaakster Ilonka Ory 
de handen ineen geslagen 
en komen de dames met een 

uniek concept: betaal niets 
vooraf, maar doe ‘een duit in 
het zakje’ na afloop.
Singer-songwriter Ilonka Ory 
ontving met eenzelfde pro-
ject al duizenden mensen in 
haar eigen Stalles Theater in 
Heiloo. Van sommige theater-
makers kun je zeggen dat ze 
niet te labelen zijn. Ory is zo’n 
rasartiest die je niet mak-
kelijk in een hokje plaatst. 
Met haar karakteristieke la-
ge stem (“ik heb hele lange 
stembanden”) brengt ze de 
Nederlandstalige luisterlied-
jes met een overrompelende 
directheid die je meteen bij 
de strot grijpt. Niks geen af-
stand, want vanaf het eerste 
begin zoekt ze interactie met 
het publiek. “Ach ja, het is al-
tijd aftasten hoe een zaal re-
ageert”, lacht ze als we haar 
na afloop spreken. “Zij ken-
nen mij niet en ik hen niet. 
Dus is het echt een keus om 
vanaf het begin kwetsbaar te 
zijn en mijzelf open te stellen. 
Dan zie ik de mensen lang-
zaam naar me toekomen.”
Het schijnbare gemak waar-
mee Ory de zeer persoonlij-
ke teksten afwisselt met in-
tieme, soms hilarische con-
tactmomenten is haar niet uit 
de lucht komen vallen, geeft 
de zangeres toe. “Ik heb eerst 
jarenlang een showproduc-
tiebureau geleid en mijn ei-
genlijke droom van podium-
artiest geparkeerd”, vertelt 
ze. “Mijn hart ging open toen 
ik op 19-jarige leeftijd een 
optreden zag van Toon Her-
mans. Dit wilde ik ook. Maar 
dan is het toch veiliger om 
een droom te koesteren dan 
de sprong te wagen.”
Toch zwichtte de Noord-Hol-
landse voor de lokroep van 

de bühne. “Materialisme mag 
nooit in de weg staan van je 
idealen, dus deed ik uiteinde-
lijk auditie bij de Koningsthe-
ateracademie in Den Bosch.”
Maar ook daar werd ze voor 
de keuze gesteld om een be-
paalde richting te gaan en 
dat wilde ze juist niet: “Ik wil-
de proeven en ontdekken.”
Teksten schrijven en perfor-
men werd haar bestemming. 
“Ik ben gedreven en best 
perfectionistisch. De funde-
ring moet goed zijn. Daarom 
ben ik zo blij met mijn vaste 
muzikanten Tim Langedijk en 
Danny van Kessel. Met hen 
voel ik mij als een vis in het 
water op het podium. Laat mij 
maar mijn kunsten vertonen 
en laat Heemstede maar ko-
men!”

Voor de eerstvolgende Stal-
les theatershow op 3 decem-
ber zijn nog beperkt plaatsen 
beschikbaar. Reservering via 
de website:
https//stallestheater.nl.
Het pre-theater diner in de 
sfeervolle Anna Ruytenburg-
hzaal van Het Oude Slot is 
eveneens te reserveren via 
dezelfde website. 
Net als de theatershow wil 
Saskia Post dit gezellige sa-
menzijn zo laagdrempelig 
mogelijk houden: “Wij dek-
ken lange tafels waaraan de 
mensen kunnen aanschui-
ven voor een heerlijke maal-
tijd voor het bedrag van 17,50 
euro. Alleen, met z’n twee-
en of met een groepje: ieder-
een kan zich welkom voelen 
voor een avondje uit op ons 
prachtige Oude Slot.”
Adres: Ir. Lelylaan 6 in Heem-
stede. 
Mirjam Goossens

Heemstede -  Zaterdag 4 
november werden de han-
den weer uit de mouwen ge-
stoken op KIMT; de kinder-
tuinen en generatietuinen 
zijn ontdaan van hun laatste 
groene overblijfselen die her-
innerden aan het afgelopen 
zomerseizoen. Vrijwilligers 
en kinderen met hun ouders 
hebben goed geholpen!
Vanaf april waren ruim 40 
kinderen, al dan niet met 
hun ouders, iedere donder-
dag- en vrijdagmiddag aan 
het werk met hulp van vrijwil-
ligers van Kom in mijn tuin. Er 
werd vanaf april geplant, ge-
zaaid en… geoogst! Vele ge-
zinnen in Heemstede, Ben-
nebroek en omgeving kon-
den smullen van heerlijke bi-
ologische groente gedurende 
de zomerperiode. Tijdens de 
grote vakantie waren de bij-
eenkomsten op woensdag-
avond van 19.00 uur tot 20.30 
uur.

Half september was er een 
familie middag waar de kin-
deren hun tuintje konden 
showen aan familie en deze 
middag werd afgesloten met 
een kopje pompoensoep, ge-
maakt door vrijwilligers.

Het winterseizoen breekt nu 
aan, maar dat neemt niet weg 
dat er niets meer gebeurt! Er 
worden diverse workshops 
georganiseerd voor jong en 
oud (zie website, krant en 
Facebook), het bestuur en 
haar vrijwilligers gaan ge-
woon door met allerlei (win-
ter) klussen voor de stichting.
KIMT is hard op zoek naar 
vrijwilligers! (voor meer infor-
matie:
www.kominmijntuin.com).

Inschrijven voor het seizoen 
2018 voor de kindertuinen en 
generatietuinen kan al weer, 
info via de website of 023-
5282651 (Mik van der Bor).

Vrijwilligers gevraagd bij KIMT 

Seizoen kindertuinen en 
generatietuinen afgesloten
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Herfstconcert Vocaal Ensemble 
Kwarts: Liefde en weemoed
Regio – Liefhebbers van mu-
ziek van Brahms en Schu-
mann kunnen op zondag 12 
november hun hart ophalen. 
Die dag om 15.30 uur treedt 
in de Doopsgezinde Kerk, 
Frankestraat 24, Haarlem Vo-
caal Ensemble Kwarts op met 
het concert ‘Liefde en wee-
moed’. Kaarten zijn te bestel-
len op www.vocaalensemble-
kwarts.nl, in de voorverkoop 
12,50, aan de zaal 15,- euro.
Het kamerkoor Vocaal En-

semble Kwarts o.l.v. Ger-
rit Maas verzorgt een mid-
dag met romantische muziek 
en zal deels begeleid worden 
door de pianisten Maarten 
Bouwman (die ook een so-
lostuk zal spelen) en Laurens 
van der Klis. Het program-
ma zal bestaan uit meerde-
re koorwerken van Johan-
nes Brahms (1833-1897) en 
van Robert Schumann (1810-
1856) het werk ‘Zigeunerle-
ben’ voor koor en piano.

Spetterende jubileumwedstrijden ‘Splash’
Regio - Met een duik in wa-
ter heeft wethouder Snoek 
(Haarlem) op zaterdag 4 no-
vember in het Boerhaavebad 
de 25e jubileumeditie van 
de Splash scouting wedstrij-
den geopend. De eerste edi-
tie van de Splash vond plaats 
in 1993, waarna het sportie-
ve evenement is uitgegroeid 

tot de grootste activiteit van 
Scouting Regio Haarlem! Ook 
dit jaar zwommen er weer 
600 scouts van verschillen-
de land- en watergroepen 
mee. Ook was er Heemsteed-
se deelname van scouting
WABO.
De speciale verjaardagsedi-
tie betekende ook een nieuw 

programma namelijk: 1x 
10min estafette zwemmen, 
een ‘The 25 Ball Game’ en 
een ‘Obstacle Run’. “Het spel 
met de ballen vond ik zo leuk! 
Ik ben helemaal schor van 
het aanmoedigen van mijn 
team”, aldus een van de deel-
nemende welpen.
Al 25 jaar zetten vele vrijwil-
ligers zich in om het evene-
ment tot een succes te ma-
ken. “Het is heerlijk om te 
zien dat al die scouts zo spor-
tief zijn en de uitdaging aan-
gaan. We gaan zeker weten 
een 26ste editie organiseren”, 
aldus de organisatie.
De Scouting Regio Haarlem 
telt 24 scoutinggroepen met 
ruim 2400 leden. Er zijn 1400 
jeugdleden tot 21 jaar en bij-
na 1000 vrijwilligers en vrien-
den van de vereniging.

Nederland vormde Jan Wolkers en 
Jan Wolkers vormde Nederland
Heemstede - Op woens-
dag 15 november geeft Onno 
Blom een lezing over de bio-
grafi e van Jan Wollkers ‘Het 
litteken van de dood’. De aan-
vang is 20.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Nederland vormde Jan Wol-
kers, en Jan Wolkers vormde 
Nederland. Zijn kunstenaar-
schap ontstond uit woede te-
gen de God van zijn gerefor-
meerde vader in Oegstgeest, 
bloeide op in Amsterdam, en 
vond harmonie op Texel.
Zijn romans werden ver-
guisd, bejubeld en bekroond. 
Wereldwijd werden honderd-

duizenden exemplaren ver-
kocht van Kort Amerikaans, 
Een roos van vlees en Turks 
fruit.
Wolkers werd opgeleid als 
beeldhouwer. Hij maakte ve-
le beelden in brons en glas, 
en liet een schitterend oeu-
vre van kleurrijke schilderij-
en na. Zoals hij beeldhouw-
de met woorden, zo schreef 
hij met verf.
Meer dan tien jaar lang werk-
te Onno Blom aan Wolkers’ 
biografi e. Op basis van een 
schat aan materiaal schetst 
hij een rebels, obsessief en 
zinnelijk leven in de greep 
van liefde en dood. 

Christo in Heemstede?
Heemstede - “Door ie-
dereen gemist! Kunstenaar 
Christo, bekend van het in-
pakken van gebouwen in Pa-
rijs en Berlijn, is ook in Heem-
stede geweest. Hij heeft het 
appartementencomplex aan 
het Valkenburgerplein inge-
pakt!” Aldus te lezen in een 
leuke mail van Herman Ro-
sendal woonachtig aan het 
Valkenburgerplein.
Inderdaad zou het zo maar 
hebben gekund dat de be-
kende ‘inpakkunstenaar’ 
Christo een opdracht in 
Heemstede heeft te pakken. 
De fl at is geheel voorzien van 
schermdoek, een opvallend 
gezicht. Het zal vast niets te 
maken hebben echter met 

een kunstproject maar al-
les met opknapwerk aan 
het pand. Kunstenaar Chris-
to kwam vorig jaar nog uit-
gebreid in het nieuws met 
zijn drijvende pontons in het 
meer van Iseo. Men kon over 
het water lopen. De opvallen-
de pontons zorgden voor een 
oranje kleurschakering in het 
Italiaanse meer. Eerder in zijn 
carrière kleedde de Ameri-
kaans-Bulgaarse kunstenaar 
de Pont Neuf in Parijs aan en 
de Rijksdag in Berlijn. Dat de 
ingepakte bouwwerken op 
veel aandacht konden reke-
nen mag duidelijk zijn. Ove-
rigens werkt Christo altijd 
nauw samen met zijn echt-
genote Jeanne-Claude.

Toegang: 10,- euro. Reserve-
ren gewenst via:
info@boekhandelbokker.nl 
of 023-5282472.

Wat hartverwarmend te constateren dat heel 
veel inwoners van Heemstede het nu opne-
men voor buurtbewoners van de Eikenlaan, 
Julianalaan en omliggende straten. Burger-
zin blijkt gelukkig toch nog te bestaan. Een 
gemeente die haar inwoners in de kou laat 
staan, is een protest meer dan waard. 
De massale steunbetuigingen via de 
petitie ‘Heemstedezegtnee’ laten zien dat
inwoners uit de gehele gemeente en, 
hoe opvallend, ook veel winkeliers nu in
verzet komen.

Als de plannen van de bouw van een nieuwe 
grote Vomar supermarkt aan de Binnenweg 
in het centrum van Heemstede doorgaan, 
ontstaat er een aaneenschakeling van nare 
gevolgen. Zo komt de veiligheid van fi etsers 
en voetgangers in het geding door de for-

se toename van verkeer op de Binnenweg 
en omliggende straten. De overlast voor de
omgeving van geluid en fi jnstof als gevolg 
van een nieuw te bouwen Vomar op deze 
ocatie wordt schromelijk onderschat.

Wat is het antwoord van CDA, D66 en  VVD 
en, de drie partijen die deze plannen on-
danks alle protesten willen doordrukken, 
wanneer de eerste fi etser bij de uitrit van de
parkeergarage op de Binnenweg wordt
aangereden? Deze partijen die u nu niet seri-
eus nemen, hoeft u daarvoor bij de verkiezin-
gen in maart 2018 dan ook niet te belonen. 
Meer dan 1.000 inwoners en winkeliers gin-
gen u reeds voor.
De petitie tekenen kan via:
www.heemstedezegtnee.nl.
Tom Smole, Heemstede

Lezerspost

Heemsteedse burgers massaal in opstand

Heemsteedse deelname van 
scouting WABO.

Onno Blom.

 
8 november 2017  •  de Heemsteder    19



 

 

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

Dansfeest
Zaterdag 18 november 
Letz Party disco & clas-
sics, Orangerie van Elswout, 
Elswoutlaan 22 Overveen. 
20.30-1.00u. Tickets: va 
13,50 via www.letzparty.nl 
of a/d deur en voorverkoop 
bij Ajewe sportzaak Heem-
stede, Raadhuisstraat 95.

Dementie
Vrijdag 10 november Offi-
ciële opening ontmoetings-
centrum Heemstroom, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemste-
de. 14-16u. Met muziek en 
ontmoeting tussen senioren 
met dementie en hun man-
telzorgers. Gratis toegang.

Film
Donderdag 9 november 
film & diner bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. Film over Indiase jon-
gen die verdwaalt in Calcut-
ta. Aanv 16u. Aansluitend 
diner. Kosten:15,- euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Historische vereniging
Donderdag 9 november 
va 19.30u najaarsbijeen-
komst met boekpresentatie 
HVHB in burgerzaal Raad-
huis Heemstede. Toegang 
vrij. Info: www.hv-hb.nl.

Lezingen
Donderdag 9 november 
over graancirkcels. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Aanv. 20u. Re-
serveren:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Dinsdag 14 november 
Organist Willem Jan Cevaal 
vertelt over componisten 
De Klerk en Andriessen. 
Pauwehof achter de Oude 
Kerk Heemstede, 20u. 

Woensdag 15 november 
vertelt Onno Blom over bio-
grafie Jan Wolkers bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. 20u. Toe-
gang: 10 euro, reserveren:
023-5282472 en info@
boekhandelblokker.nl Info: 
www.boekhandelblokker.nl

Mamacafé
Vrijdag 10 november 
Mamacafé Heemstede, te-
vens opening door wet-
houder Kuiper. 10–11.30u. 
Gratis toegang. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Markten en beurzen
Zaterdag 11 november 
Boekenmarkt in Grote of St 
Bavokerk Haarlem. 9-17u 
vrij toegang. Met komst van 
schrijvers Snijders en Wie-
ner, tussen 12-14u.

Media Café
Donderdag 9 november 
Inloop ism Bibliotheek, vra-
gen over computer en ta-
blet. Herenweg 96 Heem-
stede. Gratis toegang. Re-
serveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Muziek
Zaterdag 11 november, 
20.15u. Het optreden van vi-
olist Mathieu van Bellen in 
de Oude Kerk vervalt.  Ver-
vangend optreden van Noé 
Inui en Vassilis Varvaresos, 
werk van oa. Schumann en 
Ravel. Entree 18,50 euro:
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 12 november 
Optreden Vocaal Ensem-
ble Kwarts ‘Liefde en wee-
moed’, Doopsgezinde Kerk, 
Frankestraat 24, Haar-
lem. 15.30u. Brahms en 
Schumann. Kaarten: www. 
vocaalensemblekwarts.nl: 
12,50 euro vvk en 15,- eu-
ro zaal.

Jazz in Zandvoort met ac-
cordeonist Gert Wantenaar 
e.a. 14.30u, Grote Krocht 41, 
Zandvoort. Kaarten à 15 eu-
ro via:
www.jazzinzandvoort.nl 
info@jazzinzandvoort.nl
023-5310631. ‘The Rat Pack 
revisited’ in café 1e Aan-
leg, hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan. v.a. 17u.

Zaterdag 18 november 
Pianistes Claudette Verhulst 
en Elsbet Remijn als piano-

AgendA

duo Beth & Flo in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. 20.15u. Kaar-
ten: 18,50 euro:
www.podiaheemstede.nl.

Rouwcafé
Zaterdag 11 november 
Rouwcafé in de foyer van 
de Luifel met optreden van 
zanger Dennis Kivit. 10-
12u. Gratis toegang. Info: 
Ria van Kleef, 06-52306969 
of info@hetrouwcafe.nl en 
www.hetrouwcafe.nl.

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

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

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

Tentoonstellingen/
exposities
T/m donderdag 30 no-
vember Expositie in Raad-
huis v Heemstede, nav 
Kunstlijn: Parels van de 
Kunstlijn.

Vrouwennetwerk
Donderdag 9 novem-
ber Lezing Wereldkunst 
over beroemde schilders. 
EHBO-gebouw, Heren- 

weg 88a, Heemstede. 14u. 
Info: 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

Vrouwen van Nu
Woensdag 15 novem-
ber, 14u presentatie over 
Patagonië. WIJ Heemste-
de, Herenweg 96, Heem- 
stede. Toegang niet-leden: 
2,50.
Inlichtingen: 023-5736750 
of 5280340.

Scheidingsmakelaar Hans van Son

“Wel of niet scheiden?”
Regio - Wel of niet scheiden; 
het blijft een vreselijk moei-
lijke beslissing. Mensen doen 
er vaak jaren over voordat ze 
besluiten uit elkaar te gaan. 
De eerste stap naar het on-
bekende wordt vaak uitge-
steld. Er zijn veel onzeker-
heden. “Er spelen vragen als 
waar ga ik wonen en kan ik in 
mijn eigen levensonderhoud 
voorzien? Wat voor een ge-
volgen heeft het voor de kin-
deren? Hoe is het om alleen 
te leven en vind ik ooit weer 
een leuke partner?”
Aan het woord is Hans van 
Son van ‘De ScheidingsMa-
kelaar’: “Een heleboel stel-
len blijven om die redenen 
maar doormodderen, vooral 
als er kinderen zijn. De vraag 
blijft natuurlijk wat voor kin-
deren het beste is: twee ou-
ders die een liefdeloze re-

latie hebben, vaak met ru-
zies of gespannen zwijgen, of 
twee ouders die op een goe-
de manier scheiden en een 
nieuw begin maken? Slepen-
de conflicten na de scheiding 
zijn altijd schadelijk. Soms is 
er een andere affaire nodig 
om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier 
bereik je blijkbaar een point-
of-no-return. De dingen krij-
gen hun eigen beloop: er is 
geen terugweg mogelijk. 
Het scheidingsproces zelf 
wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revanche 
en gevoelens van wantrou-
wen en jaloezie zijn niet de 
beste raadgevers, maar ook 
uit schuldgevoelens nemen 
mensen nogal eens beslis-
singen waar ze later spijt van 
krijgen. Toch is het belangrijk 
om te blijven praten, want al-

leen zo kun je er samen uit-
komen en leer je misschien 
ook nog luisteren naar de 
motieven van de ander. En als 
de beslissing uiteindelijk ge-
nomen is, kan een goede be-
geleiding van het scheidings-
proces veel ellende voorko-
men. Tijdens de scheiding en 
in de jaren daarna. Voor uzelf 
en voor uw kinderen.”
Meer informatie via De 
ScheidingsMakelaar, 023-
6200989, 06-21236301 en 
www.scheidingsmakelaar.nl.

Janneke Booijink en Barbara 
Visser, meubelrestaurateurs.

Taxatie- en restauratieadvies-
avond in Haarlem
Regio - Lionsclub Haarlem-
Spaarne organiseert op dins-
dag 14 november een taxatie 
en meubelrestauratieadvies-
avond. Uw objecten (bijv. ke-
ramiek, sieraden, glas, ser-
vies, schilderijen, meubels) 
worden getaxeerd door de 
gecertificeerde taxateurs Aad 
Aanhane en Patricia Jansma 
en meubelrestauratieadvies 
wordt gegeven door Janneke 
Booijink en Barbara Visser.
U bent welkom in het Sein-
wezen, Kinderhuissingel 1, 
Haarlem. De zaal opent van-
af 19.00 uur. Taxaties vinden 
plaats van 19.30 tot ca. 22.00 
uur. Vanaf 19.30 uur per-
soonlijk meubelrestauratie-
advies (ook mogelijk aan de 
hand van foto’s). Om 20.00 en 
om 21.15 uur wordt de lezing 
‘Houtslijtage voorkomen’ ge-
geven. De entree bedraagt 
10,- euro plus 10,- euro per 
object (maximaal 3 objecten 
p.p.).
Opbrengst is bestemd voor 

het instrumentenfonds van 
‘Stichting Samen Muziek’ van 
Wereldmuziekschool Haar-
lem. Het fonds maakt de aan-
schaf van muziekinstrumen-
ten mogelijk voor kinderen 
waarvan de ouders het in-
strument niet kunnen finan-
cieren voor de muziekles. 
Meldt u zich aan via haarlem.
spaarne@lions.nl Kijk ook op 
www.haarlemspaarne.lions.nl
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 november 2017

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
raadscommissies 

november

In deze uitgave:
- Discussieavond verkeersdrukte 
 23 november
- Val jij op in Heemstede?
- Omgevingsvergunningen

Vervolg op de volgende pagina.

Donderdag 16 november
Nieuwe Vomar in raadscommissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte bespreekt op 
donderdag 16 november (vergadering 
start om 20.00 uur) het plan om een nieuwe 
Vomar te bouwen aan de Binnenweg 70-86 
in het centrum van Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd deze vergadering bij te 
wonen, als toehoorder of als inspreker. Naar 
verwachting neemt de raad op 30 november 
2017 een besluit over het bestemmingsplan 
dat de Vomar mogelijk maakt.

Topwinkelstraat
Het college van burgemeester en wethouders 
is voorstander van de nieuwe Vomar. Het 
winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg 
is een topwinkelstraat die er mede voor zorgt 
dat Heemstede zo’n aantrekkelijke woonplaats 
is. Het behoud ervan is belangrijk voor alle 
Heemstedenaren.

Nieuwe Vomar belangrijk voor 
centrum
Voor het voortbestaan van de winkelstraat is een 
aantal goed uitgeruste supermarkten van groot 
belang. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere 
het bureau DTNP. Boodschappen zijn de kurk 
waarop het winkelcentrum van Heemstede drijft. 
De supermarkten zorgen voor de klandizie van 
speciaalzaken. Wie zijn boodschappen doet bij de 
supermarkt loopt vaak voor de speciale producten 

nog even door naar banketbakker, viswinkel, 
slager, groenteboer of andere winkels. Zonder 
supermarkten geen speciaalzaken.

Volwaardige supermarkt
De nieuwe Vomar is in het winkelcentrum met een 
grootte van 1500 m2 netto winkelvloeroppervlak 
(wvo) vergelijkbaar met Albert Heijn (1400 m2 wvo) 
en Dekamarkt (1500 m2 wvo). Vomar wil graag een 
volwaardige supermarkt zijn en niet een buurtsuper 
omdat een buurtsuper geen bestaansrecht heeft in 
het winkelcentrum. We willen niet het risico lopen 
dat de Vomar uit het winkelcentrum verdwijnt, 
waarmee het aanbod zou verschralen.

Parkeergarage
Met de uitbreiding komen er ook 100 
parkeerplaatsen in het centrum bij. Dit is goed 
voor de bereikbaarheid van het centrum, vooral 
op de belangrijkste winkelmomenten (vrijdag en 
zaterdag). Dit maakt het nog gemakkelijker om in 
het winkelcentrum te winkelen en er af te spreken 
voor een kopje koffie of lunch.

In gesprek
We realiseren ons dat de nieuwe Vomar impact 
heeft op de directe woonomgeving. Maar we 
verliezen de belangen van omwonenden zeker niet 
uit het oog. We blijven dan ook in gesprek met de 
bewoners en andere belanghebbenden.

Maandag 13 november 20.00-21.30 uur 
Bijeenkomst Manpadslaangebied
Op maandagavond 13 november tussen 
20.00 en 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur ) 
organiseert de gemeente in het raadhuis een 
bijeenkomst over het Manpadslaangebied. 
Wethouder Sebastiaan Nieuwland zal de avond 
inleiden, daarna geeft het adviesbureau Rho 
een toelichting op de tekeningen die voor het 
gebied gemaakt zijn. Deze tekeningen zijn een 
nadere verkenning van het ‘inrichtingsmodel 
2’ waarvoor de gemeenteraad in juni zijn 
voorkeur uitsprak. Na de toelichting door Rho 
is er gelegenheid om verhelderende vragen te 
stellen en de verkenningen van commentaar te 
voorzien. U bent van harte uitgenodigd om te 
komen meepraten.

Groene inrichting op basis van 
‘model 2’
De gemeente streeft ernaar om een zo groot 
mogelijk deel van het Manpadslaangebied om te 
vormen tot een groen en openbaar toegankelijk 
gebied. Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad 
gekozen voor model 2 als uitgangspunt voor 
verdere uitwerking van een groene inrichting. 
Dit model gaat uit van een groene zichtlijn vanaf 
de Herenweg richting Leidsevaart.

Reageren op de ‘verkenningen van 
model 2’
Het bureau Rho heeft het model 2 nader 
uitgewerkt zodat een beter beeld ontstaat van wat 
deze inrichting inhoudt. Deze verkenningen kunt 
u inzien via www.heemstede.nl. 
Om iedereen de gelegenheid te geven te reageren 
op deze ‘verkenningen’ wordt een bijeenkomst 
georganiseerd. U kunt ook reageren door te 
mailen, bellen of te schrijven naar (gemeente 
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
gemeente@heemstede.nl , tel. 14 023). Reacties 
moeten voor 1 december 2017 binnen zijn.



Vervolg van de vorige pagina.

Besluitvorming naar verwachting 
begin 2018
Na deze consultatieronde wordt besloten welke 
verkenningen de voorkeur hebben en aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar 
verwachting bespreekt de gemeenteraad de 
verkenningen en de hierop binnengekomen 
reacties op 18 januari 2018 in de commissie Ruimte 
en stelt op 1 februari een of meerdere verkenningen 
vast.

Iedereen heeft 
wel een idee!
Iedereen uit Heemstede met een goed 
idee voor de straat, de buurt of zelfs 
heel Heemstede maakt kans op 500 
euro. Dus doe mee! Met het winnende 
idee gaan we samen aan de slag. Meer 
info en voorwaarden? 
Kijk op www.heemstede.nl/idee. 
Insturen voor 4 december.

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

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

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

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

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

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

Val jij op in 
Heemstede?
De fi etser is een kwetsbare deelnemer 
aan het verkeer. Zien en gezien worden 
is voor fi etsers daarom van groot 
belang. De ‘donkere dagen’ zijn weer  
begonnnen . Het is goed om aandacht 
te besteden aan goed werkende 
fi etsverlichting. Controleer je verlichting 
voordat je de weg op gaat. Een boete 
voor het rijden zonder licht (voor 
kinderen tot 16 jaar) is € 37. Voor een 
volwassene is dit € 64.

Verwijdering vaartuigen Industrieweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroff en.

- Twee naamloze open (roei)boten, gelegen in de 
haven ter hoogte van Industrieweg 11. Beide 
boten zijn bijna gezonken.De eigenaren van 
deze vaartuigen krijgt tot en met 22 november 
2017 de gelegenheid deze vaartuigen drijvend 
te maken 

Bestuursdwang
Als deze vaartuigen binnen bovengenoemde 
termijn niet drijvend gemaakt zijn, wordt deze 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. Als het vaartuig na deze 

13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

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



15 NOVEMBER 2017 • 18.00 - 21.00 UUR • BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN

18.00 uur - 21.00 uur
Sfeervol verlichte begraafplaats open voor publiek

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

Gitaar en zang door Yvonne Weijers bij het kampvuur
 

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

20.00 uur
Tweede herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices
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Vergaderingen 
raadscommissies 
november
De raadscommissies Samenleving en Ruimte 
houden op respectievelijk 14, 16 en 20 november 
openbare vergaderingen om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 
Door het grote aantal te behandelen agendapunten 
vergadert de commissie Ruimte in november 
2 keer. U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 14 november
- Agenda commissie Samenleving 
 14 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Bijzondere verordening subsidies algemene 

voorzieningen specifi eke doelgroepen (A-stuk)
- Maatregelen vangnetuitkering Participatiewet 

2017 (A-stuk)
- Innovatie Schuldhulpverlening-023 Steunfonds 

(B-stuk)
- (Voorlopige) gunning aanbesteding Sociaal 

Domein (C-stuk) o.v.v. GroenLinks
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 16 november
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

“Centrum en omgeving” t.b.v. nieuwbouw Vomar 
(A-stuk)

- Afvalinzameling pilot wijk Merlenhoven 
(fi nanciering fase 1) (A-stuk)

- Vaststellen geluidsbelastingkaarten 2016 
gemeente Heemstede (C-stuk o.v.v. GL)

- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 20 november
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 20 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening Slottuin 

Heemstede (A-stuk)
- Principeverzoek Masterplan Berkenrode, 

Herenweg 131 (B-stuk)
- Procesvoorstel Zuidstrook De Hartekamp, 

Herenweg 5a, 5b, 5c (B-stuk)
- Ingekomen stukken 
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen 
vervalt in november

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

Nieuwe regelgeving
Aanwijzing toezichthouders APV (Digitaal 
Opkopers Register) gemeente Heemstede
Op 10 oktober 2017 heeft het college de Aanwijzing 
toezichthouders APV (Digitaal Opkopers Register) 
gemeente Heemstede vastgesteld. De Aanwijzing 
treedt in werking op 8 november 2017. 

Wijzigingsverordeningen Algemene 
begraafplaats
Op 28 september 2017 heeft de raad de volgende 
wijzigingsverordeningen vastgesteld:
- Wijzigingsverordening Beheerverordening 

Algemene begraafplaats Heemstede 2017 
- Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng en 

invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 

Deze verordeningen zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 oktober 2017. 

Hiermee worden de Beheerverordening Algemene 
begraafplaats Heemstede 2014 respectievelijk 
de Verordening heffi  ng en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2017 gewijzigd.

Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng en 
invordering van leges 2017
 Op 28 september 2017 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng 
en invordering van leges 2017 vastgesteld. De 
wijzigingen treden in werking op 2 november 2017. 
De Verordening heffi  ng en invordering van leges 
2017 wordt hierdoor gewijzigd

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



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 16 november 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentie voor een woning 
  - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om bijzondere bijstand 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen het handhavingsbesluit 
  over het onvergund in werking hebben 
  van een inrichting voor opslag van 
  baggerspecie - openbaar -

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Hortensialaan 9, het bouwen van een schuur, 

wabonummer 223820, 
 ontvangen 23 oktober 2017
- Hugo de Vriesplein 8, het doorbreken van een 

muur en wijzigen zijgevel, wabonummer 224080, 
ontvangen 23 oktober 2017

- Kadijk 29, interne verbouwing, wijzigen 
zijgevels en plaatsen dakkapellen en dakramen, 
wabonummer 223659, ontvangen 23 oktober 
2017, uitgebreide procedure

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de 

nok en plaatsen twee dakramen op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 198378, 
verzonden 2 november 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 deels gebruiken 
van het pand voor praktijk voor psychologie, 
wabonummer 197296, 

 verzonden 2 november 2017
- Rembrandtlaan 7, aanpassing constructieve 

begane grondvloer in betonnen vloer, 
wabonummer 212013, 

 verzonden 2 november 2017
- Schielaan 14, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 208221, 
verzonden 2 november 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 4, het 
 realiseren van een standplaats voor een 

visverkoopwagen, wabonummer 222779, 
 ontvangen 19 oktober 2017
- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van 
 de entree, wabonummer 220079, 
 ontvangen 12 oktober 2017

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

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Voornemen uitschrijving BRP door het college 
van burgemeester en wethouders 
- Dudzik, P.S., geboren 20-07-1976, Franz Léharlaan 

150, voornemen ambtshalve uitschrijving uit 
Nederland per 18 oktober 2017

Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u binnen 
zes weken na plaatsing van deze publicatie hierop 
reageren door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon 023-5485868.

Besluit uitschrijving BRP door het college van 
burgemeester en wethouders 
- Piek, M.P., geboren 07-12-1992, Jan van 

Goyenstraat 23B, besluit ambtshalve uitschrijving 
uit Nederland per 15 september 2017

- Margarittha, D.P.R., geboren 25-09-1995, 
Binnenweg 63D, besluit ambtshalve uitschrijving 
uit Nederland per 20 september 2017

Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Ook kunt u bij onverwijlde spoed een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
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