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Heemstede – Een Hollands, romantisch, slingervaartje stroomt 
achter Hageveld, met knotwilgen uit de tijd dat Gerard Bilders 
(1938–1865) schilderde.
“Ik zoek naar een toon die wij gekleurd grijs noemen”, zei Gerard 
Bilders ooit. Een schilder die aan de wieg van de Haagse School 
stond.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

Professor Van der Hoeven onderscheiden
Heemstede - Op donderdag 
1 november heeft loco-burge-
meester van Nijmegen, Grete Vis-
ser, een Koninklijke onderschei-
ding uitgereikt aan prof. dr. ir. 
J.J.M. (Koos) van der Hoeven uit 
Heemstede. De heer Van der Hoe-
ven is internist-oncoloog en is 
onderscheiden voor zijn belang-
rijke bijdrage aan de verbetering 
van de oncologische zorg in Ne-
derland. Hij was sinds 2015 ver-
bonden aan het Radboudumc en 
nam daar vorige week afscheid. 
Hij is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van der Hoeven begon 
zijn carrière in 1981 als arts-assi-
stent, onder andere bij het VUmc 
in Amsterdam, waar hij daarna 
chef de clinique oncologie werd. 
Vervolgens was hij internist-on-
coloog bij het Ziekenhuis Am-
stelland en het Medisch Centrum 
Alkmaar, waar hij ook voorzitter 
van de vakgroep Interne Genees-
kunde Maag-Darm-Leverziekten 
was. Bij het LUMC in Leiden was 
hij hoofd van de afdeling Klini-
sche Oncologie. En aan de Uni-
versiteit Leiden is hij sinds 2012 
hoogleraar Interne Geneeskunde, 
in het bijzonder Medische Onco-
logie/Organisatie van de Oncolo-
gische zorg.
Sinds 2015 is de heer Van der 

Hoeven verbonden aan het Rad-
boudumc in Nijmegen: als hoofd 
van de afdeling Medische Onco-
logie, als medevoorzitter van het 
Radboudumc Centrum voor On-
cologie, als hoofd ad interim van 
de afdeling Kinderoncologie en 
als opleider Medische Oncolo-
gie. Ook in Nijmegen bekleedt hij 
een leerstoel, als hoogleraar Me-
dische Oncologie.

Verbinder
De heer Van der Hoeven is een 
echte verbinder. De complexe 
zorg voor kankerpatiënten strekt 
zich over veel verschillende dis-
ciplines uit. Met zijn brede oriën-
tatie wist hij dit goed te stroom-
lijnen. Zo zijn er in het Rad-
boudumc 32 medische afdelin-
gen bij de oncologische zorg be-
trokken. Het stroomlijnen heeft 
ertoe geleid dat er inmiddels 13 
oncologieketens zijn gevormd 
waarbij in iedere keten een be-
paalde tumorsoort centraal staat. 
De heer Van der Hoeven heeft al-
le ziekenhuizen in de regio bij dit 
netwerk weten te betrekken.

Verbeteringen in zorg voor
patiënten
Op de afdeling Medische Onco-
logie van het Radboudumc heeft 
hij wezenlijke verbeteringen aan-

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 loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

 Gezellige
Kerstshow
Kom ook gezellig langs 
in onze coffeecorner!

Openingstijden:
ma. t/m vr. 09.00-18.00 u
zat.  08.30-17.00 u

WWW.DEOOSTEINDE.NL

In de week van 12 t/m 17 november
Collecte voor kinderen 
met een handicap
Heemstede - Van 12 t/m 17 no-
vember vindt de collecte voor 
kinderen en jongeren met een 
handicap plaats. Het betreft de 
landelijke collecteweek van NS-
GK, de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind.
 
Gewoon kind zijn
In de samenleving zijn (letter-
lijk) drempels waardoor kinde-
ren en jongeren met een handi-
cap niet gewoon kunnen mee-
doen. Zij gaan bijvoorbeeld naar 
aparte scholen. Of ze gaan hele-
maal niet naar school. De speel-
tuin in de buurt is voor hen vaak 
niet toegankelijk, evenmin als de 
sportclub, de theatercursus of 
de arbeidsmarkt. Daardoor staan 
zij vaak aan de zijlijn. Dankzij de 
hulp van vele donateurs en vrij-
willigers, die zich daarvoor be-
langeloos inzetten, helpt NSGK 
deze drempels uit de weg te rui-
men. Zodat zij gewoon kunnen 
spelen, leren, wonen en werken, 
sámen met niet-gehandicapte 
leeftijdgenoten.
 
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad maar wilt u toch een 
bijdrage doen? Dat kan door de 

letters NSGK te sms-en naar num-
mer 4333 (eenmalige gift van 3 
euro) of met een online donatie 
via www.nsgk.nl.
NSGK is in het bezit van het CBF-
keurmerk. Dit garandeert dat ze 
op een verantwoorde manier 
omgaat met de giften die zij ont-
vangt.

NSGK kinderambassadeur Merijn: “Door mijn handicap zijn er dingen die 
ik niet kan. NSGK zorgt voor aanpassingen zodat kinderen zoals ik toch 
gewoon mee kunnen doen en daar word ik heel blij van.”

gebracht in de zorg voor patiën-
ten. Kwalitatief hoogwaardige 
voeding is een belangrijk onder-
deel van het herstel. De heer Van 
der Hoeven startte daarom het 
programma FoodforCare, waarbij 
kankerpatiënten over de dag ver-
deeld kleine porties te eten krij-
gen. Bij deze maaltijden en hap-
jes is er extra aandacht voor de 
smaak en ze bevatten de juiste 
voedingsstoffen. Daarnaast heeft 
hij zich hard gemaakt voor moge-
lijkheden voor thuismedicatie.

Academicus
Als academicus heeft de heer Van 
der Hoeven 79 (vaak internati-
onale) publicaties op zijn naam 
staan. Hij heeft veel voordrach-
ten in binnen- en buitenland ver-
zorgd en wetenschappelijke con-
gressen georganiseerd. Hij bege-
leidt nog steeds promotietrajec-
ten.

Nevenactiviteiten
Van der Hoeven heeft vele activi-
teiten naast zijn werk als arts en 
academicus ontplooid. Zo was hij 
bestuurslid en voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Me-
dische Oncologie. (2006-2013). 
Bovendien medeoprichter en 
voorzitter van de Stichting On-
cologische Samenwerking (2009-
2015). Een van zijn wapenfeiten 
was de unificatie van kwaliteits-
eisen in de zorg. Dit heeft een 

grote verbetering van de kwali-
teit van de kankerzorg teweeg-
gebracht. Ook is hij bestuurslid 
van de Dutch Institute for Clinical 
Auditing (sinds 2011). Ook be-
kleedde hij een voorzittersfunc-
tie bij de Dutch Institute for Clini-
cal Auditing (sinds 2011). Hij zette 
zich in voor het ‘Citrienfonds’ dat 
zich erop richt de oncologiezorg 
in Nederland in netwerken onder 
te brengen (2012-2014) en was 
initiatiefnemer en voorzitter van 
Dutch Melanoma Treatment Re-
gistry (sinds 2012).
Werkte tevens mee aan de re-
dactie van het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde en 
het medisch-wetenschappelij-
ke nieuwsblad ‘Oncologie Up-to-
date’ (waarvoor hij nog steeds ac-
tief is). Daarnaast is hij voorzitter 
van de stichting AYA, Adolescent 
& Young Adult, die zich inzet voor 
zorg op maat voor jongvolwasse-
nen met kanker.

Sinds 2001 speelt de heer Van der 
Hoeven een belangrijke rol bij de 
discussie rondom dure genees-
middelen. Als actief deelnemer 
aan het Breed Overleg Dure Ge-
neesmiddelen zorgde hij ervoor 
dat dit onderwerp op de agenda 
kwam. En mede door zijn inzet als 
voorzitter van de KWF-commissie 
‘Dure geneesmiddelen’ zijn deze 
beschikbaar gekomen voor kan-
kerpatiënten.

Foto: Theo Hafmans

Zonnige taferelen tijdens Kunstweekend
Heemstede - Kunst heeft syno-
niemen als namaak of nep. Maar 
kunst is ook de noemer voor 
creatieve uitingen door kunste-
naars. En dat nu, kon Heemstede 
het afgelopen weekend bekijken 
op diverse plaatsen. Laagdrem-
pelig binnenkomen, nieuwsgie-

rig rondkijken en een praatje ma-
ken met de maker van kunst.

Dat is Kunstlijn en afgelopen za-
terdag en zondag vond die mani-
festatie weer plaats. De zon was 
heerlijk en liet zich beide dagen 
zien. Echte zonnestralen en soms 

op doek te zien, dan weer onder 
de noemer kunst natuurlijk.

Op de foto Henk Claire Loeffen, 
een van de deelnemers. Elders  
in de krant een verslag en nog 
veel meer foto’s van Ton van den 
Brink.

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 141 is onlos-
makelijk verbonden met Zand-
voortselaan 141a, zoals vorige 
week al beschreven. 
Brink’s wijnhandel zat op Zand-
voortselaan 119, maar begin 
1950 zien we (personeels)adver-
tenties van Brink ook op 141 en 
is 141a gebouwd als limonade-
fabriek. Sinds 1940 wordt Joh. 
Van Deventer (Tuinaanleg en 
onderhoud|) vermeld op 141 en 
in het adressenboek van 1 janu-
ari 1951 komen we dit bedrijf 
nog steeds tegen op 141. De 
toenfoto is een fragment uit een 
foto van 1944 uit het NHA met 
links het originele pand.
Op 11 november 1959 staat een 
advertentie in het Haarlems 
Dagblad, dat Brink’s wijnhan-
del zijn nieuwe pand (141) op 
12 november opent. Dat zou te 
maken kunnen hebben met de 
opbouw van nummer 141, zoals 
het er nu uitziet.
In het adressenboek van 1 no-
vember 1957 gebruikt Brink’s 
wijnhandel de nummers 119 
en 141. In 1963 alleen  num-
mer 141. Ook op 1 januari 1975 
wordt de wijnhandel nog ge-
noemd op 141. Ze bestaan al 
sinds 1924.
In 1979 werd Ramshorn Records 
opgericht door Simone en Gui-
do Weyprecht. Het is onduidelijk 
wanneer ze precies op nummer 
141 gevestigd waren. Wellicht 
kan een van de lezers dat vertel-
len. In 1993 zaten ze op de Nij-
verheidsweg. Guido Weyprecht 
overleed 19 december 2004. Na-
dien zat Krug Glas- en Verfhan-
del op nummer 141 (en 141a), 
Begin 2012 nam verfgroothan-
del ‘Fair Paints’ het pand 141 
over van Krug en opende in juni 

2012. Krug zelf was nog wel op 
141a te vinden.
Eind 2016 stond Zandvoortsel-
aan 141 opnieuw leeg. Sinds be-
gin 2017 zit ‘Kramer & Partners 
Makelaardij’ er (voorheen op de 
Herenweg).

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 3 november 2018. Mocht 
u informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (22)

Kerkdiensten

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 11 november om 10u.
 Ds. S.J. Verwijs.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 8 november om 9u. 
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 11 november om 10u. 
Gezinsviering St. Maarten –

met lampionoptocht.
Eucharistieviering. In Between. 

Past. R. Verhaegh.
 

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 11 november 
Oude Kerk, 10u.: 
ds. P.I.C. Terpstra, 

dienst van Schrift en Tafel, 
gezamenlijke dienst.
Crèche, Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag  11 november 10u.
Spreker: Benaja de Feijter

Thema: loofhuttenfeest

www.rafael-nehemia.nl

l

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 11 november 10u.:
ds. Pieter Terpstra, gezamenlijke 

dienst met Heemstede,
dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 11 november, 10u.
Voorganger mw. ds. J. van Werk-

hoven-Romeijn (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

GEEN KRANT?    0251-674433

Regio - Panthera heeft met 
zijn pootje in een illegale 
wildstrik vastgezeten. En om-
dat de strik er al een tijdje om-
heen zat was Panthera’s voet-
je fl ink gaan ontsteken. Via 
röntgenfoto’s kwamen we er-
achter dat een van zijn tenen 
gebroken was. Na een paar 
weken hokrust en een contro-
lefoto bleek de breuk niet ge-
noeg geheeld. De arme kater 
moest dus alsnog een (dure!) 
operatie ondergaan. Nu zit er 

een pennetje in de teen en 
hopen we dat hij straks weer 
helemaal de oude is. Maar na 
zoveel weken verplicht in een 
hokje werd Panthera toch wel 
een beetje chagrijnig. Geluk-
kig kan hij nu het laatste stuk-
je van zijn revalidatie bij een 
Heemsteedse gastopvang 
doorbrengen. Daissa en haar 
gezin vinden het maar wat 
gezellig dat de knuff elkater 
bij hun logeert. Daissa: ‘Pan-
thera is een lieve kat die alles 
wel best vindt. Hij had de rou-
tine in ons gezin al snel door 
en weet dat hij lekker bij ons 
op de bank mag liggen als 
hij maar niet teveel gaat lo-
pen. Ook tijdens het eten zit 
hij graag op een stoel aan het 
hoofd van de tafel. Toen hij 
net bij ons was heeft hij zijn 
verband er af gehaald. Door 
alle afl eiding en een sokje er 
omheen laat hij dat nu keu-

rig zitten. We vin-
den het fi jn dat we 
Panthera tijdelijk 
kunnen opvangen, 
het is zo’n lieverd!’ De opera-
tie van Panthera was noodza-
kelijk maar wel heel kostbaar.
Wil je bijdragen aan de in-
greep van pechvogel Panthe-
ra? Doe dan een gift op IBAN 
NL11 RABO 0326 3130 95.

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

Pechvogel 
Panthera

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Heemstede – Zag u de spelfout van vorige 
week? Stiekum moet stiekem zijn. Ontdekt u 
het foutje van deze week?
Het Groot Heemsteeder Dictee start op 22
november om 20.00 uur in Theater de Luifel. 

Deelname kost 6 euro. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten voor dit dictee zijn via 
www.wijheemstede.nl te bestellen of aan de 
kassa van Theater de Luifel. Spe(e)lt u mee? 

Het Groot Heemsteder Dictee: zag u de spelfout?

Eigenaar Landgoed Berkenrode ziet 
af van bouw woningen
Heemstede - Nadat de voltallige 
gemeenteraad het bouwplan van 
de Stichting van de familie Van 
Eeghen had weggestemd, heeft 
zij de gemeente laten weten 
voorlopig af te zien van bouw-
plannen. Mogelijk komen zij op 
termijn nog met alternatieven.
Intussen klom de heer Winnubst 
in de pen. Hij is de eigenaar van 
het pand waarvan de foto regel-
matig wordt gebruikt als er een 
artikel over het landgoed ver-
schijnt. Zijn pand is Landhuis 
Berkenrode en zeer herkenbaar 
voor de Heemsteedse bevolking. 
Dit gebouw echter heeft niets 
te maken met de Stichting Ber-
kenrode van de familie Van Eeg-
hen. Voor de goede orde bij dit 
artikel een foto af van het pand 
waar de stichting fondsen voor 
zoekt. Via de bouw van drie wo-
ningen wilde de stichting geld 

genereren om hun bezit in stand 
te houden. Bijgaand een foto van 
het huis waar het om draait. Win-
nubst voegde nog toe dat hij met 
de voorgenomen bouwplannen 
niets van doen heeft.
Voor het onderhoud van zijn be-
zit heeft hij nimmer subsidie ont-
vangen. De toegezegde subsidie 

betreft dus niet zijn pand maar 
dat van de Stichting. Wethouder 
Van der Have gaat nog in gesprek 
met de stichting. Over de inzet 
van het gesprek kon de voorlich-
ter van de gemeente nog niets 
zeggen.

Eric van Westerloo

Zingen
met Leny
Regio - Vrijdag 9 november vindt 
er weer een openbare repeti-
tie plaats van het Seniorenkoor 
55+ ‘Hoe gaat ’t ermee’ onder lei-
ding van Leny van Schaik. Het ge-

mengde koor telt meer dan 100 
leden. Het repertoire bestaat uit 
mooie en leuke muziek van vroe-
ger en nu. Iedereen, die graag 
zingt, heeft nu de kans om (vrij-
blijvend) deze repetitie mee te 
maken. U bent van 9.45 tot 12 00 
uur van harte welkom in de Re-
monstrantse Kerk, ingang Oran-
jekade 1, Haarlem. De toegang is 
gratis.
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Heemstede - Dit voorjaar verscheen het boek ‘Een fami-
lie in het verzet’, geschreven door Annette Oudejans. Zij is 
een van de nazaten van de familie Klingen, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een groot verdriet mee moest ma-
ken. De overgroot-oma van Annette, Cisca Klingen, verloor 
haar echtgenoot, twee zonen en een dochter. Allen gefusil-
leerd door de Duitse bezetter. Een van hen, Jan Klingen, is 
veel beter bekend in Heemstede en regio onder de naam 
broeder Jozef. Broeder Jozef zat in het verzet in Heemste-
de en werd opgepakt en in gevangenschap gehouden al-
vorens hij werd doodgeschoten. Zijn vader, Jan, zus Tilly en 
broer Leo hielden zich in en rond het Brabantse dorpje Alem 
bezig met verzetsactiviteiten.  Ook zij moesten dit met de 
dood bekopen.

Het boek dat achterkleindochter Oudejans schreef is een 
verhaal dat ook nu nog aangrijpend is. Met name de afschu-
welijke gebeurtenissen die ertoe leidden dat jonge men-
sen en hun vader uit het leven werden gerukt. De schrijfster 
voelde dat ze de gebeurtenissen te boek moest stellen, toen 
haar zoon voor school aan een project over de Tweede We-
reldoorlog werkte. “Jouw familie heeft vroeger in het verzet 
gezeten”, kon ze hem vertellen. Maar hoe en wat, dat wist ze 
niet. Ze kende alleen de vier portretjes van overleden fami-
lieleden. Drie jonge mensen en een vader. De vier fotootjes 
hingen in de kamer van het verzorgingstehuis waar haar 
oma verbleef.
Maar Oudejans had ze eerder ook gezien: op een vergeeld 
krantenknipsel in een doos op de zolder thuis. Duidelijk was 
wel dat de vier een gewelddadige dood waren gestorven. 
Haar oma vond het echter te pijnlijk om aan een jong meis-
je uit te leggen. Wel durfde Oudejans het aan om haar oma 
voorzichtig te vragen of ze niet ontzettend boos was wat de 
Duitsers haar familieleden hadden aangedaan. Ontroerend 
was haar antwoord: “Wees nooit boos op de Duitsers. Zij 
werden vaak ook maar gedwongen. Boosheid is een emo-
tie die je niet helpt bij het omgaan met verdriet.” Wijze woor-
den, zegt Oudejans in haar voorwoord. “Ik zou ze pas veel la-
ter in mijn leven begrijpen.” 
Ze ploos, na de eerste aanzet die het werkstuk van haar 
zoon onwillekeurig had gegeven, archieven uit, sprak met 
overlevenden van de oorlog, hun kinderen en interviewde 
historici. Oudejans is op zoek gegaan naar de gebeurtenis-
sen die hebben geleid tot de dood van haar familieleden.

Oudejans schrijft in een aangenaam makkelijke stijl. Het ver-
haal begint als een roman waarin zij elk gezinslid van de fa-
milie Klingen een rol laat spelen in het leven van voor de 
oorlog. Tijdens de oorlog wordt de romantische invalshoek 
ruw verstoord door de arrestatie van broeder Jozef, in de fa-
milielijn haar oudoom. Als de nog jonge broeder - die in het 
klooster te Heemstede verbleef - later wordt terechtgesteld 
twijfelt zijn familie geen moment om verzetsactiviteiten op 
hun manier voort te zetten. Het karakter van broeder Jozef 
wordt als zeer sympathiek en fijngevoelig omschreven. “Hij 
bezag het leven met nadenkende en diepe innerlijke blik”, 
zo is te lezen. Vader Jan, onderwijzer, komt over als een in-
telligent man. “Hij had een gave om kinderen hun talen-
ten te stimuleren. Autoriteit uitoefenen was hem vreemd. 
“Leerlingen en ouders waren zeer op hem gesteld”, aldus de 
schrijfster. Jan werd, net als zijn zonen Jan jr (Jozef ) en Louis 
en dochter Tilly in 1944 om het leven gebracht.

Het boek is onder andere te koop bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede.

Joke van der Zee

BOEKRECENSIE

‘Een familie in het verzet’

Gratis cursus in de Bibliotheek
Leer werken met de 
digitale overheid
Heemstede - Niet alleen de be-
lastingdienst schakelt over naar 
digitaal, maar ook de gemeen-
te en andere overheidsinstan-
ties. Wilt u ook overheidszaken 
via de computer regelen? De Bi-
bliotheek biedt u een gratis cur-
sus aan om hiermee aan de slag 
te gaan. De cursus leert je werken 
met de digitale overheid en be-
staat uit vier dagdelen van twee 
uur en wordt begeleid door ge-
certificeerde docenten. U krijgt 

les in kleine groepjes en aan het 
einde van de cursus is er een fees-
telijke certificaat-uitreiking. Er is 
geen examen.
De gratis cursus vindt plaats op 
woensdag 21 november en 5, 
12 en 19 december van 10.00 
tot 12.00 uur in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Aanmelden is nood-
zakelijk en kan aan de balie 
van de Bibliotheek of via www. 
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

‘Is er nog hoop na dertig jaar?’
Alberdingk Thijm speelt
stuk Youp van ‘t Hek
Heemstede - Op zaterdag 10 en 
zondag 11 november speelt to-
neelvereniging Alberdingk Thijm 
in Theater de Luifel ‘Hexen’ en 
’Mijn man’, twee korte, komische 
toneelstukken van Youp van ’t 
Hek. Regie: Jaap van Zelst. 

Dolly en Wendy bereiden zich 
voor op hun speech tijdens een 
huwelijksfeest. Het is het derde 
huwelijk van Erik, met wie bei-
de vrouwen eerder getrouwd zijn 
geweest.
De ‘Hexen’ hebben nog wel een 
paar appeltjes te schillen…
In ‘Mijn man’ bespreken Door en 

Wilma, met een derde fles wijn op 
tafel, hun beider huwelijken. Ze 
kijken teleurgesteld terug op de 
afgelopen dertig jaar en somber 
vooruit naar de vele jaren die vol-
gen. Is er nog hoop?

Kaarten à €14,50 zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en te reserveren via 
de site www.alberdingk-thijm.nl/
kaartverkoop of een telefoontje/
sms naar 06-43544556. Pinnen is 
helaas niet mogelijk.
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Aanvang: 10 november 20.15 uur 
en 11 november 14.30 uur.

In kader van KikaRow 2019 door Heemstede
Lezing Nieuwe Zijderoute van China
Regio - Met een estafettetocht 
van 1400 km door Nederland pro-
beren 60 roeiverenigingen zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
onderzoek door het Prinses Maxi-
ma Centrum voor Kinderoncolo-
gie. Ook de Heemsteedse roeiver-
eniging het Spaarne doet mee: 
op zaterdag 13 juli 2019 vaart de 
karavaan langs, met in de spe-
ciale roeiboot ‘The Vin’ bekende 
roeiers en kinderen die van kan-
ker zijn genezen.
Om dit onderzoek mogelijk te 
maken geven allerlei deskundi-
gen de komende maanden be-
langeloos lezingen op het club-
huis van Het Spaarne. 
Op donderdag 15 november is er 
een lezing over China door prof. 
dr. Meine Pieter van Dijk, eco-
noom/hoogleraar entrepeneur-
ship aan de Maastricht School of 
Management. Hij vertelt onder 

meer over de Nieuwe Zijderoute.
Nu de Verenigde Staten zich 
steeds meer terugtrekken, pro-
beert China de Europese Unie, 
het Midden-Oosten en Afrika aan 
zich te binden. Onder Chinese 
voorwaarden weliswaar. Deze zo-
genaamde Nieuwe Zijderoute is 
niet altijd ten gunste van de lan-
den die ermee te maken krijgen. 
Vooral China lijkt er beter van te 
worden. Experts waarschuwen 
dan ook voor naïef economisch 
denken en voor bedrijfsspionage 
door Chinese bedrijven. 
Na de lezing en tijdens de borrel 
erna is er volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen. 
Kaarten kosten €10 per persoon, 
inclusief koffie/thee en zijn voor-
af te bestellen via kikarow@hets-
paarne.nl. Betaling kan op don-
derdag 15 november aan de zaal. 
Aanvang lezing is 20.00 uur (zaal 

open vanaf 19.30 uur).
Locatie: Marisplein 5, Heemstede.
Meer informatie over Rondje Ne-
derland vindt u op:
www.kikarow.nl.

Prof. dr. Meine Pieter van Dijk.

Veel bridgers op wedstrijd
om kampioenschap Kennemerland
Heemstede - Op zaterdag 3 no-
vember werd in het GSV-gebouw 
aan de Frans Schubertlaan te 
Heemstede de tweede wedstrijd 
gebridged om het kampioen-
schap van Kennemerland.
Op de door BC Bel Air uit Hille-
gom georganiseerde drive kwa-
men maar liefst 160 bridgers af. 
De 80 paren konden maar net in 
de twee zalen van GSV. Ondanks 
de drukte was er een gezellige 
en gemoedelijke sfeer. Na de 24 
spellen gespeeld te hebben werd 
de balans opgemaakt. Menig 
paar was benieuwd of zij de vol-
gende keer weer in de kleine zaal 
(lijnen D en E) moesten spelen of 
dat ze gepromoveerd zijn naar de 
grote zaal (A, B en C lijnen). Kijk 
voor meer info op www.nbbclub-
sites.nl/club/6007 . Hier onder de 
eerste drie plaatsen van elke lijn.
A. 1.  Dessa Ramic en Win Wonink 

met 62,69%
 2.  Jos Zethof en Thea v. Haaster 

met 61,36%
 3.  Ans en Cees v.d. Meer met 

59,47%
B. 1.  Hermine Burgers en Truus 

Jansen met 63,33%
 2.  Leny Houtkamp en Ineke 

Jonkers met 57,50%

 3.  M. Jansen en A. Lohuis en W. 
Angevaren en J. Pronk met 
54,58%

C. 1.  Gerard Olijerhoek en Clary 
Veldhuyzen v. Zanten met 
69,10%

 2.  Vera Bruijn en Ed Ploeger 
met 67,36%

 3.  Els Berndsen en Henriëtte 
Heijdendaal met 67,36%

D. 1.  Annemique v.d. Gulik en Jet 
v. Kaam met 57,64%

 2.  Corrie Zandvliet en Ellie War-
merdam met 55,56%

 3.  Susan Schoute en Hans v.d. 
Brink ook met 55,56%

E. 1.  Bert v.Delden en Tonny 
Priem met 60,42%

 2.  Cockie de Bruin een Carla 
Langeveld met 59,52%

 3.  Ellen Daams en Leny Jansen 
met 59,23%

 
Piet van den Raad

Muziek op 
Maandag

Heemstede - Op maan-
dag 12 november is er weer 
‘Muziek op Maandag’. Dit 
keer treedt Margot Wee-
sie op. Met haar geweldi-
ge stem zingt zij zowel Fran-
se chansons als ‘goud van 
oud’nummers. Ook kunt u 
zelf een nummer aanvragen 
uit Margots repertoire.
U kunt binnenlopen vanaf 
13.45 uur. Aanvang is 14.00 
uur en de kosten bedragen 
€2,50 voor koffie of thee met 
wat lekkers. Van harte wel-
kom in de ruimte van ont-
moetingscentrum Dreefhart 
in Plein1, Plein geel.

Bingo bij supermarkt
Albert Heijn groot succes
Heemstede - Albert Heijn wil 
graag betrokken zijn in de buurt. 
Zo worden klassenlunches voor 
scholen op touw gezet en activi-
teiten voor senioren. Afgelopen 
zomer organiseerde AH het bingo 
thema. Er zijn twee bingo-midda-
gen gehouden voor ouderen. 

Woensdag 24 oktober en dins-
dag 30 oktober hebben de beide 
Albert Heijn filialen te Heemste-
de in samenspraak met Stichting 
Sint Jacob twee ouderenbingo’s 
georganiseerd. Een in Bosbeek 
en de andere in Nieuw Overbos. 
Beide middagen waren een groot 
succes. Onder leiding van team 
AH Blekersvaartweg (Hans Boek-
houd, Anja Degenaars, Marleen 

van der Geest, Floortje Nijdam en 
Charlotte Hijner, met Marianne 
als coördinator van Bosbeek) en 
team AH Zandvoortselaan (Anne 
Grijpstra, Sophie van de Ven, Mi-
chelle Beusekamp en vrijwilligers 
Ron en Hettie van Nieuw Over-
bos) zijn de bingo-middagen ge-
organiseerd in het kader van ‘be-
ter voor de buurt’. 

Amerikanen 
lopen niet,
lezing bij Blokker
Heemstede - Woensdag 14 no-
vember geeft Arjen van Veelen 
een lezing over ‘Amerikanen lo-
pen niet’, om 20.00 uur bij Boek-
handel Blokker.

Geen land ter wereld dat zoveel in 
het nieuws is als Amerika. We vol-
gen de politiek en de media daar 
op de voet, en kennen Hollywood 
en New York uit de vele films. 
Maar als Arjen van Veelen naar de 
vergeten stad St. Louis verhuist, 
schrikt hij: dit is een steenrijk der-
dewereldland. Om het Amerika 
van nu te begrijpen, moet je in St. 
Louis zijn. Nergens is de kloof tus-
sen arm en rijk, zwart en wit, stad 
en platteland zo groot als daar. In 
dit boek toont de meesterobser-
vator Amerika zoals je dat zelden 
ziet - en brengt het verrassend 
dichtbij.

Arjen van Veelen(Rotterdam, 
1980) werkt als redacteur en co-
lumnist bij nrc.next en NRC Han-
delsblad. Daarvoor was hij le-
raar Grieks en Latijn en redac-
teur bij de Leidse universiteits-
krant Mare. Hij studeerde klas-
sieke talen en journalistiek in Lei-
den. In 2009 won hij de Jan Han-
lo Essayprijs Klein.In 2018 was hij 
genomineerd voor de Libris Lite-
ratuur Prijs met zijn roman Aan-
tekeningen over het verplaat-
sen van obelisken. De toegang 
is €7,50. Reserveren gewenst via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. Locatie: Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede.

Notitieboekje versieren
Heemstede - Vergeet jij wel eens 
wat? Schrijf het op in dit leuke 
notitieboekje, dan vergeet je het 
niet meer! Op woensdag 14 no-
vember versieren de kinderen 
een notitieboekje.
De knutselclub is er voor jongens 
en meisjes van 5 t/m 10 jaar. Ie-
dere woensdag kunnen kinderen 
superleuke en originele kunst-
werken maken van klei, papier, 
hout en stof, die vaak te maken 
hebben met de jaargetijden of de 
feestdagen.
De knutselclub is van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 

Heemstede. Kosten: €5,- per keer 
€22,50. Aanmelden via: 5483828. 

Kinderdisco 
Sint en Piet
(6-10 jaar)
Heemstede - Vrijdag 16 novem-
ber is er een superleuke kinder-
disco in Plexat bij WIJ Heemste-
de. Een DJ zorgt met zijn muziek 
dat alle kinderen lekker kunnen 
dansen en springen. De Kinder-
disco Beestenboel is van 19.00 tot 
21.00 uur en kost 3 euro inclusief 
2x drinken en een snoepje. Kin-
deren mogen natuurlijk verkleed 
komen, maar het hoeft niet. De 
kinderdisco is in Plexat bij WIJ de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
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Tweede ronde voor speelgoed en kinderkleding
Heemstede - De vraag naar leuk 
tweedehands speelgoed kwam 
van de ouders zelf. Kinderen 
doorlopen in sneltreinvaart di-
verse fases en zijn gauw toe aan 
andere speeltjes. Sinds de jaren 
tachtig wordt daarom een speel-
goedbeurs georganiseerd, eerst 
in Het Oude Posthuis en later in 
de gymzaal van de Jacobaschool. 

We spreken dan over een tijd 
zonder internet en het bereik van 
Marktplaats.nl, met hooguit de 
kabaaltjes van de Heemsteder als 
verkoopmiddel. Feit is dat speel-
goed (en kinderkleding) vaak pri-
ma een ronde of wat meekun-
nen. De speelgoedbeurs zo vlak 
voor de aankomst van de Sint was 
meteen een hit bij jonge ouders, 
volgens Sasja Prins. Zij bemoeit 
zich zo’n twintig jaar met de or-
ganisatie van de jaarlijkse speel-
goed-en kinderkledingbeurzen. 

Sasja en een team vrijwilligers ne-
men de spullen in, stallen ze uit 
in de gymzaal en coördineren de 
verkoop. “De inbreng gebeurt ’s 
ochtends”, vertelt Sasja, “de speel-
tjes die voor de verkoop worden 
aangeboden moeten bruikbaar 
zijn en in goede staat. De men-
sen prijzen ze zelf en mogen drie-
kwart van de opbrengst houden. 
De rest gaat naar een goed doel, 

momenteel een kleinschalig pro-
ject in Gambia waarbij we zicht 
hebben dat het terecht komt 
bij gezinnen die het nodig heb-
ben. Ook betalen wij er de huur 
van de gymzaal en verkoopta-
fels van.” Het succes is afhankelijk 
van de inzet van de vrijwilligers: 
Ilja B., Johanneke, Kirsten, Chris-
ty, Estelle, Malou en Bettina en op 
de foto van links naar rechts: Ilja, 
Marjolein, Steffi, Titia, Annemie-

ke, Marjette en op de voorgrond 
Sasja. Volgens vrijwilliger Marjet-
te is het vooral praktisch als je zelf 

kinderen hebt om bij de beurzen 
te helpen. “Je kan zo je overbodi-
ge spulletjes inbrengen en nieu-

we meenemen. Ik draai al zo’n 
tien jaar mee met het team en je 
leert elkaar kennen. We lunchen 
samen na afloop en een keer per 
jaar gaan we uit eten. Maar nu 
zijn mijn kinderen groter en is het 
tijd dat andere ouders het over-
nemen.” Er is altijd behoefte aan 
nieuwe vrijwilligsters, benadrukt 
Sasja Prins: “Ach, het is een ge-
zellige bezigheid en drie keer per 
jaar zie je blije gezichten als ie-
mand met een zojuist gescoord 
speeltje of kledingstuk de deur 
uitgaat. Veel plezier voor weinig 
geld!”                                                                                          
Vrijwilligers kunnen zich melden 
voor de volgende kledingbeurs in 
maart 2019.                                                                                                                      

Mirjam Goossens

Foto: HIP

Schoolontbijt op Kindcentrum de Molenwerf
Pilot aantal bakkers groeide uit tot nationaal evenement
Heemstede - Met een goed en 
stevig ontbijt kun je pas goed le-
ren. Honderd kinderen van het 
Kindcentrum de Molenwerf aan 
de Molenwerfslaan, vroeger Val-
kenburgschool geheten, ont-
beten dinsdagmorgen hele-
maal volgens het boekje. ‘Richt-
lijnen van de Schijf van Vijf’. Dus 
volkorenbrood, tarwebolletjes, 
krentenbollen, halvarine, 30+ 
kaas, aardbeienjam, fruit/groen-
tespread, halfvolle melk, halfvolle 
yoghurt, cruesli, thee, komkom-
mers en appels. 
Aan het hoofd van de tafel zat 
burgemeester Astrid Nienhuis sa-
men met twintig kinderen van de 
groepen 5 en 6. Alle kinderen kre-
gen een ontbijtpakket met een 
vrolijke placemat, leuk feestelijk. 
Ieder kind kreeg een leuk doe-
boekje mee voor thuis, met al-
lerlei spelletjes, tips, weetjes en 

recepten voor gezonde trakta-
ties: zoete en hartige broodlolly’s, 
compleet met grappige stickers 
om de gezonde lolly’s extra per-
soonlijk en feestelijk te maken. 
Het hele ontbijt werd verzorgd 
door bakkers en supermarkten. 
De Haarlemse Bakker uit Heem-
stede aan het Wilhelminaplein, 
vroeger Kniese, bijna buurman 
van de school, leverde het volko-
renbrood, de tarwebolletjes en 
de krentenbollen. 
Wat nu het grootste ontbijteve-
nement van Nederland is, werd 
15 jaar geleden geboren als idee 
van een handvol bakkers. Die 
voelden zich maatschappelijk be-
trokken bij het feit dat kinderen 
hun ontbijtje soms overslaan of 
de dag ongezond beginnen. Met 
hun enthousiasme groeide een 
pilot op een paar scholen uit tot 
een landelijk ontbijtfeest. Inmid-

dels is het Nationaal Schoolont-
bijt een zelfstandige organisatie 
met brede steun van maatschap-
pelijke partijen. Dinsdagoch-
tend lieten de honderd kinderen 
van het KIndcentrum de Molen-

werf het ontbijt lekker smaken. Er 
werd tijdens het speelkwartiertje 
wel opvallend hard gerend.

Ton van den Brink 

Hoe je als gepensioneerde geld uit 
je huis haalt, zonder te verkopen
Heb je geld nodig? Zit dat vast in de stenen van je huis? 
Lastig… Want je bent al bij een aantal banken geweest, maar die 
zien voor een (tweede) hypotheek geen mogelijkheden. Zelfs je 
eigen bank niet…
En een reis langs diverse hypotheekkantoren heeft je, tegen be-
ter weten in, ook niks gebracht. Weet je ook waarom niet? Ze 
hebben helemaal geen zin om zich in jou te verdiepen. Dat kost 
namelijk tijd.
En tijd is duur.

Alleen… als dat geld niet op korte termijn vrijgemaakt wordt, 
kun je je huis niet laten opknappen. Of je kinderen niet helpen. 
Of die droomreis niet maken. 
En ondertussen ben je al behoorlijk ingeteerd op je spaargeld. 
Alles wordt duurder terwijl jouw pensioen niet stijgt. 
Je kan krap aan de huidige lasten allemaal betalen. Hoe langer 
dit nog duurt, hoe moeilijker het wordt.

Maar wat als je wél een deel van je overwaarde kunt opnemen? 
Dan hoef je niet wakker te liggen of je je huis moet verkopen. 
Want dan heb je gewoon die financiële armslag. Dan krijg je rust 
in je hoofd omdat je alle maandelijkse lasten gewoon kunt blij-
ven betalen. 

Klinkt goed? Het wordt nog beter. 
Want er zijn meer wegen die naar Rome leiden. 
Haal het geld uit je huis. Alle informatie hierover krijg je bij HIP. 
Bel voor een vrijblijvende afspraak.

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede
023-5571062, www.h-i-p.nl

Heemstede - Vanouds is het pan-
nenkoekhuis De Konijnenberg de 
juiste ambiance voor wildspeci-
aliteiten. Vanaf donderdag 8 no-
vember staat er wild op het me-
nu naast de dagschotels, salades 
en natuurlijk de pannenkoeken. 
Heerlijke wildragout, het wild-
potje met fazant, hert en de cran-
berries, stoofpeertjes en aard-
appelkroketten. Voor 15,95 euro 
nog leuk om te doen. De hazen-
bout (eveneens 15,95 euro) is ook 
al zo lekker. Chef-kok Mark Visser, 
vroeger werkzaam bij restaurant 
Landgoed Groenenedaal, maak-
te dit vorig jaar al klaar bij het res-
taurant Nurks in de Hout bij de 
hertenkamp in Haarlem en maak-
te daar een succes van. Vandaar 

dat de eigenaren Marco en Man-
dy Uitendaal van De Konijnen-
berg dit nu in Heemstede aanbie-
den. In hun pannenkoekenhuis 
dat inmiddels omgetoverd is in 
een restaurant met een zeer ge-
zellige serre waar de open haard 
brandt, de kaarsen zijn aangesto-
ken en de buitenverlichting sfeer 
geeft. Alleen al de lange zware 
eikenhouten tafel, gemaakt van 
een boom uit het Groenendaalse 
Bos, nodigt uit tot aanschuiven. 

Op dinsdag 27 november hou-
den Mandy en Marco een wild-
avond, waarin Mark Visser zich 
gaat uitleven in wildspecialitei-
ten waarmee hij zoveel succes 
had in Nurks in de Hout. Een wild-

menu voor 25 euro per persoon 
en heerlijke bijpassende wijnen. 
Genieten van half zeven tot tien 
uur in een fijne ambiance. Tot in 
de puntjes verzorgd. Het logo is 
overigens nieuw! Bestudeer de 
menukaart maar eens goed met 
het witte konijntje en de keuke-
nattributen die hij inde beweging 
naar achteren schopt in een set-
ting, zó uit het Rijksmuseum. Wild 
eten voor een leuke prijs kan dus 

nu bij restaurant De Konijnen-
burg aan de Herenweg in Heem-
stede. Voor reserveren kunt u bel-
len 023-5848096. Op 11 novem-
ber, Sint Maarten, kunnen kinde-
ren langskomen met een liedje 
en een lichtje, De Konijnenberg 
staat er klaar met een kinderpan-
nenkoekje voor íeder kind. Leuk 
toch van dat witte konijntje!

Ton van den Brink     

Leuke St Maarten actie!
Wild op menukaart Konijnenberg

Kinderen Bosch en Hovenschool
fietsen veilig naar school 
Heemstede - Vol spanning en 
plezier stonden de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 van de 
Bosch en Hovenschool afgelo-
pen vrijdag met hun fietsen op 
het schoolplein te wachten tot 
een van de vier handige (hulp)
fietsmakers hun fiets zou contro-
leren. Wachtend in de rij konden 
ze alvast de checklist van Veilig 
Verkeer Nederland doornemen: 
‘werken de remmen? zit het stuur 
goed vast? en doet de verlichting 
het nog?’ waarna deze samen 
met fietsenmaker Carlo van San-
der Tweewielers of een van de va-
ders werd doorgelopen en waar 
nodig kleine reparaties plaats-
vonden. 

Alles in orde? Dan werd de dikke 
OK sticker op de fiets geplakt! En 
als er iets mankeerde aan de fiets, 
kregen de kids de sticker alvast 
mee met een duidelijke bood-

schap voor de ouders om spoe-
dig langs de fietsenmaker te gaan  
voor een nieuwe lamp, bel of re-
flectoren. 

Een fijne conclusie dat de mees-
te fietsen op en top in orde waren 
en er veel  stickers zijn geplakt. De 
punten van aandacht ‘zoals waar-
om is belangrijk dat je licht het 
doet?’ ‘en fietst het echt lekker-
der als je banden goed zijn opge-
pompt’ zijn met de kinderen be-
sproken  en meegegeven op de 
checklist voor de ouders. 

Een geslaagde controle dus met 
dank aan Carlo van Sander Twee-
wielers van de Binnenweg voor 
zijn professionele begeleiding en 
natuurlijk de super vaders voor 
het controleren en repareren van 
de meer dan 100 fietsen.  Alle 
kinderen de komende maanden 
weer veilig naar school. 
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Regio - Nu al? Zult u misschien denken... het 
is een mooie, aangename herfst en niet veel 
mensen zijn al met kerst bezig. Bij Tuincen-
trum De Oosteinde wel! Want het lijkt ver 
weg maar anderhalve maand tot de kerstpe-
riode begint, is zó om. Daarnaast willen men-
sen zich oriënteren op de mogelijkheden. 
Of elke keer iets aanschaffen, niet in een keer 
tegelijk. Een grote groep mensen vindt kerst 
de mooiste tijd van het jaar om het huis op 
sfeer te brengen. Wil je daarvan een tijd-
je genieten moet je er vroeg bij zijn. Ook al 
om eerst inspiratie op te doen. Dat doe je 
het beste als er veel te zien en te koop is. Bij 
De Oosteinde komt al dat nodig is om een 
fantastische kerstsfeer te creëren thuis (en in 
de tuin) tot uiting in de mooi verzorgde kerst-

show. Van klein artikel tot grote kunstkerst-
bomen en alles dat daar tussenin zit, je kunt 
je kersthart ophalen bij het centrum met filia-
len in Hillegom (grens Bennebroek) en Vijfhui-
zen (bij Haarlem). 
Het leuke is dat je ook met een bescheiden 
beurs je woning in kerstsfeer kunt hullen. Of 
wie van het subtiele houdt: er zijn bijvoor-
beeld leuke guirlandes die aan een deur-
post of raamkozijn fijn tot zijn recht komen. 
Een heel kleine greep uit artikelen die dit jaar 
opvallen: blauw is een kleur die past bij kerst 
2018, rood verdwijnt nooit evenals wit en zil-
ver. Natuurelementen (al dan niet ‘echt’) doen 
het goed, hout, wilgenteen, wol en beeltenis-
sen van hertenkoppen of kleine ijsbeertjes. 
Ook voor de kinderkamer is er veel leuks te 

zien, kleedt uw kind zijn eigen kamer aan in 
kerstsfeer? 
Omdat het nu herfst is - en inderdaad, nog 
geen kerst - koop je voor nu planten in herfst-
tinten. Let ook op de superleuke planten met 
pepers. Winterharde violen zorgen voor kleur 
nu en straks in de wintermaanden. Je wilt 
toch elk seizoen kleur in huis en in de tuin? 
Check ook de bloembollenafdeling want de-
ze en soms volgende maand nog kun je voor-
jaarsbollen planten. Dan heb je in de vroege 
lente al weer bloei... Soms veel eerder al met 
helleborus en sneeuwklokjes. Wist u dat die 
niet per se wit hoeven zijn?
Kom kijken bij De Oosteinde.

Joke van der Zee

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in 
Heemstede

Samen uw overleden 
geliefde(n) herdenken. Daar-
mee deelt u als nabestaande 
uw verdriet en kunt u het 
gevoel hebben er niet alleen 
voor te staan. 
De ervaring leert dat op een 
waardevolle manier een ver-
lies herdenken bijdraagt aan 
het omgaan met het rouw-
proces. 
Stilstaan bij verlies kan op 
verschillende manieren. Door 
bijvoorbeeld te praten met 
deelgenoten, een kaarsje 
aan te steken en te plaatsen 
op het graf, naar muziek of 
mooie woorden te luisteren, 
te zingen, de naam op te 
schrijven of om een wande-
ling te maken. 
Dit alles komt samen bij 
Heemstede Herdenkt. Een 

avond georganiseerd door de 
Gemeente Heemstede voor 
haar inwoners. Op woens-
dagavond 14 november van 
18.00 tot 21.00 uur vindt de 
herdenking plaats op de Al-
gemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan.
Voor die gelegenheid is de 
begraafplaats sfeervol ver-
licht met vuurkorven en licht-
jes. 
De urnenmuur, het kampvuur 
en de steiger zijn podia voor 
verschillende optredens.
Pieter Terpstra verzorgt om 
19.15 en om 20.15 uur een le-
zing in de aula met afsluitend 
een luisterconcert van drie 
zangeressen. 
Bij de ingang treft u ons met 
een kleine attentie en een 
luisterend oor. 

Samen herdenkenKazuri fairtrade sieraden in de Wereldwinkel!
Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede bestaat 40 jaar en 
verkoopt al jaren prachtige zilve-
ren sieraden uit Midden-Ameri-
ka en Thailand. Vaak sieraden met 
traditionele symbolen of vormen 
geïnspireerd op de natuur. De 
laatste twee jaar zijn daar de ke-
ramiek sieraden uit Kenia bijge-
komen. Kettingen, armbanden, 
ringen en oorbellen in prachtige 
kleuren.

Lady Susan Wood startte met Ka-
zuri in 1975 met als doel alleen-
staande vrouwen in Kenia een 
kans te geven een inkomen te re-
aliseren met het maken van sie-
raden. Met behulp van keramiek 
workshops hebben zij zich de be-
nodigde technieken eigen ge-
maakt. Kazuri is gevestigd aan de 
rand van Nairobi op het landgoed 
van Karen von Blixen. Inmiddels is 
het bedrijf uitgegroeid tot meer 
dan 350 medewerkers, voorna-
melijk alleenstaande moeders.
De basis van het keramiek is de 
klei die wordt gewonnen in het 

gebied rondom Mount Kenya. In 
combinatie met het drievoudige 
bakproces van de kralen zorgt de 
unieke compacte structuur van 
de klei voor een zeer harde kera-
mieksoort. 
Alle kralen worden met de hand 
gemaakt, beschilderd en gegla-
zuurd en verwerkt tot prachtige 
sieraden met trendy kleuren en 
design. De combinatie van loka-

le en westerse kleuren en patro-
nen maken van ieder sieraad een 
uniek stuk. De Nederlandse im-
porteur is betrokken bij de ont-
werpen van Kazuri, waardoor de 
sieraden goed aansluiten bij de 
modetrends in Nederland. Kazu-
ri betekent ‘klein en prachtig’ in 
het Swahili, de taal van de produ-
centen. 
Kazuri is aangesloten bij de World 

Fair Trade Organisation. Met de 
aanschaf van deze mooie siera-
den help je alleenstaande moe-
ders in Nairobi aan een beter le-
ven en hoop voor de toekomst. 
Naast een eerlijk loon wordt ge-
investeerd in gezondheidszorg. 
In de kliniek naast de werkplaats 
kunnen medewerkers èn hun di-
recte familieleden terecht voor 
gratis medische hulp, advies, 
voorlichting en medicijnen. In-
dien sprake is van doorverwijzing 
naar een ziekenhuis vergoedt Ka-
zuri 80% van de medische kosten.
Wereldwinkel Heemstede is een 
organisatie die volledig draait 
op de vrijwillige inzet van vrou-
wen. In november steunt zij dan 
ook graag de vrouwenprojecten 
in Kenia (Kazuri) en in Nepal (Sjaal 
met Verhaal). In deze maand krijg 
je 40% korting op sieraden en 
sjaals. 

Wereldwinkel Heemstede Raad-
huisstraat 29.Open dinsdag t/m 
zaterdag. Vanaf half november 
ook op maandagmiddag!

Onderzoek Rekenkamercommissie over veiligheid:
Bewoners minder tevreden met 
communicatie door politie
Heemstede - Met het verdwijnen 
van het politiebureau uit Heem-
stede is de politie vooral digitaal 
bereikbaar: aangifte kan via inter-
net of 3D-loket, de wijkagent is 
bereikbaar via sociale media. Dit 
komt door de vorming van de Na-
tionale Politie. De Rekenkamer-
commissie van Heemstede heeft 
laten onderzoeken welk beleid er 
is op het gebied van veiligheid, 
wat de invloed is van de raad en 
welke rol digitale middelen spe-
len bij de veiligheid. Voor dit ver-
kennende onderzoek zijn schrif-

telijke bronnen bestudeerd en is 
gesproken met de burgemeester, 
een beleidsambtenaar van de ge-
meente en met medewerkers van 
de politie. Ook is de mening van 
inwoners gevraagd tijdens straat-
interviews.    

Beleid en invloed
Elke vier jaar wordt een regionaal 
veiligheidsbeleid vastgesteld, 
echter zonder prioriteiten of eva-
lueerbare doelen. Het verband 
tussen de feitelijke veiligheid, 
de veiligheidsbeleving en de ef-

fectiviteit van in te zetten mid-
delen wordt hierin niet aange-
geven. Eens per jaar stelt het col-
lege van B&W samen met de po-
litie de lokale veiligheidspriori-
teiten vast. De landelijke poli-
tie bepaalt echter het beleid ten 
aanzien van digitale middelen; 
Heemstede heeft daar geen in-
vloed op.
De Rekenkamercommissie raadt 
aan om het totale veiligheidsbe-
leid te evalueren en scherper en 
meetbaar te formuleren zodat de 
raad beter kan controleren.

Veiligheid en veiligheidsgevoel
Uit het onderzoek blijkt dat Heem-
stede weliswaar veiliger is gewor-
den maar dat de inwoners zich 
niet veiliger zijn gaan voelen. Hoe 
dat precies komt wordt niet goed 
duidelijk. Zeker is wel dat inwo-
ners de laatste jaren minder te-
vreden zijn over de communicatie 
met de politie, vooral over de te-
rugkoppeling van meldingen en 
aangiftes.
De Rekenkamercommissie be-
veelt aan om te onderzoeken of, 
en zo ja hoe, de veiligheid, veilig-
heidsbeleving en tevredenheid 
over de politie samenhangen en 
wat nu precies het gevoel van 
(on-)veiligheid bepaalt.

Digitale middelen
Sociale media die de veiligheid 
vergroten worden vaak door in-

Van herfst naar kerst bij Tuincentrum De Oosteinde

woners gestart en beheerd, wat 
aansluit bij het ‘wijkgericht wer-
ken’ van de gemeente. De samen-
werking met de politie daarover 
verloopt goed.
Meer dan 80% van de aangiften 
vindt plaats op het bureau, tij-
dens een huisbezoek of telefo-
nisch. Digitale aangiftes nemen 
maar langzaam toe. Hoe dat komt 
is niet duidelijk.

Advies
De Rekenkamercommissie be-
veelt aan om de verschillende so-
cial media-platformen die door 

inwoners worden beheerd en an-
dere burgerinitiatieven op het 
terrein van buurtpreventie actie-
ver te stimuleren en te faciliteren. 
Ook zouden er prestatieafspra-
ken met de politie moeten zijn 
voor het terugkoppelen van mel-
dingen en aangiftes aan degene 
die aangifte gedaan heeft.

Ten slotte raadt de commissie 
aan om te onderzoeken hoe het 
gebruik van het 3D-aangifteloket 
en van de politiewebsite voor het 
doen van aangiften en meldin-
gen vergroot kan worden. 
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Verrassende ontmoetingen tijdens de kunstroute
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
en zondag werd Kunstlijn 2018 
georganiseerd. Een verrassend 
evenement.

“Moet ik dat beeld uit Belgische 
hardsteen nou grof laten of toch 
glad afwerken?” Wikkend en we-
gend denkt beeldhouwer Gonnie 
Nierman dat alleen het hoofdje 
glad gepolijst wordt en het kleed 
van gespikkeld steen houdt. Lau-
ra Klaye, leerlinge van Gonnie, 
slaat er met de beitel inmiddels 
de scherpe kantjes ervan af.  In 
de Oude Meelfabriek is de ana-
loog fotografiestudio van Walter 
Sans die werkt met oude fotogra-
fische technieken. Hij heeft er een 
indrukwekkende camera staan, 
Calumet C1, 8x10 inch, asjeblieft, 
waarmee hij zowel met polaroid 
op werkt als met film. Ietsje duur-
der dan digitaal, ik hoor ergens 
180 euro voor 10 platen, maar zo 
zeggen we dan: “Dan heb je ook 
wat”! Heel verrassend. Dat was 
ook het schilderij ‘Plastic soep’ 
dat Yvonne van Dreven maakte 
van de zee en de kust bij Marken. 
Een ode aan System 001 Ocean-
cleanup, waarmee ze de prijs won 
bij de manifestatie ‘Kunstkijken in 
Volendam’, wat ongewoon voor 
Yvonne die meestal verbindt met 
haar schilderwerken met trappe-
tjes en doorkijkjes, liefst uit Por-
tugal.
Henk Claire Loeffen verkoopt 
zijn collages goed, hij vindt nog 
steeds zijn schilderijen met orga-
nisch werk een uitdaging. Gerard 
van Velzen laat Amerika zien hoe 
er vroeger geld verdiend werd 
met grafisch werk van industri-
eel erfgoed in ontbinding. Hout-
fabrieken in de staat Oregon in 
desolate staat. Henk Koelemeijer 
weet alles van staal en laat zelfs 
de geboorte van dit metaal zien 
in een kunstwerk dat van links be-

gint in roestig ijzer en via ‘slakken’ 
overgaat in roestvrij staal. Henk is 
er trots op. Jos van Kesteren heeft 
veel gefotografeerd in Namibië 
en Amerika. Hij zag veel fraais in 
de Grand Canyon in Utah, niet de 
bekende plaatjes maar bijzonde-
re details. In Namibië een schitte-
rende opname die hij op alumini-
um liet afdrukken en de boom in 
de woestijn loshaalt uit de omge-
ving, een grote verrassing. Albert 
Röllich vangt de wolken in een 
lichtkoepel en zet ze op doek. Een 
stukje economische toenadering 
tussen China en het Westen weet 
hij ook in acryl te vatten. Knap 
werk. Zoon Dimitri exposeert zijn 
verrassende fotowerk. 
Jacintha Reijnders is fenomenaal 
met haar zeegezichten en schil-
derijen met materie en ei-tem-
pera. Haar dochters exposeer-
den mee met foto’s met een apar-
te kijk op  hun woonomgeving, 
Manhattan maar ook onze regio. 
Een verrassende kunstroute die 
knap in elkaar gezet was door de 
kunstenaars Olga van der Kloos-
ter en Vera de Baccker.
Tekenden zij ook voor dat verras-
sende zonnetje? 

Ton van den Brink 

Yvonne van Dreven.

HBC overklast koploper IVV
Heemstede - Zeker in de eerste 
45 minuten was HBC een klasse 
apart. Koploper IVV kwam nau-
welijks in het stuk voor. Vanaf het 
eerste fluitsignaal, van de uitste-
kend leidende scheidsrecht Mai-
kel Breedijk, zette HBC de tegen-
stander vast op eigen helft. In de 
punt van de aanval van IVV loopt 
een 120 kg zware spits die jaar-
lijks goed is voor heel veel doel-
punten. Met een ziedend hard 
schot voert hij zijn productie we-
kelijks op. Voorwaarde is wel dat 
hij aan de bal komt. Coach Jas-
per Ketting had zijn maatregelen 
getroffen. “Als hij niet aan de bal 
komt hebben wij niets te vrezen 
“ lichtte hij vooraf zijn geplande 
speelwijze toe. Zijn tactiek werk-
te prima. Door IVV vroeg onder 
druk te zetten stokte de aanvoer. 
Zonder bal heb je niets aan de 
spits want meevoetballen, doet 
hij nauwelijks. Als hij al eens aan 
de bal kwam stond de HBC verde-
diging zijn mannetje. Mocht het 
achterin fout gaan dan heeft HBC 
in Bram Verhage een top doel-
man die ook zondagmiddag weer 
een paar fraaie reddingen ver-
richtte. Dat HBC voor de rust pas 
twee doelpunten had geprodu-
ceerd was het enige puntje. Vol-
doende kansen. Nigel Goes en 
Jeroen de Bruijn kregen de mo-
gelijkheden maar faalden in de 
afwerking. Uit een corner kop-

te Wouter de Bruijn de bal door, 
waarna Wouter Soomer keihard 
kon inkoppen. Het tweede doel-
punt ontstond door een foute bij 
IVV. 

Een een-tweetje tussen de bij 
IVV ingevallen Halhide en doel-
man Zuidema ging gruwelijk 
mis. Jeroen de Bruijn kon profi-
teren door de bal in het verlaten 
IVV doel te schieten. In het twee-
de bedrijf ging IVV opportunis-
tisch spelen en werd alles op de 
aanval gezet. Echt doelrijpe kan-
sen kregen ze ook toen niet be-
houdens een paar schoten die 
een pooi werden voor Verhage. 
HBC kreeg volop ruimte, ruimte 
die IVV liet liggen op het midden-
veld en de laatste linie. HBC had 
veel energie gestoken in het du-
el zodat tegen het einde de pas-
sing wat onzuiver werd. In de 92e 
minuut kon IVV tegen scoren. Nu 
kon spits Dave Hertog zijn ge-
wicht in de strijd gooien, kopte 
een bal door die vervolgens door 
invaller Jeffrey Wilders werd bin-
nengekopt. Daarmee zat de bles-
suretijd er nagenoeg op. Het feest 
in het clubhuis kon beginnen. Za-
terdag 10/11 speelt HBC thuis bij 
kunstlicht (17.00 uur) een beker-
wedstrijd tegen zaterdag derde-
klasser HBOK.

Eric van Westerloo

HFC beleeft memorabele avond
bij Cambuur in Leeuwarden
Regio - De loting voor de KNVB 
beker had Kon. HFC gekoppeld 
aan de profs van Cambuur Leeu-
warden. Met een dubbeldekker-
bus voor 80 personen en nog eens 
130 man met eigen vervoerd reis-
de een contingent HFC suppor-
ters op dinsdag 30/10 naar Leeu-
warden. Aan de gemeentegrens 
van de Friese hoofdstad kreeg 
de bus een escorte van de lokale 
motoragenten. Je weet het maar 
nooit in dit hooligantijdperk. Het 
is eens wat anders dan voor een 
paar honderd toeschouwers spe-
len. Nu zaten er bijna 4.000 man 
in het stadion. Fox TV maakte de 
samenvatting, waar de NOS het 
radiogedeelte voor haar reke-
ning nam. Een heerlijk ambiance 
waar de HFC spelers wel even aan 
moesten wennen. Het verschil in 
trainingsintensiteit is groot. Staat 
Cambuur 20 uur per week op het 
veld daar moet HFC het doen met 
een uur of zes. Tijdens de wed-
strijd viel het krachtsverschil niet 
eens erg op. Na het even te heb-
ben aangekeken voetbalde HFC 
na een minuut of tien heerlijk 
mee. Cambuur combineert wat 
sneller al was de passing niet al-
tijd even zuiver. Dat Cambuur op 
voorsprong kwam hing wel in de 
lucht. Er ontstonden kansen voor 
Cambuur waaruit Justin Mathieu 

Alles moet duurzaam 
Opinie column

Nederland wil graag gidsland zijn. Met onderwerpen als abortus, 
euthanasie en het poldermodel liep Nederland voorop. Heem-
stede had zelfs de meest bekende abortuskliniek van Europa. 
De Bloemenhovekliniek met het Beahuis aan de Herenweg. Op-
nieuw doet ons land een gooi naar een titel en wel het duur-
zaamste een meest energieneutrale land van de wereld. Nu is al-
les wat met het klimaat van doen heeft niet zomaar uit de lucht 
komen vallen. Al decennia ijveren organisaties via doemscena-
rio’s om het probleem over het voetlicht te krijgen en maatrege-
len te eisen. Hun eerste eis is die van subsidie voor zichzelf, want 
zonder geld geen campagnes. Politiek bekt het lekker als je mee-
beweegt op de stroom van ‘er moet iets gebeuren’. Bedrijven lif-
ten slim mee op de ontstane milieu-, energietransitie- en duur-
zaamheidsreligie. 

Op verschillende, door duizenden bezochte, conferenties kwam 
men tot boterzachte afspraken. Ook in Parijs waar min of meer 
heldere doelen worden gesteld. Het ziet ernaar uit dat deze doe-
len niet worden gehaald. Toch zal Nederland Europa wel even la-
ten zien wat wij kunnen. Waar Duitsland zelfs weer aan het bruin-
kool stoken is, in België en Frankrijk en Oost Europa de verwar-
ming met aardgas wordt opgeschroefd, wringt Nederland zich in 
allerlei bochten om het gebruik van gas te stoppen. Had Groen-
Links het alleenrecht op alles dat met groen en milieu te maken 
had, ook D66 zag al rap dat er iets te halen valt met dit onder-
werp. De partij heeft GL intussen ingehaald als meest duurza-
me partij. Het CDA houdt zich op de vlakte en zal niet tegen de 
stroom ingaan. De grootste ommezwaai maakte de VVD. Na jaren 
van blokkades heeft deze partij het woord duurzaamheid om-
armd. In Heemstede is het beeld niet anders. In iedere twee zin-
nen, uitgesproken tijdens vergaderingen, valt het woord duur-
zaam, dan weer energieakkoord of energietransitie. Alles moet 
en zal duurzaam van de inkoop van apparaten tot het duurzaam 
vegen van de straten of de kinderopvang. Het zal aardig zijn als 
dit woord eens een poosje niet meer wordt gebruikt. 

Op 8 en 9 november behandelt de gemeenteraad de begro-
ting voor 2019. In de 216 schriftelijke vragen die al zijn gesteld 
kwam het woord duurzaam, verduurzamen, e.d. zeker zeventig-
maal voor. In de discussie zal het niet anders gaan. Partijen laten 
het volk vast wel weten hoe groen en duurzaam ze zijn. Het zou 
Heemstede sieren als zij, los van de waan van de dag, besluiten 
met kleine stapjes te nemen en de gemeenschap niet opzadelen 
met ondoordachte maatregelen. Er zal wel iets moeten gebeu-
ren, al hoeft Heemstede niet voorop te lopen, dat doen ze in Den 
Haag wel voor ons. 
 
Eric van Westerloo

Links Fernande Daniëls.

Jos van Kesteren.

Jacintha Reijners

Albert Röllich.

Film
The Florida 
Project 
Heemstede - Op woensdag 14 
november toont WIJ Heemstede 
de film The Florida Project, over 
de 6-jarige Moonee die met haar 
moeder woont in een motel in de 
schaduw van Disney World Flo-
rida. De aanvang van de film is 
20.00 uur. Entree €7,-. Reserveren 
via 5483828. 

eenmaal kon scoren. HFC pro-
beerde zoveel mogelijk vooruit 
te spelen zodat ook zij in het 16 
metergebied van Cambuur ver-
schenen. Even liep het achterin 
bij HFC helemaal mis. Na slecht 
wegwerken van de bal kon Ty-
ron Conraad het tweede doel-
punt voor Cambuur maken.  HFC 
rechtte de rug en drong Cambuur 
terug. Wat volgde waren corners, 
kansen en mogelijkheden. In de 
72 minuut kogelde aanvoerder 
Jacob Noordmans de bal spijker-
hard in de kruising van het Cam-
buur doel. Het sein voor HFC, dat 
er nog meer in zat tegen het nu 
slap en slordig spelend Cambuur. 
Met enig kunst en vliegwerk wist 

Cambuur de eindstreep te halen. 
In de afsluitende persconferen-
tie maakt HFC coach Gertjan Ta-
merus zijn debuut achter de tafel. 
Hij was, ondanks het verlies, toch 
tevreden met het vertoonde spel 
en de inzet van zijn team. Dit in 
tegenstelling tot Cambuur coach 
René Hake die met bewondering 
sprak over HFC en zijn eigen team 
bekritiseerde wegens de slappe 
houding in de tweede helft. Jam-
mer dat het HFC net niet is ge-
lukt. In een volgende ronde zou 
de kans groot zijn een topclub te 
treffen. Dat zou wat zijn, HFC in 
een volle Kuip tegen Feyenoord. 

Eric van Westerloo

Trefpuntlezing 
over de 
Romanov’s
Heemstede - In 1613 werd de 
jonge Michael Romanov in een 
tijd waarin Rusland tot een cha-
os was vervallen en groten-
deels door vreemde mogend-
heden was bezet, door de Russi-
sche Kerk op de troon geplaatst 
als een compromisfiguur, die de 
eenheid moest herstellen. Zijn 
dynastie heeft Rusland meer dan 
drie eeuwen met harde hand be-
stuurd en vele grote tsaren en 
tsarina’s voortgebracht. De laat-
ste tsaar, Nikolaas II, door wiens 
aderen al bijna geen Russisch 
bloed meer stroomde, was niet 
opgewassen tegen de proble-
men waarvoor het Russische Kei-
zerrijk zich gesteld zag aan het 
begin van de twintigste eeuw en 
met hem ging dit immense Kei-
zerrijk roemloos ten onder. En zo 
werden tsaar Nikolaas en zijn ge-
zin een van de eerste slachtoffers 
van deze ondergang, die een on-
gekende chaos, wreedheid en 
terreur zou teweegbrengen.

De Trefpunt-WIJ Lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96 op dinsdag 13 november 
om 13.30 uur. Entree 5,-.  
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl en
(023)5483828.

Foto: Pim Hols
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Spannend 100-jarig jubileumproject 
‘de 13e rij’ in Stadsschouwburg
Regio - De Stadsschouwburg 
Haarlem bestaat 100 jaar. Maar 
wat is nu de geschiedenis van dit 
theater? Waarom heeft Jan Krol 
100 jaar geleden een kapitaal be-
schikbaar gesteld om met toe-
stemming van het college van 
B en W aan het Wilsonsplein de-
ze schouwburg te laten bouwen? 
Kunst en Cultuur voor iedereen 
in Haarlem en omgeving was zijn 
uitgangspunt en ideaal.

Deze geschiedenis wordt op een 
unieke wijze ten tonele gevoerd 
in de 10e productie van De Haar-
lemse Theatermakers, ‘de 13e rij’. 
Ruim 40 amateurs spelen mee in 
deze speciaal voor de 100 jari-
ge Stadschouwburg geschreven 
theaterproductie. In de 13e rij ko-
men (Heemstenaar) Godfried Bo-
mans, Harry Prenen, Pieter Lange-
dijk, Frans Hals en Malle Babbe en 
ook Trou moet Blijcken voorbij via 
toneel, dans en zang. Regisseur 

en toneelschrijfster Marijke Kots 
schreef de tekst op muziek van 
Friso de Ligt en liedteksten van 
Antoine Duijvestijn.

Op 30 september 1918 werd 
Stadsschouwburg Haarlem offici-
eel geopend met het toneelstuk 
‘De Heks van Haarlem’ van Frede-
rik van Eeden. Het was een groot 
succes! Maar wie was de Heks van 
Haarlem eigenlijk? Inmiddels zijn 
we honderd jaar verder en er ge-
beuren vreemde dingen in de 

Stadsschouwburg. Met name op 
de 13e rij. Heeft dit soms iets te 
maken met die heks? Voor het 
honderdjarig jubileum laat de di-
rectie van het theater daar gron-
dig onderzoek naar verrichten.

Bent u nieuwsgierig geworden 
naar dit spannende, humorische 
theaterstuk? En wilt u nu einde-
lijk ook wel eens iets meer te we-
ten komen over de geschiedenis 
van het prachtige unieke 100-jari-
ge theater in Haarlem?
Er zijn voorstellingen op vrijdag 
25 januari, zaterdag 26 en zondag 
27 januari. U kunt nu kaarten ko-
pen via de website van de Stads-
schouwburg Haarlem of aan de 
kassa aan het Wilsonsplein 23 te 
Haarlem.

Meer gegevens over deze unieke 
theaterproductie is te vinden op 
facebook en via:
www.haarlemsetheatermakers.nl.

Crowdfunding overdekte schaatsbaan Geitenwei
In de maak: Bennebroek Winter Wonderland

Regio - Bennebroek krijgt een tij-
delijke overdekte schaatsbaan. 
Van vrijdag 14 december tot en 
met 6 januari komt er een ech-
te ijsbaan van 200m2 te liggen 
op het evenemententerrein Mid-
dendorp aan de Bennebroeker-
laan, beter bekend als ‘De Geiten-
wei’. Om het budget rond te krij-
gen is hiervoor onder andere een 
crowdfundingsactie op touw ge-
zet.
De totale kosten voor dit evene-
ment bedragen €66.000. De in-
komsten van het budget bestaan 
naast de kaartverkoop op entree-

kaartjes ook uit subsidie, sponso-
ring via bedrijven en particuliere 
donaties. 
Mensen kunnen via de speciale 
pagina https://voorjebuurt.nl/nl/
projects/winterwonderland een-
voudig een donatie doen. 
Bennebroek Winter Wonderland 
is niet alleen bestemd voor inwo-
ners van Bennebroek maar ook 
voor liefhebbers uit de omliggen-
de dorpen. Naast de schaatsbaan 
komt er een kleine horecagele-
genheid waar u een lekker kopje 
koffie of een kommetje erwten-
soep kunt halen.Visual van de overdekte schaatsbaan.

De Troelstranaald ontworpen door 
H.A. van den Eijnde (1869-1939)
Regio - In 2019 is het 150 jaar ge-
leden dat de beeldhouwer H.A. 
van der Eijnde te Haarlem werd 
geboren. De Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek en 
de Historische Vereniging Haer-
lem eren deze beeldhouwer met 
een tentoonstelling (medio 2019) 
over zijn werk. 
In 1920 bouwden drie Schotense 
woningbouwverenigingen een 
complex arbeiderswoningen in 
Haarlem-Noord aan de Kastanje-
straat met het Kastanjeplein als 
kern. Op dat plein werd een her-
denkingsnaald opgericht, ont-
worpen en uitgevoerd door H.A. 
v.d. Eijnde met in het midden een 
rechthoekige vijver die in de jaren 
zestig helaas werd gedempt. De 
bakstenennaald is uitgevoerd in 
bijzondere baksteenverbanden. 
De vier beelden op de naald stel-
len voor: het spel, de arbeid, de 
geestelijke ontwikkeling en het 
idealisme.

De samenstellers van de tentoon-
stelling zijn op zoek naar leu-
ke verhalen, foto’s en anekdo-
tes over het plein en de naald in 

het bijzonder. Wilt u reageren?

Bel Remmert Pels (06-13740235) 
of rj.pels2@quicknet.

Theeconcert met het Trio Volkmann in de Oude Kerk
Heemstede - In de serie Thee-
concerten Oude Kerk is er op zon-
dag 18 november om 15.00 uur 
een optreden van het Volkmann 
Trio. Het Volkmann Trio, bestaan-
de uit drie jonge musici speelt 
van Arvo Pärt het Mozart- Adagio. 
Pärt baseerde het stuk op een pi-
ano sonate van Mozart, deze be-
werking, met een tragische on-
dertoon, is door de componist 
opgedragen aan de overleden 
violist Kagan. Daarna het piano-
trio no3 in Bes-gr. van Mozart en 
tot besluit een pianotrio van Ra-
vel. Het Volkmann Trio is in 2013 
op het conservatorium in Den 
Haag ontstaan. Volkmann is een 

minder bekende componist 
(1815-1933) voor wie het trio een 
lans wil breken.
Het trio bestaat uit Valentine 
Tóth, piano, Coraline Groen, viool 
en Jobine Siekman, cello. Zij heb-
ben met hun spel al vele prijzen 
in de wacht gesleept en treden 
op in binnen- en buitenland.
De viool en de cello zijn beschik-
baar gesteld door het N.M.F. 
(Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds)
Na afloop van het concert is er 
een deurcollecte, waarbij uw bij-
drage zeer op prijs wordt gesteld 
en is er in de Pauwehof  koffie, 
thee en gebak verkrijgbaar.

Gratis yogathon voor iedereen
met Indiase yogameester
Regio - Denk je dat je te stijf bent 
om yoga te doen? Doe dan mee 
met Swami Jyothirmayah, we-
reldwijd geliefde yogi uit India, 
die je met sri sri yoga het gevoel 
geeft dat iedere beweging van-
zelf gaat. 
Op zaterdag 17 november komt 
hij naar Overveen, waar hij zijn 
kennis en kunde over yoga in het 
algemeen - en over sri sri yoga in 
het bijzonder - met je deelt.

Sri Sri Yoga is lichte yoga zon-
der inspanning met maxima-

le ontspanning. Ademoefenin-
gen en geleide meditaties ma-
ken deel uit van de twee uur du-
rende sessie. Iedereen vanaf 16 
jaar kan meedoen. Met Swa-
mi Jyothirmayah beleef je gega-
randeerd een avond vol plezier. 
“Als je niet lacht, doe je teveel je 
best”, is een van zijn bekende uit-
spraken. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. 
De yogales wordt gegeven in het 
Engels, Nederlandse vertaling 
is aanwezig. Locatie: Tetterode 
Sportcomplex, Tetterodeweg 15, 
Overveen.

Taxatie en restauratie met opbrengst 
voor jongerencommunity
Regio - De taxatie- en restaura-
tie-adviesavond van Lionsclub 
Haarlem-Spaarne besteedt de 
opbrengst aan Triple ThreaT, een 
jongerencommunity in Haarlem-
Oost en Schalkwijk. Op dinsdag 
13 november kunt u in het Sein-
wezen Haarlem dierbare spullen 
als beelden, sieraden, keramiek, 
schilderijen en andere objecten 

laten taxeren. Daarvoor zijn aan-
wezig fine art consultant Jim van 
der Meer Mohr en taxateur Ca-
roline Koopman. Bovendien ge-
ven Frits en Ischa Hazenberg van 
Restauratieatelier De Riemkap uit 
Heemstede een lezing over hoe 
u thuis schade aan papieren ob-
jecten kunt voorkomen. De zaal 
opent om 19.00 uur, het program-

ma is van 19.30 tot 22.00 uur. Kin-
derhuissingel 1, Haarlem. Toe-
gang: €10 en €10 extra per object 
(max 3). Aanmelden via haarlem.
spaarne@lions.nl met opgave van 
objecten. Kijk ook op:
www.haarlemspaarne.lions.nl.

Ischa Hazenberg,
papierrestaurator.

Vrolijke noot in Rouwcafé
Heemstede - De volgende editie 
van Het Rouwcafé vindt plaats op 
zaterdag 17 november van 10.00 
tot 12.00 uur in Foyer De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. Spe-
ciale gast deze morgen: Stichting 
De Vrolijke Noot. Onder het ge-
not van een kopje koffie en de 
Westfriese troôstkoekies brengt 
‘Stichting De Vrolijke Noot een 
aantal songs ten gehore. 
De entree is gratis. Belangstellen-
den kunnen zich eventueel aan-
melden via info@hetrouwcafe.nl 
of bellen naar Ria van Kleef 06-
52306969.

Stichting De Vrolijke Noot 
Directeur, harpiste en harpdocen-
te Mariska Pool is de grote drijf-
veer van de Stichting De Vrolij-

ke Noot. De stichting organiseert 
muziekprojecten bij diverse in-
stanties en instellingen.

De Vrolijke Noot maakt muziek 
met muziekprofessionals en vrij-
willigers. Tijdens deze muzikale 
evenementen betrekken zij veel-
al (basis)scholen en bedrijven om 
zo jong en oud in contact te bren-
gen. Ook verzorgen zij muziek op 
maat, indien gewenst. 

Zie voor meer info:
stichtingdevrolijkenoot.nl.

Voor meer informatie belt u naar 
Ria van Kleef, 06-52306969, mail 
naar info@hetrouwcafe.nl, of be-
zoek de website:
www.hetrouwcafe.nl.

Beslagen ramen schoonmaken leidt tot brokken
Heemstede - Een vrouw is vrij-
dagmiddag met haar auto over 
een voetgangersheuvel gereden 
waarbij twee verkeersborden het 
moesten ontgelden.

Dat vond plaats op de Sport-
parklaan in Heemstede, om 17.00 
uur. De vrouw kwam vanaf een 
erf rijden toen ze haar beslagen 
ruiten wilde schoonmaken. Tij-
dens deze actie verloor zij de con-
trole over de auto en reed onbe-
doeld het verkeersheuveltje op.

Niemand raakte gewond bij het 
ongeluk, maar de auto moest wel 
worden weggesleept. Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

Op voorganger gebotst
Heemstede - Een automobilis-
te is vrijdagavond 2 november 
op haar voorganger gebotst op 
de Zandvoortselaan. Rond 21.00 
uur vond de aanrijding plaats. Uit 
voorzorg is een ambulance ter 
plaatse gekomen om de betrok-
kenen te controleren.
De achteropkomende auto is flink 
beschadigd geraakt bij de bot-
sing en moest worden wegge-
sleept door een bergingsbedrijf. 
Het beeld is van Laurens Bosch.



9 november
  Boekpresentatie Jaap van Driel 
(Heemstede): ‘Waar is de pro-
jectmanager toch mee be-
zig?’. Va. 17.30 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 te 
Heemstede. 023-5282472 en  
www.boekhandelblokker.nl.

16 november
  4e Lustrumconcert Gemengd 
Koor Zuid-West Pelgrimkerk  
Stephensonstraat 1, Haar-
lem 20u. toegang: gratis. 
Info: www.gem.koorzuidwest@ 
hotmail.com.

  Alliance Française: Interactieve 
power point presentatie in het 
Frans ‘Le chant de l’argot’ met 
Berry v/d Wouw. 20.15u. Vrien-
den en cursisten gratis. Anders 
€8,- De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.

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

10 en 11 november
  ‘Hexen’ en ‘Mijn man’, korte to-
neelstukken van Youp van ‘t 
Hek door Alberdingk Thijm. 
Aanv resp 20.15 en 14.30u. The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaarten à €14,50 
aan de zaal en via de site www.
alberdingk-thijm.nl/kaartver-
koop / 06-43544556.

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

  Volkmann Trio in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede.  

▲

Aanvang 15u. Toegang vrij 
(met deurcollecte).

25 november
  Sacred and Profane van ‘Tien’. 
Evangelisch-Lutherse Kerk, 
15u. Witte Herenstraat 22, 
Haarlem. Entree: €15. CJP/stu-
dent/Stadspas en voorverkoop 
per bank €12,50. Kaartverkoop: 
www.vocaal-ensemble-tien.nl.

12 november
  Muziek op Maandag, Plein1. 
Met Margo Weesie, 13.45u. 
Kosten: €2,50.

13 november
  Groei & Bloei presentatie ‘Hoe 
hard is ‘winterhard’? door Ge-
rard van Buiten. Lokatie: De 
Blinkert, zaal De Duinpan, 
Rockaertshof 66 te Haarlem. 
20.00u. Entree: gratis.

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

  Lezing ‘Amerikanen lopen 
niet’, door auteur Arjen van 
Veelen, 20.00 uur. Toegang: € 
7,50. Reserveren gewenst via 
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.

15 november
  Op Landgoed Groenendaal 
van 15.45 tot 18.00 uur: Suc-
cesvol ondernemen op een 
krappe arbeidsmarkt. Bedoeld 
voor werkgevers in het MKB. 
Deelname is gratis en er is 
beperkt plek. Aanmelden: 
info@slimwerkgeven.nl o.v.v. 
bijeenkomst Slim Werkgeven 
Heemstede. 

  Lezing prof dr Meine Pieter van 
Dijk, ‘Nieuwe Zijderoute’ over 
de economie in China. Lezing 
in kader van Kikarow 2019, 
waaraan ook roeivereniging 
‘t Spaarne Heemstede mee-
doet. 19.30u. Kaarten: €10 via 
kikarow@hetspaarne.nl. Beta-
ling op donderdag 15 novem-
ber aan de zaal. Marisplein 5, 
Heemstede. Opbrengst lezing 
voor KiKa.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.
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Zelfgemaakte heksensoep en pompoensoep
Opruimdag en diploma’s op Kom in mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen zater-
dag was het van 10.00 uur tot 
13.00 uur nog een keer aanpo-

ten geblazen op Kom in mijn 
Tuin (KIMT). De stukjes grond 
van de kindertuinen en genera-

tietuinen waar de afgelopen zes 
maanden groente en bloemen 
op verbouwd was, moesten weer 
schoon opgeleverd. Alles wat er 
nog stond moest eruit, De kin-
deren met hun ouders kwamen 
in groten getale helpen. De laat-
ste bloemen werden geplukt, de 
bollen uit de grond gehaald en 
uiteindelijk ontstond er weer een 
kale vlakte. Bijna klaar voor het 
volgende seizoen dat start op 11 
en 12 april 2019. 

Ouders, kinderen en de vrijwil-
ligers hebben samen deze klus 
weer geklaard! Na afloop stond 
er zelfgemaakte heksensoep en 
pompoensoep klaar en kregen de 
kinderen hun tuindiploma uitge-
reikt met een persoonlijk woordje 
van Mik van der Bor, de initiatief-
neemster van de Stichting.
Stichting Kom in mijn Tuin is een 

groen-, natuur- en educatief pro-
ject in het Groenendaalse Bos in 
Heemstede met kindertuinen, 
generatietuinen en minderva-
lidetuinen. Van april tot en met 
september wordt na schooltijd 
voor kinderen van groep 5 t/m 
8 lesgegeven in het (moes)tui-
nieren van april tot en met sep-
tember. Dit gebeurt wekelijk na 
schooltijd op donderdag- en vrij-
dagmiddag onder begeleiding 
van vrijwilligers.

Het wordt nu even wat rustiger 
op KIMT, het tuinseizoen is bijna 
voorbij en de winter nadert. De 
grond kan even uitrusten nu, net 
als de vrijwilligers, maar zij niet 
voor lang, want in januari wordt 
weer vergaderd over de start van 
het nieuwe seizoen!

Info: www.komijnmijntuin.com.

De Bravico app: de veelbelovende 
social app tegen eenzaamheid
Heemstede - Irene Campfens is 
tekstschrijver en adviseur met 
veel expertise in de zorgsector 
waar zij werkzaam was. Op basis 
van haar ervaringen bedacht zij 
een bijzondere social app tegen 
eenzaamheid: de Bravico app. 
Een gesprek met haar hoe die is 
ontstaan. 

Irene: “Ik ben geboren en geto-
gen in Haarlem. Mijn ouders ko-
men beiden uit het onderwijs. In 
mijn jeugd ben ik naar Bloemen-
daal verhuisd. Omdat ik daar geen 
makkelijke jeugd heb gehad, is 
daar eigenlijk mijn maatschappe-
lijke betrokkenheid geboren, als-
mede mijn allergie voor onrecht 
en onbegrip. Op mijn 16de ben 
ik op mijzelf gaan wonen. Ik ben 
toen de zorgsector ingegaan, via 
sociaal pedagogisch werk. Ik had 
bijbanen binnen alle facetten van 
de zorg, zoals de gehandicapten-
zorg, ouderenzorg en thuiszorg. 
Na mijn eerste opleiding heb ik 
bewust voor psychiatrische ver-
pleegkunde gekozen. Zo ben ik 
bij zorginstelling de Geestgron-
den gekomen. Ik heb uiteinde-

lijk 18 jaar in de ggz gewerkt. Ook 
de jeugdpsychiatrie heb ik erva-
ren. Dat is best heftig: je hebt te 
maken met jongeren die dakloos 
zijn en jongeren met verslavings- 
en psychiatrische problemen. Ik 
zet mij altijd voor de maatschap-
pij in. Daarbij kies ik nooit voor de 
makkelijke weg: ik houd ervan 
om uitgedaagd te worden. Ik ken 
alle ins en outs van het sociaal do-
mein. 
Op een nacht lag ik een keer wak-

ker en kreeg ik plotseling een in-
geving. Ik vroeg me af waarom 
initiatieven op het gebied van  
maatschappelijke problemen zo-
als eenzaamheid niet altijd wer-
ken. Ik besefte dat deze initiatie-
ven allemaal belegd worden bin-
nen de organisaties van het soci-
aal domein. Het sociaal domein 
houdt zich echter vaak niet vol-
doende bezig met preventie, en 
mist vaak ook aansluiting met 
het ‘gewone’, gezonde leven. Be-
grijp me niet verkeerd, er gaan 
ook veel dingen goed, zoals in-
loop en dagbesteding voor speci-
fieke doelgroepen zoals ouderen. 
Maar het is echt een misvatting 
dat eenzaamheid alleen bij oude-
ren voorkomt.
Uit statistieken blijkt dat de zoge-
naamde millenniumgeneratie (18 
t/m 34 jaar) de grootste groep is, 
die eenzaam is, zo’n 21% tegen-
over 18% onder de 75+ oude-
ren. We hebben het dan over 3,2 
miljoen millennials. Deze gene-
ratie vormt onze toekomst en is 
opgegroeid met de digitale we-
reld, zoals de smartphone, maar 
waardoor ze zich ook kunnen af-
sluiten.
Zo kwam ik op het idee van Bra-
vico, een preventieve en positie-
ve social app tegen eenzaam-
heid. Met deze gratis app kunnen 
jonge millennials iemand vin-
den om samen gezellige dingen 
mee te doen. Het is een vriend-
schapsapp, geen datingapp. Stel: 
je vindt een nieuwe vriendschap 
via deze app en je gaat samen 
uit eten, sporten of naar de bi-
oscoop, dan kan de restaurant-
houder, sportschool of bioscoop 
je als appgebruiker belonen met 
een korting, of een speciale aan-
bieding. Het mes snijdt dus aan 
twee kanten: bedrijven of organi-
saties kunnen sponsoren – maat-
schappelijk betrokken onder-
nemen en leuke acties aan deze 
app hangen. En de eenzaamheid 
wordt aangepakt op een manier 
die aansluit op de realiteit.
De app wordt naar verwachting 
in  2019 gelanceerd. Dat de Bra-
vico app in de top 15 van de ASN 
Bank Wereldprijs 2018 is beland, 
is een enorme boost geweest.” 
Meer informatie op:
www.bravico-app.com.

Bart Jonker

Van het weekend was ik naar een wijnproeverij. Wijn is een 
prachtproduct, een ware cultuur. Toen ik nog aan het TIO-col-
lege voor toerisme studeerde, leerde ik alles over de etiquet-
te en over wijnen tijdens het vak hotellerie. De docent kwam 
uit het vijfsterren hotelwezen. Een ietwat pedant mannetje met 
een veel te strak dichtgeknoopt double breasted colbertje, dat 
de diverse wijnproeverijen en het teveel aan geconsumeerde 
zes-gangendiners moest verbloemen. Ik heb bij hem een keer 
goed de woede op de hals gehaald. Hij was trots aan het ver-
tellen over wijn, toen ik als jonge branie zei: “Als een wijn niet 
goed is, stuur ik die terug.” Hij ontplofte zowat: de knopen van 
zijn colbertjasje dreigden op dat sinistere ogenblik alle kanten 
het klaslokaal in te schieten. Met een rood aangelopen hoofd (of 
dit ook van de wijn kwam weet ik nog steeds niet) liep hij brie-
send naar mij toe en zei hij woedend met wild wijzende vinger: 
“Je moet wel van héél goede huize komen om een wijn terug 
te durven sturen!” Ik liet me daardoor niet intimideren en ant-
woordde: “Ja, maar een wijn kan bedorven zijn, als de kurk rot 
is.” Daar liet hij het dan ook bij. Met die wijnkennis die ik daar-
aan heb overgehouden, alsmede door me in de wijncultuur te 
verdiepen en vooral ook te ruiken en te proeven, heb ik een re-
delijke neus voor wijn ontwikkeld. Niet van het niveau somme-
lier of vinoloog, maar je komt toch een heel eind. Daar sta je dan 
op een wijnproeverij, draai je je glas een beetje rond en probeer 
je door reuk en smaak het bouquet te ontdekken. “Bij deze wit-
te wijn neem ik een zwoel citrus- en vanillearoma waar, met een 
wat rokerige afdronk”, roeptoeter je dan interessant. Dat laatste 
klopte niet: het rookaroma kwam door een persoon naast mij, 
die net buiten een sigaret had gerookt. Afijn, kan gebeuren. Het 
doet me wel deugd dat er kwaliteitswijnen geschonken wor-
den bij de meeste horecaetablissementen. Met een keus uit drie 
soorten in rood, wit of rosé. Dat is prettig. Helaas zijn er ook nog 
steeds cafés die niet veel aandacht schenken aan wijn en waar je 
een glas tenenkrommende bocht aangeboden krijgt. Geen wij-
nerij maar wenerij: om te huilen dus. Wijn waar je bovendien de 
volgende dag gegarandeerd een barstende koppijn aan over-
houdt. De soort wijn waar je nog niet eens een klassiek gerecht 
als ‘coq au vin’ mee durft te bereiden, omdat de levenloze kip-
penpoten dan in volle paniek kakelend je stoofpan ontvluchten. 
En terwijl ik dit schrijf, neem ik nog maar een slokje Negro Ama-
ro om deze akelige gedachte weg te spoelen. Proost!

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Wijnerij en wenerij

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zondag 4 novem-
ber behaalden diverse kinde-
ren hun zwemdiploma A, B of C. 
Dat gebeurde in SportPlaza Groe-
nendaal. Hieronder de lijst met 
geslaagden.  Alle kinderen van 
harte gefeliciteerd!

A-diploma
Olivia Noort, Jurre Hokke, Mirte 
Hokke, Noor Hendriks, Hugo 
Kemper, Frederique Kock, Kaj 
van Stiphout, Sophia Schuiten, 
Eleonore van Amersfoorth, Rob-
bie Lette,  Annemijn Palthe, Azra 
Erohotamis, Mees de Baat, Stijn 
de Baat, Bobbi van Houtenbos, 
Sammy Srifi Kallali, Anouk van 
Dijk, Koen Goosens, Cato Wulms, 
Elise Doeswijk, Noah Jayden van 
Wooning, Mick ten Ham, James 
Barens, Fleur de Groot, Sam Koe-
lemij, Lola Louis, Anne Weij, 
Tess Heemskerk, Stella Peters, 
Elena de Jong, Peppijn Mackay, 
Kaylin Verbunt, Joshua van der 
Mark, Vajén Kloosterman, Nenna 
Claessens, Asya Arslan, Zara Zo-
hori, Elin Strunk, Nienke de Hoog, 
Liora Hageman, Jim Agterhof, 
Joep Agterhof, Juliette Janszen, 
Joreno Liefden, Lars Goverts, 
Teun Schotanus en Vivianne den 
Hartog.

B-diploma 
Riva Möhlen, Mees Jonker, Famke 
de Laet, Rens Pelgrim, Levi Baas, 
Kayden Leito, Quinten Waayer, 
Bente Hoefnagels, Thijs Peneder, 
Ruby Enthoven, Otis Onderstal, 
Benck Veeneman, Emelie van 
Keller, Elize Paternotte, Valerie 
van Amersfoorth, Jaison Anches, 
Daan Raps, Jens van Noord, Julie 
Verlinde, Esma Akendeniz, Aryan 
Rahbarian, Milou Dekkers, Amélie 
van der Star, Quirijn Carton, Joost 
Bloemers, Casper den Exter, Se-
na Akdeniz, Nathan Vonk, Victor 
Hugo de Witte-de Groot, Wisse 
Bokzijl, Wolf van der Weiden, Evy 
Bastiaan, Mees Jurgens en Kla-
rens Rehwinkel.

C-diploma 
Nassira Yassine, Julian Heule, 
Coen van ’t Hof, Eloise van Veggel, 
Amelia Simion, Yuna van Mont-
fort, Amanuel –Jan van Overbeek, 
Linde van Wijhe, Arthur van Veg-
gel, Nine slot, Joey Poppen, Mees 
van den Broek, Eli van Praag, Do-
ris van der linde, Liv Kerkhof, Gi-
anni Marangia, Eva Onderstal, 
Charlotte Couzijn, Olivia Gon-
zalez Jungblut, Iris Eggen, Nina 
Breemer, Bibi Boterbloem, Noah 
Kerkhof, Zeynep Öztürk, Aaron 
Spee en Evi Meuldijk.

Heemstede, Adriaan 
Pauw en ‘80 jaar oorlog’
Heemstede - Op vrijdag 9 no-
vember wordt in de succesvol-
le televisieserie ’80 jaar oorlog’ 
(NTR) de aflevering ‘Vrede’ uitge-
zonden.
Een bijzondere aflevering, want 
ook Heemstede komt in beeld. 
Via Adriaan Pauw, die in 1648 na-
mens de Staten Generaal onder-
handelde over vrede tussen de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en Spanje. Dat re-
sulteerde in de beroemde Vrede 
van Münster.

Adriaan Pauw was een telg uit 
een vermogende Amsterdam-
se koopmansfamilie. Hij stak zijn 
kapitaal in onder meer de VOC, 
maar belegde ook in grond. Wel 

zo veilig. Bovendien kocht hij in 
1620 de heerlijkheid Heemste-
de, en was daarmee de centrale 
figuur in het dorp en omgeving.

Pauw herstelde en verfraaide het 
laatmiddeleeuwse slot tot een 
waar lusthof, waar hij beroemd-
heden uit heel Europa ontving. 
Vanwege de Vrede van Münster 
liet hij kort voor 1648 de ‘Pons Pa-
cis’ ofwel ‘Vredesbrug’ bouwen, 
die nog altijd aanwezig is. Het 
kasteel zelf is in 1810 afgebroken, 
op de bijgebouwen na.

De betekenis van Adriaan Pauw 
komt in de aflevering ‘Vrede’ ruim 
aan bod, inclusief zijn bezit in 
Heemstede. 





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 november 2018

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

Begrotingsraad 
8 en 9 november

Kijk op www.heemstede.nl/
begroting2019

In deze uitgave:
- Intocht Sinterklaas
- Vergaderingen 
 raadscommissies 
 november
- Handhavingsacties
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1 8 . 0 0  u u r  -  2 1 . 0 0  u u r : 
s fe e r vo l  ve r l i c h te  b e g r a a f p l a at s  m e t  m u z i e k

Pianist Michel Hoogendijk bij de urnenmuur
Namenzang Yvonne Weijers bij de steiger
Zangduo Basic Matters bij het kampvuur

Zang Suddenly Years Align in de aula (tot 18.45 uur)
 

1 9 . 0 0  u u r :  e e r s te  h e rd e n ki n g s d i e n s t  i n  d e  a u l a
Gastspreker: ds. Pieter Terpstra 

19.15 - 19.45 uur: Afsluitend optreden Suddenly Years Align 

2 0 . 0 0  u u r :  t we e d e  h e rd e n ki n g s d i e n s t  i n  d e  a u l a 
Gastspreker: ds. Pieter Terpstra 

20.15 - 20.45 uur: Afsluitend optreden Suddenly Years Align

H E E M S T E D E

1 4  N O V E M B E R  2 0 1 8  1 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0  U U R
B E G R A A F P L A ATS  H E R F S T L A A N

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

Laat 
uw stem 
horen

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede

Ruim 900 Heemstedenaren hebben zich al aangemeld voor 
deelname aan het digipanel. Doet u ook mee? Meld u aan via 
www.heemstede.nl/digipanel. Dan ontvangt u 3 x per jaar een uitnodiging voor 
een enquête over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Door uw voorkeur 
voor onderwerpen aan te geven, kunnen we u ook uitnodigen voor themagerichte 
enquêtes. De eerste themagerichte enquête over participatie en/of communicatie 
is vorige week verzonden naar 590 deelnemers. Begin december zijn de resultaten 
van deze enquête beschikbaar via www.heemstede.nl/digipanel

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

Controles 
� etsverlichting 
in Heemstede
Tussen 19 en 25 november 
controleert de politie extra op 
werkende fi etsverlichting. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fi etslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. Met 
goed werkende fi etsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd 
of voorkomen worden.



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

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

Bespreekpunten:
- Programmabegroting 2019 en de 

meerjarenbegroting 2020-2022
- Eerste begrotingswijziging 2019

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

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

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

Vergadering raadscommissies 
november
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 13, 14 en 
15 november 2018 openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie Samenleving 
13 november
- Vaststelling agenda 
- Spreekrecht burgers
- Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerking Sociale Zaken 2016 (A-stuk)
- Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 

(A-stuk)
- Participatie, werkwijze raad
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 14 november
- Vaststelling agenda 
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2019 (B-stuk)
- Rapport rekenkamercommissie inzake inzet 

digitale middelen bij de politie
- Gemeenschappelijke regeling 

veiligheidsregio Kennemerland 2019 
(A-stuk)

- Deelname aan experiment centraal tellen 
verkiezingen (A-stuk)

- Hoe organiseert de raad zich binnen de 
MRA

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 15 november
- Vaststelling agenda
- Spreekrecht burgers
- Kennismaking adviesgroep duurzaamheid
- Presentatie Energietransitie
- Advies bezwarencommissie komgrens 

Cruquiusweg
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Binnenweg 103
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op 
aan Bakker van Maanen, Binnenweg 103 te 
Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 8 november 
tot 20 december 2018:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken via 

 (0251) 26 38 63 

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in 

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 21 december 2018 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Kerstboomverbranding
Op 29 oktober 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 
een kerstboomverbranding op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef op 9 januari 2019 van 
13.00 tot 22.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 

Handhavingsacties
Scooter verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
is op 26 oktober 2018 onderstaande scooter 
(met platte voorband en ontbrekend kenteken) 
verwijderd:
- Roemer Visscherplein, ter hoogte van 1: 
 een zwarte scooter, merk Peugeot 

Bovengenoemde scooter is opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn scooter ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig IJssellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en:
- Een naamloze grijze met blauwe rubberen 

opblaasboot, merk Pacesetter, op de kade 
van IJssellaan, ter hoogte van ligplaats 
IJSL012 bij de boom.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 21 november 2018 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen. 
Als het betreff ende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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

Verwijdering 
gemeentelijke boom
- Haya van Somerenpad bij 21-23: 
 1 eik (stamdiameter op 1.30 meter hoogte 
 30-40 cm, aantasting van honingzwam en 

wilgenhoutrups, herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 21 november 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 78. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Vrijheidsdreef af te sluiten op 9 januari van 
14.00 tot 10.00 uur op 10 januari 2019.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl of volg ons op Facebook. Heemstede

Oefening 
Koninklijke Marine
Van vrijdag 9 tot en met woensdag 
14 november houdt de Koninklijke 
Marine een oefening in Zuid- en Noord-
Holland. In deze periode gaat er ook in 
Heemstede geoefend worden. Mogelijk 
ziet u in uw buurt militairen en militair 
materieel op de openbare weg of op 
openbaar water. Dit heeft dan te maken 
met deze oefening.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/

werkaandeweg



Achtervolgde man niet 
meer aangetroffen
Heemstede - In Heemstede heeft 
in de nacht van woensdag 31 ok-
tober op donderdag 1 november 
een korte achtervolging plaats-
gevonden. Even voor 01.00 uur 
wilden agenten een automobilist 
staande houden na het begaan 
van een verkeersovertreding.

De bestuurder onttrok zich ech-
ter aan het teken en reed weg. Dit 
leidde tot een achtervolging die 

ten einde kwam in een parkeer-
garage aan de Cruquiusweg.
Aldaar heeft de mannelijke ver-
dachte het voertuig achtergela-
ten en is er te voet vandoor ge-
gaan richting de Glipperweg. In 
de omgeving is gezocht naar de 
man, maar hij is niet meer aange-
tro�en. Bij de achtervolging heeft 
een van de betrokken politieau-
to’s een tikje gehad, waardoor die 
moest worden weggesleept.

Beeld: Laurens Bosch

Liefde in alle facetten bij Gemengd Koor Zuid-West
Regio - Het Gemengd Koor Zuid-
West uit Haarlem bestaat 20 jaar 
en viert dit met een lustrumcon-
cert op vrijdag 16 november.                                                                                                                                        
Het koor werd opgericht in 1998 
als buurtkoor in Haarlem Zuid-
West. De naam van het koor is 
hier ook aan verbonden. Op 12 
januari 1998 was de eerste repeti-
tie onder leiding van Henny Brou-
wer. Die avond kwamen er 47 da-
mes en 10 heren. Al snel groei-
de het koor en kwam het leden-
aantal boven de 100. Er kwam 
een ledenstop. Het aantal nam 
ook af en staat nu op 53, met nog 
veel leden van het eerste uur. De 
zangkunst van het koor is ge-
groeid met dank aan de dirigent 
die nog steeds de leiding heeft.

De leden treden regelmatig op 
en éénmaal in de twee jaar wordt 
een Kerstconcert verzorgd. Jaar-
lijks mag het koor het lunchcon-
cert verzorgen in de Grote of Sint 
Bavokerk aan de Grote Markt te 
Haarlem.  Bij de Nationale monu-
mentendagen in september tre-
den zij op tijdens het Korenlint en 
sinds kort bij het Kerst Korenlint 
in december.

Het programma van het jubile-
umconcert is heel gevarieerd met 
als thema ‘Liefde in alle facetten’ 
met onder andere liederen van 
Beethoven, Mozart, Schubert, 
Ierse en Schotse volksmuziek.
Alles onder leiding van Henny 

Brouwer met achter de vleugel 
Gerrie Meijers.

Het concert begint om 20.00 uur 
in de Pelgrimkerk, Stephenson-
straat 1, Haarlem.
De zaal gaat open om 19.30 uur. 

De toegang is vrij en na het con-
cert staat er een drankje voor u 
klaar. Een vrijwillige bijdrage is 
zeer welkom.

Meer info via:
gem.koorzuidwest@hotmail.com

‘Waar is de projectmanager 
toch mee bezig?’
Heemstede - Vrijdag 9 novem-
ber is er een boekpresentatie 
van de lokale schrijver Jaap van 
Driel (Heemstede) met zijn nieu-
we boek ‘Waar is de projectmana-
ger toch mee bezig?’. Hij komt om 
17.30 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 te Heemstede.

Over het boek:
Soms krijg je de indruk dat pro-
jectmanagers in een andere we-
reld leven.  Goede projectmana-
gers concentreren zich op hun 
taken en proberen gewoon hun 
doelen te halen. Niets meer en 
niets minder. Als u wilt dat zij het 
grote plaatje begrijpen, dan zult 
u hun actief moeten begeleiden.

In dit boek leert u hoe u de voort-
gang van een project succesvol 
kunt bewaken en meer begrip 
kunt creëren tussen projectme-
dewerkers en de rest van de or-
ganisatie. Door het stellen van de 
juiste vragen zullen meer projec-
ten slagen, met beter bruikbare 
resultaten.

Jaap van Driel begeleidt bestuur-
ders bij het realiseren van com-
plexe projecten. Hij was hoofd 
van het Global Project Excellen-
ce Centre van Shell waar hij on-
derzoek deed naar de succesfac-
toren van projecten. Daarna is hij 
zijn expertise als consultant gaan 
inzetten voor bedrijven als Akzo-
Nobel, Philips en NRGValue.

Toegang is vrij.

Jaap van Driel.

Fietstocht ABC langs Haarlemse bouw(plannen)
Regio - Afgelopen vrijdag en zon-
dag was een groep van zo’n 15 
�etsers van zuid naar noord op 
weg door het Haarlemse Hout-
vaartkwartier. Er werd afgestapt 
bij een vijftal plaatsen maar ook 
tussentijds, waar Albert van der 
Stelt stedenbouwkundige van de 
gemeente Haarlem de gemeen-
telijke Ontwikkelvisie toelichtte. 
De �etsers namen deel aan een 
�etstocht die het ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem had geor-
ganiseerd in het kader van een 
zogenoemde Wijk-te-Kijk-ten-
toonstelling.

De �etstocht begon op het Em-
maplein, waar Marisa Beretta de 
mogelijkheden belichtte tot her-
inrichting van het gebied rond de 
Nieuwe Bavo tot een volwaardig 
stadspark. In de Koppestokstraat 
gaf Casper de Canne zicht op het 
plan van bewoners om het ste-
nen spoorhuisje van de onder-
gang te redden.
Daarna kreeg Albert, de steden-
bouwkundige, het woord. De 
tocht leidde naar en door het Re-
mise-gebied en langs plaatsen 

uit de gemeentelijke Ontwikkel-
visie voor dit gebied. Het plan 
komt er in het kort op neer dat er 
een groengebied met waterpar-
tijen langs de spoorbaan wordt 
gecreëerd met daarin opgeno-
men een pad voor �ets en voet-
gangers van noord naar zuid met 
daarlangs woningen.
Vervolgens ging de tocht naar 
de rand van de stad net over de 
Randweg. In de binnentuin van 
het nieuwbouwproject Stack & 
Duet lichtte een zeer betrokken 
architect het project en de tot-
standkoming toe. Stack is het 
appartementsgebouw en Du-
et staat voor de woningen met 
praktijk/winkelruimte in de on-
derbouw.
Ten slotte kwam de tocht aan zijn 
einde in het volkstuincomplex 
Nooit Rust, waar de voorzitter 
van het bestuur, Paula Frederiks, 
toonde wat er zoal bereikt was 
sinds de oprichting van dit com-
plex. Maar ook wat de toekomst 
zal brengen.

Al ruim 25 jaar organiseert het 
ABC Architectuurcentrum Haar-

lem Wijk-te-Kijk-tentoonstellin-
gen.
Aanleiding voor deze �etstocht 
is de Wijk-te-Kijk ‘Haarlem Zuid 
West; wonen & werken langs de 
lijn’ die tot en met zondag 16 ja-
nuari 2019 in het ABC te zien is.
Haarlem Zuid West is vooral een 

woonbuurt. Toch zijn er langs de 
spoorlijn ook veel bedrijven aan-
wezig. Haarlem Zuid West is het 
stadsdeel van bekende Haarlem-
se iconen zoals de Nieuwe Bavo, 
de (onlangs gesloopte) NZH-
remise, Haarlem Hoog en het 
zwembad de Houtvaart

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 1B, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 341316, 
ontvangen 25 oktober 2018

- Binnenweg 163, het plaatsen van 
nieuwe zonneschermen met reclame, 
wabonummer 341506, ontvangen 

 25 oktober 2018
- Lombokstraat 25, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 341094, 
ontvangen 24 oktober 2018

- Waterhof, het versterken van de bestaande 

breedplaatvloer van het dak van de 
parkeergarage door middel van extra 
lijmwapening, wabonummer 340511, 
ontvangen 22 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 1B, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 341316, 
verzonden 1 november 2018

- Glipper Dreef 18, het vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 339498, verzonden 

 29 oktober 2018
- Jan van Gentlaan 5, het vervangen van 

een roldeur door een kozijn met glazen 
panelen, wabonummer 338190, verzonden 
1 november 2018

- Linge 20, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336945, verzonden 29 oktober 2018

- Meer en Boslaan 15, het vergroten van 

een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 336785, verzonden 

 1 november 2018
- Roemer Visscherplein, het bouwen van een 

paviljoen, wabonummer 323450, verzonden 
30 oktober 2018

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




