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Heel veel knutselpieten komen mee!
14 november: aankomst Sint in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 14 
november verwelkomt Heemste-
de Sinterklaas, die ook dit jaar 
samen met zijn Pieten per boot 
aankomt in de Haven van Heem-
stede.
Vanaf half twaalf oefenen leden 
van de Heemsteedse dansschool 
Jolein een welkomstdans in met 
de kinderen langs de havenkant. 
De ingestudeerde dans wordt 
uiteraard getoond aan Sinter-
klaas als hij om twaalf uur in de 
Haven aankomt.

Natuurlijk zal de burgemeester 
Sinterklaas en zijn Pieten daarna 
van harte welkom heten. 
Ook dit jaar kunt u koffie en iets 
lekkers krijgen op de hoek van 
de Havenstraat. 

Rijtoer
Na dit warme welkom zullen de 
Sint en zijn gevolg een rijtoer 
over de Raadhuisstraat en Bin-
nenweg maken. En natuurlijk 
stapt Sinterklaas een paar keer 
uit om de kinderen te ontmoe-

ten, terwijl de Pieten heerlijke 
pepernoten ronddelen.

Pietenpakhuis
Er komen veel Knutselpieten 
mee. Dus alle kinderen kun-
nen in het Pietenpakhuis ko-
men knutselen, kleuren en te-
kenen. Het Pietenpakhuis op de 
Binnenweg 79c is open op de za-
terdagen 21 en 28 november van 
12.00 uur tot 16.00 uur, woens-
dag 2 december van 13.30 uur tot 
17.00 uur en... zaterdag 5 decem-
ber van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Sinterklaas 
brengt op 
5 decem-
ber een 
bezoek
aan het
Pietenpak-
huis. Hoe
spannend! 
Maar eerst
de Goedhei-
ligman ontvan-
gen op zater-
dag 15 novem-
ber.
Jij bent er toch 
ook bij?
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Gracieus afscheidsconcert 
Emmy Verhey in Oude Kerk
Heemstede – Afgelopen zater-
dag was het de laatste kans om 
Emmy Verhey te zien optreden in 
de Oude Kerk. De hoogbegaafde 
violiste zet een punt achter haar 
glansrijke en veelzijdige carriè-
re van meer dan 50 jaar. Met 
een afscheidstournee toert ze 
voor de laatste keer door Ne-

derland en deed daarbij ook 
Heemstede aan. En dat deed ze 
op gracieuze en stijlvolle wijze 
in een uitverkochte Oude Kerk. 
Ze werd daarbij bijgestaan door 

altviolist Giles Francis, cellis-
te Amparo Lacruz en pianist 
Paul Komen. Daarbij werden 

composities van Léos Janácek 
en de romantische klanken van 

Robert Schumann ten gehore 

gebracht. Na de pauze nam pi-
aniste Nata Tsvereli op indruk-
wekkende wijze het pianokwar-
tet in Es gr. T opus 87 van An-
tonin Dvorák voor haar rekening.  
Het publiek genoot zichtbaar 
van het gezelschap en La Gran-
de Dame op de viool. Met haar 
jarenlange liefde voor het instru-
ment, wist Emmy Verhey haar 
virtuositeit zoals altijd, op indrin-
gende wijze vorm te geven. Daar 
krijg je gewoon ontzag voor en 
dat werd ruimschoots beloond 
met een staande ovatie. Na af-
loop signeerde Emmy haar boek 
met CD ‘Mijn viool: vriend en vij-
and’ in de Pauwehof. Een icoon 
verlaat het podium. 
Bart Jonker

Let‘s Tango met Harmonie St. Michael
Heemstede – Het ging er zon-
dagmiddag Spaans aan toe in de 
Pinksterkerk tijdens het concert 
van Harmonie St. Michael. Wil-
leke van der Stuijt verwelkomde 
heel ontspannen de volle kerk-
zaal en kondigde een stuk aan 
dat ging over een Valenciaan-
se politica, Consuelo Ciscar en 
verwelkomde wethouder Chris-
ta Kuiper.
Een spannende opening zo-
als dat soms hoort bij films, met 
Nuovo Cinema Paradiso dat han-
delt om een jeugdliefde en sen-
timent. Helemaal Spaans. Tango, 
daar kwam de volle zaal voor en 
ze kreeg Oblivion, van Astor Pi-
azzolla. Maureen Natzijl, klarinet,  
soleerde in dit stuk en later nog 
in Adios Nonino, ook van Piazzol-
la. Bij de tango Hernado`s Hide-
way uit de musical The Payama 
Game dansten Wim en Britt vol 
overgave, een heerlijk intermez-
zo! Zij willen hogerop in het stijl-
dansen, dit was en mooie gele-
genheid om voor publiek te dan-
sen. Wedstijddansen gaat het 
worden. Voor de pauze vroeg 
Willeke achteloos wie er in de 
Harmonie familie van elkaar was 
en een kwart stond op! Al ruim 
een eeuw is de Harmonie St Mi-
chaël inderdaad een familieaan-

gelegenheid. Maureen Natzijl 
speelde saxofoon solo in de sam-
ba Introduction and Samba, een 
stukje koorddansen met haar in-
strument, zij speelde dit ook als 
een examenstuk. Zij studeerde 
klassiek saxofoon aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam en haalde via het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag 
het diploma `Uitvoerend Mu-
sicus` en geeft nu les onder de 
naam `Sax to the Max`. Een uit-
stapje naar het Caribisch gebied 
maakte de Harmonie met Carib-
bean Hideway, alsof de Harmonie 
als een Bigband met de pootjes 
in het witte zand stond met een 
cocktail in de hand. Zelfs Wim 

en Britt kregen het er warm van. 
We maakten nog even de brui-
loft mee van componist Derek 
Bourgeois die Serenade schreef 
voor zijn eigen trouwerij. At-
tentie: het origineel is geschre-
ven voor orgel! De uitsmijter was 
de Latin Pop Special, geschre-
ven om op te dansen door Wim 
en Britt. Met heerlijke Spaan-
se hapjes kon de familie St Mi-
chaël nog gezellig napraten. De  
slagwerker Jan van der Kolk kon 
het alleen net af op zijn trommels, 
pauken castagnetten en andere 
slagtoestellen, maar heeft wel 
hulp nodig, informatie, kijk op 
www.stmichael-heemstede.nl.
Ton van den Brink 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag   15  november, ds. G. 
de Jong. Aanvang 10.00 uur.
JOOST- viering
Kom in de krin.g  en Jeugvie-
ring.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 15 november, Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, 10.00 
uur, ds. A. Molendijk, m.m.v. 
de cantorij.
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar; Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 15 november, aanv. 
10:00 u. Voorganger Ds. L. 
Schoch, Den Haag
Zondag 22 november, aanv. 
10.00 u. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge
Zondag 29 november, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 15 november, 10.00 
uur, onderwijs door dhr. Leen 
van Slooten over ,,Er rust een 
roeping op je leven! En wat is 
dat dan, die roeping?’’ 

www.rafael-nehemia.nl

De Heemsteder en de HVHB be-
danken de lezers voor hun posi-
tieve bijdrage en reacties en (ex-
tra) info via diverse media. We 
beginnen het einde van de se-
rie over de Camplaan te nade-
ren. Vandaag leest u over Cam-
plaan 49.
De toenfoto komt uit het Noord 
Hollands Archief en is van 1977. 
Het pand is al in 1890 gebouwd. 
Vooral bekend als tabak- sigaret-
ten- en sigarenmagazijn, maar 
ook van de staatsloten.
Een reactie over dit pand was o.a.: 
“dit is het pand van de staatslote-

rij toen. In die tijd kon je maar een 
paar dagen per maand staats-
loten kopen en op was op! Me-
vrouw Böhm en haar dochter en 
schoonzoon, die daar later ac-
tief waren, maakten dan een af-
schutting met een verkoopluik ter 
hoogte van het eind van de raam-
partij naast de voordeur. Zij za-
ten in de woonkamer en verkoch-
ten aan de mensen, die in de ge-
creëerde hal stonden, de staats-
loten.”
“Een nieuwe telefoonaansluiting”: 
toentertijd belangrijk om er mel-
ding van te maken. Camplaan 49 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (30)

kreeg die in maart 1939, lezen we 
in de krant. Het nummer is dan 
29756.
In een advertentie van 14 maart 
1940 uit de Eerste Heemsteed-
sche Courant lezen we iets over 
een Haco-trekking (een loterij?), 
waarbij de familie Böhm ook 1 
van de verkooppunten is.
Het is niet helemaal terug te vin-
den, wanneer de sigarenmagazijn 
gestopt is, maar nadien is het een 
woonhuis geworden met o.a. re-
novaties in 1999 en 2013, aldus 
Funda.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens van oktober 2015 laat de 
huidige Camplaan 49 zien en ook 
hier is aan de buitenkant bijna 

niets verandert.
Mocht u meer over dit pand we-
ten dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl of bij De Heem-
steder, Camplaan 35. Beeldmate-
riaal is ook zeer welkom. 

Heemstede - Het najaar heeft zo zijn charmes vooral aan het 
begin van de dag of juist aan het einde ervan. Zonsondergan-
gen met op de voorgrond rood- en geelgekleurde bladeren kun-
nen wonderschoon ‘gevangen’ worden. Ook dauw of mist op de
koude grond met opkomende zon doet het goed op beeld. Op de-
ze foto zien we dat tevens het midden van de herfstdag fotogeniek 
kan zijn. Met het juiste licht, zonval en water in de buurt... het doet 
wat met je. De foto is gemaakt in de Rivierenbuurt bij een slootje 
dat op de Leidsevaart uitkomt. 

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Herfstfoto: dat licht...!
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Nicky’s Place,
41ste spirituele beurs!
Regio - Op zaterdag 14 en 15 november in Haarlem, van 11.00 
- 17.00 uur. De therapeuten, mediums, healers, magnetiseurs en 
paragnosten die aanwezig zijn hebben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spirituele wereld.
De beurs brengt weer veel prominente namen bij elkaar o.a. 
Brigitte Hanemann, Thomas Woolthuis, Ingrid Sjerps, Bodhi 
Dekker, Patricia Sluis, Jos Oeldrich, Sible Bijvoets.
Toegang voor een dag 6 euro, twee dagen 9 euro. Op zaterdag 
twee gratis activiteiten! Kennismakingsconsulten max. 15 euro.

Tot ziens In trefpunt ’t Trionk, van Oosten de Bruynstraat 60,  
2014 VS Haarlem. hoek Westergracht achter de Bavo Basiliek. 
Voor uitgebreide informatie kijk op www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509 Nicole van Olderen. 

Nieuwe winkel ‘Ekster’ op 
Wilhelminaplein welkom initiatief
Heemstede – Met het openen 
van een winkeltje met leuke ou-
de spulletjes waar zelfs eksters 
dol op zijn, wordt het Wilhelmi- 
naplein weer een beetje wat het 
moet worden. Een centrum van 
gezelligheid waar je graag komt 
om te winkelen en te wande-
len. Met het opknappen van het 
Hof van Heemstede als apparte-
mentencomplex, met de vroege-
re serre hoopt men dat de vroe-
gere sfeer weer terugkomt De 
Oude Kerk is er klaar voor en 
andere winkels wachten nog op 
activiteiten en ondernemerslef.  
Mariella Molleman heeft vast het 
voortouw genomen. Vele Heem-

stedenaren zullen haar nog ken-
nen van de kaartverkoop bij het 
Oude Slot en de vele jaren dat ze 
in de zorg werkzaam was. Nu ze 
met pensioen is, kan ze begin-
nen met wat ze leuk vindt. Leu-
ke dingetjes verzamelen en uit-
stalen in haar winkel. Zo trekt ze 
een van de vele laden open en 
laat een aantal vintage pennen 
zien van mooie merken en mer-
ken die al verdwenen zijn. Soms 
nog nieuw, maar wel tegen die 
kleine vintage prijsjes die niets 
met de oorspronkelijke te maken 
hebben. Veel porselein in kopjes 
en schoteltjes, vaasjes en pop-
perige beeldjes. Kandelaars die 

met de kerst aan het werk mo-
gen, leuk bling-bling goed waar 
Mariella en die ekster zo gek op 
zijn. De ekster zit nog stil in de 
etalage en kijkt uit op de Camp-
laan. Niet bang voor de wolven-
kop die haar vanuit een hoek-
je in de gaten houdt. Het grau-
we, beige inpakpapier zoals je 
dat vroeger in elke winkel zag 
in een chromen standaard, staat 
bij Mariella ook op de toonbank, 
zoals vroeger in elk winkeltje op 
het Wilhelminaplein. De Ekster 
aan de Cloosterlaan 2 is open 
elke vrijdag en zaterdag van 
13.00 tot 17.00 uur.  
Ton van den Brink 

Gezellig en voordelig eten bij cafetaria Cloosterweg
Nu ook Italiaanse gerechten bij Vita Nova
Heemstede – Maak kennis met 
de Italiaanse keuken bij cafeta-
ria Vita Nova.
Sinds kort heeft Vita Nova, ge-
vestigd aan de Cloosterweg 6 te 
Heemstede, iets nieuws aan te 
bieden. Lekker en gezond in me-
diterrane sferen eten, dat bete-
kent overheerlijke pasta, groen-
ten, maaltijdsalades of gewo-
ne salades. Tegen zeer scher-
pe prijs. Een heel goed idee om 
makkelijk uit eten te gaan voor 
een zeer smakelijke prijs die ca-
fetaria Vita Nova hanteert. 

Italiaanse chef-kok
Heeft u weinig tijd om iets thuis 
te bereiden of wilt u gezellig met 
en groepje lekker eten? Dan 
bent u van harte welkom bij Vita 
Nova. U kunt er met zijn tweeën 
genieten van een dinertje of met 
een grote groep. Maak kennis 
met hét geheim van Vita Nova: 
de Italiaanse chef-kok, die al zijn 
gerechten dagelijks bereidt met 
verse ingrediënten. Viva Italia!
Vlakbij het Wilhelminaplein, aan 
de Cloosterweg 6 is Vita Nova te 
vinden. Naast de Italiaanse ge-

rechten al jaren hét adres voor 
een scala aan lekkere snacks 
maar ook Turkse pizza’s en heel 
veel andere heerlijke schotels. Er 
was echter zoveel vraag naar Ita-
liaanse eten met verse groenten 
dat de eigenaar heeft besloten 
die vanaf heden ook te gaan ver-
kopen. Van harte welkom!
Telefoon: 023-5289194.

Therapie voor meer kwaliteit in je leven
Heemstede - Problemen zijn 
gewoon onderdeel van het le-
ven. Ze vormen een toegangs-
deur tot nieuwe mogelijkheden. 
Mogelijkheden die in de kern 
al deel zijn van jou. Ervaar en 
doorleef een lastige periode en 
je wordt steeds meer wie je in 
wezen bent.

Juuliëtte Tromp Meesters helpt je 
om jouw weg te vinden naar je 
nieuwe mogelijkheden. “We rui-
men op. Soms moeten daarvoor 
nog tranen gehuild worden, of 
moet boosheid naar boven ko-
men die niet gevoeld is. Dingen 
uit je verleden halen we er alleen 
bij als ze je nu belemmeren om 
voluit te leven”, zegt ze.
Je vindt je eigen weg door de-

ze fase. Uiteindelijk merk je dat 
je meer ruimte hebt om voluit te 
leven.
Ook kun je veel meer plezier en 
geluk in je relatie(s) gaan onder-
vinden.
Dat kan zijn de relatie met je 
(ex-)partner, met je (klein-)kin-
deren.  En natuurlijk de relatie 
die je hebt met jezelf.

Voor iedereen die even vastloopt: 
Iedereen krijgt in zijn leven te 
maken met dingen die ‘niet lek-
ker lopen’. Dingen waar je zelf 
niet zomaar uitkomt. Dingen die 
je graag anders wilt, maar je 
weet niet hoe. Vragen als ‘Ver-
lang je naar meer levendigheid 
en energie? en: Zou je graag be-
ter slapen? of: Wil je zorgelozer Juuliëtte Tromp Meesters.

leven? kun je met Juuliëtte be-
praten. Ook krijg je handreikin-
gen op kwesties als: wil je doen 
waar je voor bedoeld bent? En: 
ben je op zoek naar de volgen-
de stap in je werk – maar dan 
een goede? Of: wil je graag be-
ter omgaan met een ziekte of 
verlies? 

Neem eens contact op met psy-
chosociaal therapeute Juuliëtte 
Tromp Meesters.
“Graag ontvang ik je in mijn 
praktijkruimte in Heemstede. 
Bel me of stuur een mailtje, en 
ik vertel je precies waar je moet 
zijn”, alds Juuliëtte. Haar gege-
vens: juuliette@leveninvolheid.nl 
of 06-17102387.
Kijk ook eens op:
www.leveninvolheid.nl.

Samen eten 
bij WOH

Heemstede - Op dinsdag 24 
november kunt u bij Welzijn 
Ouderen Heemstede ‘Samen 
Eten’. De maaltijd bestaat de-
ze keer uit een heerlijk buffet 
met verschillende stamppot-
ten. Ook zin om mee te eten? 
Tot donderdag 19 november 
kunt u vooraf een maaltijd-
bon kopen bij Welzijn Oude-
ren Heemstede voor 12,- eu-
ro, incl. wijn en koffie. Uw in-
schrijving is pas definitief na-
dat u betaald heeft. Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, 023-5288510.  
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‘Details zijn van groot belang’
Nieuw in Heemstede: LOFT Uitvaartbegeleiding
Heemstede - Betrokkenheid, of 
zo u wilt, passie voor het vak van 
uitvaartbegeleiding bracht Co-
linda Veldman op de gedach-
te een lang gekoesterde wens 
werkelijkheid te laten worden. 
Gepokt en gemazeld in het be-
drijfsleven en bij de overheid 
als HR-manager speelde de ge-
dachte over een eigen bedrijf 
in de uitvaartverzorging, Colin-
da (48) steeds door haar hoofd. 
In een gesprek met een vrien-
din over hun carrièreperspectief 
werd haar alles duidelijk. “Dit is 
wat ik wil en waar ik familie in 
een droevige periode in hun le-
ven kan bijstaan. Ik wil van toe-
gevoegde waarde zijn door heel 
persoonlijk veel te bieden”, aldus 
Colinda. Via cursussen en sta-
ges deed ze veel ervaring op en 
tijdens een baan bij een grote-
re uitvaartonderneming zag ze 
hoe ze het niet wilde: een on-
persoonlijke benadering en een 
standaard lijst met mogelijkhe-
den die wordt doorgenomen met 
de nabestaanden. 

Buiten de standaard uitvaart is 
nog zoveel meer mogelijk. “Het 
is geen haastwerk. In alle rust 
help ik de nabestaanden keu-
zes te maken die bij hen en hun 
dierbare passen. Door mijn erva-
ring kan ik hen adviseren over 
de mogelijkheden die er zijn, om 
de uitvaart geheel naar eigen 

wens neer te zetten.”  De details 
zijn voor Colinda Veldman daar-
bij van groot belang. “Hield de 
overledene van bepaalde bloe-
men, dan gaan we kijken hoe 
we die terug kunnen laten ko-
men bij het afscheid. De bestem-
mingen van de urn met as van 
de overledene zijn zo uiteenlo-
pend dat een goed gesprek na-
bestaanden op ideeën kan bren-
gen. Mijn doel is om een uitvaart 
te laten passen bij de overlede-
ne en de familie in welke vorm 
dan ook. Van sober tot uitbun-
dig, er is zoveel mogelijk. Daar-
om steek ik in de voorbereiding 

juist heel veel tijd. Daarnaast ben 
ik in de periode tussen het over-
lijden en de uitvaartplechtigheid 
altijd beschikbaar. Voor alle vra-
gen die er zijn en help ik de na-
bestaanden waar nodig. Of dat 
nu overdag, ’s avonds, ’s nachts 
of in het weekend is.” Vooraf over 
de invulling van een uitvaart na-
denken en met elkaar bespreken 
is een mogelijkheid die Colinda 
biedt. “Het heeft voordelen als 
nog voor het overlijden duidelijk 
is wat de wensen zijn.” Tijdens de 
opstartfase van haar bedrijf deed 
ze onderzoek naar de kosten. Uit 
een aantal offertes van ‘concul-
lega’s’. Hieruit bleek dat er gro-
te verschillen zijn. “Ik geef ook 
op dat punt duidelijkheid vooraf 
en mijn tarieven en kosten zijn, 
door minder overheadkosten, la-
ger. Iedere uitvaart is uniek, en 
de kosten hangen sterk af van 
de eigen wensen. Veel mensen 
denken dat ze verplicht zijn de 
uitvaart te laten verzorgen door 
de verzekeraar waar ze een po-
lis hebben afgesloten. Dat is niet 
zo, ze kunnen zelf bepalen wie 
ze inschakelen om de uitvaart te 
begeleiden.” 

LOFT uitvaartbegeleiding werkt 
in Heemstede en omgeving.  
Voor informatie: 06-20380224, 
www.loftuitvaart.nl of
info@loftuitvaart.nl.
Eric van Westerloo

Problemen hoogopgeleide 
vluchteling

Sommige hoogopgeleide vluchtelingen verkeerden in de veron-
derstelling, toen ze besloten om uit Syrië te vertrekken, dat ze een
speciaal welkom zouden krijgen in landen waar het onderwijs op 
een hoog peil staat, zoals Nederland. Ze dachten dat hun mis-
sie om mogelijkheden te vinden om hun opleiding te voltooien,
om hun vak uit te oefenen en te integreren, makkelijker zou zijn 
dan voor hen zonder een hogere opleiding.

Zij kwamen er echter achter dat de weg naar volledige integra-
tie voor de meesten met een afgeronde HBO- of universitaire
opleiding veel moeilijker is, dan voor degenen die nog een
diploma voor zo’n opleiding moeten halen en daarmee bezig wa-
ren.
Ze gingen in Syrië naar de universiteit en oefenden daar hun
beroep uit als arts, advocaat, ingenieur of leraar maar eenmaal 
hier, begint het traject om hun papieren geldig te laten verklaren 
voor de Nederlandse praktijk en arbeidsmarkt.
En dat is een uitermate zwaar traject, dat veel langer duurt dan ze
hadden gedacht.

Het pad dat mensen met een hogere beroeps- of universitaire
opleiding moeten gaan, eindigt niet op het moment dat ze voldoen 
aan de minimum-eisen van de Nederlandse taal; nadat ze het
niveau hebben behaald dat nodig is voor het inburgeringsexamen, 
gaat hun traject verder naar een niveau dat past bij een univer-
sitair niveau, en dat duurt in totaal vaak tenminste anderhalf jaar.

Ook moeten de diploma’s en certifi caten gewaardeerd worden 
naar de Nederlandse standaard. Dat vraagt veel tijd, inspanning en 
follow-up, en veel papierwerk en ingewikkelde procedures. Nadat
dat gebeurd is, kan iemands carrière eindelijk weer verdergaan,
en dat begint met een zoektocht naar werk, in de hoop om uitein-
delijk echte kans te krijgen. Maar, enfi n, na jaren van inspanning 
kan het professionele leven opnieuw beginnen.

Een groot deel van de hoog opgeleide vluchtelingen heeft ja-
renlang als professional gewerkt in hun eigen land voordat ze
vertrokken, en ruime ervaring opgedaan. Maar een advocaat die 
bijvoorbeeld 12 jaar werkzaam was in zijn professie, moet nu
beginnen als eerstejaars student, nadat hij de Nederlandse taal 
heeft leren beheersen.
Dat betekent in totaal 7 of 8 jaar van studie voor hij eenbaan kan 
zoeken, één waar hij weer onderaan de ladder moet beginnen. 
Ook een tandarts heeft heel watjaren van studie en doorzettings-
vermogen nodig om weerterug te komen op het niveau van zijn 
oorspronkelijke praktijk.
Overigens op voorwaarde dat hij of zij een manier vindt om zijn-
studie te fi nancieren.

Het is als iemand die een berg heeft 
bedwongen, die na een lange tijd en 
met een enorme inspanning de top 
heeft bereikt, maar die zich op een 
dag weer onderaan de berg bevindt.
Dan heeft hij twee keuzes: ofwel om 
opnieuw die berg te klimmen of aan 
de voet daarvan te blijven staan.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

(Vertaling mmv Sandra Bakker) 

Column

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

Colinda Veldman.

Boeken in de Bavo, op 14 november
Regio - Op zaterdag 14 no-
vember zal traditiegetrouw een 
grote boekenmarkt plaatsvin-
den in de Grote of St. Bavokerk 
aan de Grote Markt in Haarlem. 
Op ruim zeventig kramen zul-
len antiquaren en particulieren 
uit het hele land literatuur, oude 
boeken, kaarten, bibliofi ele uit-
gaven en strips te koop aanbie-
den. De markt duurt van 9 tot 
17 uur en is vrij toegankelijk.

Tijdens de markt zullen tal van 
activiteiten plaatsvinden. De 
Haarlemse verzamelaars Lam-
bert Hermkens en Eric Meer-
tens zullen een exlibrisverza-
meling presenteren en infor-
matie verstrekken over grafi ek 
en in het bijzonder exlibrissen.
Boekbindster Françoise Voge-
lenzang zal haar ambacht in 
woord en daad toelichten voor 

geïnteresseerden. Onder lei-
ding van kinderboekenschrijf-
ster en illustratrice Nicole de 
Cock, die ook de fraaie poster 
voor de boekenmarkt ontwierp, 
zullen kinderen in de gelegen-
heid gesteld worden om zelf 
boekjes te maken. Tevens sig-
neert zij haar eigen boeken.

Taxaties
De bekende veilingmeester 
Bubb Kuyper zal een groot deel 
van de dag aan de kraam van 
De Hof van Jan aanwezig zijn 
als taxateur. Iedereen die meent 
een bijzonder of zeldzaam boek 
in bezit te hebben, is welkom 
om het boek op waarde te la-
ten schatten. Daarnaast zal hij 
als margedrukker recente uit-
gaven van zijn Lojen Deur Pers 
en andere uitgaven van De Hof 
van Jan verkopen.

L.H. Wiener
Op speciaal verzoek van de or-
ganisatie van de boekenmarkt 
schreef de veelgeprezen Haar-
lemse schrijver L.H. Wiener een 
nieuw verhaal Jonge kauw te 
Katwoude, waarin het Haarlem-
se Vogelhospitaal een bijzon-
dere rol speelt. Van dit verhaal 
werd door de Brederode Pers 
een bibliofi ele uitgave gemaakt 
in een oplage van slechts 100 
exemplaren, die exclusief op de 
Bavo-markt verkocht zal wor-
den. De auteur is tussen 13.00 
en 15.00 uur aanwezig om de-
ze en andere uitgaven van hem 
aan de kraam van de Hof van 
Jan te signeren. Het boekje, 
fraai geïllustreerd door Nicole 
de Cock, kost 15,- euro; reste-
rende exemplaren zijn na 14 no-
vember verkrijgbaar voor 17,50, 
via www.hofvanjan.nl.

Themabijeenkomst over social media en gamen
Heemstede - Als ouder kun je 
allerlei vragen hebben als het 
gaat om gamen en social media 
in de opvoeding, zoals: Hoe ga je 
als ouder om met het online ge-
drag van je kind? En wat doet je 
kind op internet? Welke games 
worden gespeeld?
Marion Kooij, preventie- mede-

werker van de Brijder Jeugd in-
formeert en adviseert u op don-
derdag 19 november bij Casca 
de Luifel hierover. (Groot-)ou-
ders en/of verzorgers van kin-
deren van 11 tot 16 jaar, zijn van 
harte welkom.
Deze themabijeenkomst is ge-
organiseerd door het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
Heemstede, Haarlemmerliede/
Spaarnwoude en Bloemendaal 
in samenwerking met de Brijder 
Jeugd en Casca. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en de en-
tree is gratis.
Opgeven mag telefonisch via 
(023) 548 38 28 kies 1.





 
08   de Heemsteder  •  11 november 2015

Tamme algemene beschouwingen 
zonder hoogtepunten
Heemstede - Donderdag jl 
kwamen de algemene beschou-
wingen aan de orde in de ge-
meenteraad. 

In vele opzichten wordt de ge-
meente positief beoordeeld. 
Zelfs de oppositiepartijen moes-
ten toegeven dat het zo slecht 
nog niet is. Uiteraard is het de 
rol van de oppositie om het be-
leid om te buigen ten gunste van 
hun eigen achterban. De PvdA, 
GroenLinks en D66 verweten 
het college te weinig daadkracht 
en inventiviteit. Zeker nu blijkt 
dat de gemeente ruim voldoen-
de geld in kas heeft. Zij hadden 
meer verwacht aan vernieuwin-
gen en plannen. D66 vond dat de 
stijging van 1,75% OBZ wel ach-
terwege kon blijven. Dat huur-
ders daar misschien ook van 
zouden profiteren via een ge-
lijkblijvende huur werd niet on-
derbouwd. Het bleef bij aanna-
mes. HBB was alleen maar blij. 
Wensen hadden de lokalen bij 
het verder verankeren van bur-
gerparticipatie. Zij willen op de 
Binnenweg de voorrangsregels 
aanpassen. Er ontstaan nu te-
veel gevaarlijke situaties, vooral 
door fietsers. Tevens drongen zij 

aan om te onderzoeken of lokaal 
openbaarvervoer mogelijk is. Een 
motie van die strekking werd 
unaniem aangenomen. Een mo-
tie om de Vrijheidsdreef te voor-
zien van bomen met een grote-
re omvang en de burgers de mo-
gelijkheid geven een boom te 
adopteren haalde ook de eind-
streep.  De PvdA was het meest 
fel in haar afkeuring van het ge-
voerde beleid. “Schraalhans is 
keukenmeester”, volgens fractie-
voorzitter Johan Maas. Hij vond 
het college ambitieloos. Dat de 
begroting sluitend is vond hij 
niet meer dan normaal. Hij pleit-
te voor buurtrechten, woning-
bouw geënt op lagere en mid-
deninkomens. De eerder door-
gevoerde bezuinigingen op sub-
sidies te heroverwegen is een 
wens van de PvdA. Het CDA was 
positief over de wijze waarop de 
gemeente en de burgers samen 
optrekken. Dit kan volgens frac-
tievoorzitter Marieke Waterlan-
der verder worden opgetuigd. 
Tevreden was zij over de voort-
gang bij de ombouw van de zorg. 
Dat de politici in Heemstede met 
respect met elkaar omgaan is 
een groot goed. Hoe anders is 
dat vaak in ander gemeenten, 

merkte zij op.  De financiële buf-
fer van 500.000 euro in de begro-
ting vond zij meer dan noodza-
kelijk wegens de mogelijke ex-
tra kosten die op ons afkomen. 
Aan de wens van het CDA om 
een stabiel financieel beleid na 
te streven wordt door dit colle-
ge voldaan, volgens Waterlander. 
GroenLinks heeft met de komst 
van fractievoorzitter Erik de 
Zeeuw zich wat pragmatischer 
opgesteld. Natuurlijk staat de 
partij pal voor het milieu, de sa-
menleving en het klimaat. De 
partij vindt dat burgers on-
derwerpen op de raadsagen-
da moeten kunnen zetten. Ook 
GL wil dat het openbaar ver-
voer in Heemstede gaat verbe-
teren, mogelijk via een buurtbus. 
De klankbordgroep WMO wil 
GroenLinks uitbreiden met leden 
die verstand hebben van onder-
delen van de participatiewet zo-
als de jeugd. De Zeeuw wil vaart 
maken met duurzaamheidpro-
jecten zeker nu er nog wat geld 
beschikbaar is. 

D66 zag te weinig ambitie bij 
het college. De drie beleidsvoor-
nemens vond D66 veel te ma-
ger. Voor de participatie van bur-

gers bij het beleid wil D66 spel-
regels. Fractievoorzitter Sebasti-
aan Nieuwland wil de lat met be-
trekking tot duurzaamheid ho-
ger leggen. Hij pleitte ook voor 
groene schoolpleinen. Net als de 
PvdA vragen zij om de woning-
bouw te richten op de onderkant 
van de woningmarkt. 
Bij de VVD alom tevredenheid 
over het gevoerde beleid. Het 
aanhouden van voldoende fi-
nanciële buffers heeft de goed-
keuring van de VVD. Volgens 
fractievoorzitter Eveline Stam is 
prudent beleid beter dan achter 
tekorten te moeten aanlopen. Zij 
pleitte voor meer samenwerking 
met de winkeliers. Opvallend 

was de opmerking dat de Vomar 
er, volgens haar, gewoon had 
moeten komen. Doorstroming 
op de Binnenweg en de huizen-
markt heeft de aandacht van de 
VVD. Een belangrijk punt von-
den de democraten het transpa-
rant maken van de ontwikkeling 
op het gebied van vastgoed. Een 
motie dienaangaande werd aan-
genomen. Stam vroeg aandacht 
voor de plaatsing van kinderen 
op scholen. Nu komt het voor 
dat kinderen niet naar de school 
van hun keuze kunnen. Ten slot-
te dringt de VVD aan dat het col-
lege de regie houdt op onze po-
sitie binnen de regio. 
Eric van Westerloo

Combattimento: roemrijk strak strijkwerk
Italiaanse proeverij van barokmuziek… èn wijn

Het ensemble Combattimento 
speelt ruim 30 jaar samen en is 
vanaf het begin hartstochtelijk 
in de greep en ban van de ba-
rokmuziek geweest. Met deze 
passie en een schat aan kennis 
en ervaring is barokmuziek in-
middels hun missie en handte-
kening geworden en trekt de-
ze volle zalen. Daarbij spelen ex-
pressie, herkenbaarheid, con-
trasten en de directe betrokken-
heid met het publiek een grote 
rol.  Combattimento bestaat stuk 
voor stuk uit klassiek geschoolde 
musici met een eigen identiteit, 
die ook als solist hun mannetje 
staan.  Het internationale cv van 
Combattimento is met recht in-
drukwekkend. Zo trad het en-
semble onder meer op met vio-
liste Liza Ferschtman, alt Hele-
na Rasker en met gezelschap-
pen als het Scapino Ballet Rot-
terdam, de Nationale Reisopera 
en het Nederlands Kamerkoor. 
Het ging regelmatig op tournee 
in het buitenland. Het veelzijdi-
ge ensemble bestaat uit: Quirine 
van Hoek en Reinier Reijngoud, 
viool - Marjolein Dispa, altviool - 
Wouter Mijnders, cello - Erik Ols-
man, contrabas - Pieter Dirksen, 

clavecimbel - Sören Leupold, 
chitarrone - Bram Kreeftmeijer, 
hobo. Gespeeld worden de Ita-
liaanse heerlijkheden uit de ba-
rok, met werken van Biagio Ma-

Heemstede –  Met het programma ‘Dolci d’Italia’ neemt het 
ensemble Combattimento het publiek  in de Oude Kerk mee 
op een memorabele reis naar de Italiaanse barok, op vrijdag 
20 november. Om in deze genoeglijke Italiaanse muzikale 
lekkernijen te blijven, wordt het geheel ook nog omlijst 
met een smakelijke Italiaanse wijnproeverij, verzorgd door 
Brantjes Wijnimport. 

rini, Giovanni Battista Buona-
mente, Giovanni Girolamo Kap-
sperger, Francesco Antonio Bon-
porti, Georg Muffat, Giuseppe 
Antonio Brescianello en Anto-
nio Vivaldi. 

In aansluiting op deze ‘Dolci 
d’Italia’, presenteert Brantjes Wij-
nimport uit Heemstede een gra-
tis proeverij van Italiaanse wijn in 
de Pauwehof (via de onlangs in 
gebruik genomen glazen sluis te 

bereiken vanuit de Oude Kerk). 
Meer info over Brantjes Wijnim-
port op www.brantjeswijn.nl. of 
op tel.nr. 023-5290260.
Aanvang voorstelling: 20.15 
uur. Kaarten à 21,- euro via  
www.podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling.
Bart Jonker

Joostviering 
over de 

zoektocht 
naar geluk

Regio - Joost is anders dan 
de gewone kerkdienst. Joost 
is er voor mensen die op zoek 
zijn naar een ander geluid in 
het drukke leven van alle dag. 
Joost gaat over vragen die 
er toe doen: relaties, maat-
schappij, spiritualiteit, plezier 
en zinnig leven.
Joost denkt op 15 novem-
ber na over geluk. Er wordt 
veel geschreven en onder-
zoek gedaan naar geluk. Er 
is een prachtig tijdschrift dat 
haar titel er zelfs aan ont-
leent ‘Happinez’. En er is een 
nieuw boek van psycholoog 
Ap Dijksterhuis ‘Op naar ge-
luk.’ Herkennen we onszelf in 
dat zoeken naar geluk? Hoe 
vergaat het ons op die zoek-
tocht? Of zijn we op zoek 
naar iets anders? 
Gerline de Jong
De bijeenkomst wordt ge-
leid door ds.Gerline de Jong. 
Gerline de Jong is geestelijk 
verzorger bij GGZ InGeest.
Joost is er elke derde zondag 
van de maand om 10.00 uur 
in ’t Trefpunt aan het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek. 
Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. 
Welkom!

Fo
to

: H
an

s 
H

ijm
er

in
g





 
10   de Heemsteder  •  11 november 2015

Mini-symposium 
‘Dementie’ in Casca

Wie zijn de participanten van
het symposium?
“Wij organiseren dit mini-sym-
posium op zeven locaties in het 
land in samenwerking met de 
Internationale Stichting Alzhei-
mer Onderzoek en met Ruud 
Dirkse, directeur van Dirkse An-
ders Zorg. Daarnaast is filmma-
ker Pim Giel aanwezig tijdens de 
avond. Hij maakte de film ‘Mijn 
hoofd in jouw handen’, waar-
in hij vier dementerenden inten-
sief heeft gevolgd. Een verkorte 
versie van de film wordt tijdens 
de avond vertoond. In de film ko-
men een aantal dilemma’s naar 
voren die wij als thuiszorgorga-
nisatie in de praktijk ook dage-
lijks tegenkomen.” 

Voor wie is deze avond
bedoeld?
“Voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het thema ‘demen-
tie’. Dat kunnen mantelzorgers 
zijn, maar ook professionals of 
anderszins betrokkenen bij het 
welzijn van senioren in onze re-
gio. Met hen willen we graag in 
gesprek gaan, samen met de 
partners die de kennis in huis 
hebben over deze problema-
tiek. Vanuit onze internationale 
Home Instead organisatie is er 
wereldwijde kennis en informa-
tie ten aanzien van dementie die 
wij kunnen delen met de aanwe-
zigen.”

Tegen welke problemen lopen
dementerenden aan in hun
thuissituatie?            
“Dat kan heel verschillend zijn, 
want het verloop van dementie is 
vaak onvoorspelbaar. Dat maakt 
het meteen ook zo lastig om er 
op een goede wijze mee om te 

gaan. Je ziet vaak dat de men-
sen graag de eigen regie over 
hun leven willen behouden en 
zelf nog keuzes willen maken. 
Als je dat goed kan organiseren 
en op een gedegen manier kan 
aanpakken is dat mogelijk. Het 
gevoel van eigenwaarde is van 
groot belang, maar vraagt nogal 
wat van de mantelzorgers. Daar-
om verzorgen we tevens trainin-
gen voor hen.”

Welke hulp kan Home Instead
bieden aan hen?
“Onze dienstverlening noemen 
wij weleens aanvullende mantel-
zorg. Aanvullend op de hulp die 
partners, kinderen en andere fa-
milieleden al bieden. Het is niet 
altijd vol te houden voor de man-
telzorgers, omdat zij het bijvoor-
beeld druk hebben met hun ge-
zin en hun baan. Soms is er wel 
reguliere thuiszorg geregeld, 
maar die komt meestal voor kor-
te taakgerichte momenten in de 
medische sfeer. Onze opgeleide 
medewerkers kunnen structuur 
brengen in het dagelijks leven 
van een dementerende in de ei-
gen vertrouwde omgeving. Dan 
gaat het over de behoefte van de 
mensen zelf, wat zij willen en nog 
kunnen om het leven zo aange-
naam mogelijk te maken.”
Het mini-symposium ‘Demen-
tie. Er zijn oplossingen thuis!’ 
wordt gehouden op 25 no-
vember in Casca de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur). De toegang is gratis.                                                                                            
U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar in-
fo@homeinstead.nl of te bel-
len met 023 82 00 392.                                                                                    
Mirjam Goossens

Heemstede – Er zijn momenteel ongeveer 250.000 demente-
renden in Nederland, in 2050 meer dan 500.000. De kans is 
groot dat iedereen straks iemand kent met deze aandoening. 
Hoe ermee om te gaan en wat de mogelijkheden zijn komt 
ruimschoots aan bod tijdens het mini-symposium  ‘Demen-
tie. Er zijn oplossingen thuis!’ op 25 november. Home Instead 
Thuisservice is organisator en regiomanager Nicole Kindt licht 
toe voor wie en waarom dit een niet te missen avond is.

Weergaloos schoolfeest Icarus
Heemstede –  Basisschool 
de Icarus  aan de Kerklaan 90 
maakt zich op voor een onverge-
telijk schoolfeest op 13 novem-
ber: de ‘Icarus Herfstparade’.  Dit 
feest ‘voor en door ouders’ is ge-
organiseerd door Janneke van 
Wonderen en Taco van Maanen, 
om de verbinding  te onderstre-
pen tussen ouders, school en 
kinderen. En niet zonder succes: 
Icarus mocht 200 inschrijvingen 
van ouders en leerkrachten ont-
vangen.

De leerlingen en ouders van Ica-
rus krijgen de avond van hun le-
ven. Vanaf 19.30 uur barst het 
los en is het echt feest. Zo is er 

een keukenploeg, bestaande uit 
ouders, die een driegangendi-
ner verzorgt. Deze culinaire ge-
neugten worden opgediend in 
de gymzaal, die met lange tafels 
en banken tot ‘paradelocatie’ is 
omgebouwd. Tijdens de maal-
tijd vinden verschillende acts en 
optredens op diverse locaties in 
de school plaats, eveneens door 
ouders uitgevoerd. Sopraan Su-
zanne Roels zingt enkele hoog-
standjes uit de opera,  er wordt 
door een moeder piano gespeeld 
en een andere vader zingt Antil-
liaanse liederen in een Caraï-
bische sfeer. Ook de hand- en 
spandiensten, zoals styling en 
de techniek met licht en geluid 

is in handen van ouders. Actrice 
en moeder Beryl van Praag, be-
kend van de modeshow die on-
langs werd gehouden op de Bin-
nenweg, presenteert de avond. 
Oud-leerling Berber Jongbloed, 
dochter van Jaap Jongbloed, is 
DJ en zorgt voor een swingende 
noot op deze avond. De Herfst-
parade krijgt steun en sponso-
ring van enkele Heemsteedse 
ondernemers, die verantwoorde-
lijk zijn voor diverse cadeaubon-
nen. Baked by Van Dijk stelt de 
bakkerij ter beschikking voor de 
bereiding van een feestelijk des-
sert. De feestavond eindigt om 
23.30 uur.
Bart Jonker

Uniek project in voormalig postkantoor
Start verkoop nieuwbouwproject 

De Posterij te Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 21 november start 
projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout de 
verkoop van nieuwbouwproject De Posterij te 
Heemstede. Een uniek project in het monumen-
tale voormalige postkantoor op de hoek van de 
Postlaan en de Raadhuisstraat. 
Het bestaande gebouw wordt compleet gereno-
veerd en uitgebreid met een nieuw gedeelte. In 
dit gemeentelijk monument en in de uitbreiding 
worden totaal tien appartementen gerealiseerd. 
Elk appartement is uniek. Het oppervlak van de 
appartementen varieert van 67 m2 tot 189 m2. 

De prijzen variëren van 225.000 tot 725.000 euro 
vrij op naam. Naast deze appartementen komt er 
een binnentuin, voor elk appartement een ber-
ging op de begane grond en 19 inpandige par-
keerplaatsen. Zaterdag 21 november start de 
verkoop en geïnteresseerden zijn tussen 11.00 
en 13.00 uur van harte welkom in het voormali-
ge postkantoor aan de Raadhuisstraat 22a - 24a/ 
Postlaan te Heemstede. Ontwikkelaar Timpaan is 
samen met verkopend makelaar Puur Makelaars 
aanwezig om belangstellenden meer informatie 
over het project te geven.

Werk van Händel door Haarlems 
Gemengd Koor in Groenmarktkerk
Regio - Zaterdag 14 novem-
ber om 20.15 uur brengt het 
Haarlems Gemengd Koor, in de 
Groenmarktkerk aan de Nieu-
we Groenmarkt, Haarlem, een 
‘Queensprogramma’ van G.F. 
Händel: twee Anthems geschre-
ven voor het Engels koningshuis, 
een 3-tal liederen uit het oratori-
um Theodora, en een lied uit de 
opera Rinaldo. Naast het HGK 
zingen ook twee solisten: Bar-
bara Schilstra, sopraan, en Es-
ther Linssen, mezzosopraan. De 
begeleiding wordt verzorgd door 
het Florilegium Musicum, een 
orkest dat speelt op oude instru-
menten of replica’s daarvan. Di-
rigent: Hebe de Champeaux.

De Ode for the Birthday 
of Queen Anne, HWV 74
Dit muziekstuk werd, zoals al uit 
de titel blijkt, getoonzet voor Ko-
ningin Anna, de dochter van Ja-

cobus II. Ze was de troonopvolg-
ster van Koning-stadhouder Wil-
lem III en diens vrouw, en Anna’s 
zuster Maria II. Het werk werd 
door Händel gecomponeerd, kort 
nadat hij zich in 1712 in Enge-
land had gevestigd en in dienst 
getreden was van het Britse hof. 
De compositie bestaat uit zeven 
strofen, die alle eindigen met de 
zinsnede The day that gave great 
Anna birth / who fixed a lasting 
peace on earth. Deze zinsne-
de geldt als het refrein. De ze-
ven strofen zijn op hun beurt 
verdeeld over negen delen. Het 
stuk is geschreven voor solis-
ten, terwijl het refrein steeds ge-
zongen wordt door vierstemmig 
koor. Het eerste deel van deze 
ode, Eternal source of light de-
vine, verwijst niet toevallig zowel 
naar de vorstin als naar de eeu-
wige bron van licht, die het vre-
dige koninkrijk zou beschijnen.

The ways of Zion do mourn /
Funeral Anthem for Queen 
Caroline, HWV 264
Dit werk werd voor het eerst op-
gevoerd op17 December 1737, 
tijdens de begrafenis van de ko-
ningin in de Westminster Abbey. 
Koningin Caroline, gemalin van 
George II, was voor meer dan 
dertig jaar een goede vriendin en 
beschermvrouwe geweest van 
Händel, toen zij in 1737 overleed. 
Toen Händel de opdracht kreeg 
voor een muziekwerk, compo-
neerde hij dat binnen een week, 
gebaseerd op de bijbelse boeken 
Lamentations en Job.
Händels anthem werd in de 
Westminster Abbey opgevoerd 
door bijna 80 vocalisten en 100 
instrumentalisten van ‘His Maje-
sty’s Band’, en van andere gezel-
schappen. Kaarten kosten 22,- 
euro.
Meer info: www.hgk-koor.nl

Debatcafé Haarlemse vluchtelingen
Regio - Woensdag 18 novem-
ber vindt in de Pletterij te Haar-
lem een debatcafé plaats met 
als thema ‘Hoe staat het er voor, 
2 maanden na de komst van de 

eerste vluchtelingen in de Koe-
pel?’ U kunt luisteren naar inter-
views met betrokken organisa-
ties. Het debat wordt geleid door 
Erwino Ouwerkerk en Annemieke 

Windt. Er is omlijsting door mu-
ziek, columns en poëzie. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 3,- euro 
/ tot 25 jaar: 1,50 euro. Reserve-
ren via reserveren@pletterij.nl of 
023-542 35 40. De Pletterij, Lange 
Herenvest 122, 2011BX Haarlem.
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Heemstede – Met al die licht-
jes en drukte op de zaterdag-
avond op de Kinderboerderij 
moet er iets leuks te doen zijn. 
Genodigden met kaartjes wor-
den door poortwachters bin-
nengelaten en elfjes vertel-
len hun verhaal. Kinderen kun-
nen hun kleurplaat inleveren 
en zij lopen zo maar het Alven-
bos binnen, waar een bruiloft is. 
Over het bruggetje zit de tove-

naar die trots is op de raaf die 
het medaillon heeft gered die 
door de heks is afgepakt. De 
heks kan er niks mee, want al-
leen mensen met een hart van 
goud kunnen planten, bomen 
en bloemen laten groeien, bloei-
en en geuren als nooit tevoren. 
De heks heeft een vals hart 
en dacht te kunnen trouwen 
met de prins als ze dat medail-
lon had. Maar de raaf kon het 

Herfstbal weer sprookjesachtig 
op de Kinderboerderij

Zaterdagmiddag bridge van 
Bridgeclub Bel Air

Heemstede - Zaterdag waren 78 paren (156 bridgers) naar het 
GSV-gebouw gekomen om de tweede bridgewedstrijd te spe-
len om het officieuze kampioenschap van Kennemerland. De 
winnaars van de eerste editie Frans v. Meeteren en Bernard 
Schouten hadden er vanmiddag geen grip op. Met een score 
van maar 45,27%  vielen zij terug naar plaats zes op de ranglijst. 
Ook Rita Fluitsma en Monique v. Zanten maakten een vrije val. 
Met hun score van 43,18% vielen zij van plaats twee terug naar elf. 
Mieke Toele en Bernardine Kieft daarentegen  behaalden 59,66% 
en zij klommen van vijftien naar drie. De eerste plaats wordt nu 
ingenomen door Liesbeth Groenewegen met Gré Sellmeijer. 
Zij hebben een gemiddelde van 55,54% en voelen de hete adem 
van George Cerneüs en Jan Kleijn in hun nek omdat de voor-
sprong maar 00,14% is. Met een score van 54,36% hebben 
Ineke en Ben Jonkers de laatste plaats overgedragen aan Jo 
Capelle en Anne Reinders. De kampioenen van vorige seizoen 
Dessa Ramic en Wim Wonink  staan met een gemiddelde van 
50,96 op plaats tien.
Met een score van 62,88% klommen Mieke v. Beets en Marja 
Heddema naar de koppositie van de B groep. Zij werden in de 
B lijn tweede met deze score. Joke Meijer speelde met Tine 
Molenaar en dit paar behaalden de zelfde score maar deze werd 
gecorrigeerd omdat Tine geen vaste speelster is van de zater-
dagmiddag. Er werd dus 55% genoteerd. Mimi v. Kervel en Ingrid 
Morriën staan nu met een gemiddelde van 56,58% op de twee-
de plaats. De winnaars van de vorige keer Ada Lohuis en Marjan 
Jansen kwamen maar tot 51,70% en vielen terug naar plaats drie. 
Mieke Bremmers en Karel Zwetsloot moesten in de D lijn aantre-
den en gaven met een score van 65,63% aan dat de score van de 
vorige keer (45,21% in de B lijn) een vergissing was. Nu staan ze 
in de algemene rangschikking op de vierde plaats. Marjolijn Balm 
en Anneke v. Dijk deden het ook een stuk beter dan de vorige 
keer. Met hun 60,42% mogen zij volgende keer ( 28 november) 
weer in de B lijn optreden. Na afloop waren zij zo in de wolken dat 
Anneke over een rollator viel en met een zeer pijnlijke schouder 
naar het ziekenhuis moest. Bleek dat de schouder uit de kom was 
geschoten.
Nieuw bij de zaterdag gaven Magriet en Arjen Ronner in de C 
lijn hun visitekaartje af. Met een score van 58,93% staan zij de 
volgende keer in de B lijn.  Ook Jeanet Uitendaal en Paul Heije 
komen de volgende keer naar de grote zaal. Zij staan nu op plaats 
negen. Nans Samson met Margreet Scholte staan op plaats 25 en 
als er iemand boven hun iemand afzegd voor de 28ste dan komen 
ook zij naar de grote zaal. Doetie v.d. Meuken en Greet v.d. Pie-
terman hebben in de grote zaal gespeeld en moesten genoegen 
nemen met een score van 48,86% waardoor zij naar plaats 26 
zakten. Leny Houtkamp en Jopie Kuipers wilden zo graag weer 
in de grote zaal spelen maar hun score van 48,21% kwamen ze 
niet bij de eerste vierentwintig (35) terecht. Ellen Daams en Leny 
Jansens kwamen uit in de C lijn en werden daar met 55,06% 
vierde en dat resultaat was voldoende om te stijgen naar plaats 
negentien in de rangschikking. Ans Buijs met Chan Li Chen, 
Marita Donders met Agnes Kloppers en Lous Smits met 
Menno Meijer hebben een steuntje in de rug nodig want zij 
bungelen onderaan.

INGEZONDEN

Totaal andere geluiden van de VVD?
Wat is dat toch voor een eeuwig gedraai bij de VVD? De wethou-
der en de fractieleider in Heemstede zijn nog niet vervangen of er 
klinken totaal andere geluiden. Zou dit te maken hebben met het 
feit dat het conservatief/liberaal gedachtegoed op één A-4 past? 
Uit liberaal oogpunt zou je toch kunnen verwachten dat de VVD is 
voor vrijheid van mensen en vrijheid van het gebruik van een be-
staande en historische openbare spoorwegovergang waar van on-
gevallen van wandelaars en fietsers geen sprake is geweest.  

De huidige bewoners van het Laantje Alverna roeren zich nu ook. 
Deze zijn echter op hun wenken bediend met een gloednieuwe 
weg met lantaarnpalen van ca 300.000 euro over een stuk be-
schermd natuurschoon. Dit is omgerekend ca 75.000 euro per 
pand aan overheidsgeld. Zij kunnen deze weg nu met een gerust 
hart gebruiken. Voor de overige gebruikers zou ik nu eens varen op 
de deskundigheid en ervaring van organisaties als Wandelnet en de 
Fietsersbond en de inwoners van Heemstede, die deze overgang 
al meer dan dertig jaar zonder problemen gebruiken. De oplossing 
waar ook de wethouder van de VVD in Heemstede een verklaard 
voorstander van was: een veilige overgang voor fietsers en wande-
laars aanleggen. Ik hoop dat de Raad van State de uitspraak van de 
rechter bevestigt en volgt en daarmee een einde maakt aan deze 
eindeloze discussie en scheve situatie met prematuur geplaatste 
hekken door Prorail en een gebrek aan regie vanuit de gemeente.
F. Koene, Heemstede

Lezers schrijven ons

Toneelstuk ‘En ik dan?’
in De Luifel

Heemstede – Onder re-
gie van Marijke Kots speelt to-
neelgroep Perspektief het stuk 
‘En ik dan?’ van Annie M.G. 
Schmidt in Theater de Luifel. 
ww.toneelgroepperspektief.nl.
U kunt het stuk zien op zater-
dagavond 14 november 20.00 
uur of zondag de 15e en dan 
om 14.00 uur. De komedie ‘En ik 
dan?’ speelt op het kantoor van 
de Stichting Nieuw Positief, die 
de literatuur zuiver wil houden 
en vooral seks wil weren. Als een 
jonge employé in het nauw komt, 
omdat hij een beetje met de boe-

ken heeft geknoeid, roept hij de 
hulp in van zijn moeder. Om de 
verdenking van fraude te hel-
pen voorkomen, dringt deze dar-
tele moeder de stichting binnen 
als nieuwe medewerkster. Met 
de beste bedoelingen sticht zij 
voortdurend de grootste verwar-
ring, waaruit zij zich steeds op 
virtuoze wijze weet te redden.
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
te reserveren via info@toneel-
groepperspektief.nl of via 06-
57273878 (na 16.00 uur). Theater 
de Luifel vindt u aan de Heren-
weg 96 Heemstede.

Stiltemeditatie 
Oude Kerk

Heemstede - Elke dinsdag van 
19.15 tot 19.45 uur is er een 
stiltemeditatie in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede.
Elke bijeenkomst geeft een 
woord dat aansluit bij het rit-
me van de seizoenen en 
brengt u naar een stilte die 
heilzaam is.

medaillon wegritsen toen de 
heks die tierend weggooide 
toen ze merkte dat die bij haar 
niet werkte. Alleen de prinses 
kon ermee omgaan en zo trou-
wen met de prins die heel ge-
lukkig was met die knappe 
prinses. De raaf maakten zij ere-
gast en die kreeg een mooi glim-
mend nest. Alle dieren in de Kin-
derboerderij waren vroeg op stok 
gegaan om de kinderen de kans 
te geven het bruiloftsfeest 
mee te maken. Alleen kip Her-
man had er wat moeite mee, 
die gaat altijd los mee naar 
zorgcentra als er geknuf-
feld mag worden en scharrelt 
altijd in zijn eentje op de Kinder-
boerderij. Toch een beetje moe 
ging die slapen bij de cavia’s die 
Herman inmiddels goed kennen. 
Het gemeentelijk koor van Al-
ven (ook wel: aardgeesten) met 
gemeentesecretaris Willem van 
den Berg en wethouder Heleen 
Hooij, zongen de oude en nieu-
we Alveriaanse bruiloftsliederen.
Het feest werd mogelijk gemaakt 
door wel honderd vrijwilligers 
en diverse sponsoren. Sommi-
gen waren al bijna een jaar bezig 
met de voorbereidingen! Vrien-
den van de Kinderboerderij laten 
sprookjes bestaan, dat weten we 
nu want we waren erbij!
Ton van den Brink 
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Heemstede - In het weekend 
van 20, 21 en 22 november or-
ganiseert Tuday Funsports & 
Ski Heemstede de jaarlijkse 
wintersportbeurs in en om het 
pand aan de Nijverheidsweg 
17 te Heemstede. Vrijdagavond 
20 november kunt u terecht tot 
21.00 uur, zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Tuday Funsports & Ski bestaat 
dit jaar 5 jaar en daarom de-
ze editie extra aanbiedingen en 
acties voor de wintersporter.
Een ruim aanbod wintersport-
materiaal, nieuw, ex rental, ex 
kinder garantieplan, testmateri-
aal en natuurlijk alle accessoi-
res, bescherming, onderdelen 
en kleding.

Schoenenactie
Een goed passende skischoen 
is o zo belangrijk. Een smalle, 
brede, doorgezakte voet of ho-
ge wreef kunnen al snel voor 
pijn en/of irritatie zorgen. Tuday 
Sports adviseert u goed over de 
verschillen in merk en type ski-
schoen. Door het grote assor-
timent kinder, junior en seni-
or schoenen is er altijd wel een 
schoen die bij je past. 
Tijdens de beurs is er een 
schoenenactie met kortingen 
tot wel 70% op de lijstprijzen. 
ook ex rental schoenen worden 
aangeboden. Voor elk budget 
een oplossing. Naast schoenen 
ook volop ski’s, snowboards, 
funblades, shortski’s, schaat-
sen, zowel nieuw als ex rental.

Turner Dutch Designed ski’ s
Exclusief verkrijgbaar bij Tu-
day Sports zijn de Turner Dutch 
Designed ski’ s. Naast de kin-
der en junior ski’ s, de Winter-

motion cruiser en EAA78 short-
ski van afgelopen seizoen zijn 
er dit jaar nieuwe modellen in 
topdesigns toegevoegd aan het 
assortiment. De kinder en ju-
nior ski zijn in een nieuw jas-
je gestoken met een krasvas-
te toplaag, de kids en junior V2 
versie.
De Endurance unisex sport 
cruiser en de Seventy/ Thir-
ty super cruiser voor de echte 
skilled riders. Twee rocker ge-
bouwde modellen voor zowel 
op de piste als naast de piste. 

Gebruikt materiaal
Tuday Sports heeft ieder sei-
zoen een ruime collectie ge-
bruikt materiaal. 
Meest uit de verhuur en het 
Kinder Garantie Plan.
Ook kunt u uw gebruikte hard-
waren inbrengen voor verkoop. 
Geen kleding! Maar wel carve 
kinderski’ s, junior ski’ s, seni-
or ski’ s, snowboards, stokken, 
ski- /snowboardschoenen en 
helmen. Zo krijgt uw materiaal 
weer een tweede kans. U krijgt 
een bewijs van inlevering en 
de spelregels. Inbrengen tot en 
met donderdag 19 november. 

Gratis waxen/ slijpen actie
Goed onderhouden materiaal 
verlengt de levensduur en zorgt 
voor plezier tijdens uw vakantie. 
Breng uw materiaal voor on-
derhoud dit weekend en u ont-
vangt een bon voor ‘waxen en 
slijpen’ die u dit winterseizoen 
kunt besteden in de shop. 

RenTuday verhuur
Gaat u op wintersport en wilt u 
goed voorbereid op weg? Huur 

dan bij RenTuday. Geniet van 
uw volle week vakantie en geen 
gestress op uw eerste en laat-
ste dag van e vakantie. Kom 
rustig passen en meten. Vlak 
voor uw vertrek staat alle ma-
teriaal klaar. U bespaart vaak 
tientallen euro’s en krijgt altijd 
nieuw materiaal mee.

Tuday Funsports & Ski,
Nijverheidsweg 17,

Heemstede. 
WWW.TUDAYSPORTS.NL

Veel acties op Wintersportbeurs bij 
Tuday Funsports & Ski Heemstede

Ron Olijdamtoernooi 
bij HBC Tafeltennis

Heemstede – Zondag stond voor het 2e maal het Ron Olijdam 
jeugd/seniorentoernooi op het programma bij HBC Tafeltennis. De 
in mei 2012 overleden supervrijwilliger trok jarenlang in meerdere 
functies de kar voor de tafeltennisafdeling van HBC. 
Olijdam had altijd als doel om de jeugd- en seniorleden dichter bij 
elkaar te brengen. Om daarin een grote stap te zetten werd er, net 
als vorig jaar, een jeugd/seniorentoernooi georganiseerd. Jeugdle-
den vormden een dubbelteam met elke wedstrijd een ander seni-
orlid als partner. Ook stonden er steeds andere tegenstanders aan 
de andere kant van de tafel. Na een lang en warm applaus voor 
Olijdam en zijn aanwezige familie kon er worden begonnen. Tij-
dens het druk bezette toernooi werden er aan de bar, onder het 
genot van een hapje en drankje, herinneringen met elkaar opge-
haald waarvan er genoeg zijn. Na een sportieve middag met heel 
veel wedstrijden waren de winnaars bekend. Jeugdleden Quinten 
Broekhof en Caithlynn Meijer werden 1e en 2e! Bij de senioren 
eindigden Melle van der Linde en Peter Leenheer op genoemde 
volgorde bovenaan!  Voor hen allemaal waren er mooie bekers be-
schikbaar gesteld. Een geslaagd toernooi dat zich zeker zal gaan 
herhalen in 2016. Foto’s zijn te bekijken via www.hbctafeltennis.nl.

Kon. HFC vindt weg 
naar boven weer
Regio - Na wat mindere resul-
taten werd het vorige weekend 
Sneek met 7-2 aan de kant ge-
zet.
Zondag 8 november was het op-
nieuw raak. In een schitteren-
de eerste helft voltrok HFC bin-
nen een half uur het vonnis over 
HBS uit Den Haag. Het leek wel 
of HBS niets te zoeken had in 
de topklasse. Tegen de druk die 
HFC vanaf de eerste seconde 
uitoefende had HBS geen enkel 
antwoord. 
Uitblinker aan HFC zijde was op-
nieuw Mike van den Ban. Hij en 
zijn teamgenoot aan de ande-
re kant van het veld Rachid El 
Yaakoubi zijn razendsnel. Een 
geducht wapen en handenbin-
ders voor de verdedigende par-
tij. Na wat kansen en kansje in 
de beginminuten zorgde Van 
den Ban in de 17e minuut voor 
de 1-0. Na een overtreding in 
de 16 meter werd Noa de Jong 
van HBS uit het veld gestuurd. 
De toegekende strafschop werd 
door aanvoerder Opoku verzil-
verd 2-0.
Nog binnen het halfuur was het 
opnieuw Van den Ban die een 
snelle aanval over drie schijven 
beheerst afrondde 3-0. Uit een 

van de schaarse keren dat HBS 
in de buurt van het HFC doel 
kwam leverde dit zowaar een 
doelpunt op voor HBS. De HFC 
verdediging was niet scherp en 
de vrijstaande Jasper Rober-
ti van HBS tekende voor de 3-1. 
HFC spits Den Hartig mocht ook 
vertrekken van de scheidsrech-
ter na een vermeende overtre-
ding. Dus de pauze ging in met 
aan beide kanten nog maar 10 
spelers.

Na rust een andere wedstrijd. 
HFC liet het tempo zakken. Er 
werd slordig verdedigd er sloop 
onrust in het spel. Zo gemakke-
lijk als het in de eerste helft ging 
zo stroef liep het nu. HBS vocht 
zich terug in de wedstrijd. Op-
eenvolgende corners leverden 
hen echter niets op. Beide trai-
ners wisselden het maximale 
aantal spelers. Het spel werd er 
niet beter op. HFC staat na deze 
overwinning weer in het linker-
rijtje op een plek die volgend sei-
zoen recht geeft op een plaats-
je in de nieuw te vormen twee-
de divisie. Zondag speelt HFC de 
uitwedstrijd tegen de nummer 
16, Magreb’90 in Utrecht. 
Eric van Westerloo
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Heemstede – Een half jaar na 
de bevrijding, 14 november 1945, 
kwamen de heren Oscar Brink, 
A. Geling en P. Schuurtmans in 
het Wapen van Heemstede bij 
elkaar om de sportvereniging 
Heemsteedse Gymnastiekvereni-
ging op te richten. Na 1 jaar wa-
ren er al honderd leden en werd 
de naam GSV. Er bestonden 
al meer gymnastiekverenigin-
gen. De R.K. gymnastiekvereni-
ging WIK, Willen Is Kunnen,sinds 
1921 en DOS, Door Oefening 
Sterk. Beide verenigingen ver-
dwenen na de WOll. Door GSV 
werd gegymd in de gymzaal van 
de Bosch en Hovenschool, kleu-
ters betaalden f 0,50, aspiranten 
f 0,75 en senioren f 1,25. Gym-
kleding was er niet, men droeg 
in de onverwarmde zaal een alle-
gaartje aan kleding, maar op de 
turndemonstratie tijdens de be-
vrijdingsfeesten op 5 mei 1947 
was er al sprake van een af-
spraak zwart-wit. 

Groei 
In 1979 werd het duizendste lid 
ingeschreven. Nu zijn er meer 
dan 1500 leden, die kunnen kie-
zen uit dertig verschillende vor-
men van sport en denksport. 
Omstreeks 1975 kwamen de vol-
leyballers, wat later de tafelten-
nissers en badminton.  Basketbal 
kwam, gevolgd door nordic wal-
king, streetdance, Yoga en na-
tuurlijk de gym. Denksport groei-
de met klaverjassen en bridge 
met hele trouwe leden, die be-
gonnen in de watertoren en la-
ter in de kledingwinkel van Dik-
keboom en Raps die stond op de 
parkeerplaats van de Dekamarkt 
aan de Binnenweg. Van het eer-
ste lesuur in de week is GSV nu 
gegroeid naar 53 lesuren in zes 
dagen per week . Met Truus, 
Hans van Zadel en Jos Holdorp 
werd de jeugd opgeleid met als 
topper Anja Minnaard die het tot 
Rayonkampioen bracht. De jon-
gensgroep met Menno Lagas, 

Stijn de Jongh, Hendrik Hollan-
der en Pieter Jansen haalden 
twee jaar de zilveren medaille tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen. Nog steeds weet een 
groep van 18 meisjes zich be-
hoorlijk staande te houden in het 
Rayon en de Regio. Sinds 1980 
zijn er ook sportieve contacten 

geweest met Lemmington Spa. 

Eigen clubgebouw
Vanaf het klaverjassen in de 
kledingzaak wilde het bestuur 
een eigen onderkomen, Os-
car Brink richtte de Stichting 
GSV Heemstede op, de kleuter-
school de Klimop aan de Franz 

Schubertlaan sloot wegens 
een tekort aan leerlingen, GSV 
kreeg haar thuisbasis tot de dag 
van vandaag, waar Heemstede-
naren vanaf drie jaar tot onbe-
perkt, welkom zijn om te komen 
gymmen of te kiezen uit een van 
de vele mogelijkheden.
Ton van den Brink  

GSV, zeventig jaar 
Gymnastiek in Heemstede

HBC krijgt een extra kunstgrasveld
Heemstede - Tijdens de alge-
mene beschouwingen in de ge-
meenteraad van 5 en 6 novem-
ber werd raadsbreed een mo-
tie aangenomen. In deze motie 
wordt het college verzocht om zo 
spoedig mogelijk met een voor-
stel te komen om een tweede 
kunstgrasveld voor HBC moge-
lijk te maken.
De motie werd op verzoek van 
wethouder Ates vlak voor de 
stemming nog even aangepast. 
Hij is al enige tijd in gesprek met 
HBC over dit onderwerp. Hij wil-
de de onderhandelingen niet 
frustreren door de geformuleer-
de tekst over te nemen. Na aan-
passing kon hij leven met de mo-
tie. Uit zijn woorden bleek dat 
het college de realisatie van dit 
project belangrijk vindt.
De totale kosten worden ge-
raamd op 350.000 euro waarvan 
HBC bereid is 80.000 euro voor 
haar rekening te nemen.
Mocht de gemeente en HBC snel 
tot overeenstemming komen 
over de financiering en de voor-
waarden moet het mogelijk zijn 

om in de komende zomer met de 
aanleg te beginnen. Bij de start 
van het seizoen 2016/2017 kan 
HBC dan beschikken over een 
tweedeveld met een kunststof 
toplaag. 
Het extra veld is nodig om de 
aanwas aan nieuwe leden te ac-

commoderen. De afgelopen ja-
ren is HBC in ledenaantal ver-
dubbeld. Het huidige en enige 
kunstgras trainingsveld is vol-
gens de club en de voetbalbond 
onvoldoende bij het aantal leden 
dat HBC nu al heeft.
Eric van Westerloo

Sintfeest voor 
vluchtelingen

Heemstede - In het kader van 
het 125-jarig jubileum van to-
neelvereniging Alberdingk Thijm 
laat deze vereniging Sint kennis-
maken in zijn ‘kledingpaleis’ met 
vluchtelingen. Vluchtelingen die 
wonen in Heemstede, Benne-
broek en Vogelenzang zijn van 
harte welkom op woensdag 25 
november in het EHBO-gebouw 
naast de Bavokerk aan de He-
renweg 88a in Heemstede. De 
aanvang is 16.00 uur.

Vlooienmarkt in Hillegom
Regio - Zondag 15 november wordt een grote rommelmarkt ge-
houden in  Sportcentrum de Vosse te Hillegom. In deze sportac-
commodatie wisselen die dag weer vele gebruikte goederen, na 
het loven en bieden, van eigenaar. Het aanbod op een rommel-
markt is altijd divers en verrassend: van oude obligaties tot een 
authentiek houtsnijwerk van Bali of van een jaren zestig meu-
beltje tot een dvd van Andre Rieu. De vlooienmarkt duurt van 
10.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 2,50 (kinderen tot en 
met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). 

Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: 
organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 46 49. Of kijk op: 
www.mikki.nl.

Schapen in Groenendaal 
succesvol project

Heemstede - Hardnekkig en 
ongewenste groei van onder an-
dere de esdoorn en de braam 
is door bosbeheerders lastig te 
verwijderen. Om het bos vitaal 
te houden en de ongewenste 
groei toch te lijf te gaan, is in de 
maand augustus een proef ge-
daan met 94 schapen die een 
week lang in het Heemsteed-
se bos mochten grazen. Uit de 
nu gepubliceerde evaluatie blijkt 
dat de schapen hun werk voor-
treffelijk hebben gedaan. Uit bij-
gaande foto’s, voor en na de be-
grazing, is duidelijk te zien hoe 
fraai de dieren de esdoorn, bra-
men en brandnetels een kopje 
kleiner hebben gemaakt.

Enige problemen deden zich 
voor in dat deel van het bos waar 
honden vrij mogen rondlopen. 
Om de schapen niet aan stress 
bloot te stellen was het ‘honden-
deel’ van het bos op 10 augus-
tus niet toegankelijk voor hon-
den. Vooral hondenbezitters van 
buiten de gemeente keken nog-
al vreemd op toen zij het bos met 
hun hond niet in mochten. Bos-
werkers en handhavers stonden 
bij alle ingangen van het bos.

De gemeente wil de proef ook 
volgend jaar herhalen. Met uit-

zondering van het ‘honden-
bos’, dit gedeelte wordt in 2016 
overgeslagen. Door het rondlo-
pen van mens en dier is de be-
groeiing in dat deel toch al min-
der dan in het vrije gedeelte. De 
Schotse Hooglanders, de vaste 
bewoners van het bos, halen hun 
neus op voor een esdoorn of een 
bramenstruik. Schapen zijn min-
der kieskeurig. De gemeente be-
spaart op personele kosten. Daar 
staat tegenover dat de schapen, 
die eigendom zijn van PWN, wel 
iets kosten. Voor 300 euro per 
dag komen de schapen hun ma-
gen vullen in Groenendaal. Wet-
houder Heleen Hooij gaat probe-
ren bij de Provincie subsidie los 
te peuteren voor dit project.

De aan- en afvoer van de scha-
pen verloopt via de openbare 
weg. Dit alleen al is een stukje 
folklore waar vele inwoners ge-
tuige van zijn geweest. Het wordt 
dus in 2016 herhaald. Wanneer 
precies de volgende wandeling 
en graasweek worden gehou-
den is nog niet bekend. Ook in 
de gemeente Bloemendaal doet 
deze kudde haar nuttige werk. In 
overleg met PWN en Bloemen-
daal wordt een periode gekozen 
in de komende zomer.
Eric van Westerloo





Cabaret
Vrijdag 20 november ‘Kissy
Kissy’ van ‘Droog Brood’ in the-
ater De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur - entree: 19,50 euro. Kaar-
ten via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Film
Woensdag 18 november 
Film bij Casca Nova, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang 
20.00 uur. Entree: 7,-. Reserve-
ren tel. (023)548 38 28 kies 1.

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

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

Jeugd
Zaterdag 14 november Aan-
komst Sinterklaas en Pieten 
in de Haven van Heemstede, 
11.30 uur. Met dansschool Jo-
lein kunnen de kinderen een 
dansje maken.
Na ontvangst een rijtoer door 
het centrum.

Zaterdag 14 november Aan-
komst Sinterklaas en zijn pie-
ten in Bennebroek. Aanvang 
13.15 uur bij Jacob v Heems-
kerklaan, Ringvaart. Met rit 
oldtimer, en 14.45 uur bij Har-
tekamp, Herenweg 5 te Heem-
stede. 
Op 21 november komt Sint om 
12.00 uur bij AH, Schoollaan, 
13.00 uur bij Tuincentrum de 
Oosteinde, Zandlaan en 15.00 
uur bij winkeliers Zwarteweg.

Zaterdag 14 november
Balletauditie voor de Dans-
vakopleiding van Kon. Con-
servatorium Den Haag om 
14.00 uur bij Dans en Ballet-
studio Jolein, Sportparklaan 
16 Heemstede.
www.koncon.nl/dansvakoplei-
ding.

AgendA Woensdag 25 november 
(kinderen van) vluchtelingen 
die verblijven in Heemste-
de e.o kunnen kennismaken 
met Sinterklaas in het EHBO-
gebouw naast de Bavokerk 
Heemstede, Herenweg 88a. 
Aanvang 16.00 uur. Georga-
niseerd door 125-jarig toneel-
vereniging Alberdingk Thijm.

Lezingen
Woensdag 11 november bij 
Vrouwen van Nu Heemste-
de en Aerdenhout vertelt het 
echtpaar Vriend over hun le-
ven in Andalusië (Spanje). 
Met muziek, fi lmfragmenten 
en beeld. 14.00 uur. Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 2,50. Voor inlichtin-
gen: 023-5280340.

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

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

Dinsdag 17 november ver-
telt Thomas Verbogt over zijn 
roman ‘Als de winter voorbij 
is’. Arno Koek, eigenaar boek-
handel Blokker, interviewt 
hem. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang: 5,-euro. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.  
www.boekhandelblokker.nl

Donderdag 26 november 
vertelt Jan Oostenbrink over 
zijn boek ‘Innerlijke bereid-
heid’ bij Casca de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur; reserveren en 
kaartverkoop info@casca.nl  
Tel 023-548 38 28.
Info boek:
www.innerlijkebereidheid.nl.

Markten
Zaterdag 14 november Boe-
kenmarkt in de Grote of St 
Bavokerk Haarlem. 9.00-17.00 
uur. Vrij toegang. Tal van ac-
tiviteiten.

Muziek
Zaterdag 14 november Con-
cert Anthems v Händel tgv 
verjaardag Queen Anne en 
begrafenis Queen Caroline.
Haarlems Gemengd Koor,
Florilegium. Groenmarktkerk, 
Haarlem. 22,- euro. Info: 023-
5292830. Aanvang 20.15 uur.
Anthems v. Händel t.g.v. ver-
jaardag Queen Anne.

Zaterdag 14 november 
Haarlems Gemengd Koor 
treedt op in Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt, Haarlem.
Queensprogramma van Hän-
del. Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten: 22,- euro. 
Info: www.hgk-koor.nl.

Zondag 15 november Les 
Moucherons, 15.00 uur: Nieu-
we Kerk, Nieuwe Kerksplein 
36 Haarlem. Entree: 15 eu-
ro. Kaarten via de koorleden 
of via:
www.lesmoucherons.nl.
Zaterdag 21 november 
20.15 uur: NH Archief / Jans-
kerk, Jansstraat 40 Haarlem. 
Entree: 15 euro. Kaarten via 
de koorleden of via:
www.lesmoucherons.nl.

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

Zondag 15 november Vo-
caal ensemble Corde Voca-
li met werk van Nederlandse 
componisten in de St. Joseph-
kerk, Jansstraat 43, Haarlem 
om 15.00 uur. Toegang: gratis 
(collecte aan de uitgang).

Vrijdag 20 november Com-
battimento met Dolci d’Italia. 
Barokmuziek en wijnproeverij. 
Oude Kerk, aanvang 20.15 uur.
Kaarten à 21,- euro via
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling. 

Zaterdag 21 en zondag 22 
november Vrouwenkoor Hoor 
Haar viert 25-jr jubileum met 
bewerking van opera Alces-
te. Loc: Oosterkerk, Zomer-
kade 165 Haarlem. Aanvang 
15.30 uur. Zaal open: 14.45 
uur. Kosten: 12,- euro. Kaar-
ten via koorleden, aan de zaal 
of via www.vrouwenkoorhoor-
haar.nl.

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

Open dagen
Zaterdag 14 november 
Scouting WABO Heemstede 
houdt open dag voor meisjes 

die op scouting willen. 10.30 
tot 12.30 uur. 
www.facebook.com/Scou-
tingWABO & www.waboscou-
ting.nl of neem contact op via
info@waboscouting.nl.

Tentoonstellingen
Donderdag 12 november  
t/m 29 november Werk van 
Angeline Donk en Eveline 
Hardeman in De Waag, aan 
het Spaarne Haarlem. Thema 
‘Een zoektocht naar verstilde 
Kunst’. 
Info: www.angelinedonk-
schilderijen.nl, www.eveline-
hardeman.nl en www.kzod.nl.

Tot 6 januari tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek 
Heemstede: Japanserie van 
Henk Sigmond Mellink. Toe-
gang gratis. De Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede. www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl

Tot en met vrijdag 2 decem-
ber werk van de cursisten van
Marianne Vrijdaghs (Olieverf/
Portretschilderen). In activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de tijdens openingsuren. (van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur en van 13.00-17.00 
uur).  

Theater
Donderdag 12 november 
presenteert Fahd Larhzaoui
zijn voorstelling ‘Schijn’, over 
zijn coming out als homo.
Theater de Luifel, aanvang: 
20.15 uur, 17,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.
Vrijdag 13 november ‘Heil-
loos’ door Kirsten van Teijn. 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur, entree 17,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Zaterdag 14 en zondag 15 
november ‘En ik dan?’ Een 
stuk van Annie M.G. Schmidt, 
bewerkt door regisseur Marij-
ke Kots. Komedie te zien in De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Aanvang zaterdag 20.00 
uur, zondag 14.00 uur.
Kaarten: 10,-. Reserveren: in-
fo@toneelgroepperspektief.nl 
of telefonsich via 06-57273878 
(na 16.00 uur).

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

VRIJDAG 20 NOVEMBER 

COMBATTIMENTO 
Muzikale lekkernijen uit de Italiaanse barokliteratuur

ZATERDAG 28 NOVEMBER 

FUSE De spraakmakende huisband
van Podium Witteman

DONDERDAG 10 DECEMBER 

KEES VAN KOOTEN
Komisch cartoon en vijf bypasses

VRIJDAG 11 DECEMBER 

SAMBA SCHUTTE
Show over Holland, op z’n Hollywoods

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

Muzikale lekkernijen uit de Italiaanse barokliteratuur

De spraakmakende huisband

Komisch cartoon en vijf bypasses

Show over Holland, op z’n Hollywoods

∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

ZATERDAG 12 DECEMBER 

DOMINIC SELDIS
Een avond contrabas, muziek en humor
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‘Heilloos’
in de Luifel
Heemstede - ‘Heilloos’ van ca-
baretière Kirsten van Teijn is een 
kwetsbare muzikale voorstel-
ling over waar je vandaan komt 
en waar je je heil vindt. Onge-
geneerd, onvoorspelbaar en ui-
terst komisch cabaret op vrijdag 
13 november in Theater de Lui-
fel. De voorstelling vangt aan om 
20.15 uur.
Kirsten van Teijn komt uit Hei-
loo. 26 Jaar geleden op de we-
reld gekwakt, zonder gebruiks-
aanwijzing. Maar toch is ze geen 
heilloze, zoals haar grootvader, 
die dertig jaar lang een dubbel-
leven leidde. Mysterieus hoe hij 
dit voor elkaar kreeg. Is het daar-
om dat ze graag peutert aan dat-
gene wat wij het liefst verborgen 
houden? Dat ze geluk met wan-
trouwen ondergaat?
Heilloos is een gedurfde, maar 
kwetsbare muzikale cabaret-
voorstelling over waar je van-
daan komt en waar je je heil 
vindt. Kirsten wordt op gitaar 
meer dan verdienstelijk begeleid 
door Leon Sibum.

Volwassen
Van Teijn zette zichzelf in 2013 
op de kaart door op het Gronin-
ger Studenten Cabaret Festival 
in één klap alle drie de prijzen 
in de wacht te slepen: jury-, pu-
blieks- én persoonlijkheidsprijs.
Nu komt zij met haar debuut-
voorstelling, Heilloos, een fraaie 
woordspeling op het feit dat ze 
uit Heiloo komt en dat oord op 
haar zeventiende ook weer snel 
ontvlucht is.
Entree bedraagt 17,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Feestelijke installatieviering pastoor Quadvlieg
Heemstede - Op zondag 15 no-
vember wordt om 10.00 uur in 
de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart, Valkenburgerplein 20 te 
Heemstede, pastoor J. Quadvlieg 
geïnstalleerd als administrator-
pastoor van de parochies Kla-
verblad, de Rooms Katholieke 
parochies van Bennebroek, 

Heemstede en Vogelenzang. 
Tevens is er deze viering aan-
dacht voor het afscheid van 
Vicaris Bruggink.

Na afloop van de viering is er 
achterin de kerk gelegenheid 
om, onder het genot van een 
kopje koffie/thee en een gebakje 

kennis te maken met de nieuwe 
pastoor en hem geluk te wensen 
met zijn benoeming.

In de Heilige Bavo (Heemstede), 
St Jozef (Bennebroek) en On-
ze Lieve Vrouw Tenhemelopne-
ming (Vogelenzang) vinden zon-
dag geen vieringen plaats.

Jarige Alberdingk Thijm viert 125 jaar toneel
Tartuffe van Molière in Stadsschouwburg

De volledige cast van Alberdingk Thijm (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Tartuffe gaat over de schijnheili-
ge bedrieger Tartuffe, die intrekt 
bij de naïeve, rijke goedzak Or-
gon en hem zijn huis en doch-
ter wil ontfutselen.  De vraag is 
of Orgon bijtijds achter de ware 
aard van Tartuffe komt.
Luc van de Lagemaat: “Het is 
een luchtig en groots stuk, waar 
een flinke bezetting voor nodig 
is. Het unieke is dat alle spelers 

Regio – Toneelgezelschap Rederijkerskamer Alberdingk Thijm 
bestaat 125 jaar. Dit jubileum wordt op 20 november uitbundig 
gevierd met een prachtig klassiek stuk van Molière. Van zijn 
hand kwam het stuk Tartuffe, dat wordt uitgevoerd op het po-
dium van de Haarlemse Stadsschouwburg. De vertaling uit het 
Frans, die zo dicht mogelijk bij de originele tekst is gebleven, 
werd gemaakt door Peter Verstegen. De regie is in handen van 
Luc van de Lagemaat.

en bestuursleden aan dit stuk 
deelnemen. Zowel voor als ach-
ter de schermen.” Bianca Nun-
nink speelt mevrouw Pernelle in 
het stuk: “Omdat het een zeven-
tiende eeuws stuk  is uit 1664,  
zijn het volle teksten, kenmer-
kend voor deze tijdsperiode. Dat 
is voor ons weleens moeilijk om 
te spelen. Maar zoals onze regis-
seur het neerzet is het bijzonder 
vermakelijk toneel.  Wij voeren 
echt een verrassend stuk op dat 
in een uniek jasje is gestoken.” 
Yvonne Sipman, die de rol van 
‘Elmire’ speelt, vult aan: “Het leu-
ke van Molière is het ‘Comedia 
dell’arte’ element. Dat spreekt 
heel veel mensen aan. Met 125 

jaar Alberdingk Thijm mag je 
best lekker uitpakken. Dit stuk 
is heerlijk theatraal toneel. En 
het is ook supergaaf dat we  dit 
als Haarlems toneelgezelschap  
‘prime time’ mogen opvoeren in 
de Haarlemse Stadsschouwburg. 
Het leuke van Alberdingk Thijm 
is dat we als een familie met el-
kaar omgaan en gezamenlijk 
naar een productie toeleven. Ie-
dereen laat elkaar in zijn waarde 
en fouten maken mag. Zo zet je 
samen een goed resultaat neer. 
En ik hoop dat we dat nog vele 
jaren mogen voortzetten.”

Kaarten voor deze voorstelling, 
inclusief garderobe en drankje, 
kosten 17,50 euro (CJP en Haar-
lemPas 15,- euro) en zijn ver-
krijgbaar via www.theater-haar-
lem.nl, tel.: 023-5 12 12 12, bij de 
dagkassa van de Philharmonie of 
aan de zaal. Aanvang: 20.15 uur.
Meer informatie:
www.alberdingk-thijm.nl.
Bart Jonker

Bijeenkomst 
HVHB

Heemstede - Op donderdag 
19 november houdt de Histo-
rische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB) haar na-
jaarsbijeenkomst in Het Trefpunt 
aan het Akonietenplein in Ben-
nebroek. Het programma be-
gint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur bent u welkom voor koffie 
of thee. Tijdens deze bijeenkom-
sten wordt onder meer gespro-
ken over nieuwe monumenten.
Architectuurhistoricus Wim de 
Wagt houdt met veel fotomate-
riaal een inleiding over wat ge-
bouwd is in Heemstede en Ben-
nebroek tijdens de wederop-
bouwperiode (1945-1970). Een 
aantal ervan wordt door de 
HVHB voorgedragen voor plaat-
sing op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Dan komt  histo-
risch filmmateriaal aan de orde. 
Het gaat om aan de HVHB ge-
schonken films over Heemstede 
uit particulier bezit, tot op heden 
nog niet vertoond. Voorts zal Ju-
an Christoffels laten zien hoe het 
Sint Luciaklooster in Bennebroek 
wordt gerestaureerd en omge-
bouwd tot een complex van ge-
zinswoningen en appartemen-
ten. Na afloop, rond 21.45 uur, is 
er zoals gebruikelijk de gelegen-
heid tot napraten onder het ge-
not van een drankje en een hap-
je. Toegang is gratis.

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

Dinsdag 17 november PKN 
Heemstede houdt avond over 
de Wadden, een christelij-
ke school met jonge moslims. 
Locatie: Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.
Aanvang 20.00 uur. Entree: 5,- 
euro.

Woensdag 18 november 
Vrijwilligerspunt Heemstede 
organiseert feest voor vrijwilli-
gers, 19.30-21.30 uur.
Locatie: Burgerzaal, Raadhuis 
Heemstede.
Info: 023-5483826.
www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl

Donderdag 19 november 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek komt bijeen 
in Trefpunt, Bennebroek (Ako-
nietenplein).
Vanaf 19.30 uur Onderwerpen: 
nieuwe monumenten, histo-
risch filmmateriaal en St. Lu-
ciaklooster Bennebroek. Toe-
gang gratis.
Info: www-hv-hb.nl.

Woensdag 25 november 
Mini-symposium ‘Dementie. 
Er zijn oplossingen thuis!’ bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur).
Toegang gratis.
Aanmelden:
info@homeinstead.nl of
023-82 00 392. 

Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 18 
november gaan de kinderen met 
een mooie portemonnee-sluiting 
en een eigengemaakt zakje hun 
eigen portemonnee of brillenko-
ker maken.  De Knutselclub is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.00 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer zijn: 
5,- euro een kaart voor 5 keer 
kost 22,50. Kinderen graag aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

‘We zijn allemaal voorbijgangers 
die elkaar even aankijken’
Heemstede - Dinsdag 17 no-
vember is Thomas Verbogt te 
gast bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede en 
zal hij in gesprek gaan met Arno 
Koek over zijn nieuwste boek ‘Als 
de winter voorbij is’. De aanvang 
is 20.00 uur.
Het kunnen maar een paar se-

conden zijn die je leven uiteinde-
lijk bepalen. Iemand aankijken of 
juist niet. Ineens gekust worden 
op een zomerse dag. Meer hoeft 
het niet te zijn. Zo vergaat het 
de hoofdpersoon van deze ro-
man, die jaren leeft met de her-
innering aan zo’n moment. Maar 
de herinnering alleen is niet ge-

noeg. ‘Als de winter voorbij is’ 
is een verhaal over schuld en 
schaamte, en het besef dat we 
allemaal voorbijgangers zijn die 
elkaar even aankijken of aanra-
ken. Een verhaal over de vraag 
waar het nu uiteindelijk om gaat: 
om de waarheid of de werkelijk-
heid. Als de winter voorbij is – 
het is een belofte, het is de hoop 
op iets nieuws.
Toegang 5,- euro. Reserveren is 
gewenst: 023-5282472.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Platform vluchtelingen 
aan het werk

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Sint op het dak in Jan van Goyenstraat
Op zaterdag 21 november ‘klimmen’ Sinterklaas 
en de pieten weer het dak op in de Jan van 
Goyenstraat (bij Jantjes speelgoed). Om ongeveer 
16.30 uur komt de bus met de Pietenband de straat 
in rijden en dan begint het feest pas goed. Er wordt 

Donderdagavond 19 november
Bijeenkomst voor bewoners over 
criminaliteit
Op donderdag 19 november 2015 organiseert 
de gemeente Heemstede een bijeenkomst 
voor bewoners van de Dichtersbuurt, 
Spoorbuurt en (deels) Bloemenbuurt over 
criminaliteit. Een ex-rechercheur geeft uitleg 
over diverse vormen van criminaliteit.
Daarna geeft de politie ‘team Kennemerkust’ 
inzicht in de methodes en cijfers van 
woninginbraak in uw wijk. Ook krijgt u tips 
zodat u bepaalde vormen van criminaliteit 
eerder herkent en weet wat u kunt doen om te 
voorkomen dat u slachtoffer wordt.
 

geoefend met zingen en de pieten delen snoep uit 
aan de kinderen.

Kijk voor meer informatie op 
www.janvangoyenstraat.nl 

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende 
vormen van criminaliteit en fraude aan de orde zoals 
woningovervallen, babbeltrucs, inbraak, straatroof, 
identiteitsfraude, internetfraude, bankfraude en 
pinpasfraude. Ook leert u hoe u veilig kunt kopen 
op internet en hoe u kunt betalen zonder veel 
risico’s te lopen uw geld kwijt te raken.

De bijeenkomst is in het Coornhert Lyceum, 
Lyceumlaan 1 (hoofdingang) , Haarlem en duurt 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop met koffie vanaf 
19.00 uur.

Meer informatie en aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld hierin uw naam, 
telefoonnummer en het aantal deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023-5485745. Het aantal 
plaatsen is beperkt, deelname is op volgorde van 
aanmelding. De deelname is in eerste instantie voor 
bewoners van de Dichtersbuurt, Spoorbuurt en 
Bloemenbuurt. Woont u elders in Heemstede en 
wilt u ook graag komen, neem dan even contact op 
via bovengenoemd telefoonnummer.

 Intocht Sinterklaas
 zaterdag 14 november vanaf 11.30 uur

 Heemstede herdenkt
 woensdag 18 november van 18.00-21.00 uur

 Vrijwilligersfeest 
 woensdag 18 november van 19.30-22.00 uur

 CJG workshop gamen en social media
 donderdag 19 november van 20.00-22.00 uur

Kijk voor meer informatie over deze 
evenementen op www.heemstede.nl

Agenda



Nieuwe regelgeving
Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016
Op 27 oktober 2015 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 vastgesteld. 
Hiermee is het Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015 
vervallen.

Uitvoeringsregelingen bij Marktverordening 
Heemstede 2015
Op 22 september 2015 heeft het college de 1e 
en 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komen de 
1e en 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening, 
vastgesteld bij collegebesluit van 15 maart 2005 en 
8 juli 2003 te vervallen. 

Marktverordening Heemstede 2015
Op 29 oktober 2015 heeft de raad de 
Marktverordening Heemstede 2015 vastgesteld. 
Hiermee komt de Marktverordening gemeente 
Heemstede 2003 te vervallen.

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

Op 3 november 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer 
H. van Baekel voor de verkoop van kerstbomen van 
7 december 2015 tot en met 24 december 2015. 

De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 november 2015 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een berging aan de Erasmuslaan 10 
  (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen de verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een hekwerk langs het Kwakelpad 
  (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  realiseren van een dakopbouw aan de 
  woning aan de Landzichtlaan 54 
  (openbaar)

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Tijdelijke standplaatsvergunning voor verkoop kerstbomen

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Zo’n 170 inwoners waren woensdagavond 23 
september aanwezig bij de bijeenkomst in het 
raadhuis die als centrale vraag had: Hoe helpt 
Heemstede vluchtelingen? Deze avond hebben 
14 mensen zich aangemeld om in een platform 
aan de slag te gaan met de suggesties die deze 
avond zijn gedaan. Het platform is inmiddels 2 keer 
bijeengekomen en werkt ideeën uit om de mensen, 
die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen 
en nu in Heemstede zijn komen wonen, zich thuis 
te laten voelen. Zo is het idee uitgewerkt om aan 

de hand van kunst de Nederlandse taal te leren. 
De cursus wordt door vrijwilligers gegeven. Op de 
Dag van de Mensenrechten worden deze nieuwe 
inwoners uitgenodigd voor een diner bij Casca 
waar ze aan kunnen geven waar hun behoefte 
ligt. Het platform werkt veel samen met Stichting 
Vluchtelingenwerk om op deze behoefte in te 
kunnen spelen. Verder buigt het platform zich over 
hoe onderwijs gegeven kan worden en hoe de 
buurt betrokken kan worden bij de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning.  

Platform Vluchtelingen aan het werk

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianalaan 3, plaatsen lichtreclame, 

wabonummer 29632, 26 oktober 2015
- Franz Lehárlaan 38, het plaatsen van een erfaf-

scheiding, wabonummer 29733, 29 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 31, het plaatsen van tijdelijke 

spandoekreclame voor maximaal 6 maanden, 
wabonummer 29034, verzonden 6 november 
2015

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een acacia, 
wabonummer 29370, verzonden 6 november 
2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Column ‘Kijk op Nederland’
Om meer begrip te kweken voor het leven in een 
oorlog, te moeten vluchten en hoe het is om als 
buitenstaander in Nederland terecht te komen, 
is een Syrische vluchteling gevraagd een column 
te schrijven. Inmiddels is deze column al vier 
keer geplaatst in De Heemsteder. We kunnen de 
ervaringen en belevenissen lezen van Khaled, die 
in Syrië als journalist werkte en nu een jaar met zijn 
gezin in Bennebroek woont. 
Meer informatie? Zie www.heemstede.nl 
-> Hoe helpt Heemstede Vluchtelingen

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Vaststelling beleidsplan Bruggen en beschoeiingen 2015-2020
Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het 
beleidsplan Bruggen en beschoeiingen 2015-
2020 vastgesteld. Het plan beschrijft de manier 
waarop het onderhoud en vervanging van bruggen 
en beschoeiingen in de komende 5 jaar wordt 

uitgevoerd. Zo wordt onder andere ingegaan op de 
keuze van materiaalgebruik (keuze voor duurzame 
materialen), de gewenste beeldkwaliteit en de wijze 
van financiering. 

Het plan is in te zien via www.heemstede.nl 
->Politiek en organisatie ->Vergaderstukken-> 
Kalender. 
Kies in de vergaderkalender de raadsvergadering 
van 29 oktober 2015 en bekijk de vergaderstukken.



Giro555 
legt uit
Heemstede - Leerlingen van 
basisschool Icarus in Heemstede 
organiseerden twee jaar geleden 
een actie om geld in te zamelen 
voor slachtoffers van de tyfoon 
op de Filipijnen. Ze verkochten 
cupcakes, hielden sponsorlopen 
en toneelstukken. De 1500 euro 
die ze daarmee ophaalden stort-
ten ze op Giro555. Giro555 be-
zocht op 4 november de school 
om hen te vertellen wat er tot nu 
toe met het geld is gebeurd.
 
Het meeste geld is gegaan naar 
huizenbouw, toegang tot wa-
ter en de bouw van toiletten, 
vertelde Jos de Voogd van Cor-
daid, één van de hulporganisa-
ties achter Giro555. Met het Ne-
derlands geld kon veel hulp wor-
den gegeven: meer dan 200.000 
mensen kregen bijvoorbeeld on-
derdak en 80.000 kinderen kun-
nen weer naar school. Ook zijn 
mensen in de Filipijnen beter 

voorbereid op rampen, bijvoor-
beeld doordat ze veilige evacua-
tieruimtes hebben gebouwd.
 
Zondag 8 november is het twee 
jaar geleden dat supertyfoon 
Haiyan de Filipijnen trof. Miljoe-
nen mensen hadden hulp no-
dig. Nederland organiseerde een 
Nationale Actie voor Giro555. 
Honderden acties in Nederland 

werden opgezet. De totale op-
brengst was ruim 36 miljoen eu-
ro. Daarvan verlenen de hulpor-
ganisaties achter Giro555 hulp 
tot eind 2015.

Hulpverleners van Giro555 gaan 
deze weken op bezoek bij men-
sen die 2 jaar geleden actie voer-
den om te vertellen wat er met 
het geld is gebeurd.

De Wadden: Jonge moslims
op een christelijke basisschool
Heemstede - Ibrahim en Mu-
sa, of wel Abraham en Mozes. 
De namen van deze aartsvader 
en profeet zijn bekend. Zij ko-
men niet alleen in de Bijbel voor, 
maar spelen ook een grote rol in 
de Koran, het heilige boek van 
de moslims. Ook Jezus wordt in 
de Koran genoemd, maar dan 
als profeet en wegbereider van 
Mohammed. Op dat punt gaan 
christenen en moslims uiteen. 
Maar ze hebben ook veel ge-
meen. En ze komen elkaar in on-
ze samenleving steeds meer te-
gen. Ook in het onderwijs.

Basisschool De Wadden heeft 
twee locaties in het cultureel 
veelkleurige Schalkwijk. Deze 
scholen vallen onder de christe-
lijke stichting Salomo. De vraag 
is hoe religie en identiteit vorm 
krijgen op een christelijke school 
die in de afgelopen jaren een 
zogenoemde multiculturele 
school is geworden. Een groot 

deel van de leerlingen heeft een 
islamitische achtergrond. Wat 
wordt er in die situatie verwacht 
van leerkrachten, van ouders en 
van de leerlingen? En wat levert 
dat op?

Annelies Siezenga, afkomstig uit 
Heemstede, is sinds 2012 werk-
zaam op basisschool De Wadden 
in Haarlem waar zij de dagelijk-
se leiding heeft. Eerder werkte zij 
op een aantal scholen in Hoofd-
dorp, eerst als leerkracht, later 
tevens als bouwcoördinator en 
vervolgens als adjunct-directeur.
Annelies komt dinsdag 17 no-
vember praten over de visie van 
haar school op de eigen iden-
titeit bij PKN Heemstede, Pau-
wehof aan de Achterweg 19 in 
Heemstede. De aanvang is 20.00 
uur en de entree bedraagt 5,-. 
Vragen als ‘Hoe luidt die visie en 
hoe krijgt die vorm in de praktijk 
van alledag?’ komen aan de or-
de. Er is ook ruimte voor vragen.

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 24 november 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout bevinden. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 

zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering boot Heemsteeds Kanaal 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een naamloze, groene kunststof boot, in het 

Heemsteeds Kanaal op ligplaats MZK029, ter 
hoogte van de Prinses Beatrixschool.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is 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.

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

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

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

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

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

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

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

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