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IEDERE ZONDAG T/M 18 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR
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Bont pietenspektakel rondom Sinterklaas
Heemstede – Gelukkig 
was de ME afgelopen zater-
dag niet nodig in Heemste-
de want iedereen had het ge-
woon hartstikke naar zijn zin 
tijdens de intocht van Sint-
Nicolaas. De Goedheiligman 
kwam dit jaar aan bij ’t Mo-
lentje in plaats van in de ha-
ven. Veel kinderen zorgden 
met hun ouders of opa en 
oma voor een warm welkom 
aan het adres van Sint, die de 
komende weken van zich laat 

zien. Mét zijn pieten en dat 
is een bont gezelschap ge-
worden: van zwart tot bruin 
en van schoornsteenpiet tot 
pietjes met een rood of geel 
gezichtje. Ook waren de vro-
lijke helpers van Sint in bont-
gekleurde kledij gestoken: 
lekker paars of juist knal-
groen en natuurlijk getooid 
met traditionele muts. Dat 
kleurrijke gezelschap fleurt 
de herfst wél op! Aankomen-
de zaterdag, 19 november, 

kunnen kinderen wederom 
genieten van Sinterklaas die 
blij is met álle kinderen – nie-
mand uitgezonderd – als hij 
op het dak verschijnt in de 
Jan van Goyenstraat. Dat is 
vanaf 17.30 uur maar eerder 
al die dag, vanaf 16.30 uur, 
kun je in genoemde straat in-
zingen met de Pietenband. 
Kijk ook even (elders in deze 
krant) naar het verslag en al-
le foto’s die Eric van Wester-
loo maakte.

Buurtbewoners akkoord met Vomar 
maar zorgen en strijdlust blijven
Heemstede - Op de infor-
matieavond van 8 novem-
ber gaf BBO (Buurtgenoten 
Binnenweg Oost)-voorzit-
ter Bart Offerman uitleg over 
de stand van zaken rond de 
nieuwe Vomar. De bewoners 
kunnen niet anders dan de 
bouw accepteren, was zijn 
conclusie. Dat laat onverlet 
dat de bewoners blijven strij-
den voor een oplossing die 
de overlast voor de omgeving 
tot een minimum beperkt. De 
vereniging BBO wil in ge-
sprek blijven met de ont-
wikkelaar en de gemeente. 
Bottleneck blijft de ontslui-
ting van de parkeergarage. 
Alle verkeer via de smalle 

Eikenlaan leiden is geen op-
tie voor de buurt. De BBO 
pleit voor een in- en uitrit aan 
de Binnenweg. Ook dit is niet 
ideaal gezien de confrontatie 
van in- en uitrijdend verkeer 
met fietsers, voetgangers en 
autoverkeer. De gemeen-
te omarmt de Vomar omdat 
er een garage komt voor 100 
auto’s. Dit zou het parkeer-
probleem op de Binnenweg 
oplossen. Schijn bedriegt 
vindt BBO omdat er rond de 
bibliotheek parkeerplaatsen 
verdwijnen en bezoekers van 
de bibliotheek en de nieuwe 
kinderopvang parkeerplek-
ken opeisen. Ook het perso-
neel moet hun vervoermiddel 

kwijt, al zou dat bovengronds 
een plaats moeten krijgen.
De Vomar zelf verwacht dat 
hun klanten 70 plaatsen in-
nemen. Kortom, van de 100 
plaatsen blijft uiteindelijke 
maar een fractie over voor 
het oplossen van de parkeer-
druk. Offerman refereerde 
aan de stellingname van de 
VVD, waarvan de voormali-
ge wethouder heeft gezegd 
dat een ingang aan de Eiken-
laan onhoudbaar is. D66 stelt 
in haar voorwaarden dat de 
inrit van de garage aan het 
Julianaplein moet komen. 
Een optie die qua kosten en 
verkeersafwikkeling onhaal-
baar lijkt. Of de overige win-

keliers er beter van worden 
werd ook besproken. Waar 
de ingang ook komt, Vomar-
klanten zullen meestal via de 
Julianalaan het gebied weer 
verlaten. Voorzitter Van Lim-
burg van de winkeliersvereni-
ging meldde dat zijn bestuur 
binnenkort vergadert en dat 
de ingang van de garage 
gespreksonderwerp is. Hij 
vindt dat de BBO niet op de 
stoel van de winkeliers moet 
gaan zitten. Feit blijft dat het 
noorden van de Binnenweg, 
na het vertrek van de Vo-
mar aldaar, het nog moeilij-
ker krijgt. Volgens de bewo-
ners hebben huizenbezitters 
aan de Julianalaan het recht 
om 3 meter van de oprit te 
gebruiken. Dit verkleint de 
manoeuvreerruimte van 
vrachtwagens. Tevens heeft 
de ontwikkelaar nog lang 

niet alle panden en grond 
in bezit om te kunnen star-
ten. De gemeente heeft be-
sloten verkeerstellingen uit 
te voeren om te zien wat de 
consequenties zijn. Volgens 
BBO heeft zij dat al gedaan 
en zijn de gegevens beschik-
baar. Volgens de deze buurt-
genoten leidt een in- en uit-
gang op de Binnenweg tot 
extra verkeer op de Zand-
vaartkade, Raadhuisstraat, 
Haemstedelaan, Kerklaan en 
zijstraten tot bijna 5890 be-
wegingen per dag. Een in- 
en uitgang aan de Eikenlaan 
geeft een toename van 500 
voertuigbewegingen nu, naar 
2420. 
Eric van Westerloo

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Raadhuisstraat 94
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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 zich het 
recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te 
korten. Houdt maximaal 300 
woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 20 november, 10.00 
uur onderwijsdienst
spreker: dhr. P. de Jong

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 20 november, 10u. 
Voorganger prof. dr. M.A. 
Smalbrugge.
Zondag der Voleinding, 
herdenking van de overle-
denen.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Herdenkingsdienst 
Zondag 20 november om 
10.00 uur

Ds. M.van Duijn

Na de dienst is er koffi e 
drinken in Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 20 november, 10u. 
ds. E.Th. Nak-Visser, laatste 
zondag kerkelijk jaar-her-
denking overledenen in de 
JOOST-viering.
M.m.w. cantorij.

Kom in de kring en Jeugd-
viering.

www. pk ntrefpun.nl                     

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 20 november, Laat-
ste zondag kerkelijk jaar.
Oude Kerk, Wilhelminapln: 
10u. ds. A. Molendijk en ds. 
P.I.C. Terpstra. Crèche (tot 4 
jr) en Kinderkring (4 tot 12 
jr).

www.pknheemstede.nl

Geen omnummering aan de 
oneven kant, maar wel de 
naamsverandering van Val-
kenburgerstraat in de jaren 
30 naar de Valkenburgerlaan.
De bouwfase is begin jaren 
20 (nummers 73 tm 91) en 
later in de jaren 20 39 tm 71 
(tot aan de Lentelaan).
Van enige vorm van bedrij-
vigheid starten bij nummer 
55 - al kunnen we niet hele-
maal voorbijgaan aan num-
mer 41 - waar eind jaren 20 
eerst Drupsteen’s kolenhan-
del zat. In de beginjaren 30 
verkocht mej. Taskin hoeden, 
maar kon ze ook herstellen. 
Verder was het alleen woon-
huis. De toenfoto (fragment 
van een ansichtkaart van het 
NHA) laat Valkenburgerlaan 
55 helemaal aan de linker-
kant zien. Fraai beeld is de 
tram.
In de Eeerste Heemsteed-
sche Courant van 31 augus-
tus 1928 lezen we dat Ra-
dio-Showroom ‘Valkenburg’ 
de zaak uitgebreid heeft met 
een modern ingerichte ge-
hoorzaal. Vanaf 1 september 
zouden de nieuwste radio-
toestellen gedemonstreerd 
worden. Volgens een adver-
tentie in het Haarlems Dag-
blad van 19 november 1927 is 
de Radio-showroom op Val-
kenburgerstraat 39 begon-
nen.
Op 2 november 1928 lezen 
we in de Eerste Heemsteed-
sche Courant dat je een wis-
selstroomtoestel kunt kopen 
met luidspreker en anten-
ne voor fl .150. In 1929 lezen 
we in een advertentie de mo-
gelijkheid om je aan te slui-
ten bij de ‘Heemsteedsche 
Radio-Centrale’ om te luis-
teren naar muziek. Er waren 
toen twee radioprogramma’s, 
maar het H.R.C. verzorgde 
ook eigen uitzendingen.
Volgens een advertentie van 
8 november blijkt de Radio-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (13)

showroom ook fotomateri-
aal te verkopen, zoals Agfa 
en Kodak op het adres Val-
kenburgerlaan 53-55. Op 31 
mei 1929 wordt bekendge-
maakt dat de zaak van eige-
naar verandert. H.A.C. Horn 
geeft het stokje door aan J.J. 
Lichtenveldt. Op 10 janua-
ri 1930 worden nog steeds 
nieuwe radiotoestellen aan-
geboden op de nummers 53-
55, maar vreemd is wel, dat 
in het adressenboek van 1 
januari 1930 ‘Valkenburg’ 
wordt vermeld op Valkenbur-
gerlaan 89-91. Op 2 maart 
1932 wordt in het Haarlems 
Dagblad het faillissement 
vermeld van de Radio-show-
room.
Nadien is het vooral in ge-
bruik als woonruimte, maar 
in het adressenboek van 1 
april 1969 staat toch ook ver-
meld de ‘Algemene Protes-
tantse Begrafenisonderne-
ming K. de Vries’.
Op de nufoto van november 
2016 van Harry Opheikens is 
niets meer terug te zien van 
zakelijke verkeer en is het 
een woonhuis.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 





Column 

Een brief
van de postbode
Snif...

Vorige week stond de 52ste 
‘Brief van de postbode’ in de 
Heemsteder. 52 brieven, een 
jaar rond, dus een mooi mo-
ment voor mij om er een ein-
de aan te breien. 
 
Op verzoek van een aantal 
lezers heb ik alle stukjes van 
het afgelopen jaar gebun-
deld in een eenvoudig, hand-
gekopieerd boekje. (In opge-
rolde vorm past het in iedere 
schoen!) De stukjes die mijns 
inziens teveel getekend wa-
ren door mijn onervarenheid 
en/of de deadline van de 
krant, zijn opgenomen in een 
herschreven versie, en aan 
het geheel zijn vier nog níet 
gepubliceerde stukjes toe-
gevoegd.  Die dienden zich 
weliswaar nogal laat bij mij 
aan, maar ja, dan zeg je toch 
niet tegen zo’n stukje: “Sorry 
het jaar is al vol.” Dat zou zie-
lig zijn. Dus die moet u maar 
zien als een soort dertiende 
maand. 
 
Wilt u ook een ‘boekje van de 
postbode’, maakt u dan 3,- 
euro over op rek. nr. NL84 
ABNA 0566 3774 89  en ver-
meldt u daarbij uw adres. Of 
stuurt u uw gegevens aan 
uwpostbode@gmail .com 
of aan Inge van Eijk, Depot 
Einthovenlaan, Garagebox 6, 
2105 TJ, Heemstede. Mits uw 
adres enigszins aan te fi etsen 
is, kom ik u het boekje dan 
persoonlijk bezorgen. Ver-
der kunt u ook nog naar de 
Spar in de Te Winkelhof, want 

daar hebben Jantien en Truus 
vanaf nu een stapeltje boek-
jes achter de kassa.
 
Ten laatste: de Goede Sint 
wilde deze week nog graag 
via mij een gedicht insturen. 
En die kan ik natuurlijk niets 
weigeren ... Dus zie elders in 
deze krant.

Het schrijven van stukjes in 
de krant is reuze leuk, heb ik 
het afgelopen jaar ervaren. Ik 
zou dan ook graag het stok-
je aan u, de lezer, willen over-
dragen. Op zo’n stok achter 
de deur als een, al dan niet  
wekelijkse, column zit u wel-
licht niet te wachten, maar 
dat hoeft ook niet. Ik heb het 
afgelopen jaar ook mooie le-
zerspost voorbij zien komen. 
Dus misschien mag ik aan u, 
schrijfsters en schrijvers on-
der de lezers van de Heem-
steder, wat losse stokjes 
overdragen? Schrijf over wat 
u bezighoudt, hier in Heem-
stede. Eindredactrice Joke 
van der Zee ziet uw stukjes 
graag tegemoet.

Met allervriendelijkste
groet,
Inge van Eijk

Heemstede - Koud was het 
zaterdagmorgen, toen de 
PvdA-Heemstede in het Wa-
terpark kwam peilen hoe 

het is om te wonen in deze 
Heemsteedse wijk, die een 
aantal jaren geleden vol-
tooid werd. De mensen die 

de PvdA sprak zeiden trots te 
zijn om in deze leuke buurt te 
wonen. De partijleden maak-
ten een praatje twintigtal be-
woners, oud en jong, alleen 
of als stel of gezin. Er wa-
ren ook expats en vluchte-
lingen bij. Juist die gemeng-
de samenstelling vond ieder-
een een voordeel, een ech-
te leuke buurt, waar de men-
sen elkaar kennen. Er wa-
ren toch enkele punten waar 
de Heemsteedse politiek het 
wooncomfort in deze wijk 
en elders gemakkelijk verder 
kan verbeteren.
PvdA Heemstede zegt de-
ze punten door te spelen aan 
de gemeenteraadsfractie tij-
dens de openbare jaarverga-
dering van de PvdA-Heem-
stede op 23 november. Aan-
vang is 20.30 uur in de Lui-
fel aan de Herenweg 96. Eén 
punt van afgelopen zaterdag 
is elk geval actueel, namelijk 
dat het zo jammer is dat Sin-
terklaas niet meer per boot in 
de haven aankomt.

Twee leden van de canvasploeg, Jan Schonewille (links) en 
Sjaak Struijf.

PvdA bezoekt Waterpark

Safe & Secure van der Meer doneert
2000 euro aan Diabetesfonds

Heemstede - Tijdens het 75-jarig jubileum 
van Safe & Secure Van der Meer Heemste-
de zijn er vele bijdragen gekomen voor het 
Diabetesfonds. Al deze bijdragen bij elkaar 
opgeteld blijken 1795 euro.
“We hadden nooit gedacht zo veel geld te 

kunnen inzamelen. Het bedrag wordt door 
ons aan gevuld tot het mooie ronde getal 
van 2000 euro. We willen iedereen die hier-
aan heeft meegedaan heel hartelijk bedan-
ken voor hun mooie bijdrage”, aldus Safe & 
Secure Heemstede.

Theeconcert in Oude Kerk
Heemstede - Zondag 20 no-
vember is er in de serie Thee-
concerten een optreden van 
Piet Hulsbos en Lennie Kerk-
hoff. Zij hebben een pro-
gramma samengesteld dat 
bestaat uit orgel- en piano-
solo werken, piano 4-mains, 
orgel 4-mains, orgel en pia-
no samen. Het concert vindt 
plaats in de Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede.
Het publiek zal versteld staan 
tijdens dit uur waarin zij voor 
u een aantal hoogromanti-
sche Bagatellen van A.Dvorák 
en prachtige walsen opus 39 
van Brahms spelen. Daar-
naast enkele werken voor 
orgelsolo  van Bach- op het 
prachtige  18e eeuwse van 
Bolder orgel-  die ter “ ver-

gelijking” naast de bewerkin-
gen worden gelegd die ge-
schreven zijn voor pianosolo, 
vierhandig piano en/of orgel 
en piano. Naast de Steinway 
vleugel zal een klein pijpor-
gel komen te staan. Lennie 
Kerkhoff studeerde piano in 
Utrecht en Tilburg, zij heeft 
een lespraktijk en vormt met 
Johanna Leenhouts een vast 
piano duo. Piet Hulsbos is 
de vaste organist van de Ou-
de kerk, studeerde orgel en 
koordirectie. Hij geeft leiding 
aan diverse koren, o.a. het 
COV in Haarlem. Het concert 
begint om 15.00 uur. De toe-
gang is vrij, wel wordt gecol-
lecteerd bij de uitgang. Na 
afl oop is er koffi edrinken in 
de Pauwehof.

‘Anders dan de gangbare kerkdienst’
Joost-viering op 20 november, 
over dood en leven 
Regio - Elke derde zon-
dag van de maand is er een 
Joost-viering in het Trefpunt 
in Bennebroek. Open voor ie-
dereen, lid of geen lid van de 
Trefpunt-gemeente. Op zon-
dag 20 november is ieder-
een welkom. Op deze zondag 
worden overledenen her-
dacht. 

Thema: de dood herinnert
mij aan het leven
Op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar worden in 
de kerken van Nederland de 
mensen herdacht die gestor-
ven zijn. Dit jaar is dat op 20 
november. Hun namen wor-
den genoemd, stil of hardop. 
In de Joost-viering gebeurt 
dat ook. Joost denkt verder 
na over allerlei vragen rond-
om de dood: waar zijn onze 
dierbaren gebleven, wat was 
de betekenis van hun leven 
en, wat als ik zelf zal sterven? 
Enerzijds is de dood een ein-
de, anderzijds wijst de dood 

ons op het belang van leven 
en liefde.

Voorganger is Jolien Nak
Jolien Nak is de vaste pre-
dikant van de Trefpunt-ge-
meente. Ze zegt over Joost op 
20 november: “Als je iemand 
hebt verloren, lijkt alles in jou 
te stoppen. Niets lijkt meer 
belangrijk. Maar om je heen 
raast het leven door. Joost 
biedt je een uurtje om te ge-
denken, samen met anderen. 
Iedereen die een kaarsje wil 
aansteken voor een dierbare 
die hij of zij heeft verloren is 
van harte welkom, de deuren 
staan open.”

Joost is anders dan de 
gangbare 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: rela-
ties, maatschappij, spirituali-
teit, plezier en zinnig leven. 

Ds Jolien Nak.

Vaak is er veel beeld, poëzie, 
een bijzonder overdenking of 
een verrassende muziekkeu-
ze.
Joost-vieringen zijn goed te 
volgen, juist voor mensen die 
niet vaak in de kerk komen. 
De Joostviering is er elke der-
de zondag van de maand om 
10.00 uur in ’t Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. Kinderen tot 15 jaar 
volgen een apart programma. 
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Heemstede - Het is altijd maar 
weer afwachten of de goedheilig-
man op zijn reis vanuit Spanje Heem-
stede op tijd bereikt. Een paar dui-
zend kinderen wilden afgelopen za-
terdag best even wachten, al duurde 
dat wachten gelukkig niet heel erg 
lang. Op zijn schip en vergezeld door 
zijn Pieten voer de Sint op zijn mooie 
schip richting het molentje bij Groe-
nendaal. De muzikale Pieten waren 
de Sint al vooruit gereisd en speel-
den dat het een lust was. Of de Pie-
ten zwart waren was de vraag die ve-
len in Heemstede bezighield. Heem-
stede haalde hiermee zelfs de lan-
delijke pers. En ja hoor de hoofd-
piet bleek echt helemaal onder het 
roet te zitten zodat hij een diepzwar-
te kleur had. Zijn hulppieten waren 
er in alle soorten, maten en kleuren. 
Het maakt de kleintjes niets uit of de 
hulpjes van de Sint er verschillend 
uitzien. Zij keken met open mond 
naar het schouwspel dat zich voor 
hun ogen voltrok. Het was de kunst 
om de Sint een hand te kunnen ge-
ven, hem een tekening of cadeautje 
te brengen en dan van een van de 
Pieten een hand vol lekkers te krij-
gen. Nadat de Sint en zijn gevolg zich 
door de menigte had gewerkt, stap-
te hij over in een prachtige koets. De 
twee paarden voor de koets brachten 
hem via de Vrijheidsdreef naar het 
raadhuis. Intussen groeide het aantal 
kinderen op het plein voor het raad-
huis. Er werd gedanst en gezongen. 
In de deuropening van het raadhuis 
stond burgemeester Marianne Hee-
remans de Sint al op te wachten. Zij 
heette Sint Nicolaas van harte wel-
kom in Heemstede. Samen op het 
balkon van het raadhuis liet de Sint 
zich toezingen. De kinderen en hun 
ouders konden terug naar huis. Het 
was een geslaagde ochtend waarbij 
het natuurlijk de kleintjes waren die 
op hun wenken werden bediend. Dat 
de aankomst dit jaar niet in de ha-
ven was lijkt een goede keus. Voor de 
kinderen is het nu afwachten of en zo 
ja wat er in de schoentjes komt.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het is altijd maar 

uitzien. Zij keken met open mond 
naar het schouwspel dat zich voor 
hun ogen voltrok. Het was de kunst 
om de Sint een hand te kunnen ge-
ven, hem een tekening of cadeautje 
te brengen en dan van een van de 
Pieten een hand vol lekkers te krij-
gen. Nadat de Sint en zijn gevolg zich 
door de menigte had gewerkt, stap-
te hij over in een prachtige koets. De 
twee paarden voor de koets brachten 
hem via de Vrijheidsdreef naar het 
raadhuis. Intussen groeide het aantal 
kinderen op het plein voor het raad-
huis. Er werd gedanst en gezongen. 
In de deuropening van het raadhuis 
stond burgemeester Marianne Hee-
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Zonnebloem bezoekt 
kerstshow Global Garden
Regio –  Is ‘ie nou echt of 
net echt? Jan Willem keurt 
een mooie groene spar, waar 
hij met de rolstoel tegen-
aan rolt als hij net de kerst-
show van Global Garden bin-
nenkomt. Het is een nieuwe 
kerstboom, wel kunst, maar 
hij zit in elkaar als een ech-
te boom, nog veel echter dus. 
Even ruiken? Ook daar wordt 
voor gezorgd, uit de spuit-
bus komt die echte dennen-
geur van vroeger. De gasten 
van de Zonnebloem bezoe-
ken de hele week de kerst-
show van Global Garden. Per 
dag met tussen de zes en 
tien gasten die door vrijwil-
ligers gebracht en gehaald 
worden en allemaal met een 
rolstoel  door de show ge-
duwd worden. Veertig gas-
ten in totaal van de twee af-
delingen die Heemstede nog 
rijk is. Valkenburg en Berken-
rode, twee afdelingen die al 
ruim vijftig jaren zelfstandig 
opereren, maar per 1 januari 
2017 opgaan in één afdeling. 
Dat werk vooral bij activitei-
ten waar je rolstoelen moet 

gebruiken, veel efficiënter 
en goedkoper. Het belang-
rijkste werk van de Zonne-
bloem blijft het bezoekwerk. 
Het één – of tweewekelijks 
bezoek door een vrijwilliger 
aan een gast die een licha-
melijke beperking heeft. Ze 
komen eigenlijk een stukje 
wereld thuis brengen. Maar 
de activiteiten zijn ook zeer 
gewild bij de gasten. Ze kij-
ken ernaar uit en de kerst-
show van Global Garden is 
de topper van het jaar. Ze zijn 
er een hele middag te vinden 
tussen het groen, goud, zil-
ver, rood en bewonderen de 
nieuwe creaties die ieder jaar 
weer verbazen. Hoe mooi die 
show is opgezet en dat alle-
maal gemaakt door de eigen 
medewerkers van het bedrijf 
die er dan ook terecht trots 
op zijn. Dat stralen ze ook uit. 

Echt of net echt?
Elektrische kaarsen zijn een 
uitkomst voor oudere men-
sen thuis waar waxinelicht-
jes en hoge kaarsen gevaar-
lijk kunnen zijn. Ze verbazen 

zich allemaal hoe echt ze er 
als brandend kaarsje nu uit-
zien. Ook hier geldt, echt of 
net echt? Ze genieten van al 
die kleuren ballen, ongeloof-
lijk wat een schittering. Ze 
groeten de zingende beren 
met meer plezier dan respect, 
ze zien er ook aaibaar uit. Het 
tuincafé komt in zicht en 
Grootmoeders appeltaart is 

voor de gasten al bijna tradi-
tie bij de koffie. Hier worden 
gezondheidsperikelen door-
genomen naast de verwon-
dering hoe mooi die kerstwe-
reld er uit ziet. Het zijn mis-
schien niet de grootste klan-
ten, maar wel de meest dank-
bare bezoekers die je je be-
denken kunt. 
Ton van den Brink 

Heemstede - ‘Zon op Heem-
stede’ gaat in samenwer-
king met biologische boerde-
rij ‘De Dinkelhoeve’ het dak 
van de koeienstal vol leg-
gen met zonnepanelen. In to-
taal kunnen er 272 zonnepa-
nelen worden geplaatst. De 
inschrijving staat open voor 
nieuwe leden van de coöpe-
ratie en iedere inwoner van 
Heemstede kan meedoen. 
Maar wees er snel bij, want 
vol is vol.

Hoe werkt het? Zon op 
Heemstede is een coöperatie 
zonder winstoogmerk, van en 
voor Heemstedenaren. Het 
doel is om iedere inwoner van 
Heemstede de kans te geven 
om gebruik te kunnen maken 
van lokaal duurzaam opge-
wekte zonne-energie. Hier-
toe vindt de coöperatie da-
ken die geschikt zijn voor het 
plaatsen van een groot aan-
tal zonnepanelen, denk bij-
voorbeeld aan gemeentelijke 
daken en nu dus ook het dak 
van De Dinkelhoeve. De zon-
nepanelen zijn eigendom van 
de coöperatie en iedereen is 
welkom om lid te worden. De 
opgewekte stroom wordt, via 
afspraken met verschillen-
de energieleveranciers, ver-
rekend met uw energiereke-
ning.

Zon op Heemstede is de op-
lossing als u zelf geen pa-
nelen kunt of wilt leggen op 
uw dak. Ook als u zelf al pa-
nelen heeft, maar misschien 
niet genoeg om in uw gehe-
le energievraag te voorzien, 
biedt Zon op Heemstede de 
oplossing: instappen kan al 
vanaf 1 paneel. Het (maxi-
maal) aantal panelen kunt 
u makkelijk berekenen: deel 
het aantal kWh (te vinden op 
uw jaarlijkse energiereke-
ning) door 250. 
De paneelprijs bij De Din-
kelhoeve is voorlopig vast-
gesteld op 315 euro per pa-
neel en de terugverdientijd is 
grofweg 8 jaar. Een aantrek-
kelijke investering, zowel fi-
nancieel als in het duurzamer 
maken van onze gemeen-
te. Door in te schrijven voor 
zonnepanelen op het dak van 
De Dinkelhoeve wordt u au-
tomatisch lid van de coöpe-
ratie.
Via de recent geopende voor-
inschrijving hebben verschil-
lende inwoners van Heem-
stede al laten weten te wil-
len mee doen. Op dit moment 
zijn er nog zo’n 150 zonnepa-
nelen beschikbaar. Schrijf u 
(vrijblijvend) in op:
www.zonopheemstede.nl of 
vraag naar informatie via:
info@zonopheemstede.nl. 

Uw zonnepanelen straks ook op 
het dak van De Dinkelhoeve?

Sanz weer bij 
de lekkerste!

Heemstede - De twee 
meest toonaangevende 
restaurantgidsen van Ne-
derland zijn weer uitgeko-
men. Het betreftde LEK-
KER 2017 en de GAULT 
MILLAU 2017. In bei-
de gidsen staat brasserie 
Sanz uit de Jan van Goy-
enstraat vermeld als be-
horende bij de beste 500 
restaurants van ons land! 
De vermeldingen omvat-
ten: “Waar eet je in Neder-
land nog een 6-gangen 
menu voor 29,50 euro”, 
“Professionele bediening 
in feestelijke zwarte jurk-
jes”, “Prachtige opmaak 
van borden” en “Mooie 
smaken”. In de Gault 
Millau is Sanz een punt 
gestegen naar 13 punten 
en wordt geroemd voor de 
prijs, en sfeerbeleving. Bij 
Sanz vinden ze hun eet-
gelegenheid, sfeer, team 
en uiteraard het eten al ja-
ren lekker, leuk, geweldig, 
subliem, knap, feestelijk 
etc. Maar toch zijn ze er 
erg blij met de twee mooie 
vermeldingen. Eer van hun 
werk!
Sanz is telefonisch bereik-
baar via 023-5291892.

Knutselclub
Heemstede - Bij de Knutsel-
club maken jongens en mei-
den een schaduwmanne-
tje, op woensdag 23 novem-
ber van 13.30 tot 15.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: 5,- euro. 
Meldt uw kind aan op: 023-
5483828.

RCH en HBC doen aan 
klantenbinding

Heemstede - De derby 
tussen de twee plaatsge-
noten trok flink wat toe-
schouwers. De 3-5 eind-
stand geeft al aan dat er 
door de twee teams aanval-
lend werd gespeeld. RCH 
stond een trapje hoger op 
de ranglijst al was daar tij-
dens de wedstrijd weinig 
van te zien. HBC speelde 
feller en de combinaties 
liepen beter dan bij de Ra-
cing Club. Over 90 minu-
ten gezien lijkt HBC verder 
te zijn dan RCH, spelend op 
het plaatselijke sportpark. 
Er was een fout van doel-
man Milko Snijders voor 
nodig om HBC het eerste 
doelpunt van de middag te 
laten scoren. Snijders liet 
de bal los toen hij Bram 
Schoof van een doelpunt af 
wilde houden. Voor Schoof 
een klein kunstje om de 
vrije bal daarna in het lege 
RCH doel te schieten.  Vijf-
minuten later trok Sergio 
Burke de stand gelijk met 
een prachtig schot van af-
stand haalde hij de krui-
sing. Xander Roosen Liet 
alles wat RCH was juichen 
door, ook al van afstand, 
RCH op voorsprong te zet-
ten. HBC behield het bete-

re van het spel. Dat werd 
beloond met de gelijkma-
ker door Niel van Hooff. De 
uitstekend scheidsrech-
ter Schut liet lang doorspe-
len in de eerste helft we-
gens herhaaldelijk opont-
houd voor de behandeling 
van blessures. Nog voordat 
de kleedkamer werd op-
gezocht tilden Liefting en 
Van Loon de stand naar 2-4 
voor HBC. Daarmee was 
de wedstrijd voor de pauze 
feitelijk al beslist. HBC ging 
na een kop thee door op de 
ingeslagen weg en liep nog 
verder uit tot 2-5. RCH put-
te nog moed uit een tref-
fer van Urwin IJssel die het 
gat met één doelpunt ver-
kleinde. RCH kreeg nog 
meer kansen maar benutte 
die niet. De trainers brach-
ten hun reserves in het veld 
al gaf dat geen verandering 
in het spelbeeld. Een beter 
en gretiger HBC neemt de 
punten verdiend mee naar 
de Cruquiusweg.

Met een keurige 4e plaats 
voor RCH en HBC één 
plaats daar onder doen de 
beide Heemsteedse ploe-
gen het uitstekend. 
Eric van Westerloo
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Het delen van trots, passie en bevlogenheid

Trotsmarkt zondag in Heemstede
Heemstede - Aanstaande 
zondag, 20 november, is er 
weer een gezellige Trotsmarkt 
bij het Oude Slot te Heemste-
de. Na wat locatiewisselin-
gen heeft de organisatie een 
prachtige samenwerking ge-
vonden met de pachter Post-
Verkade. Al op heel korte ter-
mijn komt er een droom uit 
die in de toekomst een vas-
te waarde moet worden in 
de evenementenagenda van 
de gemeente Heemstede. Op 
vrijdag 9 december zal er een 
Late night Christmas Shop-
ping georganiseerd worden. 

Vanaf 16 uur zal die markt 
gezellig verlicht de avond in-
gaan en is er tot 22 uur de 
tijd om mooie kerstcadeaus 
te kopen. Dat zal dan tevens 
de laatste editie zijn voor dit 
jaar. Volgend jaar gebruikt 
de organisatie van de Trots-
markten veel meer de the-
ma’s van het seizoen bij de 
markten. Ze zullen een keer 
in de twee maanden plaats-
vinden. Zo blijft de markt een 
feest en zullen er steeds an-
dere deelnemers bijkomen. 
Aanstaande zondag staat de 
markt er vanaf 11.00 uur en 

blijft tot 17.00 uur. Het is fris 
maar het is zeker de moeite 
waard om even overheen te 
lopen en wellicht kans te ma-
ken op een ‘tas vol Trots’. Op 
het binnenplein staat weer 
‘Heemsteder Trots’. Onderne-
mers uit Heemstede die zich 
willen presenteren. 
Trots is een markt die gaat 
over het delen van trots, pas-
sie en bevlogenheid. Laag-
drempelig en een glimlach 
makend op ieders gezicht. 
Trotsmarkten worden ook ge-
houden in Utrecht, Nijmegen, 
Baarn en Rozendaal.

Wijnhuis Heemstede opent 
nieuw pand op Zandvoortselaan
Heemstede – In 2005 begon 
Adrie Corsten zijn wijnhuis 
op de Zandvoortselaan. Mis-
sie was om wijnen te kun-
nen adviseren bij lekker eten. 
Daar wist Adrie alles van 
als leerling van Peter Klos-
se smaakprofessor in wild en 
wijn-spijscombinaties. Adrie 
zou er nu zelf les in kun-
nen geven. In 2014 verkocht 
Adrie Het Wijnhuis Heemste-
de aan Maarten de Koning 
die later ook zijn broer Jos in 
de zaak haalde. Op de Zand-
voortselaan vertrok groente-
boer Koelemeijer, Maarten 
kon de winkel kopen. Het vo-
rige pand huurden ze, maar 
met een kooppand heb je 
toch meer zekerheid en weet 
je waaraan je werkt. Daar-
naast was er meer ruimte en 
een magazijn achter  in de 
winkel. Wel handiger dan een 
kelder met een trappetje. Dat 
mag je best vieren.

Opening zaterdag
12 november 
Met een Laurent Perri-
er champagne werd ieder-
een ontvangen die zaterdag-
middag de Zandvoortselaan 
159A binnenliep. Jos schonk 
persoonlijk de feestelijke 
drank en vertelde enthousi-
ast over het enorme assor-
timent van klassieke wijnen, 
maar ook van de wijnen uit 

de `nieuwe` landen. De web-
shop staat er vol van en het 
hele assortiment is gedigi-
taliseerd. Via de vele socia-
le media wordt volop gecom-
municeerd en gemakkelijk 
genoeg, uw bestelling op de 
website kunt u altijd ophalen 
in de winkel, waar parkeren 
nog gemakkelijk gaat. Zater-
dagmiddag stond de wijn-
kenner Patrick alle klanten te 
woord die wel wat meer wil-
den weten van de wijnen die 
hij ontkurkt had. Want ad-
viseren blijft voor Wijnhuis 
Heemstede een belangrij-
ke manier om zich te onder-
scheiden. Weten wat past 
bij welk diner en de juiste 
volgorde houden. Loop ge-
rust binnen met uw kerst-
diner die u al in gedachten 
heeft en vraag om een goed 
wijnadvies. Vinoloog Mar-
got Houtkoper heeft onlangs 
het team versterkt. Jos vertelt 
dat gedistilleerd tegenwoor-
dig weer veel verkocht wordt. 
Niet alleen door de whis-
ky kenner die er zijn favorie-
te merk wel vindt, maar ook 
de jongere klant die met de 
whisky of cognac thuis lekker 
kookt. Een veelzijdig wijnhuis 
met een website waar u een 
hele wijnwereld vindt.
Kijk maar op:
www.wijnhuisheemstede.nl. 
Ton van den Brink 

Jazz in De Krocht met Jan Wessels en Sjoerd Dijkhuizen
Regio - In Theater De Krocht, 
Grote Krocht 41, Zandvoort 
wordt aanstaande zondag 
weer jazz gespeeld. Speci-
ale gasten zijn Jan Wessels 
(trompet) en Sjoerd Dijk-
huizen (tenorsax). Aanvang 
is 14.30 uur en de toegang 
15,- euro. Kaarten reserve-
ren kan via 023-5310631 of 
www.jazzinzandvoort.nl.

De bezetting van de band 
bestaat verder uit Johan Cle-
ment – piano, Eric Timmer-
mans – bas en John Engels-  
slagwerk. Jan Wessels wordt 
gerekend tot één van de bes-
te trompettisten van dit mo-
ment.
Hij is trompetdocent aan de 
conservatoria van Zwolle en 
Enschede en speelde o.a. bij 

het Dutch Jazz Orchestra, de 
Ramblers, de WDR Big band, 
Jazzorkest van het Concert-
gebouw en de New Coll Col-
lective.
Sjoerd Dijkhuizen is vaker te 
gast geweest in Zandvoort 
en maakt een enorme indruk 
met zijn prachtige sound en 
zijn meesterlijke improvisa-
ties.

Ellen Wolff
nieuwe voorzitter KZOD

Heemstede - Ellen Wolff is de nieuwe voorzitter van 
KZOD. Voorgedragen door het bestuur en met acclama-
tie door de leden tijdens de algemene ledenvergadering 
van 11 november j.l. verwelkomd. Als opvolgster van de 
in mei van dit jaar plotseling overleden charismatische 
Leo van Velzen. De Heemsteedse Ellen Wolff is beeld-
houwster en kreeg de afgelopen jaren veel bekendheid 
door haar beelden van personen van koninklijke hui-
ze, kunstenaars en wetenschappers. Zij hoopt de bijna 
200-jarige kunstenaarsvereniging met haar ruime be-
stuurservaring (o.m. voorzitter van de Rotary Club Heem-
stede) nieuw elan te geven. Wolff is sinds de jaren negen-
tig lid van KZOD en zal haar plannen voor de toekomst 
tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Waag op zondag 8 
januari 2017 ontvouwen.

Wëreldbänd gaat los met SLÄPSTICK
Heemstede - Zaterdag 19 
november treedt de Wëreld-
bänd op in Theater De Lui-
fel. In hun nieuwste voor-
stelling SLÄPSTICK brengen 
zij een onweerstaanbare ode 
aan de muzikale komiek. Ge-
inspireerd door het werk van 
bewonderde voorgangers 
als Charlie Chaplin, de Marx 
Brothers, Laurel en Hardy, 
Spike Jones en Mini & Maxi. 
In SLÄPSTICK geeft de Wë-
reldbänd hun eigen draai aan 
beroemde scènes en grap-
pen - met als gevolg virtuo-
ze, muzikale slapstick van de 
bovenste plank.

Het optreden begint om 20.15 
uur en kost 21,- euro.
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Najaarsbijeenkomst Historische 
Vereniging in Bennebroek
Heemstede - Op donderdag 
17 november houdt de His-
torische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (HVHB) 
haar najaarsbijeenkomst in 
het Trefpunt in Bennebroek 
(Akonietenplein 1) en niet in 
de Burgerzaal van het raad-
huis van Heemstede, zoals in 

het kwartaaltijdschrift Heer-
lijkHeden 170 stond. De bij-
eenkomst begint om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur zijn le-
den en niet-leden welkom.
Op het programma allereerst 
een toelichting over de ac-
tiviteiten en plannen voor 
2017 van de HVHB. Daarna 

houdt kunsthistorica Barba-
ra Joustra een lezing voor-
zien van veel mooi beeldma-
teriaal over Huis te Manpad. 
Joustra publiceerde in juli de 
derde, herziene druk van een 
boek over deze mooie bui-
tenplaats. Na afloop, rond 
21.30 uur, is er zoals gebrui-
kelijk gelegenheid tot napra-
ten bij een drankje en een 
hapje. Kijk ook op:
www.hv-hb.nl.
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Heemstede –  Laat vier ver-
schillende vrouwen die een 
relatie hebben gehad met 
dezelfde man in een villa bij 
elkaar komen ergens in Zuid-
Frankrijk. Theater de Lui-
fel was afgelopen zaterdag 
en zondag dit decor van een 
liefl ijke Provence. Hoewel 
liefl ijk?  Het is in ieder geval 
de locatie waar Hetty Hey-
ings pijnlijk, doch geestige 
komedie ‘Denk aan Mij’ door 
Toneelvereniging Rederij-
kerskamer Alberdingk Thijm 
meesterlijk werd vertolkt. On-
der regie van Jaap van Zelst. 
Even in het kort waar deze 
vileine komedie om draait. 
Je ex-man Bob nodigt je via 
een brief uit in het vertrouw-
de vakantiehuis in de Proven-
ce, waar je samen met hem 
vele momenten hebt door-
gebracht. Je denkt dat je de 
enige bent, maar vervolgens 
zit je opgescheept met drie 
andere ex-vrouwen daar. Zo 
maken we in het stuk kennis 
met de hypochondrische Aaf-
ke (Yvonne Sipman), de les-
bisch geworden Pem (Ger-
da van der Linden), de sen-
sueel getinte en wulpse Doris 
(Sandra Bos) en Bobs laat-
ste ex, Jeanine (Bianca Nun-

nink). Iedere ex heeft haar
eigen persoonlijkheid en 
heeft haar eigen verhaal met 
Bob. Dit zorgt voor irritaties, 
pijnlijke wonden, hilarische 
situaties en begrip, waarbij 
Bob zelf briljant blijft schitte-
ren in afwezigheid en in een 
scène slechts van zich laat 
spreken via een ingesproken 
berichtje op de voicemail.
Het stuk is van het begin tot 
het einde voortvarend. De 
scherpe dialogen en de non-
verbale expressies blijven het 
publiek boeien. Tevens com-
plimenten voor het creatieve 
decor: de ambiance van een 
Zuid-Franse heerlijkheid kon 
niet beter uitgebeeld wor-
den. Zelfs een buitenzwem-
bad maakt hier deel van uit. 
Het doek met een uitzicht op 
de lavendelvelden, is zelfs het 
originele doek dat gebruikt 
werd tijdens de theatertoer 
van Hetty Heyting zelf. Hetty 
Heyting weet een haarscher-
pe en cynische kijk op het le-
ven te creëren met de nodige 
emotionele problemen waar 
vrouwen mee te  maken krij-
gen bij het einde van een re-
latie, zonder dat dit verveelt. 
De gevolgen voor hun ver-
dere leven komen hierbij ook 

aan bod. Deze worden kei-
hard met de juiste dosis hu-
mor staande gehouden door 
de sterk vrouwelijke cast 
van Alberdingk Thijm. The-
ma’s als concurrentiestrijd, 
maar ook wederzijds begrip 
en solidariteit voor elkaar,  
karakteriseren het stuk.  Ie-
dere ex met haar eigen ver-
haal en karaktertrekken blij-
ven gedurende het gehe-
le stuk fi er overeind. Voor al-
le exen ‘moet’ je als publiek 
een zekere sympathie koes-
teren. De dames staan al-
le vier hun ‘mannetje’ en lij-
ken volledig in hun karakters 
op te gaan. Dit leidt tot veel 
herkenbaarheid en lachsal-
vo’s in de zaal. Met de afwis-
selend zeer gevatte woord-
grappen en goede vondsten, 
die ook wel eens tot naden-
ken stemmen (zoals “De goe-
de herinneringen zijn juist de 
pijnlijkste momenten”). Met 
een onverwachte wending 
in de slotscène, weet Alber-
dingk Thijm wederom een 
verrassend stuk te presente-
ren. Pijnlijk geestige kome-
dies zijn gewoon op het lijf 
geschreven van dit getalen-
teerde gezelschap.
Bart Jonker

Hilarisch en scherp
op de snede: ‘Denk aan mij’

Foto: Bart Jonker Productions ©2016

Renovatie aula was hard nodig
Heemstede - Begrafenison-
dernemers, raadsleden, bur-
gemeester, wethouders, om-
wonenden en belangstellen-
den kwamen vorige week 
woensdagmiddag de gemo-
derniseerde aula op de Al-
gemene Begraafplaats be-
zichtigen onder het genot 
van een hapje en een drank-
je. De afgelopen weken is 
de aula op de begraafplaats 
aan de Herfstlaan in Heem-
stede gerenoveerd. Behalve 
de renovatie van de art-de-
co aula uit 1929 zijn ook de 
familiekamer, toiletruimte en 
keuken aangepakt. Het be-
gon eigenlijk met de aanpak 
van de toiletten die hoogno-
dig vernieuwd moesten wor-
den. Het zijn openbare toilet-
ten. Als je ergens begint, kom 
je meer tegen dat aangepakt 
moet worden. KPG architec-
ten adviseerden bij de aan-
pak waarbij ook de keuken 
betrokken werd, het lekken-
de plafond van de familieka-
mer vernieuwd werd en nieu-
we stoelen werden geplaatst 
van projectinrichting Rood, 
het schilderwerk werd uit-
gevoerd en door het wegne-
men van de gordijnen werd 
veel meer ruimte geschapen 

voor het oog. Het meubilair 
als de buffetten, katheders 
en tafels zijn nu uitgevoerd 
in een zwart houtkleur. Jarda 
Dijk, hoofd afdeling Uitvoe-
ring Openbare Ruimte van de 
Gemeente is blij met deze re-
novatie. Het was hard nodig 
en de verwachting is dat de-
ze aula op een van de mooi-
ste begraafplaatsen van Ne-
derland, meer gebruikt zal 
worden om aan de verschil-
lende wensen rondom uit-
vaarten tegemoet te komen. 
De komende maanden wordt 
onder meer een aanlegstei-
ger gebouwd aan de west-
kant van de begraafplaats, 
waardoor een uitvaartplech-

De vernieuwde aula.

IN MEMORIAM
Afscheid clubicoon bij RCH

Clubicoon en erelid Loek Bekkers kreeg een waardig af-
scheid in zijn tweede thuis: de monumentale RCH-kantine,
want Loek heeft hier aardig wat jaartjes doorgebracht. Loek 
is op maandag 31 oktober overleden. Hij was al enige tijd 
ziek. Maandag 7 november namen familie en vele (RCH-) 
bekenden afscheid van deze ambassadeur van RCH.
RCH verliest met Loek een man die ongeloofl ijk veel voor 
RCH heeft betekend. Hij laat in de 66 jaar dat hij lid was 
heel veel sporen na binnen de vereniging. Hij was een voet-
baller met techniek en inzicht. In zijn jonge jaren heeft hij 
het eerste elftal, toen betaald voetbal, net niet gehaald.
Zelfs toen Loek dik in de zestig was kon je hem nog met 
zijn kornuiten tegen de zijlijn van zijn geliefde havenveld 
zien draven. In een team dat door Loek zelf bij elkaar
gehaald was, zoals op de foto te zien is.
Loek heeft tal van bestuursfuncties bekleed en was in de 
periode van 1995 tot 2002 voorzitter. Hij kon als geen an-
der organiseren en mensen aan zich binden. Voor Loek de-
den veel mensen graag een extra stapje. In 2010 is Loek 
benoemd tot erelid.
Rinus Dinkelberg memoreerde in zijn toespraak tijdens de 
crematieplechtigheid in Nieuw-Vennep, dat Loek bergen 
werk heeft verzet om de zaterdagafdeling van RCH be-
langrijk te maken. Daarnaast hebben Loek en Rinus 6 jaar 
lang een internationaal A-junioren toernooi georganiseerd.
Met ruim 60 jaar voetbalkennis ging Loek na zijn pensio-
nering als trainer de jongste jeugd (Racertjes) onder zijn
hoede nemen en daar zijn menige selectiespelers uit
voortgekomen.
RCH herdenkt en eert Loek als een zeer actieve, bemin-
nelijke, integere RCH’er, een gentleman met spirit en een
sieraad voor de club.
RCH wenst zijn vrouw Anne, kinderen, kleinkinderen en 
overige familie en vrienden veel sterkte.
Loek zal heel erg worden gemist, maar zal altijd worden 
herdacht in het jaarlijkse Loek Bekkers veteranentoer-
nooi, dat al sinds 2006 aan het begin van het seizoen wordt
gespeeld.
Harry Opheikens

Foto: archief RCH

tigheid per boot mogelijk 
is. Daarnaast wordt er ge-
werkt aan het kunstwerk
‘Urnen zuilen’ en de urnen 
nissen in het bosgedeelte van 
de begraafplaats. Het unie-
ke karakter van de begraaf-
plaats, ontworpen door land-
schapsarchitect J.D. Zocher, 
en de monumententuin blij-
ven behouden. De gereno-
veerde aula is onderdeel van 
het toekomstplan van de be-
graafplaats.

Nieuw is dat vanaf deze 
maand de catering tijdens 
condoleances in handen is 
van cateraar en traiteur De 
Wit uit Heemstede. Zij stel-
den zich voor als team.
Ton van den Brink
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45ste spirituele beurs Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 19 en 
zondag 20 november vindt 
in Haarlem de 45ste spiri-
tuele beurs van Nicky’s Pla-
ce plaats! Het selecteren van 
het team wordt door Nico-
le met veel zorgvuldigheid 
uitgevoerd. Daardoor is de 

sfeer en de energie van deze 
beurs zeer ontspannen! Veel 
bezoekers blijven langer dan 
gepland, gewoon ‘omdat het 
goed voelt’. De therapeuten, 
mediums, opstellers, healers, 
magnetiseurs, kaartleggers, 
masseurs en paragnosten 

hebben allen jarenlange er-
varing in het werken met de 
spirituele wereld. De beurs 
brengt weer veel prominen-
te namen bij elkaar, waaron-
der Tony Rekelhoff, Patricia 
Sluis, Maria Troost, Tino Fio-
relli, Olaf Meckel en Jos Oe-
ldrich. De toegang voor een 
dag kost 6 euro. Twee dagen 

9 euro. Op zaterdag twee 
gratis activiteiten! Kennisma-
kingsconsulten kosten maxi-
maal 15 euro. 
De beurs vindt plaats in tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Zie ook www.nickysplace.nl 
of bel 06-41041509 (Nicole 
van Olderen).

Introductie-avond bij 
Odd Fellows

Regio - Voor degenen die altijd al hebben willen weten 
wat de Odd Fellows zoal doen op een logeavond in hun 
gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, is er nu 
de mogelijkheid om dit zelf mee te maken. Misschien ook 
dat u zich, rijdende over de Stationsweg, wel eens heeft 
afgevraagd, wat zich toch afspeelt achter die gevel met 
wereldbol en de letters Odd Fellows.  
Indien u nieuwsgierig bent geworden hiernaar en belang-
stelling heeft om eens een dergelijke avond bij te wonen, 
bent u en ook uw partner van harte welkom op donder-
dag 24 november. De  ontvangst is die avond vanaf 19.30 
uur. U wordt ontvangen door leden van de IJmondloge 
(mannen) en van de Duinroosloge (vrouwen). De eer-
ste kennismaking zal onder het genot van een kop kof-
fie of thee best lukken. Daarna zullen zij zich nader voor-
stellen, onder andere met een stukje geschiedenis over 
de organisatie. Zoals ook tijdens een logeavond voor le-
den gebruikelijk is, gaan zij na de koffie naar boven, naar 
de ontmoetingsruimte, waar in alle rust naar wat muziek, 
tekst en uitleg wordt geluisterd. Na afloop van deze bij-
eenkomst, die zij zitting noemen, gaat men weer naar be-
neden, naar de recreatieruimte. Daar kunnen de aanwe-
zigen van een drankje en hapje worden genoten en is al-
le gelegenheid om vragen te stellen.
Odd Fellows zijn mensen van verschillende pluimage. 
Vriendschap is een bindende factor bij al die verschillen. 
Hierdoor staan we samen sterker en kunnen we meer tot 
stand brengen, dan wanneer we alleen zouden staan. Zo 
kunnen we werken aan onszelf en aan onze directe om-
geving; dit alles in de hoop op een betere samenleving. 
We werken hieraan door o.a. hun hulpbehoevende mede-
mens financieel en anderszins te ondersteunen. De Odd 
Fellows zijn al 93 jaar in deze gemeente actief. Het gaat de 
leden om een positieve levenshouding, waarbij een goed 
gesprek, onderling vertrouwen, vriendschap en gezellig-
heid een belangrijke rol spelen. Zie ook de advertentie el-
ders in dit blad.
Aanmelden kan bij de heer H. Bouma, tel. 06-5369.8497, 
email: info@ind-part.com; de heer G. Stet, tel. 06-
5337.8768, email: gerard@jobjoost.nl; de heer B. Wel-
link, tel. 0251-228268, email: bwellink@zonnet.nl; de heer 
A. Koehorst, tel. 023-5390240, email 40ijmond@oddfel-
lows.nl; mevrouw H. Langheld, tel. 0255-521105, email: 
29duinroos@oddfellows.nl en mevrouw Th. Masereeuw, 
tel.0255-516994; email: thea.masereeuw@kpnmail.nl.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

Heemstede – The Vintage 
Store is zaterdag 19 novem-
ber omgetoverd in een waar 
winter wonderland spekta-
kel. U ziet er vele kerstspullen 
voor aantrekkelijke prijzen.
Om de opening van de kerst-
markt te vieren wordt er gra-
tis warme chocomelk en 
gluhweihn uitgeschonken. 
Er is een fotografe aanwezig 
die u op de gevoelige plaat 
vastlegt voor een sfeervolle 
kerstachtergrond. Vanaf 13 
tot 16 uur zijn er workshops, 
georganiseerd door Daniel-
le en Janine. U kunt zó aan-
schuiven. De kosten voor de-
ze kerst workshop bepaalt u 

zelf, die zijn net zo hoog als 
de prijs van de artikelen die u 

gebruikt tijdens de workshop. 
Op zondag 20 november is 
er een Storage Wars veiling. 
Bieden kan vanaf 5,- euro op 
postpakketten afkomstig uit 
diverse Europese landen. De 
biedingen gaan met een euro 
omhoog. De eerste editie van 
deze veiling was een over-
weldigend succes.
De veiling van zondag start 
om 13.00 uur. Wilt u dit spek-
takel bijwonen wees er dan 
op tijd bij. Beide events wor-
den georganiseerd bij The 
Vintage Store aan de Cruqui-
usweg 37a.
Info op:
www.thevintagestore.eu.

Winter wonderland spektakel 
Kerstmarkt en ‘Storage Wars veilling’

Qotton Heemstede, betaalbare slaapluxe
Heemstede - Waarom is luxe 
bedtextiel toch zo duur? Ie-
dereen zou toch tussen luxe 
lakens en dekbedovertrekken 
kunnen slapen? Xandra Log-
tenberg wilde wel eens uit-
zoeken of dat anders kon. In 
hotels zag ze altijd mooi fijn-
geweven dekbedovertrek-
ken, gemaakt van Egypti-
sche katoen. Dat was luxe. 
En het sliep zo lekker. Egyp-

tische katoen is de beste van 
de wereld, dat weet de he-
le kledingwereld. Het heeft 
de langste en sterkste vezels 
met een groot absorptiever-
mogen. Ideaal voor dekbed-
overtrekken, kussenslopen 
en lakens. Egyptisch katoen 
voelt zacht aan op de huid 
en is toch zeer sterk, is koel 
en ademend. Belangrijk is de 

manier van weven, de satijn-
binding geeft een zacht glan-
zend aanzien met de draden 
dicht op elkaar. Zeer soe-
pel en glad met een glan-
zende bovenkant en een dof-
fe onderzijde. Voor gewo-
ne kwaliteiten gebruikt men 
80 tot 100 draden per vier-
kante inch, vanaf 150 dra-
den spreek je al van hotel-
kwaliteit en Qotton begint 

bij 300 tot 400. Wowh! Dat 
is luxe! Dat voelt lekker aan. 
Dat heet Qotton, Quallity Cot-
ton  Een resultaat van door-
zetten en een paar keer flink 
op je gezicht gaan voordat je 
dat product in huis hebt dat je 
echt wilde en geen genoegen 
neemt met minder. Een derde 
van je leven slaap je, dat mag 
best wat luxe, maar hoeft niet 

duurder. Daarom kan je Qot-
ton niet kopen in de winkel. 
Wel via: www.qotton.nl. Een-
maal begonnen met wit bed-
linnen bleek al gauw dat er 
meer vraag was naar kleur. 
U kunt nu kiezen uit wit en 
zeven kleuren effen kleuren, 
waar u ook stofstalen van kan 
bestellen. Zand, cream, grijs, 
mauve, sea, petrol en sky-
blauw voor de dekbedover-
trekken en kussenslopen, de 
hoeslakens uitsluitend in wit 
en grijs. De hoeslakens voor 
bedden van 200cm lang in 
de breedtes 90 voor eenper-
soons en 160 en 180 breed 
voor de tweepersoons. Dek-
bedovertrekken worden ge-
leverd met kussenslopen 
(1-persoons met 1 sloop, 
2-persoons en lits-jumeaux 
met 2 slopen. Alle overtrek-
ken zijn extra lang (2.50m) en 
dus zowel geschikt voor dek-
bedden van 2.00 m als van 
2.20 m, in beide gevallen blijft 
voldoende stof over om het 
dekbed goed in te stoppen 
onder het matras! 

Voor Heemstede wordt het 
heel gemakkelijk om kennis 
te maken met Qotton, want 
op 20 november staat Qot-
ton  op de Trotsmarkt bij het 
Oude Slot van 11 tot 17 uur. 
Voor verdere informatie en 
bestellen, zie: www.qotton.nl 
Ton van den Brink 
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Rouwcafé
Zaterdag 19 november, 
10-12u in Foyer De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemste-
de rouwcafé met als gast 
‘Jukebox from the Heart’.
Entree gratis.
Aanmelden:
info@hetrouwcafe.nl
of bel Ria van Kleef: 
06-52306969.

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

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

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

Bijeenkomsten
Donderdag 17 novem-
ber, va 19.30u Histori-
sche Vereniging Heemste-
de-Bennebroek in Trefpunt 
Bennebroek (Akonieten-
plein 1).
Leden en niet- 
leden zijn welkom.
www.hv-hb.nl

Jeugd
Zaterdag 19 november 
Sint op Dak in de Jan van 
Goyenstraat, v.a. 16.30u in-
zingen met de Pietenband 
en om 17.30u verschijnt 
Sinterklaas op het dak. 
Straatpieten verkopen o.a 
warme chocomel en sau-
cijzenbroodjes.

Mix-It Disco, van Wij 
Heemstede, met gemixed 
publiek: met en zonder 
(verstandelijke) handicap. 
Princehof, Glipperweg 57 
Heemstede. 19.30-22u.
Thema: Neon. Met dj. En-
tree: 6,50.
Info: 023-5483828 / 
plexat@wijheemstede.nl

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

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

Markten en beurzen
Zaterdag 19 november 
unieke en inspirerende in-
formatiebeurs over ontzor-
gen en uitvaart, Oude Kerk 
Heemstede en het ont-
moetingscentrum De Pau-
wehof. Wilhelminaplein 
Heemstede, gratis te be-
zoeken van 11-16u.
Div info, lezingen en mu-
ziek. Georganiseerd door 
Loft Uitvaart. Info:
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Zondag 20 november 
Trotsmarkt op het terrein 
van het Oude Slot, Heem-
stede. Slotlaan. 11-17u. 

Vrijdag 9 december, 16-
22u Trotsmarkt Late night 
Christmas op terrein van 
het Oude Slot, Heemstede, 
Slotlaan.

Muziek
Zaterdag 19 november                 
de Wereldband ‘Slapstick’. 
Podia Heemstede, Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, 20.15u., 21,- eu-
ro. www.podiaheemstede.nl.

Wëreldbänd in Theater De 
Luifel, 20.15 uur, entree 
21,- euro. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

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

Zondag 20 november 
Optreden Concertkoor 

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

Jazz in Zandvoort, 14.30u, 
Theater de Krocht, Grote 
Krocht 41. Met ditmaal Jan 
Wessels (trompet) en Sjoe-
rd Dijkhuizen (tenorsax) te 
gast.
Kaarten à 15 reserveren: 
023-5310631,
www.jazzinzandvoort.nl of 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

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

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

Open huis
Zaterdag 19 novem-
ber, 11-15u Ineke Smit 
Uitvaartverzorging in de 
Ontmoetingskerk, Haarlem, 
Frankrijklaan 4. (ingang om 
de hoek; Oostenrijk-laan). 
Info: 06-54661799.

Maandag 21 november, 
20u. vrijmetselaarsloge Ad 
Lucem et Pacem (alleen 
mannen), Riperdastraat 13 
Haarlem.
Informatie bij de logevoor-
lichter via 06-28758273 of 
voorlichter@adlucemet-
pacem.nl

Zaterdag 26 en zondag 
27 november ‘Vissen’ door 
de Haarlemsche Tooneel 
Club, Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Kaarten kosten 12,50 euro 
normaal en voor studenten 
en cjp 8,-.
Info en kaarten: www.haar-
lemschetooneelclub.nl.

Vergaderingen
Woensdag 23 november, 
20.30u in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Met gast: Tweede Kamerlid 
Jeroen Recourt over lande-
lijke PvdA-standpunten.

Vrijwilligersavond
Woensdag 23 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur 
avond waarop WIJ Heem-
stede de Digitale Vrijwilli-
ger van het Jaar bekend-
maakt.
Prijsuitreiking om 20.00 
uur. Activiteit in de Burger-
zaal, Raadhuis in Heemste-
de.

Workshop
Maandag 21 novem-
ber Info over internetban-
kieren met app van ABN 
AMRO, Wij Heemstede, 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 13-15u.
Opgave:
www.wijheemstede.nl of
 023-5483828.

Vrijmetselaren houden open huis
Regio - Hoe geheimzinnig 
is de vrijmetselarij eigenlijk? 
Hoe is ze ontstaan? En wat 
betekent broederschap nu 
precies en wat doen ze alle-
maal in een loge? Wie ant-
woorden wil op deze vragen 
kan op maandagavond 21 
november, vanaf 20.00 uur, 
terecht bij de Haarlemse vrij-
metselaarsloge ‘Ad Lucem et 
Pacem’. De leden houden die 
avond open huis in het mo-
numentale pand aan de Rip-
perdastraat 13.
De Haarlemse vrijmetselaren 
geven tijdens de bijeenkomst 
tekst en uitleg over de vrij-
metselarij en beantwoorden 
vragen van bezoekers. Ook 

een bezoek aan de anders 
alleen voor leden toeganke-
lijke tempel staat op het pro-
gramma.  
Binnen de vrijmetselarij gaat 
het er niet om wat je bent, 
maar wie je bent. Ad Lucem 
et Pacem is een eigentijdse 
loge voor mannen. De leden 
komen elke maandagavond 
bijeen in het logegebouw, in 
een bijzondere sfeer, op een 
plek waar ruimte is voor ver-
dieping en zingeving. Vrij-
metselaren kijken vooral naar 
wat mensen bindt in plaats 
van naar de verschillen.
De Loge biedt ook gezellig-
heid, ontspanning en ver-
trouwelijkheid is er vanzelf-

sprekend. De maçonnie-
ke werkwijze komt voort uit 
een eeuwenoude traditie, 
die terug gaat naar de tijd 
van de Verlichting. Een peri-
ode waarin de basis van ver-
draagzaamheid en democra-
tie in onze westerse cultuur 
werd gelegd.
Informatie bij de logevoor-
lichter via 06-28758273 of 
via voorlichter@adlucemet-
pacem.nl

Open dag nieuwe Afscheidsruimte 
Ineke Smit Uitvaartverzorging

Regio - Op  zaterdag 19 november kunt u de nieuwe 
afscheidsruimte bekijken van Ineke Smit Uitvaartverzor-
ging in de Ontmoetingskerk te Haarlem. Dat kan tussen 
11.00 en 15.00 uur, op de open dag. Er zijn twee nieuwe 
afscheidskamers met een eigen condoleanceruimte. Het 
adres is Frankkrijklaan 4.
Voor vragen of meer informatie neemt u contact op met 
Ineke Smit Uitvaartverzorging, 06-54661799.

Heemstede - Gemeente 
Heemstede geeft een feest 
voor alle Heemsteedse vrij-
willigers als blijk van waarde-
ring voor hun enthousiasme 
en inzet! Dat vindt plaats op 
woensdag 23 november van 
19.30 tot 21.30 uur, in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede.
Tijdens het feest wordt ook 

de winnaar van de Heem-
steedse Vrijwilligersprijs 2016 
bekendgemaakt. Thema van 
dit jaar is de Digitale Vrijwil-
liger van het jaar!

Ieder is van harte welkom 
voor leuke ontmoetingen, 
muziek en lekkere hapjes en 
drankjes!
Aanmelden is niet nodig.

Feest voor vrijwilligers!

 
16 november  2016  •  de Heemsteder    17



Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 16 november 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Werken bij Heemstede
- Raadsbesluiten 
 3 en 4 november

Vergadering 
gemeenteraad 

Donderdag 24 november Dinsdag 22 november
Welkomstbijeenkomst voor vluchtelingen
Platform Vluchtelingen Heemstede organiseert in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Heemstede 
en WIJ Heemstede een welkomstbijeenkomst voor 
nieuwe inwoners van Heemstede. 
Deze bijeenkomst is op dinsdag 22 november om 
16.00 uur in ‘De Molenwerf’, Molenwerfslaan 11 te 
Heemstede. 

Naast de nieuwe Heemstedenaren (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) zijn ook andere inwoners van 
harte welkom om elkaar in een ontspannen sfeer te 
leren kennen. Voor de kinderen worden verschillende 
activiteiten georganiseerd! Aanmelden kan per 
e-mail via platformvluchtelingen@heemstede.nl 
of telefonisch via 023-5288577.

Op woensdag 16 november organiseert de gemeente 
Heemstede op de Algemene Begraafplaats aan 
de Herfstlaan voor de vierde keer ‘Heemstede 
herdenkt’. Een herdenkingsavond voor overleden 
dierbaren. De begraafplaats is dan van 18.00 tot 

21.00 uur sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. 
Op deze avond heeft u de mogelijkheid een ster 
of hartje met een persoonlijke boodschap in de 
speciale herdenkingsboom te hangen. Het complete 
programma vindt u op www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’

Woensdag 16 november
Herdenkingsavond op begraafplaats

Bezoek zorgcentra met knuffelhond
Voor ons knuffelhondenproject zoeken wij 
vrijwilligers met een rustige, goed opgevoede 
hond om bezoeken te gaan brengen aan diverse 
zorgcentra. 

Verkoopvrijwilligers voor 
kerstmarkten
Unicef verkoopt kerstkaarten en cadeauartikelen op 
kerstmarkten en braderieën. Ons verkoopteam is op 
zoek naar enthousiaste verkoopvrijwilligers die het 
leuk vinden om in de komende winterperiode op 
verschillende markten en/of braderieën te staan.

Receptie/kantoorvrijwilliger
U ontvangt en staat senioren telefonisch te woord 
en verwerkt aanvragen voor de dienstverlenende 
activiteiten in de computer. Wij zoeken nog een 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

vrijwilliger voor woensdagmiddagen van 13.00 tot 
17.00 uur.

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?

Meer weten?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Feest voor vrijwilligers in Heemstede
Woensdag 23 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis in Heemstede , 
met o.a. de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2016 (thema ‘Digitale Vrijwilliger’). 
Bent u vrijwilliger in Heemstede? Dan bent u van harte welkom!



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 159A, plaatsen gevelreclame, 

wabonummer 79805, ontvangen 28 oktober 
2016

- Jan van Goyenstraat 9, wijzigen opslagruimte 
naar een zelfstandige bovenwoning op 1e en 2e 
verdieping, wabonummer 79790, ontvangen 28 
oktober 2016

- Hendrik de Keyserlaan 5, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 80145, 31 oktober 2016

- Zandvoortselaan 135, renoveren en verbouwen 
bedrijfspand met bovenwoning naar een 
pand met 2 woningen, wabonummer 80494, 
ontvangen 1 november 2016

- Glipper Dreef t.h.v. Anna Blamanlaan 1, 3, 5, 7, het 
plaatsen van een geluidsscherm en het rooien 
van 4 bomen, wabonummer 81843, ontvangen 2 
november 2016

Verleende omgevingsvergunning
- Achterweg 7D, in woongebouw Salem 3 

dagbestedingsruimte creëren, wabonummer 
49641, verzonden 7 november 2016. Een 
beroepschrift moet uiterlijk 29 december 2016 
worden ingediend (uitgebreide procedure)

- Van Merlenlaan 40, het kappen van een abeel en 
een esdoorn, wabonummer 67779, verzonden 

 11 november 2016 (reguliere procedure)
- Herenweg 109B, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 83395, verzonden 
11 november 2016 (reguliere procedure)

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

Omgevings-
vergunningen

Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Maandag 21 november 17-21 uur

De provincies Noord- en Zuid-Holland organiseren 
op maandag 21 november een inloopbijeenkomst 
voor het project Duinpolderweg. Tijdens de 
bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de start 
van de Milieu EffectRapportage (MER), waarin zeven 
alternatieven worden onderzocht. Ook inwoners 

van Heemstede zijn van harte uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst. U kunt tussen 17.00 en 
21.00 uur binnen lopen in het NH Conference 
Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT 
Noordwijkerhout. Kijk voor meer informatie op 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Wij zijn op zoek naar een 

Servicemedewerker 
P&O 

voor 20 uur per week. 

Als servicemedewerker heb je een 
aandeel in de ontwikkeling van het 

team Personeel en Organisatie (P&O). 

Meer weten? Ga naar 
www.werkenbijheemstede.nl

Melding in/uitrit
Op 10 november 2016 hebben wij onze 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen op de Dr. P.Cuyperslaan 21A 
2101BV in Heemstede.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
24 november 2016 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
De voorbereiding in de raadscommissies vindt plaats 
op 15, 16 en 17 november 2016. Daarom is deze 
agenda onder voorbehoud.

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 24 november 2016
- Vragenuur

- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016
- Nota Bodembeheer regio IJmond
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 november 2016
- Wat verder ter tafel komt

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

Raadsbesluiten 3 en 4 november 2016
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Amendementen
Aangenomen:
- Financiering Plan van Aanpak Manpadslaangebied
- Verworpen
- Startbudget ontwikkeling Haven
- Daadkrachtig aan de slag met de nota 

duurzaamheid 2016-2020

Programmabegroting 2017 en 
meerjarenbegroting 2018-2020
De begroting is vastgesteld met 18 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen.
- Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, 
 CDA, PvdA
- Tegen stemde de fractie van GL

Eerste begrotingswijziging 2017
De eerste wijziging is vastgesteld met 18 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen.
- Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, 

CDA, PvdA
- Tegen stemde de fractie van GL

Moties
Aangenomen:
- Succesvolle participatie
- Onderzoek afschaffen welstandsbeleid
- Transparante financiering burgerinitiatieven
- Meerjarige financiering fietsenstalling station
- Incidentele middelen voor personele capaciteit
- Smart mobiliteit
- Geen kind van de ‘ruimte’ rekening
- Consistente begrotingsopzet
- Het beste idee voor Heemstede
- BABS voor één dag
- Aan de slag met Big Data
- Evenementenweek

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
3 en 4 november 2016
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Rectificatie
Op 15 november 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
(gerectificeerde) vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging “Jan van Goyen” voor het 
organiseren van “Sint op het dak” in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 19 november 2016. 
De rectificatie betreft alleen de datum.
Ten behoeve van het bovenstaande is 
tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven voor het afsluiten van één 
rijrichting van de Jan van Goyenstraat vanaf 16.30 
uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van 
Goyenstraat (tussen de Lucas van Leydenlaan en het 
Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 tot 18.00 uur.

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

Evenement: Sint op het dak



n begin december
In het koude Nederland 
Run ik, Uw Sint, mijn eigen postpakket-bedrijf. 

Zonder smartphone of computer
Met alleen mijn Grote Boek
Nee, bij de oude Sint geen polonaise aan zijn lijf.

Want ik heb Piet, en Post
Om mij te ondersteunen
Piet voor de daken, Post voor brievenbussen.

Met overleg en korte lijntjes
Ouderwetse samenwerking
Hoeft daar heus geen smartphone of computer tussen.

Ik bezorgde reeds in Myra
Zonder Piet nog, zonder Post 
Ik reed de hele stad rond op mijn o zo trouwe ros. 

‘Uw Postbedrijf Myrakel’ 
Heette mijn levenswerk
Maar mensen noemden mij gewoonlijk ‘Ome Pos’.

Geen gleuven had men in de deur 
Om pakjes door te duwen
Nee, om mikken door het raam was ik vermaard.

Zelfs hele buidels goud
Voor drie arme reine maagden
Een daad waarvoor ik onverwijld heel heilig ben verklaard.

Mijn logo droeg ik op mijn staf: 
de plattegrond van Myra
- die stad liep als een doolhof in het rond.

Bedrijfskleding, die had ik ook
Een stoere rode mantel
Tot op de schoenen, met een kanten hemd als ondergrond.
   
Mijn brievenbus, met brede gleuf 
- Wat men nu ‘mijter’ noemt -  
Die droeg ik op mijn hoofd. Ja, ik was postbode ‘pur sang’.
   
Daarbij voerde ik het motto:
‘Gooi het maar in mijn pet’
(Deez’ uitdrukking is tot mijn vreugde nog bij u in zwang.)

Ach, het is al lang geleden
En het werk is erg veranderd
Door open ramen gooien is verouderd, is passé

Daarvoor is het ook te koud
In uw noord’lijk Nederland
Maar uw schoorstenen onhandig?
Voor Piet niet hoor. Ach welnee. 

Mijn brievenbus, mijn mantel,
En Myra’s stratenplan
Ik draag ze nog met trots. Bezorgen blijft een prachtberoep.

En heeft u nu geen schoorsteen?
Maakt u zich niet ongerust
Dan zetten Piet en ik de zak wel bij u op de stoep.

Met vriendelijke groet, 
Uw toegenegen weldoeners,
Sint en Piet

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

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

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

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

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

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

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

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
Op 10 november 2016 zijn in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
onderstaande fietswrakken verwijderd:
- Zandvoorter Allee t.h.v. huisnummer 13: een 

zwarte herenfiets, merk Ranger, met slag in 
voorwiel

Zandvoortselaan ter hoogte van huisnummer:
- 67, een groene damesfiets, merk Gazelle, met 

platte banden
- 101, een zwarte kinderfiets, merk Isis, met platte 

banden
- 101, een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met 

platte banden
- 101, een zwarte damesfiets, merk Old Dutch 

Classic, met platte banden
- 119, een groene herenfiets, merk Batavus, met 

platte banden

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

Vaartuig in Ringvaart zonder vergunning
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 7 november 2016 het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte naamloze kajuitboot, met een rood 

zeil voorzien van de tekst Gold Republic, in de 
Ringvaart ter hoogte van de volkstuinen aan het 
Anna Teding van Berkhoutpad

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 21 november 2016 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan. 
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is weggehaald, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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