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Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
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Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307 

www.klokkenhuis.com

Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van 
donderdag t/m zaterdag 

10.00-16.30 uur.

Heemstede - Op College 
Hageveld werd donderdag 9 
november de nationale Dag 
van de Franse taal gevierd. 
Het doel is het economische 
en culturele belang van het 
Frans in Nederland te onder-
strepen en de keuze voor het 
schoolvak Frans te bevorde-
ren door jongeren te interes-
seren voor de Franstalige we-
reld en de cultuur.
De populaire Franstalige 
band Alderliefste, uitgeno-
digd door Helga Meulen-
dijks en Bénédicte Lahne-
mann (docenten Frans), heeft 
voor de tweede klassers (die 
Frans hebben gekozen) op-
getreden. De leerlingen ge-
kleed in het blauw/wit/rood 
hebben een aantal ingestu-
deerde liedjes zoals ‘Une bel-
le histoire’ van Michel Fu-
gain, ‘Aux Champs-Elysées’ 
van Joe Dassin of ‘Formi-
dable’ van Stromae met de 
band mee gezongen. “Vive le 
français!”Foto: Onno van Middelkoop

Vele mooie prijzen te winnen in de 
loterij van Winkelcentrum Heemstede
Heemstede - Winkelcen-
trum Heemstede organiseert 
voor de vierde keer op rij een 
loterij met gratis krasloten 
voor klanten.
Er zijn weer geweldige prij-
zen te winnen zoals 5 hoofd-
prijzen in de vorm van waar-
de cheques t.w.v. 750,- euro, 
2x 500,- euro en 2x 250,- eu-
ro te besteden bij de leden 
van de winkeliersvereniging 
van winkelcentrum Heemste-
de, Raadhuisstraat & Binnen-
weg.
Daarnaast zijn er nog eens 
175 prijzen te winnen. Enke-
le voorbeelden uit de enor-
me prijzenpot: een Cafetière, 

een Superdry Bril, een fiets-
tas, het boek Rijks, waarde-
bonnen van kledingzaken en 
restaurants, wijnpakketten 
en nog veel meer.

Hoe werkt het?
Krasloten zijn te verkrijgen bij 
alle winkels met een poster 
van de loterij op het raam. 
Het uitdelen van de gratis lo-
ten aan klanten bij hun aan-
kopen start op woensdag 15 
november en duurt tot en 
met dinsdag 12 december. 
Dinsdag 12 december is te-
vens de laatste dag waarop 
de loten ingevuld ingeleverd 
kunnen worden bij een van 

de 4 adressen op het lot. Het 
leuke van de krasloten is dat 
de klant direct ziet of hij een 
prijs heeft gewonnen. Hij kan 
dan met het lot meteen zijn 
prijs ophalen bij de betreffen-
de winkel. Prijs of geen prijs: 
om in aanmerking te komen 
voor een van de hoofdprijzen, 
moet het lot op de achterzij-
de ingevuld en bij een van de 
4 inleverpunten worden inge-
leverd.
Op zaterdag 16 december 
worden de hoofdprijzen per-
soonlijk uitgereikt aan de 
prijswinnaars door Willem 
van Dam, voorzitter van win-
keliersvereniging WCH.

De prijzen
Alle prijzen zijn ter beschik-
king gesteld door onderne-
mers en winkeliers zoals Al-
bert Heijn, Alexanderhoeve, 
B&B Print and Office, Bak-
ker van Vessem, Boekhan-
del Blokker, Boulangerie OS-
CAR, C’est Bon, Chocolaterie 
van Dam, De Koffiemeulen, 
De Lord Mannenmode, Eer-
ste Heemsteedse Vishandel, 
Felix Herenmode, Flamingo 
Casino, Foto Vincent van Dijk, 
Gall & Gall Heemstede, Grut 
& Groot, Heemstede Parket, 

Home Made By_Ree, ING 
Bank, Kaldi Heemstede, Kap-
tein Schoenmode, Kiebert 
natuurlijk, Lampe d’Or, More 
& More, Rabo Bank, Ramon’s 
Oliebollenkraam, Restaurant 
de Vleeschhouwerij, Restau-
rant Tante Bep, Schulte He-
renmode, Slagerij Ton de Wit, 
Square Mode, Stefans brillen, 
TravelXL van Limburg, Tum-
mers Patisserie, Van der Wolf 
Fietsen, Vitamin Store, De 
Wereldwinkel Heemstede en 
de winkeliersvereniging van 
Winkel Centrum Heemstede.
De inleveradressen vindt u 
aan de achterzijde van de lo-
ten.

Decemberactiviteiten 
Er is alle reden om uw win-
kelcentrum Heemstede de 
komende weken regelmatig 
te bezoeken en veel krasloten 
te ontvangen. In de bijzonde-
re winkelstraat met meer dan 
200 winkels is er ruime keuze 
aan Sint-Nicolaas-  en kerst-
cadeaus, winter- en feestmo-
de, food en dranken, woon-
artikelen, reizen en nog veel 
meer!
Bezoek bijvoorbeeld met uw 
(klein-)kinderen het Pieten-
pakhuis op de zaterdagen 
25 november en 2 december 
(Binnenweg 88) en de Kerst-
markt op zondag 17 decem-
ber op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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2.45
100 gram

Vive le français op College Hageveld

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Zorgt een Candida infectie 
ervoor dat u niet kunt 

afslanken?



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 19 november, 10u 
‘Ontmoeting’.
Spreker: dhr. Reinout Breur

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 19 november, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk, m.m.v. de cantorij.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 19 november om 
10.00 uur. Ds. G.H. Fredrik-
ze uit Harderwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 19 november, 10.30 
uur, Eucharistieviering Ju-
bileumviering Bavokoor. 
Pastoor J-J van Peperstra-
ten. Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (41)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 19 november, 10u. 
Voorganger Ds. B.C. Hel-
mers uit Velsen.

www.adventskerk.com

Kaptein is een vaste ‘bewo-
ner’ van de Raadhuisstraat. 
Dat was op nr. 78  (Zie arti-
kel van 13 september 2017), 
maar ook op nummer 99/101. 
Raadhuisstraat 101 is sinds 
1974 toegevoegd bij het pand 
nr. 99. Het huidige winkel-
adres is Raadhuisstraat 99. 
Het woonadres is nr. 101. De 
panden zijn voor 1900 ge-
bouwd, toen nog met plat 
dak. De heer Kaptein vertelt 
dat Raadhuisstraat 101 ooit 
een kinderweeshuis is ge-
weest. Daarna vooral in ge-
bruik als woonadres, In de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant van 3 maart 1933 maakt 
H. Prins bekend de kappers-
zaak van A. Verkaaik voort te 
zetten op nr. 101. In de jaren 
40 zat hier kleermakerij “Chic” 
van  H.F. Sonntag. Hierna zat 
kruidenier H.S. Adriaanse op 
nr. 101. Het pand 99 was ook 
van de familie Adriaanse. P.F. 
Adriaanse is daar als kruide-

nier begonnen aldus een ad-
vertentie uit 1913. In 1937 
kwam op nr 99 een winkeluit-
breiding in opdracht van H.S. 
Adriaanse, het huidige maga-
zijn van Kaptein. Sinds april 
1964 zit Kaptein luxe schoe-
nen & lederwaren op num-
mer 99. In 
2014 werd 
het 50-ja-
rig jubile-
um gevierd. 
In 1974 werd 
het pand 
101 groten-
deels ge-
sloopt en bij 
nr. 99 ge-
t r o k k e n 
en in 1989 
kwam er nog 
een keer uit-
breiding in de winkel en aan-
passing van de winkelpui. 
De toenfoto is uit 1989 (web-
site Hans Krol). De ingang 
van de winkel zit dus in het 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 19 november, 10u.:  
JOOST-viering met ds. Pie-
ter Terpstra. Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

voormalige pand 101. 22 Jaar 
geleden is er nog een brand 
geweest, waarna nog fl inke 

aanpassingen aan de winkel 
en het woonhuis moesten ge-
beuren.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 12 november 
2017; ondanks de vele aan-
passingen toch nog wel her-
kenbaar
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Vaak krijgen wij de vraag hoe een echtscheidingspro-
cedure in zijn werk gaat. 
Er kunnen bij de rechtbank twee soorten procedures 
gevoerd worden met betrekking tot het realiseren van 
de echtscheiding. 
In het geval van een gemeenschappelijk verzoek heb-
ben de partners overeenstemming bereikt over alle 
gevolgen van de echtscheiding zoals bijvoorbeeld de 
alimentatie, zorg voor de kinderen, verdeling van de 
bezittingen etc. Dit kan in onderling overleg gebeurd 
zijn, door inmenging van een gezamenlijke advocaat 
of door middel van mediation. 
Bij een gemeenschappelijk verzoek wordt aan de 
rechtbank verzocht via een verzoekschrift om de 
echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspra-
ken te bevestigen. De doorlooptijd van de procedure 
is kort en binnen enkele weken spreekt de rechtbank 
de echtscheiding uit in een schriftelijke uitspraak (de 
beschikking). 
Indien de partners over belangrijke punten van de 
echtscheiding geen overeenstemming bereiken, hakt 
de rechter de knopen door. Er zal in dat geval een 
eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding worden in-
gediend bij de rechtbank. Vervolgens krijgt de part-
ner die het verzoekschrift ontvangt een termijn van 
zes weken om met een eigen advocaat een verweer-
schrift in te dienen. Daarin kan de partner aangeven 
waarom hij het niet eens is met de punten in het ver-
zoekschrift en kan hij zijn eigen wensen formuleren. 
Op het moment dat het verzoek- en verweerschrift 
zijn ingediend bij de rechtbank zullen beide partners 
worden uitgenodigd voor een mondelinge behande-
ling (een zitting) om hun standpunten toe te lichten. 
Een echtscheidingsprocedure kan veel maanden in 
beslag nemen. Het is om die reden mogelijk om voor 
spoedeisende aangelegenheden een zogenaamde 
voorlopige voorziening te vragen. Een tijdelijke maat-
regel voor de duur van de echtscheidingsprocedure. 
Denk hierbij aan een tijdelijke verdeling van de zorg, 
toewijzing van de woning of voorlopige alimenta-
tie. Ook dit wordt aangevraagd door middel van een
verzoekschrift, ingediend door een advocaat. Het 
verzoek wordt op een zitting behandeld, waarna de 
beschikking volgt.

Na afl oop van de mondelinge behandeling geeft de 
rechter aan op welke datum hij een beschikking zal 
afgeven. In de praktijk is dit meestal zes weken na de 
zitting. Op het moment dat de beschikking is afgege-
ven zijn de partners nog niet van elkaar gescheiden. 
De scheiding is pas defi nitief op het moment dat de 
echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van 

de Burgerlijke Stand.  De inschrijving 
kan pas gerealiseerd worden nadat 
de hoger beroepstermijn van drie 
maanden is verstreken of indien bei-
de partners een akte van berusting 
ondertekenen waarmee zij afzien van 
de mogelijkheid in hoger beroep te 
gaan. 

mw.mr. S. Bayraktar

Column

De echtscheidingsprocedure 
bij de rechtbank

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Flats in Manpadslaangebied
In opdracht van de gemeente heeft Bureau Rho – Advi-
seurs voor Leefruimte – een stedenbouwkundige verken-
ning opgesteld voor bebouwing in het Manpdslaangebied. 
Die verkenning voorziet in de bouw van 40 à 45 wonin-
gen, wat nodig zou zijn om de aanleg van natuur en re-
creatievoorzieningen te kunnen fi nancieren. Veel meer dus 
dan de 20 woningen waar anderhalf jaar geleden nog spra-
ke van was. Waarom het nu ruim het dubbele aantal moet 
zijn, blijft schimmig. De fi nanciële onderbouwing voor de 
herinrichting van het Manpdslaangebied is en blijft geheim. 
Slechts enkele intimi kennen de cijfers, en daarmee is de 
hele inspraakprocedure die de gemeente heeft opgezet 
voor omwonenden en andere belangstellenden een wassen 
neus. Zonder cijfers is geen enkel plan goed te beoordelen.
Mochten er woningen in het gebied nodig zijn, dan is de ui-
terste noordoosthoek, verscholen achter de tennishal, naar 
ons idee de enige optie – en dan een bescheiden aantal 
en niet hoger dan de omringende gebouwen. Afschrikwek-
kend is het door Rho voorgestelde plan om deze bebou-
wing  in de vorm van appartementenblokken van 4 of 5 la-
gen te realiseren. Anders geformuleerd: er komen fl ats te 
staan. Daarmee help je dit kwetsbare en bijzondere gebied 
voorgoed naar de knoppen.
Misschien is nog wel de beste optie  om helemaal niks te 
doen in het Manpadslaangebied, met uitzondering van het 
slopen van de kassen en wat snoeiwerk. Dat kost een prik-
kie en dan ontstaat er vanzelf een prachtige natuur – en dat 
is wat iedereen het liefste wil in dit gebied. 

Jaap Verschoor
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Lezerspost

Flats in Manpadslaangebied

VVD, CDA en D66: “Ons winkelcentrum 
moet het van supermarkten hebben”
Heemstede - VVD, CDA en 
D66 brengen een statement 
naar voren over het plan de 
Vomar uit te laten breiden in 
het centrum. In een bericht 
noemen de partijen gedrie-
en een aantal punten op die 
pleiten voor uitbreiding: “Ge-
renommeerde bureaus zeg-
gen het allemaal: de bood-
schappenfunctie is de kurk 
waarop winkelcentra draai-
en. Omdat Heemstede weinig 
landelijke standaard-winkel-
ketens heeft, moet ons win-
kelcentrum het van de super-
markten hebben. De nieuwe 
Vomar wordt zeker geen XXL 
formaat want dat past hele-
maal niet in Heemstede. Om-
liggende winkels profi teren 

van de aantrekkingskracht 
van supermarkten. Dat is in 
diverse onderzoeken aange-
toond.” De drie geven daar-
naast aan dat door nu ak-
koord te gaan, straks juist 
ontwikkelingen uit te slui-
ten: “Op de beoogde loca-
tie laat het bestemmingsplan 
héél veel toe. Zo kan er nu 
een fabriekshal komen van 6 
meter hoog, pal aan de aan-
grenzende tuinen. Maar ook 
een houtzagerij, een druk-
kerij, een autohandel of een 
chemische wasserij. Dit mag 
straks allemaal niet meer.” En 
over parkeerruimte: “Al ja-
renlang is er te weinig par-
keerruimte aan de Binnen-
weg. Door de verplaatsing 

van de Vomar komen er zo’n 
100 parkeerplekken bij zon-
der dat dit de gemeente iets 
kost! Er is een zorgvuldig 
proces doorlopen, met veel 
overleg tussen projectont-
wikkelaar, bewoners en ge-
meente. Veel eisen van be-
woners zijn ingewilligd. Ook 
is er draagvlak bij de winke-
liers, zo blijkt uit de behande-
ling van de winkelvisie die de 
gemeente heeft vastgesteld.”
 
De partijen begrijpen dat 
desondanks niet iederéén er 
blij mee is. “Maar velen zijn er 
wel blij mee. En het is een in-
vestering in de toekomstbe-
stendigheid van ons winkel-
centrum.”

Carlijn Schoutens met sponsor 
Ibo Uyttenhove (Trinqles Hair-
studio).

Carlijn Schoutens goed op dreef in Heerenveen
Heemstede - Carlijn Schou-
tens, geboren in de VS maar 
opgegroeid in Heemstede, 
waagde vier jaar geleden een 
grote sprong in de schaats-
sport. Ze pakte haar koffers 
en trok naar Salt Lake City om 
lid te worden van de oplei-
dingsploeg van US Speeds-
kating. Carlijn, inmiddels lid 
van het nationale team van 
de VS, startte het afgelopen 
weekend op de 3000 me-

ter en de ploegenachtervol-
ging tijdens de World Cup-
wedstrijden in Thialf te Hee-
renveen.

Carlijn was in deze `thuis-
wedstrijd’ goed op dreef. Ze 
reed op de 3000 m de 4e tijd 
in de B-groep en bleef bo-
vendien een vijftal rijders 
uit de A-groep voor. Eer-
der, op vrijdag, had ze met 
haar ploeggenoten van Team 

USA op de ploegenachter-
volging een spannend duel 
uitgevochten met de Chinese 
ploeg, die uiteindelijk met mi-
nimaal verschil (0,02 secon-
den) werd verslagen.  

Carlijn vervolgt haar World 
Cuptour en zal de komen-
de weken deelnemen aan 
de wedstrijden in Stavanger, 
Calgary en in haar andere 
`thuis’: Salt Lake City. 

Themamaaltijd: 
Smulmenu

Heemstede - Op maan-
dag 20 november kunt u ge-
nieten van een Smulmenu 
bij WIJ Heemstede. Het the-
madiner kost 9,95. Reserve-
ren hiervoor kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: 548 
38 28. Eethuis de Luifel is bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. 
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CDA wil wijken adopteren
Heemstede - Op 9 novem-
ber presenteerde het CDA 
zijn verkiezingsprogramma 
2018-2022. Een helder pro-
gramma zonder fratsen. Os-
car Boeder, de nieuwe lijst-
trekker voor het CDA lichtte 
het programma toe. Een van 
de punten is dat de inspraak 
anders vorm moet krijgen. 
Het CDA wil dat de 21 raads-
leden ieder een wijk in de ge-
meente adopteren. Door hun 
aanwezigheid hopen zij niet 
alleen dichter bij de inwoners 
te staan, maar ook te ervaren 
wat er leeft in de wijk.

Dementie
Bij de verkoop van de aande-
len ENECO rekent het CDA 
op een bedrag van rond de 
20 miljoen euro. Zij willen dit 
geld inzetten om de schul-
denlast tot vrijwel nul te re-
duceren. Dat bespaart jaar-
lijks 1,5 miljoen op de be-
groting aan rentelasten. Het 
CDA pleit voor de instelling 
van een jeugdraad om de 
jeugd eerder te betrekken 
bij de democratie. Ook zien 
zij graag een jeugdburge-
meester die bijvoorbeeld op 
4 mei, Koningsdag of ande-
re festiviteiten samen met de 
burgemeester op pad gaat. 
Voorts wil de partij dat de-
menterenden in de gemeen-
te meer zichtbaar worden; nu 
zijn er mensen met demen-
tie die onder de radar blijven. 
Instanties en de gemeen-
te moeten hier een lans voor 
breken.

City manager
Het CDA ziet voldoende vi-
taliteit binnen het ambtelijk 
apparaat om Heemstede als 
een zelfstandige gemeen-
te te laten voortbestaan. Om 
de leegstand van winkels te-
gen te gaan denkt het CDA 
aan een citymarketing ma-

nager. Hij of zij moet Heem-
stede promoten en als con-
tactpersoon optreden. Het 
CDA is tegen het verplaat-
sen van de huidige volkstui-
nen in het Manpadslaange-
bied. Wel zien de partij mo-
gelijkheden het gebied deels 
te bebouwen en het overgro-
te deel groen in te richten. 

Hotel
Het CDA wil starten met een 
onderzoek wat er mogelijk is 
rond de Industrieweg. Hier 
heeft de partij de wens een 
mix van werken en wonen te 
ontwikkelen. Een klein hotel 
zou in de visie van het CDA 
daarin prima passen. Voorts 
wil de partij dat de gemeen-
te haar burgers enthousi-
ast gaat maken om de tuinen 
meer te vergroenen.

Duurzaam
Wat betreft afval kiest het 
CDA liever voor circulaire 
transformatie ofwel het her-
gebruik van materialen. Sa-
men met bewoners wil de 
partij plannen bedenken om 
de hoeveelheid afval te redu-
ceren. In het verder scheiden 
van het afval (plastic) ziet de 
partij geen voordelen. 
Het CDA wil de sportvelden 
voorzien van ledverlichting. 
Onderzoek is nodig of via 
lantaarnpalen elektrische au-
to’s kunnen opladen. De uit-
breiding van zonnepanelen 
op gemeentelijke gebouwen 
past bij het duurzaamheids-
treven. 

Kandidaten 
1. Oscar Boeder 
2. Boudi van Vlijmen 
3. Arianne de Wit 
4. Ellen Kerkvliet 
Wethouder Kuipers stopt 
evenals Wim Hermans en 
Marieke Waterlander.
Eric van Westerloo

Heemstede Vooruit toont lokale 
geschiedenis tussen 1890 en 1940
Heemstede – Tijdens de 
jaarvergadering van de His-
torische Vereniging Heem-
stede Bennebroek (HVHB) 
op 9 november werd een 
nieuwe secretaris benoemd. 
Willem Jan Wiesbosch stelde 
zich voor. Wethouder Chris-
ta Kuiper hield een korte in-
leiding voordat zij de schaar 
kreeg om een pak te onthul-
len. “Waar vind je een club 
die 3-4 jaar werkt aan een 
boek? Waar vind je zo`n op-
komst voor een ledenverga-
dering en waar vind je zoveel 
leden die dat boek gaan ko-
pen?”
Jaap Verschoor, voorzitter, 
HVHB, had een bijzondere 
schaar om het pakje te ope-
nen. Een schaar met zilve-
ren krullen die in 1932 ge-
bruikt is door de Commissa-
ris van de Koningin Jhr. Mr. 
Dr. A. baron Roëll, die daar-
mee een lint doorknipte die 
de Dreef opende. Het boek 
geschreven door leden van 
de redactie van Heerlijkhe-

den Marc de Bruijn, Marloes 
van Buuren, Ellen Kerkvliet, 
Anja Kroon, Hillebrand de 
Lange en Wim de Wagt en 
veel foto`s uit het Noord-Hol-
lands Archief en van HVHB-
fotograaf Theo Out. Een boek 
over de jonge geschiedenis 
van Heemstede, van 1890 tot 
1940, van een dorp vol ble-
kerijen, bloembollen, buiten-
plaatsen tot een forensen-
dorp. Vol wetenswaardighe-
den over het uitbreidings-
plan, de woningbouw van de 
jaren dertig woningen aan de 
Dreef en aanliggende wegen. 
Huizen die juist nu erg po-
pulair zijn en ook nieuw ge-
bouwd worden. De bouw van 
scholen als de Jacoba, Cray-
enester en Bosch en Hoven, 
het gemeentelijk sportpark 
en het Gezondheidshuis, nu 
WMO centrum en Thuiszorg-
winkel. De visie van de twee 
architecten Joseph Cuypers 
en Jan Stuyt, hoe nieuwe wij-
ken verrezen. De sociale en 
maatschappelijke aspecten 

van die snelle uitbreiding van 
4200 inwoners in 1890 tot 
20400 in 1940. De  forensen, 
de veranderende beroepsbe-
volking en de opkomst van 
toerisme. Het kerkelijk leven 
en hoe het winkel- en voor-
zieningenbestand zich ont-
wikkelde. Bekenden als dr. 
Droog en Van Lennep komen 
naar voren, maar ook de on-
bekende heer Schotvanger 
die zich opwerkte van veld-
wachter tot man in bonus 
als onroerend goed bezitter. 
De ontwikkelingen in de ge-
zondheidszorg en de snelle 
groei in de zeer uiteenlopen-
de sportvoorzieningen, het is 
maar een korte beschrijving 
van dit zeer complete boek 
over een Heemstede waar we 
veel van in herkennen.

Terecht zijn de makers trots 
op hun boek, zoals ze trots 
zijn op hun Heemstede. 
Verkrijgbaar bij de vereniging 
en bij Boekhandel Blokker.
Ton van den Brink 

Hillebrand de Lange, Marloes van Buuren, Anja Kroon, Ellen Kerkvliet, Theo Out, Wim de Wagt 
en Marc de Bruin.

Een aantal maanden geleden stond ik al in de 
Heemsteder, in maart 2018 wil ik namelijk vijf 
weken zeilen door de Caribbean met Mas-
terskip de Wylde Swan om hier onderzoek 
te doennaar plasticvervuiling. Door middel 
van het artikel heb ik enorm veel publiciteit 
en hulp gekregen, meer dan ik ooit had ver-
wacht. Ik wil iedereen hiervoor bedanken, 
het helpt mij heel erg. Laatst was ik op de 
radio te horen, heb ik mijn eigen fl yers laten 
drukken en heb ik de website www.droom-
schip.nl gepubliceerd.Helaas ben ik er nog 

niet en zoek ik nog naar sponsors. Kijk op 
mijn website svp: 
http://www.droomschip.nl
Luna Kemper, Heemstede

LezerspostLezerspost

Luna: dank voor alle publiciteit
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Nieuwe eigenaar voor koffi ehuis aan de Valkenburgerlaan

‘Reba’ heet iedereen van harte welkom!
Heemstede - Bart Lassooy 
is de nieuwe eigenaar van 
het koffi ehuis op de hoek 
van de Valkenburgerlaan en 
Camplaan, vroeger bekend 
als ‘Yverda’. Bart’s echtge-
note heet Renata en zo is 
de nieuwe naam ‘Reba’ ont-
staan. Heemstedenaren die 
hun lekkere kop koffi e moes-
ten missen kunnen hun hart 
weer ophalen in het gezelli-
ge koffi ehuis: Reba is dage-
lijks (behalve zondag) ge-
opend van lekker vroeg (half 
zeven) tot ‘s middags vier 
uur. Enige tijd is de horeca-
gelegenheid dicht geweest 
maar Bart heeft eind oktober 
een nieuwe start gemaakt en 
dat vinden veel mensen na-
tuurlijk fi jn. Ook de markt op 
woensdag vaart er wel bij. 
Een rondgang over de ge-
zellige weekmarkt is natuur-
lijk niet compleet zonder kop 
koffi e of thee met gebak om 
even bij te komen. 
De kaart biedt meer dan al-
leen een ‘natje’ want een lek-
kere lunch voor de stevige 
trek kan ook worden genut-

tigd net als borrelgarnituur 
en soep. Bart is Amsterdam-
mer. “Ik kom uit de Jordaan”, 
vertelt hij met onmiskenba-
re Amsterdamse hartelijke 
tongval. “Via Henk Adams, 
die het naastgelegen café-
gedeelte overneemt, vernam 
Bart dat de vorige eigenares-
se er mee ophield.” Bart zag 
wel brood in het overnemen 
van het koffi ehuis. Na een 
lange carrière in de tramrevi-
sie kwam deze nieuwe uitda-
ging goed uit. “Na een zware 
armblessure kon ik mijn werk 
niet meer uitoefenen. De chi-
rurg zei destijds dat ik mijn 
arm nooit meer kon gebrui-

ken maar dat is gelukkig wel 
goed gekomen.” Hij houdt 
van gezelligheid, heeft erva-
ring in de horeca door ex-
ploitatie van een snackbar en 
draait zijn hand niet om voor 
bijvoorbeeld heerlijke eigen-
gemaakte (grootmoeders) 
snert. Maar ook een goede 
saté behoort tot de favorie-
ten. Bart heeft overigens de 
toegang van het koffi ehuis 
naar het cafégedeelte dicht-
gemaakt. 
Reba heet iedereen van harte 
welkom. Eigenaar Bart heeft 
er echt zin in! Voor meer in-
formatie over Reba belt u
06-54287292.

‘Scheiden plastic zinloos en 
eventueel met extra kosten’
Heemstede - Of er 53.000 
euro moet worden uitgetrok-
ken voor een proef met het 
anders ophalen van het vuil 
is nog maar de vraag. Het is 
de bedoeling dat het plas-
tic apart wordt gehouden 
van het overige restafval. De 
bewoners krijgen een der-
de afvalcontainer voor plas-
tic, blik en drankkartons. Tij-
dens de afgelopen politieke 
beschouwing gaf CDA frac-
tievoorzitster Marieke Water-
lander college in de raads-
zaal. Zij is bekend met alle 
vormen van plastic, de pro-
ductie en de verwerking. Vol-
gens haar is het ene stuk 
plastic het andere niet. Veel 
plastic kan (nog) niet wor-
den hergebruikt. Het gevolg 
is dat na inzameling hand-
matig opnieuw moet wor-
den gesorteerd. Het schei-
den van plastic zou daarom 
zinloos en misschien extra 
kosten met zich meebrengen. 
Volgens het Centraal Planbu-
reau zorgt het scheiden van 
het plastic niet tot extra mi-
lieuwinst. Wethouder Nieuw-
land wil de proef toch door-
zetten. Hij is van mening dat 
een groot deel wel kan wor-
den hergebruikt. Zijn partij-
genoot Yvette Schul vond dat 

als het niet werkte de bur-
gers tenminste bewust wor-
den om op een juiste wijze 
om te gaan met hun afval in 
de toekomst. De wijk Merlen-
hoven wordt dus tijdelijk een 
proeftuin. Wat gaat er veran-
deren? Naast de extra bak 
voor PMD wordt de rest van 
het afval nog maar één keer 
per maand opgehaald. Het 
GFT afval wordt van januari 
tot maart 1 x per twee weken 
opgehaald en van april tot ju-
ni iedere week. Het ingeza-
melde plastic wordt eens per 
maand opgehaald. De bewo-
ners hoeven dan niet meer 
plastic weg te brengen naar 
de verzamelcontainer. Een en 
ander is in samenspraak met 
de bewoners tot stand geko-
men. Inzamelaar Meerlanden 
gaat in de proefperiode al-
le afvalstromen meten om zo 
inzicht te krijgen wat wel of 
niet werkt. Als de proef mis-
lukt, zit de gemeente met een 
groot aantal bakken die niet 
meer worden gebruikt. Veel 
bewoners zijn niet gelukkig 
met een derde bak voor de 
deur en zullen dus even moe-
ten doorbijten. 
Of het voorstel het haalt 
wordt 16 november duidelijk. 
Eric van Westerloo

Jos 1ste erelid van
HBC Gymnastics

Heemstede - Vrijdag 10 november vond de ledenverga-
dering van HBC Gymnastics plaats. Nadat alle algemene 
stukken doorgenomen waren, kwam er nog een offi cieel 
moment waarin Jos Holdorp in het zonnetje gezet werd. 
In de aanwezigheid van enkele van zijn leden, andere lei-
ding en zijn vrouw werd Jos naar voren geroepen. In eer-
ste instantie kreeg hij een speld van de KNGU voor zijn 
lidmaatschap van 50 jaar. In deze 50 jaar heeft hij les ge-
geven bij verschillende verenigingen; zo is hij begonnen 
bij BATO en heeft hij ook lessen gegeven bij HLC, de Ga-
zellen, TVS en GSV. Zo komt hij op een langdurig lidmaat-
schap wat gepaard ging met een speld en een bloemetje. 
Hij heeft 30 jaar lang de inschrijvingen gedaan voor de 
Zomerkampen, is organisator van de Bingo en het Sinter-
klaasfeest en als Boswachter tijdens de Paashazenzoek-
tocht.
Daarnaast is hij door zijn onhoudbare inzet voor de ver-
eniging als vrijwilliger, leiding en coördinator van de  Gro-
te Clubactie, benoemd namens alle aanwezigen als 1ste 
erelid van HBC Gymnastics. Een goed gebaar voor zijn 
volledige inzet.

Speelveld aan de Linge
Het speelveld  aan de Linge hoort bij de Rivierenwijk en 
niet bij ‘t Manpadslaangebied, of hoort de hele Rivieren-
wijk opeens bij ‘t Manpadslaangebied? Wanneer is de wet-
houder bij het speelveld wezen kijken? Bij slecht weer, on-
der schooltijd of in de grote vakantie als de meeste gezin-
nen weg zijn? Het asfaltveld wordt veel gebruikt door jong 
en oud. Je leert er fi etsen, rollerskaten, tennissen en meer 
en dat blijf je daar ook doen. Ouders en grootouders ko-
men met de kinderen en kleinkinderen, zitten gezellig op 
het bankje (net nieuw) en de kleintjes spelen op ‘t veld. Het 
asfaltveld zelf is het enige plekje zonder hondenpoep. De 
wat grotere jeugd zit samen op het bankje wat te praten, 
enz. Kortom, het asfaltveld heeft een zeer belangrijke func-
tie voor de hele buurt.
Het standpunt van D66: géén woningen op ‘t Manpad-
slaangebied, als het dan toch moet, zo min mogelijk. Iedere 
keer als er ‘n bericht over ‘t Manpad in de krant staat is het 
aantal woningen groter, zelfs nu met plannen voor bebou-
wing van ‘t speelveld aan de Linge. Kun je de politiek nog 
wel geloven, vertrouwen?
Als u komend voorjaar in het kieshokje staat voor de ge-
meenteraadsverkiezingen, denk dan nog eens goed op wie 
u gaat stemmen. Welke partij is er verantwoordelijk voor al 
de negatieve ontwikkelingen rond de Vomar en het Man-
padslaangebied?
José Berkhout, Heemstede

Lezerspost

Speelveld aan de Linge

Gezellig in koffi ehuis Reba.

Heemstede - De gemeen-
te organiseert op zaterdag 
18 november de intocht 
van Sinterklaas. De aan-
komst met de boot is om 
11.30 uur aan de Herfst-
laan ter hoogte van het 
Molentje. De wandeltocht 
met Sint en zijn pieten gaat 
vervolgens via de Vrijheids-
dreef naar het raadhuis 
waar burgemeester Ma-
rianne Heeremans rond 
12.00 uur de Sint ontvangt. 
Op het programma staan 
diverse dansoptredens, 
meezingen met de pieten-
muziekband. Ook delen de 
pieten vlaggetjes en strooi-
goed uit. Het uitgebreide 
programma staat op:
www.heemstede.nl.

Aankomende 
zaterdag: 
Intocht 

Sinterklaas
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Jonge toneeltalenten Alink & Plukaard in Theater de Luifel
As The World Tsjechov: een intiem en vertederend portret
Heemstede – Sprankelend 
toneel, dat is waar het jon-
ge duo (Yara) Alink en (San-
der) Plukaard voor staan. 
Beiden studeerden af in 2013 
aan de Amsterdamse Toneel-
school en Kleinkunstacade-
mie en brenging sindsdien 
als het duo Alink & Pluk-
aard toneelwerk van beken-
de schrijvers vermengd met 
een geheel eigen twist. Aan-
gevuld met hun eigen anek-
dotes, zorgen deze ervoor 
dat historisch werk van on-
der meer Molière, Tsjechov 
en Edward Albee een eigen-
tijdser tintje krijgen en toneel 
laagdrempelig wordt. En op 
deze manier bereikt het duo 
een zeer breed publiek. Ook 
met hun voorstelling ‘As The 
World Tsjechov’ op vrijdag 17 
november in Theater de Lui-
fel. De voorstelling begint om 
20.15 uur en kaarten à 18,50 
koopt u via:

www.podiaheemstede.nl of 
via 023-5483838 (De Luifel).

Met de voorstelling ‘As The 
World Tsjechov’ treedt het 
duo in de persoonlijke ge-
welven van dromen, in een 
voortdurende zoektocht naar 
ambitie en idealen. Ze drei-

gen daardoor af te glijden 
naar hun eigen wereld en de 
realiteit niet meer onder ogen 
te zien. Het publiek kan re-
kenen op een intiem portret 
dat tevens bol staat van ca-
barateske, humoristische en 
persoonlijke elementen. De-
ze maken het stuk tot een 
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Heemsteedse 
cabaretière: 
wel of geen 

kind?
Heemstede - Net ver-
huisd naar Heemstede, 
een baan en als het aan 
haar schoonmoeder ligt, is 
ze binnenkort ook zwan-
ger. Maar de Heemsteed-
se cabaretière Anouk 
Kragtwijk vraagt zich af 
of ze wel een kind wil zet-
ten op deze wereld. Hoe 
ziet de wereld eruit als alle 
doemscenario’s over kli-
maatverandering uitko-
men? En wie is er eigenlijk 
verantwoordelijk voor alle 
ellende op de planeet?
Met een deel van haar 
sketch won Anouk Krag-
twijk de Persoonlijkheids-
prijs op het Utrechts Ca-
baret Festival. Ze werkt 
ook als journalist en vlogt 
ook voor Libelle TV en 
Metro over duurzaamheid. 
Voor NRC schrijft ze over 
theater. Inmiddels staat ze 
met de hele show ‘Mada-
me Tofu’ op het podium. 
Zaterdag 25 november om 
20.30 uur treedt ze op in 
De Luifel in Heemstede. In 
haar voorstelling wisselen 
liedjes en sketches zich af. 
Ze zingt over koe Maar-
te, haar ouders, het dorp 
waar ze vandaan komt en 
witte oude mannen. De in 
Heemstede geboren Jas-
per Swunk begeleidt haar 
op de piano.
Theater De Luifel is geves-
tigd aan de Herenweg 96 
te Heemstede. Voor info 
en kaarten kijk op:
www.podiaheemstede.nl.

prachtig pareltje, dat tegelij-
kertijd vertedert.
Yara Alink: “We willen het 
in ‘As The World Tsjechov’ 
over dromen en verwachtin-
gen hebben. Mensen van on-
ze generatie worden de mil-
lenials genoemd, we zijn op-
gegroeid met het idee dat 
alles maakbaar is. Als je 
maar hard werkt, moet al-
les in principe lukken.” San-
der Plukaard: “En als het dan 
niet lukt, is dat grotendeels je 
eigen schuld.” “Wij droomden 
van de Toneelschool en toen 
we er waren, bleken er nog 
twintig leuke, jonge, acteurs 
rond te lopen”, vervolgt Ya-
ra Alink. “Zo blijf je rondren-
nen. Je hebt nauwelijks tijd 
om ergens van te genieten, 
want je moet door met alles 
wat nog bereikt moet wor-
den. Die thema’s zitten ook in 
het werk van Tsjechov.”
Bart Jonker

Volledig eens met de 
visie van Van ‘t Hoff
‘Heemstede massaal in opstand’ tegen de 
nieuwe Vomar, 1156 bezoekers hebben de 
petitie getekend! Zie ingezonden stukje vo-
rige week. Nu kruip ik even in de huid van 
Maurice de Hond; Heemstede heeft onge-
veer 27.000 inwoners, als 1.156 personen 
daarvan de petitie hebben getekend, dan be-
draagt dat minder dan 4,3%, oftewel bijna 
26.000 personen hebben niet getekend dus 
om nu te spreken van massaal in opstand! Er 
wordt gesproken over forse toename van ver-
keer, maar dat is mij ook niet duidelijk. Waar 
komt deze verkeersstroom opeens vandaan? 
Is het niet zo dat er wellicht een verplaatsing 
van winkelend publiek plaatsvindt van ande-
re supermarkten naar de Vomar? Hoofddor-
pers zullen niet komen, met al hun winkel-
centra hoef ik dat niet uit te leggen, Hille-
gom met 21.486 inwoners heeft diverse gro-
te supermarkten met veel parkeerruimten, 
inwoners van Aerdenhout wonen dichterbij 
de Stephensonstraat, hebben we het dus nu 
over de mensen uit Bennebroek? Lijkt mij dat 
ze sneller Hillegom bereiken dan Heemste-
de. Dan het argument dat het dorpskarakter 
wordt aangetast, pardon zeg, hebben we het 

hier over het gedeelte waar de Dekamarkt, 
het appartementengebouw op de hoek Bin-
nenweg-Lindelaan, Kruidvat, Hema, ING en 
de apotheek zijn gevestigd? Over het afbre-
ken van het dorpskarakter gesproken zeg! 
Dat er verschraling optreedt t.o.v. het aanbod 
van de diversiteit aan winkels lijkt mij niet te 
kloppen, we hebben het hier over een ver-
plaatsing en vergroting van een winkel, geen 
nieuwkomer. In Heemstede zijn ongeveer 7 
slagerijen, 4 groentewinkels en 2 viswinkels, 
een aantal banket(bakkerijen) en kaaswin-
kels en deze bestaan al heel lang en bleven 
ook bestaan toen destijds de Dekamarkt op 
de Binnenweg werd gevestigd. De overlast 
voor de omgeving van geluid en fi jnstof wordt 
schromelijk overschat; die komt al een tijdje 
gluiperig van een andere kant binnensluipen: 
de fi les op de Dreef. Heeft men wel gemerkt 
dat sinds de crisis voorbij is daar het verkeer 
is vermenigvuldigd? En wat te denken van de 
bouwwerken Waterpark, Waterhof en nu Wa-
terdreef en een gigantische woontoren bij de 
haven. Geeft dat allemaal niet meer fi jnstof 
en geluidsoverlast? Hoor ik niemand over, 
maar ja dat ligt ver van de buurt Eikenlaan en 
omliggende straten. Ik ben het volledig eens 
met de visie van de heer Van ’t Hoff.

Ada de Herder, Heemstede

Lezerspost

Volledig eens met de 
Collecte MS

Heemstede - Van 20 t/m 
25 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huis-
collecte om geld in te za-
melen voor onderzoek naar 
de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziek-
te van het centrale zenuw-
stelsel. In Nederland heb-
ben meer dan 17.000 men-
sen MS, en jaarlijks krij-
gen 800 mensen de diag-
nose. De eerste ziektever-
schijnselen openbaren zich 
meestal tussen het 20e en 
40e levensjaar en het is de 
meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen in Ne-
derland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moe-
heid, oogklachten, kracht-
verlies, coördinatiestoor-
nissen, blaasproblemen 
en gevoelsstoornissen. De 
collectant van het Natio-
naal MS Fonds is te her-
kennen aan de collectebus 
met het oranje vlinderlogo.
Kijk op: www.mscollecte.nl.
Aanmelden als collectant 
kan ook nog steeds!
Info: 010-5919839.

T/m 13 november 2017

 Huwelijken:
 27-10-2017 Christian P. 

Balink & Jody Willems

 03-11-2017 Ruud Bons 
& Maria E. Hutten

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandWhat’sApp bij SeniorWeb
Heemstede - Het lijkt wel of 
iedereen tegenwoordig ‘appt’, 
want het is makkelijk en het 
kost niets. U hebt wel een 
smartphone maar u ‘appt’ 
nog niet? Piet-Hein Buur 
van SeniorWeb Haarlem legt 
op dinsdag 21 november uit 
(11.00 uur) hoe het werkt.

Kom ook naar SeniorWeb van 
10.00 tot 12.00 uur in De Lui-
fel/Wij Heemstede, Heren-
weg 96 te Heemstede.
Neem uw eigen apparaat 
mee (er zijn enkele laptops 
aanwezig). De toegang is 
gratis, aanmelden is niet no-
dig.

Muntenclub in 
Santpoort
Regio - Op maandag 20 no-
vember heeft de muntenclub 
haar clubavond in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort.
Op deze avond zal Patrick 

Plomp een lezing houden 
over papiergeld: meer in dan 
alleen bank- of muntbiljetten.
Na de lezing is er een veiling 
en een verloting. Om 19.00 
uur is de zaal open, toegang 
is gratis, er is voldoende par-
keergelegenheid. Meer we-
ten? Bel 06-26404240.
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http://www.lijfengezondheid.nl/psyche/
http://www.lijfengezondheid.nl/medisch/
http://www.lijfengezondheid.nl/uiterlijk/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid


Monument Pomphuis heropend 
voor Historische Vereniging
Heemstede – “We zijn nog 
niet helemaal klaar al ziet het 
er keurig uit”, aldus voorzit-
ter Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek, 
Jaap Verschoor. Hij ontving 
vrijdagmiddag iedereen die 
betrokken is geweest bij de 
realisatie van een nieuw on-
derkomen van de HVHB na 
het vertrek uit de bibliotheek. 
“Daar hadden wij zo graag 
willen blijven, maar zijn nu 
heel blij met het Pomphuis 
dat zelfs een provinciaal mo-
nument is en dus valt onder 
onze aandacht. Bij de inge-
bruikname kom je achter een 
aantal praktische zaken die 
je nog mist. Een fietsenrek, 
een apparaat om te projecte-
ren met beamer of nog mooi-
er, een digitaal scherm, vitri-
nekasten en de garderobe is 
wat klein.
Maar we kunnen aan de 
gang met ons archief op de 
bovenverdieping, beneden 
vergaderen in kleine kring en 
activiteiten waarop we nog 
broeden. We hebben nu een 
expositie van de omgeving 

van het pomphuis met een 
aantal schilderijen van nos-
talgisch Heemstede van fijn-
schilder Gabe de Vries.” Jaap 
Verschoor bedankte veel 
mensen. De heren die be-
moeienis hadden bij het ver-
krijgen van de locatie, oud-
bestuursleden Hans Krol en 
Frans Harm. De aannemer 
Arjan van der Veld uit Hoofd-
dorp, Heemsteedse architect 
Hein Peeperkorn en de amb-
tenaar van de gemeente Iwan 
Teeuwen die heel veel voor 
elkaar kreeg, heel praktische 
adviezen gaf en ze de naam 
Rupsje Nooitgenoeg meegaf. 
Mag best als het gaat om 
het behoud van cultureel erf-
goed. Samen met wethou-
der Christa Kuiper hanteer-
de voorzitter Jaap verschoor 
de 85 jaar oude schaar om 
het Pomphuis te openen, 
een schaar die terugkomt in 
het boek ‘Heemstede Voor-
uit’ dat deze week gepresen-
teerd werd tijdens de jaarver-
gadering van de HVHB en te 
koop is.
Ton van den Brink 

Mama Café met blije dames
Heemstede – Twee blije dames die samen het Mama Ca-
fé openden in de bibliotheek van Heemstede met op de 
achtergrond wat bouwgeluiden, afgelopen vrijdag. Want 
er wordt hard gewerkt aan de bibliotheek om straks de 
SHDH, Kinderopvang Op Stoom, Roads, WIJ Heemstede, 
de Zorgspecialist en het Mama Café te huisvesten. Po-
litie Noord-Holland zit al geruime tijd apart in het com-
plex. Wethouder Christa Kuiper en directeur Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland Roxanne van Acker, konden een aan-
tal moeders met kinderen begroeten. Een goede opkomst 
vond Roxanne. In Zandvoort is al enige ervaring met een 
Mama Café, daar liep het na een jaartje pas echt goed. Dat 
moet in Heemstede met negen maanden dus lukken. Een 
fotograaf was al druk bezig om een hoekje gezellig te ma-
ken om er kerstfoto`s te maken van moeder-kind of vader-
kind maar broer-baby of zusje peuter kan natuurlijk ook. 
Wel zo gezellig. U kunt er terecht op elke tweede vrijdag 
van de maand van 10.00 tot 11.30 uur. De ingang is voor-
lopig nog op de Eikenlaan.
Ton van den Brink

Links Wethouder Christa Kuiper met directeur bibliotheek 
Roxanne van Acker en een peuter die geniet.

Jazz in Haarlem met het 
Sjoerd Dijkhuizen Kwartet
Regio - Sociëteit Vereeniging 
en de Haarlemse contrabas-
sist/organisator Eric Timmer-
mans presenteren vrijdag 24 
november een optreden van 
het Sjoerd Dijkhuizen Kwar-
tet (www.sjoerddijkhuizen.nl)
Sjoerd wordt gezien als één 
van de belangrijkste jazz-
saxofonisten van zijn genera-
tie. Al tijdens zijn studie speelt 
Sjoerd in diverse orkesten, 
o.a. Ramblers en Metropole 
Orkest en wordt hij lid van de 
New Concert Big Band o.l.v. 
Henk Meulgeest, nu bekend 
als het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw. Als sideman 
is hij te beluisteren bij arties-
ten als Greetje Kauffeld, Rita 
Reys en Jarmo Hoogendijk. 
Hij werkte ook samen met 

Cees Slinger en Frans Elsen. 
Ook speelt hij regelmatig met 
pianist Rein de Graaff. Sjoe-
rd is sinds enoige tijd vast or-
kestlid bij het befaamde Me-
trople Orkest. De basis van 
Sjoerd’s speelstijl is gewor-
teld in de traditie van de gro-
te jaren ’50 saxofonisten als 
Hank Mobley, Sonny Stitt en 
Zoot Sims. Zijn uitmuntende 
instrumentbeheersing en de 
rust en ruimtelijkheid die hij 
uit maken hem een geliefde 
solist. Zijn grote voorbeeld is 
Dexter Gordon.

Verder bestat het kwartet uit 
Rob van Bavel – piano, Eric 
Timmermans – contrabas en 
Gijs Dijkhuizen – slagwerk.
Aanvang concerten: 20.15 

uur. Toegang: 15,-euro. Re-
serveren kan via:
www.jazzinhaarlem.nl.

Sociëteit Vereeniging is ge-
vestigd aan de Zijlweg 1 te 
Haarlem schuin tegenover 
Parkeergarage Raaks.

Bewegen bij de Heemstroom: 
dansje maken en meezingen mag
Heemstede – Het vroegere 
Honk aan de Molenwerfslaan 
was al jaren in gebruik bij 
ouderen. De KBO had er de 
Soos, modehuis Marjo hield 
daar haar modeshows en er 

werd veel gebiljart door ou-
deren. Nu wil WIJ Heemstede 
dit jaar met vooral het oude-
renwerk de buurt in. In april 
startte Heemstroom, de ont-
moetingsgroep van Zorgba-

lans met WIJHeemstede, in 
de Molenwerf met een mid-
dag waar mensen met `ha-
perende hersenen` een warm 
welkom kregen van Anita 
van Duin en het duo Carmen. 
Anita legde even kort uit dat 
hoofddoel is het ontmoeten 
van elkaar, een dansje maken 
is gezond en meezingen mag. 
Met Caroline Rademakers 
geen probleem, die maakt 
van elk liedje uit de jaren 
50-60 een feestje. Of ze to-
vert de Tulpen uit Amsterdam 
tevoorschijn of wat zigeu-
nermuziek. Viool, accordeon, 
zang en het publiek uitdagen 
om mee te zingen, het hoort 
erbij. Maurits Buis begeleidt 
haar op de keyboard en hij 
kan ook zingen! Een 99-jari-
ge heer waagde zich ook op 
de dansvloer en hij hield het 
lekker vol. “Wanneer kan ik 
weer terecht hier”?
Daar kon Anita van Heem-
stroom nog geen antwoord 
opgeven want het is nog zoe-
ken naar de goede formu-
le. Het Honk is opgeknapt, 
er staan bijzondere tafeltjes 
waaraan je gewoon koffie 
of thee kan drinken, het ta-
felblad is al klaar voor spel-
letjes. Lukt het allemaal dan 
kunnen er ook ontmoetings-
middagen georganiseerd 
worden in andere locaties 
van WIJ Heemstede zoals de 
Princehof, Lieven de Keylaan, 
de Luifel en Res Novaplein. 
Omdat de gasten veelal licht 
dementerend zijn, is dat ook 
een verlichting voor de man-
telzorgers en de ambulan-
te zorg. 
Ton van den Brink 
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De strijd tegen de watermeterputten in
de voortuin - voortgezet in hoger beroep

Lezerspost

De strijd tegen de watermeterputten in

Begin 2016 heb ik laten weten dat de strijd 
was ontbrand tegen de watermeterputten in 
de voortuin, een 19e eeuwse wijze van aan-
sluiten op het drinkwaternet waarmee dui-
zenden inwoners van Heemstede nog steeds 
zijn afgescheept. Waternet had mij voor de 
kantonrechter in Haarlem gedaagd we-
gens beweerde wanbetaling: ik had o.a. de 
betaling opgeschort van het vastrecht, dat 
dient ter bekostiging van het onderhoud dat
Waternet echter nalaat om te verrichten. En 
ik heb deze dagvaarding aangegrepen om bij 
de kantonrechter een tegeneis in te dienen, 
nl. dat Waternet op zijn kosten een deugdelij-
ke wateraansluiting binnenshuis bij mij moet 
aanbrengen.

Ik heb voor de kantonrechter onder meer 
aangevoerd dat mijn huidige wateraanslui-
ting – in een put in de voortuin – in strijd is 
met de aansluitvoorwaarden die Waternet 
hanteert, o.a.: de aansluiting moet te allen
tijde gemakkelijk bereikbaar zijn en moet
zoveel mogelijk beveiligd zijn tegen bin-
nendringend vocht, verontreinigingen e.d. Ik 
heb erop gewezen dat, volgens de algeme-
ne voorwaarden van Waternet, de plaats van 

de aansluiting door Waternet wordt vastge-
steld en dat Waternet de aansluiting op zijn 
kosten moet onderhouden en dus bij de tijd 
moet houden (voor dat laatste betalen de
afnemers vastrecht).

Niettemin heeft de betrokken kantonrech-
ter – mw mr C.E. van Oosten-van Smaalen 
– mij in het ongelijk gesteld, in een uitspraak 
van 28 december 2016. Deze kantonrech-
ter beriep zich er daarbij o.a. op “dat het 
niet uitzonderlijk is dat een watermeter zich 
in een meterput in de tuin bevindt”. Alsof je 
een misstand acceptabel zou kunnen maken 
door ervoor te zorgen dat een groot aantal 
mensen daarvan het slachtoffer is.

Tegen deze uitspraak heb ik hoger beroep
ingesteld bij het Gerechtshof Amsterdam.
Dat houdt een zitting op: 10 januari 2018 om 
13.30 uur. Plaats: IJdok 20, Amsterdam.
Bewoners van Heemstede die ook van hun 
wateraansluiting in een put in de voortuin
afwillen kunnen dat aan het hof duidelijk
maken door deze zitting te bezoeken.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede.

Theeconcert in de Oude Kerk met 
Strijkersensemble Kennemer Consort
Heemstede - Het Strijker-
sensemble Kennemer Con-
sort treedt zondag 19 no-
vember op in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein, om 
15.00 uur. De leiding is in 
handen van Jean Pierre Ga-
briël en u kunt luisteren deze 
middag naar bekende en on-
bekende bewerkingen voor 
strijkers.
Van Josquin Desprez, een 
bewerking door Freek Hoek 

met de titel ‘Domenico Ob-
secro’. Van Unico Wassenaar 
‘het Concertino nr.1’ en van 
Leo Smit ‘concert voor alt-
viool’ met als soliste Sop-
hie Mettefeu. En tot slot van 
Wim Zwaag een ‘sonata for 
strings’.
Een veelzijdig programma 
van Hollandse Meesters. Het 
Kennemer Consort is een 
zeer geoefend amateurgezel-
schap dat bestaat uit ‘vrien-

den van vrienden’ die twee 
dingen gemeen hebben: Ze 
hebben het druk en spelen 
met overgave een strijkin-
strument!
Dit concert is vrij toeganke-
lijk maar er is een deurcol-
lecte voor de instandhouding 
van de Oude Kerk.
Na afl oop is er onder het ge-
not van koffi e, thee en gebak 
een gezellig samenzijn in de 
Pauwehof. 

Natuurpark Manpadslaan
Heemstede - De Stichting 
Manpadslaangebied heeft 
maandag 13 november een 
plan gepresenteerd voor 
het Manpadslaangebied. Dit 
plan is een alternatief voor 
de ideeën van de gemeen-
te Heemstede en het bureau 
RHO. Het plan biedt veel 
ruimte voor natuur en recre-
atie voor de bewoners van 
Heemstede en de regio. 

De Stichting Manpadslaan-
gebied ijvert voor een groen 
en open Manpadslaangebied 
met betekenis voor Heem-
stede en de omliggende ge-
meenten. De stichting wil een 
brede, open zichtlijn tussen 
de strandwal van Groenen-
daal en die van Leyduin. Huis 
Leyduin komt prominent in 
het zicht te liggen. Een open 
schapenwei en een grote wa-
terplas zorgen ervoor dat de 
zichtlijn duurzaam open blijft. 
Ook ijvert de stichting voor 
een aantrekkelijke wandel-
route aan door het gebied 
van Groenendaal naar Ley-
duin en oppert de historische 
functie van dit gebied als 
tuinbouwgebied door volks-

tuinen, moestuinen, boom-
gaarden en een enkele kas 
in het gebied in te passen. Zij 
stimuleert duurzame ener-
gieopwekking door middel 
van landschappelijk ingepas-
te zonnepanelen.
Om tot een haalbare ge-
biedsontwikkeling te komen 
zoekt de stichting naar part-
ners. Voor regionaal groen 
zijn bij de provincie en de 
Metropoolregio zeker midde-
len beschikbaar. Grotere par-
tijen als het Hoogheemraad-
schap Rijnland, Waternet en 
Landschap Noord-Holland 
kunnen ook bijdragen leve-
ren. Voor de inrichting en be-
heer van het gebied, maar 
ook voor de aanleg en het 
beheer van de zonnepanelen 
willen we een coöperatie op-
richten of aansluiten bij een 
bestaande coöperatie. Som-
mige ingrepen kunnen met 
crowdfunding gefi nancierd 
worden. Wellicht wordt de 
gemeente Heemstede zo en-
thousiast van dit plan dat ze 
ook een bijdrage wil leveren.

Meer info op:
www.manpadslaangebied.nl.

Aristos Quartet in Museum de Cruquius
Regio - Een strijkkwartet is voor veel com-
ponisten hèt medium om de meest intieme
ontboezemingen te kunnen verklanken. De 
intimiteiten en extremen die in Janácek’s 
‘Intieme Brieven weerklinken, zijn overwel-
digend. Geschreven vlak voor zijn dood ver-
klankt hij op sublieme manier de 600 lief-
des brieven die hij jarenlang aan zijn gro-
te platonische liefde schreef, de 38 jaar jon-
gere Kamila.

Het Aristos Quartet presentert de ‘intieme 
brieven’ in museum de Cruquius, op zater-
dag 25 november. Ook brengt het muziek 
van andere componisten.

Er zijn nog kaarten, kijkt u op:
www.CruquiusConcerten.nl of koop ze aan 
de kassa van schouwburg de Meerse 023-
5563707. Entree bedraagt 22,50 en het con-
cert vangt aan om 20.15 uur.

Adriaan Pauw op bezoek bij 
vriendenwerving Oude Kerk
Heemstede - Tijdens een 
goed bezochte startbijeen-
komst op zondag 12 novem-
ber voor de Vrienden van de 
Oude Kerk kwam Adriaan 
Pauw samen met zijn echtge-
note Anna van Ruytenborgh 
als ongenode gast de kerk-
zaal binnenlopen. De voor-
zitter van de Stichting Vrien-
den van de Oude Kerk, Piet 
Scheele, vroeg hem naar zijn 
eerste indruk nadat hij 364 
jaar geleden in de kerk  zijn 
laatste rustplaats vond. Hij 
bleek erg onder de indruk te 
zijn van de in 2015 uitgevoer-
de verbouwing van de kerk. 
Hij vond dat de verbouwing 
recht deed aan zijn lijfspreuk: 
Geduld, Vroomheid en Vrede. 
Met name Vrede vindt hij erg 
belangrijk omdat hij als afge-
vaardigde van de Zeven Ver-
enigde Nederlanden bij de 
onderhandelingen in Mün-
ster (1648) een vredesover-
eenkomst bereikte. Daar-
door kwam een einde aan 

de 80-jarige oorlog. Zijn bij-
drage maakte dat Heemste-
de een belangrijke rol speel-
de in het bereiken van de we-
reldvrede in die tijd. Hij is bij-
gezet in de Oude Kerk, waar 
ook zijn grafmonument te 
bezichtigen valt. 
Tijdens de bijeenkomst kon-
den de aanwezigen genieten 
van een fantastisch concert 
door de Heemsteedse cellist 
Artur Trajko (lid van het Bal-
letorkest) die begeleid werd 
door Piet Hulsbos op de vleu-
gel. Zij speelden werken van 
J.S.Bach, S. Rachmaninov en 
C.W. Gluck. 
Vervolgens werd afscheid 
genomen van de leden van 
het Comité van Aanbeve-
ling, Boudewijn de Groot, Ed-
zo Huisman, Tjeerd Sminia 
en Jaap Verschoor, die bij de 
fondsenwerving voor de ver-
bouwing een belangrijke rol 
speelden.
Vriend worden? Kijk op: 
www.oudekerkheemstede.nl.

Knutselclub maakt insectenhotel
Heemstede - Van een hou-
ten letterbakhuisje maken 
kinderen op de Knutselclub 
woensdag 22 november een 
insectenhotel.
Je bent welkom van 13.30 tot 

15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: 5,- euro 
per keer. 
Graag de kinderen per keer 
aanmelden via tel.: 548 38 28.
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Weer veilig op de fi ets naar school
Heemstede - Vol spanning 
en plezier stonden de leer-
lingen van de groepen 5 t/m 
8 van de Bosch en Hoven-
school afgelopen vrijdag met 
hun fi etsen op het school-
plein te wachten tot een van 
de vier handige (hulp)fi ets-
makers hun fi ets zou con-
troleren. Wachtend in de rij 
konden ze alvast de check-
list van Veilig Verkeer Neder-
land doornemen: ‘werken de 
remmen? zit het stuur goed 
vast? en doet de verlichting 
het nog?’ waarna deze sa-
men met fi etsenmaker San-
der Roest van Sander Twee-

wielers of een van de va-
ders werd doorgelopen en 
waar nodig kleine reparaties 
plaatsvonden. 
Alles in orde? Dan werd de 
dikke OK sticker op de fi ets 
geplakt! En als er iets man-
keerde aan de fi ets, kregen 
de kids de sticker alvast mee 
met een duidelijke bood-
schap voor de ouders om 
spoedig langs de fi etsenma-
ker te gaan  voor een nieuwe 
lamp, bel of refl ectoren. 
Een fi jne conclusie dat de 
meeste fi etsen op en top in 
orde waren en er veel  stic-
kers zijn geplakt. De punten 

van aandacht ‘zoals waar-
om is belangrijk dat je licht 
het doet?’ ‘en fi etst het echt 
lekkerder als je banden goed 
zijn opgepompt’ zijn met de 
kinderen besproken  en mee-
gegeven op de checklist voor 
de ouders. 

Een geslaagde controle dus 
met dank aan Sander Roest 
van Sander Tweewielers van 
de Binnenweg en natuurlijk 
de supervaders voor het con-
troleren en repareren van de 
meer dan 100 fi etsen.  Alle 
kinderen de komende maan-
den weer veilig naar school. 

Ruim 200 kinderen bij Sportontbijt 
Heemstede – Vorige week 
was de week van het Nati-
onaal Schoolontbijt. Ook in 
Heemstede is dit niet onge-
merkt voorbij gegaan want 
op dinsdag 7, woensdag 8 
en donderdag 9 november 
was het jaarlijkse Heemste-
de Sportontbijt in de hore-
cagelegenheid van Sportp-
laza Groenendaal,  georga-
niseerd door SportSupport. 
Voor kinderen uit groep zes 
van basisscholen de Voor-
wegschool, Jacobaschool, De 

Ark, Nicolaas Beetsschool, 
Bosch & Hovenschool, Mo-
lenwerf en Prinses Beatrix-
school. 
Op woensdag heeft Sebas-
tiaan Nieuwland, Wethouder 
Sport bij gemeente Heem-
stede het ontbijt geopend. 
De wethouder heeft de kin-
deren uitgelegd dat het heel 
belangrijk is om te ontbijten. 
Ontbijten zorgt er voor dat 
je energie krijgt en dat je de 
dag goed begint. Elke dag na 
het ontbijt hebben de kinde-
ren vier verschillende clinics 
gedaan.
Verenigingen uit Heemste-
de en omgeving verzorgden 
deze clinics. Elke dag stond 
er iets anders op het pro-
gramma. Zo verzorgde Ke-
namju de judoclinic. De kin-
deren leerden verschillen-
de grepen en hebben wed-
strijdjes tegen elkaar gedaan. 
Tafeltennis werd gegeven 
door MJ Tafeltennis. Ze had-

den veel verschillende tafels 
mee en gevarieerde oefen-
vormpjes. HLC verzorgde tur-
nen. De kinderen liepen over 
een evenwichtsbalk, spron-
gen over de kast en deden 
oefeningen op de lange mat. 
Dammen werd gegeven door 
de Haarlemsche Damclub en 
ook Chesscool was aanwezig 
om schaken te geven. Tijdens 
deze clinics waren de kinde-
ren geconcentreerd bezig en 
voor velen was het hun eerste 
kennismaking met de spor-
ten dammen en schaken. In 
Dansstudio Jolein werd dans 
gegeven. De Houtsche RFC 
was aanwezig met een rug-
byclinic en de Haarlemmer-
meersche golfclub met een 
golfclinic. De golfclub had 
grote opblaasmaterialen wat 
de kinderen erg leuk vonden. 
Verspreid door de horeca-
gelegenheid hingen Drup-
pie-posters. Op deze pos-
ters konden de kinderen zien Foto’s: Renata Jansen fotografi e.

hoeveel suiker er in pak-
jes drinken zit. Veel kinde-
ren schrokken van deze gro-
te hoeveelheid. Water is veel 
gezonder en kun je hartstik-
ke lekker maken door er fruit 
(bijvoorbeeld sinaasappel of 
aardbei) in te doen. De kin-
deren kregen daarom bij het 
ontbijt water met citroen, 
komkommer of sinaasappel 
om te drinken.

Geen verrijking voor de buurt
Beste meneer van ‘t Hoff: U vindt de Vomar op de plaats 
van uw winkel en woonhuis een verrijking voor de Binnen-
weg? U bent zo langzamerhand een ‘roepende in de woes-
tijn’ in deze materie. Zitten we op de Binnenweg dan echt 
te wachten op klanten voor een supermarkt, waarvan we er 
al 4 in de directe omgeving hebben, waarvan 2 op de Bin-
nenweg zelf? 2 grote supermarkten in een betrekkelijk klei-
ne winkelstraat, u vindt dat een verrijking?
U noemt een paar grote fi lialen van de Vomar. Hebt u be-
halve de grootte van die winkels wel eens naar de omge-
ving gekeken? Rommelig, rondslingerende winkelwagen-
tjes, lege blikjes, peuken, verpakkingen, parkeeroverlast, 
nee! Allesbehalve een verrijking voor de buurt en zeker een 
Binnenweg onwaardig.
Het lijkt mij een verrijking, zowel voor het winkelend publiek 
als voor de winkeliers, als er leuke nieuwe, trendy, coo-
le, stijlvolle,  winkels en speciaalzaken zouden komen waar 
mensen gezellig en gevarieerd kunnen shoppen. Kijk eens 
naar de Grote Houtstraat waar het altijd druk is, zonder een 
grote supermarkt. Dus waarom komt het winkelend publiek 
dan toch naar die winkelstraat? Misschien juist wel vanwe-
ge het ontbreken van zo’n winkel. Gewoon omdat het er 
gezellig winkelen is, bij een goed aanbod van leuke winkels, 
maar zeker niet om hun dagelijkse boodschappen te doen.
Nee ik pleit sterk voor mooie gezellige shopjes en speciali-
teiten winkels in een stijlvolle winkelstraat, en niet voor een 
overlast brengende grote supermarkt.
C. Roza, Heemstede

Lezerspost

Geen verrijking voor de buurt

Redmond O’Hanlon naar Heemstede
Heemstede - Een beken-
de TV-verschijning komt naar 
Heemstede. Het is Redmond 
O’Hanlon die u mogelijk kent 
van de programma’s die hij 
maakte over Darwin waarin 
hij met het schip de Beagle 
de wereld over reisde. Don-
derdagavond 23 november 
is O’Hanlon in Heemstede, 
op uitnodiging van boekhan-
del Blokker. Hij wordt in the-
ater de Luifel geïnterviewd 
door Alexander Reeuwijk. De 
avond start om 20.00 uur en 
toegangskaarten kosten 15,- 
euro en kunnen worden ge-
reserveerd via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.
In 1839 publiceerde Charles 
Darwin zijn reisboek The voy-
age of the Beagle over zijn 
vijfjarige reis rond de wereld. 

Tijdens deze tocht legde Dar-
win de basis voor zijn evolu-
tietheorie, waardoor de kijk 
op de wereld voorgoed ver-
anderde. Het bijzondere aan 
het reisboek is dat je als le-
zer getuige bent van de ont-
wikkelingen van de jonge 
natuuronderzoeker, die uit-
eindelijk resulteerden in het 
idee over evolutie. Naar aan-
leiding van een nieuwe, geïl-
lustreerde editie van dit na-
tuurhistorische meester-

werk door de KNNV Uitge-
verij, gaan de Britse schrij-
ver en televisiemaker Red-
mond O’Hanlon en schrijver 
Alexander Reeuwijk met el-
kaar in gesprek. 
De voertaal is Engels en het 
gesprek zal worden onder-
steund met een PowerPoint 
presentatie. Daarnaast ne-
men O’Hanlon en Reeuw-
ijk enkele van hun favoriete 
klassieke natuurhistorische 
reisboeken mee. Redmond 
O’Hanlon (1947) is een Britse 
schrijver en televisiemaker. 
Alexander Reeuwijk (1975) 
is schrijver van boeken over 
natuur en reizen. In 2011 pu-
bliceerde hij Darwin, Wallace 
en de anderen, een geschie-
denis van de evolutietheorie 
op basis van gesprekken met 
Redmond O’Hanlon.Redmond O’Hanlon.
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RCH redt het niet tegen koploper Zwanenburg 1-3
Heemstede - Als je binnen 
vijf minuten al tegen een 0-2 
achterstand aankijkt weet 
je dat het zwaar gaat wor-
den. Vol goede bedoelin-
gen begon RCH aan de wed-
strijd al pakte dat snel an-
ders uit. Aanvoerder Tim van 
Klink, die wekelijks een rui-

me voldoende haalt, had 
de pech een bal die hij wil-
de terugspelen op zijn doel-
man een tegenstander raak-
te. De bal hobbelde langs de 
al uitgelopen Mike Branden-
burg in het doel. De klok gaf 
torn pas een minuut speeltijd 
aan. De volgende fout dien-
de zich een paar minuten la-
ter aan. Verdediger Chrstiaan 
de Vos leverde de bal onno-
dig in bij Rick van Veen die 
zich deze buitenkans niet 
liet ontnemen. Hij schoof de 
bal tussen de benen van de 
doelman in het RCH doel. Het 
sierde RCH dat het niet bij de 
pakken neer ging zitten. Bij 
vlagen met attractief voet-
bal probeerde RCH de stand 
een ander aanzien te geven. 
De ploeg van trainer Sep-
han Spruijt werkt hard maar 
scoort moeilijk. Het spel tot 
aan of in de 16 meter is niet 
onaardig, maar wie werkt de 

bal tegen de touwen? Zwa-
nenburg kon wat gas te-
rugnemen, al dacht coach 
Mehmet Simsek daar an-
ders over. Verbaal 90 minu-
ten aanwezig zweepte hij zijn 
mannen op om door te druk-
ken. Sergio Burke had pech 
toen zijn inzet de paal raakte. 
De licht geblesseerde Xan-
der Roosen mocht na rust de 
aanvalslinie van RCH verster-
ken. Hij heeft een actie in de 
benen en maakt het verdedi-
gers lastig. Hij was ook be-
trokken bij de aanleiding tot 
de eretreffer. Na een corner 
volgde een onoverzichtelijke 
situatie met veel spelers rond 
de bal. Volgens de scheids-
rechter had Ciebrant hands 
gemaakt. De strafschop werd 
door Roosen benut. Even 
daarvoor lag ook de der-
de treffer van Zwanenburg 
al in het doel van RCH. Van-
uit een corner sprong de in-

gevallen Bas van Leiden bo-
ven alles en iedereen uit om 
koppend te scoren. Eerder al 
had Zwanenburg ook de lat 
boven doelman Brandenburg 
geraakt. RCH bleef volop de 
strijd aangaan al bleef suc-
ces uit. Waarom is een raad-

sel, maar naar afloop ont-
stond er een opstootje waar 
spelers en supporters bij be-
trokken waren. Scheidsrech-
ter Van Tunnen kreeg in het 
gedrang per ongeluk een pa-
raplu van een omstander in 
zijn gezicht. Of dit nog gevol-
gen heeft voor de betrokken 
clubs zal later blijken. 
Eric van Westerloo

Foto’s: Harry Opheikens

Heemstede - Vrijdag 24, 
zaterdag 25 en zondag 26 
november is het weer tijd 
voor de wintersportbeurs 
bij Tuday Sports.
De ‘Snow & Ice’ beurs vindt 
plaats in en rond het pand 
aan de Nijverheidsweg 17 
te Heemstede. Een goede 
voorbereiding op uw win-
tersportvakantie is het hal-
ve werk. Bij Tuday Sports 
krijgt u advies over ma-
teriaal, kleding, bescher-
ming en ski of snowboard-
les. Er zijn volop acties en 
kortingen op allerlei mate-
riaal. Grote collectie test-
ski’s en demo ski’s van het 
huismerk ‘Turner Dutch Ski 
Technology’ nu met korting. 
Daarnaast ex rental materi-
aal zoals (kinder)ski’s, ski-
schoenen, stokken, helmen 
etc.
De ‘kanten en waxen’ ac-
tie kost 10,- euro terwijl u 
shopt of van een heerlijk 
kopje koffie geniet. Bij aan-
koop van een paar nieuwe 
ski’s, snowboard of schoe-
nen een gratis proefles bij 
skicentrum Hillegom.

Eerste Lustrum Turner 
Dutch Ski Technology
Turner Dutch Ski Technolo-
gy is een onderdeel van Tu-
day Sports en ontwerpt en 
produceert een eigen ski 
lijn sinds 2012. Een Neder-
landse ski uit Heemstede, 
hoe leuk is dat? Vol passie 
is de afgelopen vijf jaar ge-
werkt naar de totstandko-
ming van een collectie waar 

Tuday apetrots op is. Turner 
levert ski’s waar klanten om 
vragen tegen zeer scher-
pe prijzen. De grote inte-
resse blijkt wel uit de Tur-
ner skitest in Sölden voor 
Tuday’s relaties die in een 
jaar groeide van vijftien tot 
zestig deelnemers. Troef is 
dit jaar een ski die speciaal 
voor de indoor en outdoor 
skibanen is ontwikkeld. 
Bij Tuday Sports kunt u de 
complete collectie ski’s ko-
men bekijken en ook tes-
ten.
Er zijn ook tijdens de beurs 
diverse acties met Turner 
ski’s. Bijvoorbeeld een Tur-
ner senior piste cruiser voor 
199,- euro of een short ski 
voor 139,- euro in de actie.

Hardwaren zoals recente 
ski’s, snowboards, helmen, 
stokken, schoenen kunnen 
worden ingebracht voor de 
verkoop. Gedateerd of ka-
pot materiaal wordt gewei-
gerd. Materiaal kan wor-
den ingebracht t/m donder-
dag 23 november 17.00 uur. 
Niet-verkocht materiaal kan 
retour of wordt geschonken 
aan een goed doel in Ma-
cedonië. 

Iedereen is welkom 
vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.
Info: 06-3901 3070 en 
www.tudaysports.nl.

Heemsteedse wintersportbeursMS Missie naar Machu PIcchu 
MS. Zo snel mogelijk de wereld uit!
Heemstede – Ze zat er een 
beetje doorheen. Muk Schilt-
mans kreeg van haar fysio-
therapeut om haar te motive-
ren de vraag: `wat zou je nog 
graag willen doen`. Die the-
rapeut behandelde Muk aan 
haar MS, Multiple Sclerose, 
een chronische aandoening 
van het zenuwstelsel, waar-
bij signalen steeds minder 
snel worden doorgegeven. 
Myeline blijkt hier een sleu-
telwoord te zijn. De zenuwen 
die in de hersenen en rug-
genmerg lopen, worden be-
schermd door een isolatie-
laagje, Myeline. Vergelijk het 
met een stroomdraad waar-
van de isolatie weg is, de 
stroom loopt niet meer goed 
door, de lamp gaat flikkeren. 
Dat gebeurt ook bij MS-pa-
tiënten. De zenuwen kunnen 
niet goed meer de signalen 
doorgeven en patiënten krij-
gen last van tintelingen, con-
centratieproblemen, moeilijk 
lopen of vermoeidheid. Muk 
zat vorig jaar nog in een rol-
stoel, maar kent ook tijden 
dat ze zich `goed` voelt. Zoals 
nu. Dan is er direct weer die 
energie die zo kenmerkend is 
voor vele MS patiënten. Opti-
mistisch dus Het Universitair 
Medisch Centrum Groningen 
is al heel ver met het ontwik-
kelen van cellen die myeli-
ne kunnen aanmaken. Hier 
doet hoop echt leven. Heel 
veel vrijwilligers, waaronder 
Jojanneke Deenik uit Heem-
stede, zelf ook MS patiënt,   
scharen zich achter patiën-
ten die voor dit doel geld op-

halen. Daarom wil Muk zo 
graag de Inca Trail naar Ma-
chu Picchu lopen! MS Missie 
Peru was geboren. Anderen 
fietsen de berg Alp d`Huzes 
op, Muk gaat op haar eigen 
wijze, met Jojanneke, let-
terlijk op pad naar dat oude 
dorp van de Inca`s, gebouwd 
omstreeks 1450 als een cita-
del en nooit door de Spaanse 
bezetters opgemerkt. Pas in 
1911 is Machu Picchu weer 
ontdekt door een Amerikaan-
se expeditie. Nu komt Muk 
naar Machu Picchu.Moet 
toch lukken voor MS?

Collecte 
In de week van 19 t/m 25 
november staat een collec-

te voor het MS Fonds op de 
agenda van Heemstede. Ze 
komen niet aan de deur maar 
u kunt wel meedoen.
Op veel gemakkelijk toegan-
kelijke plaatsen in Heemste-
de komt u het MS Fonds wel 
tegen met hun bussen en 
dozen. Geef gul aan dat goe-
de doel dat mensen weer 
zonder pijn op weg helpt. 
Muk en Jojanneke gaan lo-
pen naar de zon, die scheen 
in 1450 daar op die berg in 
Peru voor de zonnegod. 

Geef een straaltje hoop voor 
de mensen met MS. Jojan-
neke Deenik doet zelf mee. 
Helpt MS ook Heemstede uit! 
Ton van den Brink  

Links Muk Schiltmans en rechts Jojanneke Deenik.
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Auteursbezoek
Donderdag 23 november 
Auteur/tv-maker Redmond 
O’Hanlon op uitnodiging 
van Boekhandel Blokker 
in theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Schrij-
ver van natuurhistorische 
reisboeken. Geïnterviewd 
door Alexander Reeuwijk. 
Voertaal Engels, toegang: 
15,- euro. Kaarten: info@
boekhandelblokker.nl 023-
5282472. 

Cabaret
Zaterdag 25 november 
Anouk Kragtwijk met lied-
jes en sketches in thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 20.30u. Kaar-
ten en info:
www.podiaheemstede.nl.

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

Film
Zondag 19 november ‘Pu-
blieke Werken’ in De Luifel. 
Kunstkring Heemstede ver-
toont deze film voor leden 
na de Ledenvergadering. 
Niet-leden betalen  10,- eu-
ro. Zaal open 14.45u, aan-
vang: 15u.

Woensdag 22 november 
Knielen op een bed violen 
bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanv. 
20u. Entree: 7,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl  en 
(023)548 38 28.

Jeugd
Zondag 19 november 
Peuter & Kleuterpret bij 
Plexat, Herenweg 96 Heem-
stede. Thema: De Gruffa-
lo. Entree: 6,- euro p.kind. 
Contant svp. Gratis toegang 
voor ouders/begeleiders. 
Tijd:11.00-12.30 uur. Aan-
melden: 
www.wijheemstede.nl,
plexat@wijheemstede.nl,
of 548 38 28. 

Woensdag 22 november 
Knutselclub van 13.30 tot 

15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: 5, euro- 
per keer.
Aanmelden: 548 38 28.

Kerstmarkt
Zondag 17 december 
Raadhuisstraat/Binnenweg 
Heemstede.
Info: www.wch.nl.

Muziek
Zaterdag 18 november 
Pianistes Claudette Verhulst 
en Elsbet Remijn als piano-
duo Beth & Flo in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. 20.15u.
Kaarten: 18,50 euro:
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 19 november 
Theeconcert in de Oude 
kerk Heemstede met het 
Strijkers ensemble Kenne-
mer Consort.
Muziek van Hollandse 
Meesters. 15u. Toegang: 
deurcollecte.

Vrijdag 24 november Jazz 
in Haarlem, Sjoerd Dijk-
huizen Kwartet, 20.15u So-
ciëteit Vereeniging, Zijl-
weg 1, Haarlem. 15,- eu-
ro toegang, reserveren: 
www.jazzinhaarlem.nl.

Zaterdag 25 november 
Aristos Quartet in Museum 
de Cruquius, 20.15u. Kaar-
ten à 22,50 euro via:
www.cruquiusconcerten.nl 
of de Meerse 023-5563707.

Zondag 26 november Op-
treden gemengd koor En-
core in de Petrakerk, Lim-
burglaan 3, Heemstede. 
15.00 uur. Entree: 7,50. Ge-
varieerd programma, o.a. 
Buxtehude, Mozart, Ana-
tevka. Kaarten: encore. 
heemstede@gmail.com.
Info: www.koorencore.nl.

Klassiek programma van 
Die Haerlemsche Musyck-
camer, 15u. Doopsgezinde 
kerk, Frankestraat 24, Haar-
lem. Kaarten à 15 euro via: 
penningmeester@diehaer-
lemschemusyckcamer.nl.

SeniorWeb
Dinsdag 21 november 
Uitleg WhatsApp in De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-

AgendA

de. Toegang vrij, aanmel-
den niet nodig. 10-12u. Ei-
gen apparaat (bijv laptop) 
svp meenemen.

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

Zaterdag 25 november, 
zaterdag 2 december 
Pietenpakhuis geopend, 
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Binnenweg 88 Heemstede 
Kom met uw (klein-)kin-
deren.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 16 november 
t/m zondag 3 december 
Tekeningen Helene Koop-
mans uit Amstelveen on-
der de noemer ‘Stranger 
Things’. Fantasievolle con-
structies.
KZOD, De Waag, Spaarne 
30 Haarlem.
Zie: www.kzod.nl.

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

Toneel
Vrijdag 17 november 
‘Alink & Plukaard; met ‘As 
The World Tsjechov’ in The-
ater de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 20.15u. 
Kaarten: 18,50 via:
www.podiaheemstede.nl, 
023-5483838 of aan de 
kassa van De Luifel.

Bavokoor ziet Abraham
Heemstede – De Latijn-
se mis werd aan de kant ge-
zet, Nederlandstalige gezang 
moest het worden. Het Twee-
de Vaticaanse Concilie zet-
te pastoor Pouw wel voor 
een probleem. Waar vind ik 
een dirigent die de leiding 
van een nieuw koor op zich 
kan nemen. Hij hoorde van 
een PABO student uit Hil-
legom die net afgestudeerd 
was en een veelbelovend ta-
lent had. Met de taxi naar Hil-
legom om zich te overtuigen 
van dit talent in actie. Onder-
wijzer Nico Smit begon in ok-
tober 1967 met veel elan en 
nog meer idealisme met een 
nieuwe groep enthousias-
te jonge mensen. Fried Jan-
sen was daarbij. Hij werd zo 
enthousiast toen hij de kerst-
viering in 1967 meemaak-
te waarbij het pas opgerichte 
koor voor het eerst zong. Hij 
gaf zich in januari 1968 op als 
lid. Hij is dus bijna vijftig jaar 
lid en nog net zo enthousiast, 
de laatste tien of elf jaar ook 
de secretaris. Agnes Martens 
is ook zo`n lid van het eer-
ste uur. Zij kreeg 1 novem-
ber 1971 een zoon en be-

seft dat de wonderen de we-
reld nog niet uitwaren. Bij dit 
koor vond zij de sfeer terug 
die ze kende van de omroep-
parochie in Amersfoort. Ag-
nes heeft jaren in het Bavo-
koor als bestuurslid gezeten 
en gestaan. De laatste tien 
of elf als voorzitter. Voor bei-
de functies geldt ook dat ze 
veel bijklussen mogen ver-
vullen! Zij hebben 32 jaar de 
organist Joop van Goozen 
meegemaakt die Ria Smit, de 
zus van Nico Smit. als diri-
gente coachte. Twee uit een 
zeer muzikaal gezin uit Hille-
gom. Woonplaats van de hui-
dige dirigent Rob Draijer, ge-
trouwd met Maura Smit, nog 
een zusje, Rob, die zo graag 
weer naar `zijn Bavo` te-
rug wilde, wat vorig jaar luk-
te. Het Bavokoor heeft een 
zeker zo`n rijke geschiede-
nis als het Rijke Roomse Le-
ven in die tijd. Ook toen werd 
het Oude Jaar met harmonie 
St. Michael uitgeluid waar-
bij een volle kerk een vier-
stemmige canon zong en bij 
de laatste toon de kerkdeu-
ren opengingen en de aco-
lieten Bengaals vuur aansta-

ken. Het tienjarige jubileum 
werd gevierd met een `toen 
geluk nog heel gewoon was` 
toneelstuk. Dat schept een 
band. Dat levert een groot 
aantal  `dienstjaren ` op, veel 
Gregoriuspenningen, uitge-
reikt bij jubilea. Met altijd 
een feestje, dat hoort ook bij 
dat Rijke Roomse Koorleven. 
Niet altijd even rijk, er waren 
ook wel eens moeilijke tijden, 
maar altijd klonk dat optimis-
tische gezang op de dinsdag-
avonden als ze repeteerden. 
Doen ze nog steeds, want er 
moet een lamp blijven bran-
den, motto van de H. Bavo-
kerk. Dit koor gaat met de 
tijd mee waarin het moeilijk is 
om nieuwe zangers, ja vooral 
mannen, te vinden. Ze lossen 
het nu enigszins op met gast-
zangers, die vooral meedoen 
met de feestdagen, daar-
voor ook gedeeltelijk mee re-
peteren. Kort verband vrij-
willigers zou je kunnen zeg-
gen nu veel mensen wel wil-
len meedoen maar zich niet 
voor lange tijd willen binden. 

Flexzangers zijn van har-
te welkom. Bel gerust eens 
Fried 0235286267 of Agnes 
023-5280895, vinden ze leuk! 
Ton van den Brink
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Tentoonstellingen raadhuis
- Bekendmakingen wet 
 milieubeheer
- Omgevingsvergunningen

21 november 20.00 uur: 
Heemsteedse Huizenaanpak
Op 21 november vindt van 20.00 tot 22.30 uur 
de bijeenkomst ‘Heemsteedse Huizenaanpak’ 
plaats in het gemeentehuis van Heemstede. 
Kom ook en weet wat u kunt doen om uw huis 
comfortabeler en energiezuiniger te maken. 
Per woningtype (jaren ’30, ’50, ’70) zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden. De ondernemers en 
medeorganisatoren van deze avond, HeemSteeds 
Duurzamer Wonen, leggen alles haarfijn uit. Ook 
wordt de behoefte voor collectieve inkoop met 
bijbehorende korting geïnventariseerd en helpen 
we huiseigenaren met het definitief maken van het 
energielabel van hun woning. 
Nieuwsgierig en geïnteresseerd geworden? 

Meld u aan via info@heemsteedsduurzamer.nl 
of via 06 579 757 62.

Niet alleen lokaal, maar vooral een regionaal vraagstuk
23 november: Discussieavond over 
drukte op Heemsteedse wegen

Op donderdag 23 november organiseert de 
gemeente Heemstede een avond over de 
verkeersdrukte in Heemstede. Het doel is lokale 
en vooral ook regionale oplossingen te bespreken 
voor de vollopende wegen in Heemstede en 
omgeving. De doorgaande wegen in Heemstede 
worden alsmaar voller en daar hebben niet alleen 
inwoners van Heemstede last van, maar ook de 
weggebruikers van en naar gemeenten als Haarlem, 
Zandvoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal. 

Belangrijke verkeersaders
Met de N201 (Zandvoort-Haarlemmermeer) en de 

N208 (Haarlem-Bennebroek/Bollenstreek) lopen 
ook nog eens 2 belangrijke verkeersaders dwars 
door Heemstede. Dagelijks ervaren weggebruikers 
dat het snel vast kan lopen op deze wegen, 
bijvoorbeeld als er ergens anders een wegafsluiting 
is. Dit zal met meer verkeer in de toekomst alleen 
maar erger worden.

Discussie over mogelijke 
oplossingen
Op de bijeenkomst worden zowel korte- als 
langetermijnoplossingen besproken. Enkele 
knelpunten zijn lokaal aan te pakken, de meeste 
oplossingen voor het opstropende verkeer 
kunnen alleen regionaal worden opgepakt. 
Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om de 
verkeersproblematiek toe te lichten en te reageren 
op mogelijke oplossingen.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
23 november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1. Vanaf 19.30 uur is het 
raadhuis open en staat de koffie klaar.
Aanmelden kan tot 16 november, via e-mail: 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 14 023.

18 november Van Merlenvaart Herfstlaan
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. 
Natuurlijk brengt hij met de pieten ook weer een bezoek 
aan Heemstede. Om 11.30 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). Dit jaar zijn er ook 
pieten die glutenvrij snoepgoed uitdelen aan kinderen. U herkent 
ze aan het glutenvrij-logo op hun kleding. Om 12 uur ontvangt 
burgemeester Marianne Heeremans de Sint op het Raadhuisplein. 
Dus, kom meefeesten, dansen en zingen om zo Sinterklaas een 
onvergetelijk welkom te heten in Heemstede! Lees meer over het 
programma via www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.



Fietswrakken verwijderd
Op 7 november 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Binnenweg, ter hoogte van 77: 
 een zwarte damesfiets, merk Gazelle
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: 
 een paarse damesfiets, merk Giant
- Koediefslaan, ter hoogte van 1: 
 een merkloze zwarte herenfiets, een 
 blauwe damesfiets, merk Cortina
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: 
 een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, 
 een zwarte merkloze damesfiets
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30: 
 een roze kinderfiets, merk Pelikaan, 
 een zwarte merkloze damesfiets
- Händellaan, ter hoogte van 2a: 
 een bronzen damesfiets, merk Select, een zwarte 

damesfiets, merk Limit, een rode damesfiets, 
merk Gazelle, een groene herenfiets, merk Giant

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede. Binnen deze 
periode kan de eigenaar de 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.

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Lombokstraat 21-GB26
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Sahu Wok Express 
v.o.f., Lombokstraat 21-GB26 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 
toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 16 
november tot 28 december 2017 ter inzage:
- op afspraak bij Omgevingsdienst IJmond op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
-   via www.odijmond
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (op 

donderdagavond tot 19.30 uur en op vrijdag tot 
13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 december 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Vaststelling en publicatie 
EU-geluidsbelastingkaart
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij op 24 oktober 
2017 een geluidsbelastingkaart hebben vastgesteld 
als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet milieubeheer. De 
kaart is te bekijken via www.odijmond.nl 

De verplichting tot het opstellen van een 
geluidsbelastingkaart is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie 
van de Europese richtlijn omgevingslawaai in 
Nederland. De geluidsbelastingkaart is een weergave 
van de geluidsbelasting in 2016 die veroorzaakt 
wordt door de wegen, spoorwegen en bedrijven in 
of nabij de gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk 
gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, 

geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er 
zijn en hoeveel bewoners van woningen in een 
bepaald gebied aan bepaalde waarden van de 
geluidsbelasting worden blootgesteld. Uit de kaart 
blijkt dat de geluidssituatie in Heemstede in 2016 
geen grote verschillen vertoont ten opzichte van de 
vorige geluidskaart van 2011.

Bezwaar en/of beroep
Tegen de vaststelling van de kaart is geen bezwaar 
of beroep mogelijk. De kaart is de basis voor het 
actieplan geluid dat burgemeester en wethouders 
in 2018 gaan opstellen. Het ontwerp van dit plan 
zal in 2018 voor de bewoners worden gepubliceerd, 
waarna zienswijzen kunnen worden gestuurd.

Ontheffing 
kerstbomenverbranding 
2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij op grond 
van artikel 10.63, tweede lid Wet milieubeheer 
ontheffing heeft verleend aan de gemeente 
Heemstede voor het verbranden van kerstbomen 
op woensdag 10 januari 2018 van 13.00 tot 
24.00 uur op het zogenaamde trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef te Heemstede.
 
Ter inzage
De ontheffing is tot 28 december 2017 in te zien in 
de publiekshal van het gemeentehuis.
Tot deze datum kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen deze 
ontheffing bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede, ter attentie van 
afdeling Ruimtelijk beleid.

Kerstmarkt Binnenweg-Raadhuisstraat
Op 10 november heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum 
Heemstede’ voor het houden van een kerstmarkt op 
de Binnenweg en de Raadhuisstraat op zondag 17 
december 2017 van 11.00 tot 16.00 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Binnenweg tussen de Cloosterlaan en 
de Oosterlaan af te sluiten tussen 6.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Regeling interne wervingsprocedure 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede
Op 4 september 2017 hebben de 
gemeentesecretarissen van Bloemendaal en 
Heemstede de Regeling interne wervingsprocedure 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 
1 november 2017. 

De Regeling interne wervingsprocedure gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede, vastgesteld op 30 
juli 2012 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Voorrangskruising 
Binnenweg-
Zandvaartkade
 
Sinds kort is de verkeerssituatie bij de IJzeren 
brug veranderd. Verkeer op de Binnenweg heeft 
voortaan weer voorrang op verkeer dat van rechts 
komt vanaf de Zandvaartkade. Afgelopen week 
zijn de nieuwe haaientanden en verkeersborden 
geplaatst. De aanpassing van de kruising is een van 
de uitvoeringsmaatregelen uit de Visie winkelcentra 
Heemstede. Het ‘rechts heeft voorrang’ principe dat 
gold op de IJzeren Brug was voor veel weggebruikers 
onduidelijk. De maatregel is dan ook genomen om 
de verkeersveiligheid op de kruising te vergroten.



‘Teksten om
bij stil te staan’

Heemstede - Mensen 
worden in het leven aange-
raakt door iets wat hun be-
grip te boven gaat. Te groot 
voor woorden en toch pro-
beren ze hun ervaringen 
onder woorden te brengen. 
Er worden diverse teksten 
samen gelezen. Van belang 
is een open houding voor 
bijzondere teksten die nog 
steeds kunnen verrassen. 
De workshop is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op 
woensdag 22 november om 
14.00 uur. De entree is 5,-. 
euro Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
023)548 38 28.

Peuter & 
Kleuterpret

Heemstede - Voor de al-
lerkleinsten organiseert 
Plexat een keer per maand 
Peuter & Kleuter Pret. Er is  
van alles voor kinderen van 
2,5 t/m 6 jaar  te beleven. 
Op zondag 19 november is 
het thema: De Gruffalo. In 
dit superleuke boekje is de 
muis de Gruffalo te slim af. 
Ademloos luisteren de kids 
naar dit verhaal, dat hele-
maal op rijm is, ze kunnen 
knutselen en kleuren in het 
thema en eten een pan-
nenkoekje. Kom gezellig 
langs en neem ook vader, 
moeder, opa en oma mee. 
Entree: 6,- euro p.kind. 
Let op: wilt u contant geld 
meenemen, pinnen is niet 
mogelijk. Ouders/begelei-
ders zijn gratis. Plexat is 
de jongerenruimte bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.  
De tijd is van 11.00-12.30 
uur. Van tevoren opgeven: 
www.wijheemstede.nl, 
plexat@wijheemstede.nl,
of 548 38 28.

Zilveren Kruisgebouw binnenkort echt verleden tijd
Heemstede - De sloop rond 
de Haven van Heemstede 
vordert gestaag. Nieuwbouw 
achter de Havenstraat, inge-
klemd tussen de Dreef, Ka-
naalweg en Zandvaart, is al 
verrezen. Zo heeft dieren-
speciaalzaak Heems hier on-
langs het nieuwe pand ge-
opend. Alle oude huizen en 
gebouwen die aan de Haven 
staan moeten echter het veld 
ruimen.
Dat geldt ook voor het in het 
oog springende oude Zilve-
ren Kruisgebouw. De flat met 
de witte en hier en daar ge-
kleurde panelen aan de bui-
tenzijde. Die ogen nog een 
beetje vrolijk maar echt vro-
lijk werd niemand meer bij 
het zien van deze kolos aan 
het water. Wel deed het ge-
bouw goed dienst als ver-

zamelpand waarin diverse 
ZZP’ers hun kantoor hielden 
of begonnen om later uit te 
breiden. Nu is het echt (ver-
leden) tijd voor het markan-
te kantoorpand. Mooi of le-

lijk of mooi van lelijkheid? 
Binnenkort ligt er een hoopje 
puin en zal het uitzicht vanaf 
de andere kant van het water 
heel anders zijn. De sloop is 
reeds begonnen…

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Woensdag-
avond 22 november in de Lui-
fel draait de film Knielen op 
een bed violen.
De film is met Barry Atsma, 
Noortje Herlaar en Marcel 
Hensema.

De jeugdliefdes Hans en 
Margje Sievez leiden een ge-
lukkig gezinsleven op hun 
kwekerij. Op een dag komt 
Hans de prediker Jozef 
Mieras tegen die hem over 
God vertelt en de herinnerin-

gen aan zijn streng gelovige 
opvoeding aanwakkert. Als 
Hans vervolgens een diep re-
ligieuze ervaring heeft, is hij 
ervan overtuigd in direct con-
tact met God te hebben ge-
staan. In de daarop volgen-
de zoektocht naar zingeving 
en het eeuwige leven verliest 

hij het zicht op de werkelijk-
heid en het contact met zijn 
omgeving.
Locatie: Herenweg 96, Heem-
stede, aanvang: 20.00 uur, 
entree 7,- euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl  en 
(023)548 38 28.

Film: Knielen op een bed violen

Tentoonstellingen 
raadhuis 
De parels van de Kunstlijn
Tot 30 november 2017 zijn in Burgerzaal de 
veelzijdige en bijzondere ‘parels’ te zien van het 
Kunstlijn-weekeinde. 

Josee van Schuppen
In november exposeert Josee van Schuppen 
in de publiekshal haar schilderijen met de 
thema’s: water, lucht, aarde en vuur.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 

227160, ontvangen 1 november 2017
- Sportparklaan 14, het vergroten van een schuur, 

wabonummer 225860, ontvangen 27 oktober 
2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 35, het doorbreken van muren, 

wabonummer 217380, verzonden 10 november 
2017

- Caspar Fagellaan 10, het renoveren van het 
woonhuis en plaatsen van een nieuwe trap, 
wabonummer 211560, verzonden 10 november 
2017

- Meer en Boslaan 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 221360, verzonden 10 november 
2017

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

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

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

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

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

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

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