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Afscheid Marieke Reehoorn van 
‘Vrienden Wandelbos Groenendaal’
Heemstede - Op 8 november jl. 
heeft Marieke Reehoorn de voor-
zittershamer neergelegd van de 
Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal. Ruim acht jaar lang 
is zij zeer actief geweest binnen 
het bestuur van deze vereniging; 
eerst als secretaris en de laatste 
jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het ar-
tikel over deze vereniging in het 
boek ‘Groenendaal, van buiten-
plaats tot wandelbos’, dat in 2013 
verscheen, ter gelegenheid van 
de 100e verjaardag van het bos.

Het bestuur van de vereniging 
behartigt vanaf de oprichting in 
1989 de belangen van de recre-
anten en het bos, waarbij ook het 

verantwoord loslopen van hon-
den in het noordelijke deel van 
het bos aandachtspunt is. Over 
het beheer van het wandelbos 
wordt regelmatig overleg ge-
pleegd met de gemeente. Weder-
zijdse initiatieven en suggesties 
worden afgewogen en bespro-
ken op een coöperatieve basis. 
Dit alles met als doel een even-
wicht te handhaven tussen de 
belangen van de vrije recreatie en 
de bescherming van de natuur.

De vereniging is dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursle-
den. Interesse? Bel Trudy Vink 
(06-13 512237) of Leo van Os
(06-46444661). Kijk ook op:
www.wandelbosgroenendaal.nl.

Heemstede – Een laantje in Nuenen waar schilderij van Vin-
cent van Gogh (1838-1890) zat te schilderen? Het is Heemstede,
het laantje met deze prachtige bomen ligt achter Bosbeek*
verscholen.
Het licht valt zoals Van Gogh het op het doek schilderde, in de 
kleuren van de herfst, ingehouden spanning met grillige takken, 
prachtige kleuren in de natuur, zoals hij graag vertolkte op doek.
(*Het terrein achter Bosbeek is niet toegankelijk voor publiek).

Marenka Groenhuijzen

Helaas is in de tekst van Mooi Heemstede van vorige week een fout 
ontstaan. Daarin was vermeld dat de schilder Gerard Bilders leefde 
van 1938 tot 1865. Zijn geboortejaar moet natuurlijk 1838 zijn. 
Excuses van de redactie.

Mooi Heemstede 

Symbolische eerste paal voor nieuwe wijk ‘De Slottuin’
Heemstede - Al jaren lag het 
terrein van het voormalige Kaj 
Munk/Nova college aan de 
Cruquiusweg braak. Anno 2018, 
vorige week, kon symbolische de 
eerste paal voor nieuwbouw de 
grond in. 

Een deel van het echte heiwerk is 
al achter de rug. Kennelijk heeft 
men gewacht tot de laatste ‘zo-
merse dag’ in november. Met 18 
graden en een fl auw zonnetje 

kon wethouder Van der Have sa-
men met vier toekomstige bewo-
ners op dinsdag 6 november hou-
ten paaltjes de grond in slaan. Dit 
als offi  ciële start van de bouw-
werkzaamheden. Directeur Hee-
remans van ontwikkelaar Hoor-
ne Vastgoed ontkwam er niet 
aan even melding te maken van 
zijn haat -liefde verhouding met 
Heemstede. De haat zat hem in 
het Vomartraject, de liefde in ‘De 
Slottuin’. Wethouder Van der Have 

wilde het daar nu niet over heb-
ben, “want vandaag is het feest”, 
zei ze. Er komen 40 koopwonin-
gen, 22 sociale huurwoningen en 
33 zorgappartementen. Deze ap-
partementen zijn voor normale 
bewoning maar kunnen eenvou-
dig, indien nodig, worden om-
gebouwd tot zorgappartement. 
Voormalig wethouder Sebastiaan 
Nieuwland (D66) bereikte dat de 
gehele wijk gasloos en energie-
neutraal wordt opgeleverd. Elan 

wonen regelt de verhuur maar de 
verkoop van woningen loopt via 
makelaars. De meeste huizen zijn 
intussen al vanaf de tekening ver-
kocht. Hoorne verwacht dat de 
eerste bewoners begin 2020 kun-
nen verhuizen. En de eerste paal? 
Die werd het snelste door de toe-
komstige nieuwe bewoner van 
het wijkje - de kleine Tijmen - de 
grond ingeramd.

Eric van Westerloo

Bijzondere uitgave van eigen bodem bij Boekhandel Blokker
Honderd gezichten met een verhaal
Heemstede - De Heemsteedse 
fotografe Julia Blik maakte de fo-
to’s en Ariella Kornmehl schreef 
de bijpassende interviews. Een 
portretserie die ze plaatsten op 
Facebook en waar nu een boek 
van gemaakt is dat zij noemden 
‘100 facestories’.

Verhalen en foto’s van meer of  
minder bekende Nederlanders. 
Romanschrijfster Ariella Korn-
mehl vond het een hele uitda-
ging om compact te beschrij-
ven, waarbij de gasten op infor-
mele manier al lopend werden 
geportretteerd door Julia Blik. In 
de ongeveer twee uur durende 
gesprekken leerden ze de gas-
ten kennen. Hun inspiratie haal-
den ze uit achterliggende verha-
len die ze iedere zondagavond op 
Facebook zetten. De gasten ga-
ven steeds het stokje door, alhoe-
wel hier soms moest worden ‘in-
gegrepen’ om niet in een cirkeltje 
te blijven.

In verhaal 52 vertelt Aaltje van 
Zweden, ja de vrouw van, over 
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haar autistische zoon Benjamin 
en het huis in Laren van de Stich-
ting Papageno waarin hij woont 
met andere kinderen die autis-
tisch zijn. Ze vertelt over haar 
traumatische jeugd met een 
drankzuchtige vader waardoor 
ze een antenne voor gevaar ont-

wikkelde. Noten lezen kan ze niet 
maar ze leest Jaap feilloos, toch 
komt hij in het boek nauwelijks 
voor. Op de foto van Hans Klok 
zie je de kraaienpootjes die ho-
ren bij het vijftig worden (begin 
2019). De Illusionist vertelt over 
zijn nuchtere moeder, zijn am-
bities, maar niet over zijn vader 
Koos die hem zo bijstond. Een
citaat: “Eigenlijk doen we dit 
soort werk als een soort poging 
onsterfelijk te worden, zo kun je 
mijn gedrevenheid weer herlei-
den tot angst voor de dood.” 

De geïnterviewden mochten cor-
recties aanbrengen en zo gaf Je-
roen Vullings, recensent van Vrij 
Nederland, aan dat het boek 
mooi gemaakt was en hij zeer
tevreden was, net als Bram van 
der Vlugt. Weer een boek van 
een ‘local hero’, zoals Arno Koek,
eigenaar van Boekhandel Blokker 
de fotografen, schrijvers en boek-
makers uit de regio noemt, met 
Julia Blik nu in de schijnwerpers.

Ton van den Brink

Barbara Barend (Julie Blik Foto-
grafi e).

Toeloeloe en Harrie
bij Sinterklaas-ontvangst
Heemstede - Kindervrienden 
Toeloeloe en Harrie geven zater-
dag 17 november een voorstel-
ling voor en met Sinterklaas.

Nadat de Sint om 12.15 uur bij het 
raadhuis is toegesproken door de 
burgermeester, gaat hij naar de 
Burgerzaal waar hij door Toeloe-
loe en Harrie ontvangen wordt.

Er wordt gezongen, voorgelezen 
en poppenkast gespeeld. Wat zal 
de Sint dat leuk vinden! Kom je 
ook?

bij Sinterklaas-ontvangst

Sinterklaasweekend:
Aftellen is begonnen!
Heemstede - Het komend week-
end komt Sinterklaas naar ons 
land. Ook naar Heemstede! Ve-
le kindjes zijn misschien al een 
een tijdje zenuwachtig en tellen 
de dagen af tot de aankomst van 
de grote kindervriend. In Heem-
stede zijn twee leuke Sinterklaas-
evenementen. Zaterdag 17 no-
vember meert de boot van de 
Goedheiligman aan bij ’t Molen-
tje aan de Herfstlaan. Dat zal zijn 
om 11.30 uur. Je kunt Sint zien en 
begroeten of meewandelen met 
de muziekband die de bisschop 
vergezelt naar het raadhuis. Na-
tuurlijk zijn er ook Pieten bij! Om 
12.15 uur komt het hele gevolg 
aan bij het raadhuis en ontmoet 
de burgemeester.
De volgende dag, zondag de 18e, 
is Sinterklaas op het dak van de 
Jan van Goyenstraatwinkels te 
vinden. Sint heeft het hele jaar 
aan zijn conditie gewerkt om 
moeiteloos het dak op te gaan. 
Meest ongezien natuurlijk maar 
zondagmiddag omstreeks 17.30 
uur kun je hem goed zien. Eerder 
in de Jan van Goyenstraat, vanaf 

15.30 uur, kun je je laten schmin-
ken en krijg je een leuke pieten-
muts op. Om 16.30 uur komt de 
Pietenband, dus dat wordt gezel-
lig meezingen met echte Sinter-
klaas-klassiekers! 
Nog een paar nachtjes slapen en 
dan is het Sinterklaasweekend…
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de Heemsteder
Zandvoortselaan 139(a) is sa-
men met nr 137 gebrouwd in 
opdracht van de gebroeders 
Jansen met beneden een wa-
genbergplaats en twee boven-
woningen (137a-193a). Klein-
zoon Peter Jansen schreef ons 
dat het pand in1924 door zijn 
opa was gebouwd als garage 
voor vrachtwagens. Erboven 
woonden de broers J.W. Jan-
sen en K. Jansen. Zij hadden een 
transportbedrijf. 

Volgens de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 12 oktober 
1928 krijgt A. de Boer toestem-
ming voor een taxionderne-
ming, o.a. vanaf nummer 139. 
Tarief is 20 cent per km. Op 1 no-
vember 1929 is de garage ver-
plaatst naar de Nicolaas Beet-
slaan 7 (daar zat hij ook al). Op 
15 juni 1934 adverteert P. Bij-
ker met taxicentrale ‘Heemtax’.
Later werd Heemtax van M. van 
Turnhout (adressenboek 1937) 
tevens Garage Turnhout (1940).
In het adressenboek van 1 janu-
ari 1948 was nr. 139 hoofdkan-
toor van Brink’s wijnhandel en 
limonadefabriek. In het Adres-
boek van 1 november 1963 (en 
1966) adverteerden de gebr. 
Jansen (aannemers van grond- 
en transportwerken) met de 
nummers 137 en 139.

Advertentiebureau Elbee BV had 
kantoor in de jaren 80/begin 90. 
In 1993 zit het op de Herenweg. 
In 1995 is het pand verkocht aan 
de heer Van de Schoot, de toen-
foto is van Peter Jansen uit 1995. 
In de voormalige garage kwam 
een kantoorruimte.

In januari 2013 opende doch-
ter Christa ‘Restaurant 139’, In ju-
li 2017 opgevolgd door ‘Restau-
rant MT’ en in april 2018 is het 
pand wederom verkocht, na een 
half jaar leegstand, aan de eige-
naar van ‘Red Orchids’ (nr. 145) 
om op nummer 139 een zee-

visrestaurant te openen ‘de Salt 
Seafood Wijnbar’.De opening 
was op 14 september 2018.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 13 november 2018. Mocht 
u informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Ook zijn we op 
zoek naar beeldmateriaal. 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (23)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 18 november, 10u. 
Oude Kerk: ds. A. Molendijk, 

m.m.v. de cantorij.
Crèche en Kinderkring. 

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 18 november, 10u.
voorganger Ds. N.G. Scholten

(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 18 nov. 10u.
Spreekster:  mevr. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 18 november om 10u.
 Ds. Dirk Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 15 november 9u.
eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 18 november om 10u. 
eucharistieviering Bavokoor.

Past. H. J. van Ogtrop.  
 

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 18 november, 10u. 
JOOST met ds. Gerline de Jong.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

GEEN KRANT?    0251-674433Lezing in De Luifel
Aart Mak over de dood en liefde
Heemstede - Op uitnodiging van 
Brokking & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding houdt Aart Mak woens-
dagavond 21 november een le-
zing over het onderwerp ‘praten 
over de dood’. Dit is anders dan 
‘dingen regelen’. 

Aart Mak belicht verschillende 
thema’s binnen dit onderwerp, 
zoals vroeger en nu, eventuele 
angst voor de dood en de zake-
lijke en praktische aspecten. Wat 
is verstandig om vast te leggen? 
Wat wilt u al bespreekbaar ma-
ken met bijvoorbeeld een fami-
lielid of (een) vriend(in). Hoe doet 
u dit?
Aart Mak beantwoordt vragen 
over de emotionele kant. Wat mo-
gen uw naasten van u weten? Wat 

is een geestelijke testament? Wel-
ke verhalen mogen verteld wor-
den tijdens uw afscheid? Kort-
om: Durft u het aan iets te vertel-
len over wie u bent en over uw le-
ven, ook al is uw einde nog niet 
daar? Deze lezing wordt gehou-
den in samenwerking met Brok-
king & Bokslag Uitvaartbegelei-
ding en is bedoeld voor elke ge-
interesseerde.

Aart Mak is ruim dertig jaar pre-
dikant en oprichter van Momen-
Taal, een organisatie van sprekers 
en ritueelbegeleiders. Hij bege-
leidt mensen bij nood en dood en 
geeft vorm aan allerlei rituelen.

De avond in De Luifel begint om 
19.30u. Herenweg 96, Heemste-

de. De toegang is gratis maar aan-
melden is gewenst: bij Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegeleiding,
tel. 023-5310238 of:
info@brokkingenbokslag.nl.

Aart Mak.

Algemene beschouwingen gemeenteraad 
Heemstede eindigen in mineur
Heemstede - Tijdens de alge-
mene beschouwingen vorig 
week donderdag nam Sebasti-
aan Nieuwland (D66) nog even 
de collegevorming op de korrel: 
De wijze waarop de formatie toen 
is gegaan is de reden dat coalitie 
en oppositie steeds verder van el-
kaar af lijken te staan, volgens de 
oppositie er een ‘wij tegen zij cul-
tuur’ is ontstaan. Lenny Jagten-
berg (HBB) herinnerde de opposi-
tie er nog even aan dat bij de be-
sluitvorming rond de Vomar ook 
een wij tegen zij sfeer ontstond. 
De toenmalige coalitie had geen 
boodschap aan alles wat de op-
positie inbracht. De Vomar bleek 
mede daardoor de splijtzwam tij-
dens en na de gemeenteraads-

verkiezingen. Nieuwland stak als 
enige zijn nek uit door collega’s 
te vragen minder op elkaar in te 
hakken, begrip te hebben voor 
elkaars standpunt en te beseff en 
dat alle 21 raadsleden hard wer-
ken voor Heemstede. Hij dacht na 
de ‘zalvende’ woorden een wel-
willende coalitie aan te treff en. 

In een, mede door D66 inge-
bracht, amendement creëer-
de hij ruimte voor de HBB-frac-
tie hun goede wil richting de op-
positie te tonen. De 200.000 eu-
ro in vier jaar tijd van de nu nog 
ongedekte plannen moest van 
tafel, of kon worden terugge-
bracht naar 50.000 euro, voor-
lopig alleen voor het jaar 2019. 

Nieuwland had het idee dat bin-
nen HBB ruimte was voor een 
afwijkend stemgedrag. Tijdens 
de stemming bleek dat HBB de 
twee ton gewoon wilde hand-
haven. Nieuwland vroeg furieus 
om een schorsing. Na een kort 
overleg stemde de volledige op-
positie tegen de begroting. Vol-
gens Nieuwland was tegenstem-
men door de gehele oppositie al 
16 jaar niet meer voorgekomen. 
Wisselende partijen hebben door 
de jaren heen om uiteenlopende 
redenen tegen begrotingen ge-
stemd. Toch werd de begroting 
voor 2019 door een meerderheid 
in de raad goedgekeurd. 

Eric van Westerloo

Heemstede – Zag u de spelfout van vorige 
week? Heemsteeder wordt met een ‘e’ minder 
geschreven, namenlijk Heemsteder. Ontdekt u 
het foutje van deze week?
Het Groot Heemsteder Dictee start op donder-
dag 22 november om 20.00 uur in Theater de 

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

Het Groot Heemsteder Dictee: zag u de spelfout?

Film ‘Un beau soleil interieur’
Heemstede - Woensdag 21 no-
vember draait bij WIJ Heemstede 
de fi lm Un beau soleil interieur. 
Vijftiger Isabelle is een geschei-
den moeder en kunstenares in 
Parijs. Ze is niet in staat om te be-
slissen of het zoeken naar de wa-
re man een urgentie is of doelloze 
dwaasheid. Isabelle frequenteert 
bars, restaurants, galeries en the-
aters, intussen mijmerend over 

haar liefdesleven. Obsessief, cy-
nisch en romantisch tegelijk, gaat 
ze met verschillende mannen een 
liaison aan. Uiteindelijk belandt 
ze op de bank van een new-age-
therapeut in de hoop van hem te 
horen welke keuzes ze moet ma-
ken. Herenweg 96, Heemstede, 
aanvang is 20.00 uur. Entree €7. 
Reserveren: www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.
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Muzikaal verhaal van Stichting Pablo Neruda
Emily op liefde en dood
Heemstede - Cees Thissen is com-
ponist, dirigent en zoeker naar 
bijzondere literaire producten die 
hij in concertvorm kan presen-
teren. Sinds 1998 in de Stichting 
Pablo Neruda, genoemd naar de 
eerste uitvoering met de liefdes-
sonetten van de Chileense dich-
ter en diplomaat Pablo Neruda. 

Vrijdagavond presenteerde de 
stichting een muzikaal verhaal 
in veertien gedichten van Emi-
ly Dickinson (1830-1886). Zij 
schreef er wel 1800. In het fami-
liehuis Amherst in Massachusetts 
in de geborgenheid van haar ka-
mer op de bovenverdieping waar 
zij onafgebroken schreef over ob-
servaties in het dagelijks leven en 
van haar bewustzijn. Er werden 
slechts zeven gedichten gepu-
bliceerd en pas in de twintigste 
eeuw kreeg zij algemene erken-
ning. Mede door de aan Dickin-
son verwante dichteres Elly de 
Waard, jarenlang recensent van 

popmuziek, die Cees adviseerde 
en zelf gedichten schreef die ra-
ken aan de thema`s van Emily, le-
ven, natuur, liefde lust, verlangen 
en dood. Zij maakte voor deze 
productie een aantal gedichten 
die ze voordroeg. Zij sprak ook 
haar verbindende teksten tussen 
de gedichten die door het pro-
jectkoor Pablo Neruda prachtig 
gezongen werden. 

Dit Heemsteeds koor met 51 le-
den heeft maandenlang in de Pe-
trakerk geoefend op de teksten 
en de muziek van Thissen. Met 
de soliste Yvonne Weijers zorgde 
deze zang voor menig brok in de 
keel, wat zich ontlaadde in spon-
taan applaus. Terecht want vrij-
dagavond vond de mooiste uit-
voering plaats in de Oude Kerk 
met een ambiance die past bij 
wat Emily wilde doorgeven en 
met die prachtige akoestiek zo 
mooi doorkomt. De begeleiding 
was van een ensemble met arran-

geur en trompettist Hans Ooster-
kamp, pianist Ed Boekee die knap 
contact had met dirigent This-
sen, Erik Robaard cello, Joost Kes-
selaaar, drums, Theo van Scha-
gen saxofoon en muzikant bij de 
Teisterband. Gastvrouw Constan-
ce Clignet-van Beijsterveld had 
na afl oop voor iedere deelnemer 
een witte roos, als symbool van 
wat Emily ooit wilde doorgeven, 
als dank.
Meer info op:
 www.neruda.nl.

Ton van den Brink

Koor met ensemble Hans Oosterkamp.

Cees Thissen voluit.

Alberdingk Thijm speelt Youp van ’t Hek:
Rake taal en cynisme, maar stof tot nadenken
Heemstede - Afgelopen zater-
dag en zondag speelde Rederij-
kerskamer Alberdingk Thijm in
Theater de Luifel twee korte to-
neelstukken van Youp van ’t Hek. 
Beide stukken zijn geregisseerd 
door Jaap van Zelst en dragen 
het thema van vrouwen die wor-
stelen met de mannen waarmee 
ze getrouwd zijn, of getrouwd 
waren.

‘Hexen’ (2009) speelt zich af in 
een hotelkamer, waarin twee ex-
vrouwen, te weten Dolly (Sop-
hie van Dijk) en Wendy (Tamar 
Sipkes) zich samen bevinden in 
voorbereiding van een bruilofts-
feest dat beneden gaat plaats-
vinden. Het is de derde bruiloft 
van de man waarmee ze beiden 
getrouwd zijn geweest. De dia-
logen tussen de beide vrouwen 
bevatten cynische humor, ste-
ken onder water naar elkaar, ver-
bittering en elkaar aftroeven. Ze 

slaan de handen echter de ineen 
om het bruidspaar en de overi-
ge feestgangers op een cynische 
manier toe te spreken en een hak 
te zetten. Op deze manier neemt 
het publiek ludiek kennis van het 
wederzijdse begrip dat de bei-
de dames voor elkaar hebben. 
Althans zo lijkt het, want de ver-
rassende ontknoping blijkt een 
wraakactie van de een voor de 
ander te zijn, waardoor de derde 
bruiloft eigenlijk is ontstaan. Een 
stuk dat bol staat van empathi-
sche valsheid: het plot is zeer ver-
rassend en de beide jonge actri-
ces zitten als gegoten in hun rol. 
Ze bouwen het stuk uitstekend 
op om de aandacht van het pu-
bliek scherp te houden. Dat moet 
ook, want de focus van het stuk 
ligt vooral op de sterke tekstdia-
logen in handen van de actrices, 
waardoor het stuk langzaam tot 
een climax en verrassende ont-
knoping komt. 

In ‘De man’ (2008) twee getrouw-
de vrouwen, te weten Door (Ger-
da van der Linden) en Wilma 
(Yvonne Sipman). Ze zitten in de 
tuin te genieten van inmiddels de 
derde fl es wijn en keuvelen over 
de frustraties van 30 jaar huwe-
lijk. Allebei hebben ze een echt-
genoot die Henk heet. Beide hu-
welijken begonnen ooit als ver-
zengende vuren, maar zijn inmid-
dels gedoofd tot een troosteloze 
sleur van teleurstelling en weder-
zijdse irritatie. Villa Vreugdeloos 
zou je kunnen zeggen.

Ook een van de ‘Henken’  (Ed Leu-
ven) geeft acte de présence en 
moet zich staande houden bin-
nen het sarcasme van beide vrou-
wen, die er niet voor schromen 
hem onderling voor paal te zet-
ten. Als verrassing wordt aan het 
eind pas duidelijk bij welke vrouw 
deze Henk thuishoort. De rollen 
worden uitstekend en geloof-

waardig vertolkt door een erva-
ren cast, die voortvarend speelt. 
Vooral de parodie van een ‘man-
nelijke’ voetbaldiscussie tussen 
de vrouwen valt op. Dit stuk heeft 
qua opbouw een hoger speel-
tempo dan ‘Hexen’. 

De teksten van Youp van ’t Hek 
zijn vaak doorspekt met rake taal 
waarmee hij geen blad voor de 
mond neemt en dat is in beide 
stukken goed te horen. Ook voor 
Alberdingk Thijm was dat even 
‘wennen’. Achter deze taal lees 
je echter tussen de regels door 
de worsteling van niet waarge-
maakte verwachtingen, levens-
vragen en teleurstellingen van
de vrouwen: herkenbare thema’s 
die de stukken in hun geheel 
doorkruisen. En deze wist Alber-
dingk Thijm uitmuntend neer te 
zetten.

Bart Jonker

Rake taal en cynisme, maar stof tot nadenken
RECENSIE Sieradenmaker en

-reparateur bij ‘Sfeervol’
Heemstede - Heeft u sieraden 
die al jaren in een kastje liggen te 
wachten op...?
Op zaterdag 17 november, want 
dan zit Joke Hoogendoorn van 
‘JoJaMa’ klaar bij Sfeervol aan 
het Jan Miense Molenaerplein 
8 (Winkelcentrum Jan van Goy-
en) in Heemstede. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zij adviseert u graag over uw ou-
de en vaak dierbare (parel-)siera-
den, die vaak lang liggen te wach-
ten op reparatie. Heeft de tijd de 
sieraden achterhaald, dan kun-
nen ze in overleg een nieuwe, 
meer eigentijdse uitstraling krij-
gen.
Joke Hoogendoorn is een erva-
ren sieradenmaker en reparateur, 
maar geen edelsmid. Wel werkt 

zij nauw samen met een edel-
smid en kan zij u adviseren. 
Het gaat om sieraden van parels 
en edelstenen. Soms gaat het om 
het vervangen van een slotje of 
ringetje, soms moeten snoeren 
opnieuw worden geregen of ge-
knoopt. Alles uiteraard in overleg. 
Op de 17e wordt een eerste des-
kundige blik op uw sieraden ge-
worpen. Daarna worden de mo-
gelijkheden met prijsindicatie be-
sproken.

Verder vertelt Joke graag over 
haar inkoopreizen naar China 
en de mogelijkheid om zelf een 
workshop parelknopen bij haar 
te volgen, bijvoorbeeld bij Sfeer-
vol. Meer info op 
www.jojama.nl.

Lokaal eten van de
Haarlemmermeerse grond
Regio - In Cruquius telen De Wic-
kevoorter Stadsboeren onbespo-
ten groente en fruit. Zij houden 
kippen en geiten, volgens de bi-
ologische normen, voor eieren, 
kaas en vlees. Wilt u precies we-
ten waar uw eten vandaan komt, 
dan bieden De Wickevoorter 
Stadsboeren u die mogelijkheid 
nu dichtbij huis. Ze leveren niet 
via de groothandel, maar direct 
van het veld op uw bord.
Verder bieden zij dagbesteding 
aan mensen met een zorgvraag 
of met afstand tot de arbeids-
markt. Om kinderen iets te leren 
over landbouw en over waar hun 
eten vandaan komt, ontvangen 
ze schoolklassen op de boerderij.

De boeren zijn in de zomer van 
2018 gestart en zijn nu op zoek 
naar mensen die graag willen in-
vesteren in duurzame voedsel-
productie door sociaal bewo-
gen ondernemers. Ze hebben 
uitgerekend dat ze €50.000,- no-
dig hebben voor investeringen in 
kas, machines en ontvangstruim-
te voor cliënten en bezoekers.
Naast een jaarlijks rendement van 
3% over een looptijd van 3 jaar, 
ontvangt u ook nog leuke voed-
zame beloningen voor uw inves-
tering.
Doet u mee?

Meer informatie op: www.
dewickevoorterstadsboeren.nl.

Algemene Beschouwingen
‘De begroting van de grote leegte’
maar wel 28 plannen voor nieuw beleid
Heemstede - Twaalf uur lang, 
verdeeld over twee dagen, verga-
derde de gemeenteraad op don-
derdag 8 en vrijdag 9 november 
over de begroting en het te voe-
ren beleid. Volop gelegenheid 
om de partijstandpunten te be-
trekken bij de uiteenlopende on-
derwerpen. Na de verkiezingen 
van dit jaar kwamen VVD, CDA 
en D66 ineens in de oppositierol. 
Het verlies laat diepe sporen na. 
Dat was te merken in de opstel-
ling, waarbij Eveline Stam van de 
VVD de begroting kraakte door 
deze visieloos als ook de begro-
ting van de grote leegte te noe-
men. De leegte slaat op het ont-
breken van concrete plannen ter-
wijl er wel geld gealloceerd is. 

Het thema waar de opposi-
tie vooral op schoot was het feit 
dat er in de begroting bedragen 
staan opgenomen voor participa-
tie, burgerinitiatieven, duurzaam-
heid en plannen door burgers 
waar vervolgens niet bij staat 
waaraan dit geld wordt besteed. 
Het bedrag waar het hier om gaat 
is ruim een half miljoen euro, 
waarvan 375.000 euro aan de al-

gemene reserves wordt onttrok-
ken. Zonder onderbouwing plan 
viel dit niet goed. Dat was men in 
het verleden niet gewend. Voor-
malig wethouder Hooij (VVD) 
vindt het een risico dat algeme-
ne reserves zomaar met het ge-
noemde bedrag teruglopen. Rik 
de Valk (HBB) bond de strijd met 
haar aan. Hij achtte de reserves 
van 4,5 miljoen euro meer dan 
voldoende. De begroting vol-
deed ook na deze onttrekking 
nog aan alle gestelde normen en 
sluit in 2019 t/m 2022 positief.

Het CDA kwam met een verhaal 
dat zou passen bij alle 380 ge-
meenten. Volgens fractievoorzit-
ter Boeder had het college parti-
cipatie ‘geleend’ van het CDA. Hij 
brak een lans voor directe demo-
cratie (referenda) en minder par-
ticipatieve democratie. Romée 
Pameijer (PvdA) pleitte bij het col-
lege om zich te richten op de so-
ciale huisvesting, jongeren en ou-
deren. Uit een antwoord op Pa-
meijer’s vraag bleek dat Heemste-
de geen asielkinderen binnen de 
grens heeft die uitgezet worden. 
De verkeersdruk en veiligheid 

heeft elke partij wel op de agen-
da staan. HBB wil een verkiezings-
belofte inlossen en de honden-
belasting afschaff en. Hoe dat ge-
dekt moet worden werd er niet bij 
gezegd. De partij wil ook dat het 
college nu eens echt gemeente 
Haarlemmermeer gaat betrekken 
bij de verkeerproblematiek. Daar-
in hebben ze D66 aan hun zijde. 

GroenLinks voorman Eric de 
Zeeuw wil een winkelvisie+ om 
verbeteringen in de huidige visie 
aan te brengen. Optimistisch tel-
de hij 28 plannen voor nieuw be-
leid in deze begroting. Hij pleit-
te voor basisscholen met voor- 
en naschoolse opvang onder één 
dak. Ook wil hij een groter prijs-
verschil tussen een grote en de 
kleine afvalcontainer. D66 zag 
weinig ambitie en nog minder 
concrete plannen in de begro-
ting 2019. Nieuwland vroeg om 
meer regionale samenwerking. 
Volgens D66 is participatie alleen 
niet zaligmakend en is het maar 
de vraag of  inwoners daar wel 
behoefte aan hebben. 

Eric van Westerloo

Exclusieve wijnproeverij bij 
Gall & Gall aan de Blekersvaartweg
Heemstede - Op dinsdag 20 
november van 16.00 tot 19.00 
uur is er een unieke wijnproe-
verij van Eagles Nest wijnen in 
het vernieuwde proefl okaal van 
Gall&Gall Heemstede!

Het Top wijnhuis Eagles Nest ligt 
ten zuiden van Kaapstad aan de 
voet van de Tafelberg in de Con-
stantia vallei. Na een verwoes-
tende brand in 2000 is de wijn-
gaard opnieuw opgebouwd met 
de meest geschikte wijnstokken 
voor dat gebied. Nu produceert 

de wijngaard prachtige prijs-
winnende wijnen van de drui-
vensoorten Viognier, Merlot en 
Shiraz.
De Shiraz is zelfs uitgeroepen tot 
de beste Shiraz van Zuid-Afrika.

Iedereen die al eens in Kaapstad, 
Zuid-Afrika, de ‘Hop On – Hop Of 
bus’ naar het zuiden heeft geno-
men is langs Eagles Nest geko-
men en wellicht ook uitgestapt 
voor een tasting en een lunch.
Du Toit Hoff man van het wijnhuis 
Eagles Nest in Zuid-Afrika, komt 

naar Gall&Gall Heemstede om 
zijn mooie wijnen aan u te laten 
proeven. 
Du Toit zal voor een verrassende 
proeverij zorgen.

Wijnliefhebbers kunnen dinsdag 
20 november tussen 16.00 en 
19.00 uur vrij binnenlopen in het 
proefl okaal van Gall&Gall Heem-
stede (Blekersvaartweg 76) en de 
Eagles Nest wijnen gratis proeven.
  

U bent van harte welkom!
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Lopers Company by Enno één jaar
Verjaardag passend gevierd met speciale ‘run’
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
was het feest bij Lopers Company 
by Enno. De winkel en trainings-
school bestond 1 jaar. Dat werd 
heel passend gevierd met een 1e 
VerjaardagRun. Rond de 30 hard-
lopers waren naar het Running-
house in de winkel op de Binnen-
weg 35 gekomen. 
Eigenaar Enno Aerts heette ie-
dereen welkom. Kort stond hij 
stil bij dit eerste jubileum. Het 
concept van winkel en trainings-
school, een plek waar je voor al-
les dat met hardlopen te maken 
heeft terecht kunt, is goed aan-
geslagen. Heemstede is blij met 
Lopers Company by Enno en an-
dersom is dat ook zo. De winkel 
wordt goed bezocht en de trai-
ningen zijn een groter succes dan 
verwacht. Begonnen met twee 
trainingsgroepen in januari zijn 
het er inmiddels al vijf, die weke-
lijks een training volgen. 
Na een welkomstwoord ging de 
groep naar buiten om een ge-
varieerde training te doen. Het 
schoenenmerk Brooks had test-
schoenen ter beschikking gesteld 
waar een groot aantal lopers ge-
bruik van maakte. Onder leiding 
van voormalig toploopster Inge 
de Jong en de eigen trainers John 
Robberts en Enno Aerts werden 
oefeningen gedaan en werd ge-
werkt aan een goede looptech-
niek. Ten slotte werd rond de Van 
Lentesingel een interval gedaan 
in estafettevorm. 
Terug in de winkel praatten de 
aanwezigen gezellig na onder ge-
not van een hapje en een drank-
je. Eén ding was duidelijk, de trai-
ning was een groot succes en er 
zal zeker volgend jaar een 2e Ver-
jaardagRun komen.

Najaarsvergadering HVHB zeer druk bezocht
Herontwikkeling terrein GGZingeest Vogelenzang:
van 16e eeuwse buitenplaats naar woningbouw
Regio - De HVHB, Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek, 
vierde donderdagavond het na-
jaar in Het Trefpunt in Benne-
broek met een welkom van voor-
zitter Jaap Verschoor die de over-
volle zaal direct vroeg of zij ook 
last van de file hadden gehad, 
veroorzaakt natuurlijk door de ve-
le belangstellenden. 
Gestart werd met de film die 
leerlingen van Hageveld, Mi-
chiel Dolfing, Kevin Brouwer, Ties 
van Griensven en Luuk van Hou-
ten hadden gemaakt tijdens hun 
maatschappelijke stage. Hoe vin-
den bewoners van het Wilhelmin-
aplein hun omgeving nu na de re-
novatie? Veel tevredenheid, maar 
dat parkeren kon wel anders, de 
bocht bij de voordeur van de Ou-
de Kerk is nu gevaarlijk. Jaap van 
Schagen, hij woont er al zijn hele 
leven en heeft dit al zoveel mee-
gemaakt. 
Het mooiste moment was wel het 
Bevrijdingsfeest 5 mei 1945. Alle-
machtig, wat een feest was dat! 
Louis Goulmy vertoonde beelden 
van de herinrichting van de He-
renweg in 1926-1928, waarbij op-
viel dat er nog veel herkenbaar is, 
maar ook stukken waarbij je je af-
vraagt: “Waar ben ik nu?” Nog een 
nostalgisch beeld van de krui-
sing Zandvoortselaan en Heren-

weg met handbediening. Plan-
nen voor 2019 werden getoond 
en die zijn terug te vinden op 
de website. Het belooft wel een 
mooi jaar te worden voor de ac-
tieve leden. De op monumenten-
dag gehouden quiz bleek moei-
lijker dan gedacht, Nanda Smit-
Zonneveld had de meeste ant-
woorden goed. Zij ontving drie 
HVHB uitgaven als prijs, waarde-

volle boeken die ook in de borrel-
tijd na afloop bij de HVHB te koop 
waren.

Plan Vogelenzang
Bennebroekkenner Martin Bun-
nik gaf een presentatie van de 
herontwikkeling van het terrein 
GGZingeest/Vogelenzang, waar 
ruimte vrij komt voor woning-
bouw omdat door de verande-
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HBC in bekercompetitie veel te sterk voor HBOK
Heemstede - Dat HBC aan een 
prima seizoen bezig is valt we-
kelijks te lezen in dag- en week-
bladen. Ook uit de toegenomen 
publieke belangstelling spreekt 
waardering voor de prestaties. 

Voor de beker speelde HBC op 
zaterdag 10 november tegen za-
terdag derdeklasser HBOK. Over 
het algemeen wordt de zaterdag-
competitie iets hoger geschat 
dan die op zondag. Daar viel dins-
dag niets van te bespeuren.  Met 
6-0 walste HBC over de Amster-

damse ploeg van coah Jan de Ha-
ze heen. Bij HBC waren wat ba-
sisspelers buiten de ploeg gela-
ten. Niel van Hooff maakte, na 
een lange afwezigheid, zijn ren-
tree in de hoofdmacht en bleek 
in het duel van waarde. Bij de op-
bouw naar het 4e en 6e doelpunt 
was hij nadrukkelijk betrokken en 
scoorde zelf het derde doelpunt.  
Luuk Vahle speelde opnieuw een 
goede partij in de punt van de 
aanval. Twee van zijn goals maak-
te hij met een slim lobje over de 
doelman heen.  

HBOK kwam zelden langdurig in 
balbezit, laat staan aan aanvallen 
toe. Eenmaal in balbezit had HBC 
de bal in no time weer terugver-
overd. Even mocht HBOK mee-
doen en dat leidde in de zesde 
minuut tot een schot van Bruce 
Cartens. De inzet werd door doel-
man Verhage gepareerd.
Daarna kwam HBOK niet meer 
aan succesvolle aanvallen toe. 
Al hun wisselspelers waren door 
blessures tijdens de wedstrijd al 
snel gebruikt. Jeroen de Bruijn 
opende de score met een fraai 

doelpunt uit een vrije trap. Vahle 
schreef twee treffers op zijn 
naam, Wouter de Bruijn en Jan 
Kruithof vulde de overige doel-
punten in. De brede selectie van 
HBC maakt het voor coach Ket-
ting mogelijk om verschillende 
keuzes te maken in de opstelling. 
Het seizoen is nog lang.

Dat HBC meedoet om de boven-
ste plaatsen mag geen verrassing 
meer zijn. 

Eric van Westerloo

Fotograaf: Ton Hofstra

Elke week nieuwe spullen
Nieuwe PopUp Store op 
de Binnenweg
Heemstede - Met ingang van 9 
november is op de Binnenweg 
79c te Heemstede (rechts naast 
de HEMA) een PopUp Store ge-
vestigd. Tot en met begin janu-
ari is de store elke vrijdag en za-
terdag geopend van 10 uur tot 
17 uur.
De store biedt alle spullen voor 
een leuk en stoer interieur. Van 
meubels, verlichting tot woon-
accessoires. Alles tegen scherpe 
prijzen. 
De store kenmerkt zich door de 
behoefte van nu; een snel wisse-
lend assortiment tegen een goe-
de prijs. Elke week worden nieu-
we spullen aangeleverd, zodat 
het de moeite loont om weke-
lijks een bezoekje te brengen. 
Hiermee de trend volgend van de 
grote modeketens; snel wisselen-
de collecties. 
Daarnaast brengt de store de 
spullen waaraan elk interieur be-
hoefte heeft; kussens voor op de 
bank, een lamp voor boven de 
eettafel of een kastje voor in de 

slaapkamer. Maar ook aan de de-
cembermaand is gedacht; de sto-
re staat vol met leuke gifts. 

De store is een aanvulling op de 
Binnenweg door het wisselende 
assortiment en de scherpe prij-
zen (woonkussens vanaf slechts 
€5,-, karpetten voor €75,-). Hier 
vindt het winkelend publiek din-
gen die niet eerder in Heemstede 
te vinden waren. 
Een goede interieurwinkel die 
direct inspeelt op de behoefte 
van de klant, een bezoekje waard. 

ring in de zorg veel gebouwen 
leeg staan. Martin gaf eerst een 
stukje geschiedenis van de 16e-
eeuwse buitenplaats Lokhorster-
duin, dat in 1924 door de ‘Ver-
eniging tot Christelijke verzor-
ging van geestes- en zenuwzie-
ken’ gekocht werd.  Tussen 1927 
en 1939 werd het terrein en de 
gebouwen volgens het ontwerp 
van A.T. Kraan gerealiseerd in een 
verstrakte versie van de Amster-
damse School. Het terrein is ont-
worpen volgens een zogenoemd 
paviljoenstelsel: bebouwing of 
complexen los in het groen. Het 
werd een dorp in een dorp, met 
een eigen kerk, waar Martin bij-
na lyrisch over sprak. Die blijft be-
houden. Ook de watertoren en 
het administratiegebouw blijven. 
Arbeidstherapie was het sleutel-
woord om de cliënten bezig te 
houden, tot schoenpoetsen toe. 
Er was een eigen verpleegster-
opleiding, brandweer, slagerij en 
begraafplaats. In 1943 werden 
er 1000 patiënten geëvacueerd 
naar Franeker en Ermelo, trauma-
tisch. De naam was toen Christe-
lijke Vereniging van krankzinni-
gen en zenuwlijders. Plan is om 
hier nu 250 woningen te bouwen. 
De file naar huis viel mee.

Ton van den Brink 

Harry Kuitert, zijn bijdrage 
aan het protestantisme
Heemstede - De biografie van 
Gert Peelen over Harry Kuitert 
heet ‘Spreken over boven’. Is de 
in 2017 overleden bekende theo-
loog prof. dr. H. Kuitert niet be-
roemd geworden door zijn uit-
spraak: “alle spreken over boven 
komt van beneden, ook de uit-
spraak, dat iets van boven komt.” 
Kuitert schreef best-sellers, bij 
voorbeeld: ‘Het algemeen be-
twijfeld christelijk geloof’ (1992) 
en in 1998 verscheen ‘Een schets 
voor een christologie: Jezus, de 
nalatenschap van het Christen-
dom’. De indruk bestaat dat hij 
zelf steeds verder van dat geloof 
kwam af te staan.
Door sommigen werd hij daar-
om bekritiseerd en zelfs de anti-
Christ genoemd. Uit de beschou-
wingen naar aanleiding van zijn 
overlijden blijkt ook dat hij zijn 
laatste levensjaren ervoer als een 
periode waarin hij kerkelijk uit 
de gratie was. Peelen besluit zijn 
boek over Kuiterts leven echter 
met een hoofdstuk ‘Terugzien in 
dankbaarheid’.

Deze avond gaat het om de bete-
kenis van Kuitert voor het geloof. 
Wat was zijn bijdrage aan het pro-
testantisme? Ds. Jan Greven is 
theoloog en was ondermeer di-
recteur van de IKON en hoofdre-
dacteur van Trouw. Hij heeft een 
blog ‘Jan Greven’, waarop hij re-
gelmatig boeken en actuele ge-
beurtenissen vanuit een religieus 
perspectief belicht. Belangstel-
lenden zijn welkom op donder-
dag 22 november om 20.00 uur in 
het Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 te Bennebroek.

Jan Greven vertelt over Harry Kui-
tert. Een beroemde uitspraak was: 
“alle spreken over boven komt van 
beneden, ook de uitspraak, dat iets 
van boven komt”.

Het Groot Heemsteder Dictee
Heemstede - Donderdag 22 no-
vember vindt het Groot Heemste-
der Dictee plaats. Kopie of copie? 
Iedereen herkent dit wel: je bent 
aan het schrijven en twijfelt aan 
de juiste spelling van het woord. 
Nederlands blijkt niet altijd een 
eenvoudige taal te zijn, als het op 
spellen aankomt. In 2014 vond 
voor de eerste keer onder grote 
belangstelling het Heemsteder 
Dictee in de Luifel plaats.
Op donderdagavond 22 novem-
ber wordt hieraan een vervolg 
gegeven, voor iedereen die zijn 
of haar spellingvaardigheden wil 
toetsen. Het Groot Heemsteder 
Dictee, waarin vooral Heemste-
de, welzijn en participatie cen-
traal staan, vindt plaats bij WIJ 

Heemstede in de Luifel en wordt 
voorgelezen door Sjaak Struijf, 
wethouder Welzijn & Cultuur van 
Heemstede. Net als de eerste edi-
tie, is correspondent Bart Jonker 
van de Heemsteder verantwoor-
delijk voor de inhoud van dit 
dictee. De entree is 6 euro.

Het dictee start om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur, bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Opgeven 
kan via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.
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Nederlandse nationaliteit voor Oud-
Columnist van De Heemsteder, Khaled 
Regio - Khaled, de Syrische jour-
nalist die van 2015 tot 2016 co-
lumns schreef in ‘de Heemsteder’ 
over zijn ervaringen in Neder-
land, is sinds woensdag 7 novem-
ber Nederlander.

Met een ceremonie op het ge-
meentehuis in Bloemendaal 
werd deze offi  ciële gebeurtenis 
een klein feestje. Er was een fl ink 
aantal mensen gekomen om dit 
mee te vieren. “Allemaal mensen 
die ons geholpen hebben”, zo-

als Khaled glunderend liet weten. 
Ook zijn twee dochters hebben 
nu de Nederlandse nationaliteit. 
Zijn vrouw moet nog twee jaar 
wachten, want de normale tijd 
om een nationaliteit aan te vra-
gen is vijf jaar. Omdat Khaled van 
oorsprong Palestijnse roots heeft, 
kon hij de aanvraag ‘al’ na drie jaar 
indienen.
Voor Khaled dus extra bijzonder 
en een beetje emotioneel. Want 
na een leven lang ‘statenloos’ te 
zijn geweest, kan hij nu in vrij-

heid over de hele wereld reizen. 
Zoals ook de burgemeester in zijn 
speech benadrukte.

Het gaat goed met Khaled en 
zijn gezin. Hij en zijn vrouw heb-
ben de cursussen Nederland-
se taal op een hoog niveau afge-
rond. Zijn vrouw is nu bezig om 
de benodigde papieren en exa-
mens te  behalen om als tandarts 
in Nederland te kunnen werken.
Khaled heeft een baan en de
wereld ligt nu voor hem open.

Ik ben een vrijwilliger voor De Hartstichting. Dat betekent 
dat ik word opgeroepen in geval iemand uit mijn buurt een 
hartstilstand krijgt. Ik kan dan helpen voordat de ambulance
komt. De Hartstichting heeft nu een actie om de zogenaam-
de AED (Automatische Externe Defi brilator) meer in de buurt 
te krijgen. Een snel gebruik van de AED (binnen 6 minuten) 
vergroot de kansen van iemand met een hartstilstand enorm. 
Ik wil heel graag een AED op de Lanckhorstlaan, zodat ieder-
een uit de buurt daar gebruik van kan maken. Via de buur-
tapp heb ik buurtgenoten opgeroepen en ik heb in de buurt 
gefl yerd. Het benodigde bedrag heb ik helaas nog niet bij
elkaar. De AED moet buiten komen in een kastje met een cij-
fercode. Zo is de AED goed toegankelijk en kunnen ook vrij-
willigers zoals ik beter helpen.

De gemeente steunt de actie niet omdat er volgens haar vol-
doende AED’s in de buurt zijn. Maar de dichtstbijzijnde AED 
voor de Lanckhorstlaan is bij de Barger Mavo. Die is niet bin-
nen 6 minuten beschikbaar op de Lanckhorstlaan (en direc-
te omgeving). En die eerste zes minuten maken het verschil!

Ik roep iedereen in de buurt op deze actie te steunen. Voor 
meer informatie www.BuurtAED.nl / Heemstede / Lanckhorst-
laan. U kunt daar ook uw donaties aanmelden. Als het streef-
bedrag (1600 euro) niet gehaald wordt ontvangt u uw donatie 
terug. Natuurlijk hoop ik dat de AED nooit nodig is, maar als ie
nodig is, dan moet ie er gewoon zijn!

Caroline Kruitbosch, Lanckhorstlaan Heemstede

LEZERSPOST
Een BuurtAED op de Lanckhorstlaan

Over het klimaatakkoord leven bij mij als bur-
ger toch wel een paar grote vragen. Ieder-
een kan bedenken dat een openhaard sto-
ken en een barbecue houden gezellig is, maar 
het veroorzaakt een behoorlijke CO

2
-uitstoot. 

Gaat het college in Heemstede dit nu verbie-
den? En wat te denken van ons huisklimaat 
neutraal maken? Wat betekent dat voor ons?

De woningbouwcorporaties hebben aangege-
ven aan de minister dat zij geen geld hebben 
voor het volledig klimaatneutraal maken van 
woningen gebouwd voor 2010. Zij rekenen 
met bedragen van €1.000 per m2 woonopper-
vlak. Hoe staat het college hierin? Maar dan, 
de grootste hoeveelheid woningen in Heem-
stede zijn in particulier bezit. Ze zijn gebouwd 
in de vorige eeuw. Veel woningen zijn ge-
bouwd in de jaren 30. Mooi, rustiek, maar niet 
klimaatneutraal. De eigenaren zijn behoorlijk 
divers. We hebben gepensioneerden, jonge 
starters en mensen die hier al jaren wonen. We 
hebben eigenaren met een vaste baan. Maar 
ook eigenaren die ZZP-er zijn. We hebben ei-
genaren die ondernemer zijn. Wellicht wil-
len de meesten best meewerken, maar heeft
iedereen daar wel geld voor? Zo nee, hoe wil 
het college dit dan oplossen? En als het kli-

maatneutraal maken €1.000 per m2 kost, heeft 
u al berekend, wat dat voor uw woning bete-
kent?

Het is verontrustend dat er vorige week in een 
landelijke krant een overzicht stond van ge-
meentes die werken aan een klimaatbeleid. Bij 
de gemeente Heemstede stond: nog niet ge-
start. Helaas lezen we niets van de activiteiten 
van de wethouders. Zijn die er wel? Hoe staan 
de politieke partijen er in? Ik maak me wel zor-
gen dat er iets onheilspellends op ons afkomt. 
Ik heb wel al wat gedaan. Mijn huis is geïso-
leerd. Ik heb een nieuwe cv-ketel zonder boiler 
aangeschaft daarmee is mijn energierekening 
fl ink minder geworden. Maar klimaatneutraal? 
Nee, geen idee hoe dat moet.

Wat kan burgerparticipatie opleveren? 100 
mensen met een idee. Dan gaat de gemeen-
te 100 mensen vertellen dat hun idee leuk is 
maar nog niet voldoende. Kortom, ik heb be-
hoefte aan leiderschap op dit vlak en niet aan 
burgerparticipatie. We betalen belasting voor 
een ambtenarenapparaat en voor een goede 
voorbereiding. Succes!

Erik-Jan van Emmerik, Heemstede

LEZERSPOST
“Woningen klimaatneutraal maken:

geen behoefte aan burgerparticipatie”

Film over 
voettocht
door Canada
Heemstede - Jolanda Linschoo-
ten is professioneel fotograaf, au-
teur en avonturier. Haar reporta-
ges verschijnen in diverse tijd-
schriften, zoals National Geo-
graphic. Ook schreef zij boeken 
over wandelen in diverse landen 
(Noorwegen, IJsland, Zwitserse 
Alpen). Haar foto-verhalenboek 
Poollicht is genomineerd voor de 
shortlist van de Bob den Uylprijs 
als beste reisboek van 2007. Ook 
won zij de tweede prijs voor de 
beste journalistieke reisproduc-
tie van 2009.
Jolanda Linschooten vertoont op 
woensdag 21 november de fi lm 
‘Into the white’, met eigen com-
mentaar, bij ‘De Vrouwen van 
Nu’. De fi lm gaat over haar voet-
tocht met husky-hond door be-
sneeuwd en bevroren Canada. 

Belangstellenden zijn welkom in 
De Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede waar de aanvang 14.00 uur 
is. De zaal opent om 13.30, de en-
tree bedraagt €5,00, (leden beta-
len €2,50).
Inlichtingen: 023-5280340.

Lustrumconcert Voorwegkoor uitverkocht
Heemstede - Het Voorwegkoor 
bestaat 25 jaar en viert dit met 
een Lustrumconcert op vrijdag 
16 november in de kleine zaal 
van Schouwburg de Meerse in 
Hoofddorp. Voor deze gelegen-

heid pakt het koor uit met een 
fantastisch, gevarieerd jubileum-
concert.

Het Heemsteedse koor, in 1993 
opgericht en gestart met 10 le-

den, is inmiddels volwassen ge-
worden en uitgegroeid tot een 
enthousiast, gemengd popkoor 
met bijna 60 leden.
Het treedt regelmatig op. Het 
concert van vrijdag is uitverkocht.

Bijeenkomst 
over gasloos 
wonen
Heemstede - Over ‘gasloos wo-
nen’ wordt de laatste tijd veel ge-
sproken en geschreven.
Inwoners die meer informatie wil-
len over dit onderwerp worden 
uitgenodigd op maandagavond 
19 november, in Plein1 (Biblio-
theekgebouw), Heemstede. De 
avond wordt georganiseerd door 
het comité ‘Frisse Blik’. 
Dit is een initiatief van D66 Heem-
stede om samen met inwoners 
van Heemstede niet-alledaag-
se zaken te bespreken, die we in 
de toekomst wel in het dagelijks 
leven gaan tegenkomen. Taetske 
van Dijk is uitgenodigd om te pra-
ten over het onderwerp. 
Zij is architect en partner van 
Heemsteedsduurzamer.
 Om 20.00 uur begint de avond. 
Aanmelden is niet per se nodig 
maar kan wel via:
emile.kouwenhoven@mac.com.
 
Onder de bezoekers van deze 
avond wordt een energie-scan 
ter waarde van 150 euro verloot.

Gratis cursus 
Klik & Tik in 
Heemstede

Voor kinderen van alles te doen!
Sinterklaas komt weer 
naar het Pietenpakhuis
Heemstede - De Pieten van Sin-
terklaas hebben het Pietenpak-
huis deze keer ingericht aan de 
Binnenweg 151 (naast de Vomar). 
Daar liggen de cadeaus van Sin-
terklaas opgeslagen. Sinterklaas 
en zijn vrolijke helpers zijn dit jaar 
aanwezig in het Pietenpakhuis op 
zaterdag 24 november van 11.00 
tot 16.00 uur. Alle jonge kinderen 
van Heemstede en omgeving zijn 
welkom om daar tussen 11.00 en 
16.00 uur binnen te lopen en Sin-
terklaas en de Pieten te ontmoe-
ten. Hoe leuk is dat?! Voor de kin-

deren is er van alles te doen. Ze 
kunnen er kleuren, knippen en 
plakken, spelletjes doen en dan-
sen en zingen met de gezellige 
Pieten. Ook is er gelegenheid om 
foto’s te maken met Sint en zijn 
bont uitgedoste vrienden.
De afgelopen jaren was het 
steeds erg druk in het Pietenpak-
huis en stonden de kinderen vaak 
in de rij om op de foto te gaan. 
Ook dit jaar verwacht de organi-
satie, Winkelcentrum Heemstede 
Centrum - weer vele enthousias-
te kinderen!

Heemstede - Klik & Tik is een ba-
siscursus voor iedereen die niet 
of nauwelijks met de computer 
werkt, maar dat wel graag wil. 
U leert de computer gebruiken, 
omgaan met internet, e-mail en 
social media. De cursus bestaan-
de uit vijf bijeenkomsten en vindt 
plaats op maandag 12, 19, 26 no-
vember en 3 en 10 december van 
10.00 tot 11.30 uur in de Biblio-
theek Heemstede (Julianaplein 
1). 
Het is noodzakelijk om u van te-
voren aan te melden, dat kan aan 
de balie van de Bibliotheek of 
via de website www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.
Het is mogelijk om een werkboek 
aan te schaff en voor €10,- (niet 
verplicht). Tijdens de cursus kunt 
u gebruikmaken van de compu-
ters op de locatie zelf, maar wilt u
een eigen laptop meenemen dan 
kan dat ook.  
U krijgt les in kleine groepjes en 
aan het einde van de cursus is 
er een feestelijke diploma-uitrei-
king.
Klik & Tik is een product van 
de Stichting Expertisecentrum
Oefenen.nl.

Meer informatie: 
www.klikentik.nl en www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

De zogenaamde dating- en relatieprogramma’s zijn een hype op 
televisie. Je kent ze wel: ‘Boer zoekt vrouw’ en dergelijke.  Zo’n 
programma waar je te veel kandidaten in een hooiberg vindt 
en nooit naar een speld hoeft te zoeken. En om het extra span-
nend te houden staat er later in de krant dat de kandidaat naast 
het deelnemen aan zo’n programma, ordinair op een datingsite 
staat. Gecreëerd of niet, het is kennelijk heel vermakelijk en be-
haalt hoge kijkcijfers. De kijker vreet het. Een ander opmerkelijk 
programma is ‘Jouw vrouw, mijn vrouw’ op SBS 6. Een 10-daag-
se partnerruil, dat moet je toch maar beiden als stelletje willen. 
Soms vol sadisme en sensatiegericht opgezet, zo lijkt het al-
thans. Bijvoorbeeld een slagersvrouw ruilen met een vrouw uit 
een vegetarische familie, het is af en toe vlees noch vis. Daar sta 
je dan als vrouw voor de koelkast, wat nu? Of je ziet dan een 
of ander chagrijnig secreet uit een villawijk op een doorgezak-
te tweezitsbank van de kringloopwinkel zitten bij een aso-fa-
milie in een volkswijk. Wrijving en succesvolle kijkcijfers gega-
randeerd. Zijn de mensen dan zo snel op elkaar uitgekeken? Ik 
heb ooit een kaart gezien waarop een partnerruil offi  cieel werd 
aangekondigd, zoiets in de trant van een huwelijk. Een wat ex-
centrieke kaart overigens. Die toonde vier expressionistisch 
getekende personen, zittend met hun benen gekruist over de
benen van de ander. Deze tekening zag er uit als een modern 
boter-kaas-en-eierenspel, maar dan wel een waar de boter van 
was bruin gesmolten, de kaas van het brood was weggevreten 
en de eieren te lang gekookt waren. Ach, misschien moet je het 
wel allemaal relativeren en zien in de vorm van relatietherapie. 
Ook in zo’n programma als ‘Jouw vrouw, mijn vrouw’, dat je je 
partner bij terugkomst weer op de juiste waarde weet te waar-
deren. Zoiets als een magnetronmaaltijd die je voor de twee-
de keer opwarmt en waar je je bek niet meer aan kunt branden. 
Smakelijke voortzetting.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Magnetronmaaltijd





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

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

  Lezing boekbespreking In-
grid vd Kasteele. ‘Als je in een 
land komt waar je de taal niet 
spreekt’. In de Luifel, Herenweg 
96. 20u. Entree €8. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

22 november
  Film (Tulipani) en lunch, 
10.30u. Entree: €13,50 incl. 
lunch. WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede.  Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Het Groot Heemsteder Dictee, 
bij WIJ Heemstede in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. Zaal 
open: 19.30u. Entree: €6,-. Op-
geven: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

  Jan Greven vertelt over Harry 
Kuitert van o.a het boek ‘Het al-
gemeen betwijfeld christelijk 
geloof’. Trefpunt, Akonieten-
plein Bennebroek. 20u.

  Interview met biografe Maai-
ke Meijer over boek ‘Hemel-
se mevrouw Frederike’ (dich-
teres Fritzi ten Harmsen van 
der Beek). 20u. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138. Toe-
gang: €7,50. Reserveren: info@
boekhandelblokker.nl of 023-
5282472.

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

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

  Kinderdisco Sint en Piet (6-10 
jr) bij Plexat de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 19-21u.

17 november
  Voorstelling Toeloeloe en Har-
rie bij Sinterklaasontvangst 
in raadhuis Heemstede. Om-
streeks 12.15u burgerzaal. 
Voorlezen, liedjes zingen en 
poppenkast.

  Aankomst Sinterklaas en Pie-
ten bij ’t Molentje a/d Herfst-
laan, 11.30u. Daarna tour naar 
het raadhuis.

  Rouwcafé met muziek van 
Stichting De Vrolijke Noot. 
De Luifel, Herenweg 96. 10-
12u. Geen entree. Aanmelden: 
info@hetrouwcafé.nl of 06-
52306969.

▲

24 november
  Pietenpakhuis open voor kin-
deren. Knutselen en op de 
foto met Sint en Pieten, 11-16u. 
Binnenweg 151 (naast Vomar). 

  Najaarsconcert Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest. Aanv. 
20.15u. Pinksterkerk, Cam-
plaan 18. Kaarten: vanaf €15 
inclusief 1 consumptie via 
www.hpho.nl.

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

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

  Volkmann Trio in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede.  
Aanvang 15u. Toegang vrij 
(met deurcollecte).

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

  10.000 stappenwandeling (1,5 
tot 2 uur lopen), start: 10u. van-
af de achterzijde station Heem-
stede-Aerdenhout.

19 november
  Themamaaltijd in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Reser-
veren kan tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf: 023-5483828. 
Herenweg 96, Heemstede. Aan 
tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. 
€10,25.

  Bijeenkomst D66 ‘Frisse Blik’ 
over gasloos wonen. Plein1, 
Heemstede. 20u. Aanmelden 
is niet per se nodig maar kan 
wel via: emile.kouwenhoven@
mac.com.

20 november
  Inloop Seniorweb over ‘veilige 
apparaten’. Neem smartphone 
of tablet mee. 10-12u. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828. De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.

21 november
  Film bij WIJ Heemstede: Un 
beau soleil interieur. 20u. €7,-. 
Reserveren: www.wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

  Film ‘Into the white’, toegelicht 
door Jolande Linschooten, bij 
Vrouwen van Nu, in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 14u. 
€5,-. (leden: €2,50). Inlichtin-
gen: 023- 5280340.

  Lezing door Aart Mak ‘Praten 
over de dood’. va 19.30u (in-
loop) in De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De toegang is 
gratis. Aanmelden: Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding, 
023-5310238 of info@brokkin-
genbokslag.nl.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.

10 14 november 2018

‘De Wendische Oorlog’: de nimmer besliste strijd
binnen de Hanze in de vijftiende eeuw
Heemstede - Heemstedenaar Ad 
van der Zee is historicus en stu-
deerde geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij stu-
deerde in 1990 af op de relatie 
tussen Amsterdam en de Hanze 
in de Middeleeuwen. In de con-
text hiervan schreef hij het boek 
‘De Wendische Oorlog’.

Ad van der Zee: “Ik ben altijd geïn-
teresseerd geweest in maritieme 
geschiedenis. Als je dan naar Ne-
derland kijkt, dan heeft iedereen 
het vaak over de maritieme ge-
schiedenis in de Gouden Eeuw. Ik 
wilde juist weten hoe de maritie-
me geschiedenis voor deze perio-
de was. Bijvoorbeeld de stad Den 
Briel kent iedereen uit de Tachtig-
jarige Oorlog met de strijd tussen 
de Watergeuzen en de Spanjaar-
den. Maar in 1400 was Den Briel 
ook al een belangrijke stad, om-
dat ze binnen de Hanze handel 
dreef met haring. Hanze betekent 
eigenlijk schare: een groep koop-
lieden, meestal gewapend, die 
in een soort solidaire compagnie 
handeldrijven voor wederzijdse 
bescherming. Wat mij ook boei-
de, was de geschiedenis rond het 
Oostzeegebied. Door de perio-

de met het IJzeren Gordijn, wordt 
pas sinds 20 jaar de geschiedenis 
rond dit gebied weer herontdekt. 
De Hanzerelatie tussen Holland-
se steden, Zeeuwse steden en het 
Oostzeegebied gaat echter heel 
ver terug. Anno 1323, vestigden 
de Hamburgers een soort agent-
schap in Amsterdam om bier te 
verkopen in Holland. Amsterdam 
bestond toen eigenlijk nog maar 
net. De Amsterdammers varen op 
hun beurt weer naar Hamburg 
om handel te drijven. In het mid-
den van de 14de eeuw gaan de 
Amsterdammers ook met de an-
dere Hanzesteden verder varen, 
ook in het kader van de weder-
zijdse bescherming. Handeldrij-
ven in de 14de eeuw was een ge-
vaarlijke business, dus dat deed je 
niet in je eentje. Zo zorgden deze 
kooplieden er ook voor dat je fa-
milie had in de plaatsen waarmee 
je handel dreef. Doordat families 
trouwden met elkaar, kreeg je al-
lianties. Naast Hamburg, voerden 
Amsterdammers ook naar ande-
re Hanzesteden in het Wendische 
gebied als Lübeck, Lüneburg, 
Wismar, Rostock en Stralsund. 
Ze gingen zelfs nog verder: naar 
Gdansk, Koningsberg in Pruisen 

en Tallinn in Estland. Ook ande-
re Hollandse en Zeeuwse steden 
gingen meedoen en aan het ein-
de van de 14de eeuw zitten ze 
overal. De Zuiderzee en de rivie-
ren werden als route benut, zo-
dat je veilig binnendoor via Haar-
lem en Gouda kon varen naar 

Holland en Zeeland zonder pira-
tendreiging. Daar vind je dan ook 
scheepsbouwbedrijven. Je ziet 
echter dat de Hollanders rond 
1400 hun eigen plan trekken, tot 
ergernis van de stad Lübeck, die 
een beetje onofficieel hoofd is 
van de Hanzesteden. De interna-
tionale solidariteit van de Han-
ze begint te kraken en nationa-
le belangen worden voorop ge-
steld. Je ziet dat meer landen de 
privileges van de Hanze aan hun 
laars gaan lappen. De internati-
onale solidariteit van steden valt 
hierdoor uit elkaar en zodoende 
ontstaat er ook afstand tussen de 
Hollandse steden en Noord-Duit-
se steden. Er ontstaat meer con-
currentie, er worden wederzijds 
schepen in beslag genomen en 
dit escaleert in 1438 tot de Wen-
dische oorlog, met Zeeland en 
Holland enerzijds en de zes Wen-
dische steden in Noord-Duitsland 
anderzijds, een oorlog die nooit is 
beslist.”

Meer informatie over het boek en 
dit onderwerp op:
www.advanderzee.com.

Bart Jonker

Ad van der Zee.

Dag van de Mantelzorg bij Plein1:
Mantelzorg is dichterbij dan mensen zich realiseren
Heemstede - Mantelzorg wordt 
steeds essentiëler in Nederland, 
ook in het kader van de burger-
participatie, die vanuit overheids-
wege stevig wordt aangejaagd. 
Mantelzorg is hard nodig en niet 
altijd vanzelfsprekend. Het lijkt 
voor velen een ver-van-mijn-bed-
show, maar is dichterbij dan men-
sen zich realiseren. Er wordt best 
veel van een mantelzorger ge-
vergd. Zeker als je voor je part-
ner of naaste zorgt die aan Alz-
heimer of dementie lijdt. Reden 
temeer om juist voor deze man-
telzorgers iets te doen. Afgelo-
pen dinsdag 6 november werd 
daarom bij Plein1 een Dag van de 
Mantelzorg gehouden door Ken-
nemerhart, WIJ Heemstede en 
Drive, in samenwerking met Both 
Hands en Sensara. Een ontspan-
nen en informatieve dag met een 
afwisselend programma vol voor-
lichting en tips rondom gezond-
heid voor de mantelzorgers zelf. 
Tussendoor was het mogelijk om 

vragen te stellen aan de aanwezi-
ge casemanager van de Zorgspe-
cialist Dorien Aalbers en de senior 
medewerker dagbesteding van 
Kennemerhart Sandra Bouwmans.

Katinka Verdonk van WIJ Heem-
stede trapte de ochtend af met 
‘kunstkijken via de VTS (Visu-
al Thinking Strategies)-metho-
de’. VTS houdt in dat een groep 
mensen via een geleide discussie 
met open vragen in gesprek gaan 
over kunstwerken. Door deze me-
thode neemt iemand een kunst-
werk beter in zich op en kan hij/
zij dit beter ‘lezen’ en begrijpen. 
Deze methode werkt tevens zeer 
goed bij mensen die aan Alzhei-
mer of dementie lijden.

Na de lunch volgde een presen-
tatie door Jan-Willem Wolters 
van Sensara. Hij presenteerde het 
Sensara HomeCare-systeem: een 
vernuftig instelbaar sensor alar-
meringssysteem voor een alleen-

wonende oudere, dat kinderen, 
vrienden of buren 24 uur/7 da-
gen per week waarschuwt via een 
app, mocht er iets aan de hand 
zijn. Deze sensoren werken op li-
chaamswarmte en registreren de 
regelmatigheid van bewegingen 
in huis. Als deze bewegingen on-
regelmatig worden gedetecteerd 
of er juist niet meer zijn, krijgen 
degenen met deze app een waar-
schuwing op de mobiele telefoon 
en kunnen ze zelf poolshoog-
te gaan nemen of er iets aan de 
hand is. Zo kan de alleenwonen-
de zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen, zonder in de privacy te 
worden aangetast. 

Daarna volgde Oudercare, een 
demonstratie van een hand- 
en onderarmmassage door Eric 
Both van Both Hands. Volgens 
Eric Both voelt een hand- en on-
derarmmassage veilig voor (de-
menterende) ouderen, omdat het 
een communicatiemiddel is die 

voorbij de beperking van de an-
der gaat. Hij noemt het een fy-
siek contact, een verbinding tus-
sen twee harten. Van zo’n massa-
ge word je ontspannen, zodat de 
lichaams- en hersenfuncties op 
een prettige manier worden ge-
activeerd. Via een workshop kun 
je leren hoe je zo’n massage dient 
toe te passen. 

Tot slot een presentatie over Ba-
lance in Life, die ging over het 
belang van goed voor jezelf zor-
gen en tips en trucs over gezond-
heid, gezond eten en slapen door 
Sjoerd Aarts van de Drive. Zijn 
collega Karin van der Meij nam 
de aanwezigen mee in een korte 
meditatie en demonstreerde hoe 
je in korte tijd weer de rust in je 
lichaam en geest kan terugbren-
gen. De dag werd als zeer nuttig 
en leerzaam ervaren door de aan-
wezige mantelzorgers.

Bart Jonker 

Katinka Verdonk Kunstkijken VTS.

Oudercare.Jan-Willem Wolters Sensara.

Sjoerd Aarts van de Drive.
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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

Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl of volg ons op Facebook. Heemstede

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger Plexat peuter- en 
kleuterpret
Plexat organiseert voor de allerkleinsten 
éénmaal per maand op zondag van 10.00-
13.30 uur een leuke peuter- en kleuterpret. Er is 
veel te beleven zoals kunst maken, voorlezen, 
pannenkoeken eten, muziek, theater en 
dansen. We kunnen je hulp goed gebruiken bij 
allerlei hand- en spandiensten. 

Vrijwilliger kringloopwinkel
Draag jij de kringloop een warm hart toe? 
Voor diverse werkzaamheden zoeken wij 
enthousiaste vrijwilligers. Je helpt onder andere 
bij het stylen van de winkel, bedienen van de 
kassa en sorteren/prijzen van de goederen.

Wil je helpen?
Ga naar www.wehelpen.nl/heemstede en kijk 
waar en hoe je als vrijwilliger kunt helpen.
Je kunt hier ook je eigen aanbod plaatsen.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Herenweg, ter hoogte van abri Koediefslaan: 

een zwarte damesfiets, merk Granduty, 
een grijze herenfiets, merk Kaptein, een 
groene herenfiets, merk Batavus, een grijze 
herenfiets, merkloos

- Herenweg, ter hoogte van abri Kadijk: 
een zwarte damesfiets, merk Gazelle, een 
grijze damesfiets, merk Union, een blauwe 
damesfiets, merk Maxwell

- Kerklaan, ter hoogte van Shell Express: een 
groene herenfiets, merkloos

- Meijerslaan, ter hoogte van 154: een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle

- Te Winkelhof, ter hoogte van Spar: een 
zwarte herenfiets, merk Van Moof

- Orchideeënlaan, ter hoogte van 1: een 
zwarte damesfiets, merk Limit

- Spoorzichtlaan, ter hoogte van 20: een 
blauwe damesfiets, merk Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 167: een 
zwarte damesfiets, merkloos

- P.C. Boutenskade, ter hoogte van 5: een 
groene herenfiets, merk Prinses, een groene 
damesfiets, merk Trek

- Herman Heijersmanlaan, ter hoogte van 15: 
een zwarte damesfiets, merk Limit

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van abri 
César Francklaan: een rode damesfiets, merk 

Giant
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 

abri Johan Wagenaarlaan: een zwarte 
damesfiets, merk Reflection

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 28 november 2018 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Op 30 oktober 2018 heeft het college 
het Besluit Vervanging archiefbescheiden 
gemeente Heemstede 2018 vastgesteld. Dit 
besluit is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 1 januari 2018. 

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een esdoorn, 

een lariks, een kastanje en een eik, 
wabonummer 343574, ontvangen 

 1 november 2018
- Els van Roodenlaan 2, het plaatsen van een 

dakkapel, wabonummer 342442, ontvangen 
30 oktober 2018

- Franz Schubertlaan 39, het kappen van een 
beuk, wabonummer 343552, ontvangen 

 1 november 2018
- Jan van Goyenstraat 25A, het uitbreiden 

van de bovenwoning aan de achterzijde 
(2e verdieping), wabonummer 342744, 
ontvangen 30 oktober 2018

- Herenweg 21B, het kappen van een berk, 
wabonummer 333999, ontvangen 29 
september 2018. We hebben deze aanvraag 
niet in behandeling genomen omdat het 
kappen van deze boom vergunningvrij is.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 19, het vervangen van een 

bestaande kapconstructie voor een grotere 
bij de Pauwehof , wabonummer 322312, 
verzonden 8 november 2018

- Franz Schubertlaan 54, een constructieve 
wijziging , wabonummer 335694, 
verzonden 8 november 2018

- Haringvlietplantsoen 6, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 334075, verzonden 

 5 november 2018
- Achterweg 5, het kappen van 1 esdoorn, 

1 larks, 1 kastanje en 1 eik , wabonummer 
343574, verzonden 9 november 2018

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

Besluit vervanging archiefbescheiden
Tegen de vaststelling van dit besluit 
kan bezwaar worden gemaakt vanaf de 
datum van bekendmaking van het besluit 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Iets gevonden 
of verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via 
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.



Aandacht voor biografie over
‘Fritzi’ ten Harmsen van der Beek
Heemstede - Donderdag 22 no-
vember wordt Maaike Meijer ge-
interviewd over de biogra�e van 
Fritzi Harmsen van Beek, ‘Hemel-
se mevrouw Frederike’. Zij wordt 
tot de grootste dichters van Ne-
derland gerekend. Joke Linders 
(biograaf, recensent, docent, ver-
taler en consulent kinder- en 
jeugdliteratuur) gaat met Maaike 
Meijer in gesprek.

‘Geachte Muizenpoot en acht-
tien andere gedichten’ werd in 
1965 ontvangen als een literai-
re sensatie. Ook schreef ze be-
toverende korte verhalen en 
was ze journalist, kunstenaar 
en illustrator. Frederike Marti-
ne ten Harmsen van der Beek, 

‘Fritzi’, werd lang afgeschil-
derd als spilzieke ‘�odderdiva’. 
Deze kunstenaarsbiogra�e ver-
telt een ander verhaal. Harmsen 
van Beek was nog zoveel meer 
dan het creatieve middelpunt van 

villa Jagtlust. Voor het eerst komt 
Frederike zelf aan het woord, in 
brieven en fragmenten uit haar 
dagboek dat ze sinds haar vroe-
ge jeugd bijhield. Maaike Meijer 
sprak met tal van vriendinnen, 
vrienden en collega-kunstenaars 
en kreeg inzage in Harmsen van 
Beeks gehele archief. Ze doet met 
haar biogra�e recht aan een fasci-
nerend en veelzijdig kunstenaar-
schap van internationale allure.
Maaike Meijer schreef eerder een 
biogra�e over de dichter Vasalis. 
Belangstellenden zijn welkom bij 
Boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg 138, vanaf 20.00 uur. De 
toegang bedraagt €7,50. Reserve-
ren gewenst: info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

Maaike Meijer. Busexcursie WIJ Heemstede
Kerst op kasteel Amerongen 
& 2-gangendiner
Heemstede - Op zaterdag 15 de-
cember (opgeven uiterlijk 15 no-
vember) organiseert WIJ Heem-
stede een busexcursie naar kas-
teel Amerongen. Er is ook een 
2-gangendiner bij.
Het ‘hele Huys’ is gehuld in kerst-
sfeer, prachtig versierd met licht-
jes, guirlandes en prachtig op-
gemaakte kerstbomen. Voor-
afgaand gebruiken we het di-
ner op een prachtige locatie in 
Doorn. De Engelen (de textielvrij-
willigers) hebben zelfgemaakte 
kerstversieringen gemaakt die zo 
�jn zijn dat ze hun naam eer aan 
doen. Er worden allerlei activitei-

ten en muziekevenementen ge-
organiseerd om met u kerst te 
vieren. We bezoeken het Huys op 
eigen gelegenheid, u kunt in uw 
eigen tempo rondkijken. Schitte-
rend gelegen in Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug vormt ‘De 
oranjerie’ onderdeel van het park 
Huis Doorn. Hier gebruiken we 
een heerlijk aperitief (bubbels) en 
2-gangendiner á la chef.Graag bij 
inschrijving vermelden of u vis of 
vlees wil als hoofdgerecht.
Kosten voor deze excursie incl. 
diner: €79,50.
Opgeven via www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.

Nieuwe productie over componist 
Rossini, in Doopsgezinde Kerk Haarlem
Regio - Op 17 november gaat in 
Haarlem de nieuwe muziekthe-
aterproductie Rossini.nu in pre-
mière, over het leven van ope-
racomponist Gioacchino Rossi-
ni. Zangstudio Haarlem (van Ke-
nau de Opera en Cajanus – een 
gigantische opera) heeft de 150e 
sterfdag van deze componist 
aangegrepen om de geliefde Pe-
tite Messe Solennelle, een van 
de laatste werken van de compo-
nist, in een theatrale vorm te gie-
ten. 
Rossini wordt vaak weggezet als 
iemand die liever lui was dan moe 
en zich, nadat hij genoeg had ver-
diend, uit levenslust stortte op de 
kookkunst. Maar in de versie van 
scenarioschrijver Don Duyns zien 
wij een Rossini die, na een slech-

te kritiek op zijn opera Guillaume 
Tell, niet meer durft te compone-
ren, uit angst voor kritiek; een be-
ledigde, gekwelde en broze man. 
Rossini.nu raakt daarmee aan ac-
tuele thema’s als burn-out bij jon-
geren en omgaan met tegen-
slag in onze succesmaatschappij. 
De Belgische acteur Luk de Bruy-
ker kruipt in de huid van de com-
ponist en de vocale solisten van 
Quatre Bouches zijn uitdagers, 
plaaggeesten die hem in de aria’s 
proberen te bewegen om nog 
één meesterwerk te schrijven: de 
Petite Messe Solennelle. 
Regisseur Vincent van den Els-
hout, die ook tekende voor de 
regie van Cajanus – een giganti-
sche opera, tovert de Doopsge-
zinde kerk in Haarlem om tot een 

mystieke ruimte die het midden 
houdt tussen een anatomische 
snijzaal, een keuken en een eet-
zaal. Rossini wordt soms letter-
lijk op de snijtafel gelegd en komt 
oog in oog te staan met de man 
die verantwoordelijk is voor zijn 
writer’s block. Het Projectkoor 
van Zangstudio Haarlem/Delft 
verschijnt in de voorstelling als 
keukenpersoneel, wanneer Rossi-
ni aan zijn laatste avondmaal zit. 
De muzikale leiding is in handen 
van dirigent Jos Vermunt. 
De voorstelling in de Doopsge-
zinde Kerk Haarlem wordt uitge-
voerd op zaterdag 17 (20.15 uur) 
en zondag 18 november (15.00 
en 20.15 uur). Kaarten kosten 
€29,50 en zijn te bestellen via 
www.rossini.nu.

Huwelijken:
26-10-2018  

Rudolf C. Groen &
Heather A. Bean

Geboorten:
30-10-2018

Benthe L.M. Pomper

06-11-2018
Vester S. van Wingerden

10-11-2018
Rosie Peyrot

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Film & Lunch: 
Tulipani
Heemstede - Donderdag 22 no-
vember kun je naar een sprook-
jesachtige tragikomedie kijken 
over een romantische Zeeuwse 
boer die na de watersnoodramp 
in 1953 nooit meer natte voeten 
wil en naar het zuiden van Italië 
�etst.
De �lm wordt gecombineerd met 
een lunch en vindt plaats bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, Heem-
stede. 
De entree bedraagt €13,50 en 
dat is inclusief lunch. De aanvang 
is 10.30 uur. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828. 

Seniorweb: Hoe beveilig ik mijn 
apparaten zo goed mogelijk?
Heemstede - Ludo Korteman 
geeft tijdens de inloop van Seni-
orweb bij WIJ Heemstede een le-
zing over veilige communicatie-
apparatuur. Hij doet dat op dins-
dag 20 november. U kunt terecht 

met vragen over uw tablet of 
smartphone.
De themalezing is om 10.00 uur in 
de Luifel, Herenweg 96. Opgeven 
kan via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Themamaaltijd 
in De Luifel
Heemstede - Op maandag 19 
november kunt u in Eethuis De 
Luifel de themamaaltijd ‘Gezelli-
ge avonden menu’ mee-eten. De 
prijs is €10,25. Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf. Belt u hiervoor 023-
5483828. Het adres is Herenweg 
96, Heemstede. U kunt aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 

Scratchdag Christmas Carols in Heemstede

Jaarlijks ‘Eéndagskoor’ in 
kerstsfeer
Heemstede - Koorzangers: op-
gelet! Op zaterdag 15 decem-
ber vindt in de Oude Kerk  Heem- 
stede voor de 19e keer de 
scratchdag ‘Christmas Carols’ 
plaats onder leiding van diri-
gent Piet Hulsbos. Deelname kost 
€17,50. Aanvang: 10.00 uur. Aan-
melden of info: carolsheemste-
de@gmail.com of 06-40256672.

In één dag studeert een groep 
van ongeveer honderd koorzan-
gers bekende en minder bekende 
Christmas Carols in.

Begeleid door een vleugel en 
door kaarsen verlicht sluiten de 
zangers deze dag om 16.30 uur 
af met een intiem concert, waar-
voor de toegang gratis is.

Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
‘doet’ Londen en New York
Heemstede - ‘Bloomsbury square 
op een middag in november’, dat 
is de ondertitel van het prachti-
ge dromerige langzame deel van 
A London Symphony van Ralph 
Vaughan Williams. In zijn twee-
de symfonie neemt hij de musici 
en de toehoorders mee naar de 
verschillende plekken in Londen. 
De drukte en de hectiek zijn goed 
hoorbaar, maar ook de rust en de 
mystiek van deze wereldstad. Le-
onard Bernstein laat het orkest 

dansen en swingen met zijn mu-
ziek van West Side Story, roman-
tiek en passie in de sloppenwij-
ken van New York...
Zaterdag 24 november concer-
teert het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan 18. Het optre-
den gaat daar om 20.15 uur van 
start. 
Het HPhO viert de herfst met de-
ze twee beroemde en geliefde 
werken uit de 20ste eeuw van 

Ralph Vaughan Williams en Leo-
nard Bernstein.
Vaughan Williams was een Brits 
componist en dirigent. Binnen 
de Engelse traditie wordt hij ge-
zien als opvolger van zijn leraren, 
de componisten Parry en Stan-
ford en van componisten van een 
eerdere generatie Elgar en Delius; 
anderen plaatsen hem in een tra-
ditie met Debussy en Ravel. Ravel 
was in 1907 en 1908 één van zijn 
leraren tijdens een lang verblijf 
in Parijs. In het algemeen wordt 
Vaughan Williams beschouwd als 
één van Engelands belangrijkste 
componisten.
A London Symphony (no. 2) werd 
tussen 1912 en 1913 geschre-
ven en werd voor het eerst uit-
gevoerd in maart 1914 in Lon-
den. Aanvankelijk was de sym-
fonie ontstaan als toondicht met 
als onderwerp het Londense le-
ven, maar op aanraden van zijn 
vriend George Butterworth (zelf 
ook componist) bewerkte hij het 
tot een symfonie. Vaughan Willi-
ams herzag de symfonie nog en-
kele malen tussen 1918 en 1920, Het HPhO in 2015.

waarna in 1934 nogmaals een 
herziening volgde.
Leonard Bernstein werd 100 
jaar geleden geboren als zoon 
van Russische Joden in het toen 
nog tsaristische Rusland. In 1908 
vluchtte het gezin naar Ameri-
ka, waar Bernstein studeerde aan 
de Harvard Universiteit en het 
Curtis Institute of Music. Bern-
stein verwierf eerst bekendheid 
als dirigent nadat hij in 1943 de 
zieke Bruno Walter verving. Van 
1958 tot 1969 was hij artistiek lei-
der van de New York Philharmo-
nic, waarna hij zich ging toeleg-
gen op componeren. Hij schreef 
vele werken, o.a. symfonieën, de 
opera Candide en diverse mu-
sicals. Bernsteins West Side Sto-
ry uit 1957 is geënt op Shake-
speares toneelstuk Romeo en Ju-
lia. Het liefdesdrama speelt zich 
deze keer af in de sloppenwijken 
van New York, waar Puertoricaan-
se jeugdbendes de straat onvei-
lig maken.
In 1960 stelde de componist uit 
het materiaal de Symfonische 
Dansen samen. In de suite horen 
we een bonte mix van orkestrale 
kleuren, swingende ritmes, dan-
sen (waaronder de rumba en de 
cha-cha), een fuga en diverse lie-
deren. Kaarten à €15 zijn te koop 
via www.hpho.nl.

Joostviering 
over ‘zorg
en zorgen’

Regio -  Zondag 18 novem-
ber is er weer een JOOSTvie-
ring in het Trefpunt te Ben-
nebroek met als thema ‘zorg 
en zorgen’. Zorg is de bena-
ming van een systeem waar-
in honderdduizenden men-
sen werken en waarin hon-
derdduizenden andere men-
sen zorg ontvangen. Joost 
vraagt zich af wat het bete-
kent als mensen zorgen en 
wat de Bijbelse traditie ver-
telt over zorgen. Voorganger 
is Gerline de Jong, geeste-
lijk verzorger bij GGZ. De bij-
eenkomst begint om 10.00 
uur, Akonietenplein 1 Ben-
nebroek.

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

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

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

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

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

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

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

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




