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DE LEUKSTE KRANT 
VAN HEEMSTEDE

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

VIERT 10JARIG 

BESTAAN MET

10% 
RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE 

WWW.LARIVA.NL

KORTING
VOOR U

Heemstede – Begin 1990 be-
gon Robert Jan van de Vlis bij de 
gemeente Heemstede als hoofd 
Groenvoorziening. Een grote af-
deling in die tijd met een flin-
ke plantsoenendienst waar veel 
mensen werkten in wijkploegen. 
Sommige wijken hadden zelfs 
hun eigen kleine schafthuisjes 
zoals op het Haemstedeplein, in 
de Geleerdenwijk. De bakfiets 
was een prima hulpmiddel. Har-
de werkers, maar niet altijd de 
gemakkelijkste heren. Hij had al 
eerder gewerkt met plantsoen-
werkers in Gouda en in Wasse-
naar. Robert Jan had de taak om 
deze grote organisatie terug te 
brengen naar een service team 
niveau van nu. Dat betekende 

gaan werken met aannemers. 
Ook de vuilnisophaaldienst ging 
over naar de Meerlanden en zijn 
afdeling werd van Groenvoorzie-
ning nu Groenvoorziening & Rei-
niging. Daarnaast werd een be-
gin gemaakt met een ecologi-
sche aanpak van het wandelbos 
Groenendaal. Met veel aandacht 
van de vakman voor het bomen-
bestand, vandaar nog de vele 
grote bomen en de grote diver-
siteit. Hij mocht graag bijzonde-
re bomen planten zoals de Gin-
ko Biloba op het  Raadhuisplein 
bij gelegenheid van het afscheid 
van burgemeester Jhr. O. van 
den Bosch. Nu bijna een gewo-
ne boom, toen echt iets bijzon-
ders. Kwekers belden hem op 

over bijzondere bomen. Hij had 
een bijzondere vriendschap met 
collega`s uit gemeenten in de 
buurt. Met John Todrijo, hoofd 
plantsoendienst Bloemendaal, 
Lex Wijkbeek, groenvoorziening 
Haarlem en Rob Boekelman 
groenvoorziening Noordwijk. De 
vier musketiers die regelmatig bij 
elkaar kwamen, hun vakproble-
men bespraken en een enkele 
keer golfterreinen keurden. Een 
hecht groen netwerk. Robert Jan 
van der Vlis werd vier jaar ge-
leden ziek. Acute leukemie. Die 
overwon hij en hij kwam zelfs te-
rug als teamleider begraafplaats 
na het vertrek van Roel Hoogen-
doorn. De beenmergtransplan-
taties hadden echter zijn weer-
stand dermate verzwakt dat het 
lichaam het niet meer aankon. 
Op 25 februari stierf Robert Jan 
van der Vlis.
Woensdagochtend vorige week 
kwam mevrouw Christine van 
der Vlis naar Restaurant Groe-
nendaal. Op een plek tegenover 
het restaurant onthulde zij een 
plaquette en plantte een wal-
nootboom met de musketiers, 
wethouder Christa Kuiper en 
directeur Arno Schumacher.
Ton van den Brink

Vlnr John Todrijo, Mevrouw Christine van der Vlis, Rob Boekelman en 
Lex Wijnbeek.

Walnootboom geplant ter ere 
van Robert Jan van de Vlis

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Schnitzels
4  stuks

Gepaneerde

6.50

Kinderboerderij 
enkele dagen 

gesloten
Heemstede – Vanwege de mo-
gelijke uitbraak van vogelgriep in 
Hekendorp in de regio Utrecht, 
had de vereniging Samenwer-
kende Kinderboerderijen Ne-
derland (vSKBN) besloten om 
tot woensdag 19 november alle 
kinderboerderijen in Nederland 
tijdelijk preventief te sluiten.  
Deze sluiting was ook voor de 
kinderboerderij in Heemstede 
van kracht. Bij het ter perse gaan 
van deze editie, was nog niet be-
kend wat de vervolgstappen zijn 
omtrent deze sluiting. Kijk voor 
actuele informatie op de websi-
te van www.kinderboerderijen.
nl of op de Facebookpagina van 
Wandelbos Groenendaal.

Heemstede – Het kan u niet zijn ontgaan; Sinterklaas en zijn 
vele pieten zijn weer in het land. Zaterdag meerde de boot aan 
in Heemstede, al vroeg in de middag. Zang en dans vielen Sint 
Nicolaas ten deel. Hij maar zeker ook de vrolijke pieten konden 
dit erg waarderen. Zie elders in deze krant voor foto’s en het 
verslag van Ton van den Brink. Lees ook over de opwachting die 
Sint maakt – als vanouds – op de daken in de Jan van Goyen-
straat, aanstaande zaterdag. Er is weer heel veel leuks te bele-
ven in Heemstede.

Hartelijke ontvangst 
Sinterklaas

WWW.DEOOSTEINDE.NL

KERSTSHOW!KERSTKERSTSHOW!SHOW!
Gezellige
ZONDAG 23 NOV

OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - Viering 23 novem-
ber Trefpunt, Akonietenplein 
1, Bennebroek om 10.00 uur. 
Met ds. J.E.Th. Nak-Visser. 
Laatste zondag kerkelijk jaar. 
Tevens Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 23 no-
vember, Oude Kerk: ds. P.I.C. 
Terpstra en ds. A. Molendijk. 
Aanv. 10u. Crèche voor kin-
deren tot 4 jaar, kinderkring  
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Laatste zondag kerkelijk jaar

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 23 november, 10.00 
uur: Ds. M.A. Smalbrugge, Ge-
denken van de gestorvenen.
Zondag 30 november, 10.00 
uur: lekenpreken.
Zondag 7 december, 10.00 uur: 
Ds. M.A. Smalbrugge. Na de 
dienst: Aan tafel met…

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (16)

We gaan vandaag verder met 
Camplaan 22, waarmee we even 
het eerste deel van de Camplaan 
afsluiten. We maken dan even 

een zijstapje, maar dat ziet u vol-
gende week.. 
Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nostal-

gisch Heemstede” en “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en van 
het NHA koppelen we de foto’s 
van toen met de situatie van nu. 

Voordat het huidige pand er 
stond was er eerst een woon-
huisje, dat, bouwvallig als het 
was, gesloopt werd. Er woonde 
wel een handelaartje, die aller-
lei (tweedehands) spulletjes ver-
kocht. Na de afbraak begin ja-
ren 30 kwam er een nieuw pand. 
Dhr. G. A. van der Heijden ves-
tigde voor de oorlog in het nieuw 
gebouwde pand een brood- en 
banketbakkerij. Vlak na de oor-
log werd de bakkerij overgeno-
men door Leo Jansen. Om ge-
zondheidsredenen moest dhr. 
Jansen begin jaren 60 de bakke-
rij sluiten. Sinds 1995 zit Van Erp 
Makelaardij o.g. op Camplaan 
22. Daarvoor zetelde er Verzeke-
ringskantoor Hartendorp
De toenfoto is een foto van het 
NHA uit 1931 met bakkerij Van 
der Heijden. De nu foto van Har-
ry Opheikens (november 2014) 
geeft een totaal andere bebou-
wing zien, maar het pand is het-
zelfde. 

Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-

ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Opwaardering Manpadslaangebied moeizaam
Heemstede - Al jaren spreekt 
de politiek moeizaam over het 
vrijwel laatste stukje ongerepte 
natuur in Heemstede, het Man-
padslaangebied. Het ziet er an-
no 2014 niet fraai uit op het gro-
te terrein tussen de Herenweg 
en de Leidsevaart. De politiek wil 
er graag een mooi stuk natuur 
doen ontstaan met ruimte voor 
wandelaars en fi etsers. Aanvan-
kelijk was het mogelijk subsidie 
te krijgen van Rijk en Provincie. 
Deze geldbronnen zijn niet meer. 
De oplossing werd gevonden in 
het mogelijk maken van zeer be-
scheiden woningbouw als bron 
van fi nanciering. 

Tegenstrijdige belangen
Om aan de belangen van bewo-
ners, bedrijven, landeigenaren en 
ontwikkelaars tegemoet te ko-
men was een werkgroep opge-
richt. Uiteindelijk spraken 15 per-
sonen mee in de groep onder 
voorzitterschap van de heer De 
Graaff. Nu er een eerste rappor-
tage klaar is, gaf De Graaff tekst 
en uitleg bij de verschillende op-
ties. Een grondeigenaar heeft een 
ander belang dan een bewoner of 
een bedrijfseigenaar. Alle betrok-
kenen hebben zich verenigd. Op 

zich uniek dat de uiteenlopende 
belangen samen tot eensluidend 
advies proberen te komen.

Varianten
Het gemeentebestuur dacht met 
13 villa’s in de zuidwesthoek vol-
doende geld binnen te halen 
waarmee het gebied kan worden 
ingericht. Deze variant is nog 
steeds een optie. Bewoners vre-
zen voor hun privacy als er on-
voldoende groen komt tussen 
de nieuwbouw en hun huizen. 
De Graaff presenteerde meer-
dere varianten. Moeilijke fac-
tor is het in stand houden van 
zichtlijnen vanaf Groenendaal 
richting het groene gebied ach-
ter de spoorlijn. Uitgangspunt is 
dat het bouwen ondergeschikt 
is aan de natuur. Twee geplan-
de locaties voor appartemen-
ten wijst de groep af als zijnde 
‘te overheersend’. Zij hebben het 
liefst laagbouw. Een versie met 
bebouwing in de zuidoosthoek is 
goed inpasbaar en geeft weinig 
extra druk op de omgeving. Wo-
ningbouw in de noordoosthoek 
is ook mogelijk met behoud van 
de uitgangspunten. Een com-
binatie van bouwlocaties is ook 
een optie.

Zorgen over ontsluiting
Hoewel de groep daar niet over 
gaat, is er wel zorg over de ont-
sluiting.
Wordt er ergens achteraf ge-
bouwd, dan moeten de woning 
bereikbaar zijn via de Herenweg, 
Rivierenwijk of gebruikmakend 
van het huidige Manpad. De op-
tie die de gemeente tot heden 
openhield, de zuidwestkant, kan 
gebruikmaken van de bestaande 
weg. Met 13 woningen extra zal 
het niet onevenredig druk wor-
den, verwachten zij. 

Wethouder moet
onderhandelen
De werkgroep vond alle bouw-
locaties goed omdat het uit-
gangspunt, ‘natuurgebied’, over-
eind blijft. De commissie ruimte 
wilde nu wel eens haast maken 
en dwong wethouders Ates met 
spoed met eigenaren en ontwik-
kelaars te overleggen wat de fi -
nanciële consequenties zijn. Als 
er defi nitieve keuzes worden ge-
maakt, willen alle betrokkenen 
dan nog wel meewerken? Te-
vens verzoekt de raad de wet-
houder met een collegestand-
punt te komen. 
Eric van Westerloo
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Nu ook huurkoop bij 
Autohandel IJmond

Regio - Ton Schellinger van 
Autohandel IJmond aan de 
Ampèrestraat 15 A in IJmui-
den, wil om misverstanden te 
voorkomen melden dat zijn 
bedrijf niet is verhuisd maar 
gewoon nog gevestigd is op 
het vertrouwde en bekende 
adres aan Ampèrestraat 15 A. 
Degene waar hij een jaar mee 
heeft samengewerkt is met 
zijn bedrijf wel verhuisd. Uiter-
aard verkoopt Ton nog steeds 
zeer betrouwbare occasions 
en doet hij ook nog steeds re-
paraties, bandenverkoop, uit-
laat- en trekhaakservice. Te-
vens staat zijn poetscentra-
le bekend als professioneel en 
zeer nauwkeurig.
Het grote nieuws is dat Ton 
is begonnen met een afde-
ling huurkoop occasions. Dat 
houdt in dat u bij hem een 
auto kunt kopen van bijvoor-

beeld 2000 euro  waarvan de 
helft vooraf wordt betaald of 
door middel van inruil. Het 
restbedrag kan worden afbe-
taald in maandelijkse termij-
nen. Het is bekend dat de ban-
ken tegenwoordig wat moeilij-
ker doen met leningen en Ton 
biedt daarom op dat gebied 
extra service. Ton denkt dat hij 
het met dit concept voor zijn 
huidige en toekomstige klan-
ten wat makkelijker maakt om 
toch een goede auto te kun-
nen blijven rijden in deze tijd 
van recessie.
Ga gerust eens kijken naar zijn 
occasions en bespreek desge-
wenst, bij een kopje koffie, de 
mogelijkheden van dit interes-
sante concept. U kunt altijd re-
kenen op een eerlijk advies. 
Voor meer informatie kan men 
bellen met 06-24199900.
Zie ook www.ijmondhandel.nl. 

Heemstede - De sleutel naar een gezonde en 
comfortabele huid is te vinden in de juiste ver-
zorging. Maar het is niet altijd makkelijk om te 
weten wat het beste voor uw huid is. Kom daar-
om langs bij apotheek Groenendaal. De assisten-
tes staan klaar om u de juiste huidverzorging te 
adviseren. Zij kunnen u alles vertellen over uw 
huidtype en de conditie van uw huid. Daarnaast 
geven zij u richtlijnen om uw huid optimaal te 
reinigen en te verzorgen. Vanaf het najaar 2012 
verkoopt Apotheek Groenendaal ook het merk 
Eucerin. Eucerin is het op eerlijke huidweten-
schap gebaseerde en door dermatologen aanbe-
volen merk voor huidverzorging. Het ondersteunt 

en herstelt de gezondheid van de huid en geeft 
u het vertrouwen van een huid die gezondheid 
uitstraalt.
In de dure decembermaand wil Apotheek Groe-
nendaal ook dit jaar weer iets extra’s doen. Dit is 
echt een traditie. Want vanaf 1 tot en met 31 de-
cember 2014 krijgt u 25% korting op al uw Vi-
chy, Eucerin en La Roche Posay aankopen. Een 
unieke gelegenheid dus om uw cadeaus voor de 
feestdagen voordelig aan te schaffen.

Apotheek Groenendaal: telefoon 023-5293686, 
Valkenburgerlaan 50 te Heemstede. Er is vol-
doende parkeergelegenheid. 

25% korting op bepaalde producten
De juiste huidverzorging bij

Apotheek Groenendaal 

Atelier NW genomineerd als de trouwringspecialist:

“Ineens stonden ze voor onze 
deur met deze verrassing”
Heemstede – Een grote verras-
sing voor Ruud en Mirjam van 
den Nieuwenhof van Atelier NW 
afgelopen woensdag.  Onver-
wacht stond voor het sympathie-
ke edelsmidechtpaar een bonte 
delegatie van de Dutch Wedding 
Awards voor hun deur om te ver-
tellen dat ze als trouwringspe-
cialist zijn genomineerd. In to-
taal zijn er in Nederland van al-
le trouwringspecialisten, waar-
onder juweliers en edelsme-
den, slechts 3 genomineerd: een 
knappe prestatie van Atelier NW.
“Dutch Wedding Awards nomi-
neert diverse ondernemers in 
de trouwbranche, zoals trouw-
ringspecialisten, huwelijksfoto-
grafen en bedrijven die trouwlo-
caties aanbieden”, vertelt Ruud 
van den Nieuwenhof glunde-
rend. “Wij waren echt verrast, 
toen ze hier binnenkwamen met 
confetti en de nominatie die lu-

diek werd uitgereikt door een 
dame verkleed als hart”. Mirjam 
vult enthousiast aan: “Ook onze 
klanten feliciteerden ons  toen 
ze allemaal confetti zagen liggen 
van al het feestgedruis, zo leuk!” 
Ruud: “Op 10 december worden 
dan de daadwerkelijke winnaars 
onder de genomineerden van de 
Dutch Wedding Awards bekend-
gemaakt. Dit gebeurt op een ga-
la-avond in de Laurenskerk in 
Rotterdam, waarvoor we zijn uit-
genodigd. Heel spannend alle-
maal. Een deskundige jury van 
vakmensen uit de trouwbran-
che heeft voor deze nominaties 
gekeken hoe je als commercië-
le onderneming in elkaar zit, hoe 
je je presenteert en hoe je met je 
klanten omgaat. Over anderhal-
ve week moeten we ons presen-
teren. Toen we de nominatie ont-
vingen, werd ons verteld hoe de 
vakjury tot onze nominatie was 

gekomen. Uit het juryrapport 
bleek dat we onder meer gepas-
sioneerde vakidioten zijn, dat we 
meer atelier met winkel zijn dan 
winkel met atelier (en dat wil-
len we juist uitstralen) en dat 
we een topservice bieden aan 
onze klanten: uiterste klantge-
richt- en vriendelijkheid. Het leu-
ke is dat we ons hierin ook her-
kennen. Een mooi sieraad voor 
de feestdagen? Van maandag 
8 tot en met 24 december gaan 
we iedere dag open en kan ie-
dereen vrijblijvend in ons atelier 
aan het Wilhelminaplein 22 bin-
nenlopen , ook op zondag 14 de-
cember tijdens de kerstmarkt op 
het Wilhelminaplein en op zon-
dag 21 december.  Een hapje en 
een drankje staan klaar. Zo kan 
iedereen zien waarom we ge-
nomineerd zijn.” Check de ope-
ningstijden op www.ateliernw.nl.
Bart Jonker

(26 oktober t/m 13 november 2014)

Huwelijken:
Paschalis I.M. Bouberg Wilson & Melanie Breed
 
Geboorteaangiften:
Mees H.G. Dolmans zoon van H.W.J.G. Dolmans & H.M. Helsloot
Leanne J. Mobach dochter van D.G.A. Mobach & M.I.J. Hijl

Burgerlijke Stand
Heemstede 

‘De hotelier maakt
weer wat mee’

Heemstede - Op zaterdagmiddag 22 november is Peter Schoen-
maker te gast bij Boekhandel Blokker en vertelt over zijn twee-
de boek ‘De hotelier maakt weer wat mee’. Boekhandel Blokker 
vindt u aan de Binnenweg 138 in Heemstede, waar Peter te gast 
is tussen 14.00 en 16.00 uur. Het boek is het vervolg op ‘Je maakt 
wat mee als hotelier’ met nog meer hilarische avonturen in en 
om een klein hotel in het zuidwesten van Frankrijk. Geen treuri-
ge ‘Ik vertrek’ verhalen, maar geestige gebeurtenissen waarbij je 
steeds moet gniffelen om de onverwachte wendingen. Niet voor 
niets zijn er plannen voor een TV serie.
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10 jaar La Riva

Jonge ondernemer en moeder 
van 3 kinderen Renate Feenstra 
startte op de markante plek La 
Riva, deze maand dus 10 jaar ge-
leden. Ze deed dat met vol ver-
trouwen in de slagingskans van 
de methode die al jaren interna-
tionaal bewezen was. 
Inmiddels heeft het succes van 
La Riva geresulteerd in uitbrei-
ding met filialen in Amstelveen 
en Den Haag. “Mensen vertellen 
elkaar over hun ervaringen en 
dat is de beste reclame geble-
ken”, vertelt de jubilerende eige-
nares. “De Thermo Fysische Me-
thode  is een even aangename 
als doelmatige bewegingsthera-
pie die samen met gericht voe-
dingsadvies tot  het gewenste 
resultaat leidt. Wij geven er zelfs 
een schriftelijke garantie bij.”
 Wat houdt deze methode in? 
Liggend in verwarmde cabines 
en onder deskundige begelei-
ding doet de cliënt de oefenin-

gen. Die zijn door de warmte-
werking niet erg  belastend en 
uiterst effectief. Na de oefenin-
gen volgt een Ozontherapie die 
de afvalstoffen versneld afvoeren 
en waardoor zuurstof wordt op-
genomen. Naast de bewegings-
therapie krijgt men professioneel 
advies van een voedingsdeskun-
dige en een gewichtsconsulent. 
Feenstra: “Het is mooi om te zien 
dat mensen echt  ’n stukje ge-
lukkiger worden als ze slanker 
zijn, als ze bijvoorbeeld tien cen-
timeter om de buik verliezen. We 
leren onze cliënten hoe ze hun li-
chaam kunnen besturen en hoe 
ze op gewicht kunnen blijven 
door verstandig te eten. Overge-
wicht is een groeiend probleem 
in de huidige maatschappij, bij 
vrouwen én bij mannen. Hoewel 
die laatste groep vaak wacht tot 
de huisarts ze vertelt dat het uit 
de hand loopt. Een veel te dikke 
buik is zichtbaar en daar lachen 

Heemstede – Voor veel oudere Heemstedenaren is het altijd ’n 
beetje het statige politiebureau gebleven. Het neorenaissan-
cistische pand uit 1889 aan de Raadhuisstraat 27 onderging 
in 2004 een grondige verbouwing, uiteraard met behoud van 
het karakter met cultuurhistorische waarde, en kreeg de func-
tie van een instituut voor natuurlijke figuurcorrectie.

we soms om. Maar wat dat bete-
kent voor de binnenkant van je 
lijf en de impact die het heeft op 
je gezondheid, realiseren we ons 
steeds vaker.” 
Vanwege het jubileum geeft La-
Riva nieuwe klanten de komen-
de tijd 10% korting op behandel-
kuur.
Informatie: www.lariva.nl.
Mirjam Goossens

KUNST HEEMSTEDE

in

Ook dit beeld is er één waar veel Heemstedenaren regelmatig langs 
zullen komen: op weg naar hun werk of juist weer terug, of om 
boeken te halen of terug te brengen. Gemaakt door Kees Verkade, een 
bekend Haarlems beeldhouwer (hoewel bekender buiten Nederland 
dan in ons eigen land). Het is een bronzen beeldje van twee boksprin-
gende jongens, geleverd in 1968.
Remco van den Berg   

Denise Jannah swingt met Trio Eric Timmermans

“Ik ben bij Blue Note gekomen 
door mijn eerste album ‘Take It  
From The Top’ dat in 1991 in Ne-
derland werd uitbracht”, legt De-
nise uit. “ De beroemde jazzcri-
ticus Gary Giddins had een lo-
vende recensie over mijn cd ge-
schreven in het prestigieuze 
Amerikaanse blad Village Voi-
ce. Aanvankelijk wist ik dat niet: 
een Duitse drummer attendeer-
de mij op deze recensie, die veel 
had losgemaakt in de jazzwe-
reld. Een Hilversumse journa-
list had tegen mij gezegd dat ik 
moest proberen bij het platen-
label Blue Note, gevestigd in 

New York, te komen. Daar vroe-
gen ze mij wat ik er van zou vin-
den als Gary Giddins mijn eer-
ste Blue Note CD zou produce-
ren. En zo geschiedde. Voor mij  
staat jazz synoniem aan vrijheid. 
Het  improviseren staat centraal:  
je doet op het podium wat je op 
dat moment voelt. Jazz is emo-
tie. Er zijn ook momenten in het 
optreden dat je in jezelf gekeerd 
bent, waar het publiek getui-
ge van is en als het ware naar je 
door de ramen kijkt. Wanneer ik 
als zangpedagoge aan mijn stu-
denten les geef, dan zoek ik met 
hen uit wie ze zijn. Wat vertel je 

en wat laat je zien van jezelf op 
het podium. Op zoek naar hun 
persoonlijke vocale identiteit.  In 
Jazz gaat het om de kern, het 
pure en het eerlijk zijn. Niet om 
gebakken lucht. Je neemt het 
publiek mee in jouw emotie. Op 
dit moment toer ik met de the-
atervoorstelling ELLA!, waarin 
het leven en de muziek van jaz-
zlegende Ella Fitzgerald centraal 
staan. Het briljante script is ge-
schreven door de regisseur zelf, 
Jörgen Tjon A Fong. Ella Fitzger-
ald heeft niet altijd een makkelijk 
leven gehad, maar is door haar 
liefde voor de muziek gered. Je 
luistert in de muziek naar andere 
aspecten, het diepere in de per-
soon. Me identificeren met Ella 
Fitzgerald was daarom voor mij 
niet moeilijk: het heeft te maken 
met het je verplaatsen en inle-
ven in iemand anders. Ik zocht 
de emotionele aansluiting met 
Ella en vanuit dat gevoel doe ik 
de voorstelling. De voorstelling 
is een groot succes en gaat vol-
gend jaar ook de grens over. On-
der andere Suriname, Londen 
en de Antillen staan op het pro-
gramma. Het concert dat ik ga 
doen met Trio Eric Timmermans 
in de Oude Kerk is een soort 
thuiskomen. Het is altijd heerlijk 
om met deze collega’s te spelen. 
Er staat zat op het programma: 
veel Jazz en Latin maar ook wat 
Pop. Ik kijk er in ieder geval heel 
erg naar uit”, aldus Denise Jan-
nah. All Jazz in de Oude Kerk, 
aanvang 20.15 uur. Kaarten 10,- 
euro via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van de Luifel.
Bart JonkerFo
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Knutselclub maakt Sinterklaaskrans
Heemstede - Woensdagmiddag 
26 november maken de knutsel-
kids van Casca een Sinterklaas-
krans die je voor het raam of op 
de voordeur op kunt hangen. Er 
zijn ook Pietjes deze middag, die 
van 13.30 tot 15.15 uur duurt en 
plaatsvindt in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten per 

keer zijn: 4,00 euro, een kaart 
voor 10 keer kost 37,50 euro.

Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

Heemstede – Denise Jannah is een naam die geen verdere 
inleiding nodig heeft. De befaamde jazz-zangeres is op me-
nig plek ter wereld in de armen gesloten, trad op voor de gro-
ten der aarde en is een waar fenomeen op het podium.  Op za-
terdag 22 november doet zij de Oude Kerk aan waar ze met 
Trio Eric Timmermans haar diversiteit laat zien in Jazz, Latin en 
Pop. Een gesprek met deze veelzijdige Lady of Jazz, die zelfs 
opnamen maakten voor het beroemde Amerikaanse Blue No-
te platenlabel.
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Heemstede – “Wat is het gezel-
lig nat hier in de haven”, zo be-
gon Sinterklaas afgelopen za-
terdag met zijn welkomstwoord-
je toen hij van de pakjesboot 
op het podium werd geholpen. 
Voorzitter van de Winkeliersver-
eniging Raadhuisstraat Binnen-
weg, Peter van Limburg, was blij 
met zijn snelle komst en kreeg 
het zowaar bijna droog. Alsof hij 
daar over gaat. Hij gaat wel over 
de sleutel van het Pietenpakhuis 
aan de Binnenweg 97-101, waar 
vroeger de Lord Mode zat. Sin-
terklaas kreeg die sleutel en de 
sleutelpiet wist er wel raad mee. 
Burgemeester Marianne Heere-

mans ontving Sinterklaas op de 
kade, blij dat er zoveel kinderen 
dit meemaakten en genoten van 
de vele pepernoten die de Zwar-
te Pieten uitdeelden. Wordt het 
nu elk jaar nog drukker of is de 
haven kleiner geworden? Mis-
schien zijn de boten wat groter 
geworden. Er waren veel bootjes 
van de jongeren zeilvereniging 
de Haven met mini`s junioren en 
senioren. Er waren genoeg Pie-
ten meegekomen om alle ca-
deautjes van de pakjesboot op 
de trailer van Batifol te laden. In 
een lange rij Zwarte Pieten wer-
den ze boven de hoofden van de 
kinderen doorgegeven. Kleine en 

Kruispuntdrempel voor 
Mesdaglaan/hoek Eerelmanstraat
Heemstede - Hoewel het laat-
ste ongeval, met slechts lichte 
blikschade, in 1984 plaatsvond, 
vinden de bewoners van de 
Mesdaglaan en Eerelmanstraat, 
dat het onveilig is. Via een hand-
tekeningenactie vroegen zij en 

zagen zij hun wens gehono-
reerd, om een platformdrempel 
aan te leggen. Het college en de 
gemeenteraad gingen daarmee 
akkoord in de commissie ‘ruim-
te’ van 13 november.
Op een gemeentelijke plank 

stond nog een potje van onge-
veer 60.000 euro voor dergelijke 
maatregelen. Hier gaat nu in een 
klap 27.000 euro vanaf. Het zij zo, 
vonden de raadsleden. Moch-
ten er nieuwe verzoeken van an-
dere bewoners komen, dan is er 
nog 33.000 euro over. Of dat be-
drag dan nog toereikend is, zal 
blijken, of de raad moet het pot-
je willen bijvullen. De bewoners 
vroegen ook om het asfalt te ver-
vangen door klinkers. Dat gaat 
in de papieren lopen en wordt 
daarom pas overwogen zodra 
groot onderhoud nodig is aan 
het riool. Dat kan nog jaren du-
ren. De Mesdaglaan kent aan 
het begin en het einde al een 
drempel en in het middenseg-
ment twee paaltjes die het ver-
keer moeten afremmen. Frap-
pant, de indieners van het ver-
zoek maakten melding van het 
feit dat de paaltjes weinig effect 
sorteren omdat het verkeersaan-
bod te gering is.
Eric van Westerloo

Feest voor Sanz!
Heemstede – Brasserie Sanz in Heemstede heeft een feest-
je te vieren! Niet alleen bestond het gezellige restaurant op 4 
november 15 jaar; ook zijn er mooie lofuitingen in twee toon-
aangevende culinaire gidsen. Zo staat Sanz in de Gault Millau 
gids, net als vorig jaar en de vijf jaren daarvoor. Maar… er is 
een vol punt winst gemaakt. Brasserie Sanz is dus nog beter 
geworden. Een week nadien kwam de befaamde ‘Lekker 2015’ 
uit. Een gids met beste 500 restaurants in heel Nederland die 
het vermelden waard zijn op gebied van de keuken, vernieu-
wing, sfeer en bediening. Wat blijkt? Ook daarin is Sanz weer 
opgenomen. 
De recensenten van de Lekkergids schreven een zeer lovend 
stukje over de goede bediening, de duidelijke uitleg van de ge-
rechten, het 6-gangenmenu voor maar 29,50 euro, de onge-
dwongen sfeer en de uitstekende gerechten. Dat is nieuws om 
trots op te zijn!
Wilt u ook (weer) kennismaken met Brasserie Sanz? Kom 
langs, Jan van Goyenstraat 31 te Heemstede. Of reserveer: 
023-529 18 92.
Sanz is alle dagen geopend, vanaf 17.30 uur.

grote pakjes met cadeautjes en 
veel zakken pepernoten. De altijd 
lachende Pieten werkten hard, 
doen ze graag voor de kinderen. 
Van de haven ging het in de open 
pausmobiel richting Raadhuis-
straat. Een beetje passen en me-
ten om tussen de horden kinde-
ren met ouders, opa`s en oma’s 
de oversteek van de Dreef te ma-
ken, maar wakkere verkeerslei-
ders dirigeerden de Sint vlot weg. 
Hier en daar stopte de Sint even 
om kinderen de hand te schud-
den. Het was gezellig en ja, wel 
een beetje nat, maar dat deert 
een kind niet. Die wil spelen en 
knutselen met de zwarte pie-
ten en bij Sinterklaas komen, dat 
kon in het Pietenpakhuis. Kinde-
ren zijn er welkom woensdag 19, 
26 en zaterdag 29 november en 
op woensdag 3 december tussen 
13.30 en 17.00 uur. 
Ton van den Brink

Natte, maar gezellige 
intocht Sinterklaas
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Bloembollen voor bijen op
alle Heemsteedse basisscholen
Heemstede – Duizend bloem-
bollen even planten op een don-
derdagochtend, het duizelde di-
recteur Domien Geluk van ba-
sisschool de Evenaar eventjes. 
Hulp genoeg van alle kinderen 
die stonden te trappelen om de 
krokussen en narcissen in de 
grond te stoppen. Geen gewone 
bloembollen maar echt ecologi-
sche. Robert Heemskerk, van het 
bedrijf Natural Bulbs, zijn over-
grootvader was al bollenkwe-
ker, kent de bollenwereld van 
binnen uit . Hij wist kwekers te 
vinden, vooral in Noord-Holland 
Noord op de zandgronden, die 
biologisch bloembollen gingen 
kweken. Die zorgen nu voor een 
mooie kwaliteit van onbespoten 
en onbemest land door kwekers 

met respect voor natuur, mens, 
dier en milieu. Na deze uitleg 
ging imker Pim Lemmers, samen 
met wethouder Duurzaamheid 
en Onderwijs, Remco Ates, met 
leerlingen de 1000 ecologisch/
biologisch geteelde bloembollen 
aanplanten in de schooltuin. De 
aangeboden krokussen en nar-
cissen zijn niet alleen bedoeld 
ter verfraaiing en vergroening 
van het schoolplein. In het voor-
jaar zijn de bloemen van deze 
bolgewassen de eerste voedsel-
bron voor bijen en vlinders. Kro-
kussen leveren heel veel stuif-
meel en als de bijen bij wat war-
mer vroeg voorjaarsweer wak-
ker worden, kunnen ze bij basis-
scholen in Heemstede terecht. 
Want alle basisscholen kregen 

donderdag een pakket met 1000 
bloembollen, die zij in hun grond 
kunnen stoppen om straks vrolijk 
te bloeien en de bijen te voeden. 
Dat kost bij elkaar bijna 1000 eu-
ro. De gemeente Heemstede on-
dersteunt het initiatief van Pim 
Lemmers. Het is een goede les 
voor de kinderen om steeds be-
wuster en duurzamer keuzes te 
maken, nu de productie en ver-
koop van bloemen en bollen juist 
steeds fabrieksmatiger wordt 
georganiseerd. Dat geldt natuur-
lijk niet alleen voor bloemen en 
bollen, maar daar weten de juf-
fen en meesters al veel van. De 
Evenaar is al lange tijd duurzaam 
bezig. De bijen zijn straks de la-
chende blije bijen.
Ton van den Brink

Wethouder Ates (Duurzaamheid) en mevrouw Veen.

100 Heemsteedse vloeren 
met TonZon-systeem
Heemstede – ‘Maison Maison’, 
gevestigd aan de Bosboom Tous-
saintlaan, viert een mijlpaal.  Het 
Heemsteedse bedrijf is gespeci-
aliseerd in het aanbrengen van 
de duurzame isolatietechnieken 
van Tonzon BV uit Enschede. Op 
woensdag 12 november, aan de 
Rijnlaan 11 in Heemstede, heeft 
wethouder Remco Ates, familie 
Veen in het zonnetje gezet. Het 
betrof de 100e duurzame vloer.
Het Tonzonsysteem is al meer 
dan 30 jaar bekend als een scho-
ne, milieuvriendelijke isolatieme-
thode met het DUBO (Duurzaam 
Bouwen) Keurmerk van het Ni-
be. (Nederlands Instituut voor 
Bouwbiologie en Ecologie). Dit 
komt omdat de productie weinig 
grondstof en energie vraagt, het 
transportvolume zeer klein is en 

de isolatie bij de sloop ook weer 
eenvoudig te verwijderen is.
De gemeente Heemstede heeft 
in het afgelopen jaar de inwo-
ners door middel van een sub-
sidieregeling extra gestimuleerd 
om hun woningen te verduurza-
men. 

Veel kruipruimtes in Heemstede 
zijn vochtig of vaak zelfs nat. Het 
TonZon-systeem stopt de voort-
durende verdamping van vocht 
uit kruipruimtebodem en het iso-
leert de vloer. Het principe van 
de vloerisolatie met TonZon is 
vergelijkbaar met de thermos-
fles die iedereen kent: de kus-
sens voorkomen dat er uitwisse-
ling van warmte is tussen de on-
derkant van de vloer en de kou-
de kruipruimte.

Loterij Raadhuisstraat/Binnenweg, 
weer een leuke actie in het centrum
Heemstede – Samenwerking 
tussen de winkeliers werpt zijn 
vruchten af. Een sterke winke-
liersvereniging krijgt veel voor el-
kaar, bij gemeente en bezoekers. 
Resultaat, vorig jaar de Leuk-
ste Winkel Straat van Nederland. 
Daar komen ook nieuwe win-
keliers op af die de leegkomen-
de winkels weer vullen. Vandaar 
de leegstand van enkele procen-
ten die je gewoon ‘gezond’ mag 
noemen. Staan er plotseling twee 
panden leeg dan hoor je soms: 
het gaat slecht met de midden-
stand in Heemstede. Maar al re-
delijk snel zijn ook die panden 
weer bezet. Het oude pand van 
De Lord mode wordt in decem-
ber weer geopend met een an-
dere eigenaar. Het pand van Pe-
ter Grajer aan de Raadhuisstraat 
krijgt een modebestemming, Ton 
de Wit opent straks zijn restau-
rant aan de Raadhuisstraat. Le-
vendige bedrijvigheid alom. Met 
initiatieven behoudt de winkel-
straat een bruisend hart. Een be-
langrijk initiatief was de maande-

lijkse borrel voor de leden van de 
Winkeliersvereniging WCH. Ont-
spannen praten met elkaar, daar 
is nooit tijd voor behalve dan. Zo 
kwamen er acties voor de we-
reldkampioenschappen voet-
bal met de coupons. De banie-
ren aan de lantaarnpalen in sa-
menwerking met de gemeen-
te, de uitverkiezing van de Leuk-
ste Winkelstraat van Nederland, 
de autoshow, voorjaarsmarkt en 
straks de geheel nieuwe kerst-
markt op zaterdag 20 decem-
ber in de middag en avond. Om 
leuke kerstinkopen te doen met 
geld van de Sinterklaasloterij. In 
alle winkels krijg je bij je Sint-
aankopen gratis loten, die weer 
kansmaken op schitterende prij-
zen van de winkeliers!

Loterij
Aan de loterij doen alle leden 
van de Winkeliersvereniging 
WCH mee. Iedere klant krijgt 
een lot, die hij in kan leveren bij 
Grand Café Batifol, bij Van Velt-
hoven Juweliers en bij Van As-

sema Grafimedia aan de Raad-
huisstraat. Wel doen vóór vrijdag 
5 december. De trekking is za-
terdag 6 december in Grand Ca-
fé Batifol waar alle winnaars ver-
wacht worden. Wordt vast een 
gezellige boel want er zijn veel 
winnaars die met de kerstda-
gen kunnen shoppen met prij-
zen van 900,- en 700,- en 500,- 
euro! Daarnaast zijn er veel leu-
ke cadeaus die de winkeliers be-
schikbaar stellen. Kinderen zijn 
welkom in het Pietenpakhuis aan 
de Binnenweg 97 (waar de Lord 
vroeger zat). Een plaatje gewoon! 
Nog nooit had Sint zijn ‘winkel-
pand’ zo mooi voor elkaar. De 
kinderen kunnen hier terecht om 
te knutselen en tekenen, want 
Sinterklaas verwacht natuurlijk 
wel wat leuks terug van de kids! 
Onder professionele leiding star-
ten ze hiermee vandaag, op 19 
november en kunnen de vaders 
en moeders lekker winkelen en 
inkopen doen in de Leukste win-
kelstraat van Nederland!
Ton van den Brink
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Energy battle van start
Heemstede - Tijdens de lande-
lijke Dag van de Duurzaamheid 
op 10 oktober 2014 is de Ener-
gy Battle van het Klimaatverbond 
in 10 gemeenten van start ge-
gaan. Ook Heemstede doet met 
3 teams mee. Het eerste team 
van 10 ambtenaren heeft vier 
weken lang zoveel mogelijk gas 
en elektriciteit bespaard. De vol-
gende twee teams bestaan uit 
gezinnen die op basisschool de 
Evenaar en Valkenburgschool in 
Heemstede zitten. Op 17 novem-
ber is basisschool de Evenaar 
van start gegaan.

Team 1 Heemstede heeft tot nu 
toe bijna 14 % bespaard op elek-
triciteit en 41 % op gas. Team 
2 dat bestaat uit negen gezin-
nen van basisschool de Evenaar 
wil zo bewust mogelijk omgaan 
met energie zonder in te leve-

ren op wooncomfort. De deelne-
mende kinderen zijn zowel thuis 
als op school bezig met het be-
wust omgaan van hun energie-
verbruik. Op school kunnen de 
kinderen op het digibord volgen 
hoeveel hun school bespaart. 
Niet alleen de gezinnen maar 
ook basisschool de Evenaar zelf 
wil zoveel mogelijk gaan bespa-
ren. Dit past helemaal in het be-
leid van de school dat tevens dit 
jaar is gestart met afvalscheiding 
en ook zonnepanelen op het dak 
geplaatst krijgt. Ook wordt het 
schoolplein omgetoverd tot een 
groen schoolplein, waar kinde-
ren de natuur ontdekken tus-
sen boomstammen, wilgentenen 
en insecten en in het voorjaar de 
biologische krokussen en nar-
cissen tussen de struiken. Het 
wordt mooi op school. 
Ton van den Brink 

Een leuke verrassing
Supermarktmanager Breg-
je Maes: “We zijn er helemaal 
klaar voor. Van maandag 17 no-
vember tot en met woensdag 
3 december kunnen alle kinde-
ren uit Heemstede hun schoen-
tje bij ons zetten.
Uit betrouwbare bron weet ik dat 
Sint & Piet een hele leuke verras-

sing in petto hebben.” Kinderen 
kunnen bij de servicebalie hun 
schoentje inleveren en ontvan-
gen een nummertje.
Van 1 t/m 6 december kun-
nen de schoentjes, bij inlevering 
van het nummertje, weer wor-
den opgehaald. Voor kinderen 
die graag kleuren ligt een Sint 
en Piet kleurplaat klaar.

Speciaal voor de kleintjes
Op woensdag 26 november kun-
nen alle kinderen uit Heemste-
de pepernoten komen versieren 
in de winkel. Er ligt voor allemaal 
een leuke verrassing klaar.

De vestiging vind je aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemste-
de. 

Zet je schoentje bij Albert Heijn 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede!
Heemstede – Sinterklaas is 
bij Albert Heijn weer als van-
ouds spannend en gezellig 
voor iedereen. In de winkel 
vind je alle ingrediënten voor 
een heerlijk avondje. Strooi- 
en snoepgoed, leuke cadeau-
tjes en gemakkelijke en ge-
zellige maaltijden zoals gour-
met en stamppotjes. Ook dit 
jaar kunnen alle kinderen uit 
Heemstede vanaf maandag 
17 november hun schoentje 
zetten.

Crayenester Basisschool 
is ‘Schoenmaatje’

Heemstede - Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk ca-
deau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets 
te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Dit jaar 
doet de Crayenester Basisschool voor de eerste keer mee met 
Schoenmaatjes. Erna Heijnis, directeur van de Crayenester Ba-
sisschool, is enthousiast over de actie: “Kinderen hier in Neder-
land kunnen zelf echt iets doen voor leeftijdsgenootjes in lan-
den waar de omstandigheden minder goed zijn.” De kinderen 
van de middenbouw hebben de schoenendozen flink gevuld en 
versierd in de week van Sint Maarten, die indertijd zijn man-
tel deelde met kinderen die dat nodig hadden. Op vrijdag 14 
november werden er 150 schoenendozen met schoolspullen en 
cadeautjes voor kinderen in arme landen opgehaald. De kinde-
ren hebben  een schoenendoos met schoolspullen, toiletartike-
len en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden 
gevuld. Zo wordt een simpele schoenendoos een onvergetelijk 
cadeau! Schoenmaatjes is een actie van de ontwikkelingsorga-
nisatie Edukans. De afgelopen jaren zijn 2,5 miljoen kinderen 
verrast met een prachtig cadeau. De dozen worden in het voor-
jaar uitgedeeld in landen als Ghana, Irak en Kenia. Veel kinde-
ren daar leven in moeilijke omstandigheden. Een schoenendoos 
is voor hen een cadeau om nooit te vergeten. Eigenlijk zou je die 
smoeltjes eens moeten zien bij het uitpakken. Op de website van 
www.edukans.nl/schoenmaatjes zie je al een klein filmpje met 
kinderen die bij het uitpakken uit hun dak gaan.
Ton van den Brink

Heeft u foto’s uit de 
kleuterschooltijd?

Heemstede - In het najaarsnummer van HeerlijkHe-
den, het tijdschrift van de Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek, staat een artikel over de geschiede-
nis van het kleuteronderwijs vanaf de 17de eeuw tot 1900. 
Het tweede deel over dit onderwerp verschijnt in de edi-
tie van januari en gaat over de kleuterscholen in Heemste-
de en Bennebroek vanaf 1900 tot 1985. In dat jaar werd de 
basisschool ingevoerd, waarmee de lagere school en de 
kleuterschool tot het verleden behoorden.

‘HeerlijkHeden’ is op zoek naar foto’s en verhalen van kleu-
ter-, bewaar-, of fröbelscholen uit de periode 1900-1985. 
Heeft u nog foto’s van uzelf of misschien wel van uw ouders 
die HVHB mag gebruiken?

Heeft u nog bijzondere herinneringen aan die tijd die u wilt 
delen? Neemt u dan contact op met Ellen Kerkvliet, tel. 023-
5383690 of ellenkerkvliet@gmail.com.

Lezing: Emoties - het schil-
deren van hartstochten
in de Gouden Eeuw
Hoe geef je als kunstenaar 
blijdschap, pijn, verdriet, angst, 
vertwijfeling of woede weer? 
Pas als je de hartstochten van 
de mens goed kan schilde-
ren, ben je als schilder in staat 
overtuigende verhalen te schil-
deren. Daarvoor moest je goed 
gezichtsuitdrukkingen kunnen 
schilderen. Rembrandt oefen-
de voor de spiegel en liet zijn 
gezicht verbazing, blijheid of 
vermoeidheid uitstralen. Ge-
laatsuitdrukkingen alleen zijn 
niet voldoende: emoties moes-
ten verduidelijkt worden met 
gebaren, houdingen en poses.
Nog tot en met 15 februari 

2015 is in het Frans Hals Mu-
seum een schitterende ten-
toonstelling te zien, die be-
staat uit vijftig schilderijen 
en prenten uit de 16de en de 
17de eeuw, waarin de verbeel-
ding van gevoelens en emo-
ties centraal staat. In zijn lezing 
op woensdag 26 november bij 
Casca Nova laat Michiel Ker-
sten, kunsthistoricus gespecia-
liseerd in de kunst van de 16e 
en 17e eeuw, zien waarom de 
verbeelding van de hartstoch-
ten in de Gouden Eeuw be-
schouwd werd als de ziel van 
de kunst. De lezing Emoties – 
het schilderen van hartstoch-
ten in de Gouden Eeuw is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur. 
Entree is 8 euro. Opgeven kan 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Themamaaltijd:
Surprise Menu
In Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede wordt 1 de-
cember een themamaaltijd ge-
reserveerd. Op het menu: bla-
derdeegbroodje met gerook-
te zalm, gegratineerde wit-
lofschotel met ham en kaas, 
aardappelpuree, kipfilet in pa-
prikasaus, gemengde salade 
en toe een surprise dessert. U 
kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Reserveren tot 10.00 
uur op de dag zelf, op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur, tel. 
023-548 38 28 kies 1. De ta-
fel staat gedekt voor het aan-
tal personen waarvoor u reser-
veert. Voor mensen die alleen 
komen maar graag samen wil-
len eten, u kunt ook aanschui-
ven aan de stamtafel om 17.45 
uur. Het diner kost 9,75 euro.





Heemstede - Als je je zo met 
ziel en zaligheid in de gymnas-
tiek 45 jaar werkzaam bent ge-
weest, dan mag een beschei-
den huldiging best. Vorige week 
dinsdagochtend bij de wisseling 
van de twee damesclubs in de 
zaal van Sportplaza Groenendaal 
haalde voorzitter gym van GSV, 
Peter Grajer, de docent uit zijn 
les om hem even de les te lezen 
over zijn 45 jaar GSV. 

Verbouwereerd stond hij op van 
zijn matje waarop hij grondgym-
nastiek voordeed en de dames 
volgden  hem. Bij elkaar vijftig 
dames stonden om Jos Holdorp 
heen die langzamerhand besef-
te dat het iets met hem te ma-
ken had. Grajer hield hem voor 
dat hij inmiddels in de kleine 
2000 weken lesgeven wel aan 
200.000 mensen  gymlessen ge-

geven had. Een beker waard en 
hij overhandigede Jos een be-
scheiden zilveren beker als blijk 
van waardering voor de wij-
ze waarop hij al die jaren zo-
veel sporters had begeleid. Met 
een bos bloemen van de dames 
die hem zeer waarderen vanwe-
ge zijn strakke leiding, het zelf 
voordoen en meedoen, de bege-
leidende muziek en het tempo. 
Dat ging vroeger wel wat mak-

kelijker, maar ze kunnen het aan. 
Zelfs Wil die al langer dan Jos 
meedoet bij GSV en een speech 
had, waarin ze de kwaliteiten van 
Jos naar voren bracht. Hij heeft  
meer kwaliteiten: 30 jaar zomer-
kampen. In 1980 met twee ten-
ten kinderen, 20 stuks, begon-
nen. Dit groeide uit tot 100 kin-
deren per keer. Jos organiseerde 
dat voor de kinderen uit de re-

gio, deed de inschrijving voor de 
verenigingen BATO, HLC, VOLO, 
Concordia en GSV Heemstede.  
En verder wie er maar mee wil-
de . De kinderen beleefden een 
fantastische week, welke vaak 
werd afgesloten met de opga-
ve voor het jaar erop. Paashazen 
zoeken. Ook een activiteit die hij 
verzorgde voor kinderen van BA-
TO en Heemstede. In het begin 
waren er wel meer dan 200 kin-
deren die op zoek gingen naar 
de Paashazen die verstopt waren 
in de Haarlemmerhout.

Secretariaat
In 1984 is Jos het bestuur van 
de gymnastiek gaan helpen. Als 
snel promoveerde hij tot secre-
taris. Dat is hij nog steeds. In 
2008 heeft zijn dochter, Monique 
Marchand, de huidige wedstrijd-
groep opgericht. Dit heeft ge-
leid tot zeer veel naamsbekend-
heid van GSV Heemstede. Zij 
wist jaarlijks veel medailles mee 
naar huis te nemen. Om aan de-
ze turnwedstrijden deel te ne-
men dien je wel juryleden te le-
veren. Het jurybrevet werd ge-
haald en door het hogere niveau 
van de turnsters moest ook bre-
vet 2 worden gehaald.

Zo komt het dat hij  na 40 jaar 
nog steeds in de sporthal ‘De 
Walvis’ in Beverwijk komt, eerst 
als sporter, gevolgd als trainer en 
nu als jurylid. Zo`n man als Jos 
is een beker waard en die geef 
je bloemen die hij thuis kan af-
leveren als een dankjewel aan 
zijn vrouw die hem vele avonden 
moest missen.
Ton van den Brink
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Heemstede - Zo voortvarend 
was gestart met woningbouw 
op het terrein rond het zieken-
huis, zo langzaam gaat het daar 
nu. Het lijkt vooral aan de crisis 
liggen. De ontwikkelaar vraagt 
de gemeente om een aange-
past bestemmingsplan. In fei-
te vragen zij om meer vrijheid in 
het type woningen dat ze bou-
wen. Aan de uitgangspunten 
van het bestemmingsplan wordt 
niet getornd. Volumes en bouw-
hoogten blijven gelijk. Er is deze 
week een aanvang gemaakt met 
de verkoop van woningen langs 
de Bronsteevaart en de Jan van 
Gilslaan. Wat er in het midden-
terrein komt, blijft vaag. De be-
woners van de panden die al zijn 
opgeleverd zijn boos. “Wat komt 
er nu precies voor mijn deur”, 
vraagt bewoner Lochtenstein 
zich af. “Wat worden de zichtlij-
nen en waarom is er geen con-
sensus tussen de gemeente en 
de ontwikkelaar?” De heer Me-
ijer namens de ontwikkelaar liet, 
tijdens de commissievergadering 
ruimte op 13 november, verschil-
lende versies zien van mogelij-
ke bebouwing van het midden-
terrein. Een definitieve keuze is 
niet gemaakt. De bewoners blij-

ven in het ongewisse. Een bewo-
ner van de Strawinskylaan vindt 
dat de ontwikkelaar alleen een-
richtingsverkeer toepaste en on-
voldoende in overleg ging met 
de omwonenden. De ruimte tus-
sen de woningen kan wat kleiner 
worden. Eerdere concepten gaan 
niet door, waardoor de nieuwe 
woningen kunnen inspringen. 
De nieuwe huizen kunnen vrij-
staand, twee aaneen of drie aan-
een worden gebouwd. De pan-

den aan de Bronsteevaart krij-
gen voor de deur een eigen lig-
plaats aan gemeentelijk terrein. 
Dit was volgens de gemeente al 
bedongen, nog voordat het lig-
plaatsenbeleid werd vastgesteld. 
Of hier sprake is van rechtson-
gelijkheid, zal de gemeenteraad 
moeten uitzoeken.
Het inwilligen van het verzoek 
van de ontwikkelaar ligt ook in 
handen van de gemeenteraad.
Eric van Westerloo

Jos Holdorp 45 jaar docent gym bij GSV

Kon. HFC loopt eerste 
thuisnederlaag op
Regio - We moeten teruggaan 
tot 14 april 2013 toen HFC voor 
het laatst thuis verloor. Nu, 17 
maanden later, in een heel aan-
trekkelijke wedstrijd ten over-
staan van 600 toeschouwers, 
bleek FC Lienden te sterk. Dat 
was zondag jl.

Dat het uiteindelijk 4-5 werd, 
was voor de neutrale toeschou-
wer om van te genieten. On-
danks de constant neerdalen-
de regen kregen zij waar voor 
hun geld. HFC kwam in de eer-
ste helft tweemaal tot scoren. 
Rachid El Yaakoubi en Mar-
tijn Tjon-A-Njoek brachten HFC 
op voorsprong. Lieden, dat een 
heel goede en technisch vaar-
dige ploeg heeft, kon wat terug-
doen door een doelpunt van Ra-
fael Uiterloo.

Na rust kwam de ommekeer. De 
altijd zo betrouwbare doelman 
Brian van der Werff liet een on-
schuldige inzet onder zijn voet 
door glippen. De bal rolde ter-
gend langzaam tussen de palen. 
Lieden had daarmee de stand 
weer gelijkgetrokken 2-2.  HFC 
had de handen vol aan de aan-
vallers van Lienden, fysiek sterk 

en met de nodige snelheid werd 
de ene na de andere aanval op-
gezet. De door de wol geverfde 
ploeg van trainer Hans van der 
Haar speelde het prima uit. Door 
doelpunten van Van Hussen en 
Uiterloo binnen een tweetal mi-
nuten keek HFC opeens tegen 
een 2-4 achterstand aan. Dat 
HFC zich door deze stand niet uit 
het veld liet slaan viel te prijzen. 
Uit een prachtige voorzet van 
Bart Nelis kopte Wouter Haar-
mans bij de tweedepaal de bal 
achter doelman Jan Schimmel. 
Weer werd HFC terechtgewezen 
nu was het Loukili die het vijf-
de doelpunt voor Lienden aan-
tekende. De koek was nog niet 
op. De ingevallen Koen Beeren 
maakte vijf minuten voor tijd nog 
de vierde voor HFC. Als het eind-
signaal wat langer was uitgeble-
ven, had er zelfs nog een gelijk-
spel ingezeten. Lienden speel-
de het prima uit, nam geen risi-
co en wist door dit resultaat kop-
loper te worden in de Topklasse. 
Over de gehele wedstrijd geno-
men was FC Lienden de betere 
ploeg en punten gaan verdiend 
mee naar Lienden. HFC gaat 
aanstaande zondag naar VVSB.
Eric van Westerloo

Tafeltennisfeest bij HBC, 
schrijf je in!

Heemstede - Dit jaar wordt al-
weer voor de 29e keer het Kin-
dertafeltennisfeest georgani-
seerd door tafeltennisvereniging 
HBC uit Heemstede. Elke editie 
doen hier honderden kinderen 
aan mee! Bij dit gratis sportieve 
evenement in de kerstvakantie 
zijn alle jongens en meisjes uit 
groep 4 t/m 8 van basisscholen 
uit Heemstede en omstreken van 
harte welkom. De uitnodigingen 
zijn vorige week naar de scholen 
verstuurd en er zijn daardoor al 
tientallen inschrijvingen binnen-
gekomen! 
Tijdens dit 3-daagse evenement, 
dat plaatsvindt op 21, 22 en 23 
december 2014, worden er aller-
lei tafeltennisspellen gedaan en 
wordt er een groot toernooi ge-
speeld. Het Kindertafeltennis-

feest is ondertussen ook het ba-
sisscholenkampioenschap tafel-
tennis van Heemstede en om-
streken. Het maakt helemaal 
niks uit als je niet kunt tafelten-
nissen, het gaat er om dat je een 
gezellige en sportieve dag met 
elkaar hebt! Naast dat de deel-
name helemaal gratis is, zijn er 
mooie prijzen te winnen. 
Lijkt het je leuk om in de kerstva-
kantie te tafeltennissen en daar-
door een gezellige dag met je 
vrienden en vriendinnen te heb-
ben? Ga dan snel naar www.
hbctafeltennis.nl en schrijf je 
in! Op deze website staat naast 
het inschrijfformulier een hele-
boel informatie over het evene-
ment en zijn er foto’s van de vo-
rige edities te bekijken. Zien we 
jou ook in de kerstvakantie?

‘Watermuziek’ nieuwe wijk met problemen





Heemstede - De collecteweek 
ging van start op 20 oktober en 
eindigde op 25 oktober. De vrij-
willigers hebben zich met hart en 
ziel ingezet voor kinderen in te-
huizen in Nederland. In Noord-
wijkerhout en de Zilk is er in to-
taal een bedrag van 1.720,02 eu-
ro opgehaald en in Heemstede 
een bedrag van 2.283,67 euro.
Het opgehaalde geld gaat naar 
kinderen in tehuizen in de bol-
lenstreek en wordt gebruikt voor 
drie hoofdprojecten die samen 
met de kinderen zijn gekozen:

Sportproject 
‘Het Sportproject’ richt zich op 
het aanbieden van sportmateri-
aal en workshops. Tehuizen be-
schikken nauwelijks over sport-
materiaal en kinderen kunnen 
niet lid worden van een sport-
vereniging.

Zeeboerderij
‘De Zeeboerderij’ is een week-
end- en vakantieopvang voor 
kinderen die geen ouders of fa-

milie hebben die hen kunnen 
opvangen. Op de Zeeboerderij 
kunnen kinderen gewoon weer 
even kind zijn. En er wordt ge-
werkt aan een sociaal netwerk 
rondom kinderen.

WIJ-magazine
In het ‘WIJ-magazine’ wordt be-
schreven hoe het is om in een 
tehuis te wonen.Dit magazine 
wordt voor en door kinderen ge-
maakt. Kinderen geven elkaar 
en de groepsleiding tips en ad-
viezen.

Stichting van het Kind wilt ieder-
een in Noordwijkerhout de Zilk 
en Heemstede bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd aan de 
kinderen en natuurlijk de collec-
tanten voor hun inzet.
Inwoners van Noordwijkerhout, 
de Zilk en Heemstede die geen 
collectant aan de deur hebben 
gehad en Stichting van het Kind 
alsnog willen helpen, kunnen 
geld overmaken op: Rabobank: 
NL29 RABO 0172418003.
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Snuffelmarkt in Kennemer Sportcenter
Regio - Op zondag 23 November wordt in de Ken-
nemerhal te Haarlem  weer een grote snuffelmarkt 
gehouden met 275  kramen vol leuke oude spullen.
Uiteraard is de aangeboden koopwaar op de snuf-
felmarkt op zijn minst tweedehands, misschien wel 
derde- of tiendehands? En zo af en toe is het niet al-
lemaal letterlijk ‘rommel’ en zit er een koopje bij dat 

achteraf honderden, zelfs duizenden euro’s waard 
blijkt te zijn. Op de markt in Haarlem staan veel 
kramen met mooie oude spullen. De markt is open 
van 09.00 uur tot 16.30 uur. Kennemer Sportcenter,                                                                                                                                  
IJsbaanlaan 4 A in Haarlem. Toegang  3,50 euro voor 
volwassenen, kinderen onder geleide t/m 12 jaar 
zijn gratis. Gratis parkeren. Info: www.vanaerlebv.nl.

Vogelrampen-
fonds

Regio – Het Vogelrampen-
fonds met het Vogelhospitaal 
in Haarlem, verzorgt sinds 57 
jaar in de regio Kennemer-
land de opvang van wilde vo-
gels. Het is inmiddels uitge-
groeid tot een officieel Vogel 
Opvang Centrum en werkt 
volgens de vereisten van de 
Flora- en faunawet en vangt 
jaarlijks zo’n 4.000 vogels op. 
Ze worden verzorgd en ver-
volgens teruggeplaatst in de 
natuur. Meer weten? Bel 023-
5255302 of geef: NL73 INGB 
0000 199 399. Kijk ook op Fa-
cebook: HetVogelhospitaal.

Tai Chi voor 
senioren
Heemstede - Het belangrijkste 
bij Tai Chi is de ontspanning die 
tijdens het uitvoeren tot uiting 
komt. De Tai Chi-vorm die hier 
wordt gegeven door docent Roy 
van den Bergh is de Korte (Yang) 
vorm van 60 houdingen voor be-
ginners. Het is een serie van be-
wegingen/houdingen, die vaak 
geënt zijn op die van dieren en 
op elementen vanuit de natuur, 
die traag (slowmotion) zonder 
onderbrekingen (flow) en zo re-
laxed mogelijk in eerste instantie 
worden uitgevoerd.
U leert stapsgewijs de bewegin-
gen en houdingen met individue-
le aanwijzingen en correcties. Tai 

Chi Chuan of Tai Chi is een veel-
zijdig systeem van bewegings-
technieken en ademhalings- en 
meditatieve oefeningen. Tijdens 
het oefenen hiervan worden én 
lichaam én geest getraind. Het 
zenuwstelsel wordt geïntensi-
veerd. Een betere lichaamshou-
ding en bloedsomloop, kalmere 
ademhaling en meer flexibiliteit 
ontstaan. Tegelijkertijd kunnen 
zelfvertrouwen, innerlijke rust, 
doortastendheid en concentra-
tievermogen groeien.
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, start op vrij-
dag 5 december een korte cur-
sus van 12 lessen voor senioren. 
De lessen zijn van 12.00 tot 13.00 
uur. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Heemstede – Toegegeven, het najaar laat zich mooi fotografe-
ren. Paddenstoelen, roodbruin blad en niet te vergeten de kleurrij-
ke besjes die diverse struiken of heesters dragen. Maar de herfst 
kan zich ook van een heel andere kant laten zien. Die van melan-
cholie, zoals Marenka Groenhuijzen goed laat zien met deze foto. 
Het is de bekende Van Merlelaan, op zondagmorgen, in de regen.

Herfst is ook… melancholie  

Hageveld  spant zich in voor Serious Request
Knallend ‘Hagefest’ op vrijdag 21 november
Heemstede - College Hage-
veld is volop in actie voor Seri-
ous Request. Donderdag 30 ok-
tober was de aftrap met gastles-
sen van het Rode Kruis. Nu richt 
zij de aandacht volledig op ‘Ha-
gefest’:  een fantastisch feest op 
vrijdag 21 november waarbij de 
school wordt omgetoverd tot een 
groot festival. Spannende acti-
viteiten, een veelbelovende vei-
ling, heerlijk eten, live muziek en 
nog veel meer zullen vanaf 13:00 
tot 18:00 uur in de gangen en lo-
kalen te vinden zijn. Iedereen is 
welkom en de opbrengst gaat 
volledig naar Serious Request.
Er is een rekening geopend en 
daarmee ook het begin van de 
jacht op een streefbedrag van 
minstens 30.000 euro. Dit kun-
nen de leerlingen van Colle-
ge Hageveld natuurlijk niet al-
leen en  zij hebben daar al-
le hulp bij nodig. Doneren kan 
via rekeningnummer NL45RA-
BO192328808 ten name van 

College Hageveld onder vermel-
ding van Serious Request. Steun 
de Serious Requestactie en kom 
langs tijdens Hagefest op vrij-
dag 21 november, locatie: Ha-
geveld 15 in Heemstede. Van 
20:00 tot 00:00 uur gaat ook nog 
eens het dak eraf. Dan is er na-
melijk een schoolfeest voor ou-

ders en docenten.  Na Hagefest 
zijn er nog talloze acties, waar-
bij de leerlingen gaan proberen 
zoveel mogelijk geld op te halen. 
Op vrijdag 19 december wordt 
het eindbedrag officieel bekend 
gemaakt en persoonlijk overhan-
digd aan de DJ’s van 3FM op de 
Grote Markt in Haarlem.

4.000 euro voor 
Stichting van het Kind

Liza Ferschtman speelt meerstemmig Bach op een instrument
“Sluit de ogen en je hoort meer strijkinstrumenten”

Meerstemmige stukken van 
Bach spelen op een enkele vi-
ool. Knap, virtuoos en indruk-
wekkend. Sluit de ogen en je 
hoort meer strijkinstrumenten 
tegelijkertijd spelen. In de Ou-
de Kerk speelde echt volmon-

dig Bach. Liza bouwde de stuk-
ken allemaal even prachtig op. 
Ze ving aan met Partita No.1 in 
b kl, BWV 1002. De lastige  ‘Dou-
ble’ parts brachten het publiek in 
vervoering. Vooral ‘Double Tem-
po di Borea’ toonden onder an-

dere de meerstemmige com-
plexiteit van Bach en virtuositeit 
van Liza aan. Ze zette dat met 
grote klasse en een indrukwek-
kend vioolspel toch maar even 
neer.  Onvermoeibaar vervolg-
de ze het optreden met Sona-
te No. 2 in a kl, BWV 1003. Al-
lemachtig, wat knap gedaan. Na 
de pauze speelde ze Sonate No.3 
in C gr, BWV 1005. Deze stukken 
vergen opperste concentratie en 

ze  wachtte om klokslag 10 uur 
ook even met inzetten, tot het 
klokgelui van de kerkklok voorbij 
was. Een welverdiende staande 
ovatie onder luid applaus en een 
boeket bloemen onderstreepten 
haar unieke en grandioze pres-
tatie. Chapeau! 
Meer informatie over dit soort 
optredens op  www.podiaheem-
stede.nl.
Bart Jonker Fo
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Heemstede – Dat de begaafde violiste Liza Ferschtman voor 
geen kleintje vervaard is, was al bekend. Maar dat is slechts 
een understatement: Liza leverde afgelopen vrijdag een waar 
huzarenstukje af met haar optreden ‘Sei Solo’ in de Oude Kerk. 
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Aankomende weekend:
Snow & Ice wintersportbeurs 2014     
Heemstede – Mis het niet: op 
zaterdag 22 en zondag 23 no-
vember organiseert Tuday Fun-
sport & Ski voor alweer het vierde 
jaar de wintersportbeurs Snow & 
Ice in en om het pand aan de 
Nijverheidsweg 17 te Heemste-
de. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom vanaf 10.00 uur.
U vindt hier alles op gebied van 
wintersport,  ski service & onder-
houd , verkoop van materiaal zo-
als ski’s, snowboards, schoenen, 
schaatsen, kleding, bescherming 
en accessoires.  Naast veel voor-
deel en hoge kortingen in de 
koopjestent met skischoenen, 
snowboardschoenen, kleding, 
helmen, skistokken, handschoe-
nen, sokken, goggles en onder-
kleding, krijgt u informatie over 
het nieuwe Nederlandse skimerk 
uit Heemstede: Turner, met kids, 
junior, senior en funski’ s tegen 
heel aantrekkelijke prijzen. 
Naast nieuw materiaal kunt u te-
recht op de tweedehandsbeurs 
met materiaal en kleding inge-
bracht door klanten en derden. 
Voor elk budget een oplossing!
Speciale actie: Gratis waxen en 
slijpen*
Bezoekers die tijdens Snow & Ice 
hun ski’ s of snowboard aanbie-
den voor onderhoud ontvangen 

een waardebon t.w.v. 15,00 eu-
ro ( *waarde waxen en slijpen). 
Deze bon kan besteed worden 
in onze shop tijdens of na de 
beursdagen.

Ruilbeurs
Heeft u tweedehands winter-
sportartikelen en wilt u ze te 
koop aanbieden?  U kunt inbren-
gen: carveski’ s, snowboards, 
schoenen, stokken, langlauf,  
schaatsen, skidragers, dak kof-
fers en recente A-merk skikle-
ding De organisatie behoudt 
zich het recht om materiaal te 
weigeren.
Inbrengen? Dat kan tot en met 
vrijdag 21 november bij Tuday 

Sports op woensdagmiddag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Materiaal dient 
compleet, netjes, schoon en zon-
der defecten te worden ingele-
verd. U ontvangt een bewijs van 
inlevering, de spelregels en be-
taald 0,50 cent per ingebracht 
artikel met een maximum van 
5,00 euro aan inschrijf en ad-
ministratiekosten. Bij verkoop 
wordt 75% van de vraagprijs op 
uw rekening overgemaakt. Niet 
verkochte artikelen haalt u op 
of schenkt Tuday Funsport & Ski 
aan het einde van het seizoen 
aan een goed doel.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.snowandice.nl.

Sinterklaas al 70 jaar ‘in en op’ 
de Jan van Goyenstraat
Heemstede – Sinterklaasje kom 
maar binnen in de Jan van Goy-
enstraat. Het wordt daar weer 
oer-Hollands gezellig. De Jan 
van Goyenstraat kleedt  zich als 
vanouds in de Sinterklaasstem-
ming.  Matty van der Vis, be-
stuurslid van de ondernemers-
vereniging Jan van Goyen vertelt 
hoe Sinterklaas iedereen gaat 
verrassen.
Matty van der Vis is eigena-
res van Hoorcentrum JvG, zit 
voor het tweede jaar in het be-
stuur en is mede verantwoorde-
lijk voor de Sinterklaascoördina-
tie. “Ik vind het erg leuk om al-
les rond Sinterklaas in de Jan 
van Goyenstraat te coördineren: 
ieder jaar zet iedereen zijn beste 
beentje voor om hier een fantas-
tische sfeer neer te zetten”, ver-
telt Matty van der Vis enthousi-
ast. “We hebben ook echt leu-
ke verrassingen in  pietto, par-
don, in petto. Op 22 november 
lopen hier om 13.00 uur al zwar-
te pieten rond. Vanaf 12.30 uur 
kunnen kinderen zich weer tra-
ditioneel laten schminken bij Hil-
dering Parfurmerie. Daarna kun 
je wel of niet geschminkt, van-
af 14.00 uur voor de foto pose-
ren met piet en het paard van 
Sinterklaas voor Van Wonde-
ren Makelaardij. Hartstikke leuk: 
we hebben voor de foto een de-
cor van een schoorsteen in de 

maneschijn, net echt!  Bij het 
paard in de buurt worden door 
de straatpieten heerlijke erw-
tensoep van Lucas Primeurs en 
speculaasbrokken van Van Ves-
sem verkocht. Jantjes Speel-
goed schenkt de warme choco-
lademelk.  Er komt trouwens een 
heuse Pietenband muziek ma-
ken voor Jantjes Speelgoed en 
om 16.30 uur kun je samen met 
hen inzingen. Er worden sowieso 
in de Jan van Goyenstraat de he-
le dag door, tot en met 5 decem-
ber, sinterklaasliedjes gedraaid 
om in de sinterklaassfeer te blij-
ven. Natuurlijk kijkt iedereen 

weer uit naar Sinterklaas op het 
dak om 17.30 uur. Sint betreedt al 
70 jaar traditioneel hier het dak, 
dus kun je nagaan.
Daarnaast hebben we een leu-
ke prijsvraag: verspreid over de 
etalages van de Jan van Goy-
enstraat liggen chocoladelet-
ters. Wie het mooiste en langste 
woord hiervan kan maken wint 
een leuke prijs. Zowel kinderen 
als volwassenen kunnen hier-
aan meedoen.  Wij van de Jan 
van Goyenstraat hebben er in 
ieder geval heel veel zin in”, al-
dus Matty van der Vis.
Bart Jonker

De letter ‘E’ in de etalage van Patrice Bloemiste (foto: bartjonkerpro-
ductions@yahoo.com).

Grote HPC-ploeg zwemt 
2e competitiewedstrijd

Heemstede - In een bomvol 
Sportplaza Groenendaal vond 
afgelopen zondag de tweede 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen plaats voor de wedstrijd-
zwemmers van HPC Heemste-
de. De ploeg, bestaande uit cir-
ca 40 zwemmers, kende een ge-
weldig begin. Zoals gewoonlijk 
gaan eerst de heren- en dames-
estafetteploeg van start  met ra-
ces die heel belangrijk zijn om-
dat ze dubbele punten opleve-
ren. De heren (David, Jeroen, 
Jens en Michael) wonnen met 
een halve baan voorsprong de 4 
x 100 meter vrije slag en de da-
mes (Anouk, Femke, Veerle en 
Carmen) werden knap tweede 
op de 4 x 50 meter wisselslag. 
Er waren veel jonge kinderen die 
hun eerste competitiewedstrijd 
zwommen zoals Maud en Eva 
Ubbens, Ben en Jake Foreman, 
Jack Huisman, Matthijs Terp-
stra, Lucas Milan van Mourik, 

Lotta de Muy, Sjoerd Steenbrink 
en Justin van Wallinga. Zij heb-
ben vol overgave gezwommen 
en waren een aanwinst voor de 
ploeg. Ook degene die op de las-
tige afstanden, zoals de vlinder-
slag,  helaas gediskwalificeerd 
werden. En welke zwemmer is 
dat niet overkomen tijdens hun 
eerste wedstrijd? Zij zijn in ieder 
geval een ervaring rijker! Er wer-
den twee gouden medailles ge-
wonnen door Michael van Dam 
en David van Groen. Anouk van 
Dam mocht twee zilveren me-
dailles mee naar huis nemen en 
Twan de Vries, Laura Hartman, 
Carmen Meijer en Jeroen Bras-
penning wonnen ieder een bron-
zen medaille.
Trainer Ed Dekker stond na af-
loop vol trots te praten over de 
prestaties van vooral de klein-
tjes, maar hij wil zeker de inzet 
en de bijdrage van de oudere 
zwemmers niet uitvlakken!

www.lijfengezondheid.nl
Minder plassen? Meer bewegen!

Aanmelden voor
Buurtfeest Merlenhoven

Heemstede – Het duurt nog even, zaterdag 13 december, maar 
de organisatie van Buurtfeest Merlenhoven vraagt  belangstel-
lenden zich alvast aan te melden. Alle bewoners van de huur-
woningen in de wijk Merlenhoven zijn van harte welkom op dit 
feest. Op het programma staan onder meer kerststukjes maken, 
optreden van een zangkoor en een mooie verloting. Info en aan-
melden (voor 30 november) via mooimerlenhoven@gmail.com 
of stuur een briefje met naam en adres naar de Jos Gemmeke-
weg 19, gericht aan de bewonerscommissie ‘Mooi Merlenhoven’.
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Gezellige Leeuwenhorst Winterfair
Regio - Op zaterdag 22 en 
zondag 23 november is er 
veel te genieten op de Leeu-
wenhorst Winterfair in NH 
Hotel Leeuwenhorst. Al 22 
jaar is het op de Leeuwen-
horst Winterfair heerlijk in-
door shoppen bij meer dan 
100 stands onder één dak. 
“De bezoekers moeten elk 
jaar weer verrast worden. Het 
is dus dit jaar weer een mix 
van oude getrouwen en nieu-
we deelnemers”, aldus orga-
nisator Anneke Boekee. 

Nieuwelingen zijn onder meer 
Marie-Fleurie Bloemenatelier uit 
Heemstede en De Lauwerkrans 
met groendecoraties. Boets by 
Annemiek, met unieke laar-
zen uit Nieuw Zeeland, handge-
maakt van kalfsvacht. Van Agt-
maal met walnootolie uit diverse 
streken van Nederland en Bel-
gië. VDM met luxe elandleren 
mutsen, sloffen en handschoe-
nen uit Scandinavië. Van Elle 
met tafellinnen, servies van Piet 
Boon, porselein handgemaakt 
servies, mooi bestek en glas-
werk opgemaakt met verse bloe-
men. Tegelnatuursteen met nos-

talgische wandtegels en toilet-
fonteinen met nostalgische kra-
nen. Nature’s Valley met tassen 
met dierenhuid, sieraden met 
een link naar de natuur, lampen 
van geweien en hoorns, kussens 
van dierenhuid. Opgeleukte kin-
dermeubels (van Oma’s meu-
bel tot hip kinderkastje), meu-
bels van steigerhout, gebreide 
kinderdekens. Bij Milachocolata 
kunnen de bezoekers een mini 
chocoladeworkshop volgen. Van 
den Berg Greenhouse uit Noord-
wijkerhout is na enkele jaren af-
wezigheid dit jaar ook weer aan-
wezig op de Winterfair met een 
inspirerende groene stand. Ma-
rianne Lambooy met brocante 
keukenspullen, vergulde koeken 
en Sinterklaas-speculaaskoe-
ken, chocoladevormen, borst-
plaatmatten en koekplanken.  
De brocante stand van De 
Zeeuwse Tuinkamers is ook al-
tijd een trekker. Eigenlijk doen 
zijn geen fairs meer, maar voor 
de Leeuwenhorst Winterfair ma-
ken ze graag een uitzonde-
ring.  Boekbindatelier van Erven 
met handgebonden boeken en 
mappen. Helena’s Kinderfees-
ten met een stand in de sfeer 

van Jeanne d’Arc Living. Deko-
tuinen en Bloem Design uit Lisse 
met een mix van originele spul-
len en handgemaakte groen-
decoraties. Bij Marleen Straat-
hof zijn er doorlopend work-
shops kerststuk maken: een lang 
houdbaar stuk met schors en 
takken. En ook zijn er altijd weer 
stands met ambachtelijke lek-
kernijen. Bloemschikdemonstra-
ties van Floral Designer Geer-
tje Stienstra. De Heerenveense 
heeft de hoogste titel binnen de 
bloemsierkunst. De demonstra-
ties zijn beide dagen om 11 uur, 
13 uur en 15 uur in de demon-
stratiezaal. Kinderen hoeven zich 
ook niet te vervelen. Bij Milacho-
colata kunnen ze hun eigen cho-
coladeletter maken en versieren. 
Bij Marian Meijer kan er geschil-
derd worden en op zondagmid-
dag om 14 uur is er een vrolijke 
Sinterklaasvoorstelling “Sjef Kok 
en het Koekjesmysterie”. Leeu-
wenhorst Winterfair in NH Leeu-
wenhorst, Langelaan 3, Noord-
wijkerhout, van 10 tot 17 uur. En-
tree:  8,- euro, t/m 12 jaar gratis.
Vrij parkeren. Voor meer infor-
matie: www.b-event.nl/winterfair

Christiaan Beumer (hoorn) en Ina 
Hesse (klarinet). (Foto: Pim van 
der Zwaan).

De Magic Mozart Mix
Wings Ensemble laat Mozart spreken
Regio - Op zondag 30 novem-
ber presenteert het Wings En-
semble om 11.30 en 15.00 uur 
in de Janskerk te Haarlem de 
Magic Mozart Mix, waarin de 
muziek en enkele persoonlijke 
brieven en notities van de Oos-
tenrijkse componist centraal 
staan. De lichte toets, de humor 
en de grollen geven een boeien-
de inkijk in zijn privéleven. Mo-
zarts Klarinetkwintet in A-groot 
wordt door kenners en liefheb-
bers tot een van de mooiste ka-
mermuziekwerken in het reper-
toire gerekend.

In het fraai geconstrueerde 
Hoornkwintet in Es-groot wordt 
de hoorn een mooie solistische 
rol toebedacht, in een perfec-
te ‘Mozartiaanse mix’ van bla-
zers en strijkers. Twee musici 
uit eigen gelederen soleren tij-
dens dit concert: Ina Hesse te-
kent voor de klarinetpartij, terwijl 
Christiaan Beumer de hoornpar-

tij voor zijn rekening neemt. Ste-
fan Kirschbaum, slagwerker van 
het Noord-Nederlands Orkest, 
leest voor uit de brieven van het 
muzikale genie. Ook voor Mozart 
bleek niets menselijks vreemd te 
zijn…

Wings Ensemble
Het Wings Ensemble is een ini-
tiatief van fagottist Leendert 
Booyens. Het gezelschap be-
staat uit professionele musici die 
een grote passie hebben voor 
kamermuziek. Hun repertoire is 
zeer uitgebreid, en omvat ka-
mermuziek voor blazers en strij-
kers (winds and strings= wings) 
uit alle stijltijdperken.

Om het rijke aanbod van deze 
kamermuziek aan een zo breed 
mogelijk publiek te kunnen pre-
senteren, stelt het gezelschap 
programma’s samen waarin vol-
op ruimte wordt geboden aan 
andere kunstvormen.

Janskerk Haarlem, Jansstraat 40, 
Haarlem. Toegang: 19,50 euro; 
voorverkoop: 17,50 euro.
Reserveren: www.wingsensem-
ble.nl of  tel. 06-8119 5217.

Corsicaanse rapsodie, verhalen 
uit het authentieke Corsica

Heemstede - Een echt Cor-
sicaanse roman vertaald door 
de Heemsteedse Marilena Ver-
heus ligt sinds kort in de boek-
handel. De Nederlandse titel is 
Corsicaanse Rapsodie en het is 
in het Corsicaans geschreven 
door Marcu Biancarelli. Ma-
rilena geeft al meer dan twin-
tig jaren Italiaanse lessen bij 
Casca, zij kent de schrijver van 
de vele tochten die zij maakte 
in het binnenland van Corsica. 
Op een symposium in 2009 in 
Barcelona ontmoette zij Mar-
cu weer als een vrolijke spre-
ker, die zojuist een boek ge-
schreven had, getiteld Murtoriu 
ofwel de doodsklok of doods-
bericht. Een terugkomend the-
ma in het boek, doodsberichten 
van gesneuvelden aan Corsi-
caanse familieleden. De hoofd-
persoon in het boek, Marc An-
tonu, is boekhandelaar in het 
meeste toeristische stadje Por-
to Vecchio, hij sluit zijn literai-
re boekhandel  als de toeristen 
komen. Als protest tegen nor-
men en waarden, de plunderin-
gen door toeristen, het kapita-
lisme. Hij woont  als een kluize-
naar in zijn huisje in de bergen. 
Jagen, vissen en familieleven, 
dat is het oude Corsicaanse le-
ven. Daarnaast heeft hij zijn bi-
bliotheek van de wanhoop, die 
hem inspireert en helpt bij de-
pressies.

Belangrijk figuur in dit boek is 
zijn opa die in de Eerste We-
reldoorlog naar het front werd 
gestuurd, de verschrikkingen 
meemaakte  en terugkeerde 
naar een ontwricht eiland.  Pa-
rallel loopt in het verhaal het le-
ven van twee bandieten die ro-
vend en moordend door Corsi-
ca trekken. Hun paden kruisen 
soms met een noodlottige af-
loop, waarna hij voor veel geld 
zijn bezit in Corsica verkoopt en 
in Barcelona gaat wonen. Ma-
rilena vond dit boek in Barce-
lona zo mooi, de beschrijvingen 
van ontmoetingen met moef-
lons van de jager, de confron-
tatie met wilde zwijnen, het on-
ontkoombare verdwijnen van 
die oude wereld. Maar ook de 
opstand van een individu, dat 
boven alles voor een nieuw le-
ven kiest en zich bevrijdt van 
het verleden. Ze vroeg hem dit 
boek te mogen vertalen en zo 
werd dit unieke boek het eer-
ste boek dat uit het Corsicaans 
vertaald werd in het Neder-
lands, wat  tot nu toe wegge-
legd was voor een enkel ge-
dicht. Het eerste boek, uitge-
geven door Zirimiri Press, een 
uitgever van kleine taalgebie-
den, werd woensdagochtend 
gepresenteerd bij Boekhandel 
Blokker en is daar te koop voor 
18,50 euro.
Ton van den Brink

www.lijfengezondheid.nl
Wat is een basaalcelcarcinoom?

Heemstede - De Tekenpraktijk 
in Heemstede komt in actie voor 
‘Serious Request’ en organiseert 
een Zendala festival bestaande 
uit 3 workshops.

Ken je het krabbelen in een ver-
loren uurtje of tijdens les of ver-
gadering? Tekenen zonder voor-
opgezet doel. Dit is ‘zendala te-
kenen’. Tijdens de workshop (in 
Centrum de Pauwehof) teken 
je je eigen hand en harten, de-

ze ga je versieren met zenda-
la motieven/ krabbels. Ieder-
een tekent op een vel van 20 x 
20 cm. Alle tekeningen vormen 
aan het einde van de workshop 
een groot schilderij en dat komt 
ergens in Haarlem te hangen en 
wordt via de veiling verkocht. De 
opbrengst gaat naar het goede 
doel (Serious Request).

Voor meer info, kosten en data 
zie: www.kittyvanpel.nl

Tekenpraktijk in actie voor Serious Request
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Woensdag 19 november
t/m 22 november 
Kunstlijnexpositie in gale-
rie Het Kunstbedrijf.
Werk van o.a. Ton van Cam-
penhout - tekeningen en 
schilderijen, Liselotte Schut - 
schilderijen, Carlos Casas - te-
keningen,  Jur Fortuin - objec-
ten en beelden, Joop van Zeit-
veld - schilderijen.
Woensdag t/m zaterdag 
13.00-17.30 uur. En op af-
spraak. Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede.
www.hetkunstbedrijf.nl.

Woensdag 19 november
t/m 28 november
In de publiekshal van het 
Raadhuis Heemstede expo-
seert Lizan van Dijk schil-
derijen en objecten.
Meer informatie zie:
www.lizanvandijk.nl.

Woensdag 19 november
t/m 2 december
‘Merklappen in Kruissteek’, 
expositie van Tilly Jepsen. 
Gratis toegang, voorm. Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5. Openingstij-
den, maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Woensdag 19 november
t/m 7 december

Fotografe Brettney Vlie-
land exposeert bij Sanquin 
Bloedvoorziening, Boer-
haavegebouw 32c, Haarlem. 
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geën-
sceneerde fotografi e. De serie 
Paper Planet is een van papier, 
folies en vuilniszakken gevou-
wen onderwaterwereld.
Het zijn zes op het oog levens-
echte dieren zoals een haai, 
zeepaardje en schildpad. Zij 
zocht een balans tussen sur-
realiteit en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

Woensdag 19 november
t/m 16 december
Bibliotheek Heemstede 
heeft een nieuwe exposant: 
Noustha Koeckhoeven.

Speelse, fantasierijke foto’s 
met surrealistische sfeer.
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen.

Woensdag 19 november
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de 
Luifel en Atelier Max Ko-
ning, werk van Joos van 
Vlijmen en Max Koning. Lo-
caties: Casca de Luifel  (tot en 
met 18 december, tijdens kan-
tooruren) en atelier Max Ko-
ning (1 en 2 november) Kor-
te Zijlweg 9b te Overveen. 
Kunstlijn openingstijden, Foy-
er Casca – de Luifel: van 11:00 
tot 17:00 uur.

Donderdag 20 november
Presentatie ‘Canon van 
Heemstede en Benne-
broek’ in Raadhuis Heem-
stede door Historische Ver-
eniging Heemstede/Ben-
nebroek. Aan de hand van 20 
thema’s wordt de geschiede-
nis van beide dorpen behan-
deld. Vanaf 19.30 uur.
Info: www.hv-hb.nl.

Donderdag 20 november
t/m 7 december
Jubileumexpositie in ‘de 
Waag’ aan het Spaarne te 
Haarlem. Werk o.a van Sas-
kia Minoli, Mary Admiraal 
en Rien van der Veen. Ope-
ningstijden: dond t/m zond 13 
tot 17 uur. Opening 23 nove-
ber om 16.00 uur door Rien 
van der Veen, voorzitter van 
Kunstkring De Acht.
www.kzod.nl.

Vrijdag 21 november
Voorstelling ‘Al te goed 
is buurmans gek’ over de 
functie van een nar. Met 
theoloog/cabaretier Re-
né van de Beld. Adventskerk 
Aerdenhout, Leeuweriken-
laan 7. Aanv. 20u. Entree: 7,50,
incl. drankje.  Voor informatie: 
Fred de Waard, telefoon 023 
5247167.

Knallend ‘Hagefest’  op Col-
lege Hageveld. Ten behoeve 
van de actie Serious Request. 
Van 13.00-18.00 uur. Locatie: 
College Hageveld,  Hageveld 
15 in Heemstede.
Presentatie kinderboek 
‘Haas & Dientje Glimla-
chend’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Aanv. 16.30u. 
Toegang vrij. Schrijver: Dorien 
van Vlijmen uit Heemstede.
Tel. 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Zaterdag 22 november
Denise Jannah met Trio Eric 

AgendA Timmermans. Jazz voor een 
tientje. De Oude Kerk, 20:15 
uur, entree:  10,- euro
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Winkeliers J van Goyenstr. 
organiseren ‘Sint op Dak’ 
vanaf 13.00 uur. Pieten met 
snoepgoed, chocolademelk 
en erwtensoep. Vanaf 14.00 
uur schminken bij Hildering 
Parfumerie. Sint verschijnt op 
dak om 17.30 uur. 
Zing mee met de Pietenband 
vanaf 16.30 uur. Inleveren 
kleurplaat en formulier letter-
spel (zie Heemsteder 12-11) 
mogelijk t/m vrijdag 5 decem-
ber tot 15.00 uur bij Jantjes 
Speelgoed. 

Peter Schoenmaker schreef 
‘De hotelier maakt weer 
wat mee’. Hilarische avontu-
ren in en om een klein hotel 
in het zuidwesten van Frank-
rijk. Geen treurige ‘Ik vertrek’ 
verhalen, maar geestige ge-
beurtenissen waarbij je steeds 
moet gniffelen om de onver-
wachte wendingen. Peter is te 
gast bij boekhandel Blokker 
van 14.00-16.00 uur. Binnen-
weg 138, Heemstede, tel. 023 
5282472.

Zaterdag 22 november
en 23 november
Leeuwenhorst Winterfair. 
Locatie: NH Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, Noordwijker-
hout, van 10 tot 17 uur. Entree:  
8,- euro, t/m 12 jaar gratis.
Vrij parkeren.
Voor meer informatie:
www.b-event.nl/winterfair.

J.J.Cremer speelt ‘De Fami-
lie Kegge’ in Casca de Lui-
fel. Nicolaas Beets liet een rijk 
oeuvre na waaronder De Ca-
mera Obscura. Een van de 
hoofdstukken in dit boek gaat 
over de familie Kegge. Terug-
gekeerd uit Nederlands-Indië 
vestigde deze familie zich in 
Nederland en probeert doch-
ter Henriette zich een plaats 
te veroveren onder de gegoe-
de burgerij. Kaarten: 15,- eu-
ro via www.jjcremer.nl (reser-
veren), via info@jjcremer.nl of 
06-044776213.

Zondag 23 november
Snuffelmarkt in Kennemer 
Sportcenter. Kennemer Sport-
center, IJsbaanlaan 4 A in 
Haarlem. Van 09.00 –16.30 
uur. Toegang  3,50 euro voor 
volwassenen, kinderen onder 
geleide t/m 12 jaar zijn gratis. 
Gratis parkeren. Voor meer
info: www.vanaerlebv.nl.

Dinsdag 25 november
Informatie/themabijeen-
komst voor mensen met 
psychische beperkingen, 
mantelzorgers en familie-

leden in gebouw De Ring-
vaart. De organisaties MEE, 
Brijder Jeugd, Prezens en Tan-
dem Mantelzorg geven de-
ze avond in gebouw de Ring-
vaart in Haarlem/Schalkwijk 
voorlichting. Entree gratis, 
vanaf 19.30 uur. Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem/
Schalkwijk.

Donderdag 27 november
Lezing om 13.45 uur bij 
NVVH-Vrouwennetwerk, 
Herenweg 88a te Heemstede. 
Deze middag te gast: Made-
lein Duijvestijn met haar hob-
by: passie voor Sinterklaaspa-
pier. Ze heeft 4500 verschil-
lende soorten inpakpapier, 
waaronder een paar exempla-
ren van voor de Tweede We-
reldoorlog.
Info: 023-5477486 of kijk op 
www.nvvh.nl.

Donderdag 27 november
en 28 november
Glad Marmer Klassiek op 
College Hageveld Heem-
stede.
Aanvang 19.30 uur. Kaarten 
zijn te koop bij de administra-
tie (tel. 023-5100100 of e-mail 
college@hageveld.nl) en kos-
ten 5,- euro per stuk (inclusief 
pauzedrankje).

Zaterdag 29 november
Vrolijk blijspel in drie be-
drijven: ‘Een paar cijfertjes 
doen soms wonderen’. Het 
stuk speelt in het ‘grote’ huis 
van Wanda en Alex de Wit. 
Het stel wil een kamer verhu-
ren. Ineens staan daar Olga en 
Vera met geld! Veel geld!
Loc: dorpshuis te Vogelen-
zang, Henk lense laan 2a. 
Kaarten voor volw. 6 eu-
ro/ kind. t/m 12 jaar 3 euro. 
Zaal open 19.30 uur/ aanvang 
20.00 uur.

Zondag 30 november
HPhO  speelt wereld-
première. Met werk van 
Brahms, Robbert van der 
Lek, Iman Soeteman en 
Jurriaan Andriessen. De 
Pinksterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
15,- euro (13,50 euro v.v.) in-
clusief consumptie, via www.
hpho.nl.

Wings Ensemble presen-
teert de Magic Mozart Mix. 
Tweemaal, 11.30 en 15u. Jans-
kerk Haarlem, Jansstraat 40, 
Haarlem. Toegang:19,50 euro; 
voorverkoop: 17,50 euro.
Reserveren: www.wingsen-
semble.nl of  tel. 06-8119 5217.

Medio november, de laatste dag van seizoen 2014! En wat voor 
een dag… De allermooiste zonnige heerlijke buitenwerkdag om 
de kinder- en generatietuinen op te ruimen en afscheid te ne-
men van een heerlijk moestuinseizoen.
Een grote groep kinderen, ouders en vrijwilligers steken de han-
den uit de mouwen. Iedereen  gaat vol werklust aan de slag 
met schoffel, riek of spa om de planten die nog op de tuintjes 
stonden er uit te halen. Vele en vele kruiwagens komen vol met 
tuinafval. De planten worden met heggenschaar en spa fi jn ge-
maakt en verdeeld over de inmiddels reusachtige bergen tuin-
afval. De lange stelen van de dahlia’s, zinnia’s en cosmea wor-
den op de mooie lege grond gelegd, om de tuin te beschermen 
tegen winterkou.
Iedereen werkt hard, truien en jassen gaan uit. De buizerd uit 
het bos vliegt over de tuin, wat een drukte daar beneden! De 
padden rennen weg op zoek naar een nieuwe schuilplek, wat 
een drukte hier op KIMT!
De tomatenkas is leeg. Komkommers, paprika’s en pepers, het is 
op! De laatste bloemetjes worden geplukt. De laatste snijbiet is 
geoogst. De dahlia’s worden uitgezocht voor thuis. Tussendoor 
een slok koffi e of limonade en genieten van de zon. 
Na een laatste spitactie en het opruimen van het gereedschap, 
is KIMT klaar voor de winter.
Groeten van de vrijwilligers van KIMT

KOM IN MIJN TUIN!

Opruiming, einde seizoen





Op maandag 1 december 12.00 uur wordt landelijk 
een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Zo kunt u 
nagaan of uw mobiele telefoon juist is ingesteld om 
NL-Alert te ontvangen. In het bericht staat duidelijk 
dat het gaat om een controlebericht en dat u niets 
hoeft te doen. Dankzij het controlebericht kunt u 
ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als 
u een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige 

toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom nu naar 
www.nl-alert.nl en kijk hoe u uw mobiel instelt.

Wat is NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe 
omgeving van een (dreigende) noodsituatie met 
een tekstbericht informeren. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat u op dat moment 
het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij 
levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij 
explosiegevaar of een overstroming.

Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 19 november 2014

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Vergaderingen

Zorg dat uw huis goed vindbaar is voor 
hulpdiensten!
Een goed zichtbaar huisnummer maakt een 
gebouw of woning snel vindbaar. Vooral in het 
donker is dat belangrijk. Ambulancedienst, 
brandweer en politie moeten bij een melding 
uw woning of bedrijf makkelijk kunnen 
vinden. Dit kan van levensbelang zijn. Soms 
is het lang zoeken om het juiste adres te 
vinden. Het huisnummer kan ontbreken, 
slecht zichtbaar zijn in het donker of er 
kunnen te kleine letters gebruikt zijn. Ook kan 
begroeiing het nummer niet goed zichtbaar 
maken. Kijkt u zelf maar eens naar uw huis 
door de ogen van een hulpverlener. 

In de ‘Verordening naamgeving en nummering’ 
(te vinden op www.heemstede.nl) leest u waaraan 

een juiste huisnummeraanduiding moet voldoen. 
U kunt ook contact opnemen met Bouw en 
Woningtoezicht van de gemeente Heemstede, 
023-5485868.

NL-Alert stuurt controlebericht

Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen de 
gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Straatverlichting defect, vuil op 
straat of losliggende stoeptegels?
 Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 33 het kappen van 1 boom 

wabonummer 16829, 
 ontvangen 31 oktober 2014. 
- Nabij 2e Leyweg, terrein-Amsterdamse 

Waterleidingduinen het kappen van 2 bomen 
wabonummer 16928, 

 ontvangen 3 november 2014. 

- Prinsenlaan 25 het kappen van 1 boom 
wabonummer 16948, 

 ontvangen 5 november 2014. 
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. het herinrichten 

van de Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. met een 
speelvoorziening wabonummer 16975, 
ontvangen 6 november 2014.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 
 de entree wabonummer 15573, ontvangen 
 23 september 2014. Belanghebbenden 
 kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 6 november 2014
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.
- Amendement: 1 jaar eerder inzetten op 

milieuvriendelijke onkruidbestrijding
 Unaniem aangenomen
- Programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018
 Unaniem vastgesteld
- Eerste begrotingswijziging 2015
 Unaniem vastgesteld
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent 

beantwoording van vragen betreffende Plan 
Watertoren fase 4.

 Unaniem vastgesteld.
- Lijst van Ingekomen Stukken
 De afdoening is vastgesteld zoals voorgesteld 

door de griffier.

De raad heeft besloten over 6 moties 
bij de Programmabegroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2016-2018:
1. Motie ‘Grip op de decentralisaties’
 indieners: raadsbreed
 Motie unaniem aangenomen.
2.  Motie ‘Geen geleur aan de deur’
 indieners: HBB, CDA, VVD, PvdA
 Motie aangenomen met 16 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen
 Voor stemden de fracties van 
 HBB, VVD, CDA, GL en PvdA
 Tegen stemde de fractie van D66
3.  Motie over de structuur van de begroting
 indieners: raadsbreed
 Motie unaniem aangenomen

4.  Motie ‘Oplossing verkeersknelpunten voor 
fietsers, wandelaars en spelende kinderen’

 indieners: GL, PvdA
 Motie unaniem aangenomen.
5.  Motie ‘Culturele opwaardering Oude Kerk’
 indieners: PvdA, GL, CDA, VVD
 Motie unaniem aangenomen
6.  Motie ‘vergroten bereik minimabeleid’
 indieners: PvdA, GL, CDA
 Motie unaniem aangenomen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen
Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 27 november 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een trapopgang t.b.v. een 
  bovenwoning aan de Binnenweg 21 
  - openbaar - 
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van spandoekreclame aan de 
  Cruquiusweg 27 - openbaar -
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 

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

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 november 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 november 2014

- Vragenuur

Hamerpunten
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen 

van Wob-verzoeken

Overige punten
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 november 2014
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een groene herenfiets, merk Altra Cum Laude, 

met twee lekke banden, vastgeketend aan de 
Geniebrug aan de Leidsevaartweg;

- Een blauwe damesfiets, merk Hoenson sport, 
met een lekke achterband, ter hoogte van de 
Julianalaan/Binnenweg.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie 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 bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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



Eerste turnweekend 22 en 23 november  
voor wedstrijdgroep GSV Heemstede
Heemstede - Aankomend 
weekend komen de wedstrijd-
turnsters van GSV Heemstede 
voor de eerste keer dit seizoen in 
actie. Er is de afgelopen weken 
door de meisjes hard getraind 
om op deze eerste voorwedstrij-
den goed te kunnen presteren. 
Naast GSV Heemstede doen nog 
elf verenigingen uit het rayon 
Kennemerland mee. Het zijn de 
eerste voorwedstrijden van het 
district “Mid West”. Er wordt ge-
turnd in verschillende klassen op 
vier onderdelen: brug, sprong, 
balk en vloer.
Zaterdag turnen voor GSV 
Heemstede: Irene, Damitha, Ires, 
Hanna, Cindy en Marlijn. De eer-
ste wedstrijden beginnen om 
9.00 uur (warming up tijd) en de 
dag wordt om c.a. 14.30 uur af-
gesloten. Zondag komen Ka-
thleen, Nikki, Maia, Emilie, An-
ne, Eva, Laura, Kyra, Mania, Zoe, 

Christa, Mirre, Rivka en Vera in 
actie. GSV Heemstede heeft dan 
samen met TIOS uit Limmen de 
organisatie. Ook dan beginnen 
de eerste wedstrijden met de 
warming up om 9.00 uur en zijn 
dan om ongeveer 19.00 uur af-
gelopen. De wedstrijden worden 

gehouden in Sporthal De Walvis, 
van Loenenlaan 1, Beverwijk.

De entree is 2,50 euro per dag 
en kinderen t/m 12 jaar betalen 
1,25 euro en dat is inclusief een 
informatieoverzicht van de wed-
strijden.

Tweede kinderboek van 
Dorien van Vlijmen

Heemstede - Vrijdagmiddag 21 november presenteert Dorien 
van Vlijmen (afkomstig uit Heemstede) haar tweede kinderboek 
‘Haas & Dientje Glimlachend’.
De illustraties zijn van Marion Vrijburg. De presentatie vindt 
plaats bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede 
en de aanvang is 16.30 uur. Toegang vrij.
 
Voorlezen, lezen, kijken, nadoen en hardop denken doe je met 
dit boek voor kinderen van 5 jaar tot 99 jaar. Haas is een haas 
en Dientje is zijn beste vriendinnetje. Samen hebben zij een 
grote vriendenkring met wie zij van alles beleven en bepraten. 

Ze gaan naar een heel bijzonder land, Glimlachland. Onderweg 
maken ze van alles mee. Ze komen op mooie plekjes en ont-
moeten bijzondere dieren en ze ontdekken dat er een geheim is 
in Glimlachland. Een geheim waar je blij van wordt...

Heb je een vraag of wil je iets leuks vertellen, dat kan. Iedereen 
uit het boek kun je bereiken via de facebookpagina van Haas & 
Dientje: www.facebook.com/HaasenDientje. Daar kan je vrien-
den met ze worden!

NAH café over verandering 
in de zorg

Regio - Diverse media berichten 
dat  er veel verandert in de zorg 
in 2015. Dat is voor veel mensen 
een grote zorg. Mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
hebben vaak ook nog het pro-
bleem dat ze zelf niet altijd goed 
instaat zijn deze problematiek te 
overzien of er op in te spelen.
Op zaterdag 29 november zal 
een medewerker van MEE 
Noord-West Holland tijdens ons 

maandelijks NAH café proberen 
om de meeste vragen te beant-
woorden. 
U bent welkom op de Floren-
ce Nigtingalestraat 3 in Haar-
lem (locatie Heliomare-Haarlem) 
vanaf 13.30 uur. Toegang is gra-
tis, consumpties voor eigen re-
kening. Aanmelden vooraf is ge-
wenst (niet verplicht) en kan op 
tel: 023-5291336 (boodschap in-
spreken is voldoende).

Binnendoor, alleen voetgangers
Wat een leuk straatje van de Binnenweg naar de Blekersvaart. Leuke winkels hier. Maar: O, o, Binnen-
door. Ouderen met of zonder rollators, moeders en vaders met kinderen, mensen met honden gaan 
naar hun bestemming. Maar: O, o, Binnendoor is soms gevaarlijk. We mogen niet fietsen, niet brom-
men, ook niet bakfietsen. Er staan en hangen duidelijk borden; alleen voetgangers.

O,o, Binnendoor; wat wordt er gefietst, gebromd en gebakfietst. Ongelooflijk veel van de Binnenweg 
naar de Blekersvaart. De gehele dag. O, o, Binnendoor, wie helpt je? Handhaving: nee; politie: nee. 
Hopend op een oplossing want niemand doet iets.
O, o, Binnendoor, hopend dat handhaving of anderen je helpen.

J. v.d. Berg, Von Brucken Focklaan 22a. Heemstede.

INGEZONDEN

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

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

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

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

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

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

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

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 26 september 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- N. Mimon Embarek, geboren 03-06-1965, 

Sportparklaan 58

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 

AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).
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