
www.brantjeswijn.nl

5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl18 november 2015

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

ZONDAG OPEN!

KERSTMARKT!
Gezellige
IEDERE ZONDAG T/M 20 DEC VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

Deze week in De krant!Volgende week in deze krant

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede – Het feest van Sinterklaas staat 
natuurlijk in schril contrast met de afschuwelij-
ke aanslagen in Parijs op vrijdagavond. Bij me-
nig volwassene en bij de grotere kinderen zal 
het verdriet of angst ongetwijfeld in het achter-
hoofd hebben gespeeld bij het opstaan zater-
dagmorgen. De dag dat Sinterklaas aan zou ko-
men in Heemstede. Bij veel mensen zal toch het 
gevoel van ‘we laten ons niet bang maken’ de 
overhand hebben gehad. Dapper en wellicht 

met een vernieuwd gevoel van saamhorigheid en 
warmte werd Sint feestelijk onthaald in de Haven 
van Heemstede.
Het kinderfeest blijft een feest om te vieren. 
Een feest van traditie, liedjes en blije gezichten. 
En oja, van cadeaus, waarvan leven in gezond-
heid, vrijheid en veiligheid misschien nog het 
grootste cadeau is dat helaas niet ieder op deze 
wereld mag ontvangen. 
Joke van der Zee

Sinterklaas warm onthaald
Na de ontvangst door burgemeester Heeremans volgde de rijtoer door het centrum van Heemstede.
Meer foto’s en verslag van Ton van den Brink elders in deze krant.

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

25 NOVEMBER
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

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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Spaar voor GRATIS 
kwartet. OP=OP

7.50
Parijs ontwaakt

‘’Il est cinq heures, Paris 
s’eveille”, (Het is vijf uur, Parijs 
ontwaakt) zong chansonnier 
Jaques Dutronc eens in 1968. 
Op zaterdag 14 november ont-
waakte Parijs uit een nacht-
merrie die daar de avond er-
voor plaatsvond. De bloedigste 
aanslagen die de stad sinds de 
Tweede Wereldoorlog niet meer 
heeft meegemaakt. Onwerke-
lijk, niet te bevatten.

Die avond was ik met twee 
vrienden naar de film en vernam 
het nieuws via nu.nl. Ik ben re-
gelmatig voor Air France – KLM 
in Parijs geweest en ken de 
stad door en door. Parijs staat 
synoniem aan de trots van de 
Fransen. Ik heb daar lieve Fran-
se vrienden wonen. Ik zocht ge-
lijk contact met ze, ze waren 
gelukkig in veiligheid. Een goe-
de vriend van mij zou daar met 
zijn gezin naar de voetbalwed-

strijd gaan in het stadion, waar 
de bommen buiten zijn ontploft. 
Door omstandigheden was dit 
bezoek gelukkig niet doorge-
gaan. Bizar. Ik las de verslagen-
heid in zijn woorden. Ook het 
10de arrondissement rond het 
kanaal Saint-Martin en la Pla-
ce de Republique ken ik goed. 
Ik verbijf daar graag. Het is een 
typisch gezellig quartier voor 
de Parijzenaars, met name jon-
ge mensen en studenten, waar 
ze uit eten gaan, borrelen en de 
theaters bezoeken. Juist op vrij-
dagavond. In schreef ooit over 
dit quartier een reisartikel. Op 
het journaal zag ik de etablis-
sementen in het 10de voorbij-
komen waar ik ook vaak was…  
nu gebrandmerkte plekken van 
gruwelijkheden en afschuw. 

Voor het eerst zag ik niet de 
lichtstad Parijs, maar een zwij-
gende aangeslagen stad, die 

huilt. Parijs heeft aangetoond 
dat het allemaal dichtbij is.

Nu ontwaakt de stad opnieuw 
en pakt het leven weer op met 
moed en daadkracht. De be-
trokkenheid is enorm en houdt 
mensen bezig. Zoals beschre-
ven in dit gedicht van Anna, dat 
de redactie ontving.
Bart Jonker

Parijs
Ik ga zelden naar de kerk
maar nu; na Parijs
ging ik wel
om troost te vinden
maar vond die niet
wel vloog in de kerk
een zwarte vlinder
voor mij het toppunt
van rouw
Anna, Heemstede
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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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag   22  november, ds. 
J.E.Th. Nak-Visser .
Laatste zondag kerkelijke jaar.
Aanvang 10. 00 u ur.                                         

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 22 november, Laatste 
zondag kerkelijk jaar.
Oude Kerk, Wilhelminaplein: 
ds. A. Molendijk en ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar; Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 22 november, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smalbrug-
ge, Herdenking overledenen en 
viering Heilig Avondmaal
Zondag 29 november, 10u. Voor-
ganger Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 6 december, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge, Kinderkerk

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Op de Facebookpagina ‘Nos-
talgisch Heemstede’ reageer-
den veel mensen op en over de
Camplaan in 2013, waar veel in-
formatie uit te halen was via 
(oud)bewoners rondom het pand 
Camplaan 49.
Het pand op de Camplaan is van 
1899. Dit was al een slijterij annex 
café. Je kunt nu nog zien waar 
de ingang zat. De toenfoto is van 
Fien Ludlage, dochter van uitba-
ter Cor B. van den Heuvel, die 40 
jaar het beheer had over Café 
Groenendaal. Eerst had dhr. v.d. 
Heuvel 1,5 jaar een kruideniers-
winkel op de Kerklaan. Volgens 
Fien heeft haar vader In 1926 het 
reeds bestaande pand in gebruik 
genomen. Na een fl inke restau-
ratie en aanbouw op de Valken-
burglaan werd de zaak heropend 
met het leggen van de eerste 
steen op 23 maart 1933. Ten tij-
de van o.a. de Flora in 1953 kwa-
men er busladingen mensen om 
te komen eten. Dhr. V.d. Heuvel 
had toen zijn pand versierd met 
allemaal vlaggetjes. Ongeveer in 
1966 nam zoon Joop het bedrijf 
over en maakte er een uitgebreid 
restaurant van. Bruiloften, een 
biljartclub en zelfs dansles door 
dansleraar J. Booms (dansclub 

Groenendaal) waren een gro-
te trekpleister. Het is Café-koffi e-
huis Yverda vanaf 1974. De huidi-
ge eigenaren, fam. Beck (inmid-
dels 2de en 3de generatie) zit er 
sinds 1977 in en toen werd het 
“Yverda” genoemd. Het bijzonde-
re is dat de ingang op de Valken-
burgerlaan ligt, maar het adres is 
nog steeds Camplaan 51.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens van oktober 2015 laat een 
bijna identiek plaatje zien t.o.v. 
het verleden.
Mocht u meer over dit pand we-
ten dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Opheikens) 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (31)

Buste Koning Willem 1 
onthuld in Brussel
Heemstede - Tijdens het Colloquium 200 jaar Grondwet 1815 in 
het Paleis der Academiën te Brussel is vrijdag 13 november het 
nieuwe borstbeeld van Koning Willem 1 onthuld.

De buste is vervaardigd door de Heemsteedse beeldhouwster
Ellen Wolff. Links van haar ziet u Staatsraad dr. Jeroen van Nieu-
wenhove.
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Bij ‘De Roos’ op 21 november:
Leuchtturm zorgt voor dag- en 
notitieboeken met eigen naam en tekst
Heemstede – Vooral onder jon-
geren is het bijhouden van per-
soonlijke data in een notitieboek 
dagelijkse kost. Naast de lap-
top, tablet, telefoon is een dag-
boek bijhouden al bijna net zo 
spannend als je digitale agen-
da. Vooral als je zo’n notitieboek 
kan krijgen in je eigen kleur met 
een tekst en datum die je zelf
erop wilt hebben. Op zaterdag
21 november kunt u op het door 
u aangekochte adresboek of no-
titieboek een eigen tekst, naam 
en of datum laten drukken. ‘De 
Roos’ aan de Binnenweg 110 
heeft een heel kort lijntje met 
Leuchtturm, een degelijke fabri-
kant van heel veel papieren as-
sistenten als agenda’s, notitie-
boeken, dag- en weekplanners, 
zelfs 5-jaren planners, albums in 
verschillende kleuren. Er is zelfs 
een notitieboek dat meegaat in 
het digitale tijdperk. Schetsen 
en aantekeningen in dat speci-
ale notitieboek kunt u met een 
app die al op iedere pagina zit, 
zo verzenden.  Zo gaat Leucht-
turmm mee in het digitale leven. 
Ze begonnen ooit in 1917 met 
het maken van postzegelalbums, 
daar waren ze heel goed in. Nog 
steeds denken ze vooruit en
maken hun papieren produc-
ten aantrekkelijk voor iedereen 
die in het digitale leven toch het
gemak van papieren produc-

ten kan waarderen en gebrui-
ken. Zaterdag 21 november is 
het Leuchtturmdag bij de Roos 
aan de Binnenweg. Dan komt 
de fabrikant uw aankopen be-
drukken met uw naam, datum of 
tekst. U mag ook eerder uw keu-
ze maken en uw tekst vast opge-
ven, dan wordt die zaterdag ge-
drukt en hoeft u niet te wach-
ten, want het drukken is nog al-

tijd handwerk. Altijd leuk om 
even bij de Roos binnen te lo-
pen om te zien hoe die analo-
ge wereld van de eenvoudige
agenda of notitieboekje in het 
digitale tijdperk meegaat en met 
al de kleuren en teksten gezien 
mag worden naast uw laptop, 
tablet of mobiel. Binnenweg 110 
bij de Roos.
Ton van den Brink 

‘Ekster’ te vinden aan Cloosterweg, 
niet aan Cloosterlaan

Heemstede – Mariella Molleman is onlangs een nieuwe winkel
begonnen: Ekster. Leuke snuisterijen met een tweede leven
oftewel: vintage. Vorige week schreef de Heemsteder er al over.
Jammer genoeg is toen het adres foutief gepubliceerd. Niet aan
de Cloosterlaan 2 vindt u dit leuke winkeltje maar aan de
Cloosterweg 2. Komt u ook eens kijken, wie weet vindt u net dat 
grappige Sintcadeau of kerstpresentje? Geopend elke vrijdag en 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Rectifi catie

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Een herinnering 
voor later

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Haarlem.
Tel. 023-5310 238

Foto’s
“Foto’s maken tijdens de be-
grafenis? Nou nee, dat lijkt 
me niet gepast.” 
Dit is vaak de reactie als wij 
voorstellen om foto’s te ma-
ken van momenten tijdens 
het laatste afscheid. In eer-
ste instantie vinden mensen 
het soms een beetje vreemd: 
foto’s en de dood lijken een 
tegenstelling. Toch zien we 
twee dagen later toch een 
zoon of dochter met een fo-
totoestel die foto’s maakt van 
de bloemen of van het sluiten 
van de kist. Van alle cruciale 
momenten in het leven zijn 
foto’s en vaak ook een DVD.  
Een huwelijk, geboorte, vrij-
gezellenfeest, allerlei speciale 
momenten worden vastge-
legd voor later. Dus waarom 
het laatste afscheid niet?
Foto’s kunnen gemaakt wor-
den door een professionele 
fotograaf. Diverse fotografen 
hebben zich er in gespeciali-
seerd foto’s te maken bij een 
uitvaart. Natuurlijk kunt u ook 
iemand uit de kennissenkring 
vragen dit te doen. Van tevo-
ren kunt u bespreken wat u 
gefotografeerd wilt hebben. 
Hierbij valt te denken aan het 
lopen van de stoet, de kist 
met de bloemen of de men-
sen als overzicht in de aula, 
de verschillende sprekers, 
het dragen naar het graf, enz. 
Later kan er een mooi herin-

neringsboek van gemaakt 
worden, waarin u bijvoor-
beeld ook de toespraken kunt 
opnemen. 

DVD
Als bijvoorbeeld kinderen een 
van hun ouders verliezen is 
het te overwegen een dvd te 
laten maken van de uitvaart. 
Voor kinderen gebeurt er heel 
veel op de dag van de begra-
fenis of crematie. Misschien 
missen ze dingen of kunnen 
ze niet alles in zich opnemen. 
Het kan helpen in de verwer-
king om thuis nog eens naar 
de dvd van die dag te kijken. 

Een opname op CD
Veel mensen beleven de 
dag van de uitvaart heel in-
tens. Toch horen we dat men 
slecht onthoudt wat er ge-
zegd is tijdens de afscheids-
bijeenkomst. Het niet goed 
onthouden hangt samen met 
het rouwen. Daarom kan het 
fijn zijn als de hele afscheids-
bijeenkomst op een CD is op-
genomen. Dan is het mogelijk 
later, op een geschikt mo-
ment, nog eens te luisteren 
naar de toespraken en naar 
de muziek.
Dat zal verdriet oproepen en 
tegelijk kan het troostrijk zijn.

Een tastbare herinnering voor 
later is een kostbaar iets om 
te hebben.

Heemstede - 
November 2015 
zit de Wereld-
winkel 30 jaar 
aan de Raadhuis-
straat 29 in Heem-
stede. Ooit begon-
nen, 37 jaar geleden aan de 
Koediefslaan, wisten de vrijwilli-
gers van de Wereldwinkel, toen 
nog Solidariteitswinkel geheten, 
in 1985 het pand aan de Raad-
huisstraat te bemachtigen.
De inspanning van Wim Roos-
ma en Frans Zonneveld, inder-
tijd voorzitter en secretaris van 
de stichting en de hulp van de 
Gemeente Heemstede waren 
bijzonder. Hun doortastendheid 
en hulpvaardigheid alsmede de 
inzet door de jaren heen van 
de vele vrijwilligers hebben er 
toe geleid dat de Wereldwinkel 
Heemstede in 2015 gezien mag 
worden. Een moderne Fairtrade 
Cadeauwinkel.
Meer dan 30 jaar geleden was 
de drijfveer voor de Wereldwin-
kel het verbeteren van de leef-
omstandigheden van de kof-
fi eboeren in Latijns Amerika en 
Afrika. Al vrij snel kwam daar 
kunstnijverheid bij. Wie kent nog 

de jute tassen en het aardewerk 
uit Bangladesh? Handgeverfde 
stoffen en leren tassen uit Bur-
kina Faso. Inmiddels kent vrijwel 
iedereen het verhaal van de Max 
Havelaar koffi e en nemen we die 
inmiddels mee in de duurzame 
jute tas uit de supermarkt.
In de Wereldwinkel is het daar 
niet bij gebleven. Steeds meer 
importeurs, vaak ontstaan uit 
reis-, werk of adoptiesituaties 
brachten producten naar Euro-
pa. Door de jaren heen werd de 
import geprofessionaliseerd. Er 

kwamen fairtrade criteria: eerlijk 
loon voor de makers, aandacht 
voor onderwijs en scholing van 
de producenten en hun familie. 
Verbetering van de leefomstan-
digheden, aandacht voor milieu 
en verbetering van de productie-
processen.
2015 koopt de klant in de We-
reldwinkel een kwalitatief goed 
product dat voldoet aan moder-
ne eisen. Trendy en met aan-
dacht voor duurzaamheid. Ca-
deaus die op meerdere vlakken 
een goed gevoel geven.

Vanaf 21 november krijgt u een 
weeklang bij uw aankoop in
Wereldwinkel Heemstede een 
fairtrade traktatie met daarbij 
de kans op 30 % korting op een 
product naar keuze.

De Wereldwinkel Raadhuisstraat 
is van half november tot de kerst 
ook open op maandagmiddag! 
Verder open van dinsdag t/m 
vrijdag van 10 – 17.30 en zater-
dag van 10 – 17.00 uur.

straat 29 in Heem-

Wereldwinkel trakteert…
30 jaar aan de Raadhuisstraat!
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Bestemmingsplan Landgoederen en 
Groene gebieden taai dossier
Heemstede - Heel Heemstede 
is nu beschreven in nieuwe be-
stemmingsplannen op de Land-
goederen en Groene gebieden 
na. Op 12 november behandelde 
de commissie ruimte de nota van 
het college. Het werd een lasti-
ge en vooral lange avond. Voor-
al raadslid Leenders (VVD) roer-
de zich danig in het debat. Wat 
heeft de Hartekamp nu gemeen 
met de Kadijk vroeg hij zich af. 
“Is het niet beter meerdere be-
stemmingsplannen te maken 
want nu komt alles op een hoop.” 
Wethouder Ates had intensief 
contact gehad met bezitters van 
de landgoederen. Hij hield de 
commissie voor dat het beleid 
uitgaat van conserveren. Daar-
naast wees hij erop dat de Pro-
vincie een dikke vinger in de pap 
heeft en vooral groen te willen 
houden wat groen is. Dit botst 
hier en daar met de wensen van 

de eigenaren. Sommige willen 
niets, sommige willen bouwen, 
sommigen restaureren met iets 
meer ruimte. Anderen willen met 
de opbrengst van huurwoningen 
het historische bezit instant hou-
den. De wensen en belangen zijn 
nogal divers. Volgens Ates wordt 
ook gekeken naar economische 
gronden als dat leidt tot behoud 
van de panden en of het groen. 
Fracties drongen er op aan, dat 
mocht de gemeente iets toezeg-
gen, er toch een minimale eis 
moet komen dat het betreffende 
landgoed dan opengesteld wordt 
voor het publiek. Een 20 tal land-
goederen of gebieden passeer-
de de revue. Leenders wilde wel 
eens weten wie dan wel bepaalt 
of iets van economisch belang is. 
Maas (PvdA) zag wel iets in het 
hier en daar bouwen voor mid-
deninkomens in groene gebie-
den. Uit het antwoord van Ates 

bleek dat het de eigenaren zijn 
die met een plan komen. De ge-
meente kan niet sturen op soci-
ale woningbouw op privéterrein. 
D66 was voor het voorliggende 
plan. Klaasen (D66) gaf een on-
dertitel mee. “Het is nee, tenzij.“ 
Van Vlijmen (CDA) stelde dat het 
Heemsteedse karakter zich ken-
merkt door groen. Dit plan gaat 
daarvan uit en ging akkoord. De 
Zeeuw (GL) mist het maatwerk 
zoals het ruilen van meters voor 
meters. Leenders bleef het niets 
vinden en waarschuwde het col-
lege zich in de vingers te snijden 
met deze aanpak.
De meerderheid stemde in met 
de voorstellen van het college. 
Het onderliggende stuk is na te 
lezen op de site van de gemeen-
te. Mogelijk nog dit jaar komt 
er een defi nitieve versie van het 
laatste bestemmingplan.
Eric van Westerloo

Voorwoord  
Toen we een mogelijk onderwerp voor zijn volgende column
bespraken was het nog ver voor de afschuwelijke aanslagen in 
Parijs. Het onderwerp ‘typisch Hollandse feestdagen’ kon niet
verder af staan van de daad van terreur in de Franse hoofdstad. 
We vroegen Kahled om een korte reactie op de gebeurtenissen 
in Frankrijk.

“Zeer zeker zijn we verdrietig over wat er gebeurd is in Frankrijk. 
Dat is de terreur waar wij in Syrië onder leden.”

Redactie

St Maarten, waarom aan 
onze deur voorbij?

Een paar dagen voor 11 november op de school van mijn doch-
ter werd mij verteld wat de kinderen doen op deze speciale dag
in Nederland. Ik moest mijn twee dochters zo goed als ik kan uit-
leggen over het idee van deze dag.

Op de 11e in de avond, rond 19.00 uur verwachtte ik een klop op 
onze deur en dan kinderen die liedjes zingen zodat ik ze snoep en 
chocolade in ruil daarvoor kon geven zoals we voorbereid hadden. 
Maar dat gebeurde niet en ik voelde me beschaamd omdat ik mijn 
dochters had verteld dat dit wel zou gaan gebeuren op deze dag. 
Zo had ik immers op school begrepen.

In de tussentijd hoorde ik stemmen van groepen kinderen met hun 
ouders buiten. Ze zongen en droegen lampjes in lantaarns.
Ik besloot niet te wachten op de klop op onze deur. Haastig bege-
leidde ik mijn dochters naar buiten. Ik was van plan zelf maar op 
deuren van buren te kloppen.

Toen we uit huis liepen troffen we een groep van mijn dochter 
klasgenootjes met hun ouders en ze lieten ons bij hen voegen.
Gedurende anderhalf uur klopten we op de deuren van meer dan 
10 huizen en alle kinderen werden vriendelijk ontvangen en ze
waren blij.

Voor mij waren er drie verrassingen:
De eerste is dat mijn dochters meezongen met de kinderen. Dit 
betekent dat ze sneller dan ik had verwacht de taal leren.
De tweede verrassing is we te veel snoep kregen om te dragen.
En de derde: Dat de reden waarom de kinderen niet hadden
geklopt op onze deur was dat ons 
huis op de tweede verdieping is. 
Ze willen liever huizen waarvan de 
deur rechtstreeks op de straat uit-
kijkt. 

Niet meer, niet minder. Ik was mis-
schien bang dat het een andere re-
den had maar daar bleek gelukkig 
niets van waar.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column

Bisdom en Zeeverkenners
krijgen geen bouwvergunning
Heemstede - Voormalig wet-
houder Van de Stadt had drin-
gend behoefte aan grond om een 
mooi pad aan te leggen vanaf de 
nieuwe Kwakelbrug naar Hage-
veld. Hij klopte aan bij het Bis-
dom Haarlem dat nog wel een 
onrendabel strookje grond had. 
Als voorwaarde bedongen zij te 
mogen bouwen op het resteren-
de stukje grond. Er zou daar een 
clubhuis komen voor de Zee-
verkenners. De wethouder zeg-
de toe zich daarvoor in te zetten.
In de stukken staat dat de ge-
meente een inspanningsverplich-
ting op zich zou nemen en zo ge-
schiedde. De nieuwe wethou-
der Ates bood namens het col-
lege de commissie ruimte aan te 
starten met de voorbereiding het 
stuk grond van agrarisch naar re-
creatie te bestemmen. De voltalli-
ge gemeenteraad zag niets in het 
plan en wees het af. Als het Bis-
dom dwars gaat liggen zal de ge-
meente het lapje grond van het 
pad moeten onteigenen. De be-
woners van de Mozartkade wa-
ren blij met het standpunt van de 
commissie.

Aan de Cruquiusweg wordt al ja-
ren lang gewoond in een pand 
dat als bedrijf/opslagplaats is 
bestemd. De huidige bewoners 
vroegen, bij inspraak, om het ge-
dogen voort te zetten. De com-
missie ruimte dacht daar anders 
over.
Het bleek dat het pand al 30 
jaar, zij het min of meer illegaal, 
wordt bewoond. Dit was eerder 
al rechtgetrokken via een per-
soonsgebonden recht. De com-
missie droeg de wethouder het 
pand nu maar een defi nitieve 
woonbestemming  te geven.

Manege en brug
Een aanvraag voor een buiten-
manege op de huidige bollen-
velden aan de Kadijk schiep ver-
warring. Een bewoner/eigenaar 
vroeg dit aan maar nam voor het 
gemak de grond van de buur-
man, tevens eigenaar van grond, 
ook maar mee. De buurman 
heeft geen zin in een paarden-
bak en zeker niet op zijn terrein. 
Het college zoekt uit hoe dit nu 
werkelijk zit.
Evenzo was één van de bezitters 

van grond aan de Glipperweg 
niet gekend in welk plan of ge-
sprek dan ook. Zijn broer, mede 
eigenaar, was wel geïnformeerd. 
Een van de broers zal een stuk 
van zijn tuin moeten afstaan voor 
de verbreding en versteviging 
van een bestaande brug.

Door wisselingen in het eigen-
dom van grond en bruggen zal 
het college eerst klaarheid moe-
ten brengen in eigendomsituatie 
alvorens de commissie en raad 
kan besluiten.

Een huisje op het terrein van Ha-
geveld heeft geen tuin. Wel is het 
omringende land 3.000 m2 groot. 
Heeft iemand een tuin dan mag 
hij of zij fl ink bijbouwen. Dit huis 
heeft geen tuin maar wel een 
park/bos. Het college vroeg toe-
stemming (uit)bouw toe te staan. 
De commissie ruimte gaat hier-
mee akkoord.
De huidige kapel op Hageveld 
krijgt een woonbestemming. 
Ook hierin ging de commissie 
mee.
Eric van Westerloo

Lezing Jan Oostenbrink: ‘Innerlijke Bereidheid’
Heemstede - Jan Oostenbrink 
is spiritueel therapeut, coach, 
auteur en uitgever. Hij schreef 
een autobiografi e en grondbe-
ginselen van Bewustwording & 
Verandering’.
Op 11 oktober j.l. vond de boek-
presentatie plaats van zijn boek 
Innerlijke Bereidheid. Een de-
buut op basis van 30 jaar zelf-
onderzoek. “Wie ben ik echt? 
Waarvoor ben ik geboren? Wat is 
het doel van mijn leven?  Is het 

waar wat ik waarneem? Wat is 
mijn allerdiepste wens?”

De auteur geeft een ongekend, 
realiseerbaar perspectief op het 
doel van het leven: onze indruk 
van beperktheid en de angst 
voor de wereld ongedaan te ma-
ken. Onze zorgen verdwijnen 
naar de achtergrond en we ko-
men toe aan onze allerdiepste 
wens en de ervaring wie we wer-
kelijk zijn.

Jan: “Als je het serieus neemt, 
heb je veel geluk in je leven.” Na 
de lezing is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen en kopen 
en signering van het boek.

De lezing ‘Innerlijke Bereidheid’ 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op donder-
dag 26 november om 20.00 uur. 
Entree: 8,-.
Reserveren: (023)548 38 28 kies 
1.

Heemstede Herdenkt
Heemstede – Op een sfeer-
vol verlichte Algemene Be-
graafplaats wordt vanavond, 
woensdag 18 november, 
‘Heemstede Herdenkt’ geor-
ganiseerd.

De herdenking is van 18.00 tot 
21.00 uur op de locatie aan de 

Herfstlaan 3 in Heemstede. In 
de aula is een herdenkings-
dienst waar Pieter Terpstra 
spreekt. Het koor Voci Vivaci 
brengt passende muziek en bij 
de urnenmuur speelt een har-
piste. De bijeenkomst wordt 
ingeleid door wethouder Hel-
een Hooij.
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Participatiewet geeft gemeente kopzorgen
Heemstede - Niet dat Heemste-
de per 1 januari direct in de pro-
blemen komt, toch werpt de in-
voering van de Participatiewet 
haar schaduw vooruit. Was het 
sociale landschap tot nu toe re-
delijke overzichtelijk vanaf 1 ja-
nuari 2016 gaat de boel op de 
schop. De sociale werkplaat-
sen, zoals in onze regio Paswerk, 
staan geen nieuwe instroom 
meer toe. Zij die via Paswerk op 
31 december een vast contract 
hebben behouden dit tot aan 
hun pensioen. Mensen zonder 
vast contract, op de wachtlijst 
of nieuw aangemeld vallen on-
der het regime van de gemeente. 
Voor hen wacht of een werkloos-
heidsuitkering of de bijstand. Of, 
en dat is nu juist de bedoeling, 
worden mensen aan werk ge-
holpen. Heemstede werkt samen 
met de regio gemeenten, het 
UWV, werkgevers en werkne-
mers organisaties. Via dit” Werk-
plein” komt alles samen. Minis-
ter Kleinsma heeft doelen ge-

steld. Zo moeten er in Neder-
land 125.000 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan 
een baan worden geholpen. Het 
idee is om 100.000 mensen in het 
bedrijfsleven aan de slag te krij-
gen en 25.000 bij de overheid in 
dienst te nemen. Het zijn men-
sen die momenteel in de WAO 
zitten maar ook Wajongers val-
len hier onder. Voor deze laatste 
groep gaat er ook het een en an-
der veranderen. Voor Wajongers 
van voor 2010 volgt mogelijk een 
herkeuring. Zij die echt niet kun-
nen werken behouden hun uit-
kering. Kunnen zij deels werken 
dan behouden ze hun uitkering, 
al gaat die in 2018 wel omlaag 
naar 70% van het minimum loon. 
Voor bijstand en bijzondere bij-
stand moet men bij de gemeen-
te zijn. De wet Werk en Bijstand, 
wet Sociale Werkvoorziening en 
de Wajong valt per 1 januari on-
der één wet, de Participatiewet. 
Ook de WMO is aan veranderin-
gen onderhevig. De gemeente is 

opgedragen zoveel en zo lang 
mogelijk mensen thuis te laten 
wonen. Dat heeft consequenties 
in fi nancieel opzicht, maar ook 
voor de inzet van medewerkers. 
De gemeente mag persoonsge-
bonden budgetten toekennen. 
De betaling loopt dan via het 
CAK. De gemeente moet man-
telzorgers ontlasten en een ei-
gen bijdrage vragen aan hen die 
huishoudelijke hulp ontvangen. 
Er zijn inschattingen gemaakt 
wat dit voor de gemeentebe-
groting betekent. Of de aanna-
mes correct zijn zal gaandeweg 
het jaar blijken. Vooral in fi nanci-
eel opzicht is onduidelijk wat het 
gaat kosten. Wethouder Christa 
Kuipers is vol goede moed. Het 
begeleiden naar werk komt heel 
langzaam opgang. De gemeente 
zelf heeft via Paswerk al 20 men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt aan het werk. In de 
regio zijn 148 mensen aan werk 
geholpen. 
Eric van Westerloo

Heemstede – Van oudsher zijn 
het tulpen, narcissen en hyacin-
ten, van rassen waar u nog nooit 
van gehoord hebt. Ze worden 
geveild bij opbod net als de fl es-
sen whisky, likeur, jajem, wijnen, 
bessen, gin, waarmee je volgens  
Hart voor Koken heel lekker kan 
koken in plaats van drinken. Vrij-
dagavond 20 november in het 
EHBO gebouw naast de Bavo 
kerk aan de Herenweg, kunt u 
een avond lang bieden op een 
kleine 350 kavels die door de 
veilingmeesters vakkundig wor-
den geveild. Ze leerden het van 

vader op zoon. Naast de bollen 
en drank lijken de kavels in het 
boekje wel een warenhuis. Boe-
ken, toilettassen,  hazenpepers, 
Rituals, konijnenbouten, eie-
ren van de boer, koffers, vogel-
huisjes, dagcrèmes, diners voor 
twee, fi etssloten, zwemmen, ten-
nissen, braadkippen, tot legpuz-
zels en huishoudelijke hulp toe. 
Allemaal artikelen geschonken 
door de plaatselijke midden-
stand en  betrokken particulie-
ren Onbekommerd bieden mid-
dels een biednummer die u bij 
binnenkomst wordt uitgereikt. 

Strikt persoonlijk. Er wordt geen 
opgeld in rekening gebracht u 
krijgt zelfs de drankjes en hap-
jes aan uw tafeltje. De opbrengst 
is voor de verwarming van de 
Bavo kerk die nu  vervangen 
moet worden,want die echt op. 
Een dure grap, maar op die ma-
nier toch leuk om die mooie kerk 
warm te houden. U hoeft er niet 
warmpjes bij te zitten, want de 
ervaring in die 139 keer dat de 
veiling gehouden wordt, is dat de 
prijzen voor iedereen leuk zijn. 
Lach maar om de uitschieters! 
Ton van den Brink 

Ruby ging gezellig mee 
naar Schiphol om haar 
baasje op te halen. Zo-
als iedereen weet is het 
bij de roltrappen altijd 
opletten, maar dat is voor honden net iets moeilijker. Wij wor-
den gek van het continu ‘mind your step’ bij alle roltrappen. Ru-
by had gehoopt dat ze hier wel op had gelet, want ze is blij-

ven haken met haar teen-
tje bij de roltrap. Erg schrik-
ken, want het doet pijn.  Ook 
voor de eigenaren, want het 
pootje begon meteen erg te 
bloeden. Gelukkig was het 
teentje zelf niet beschadigd, 
maar de nagel wel. Ruby wil-
de het wondje graag schoon 
houden en likte daardoor 
veel aan het pootje. Hierdoor 
krijgt het lichaam niet de tijd 
om het pootje te laten gene-
zen, dus kwam ze even langs 
bij ons. 
Het nagels was netjes afge-
scheurd op één klein stuk-
je na. Dit deed waarschijn-
lijk zeer bij het lopen, dus 
het laatste stukje hebben 
we voor haar verwijderd. Te-
gen het likken moet ze even 
een kraag om, zodat het li-
chaam rust krijgt. Daarnaast 
heeft ze voor de pijn een paar
dagen een pijnstiller meege-
kregen. Inmiddels loopt ze er 
alweer veel beter op en lijkt 
alles goed te herstellen. Met 
een paar weken zal het na-
geltje ook weer aangegroeid 
zijn en kan ze weer rustig 
naar Schiphol voor het vol-
gende bezoekje. 
Maar let dan op: Mind your 
step!
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Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak

Dieren in 
het nieuws

Mind
your step

Heemstede - In het weekend 
van 20, 21 en 22 november a.s. 
organiseert Tuday Funsports & 
Ski hun jaarlijkse wintersport-
beurs. Tuday Funsports & Ski 
bestaat dit jaar 5 jaar en daar-
om deze editie extra aanbiedin-
gen en acties voor de winter-
sporter. Een ruim aanbod win-
tersport materiaal, nieuw, ex 
rental, ex kinder garantieplan, 
testmateriaal en natuurlijk alle 

accessoires, bescherming, on-
derdelen en kleding.

Gratis waxen/ slijpen actie
Goed onderhouden materiaal 
verlengt de levensduur en zorgt 
voor plezier tijdens uw vakan-
tie. Breng uw materiaal voor 
onderhoud dit weekend en u 
ontvangt een bon t.w.v. ‘waxen 
en slijpen’ welke u dit winter-
seizoen kunt besteden in on-

ze shop. Vakkundig beoorde-
len wij uw materiaal en behan-
delen waar nodig. Geen onno-
dige kosten aan uw wintersport 
materiaal!
Start vrijdagavond 20 novem-
ber tot 21.00 uur, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Wij zien u graag, Tuday Fun-
sports & Ski, Nijverheidsweg 17 
te Heemstede. 
www.tudaysports.nl

Wintersportbeurs bij
Tuday Funsports & Ski Heemstede

Kerkbollenveiling sinds 1876
Doe mee aan Heemsteedse geschiedenis

Sok-sneeuwpop maken 
op de Knutselclub
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kun je op woensdagmiddag 
heerlijk met je handen bezig zijn 
en mooie dingen maken! Knut-
seljuffen Renate en Mariëlle ver-
zinnen altijd leuke knutsel idee-
en, voor jongens en meisjes!
Het begint steeds kouder te wor-
den. Krijgen we nog sneeuw? 
Wie weet! De kinderen gaan 
op woensdag 25 november al-
vast aan de slag om een sok-
sneeuwpop te maken. Sneeuw 
of geen sneeuw, jij hebt alvast je 
eigen sneeuwpop die gewoon in 
de kamer mag staan!
De Knutselclub is elke woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,- euro, 

een kaart voor 5 keer kost 22,50.
Kinderen per keer van tevoren 
aanmelden: 023-548 38 28 – kies 
1. Van maandag t/m donderdag 
tussen 9 en 16 uur en op vrijdag 
tussen 9 en 12 uur). Kinderen die 
zich van te voren hebben aange-
meld gaan voor. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.



Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom 
(grens Bennebroek) Tel. 023-5846338  

Schipholweg 1088, 2141 BG Vijfhuizen 
(grens Haarlem) Tel. 023-5581528

ma. t/m wo. 09.00 - 18.00 uur
do. of  vrij. 09.00 - 21.00 uur 
zat.               08.30 - 17.00 uur
zon.              12.00 - 17.00 uur

www.deoosteinde.nlDonderdag koopavond Vijfhuizen
Vrijdag koopavond Hillegom
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Openingstijden:

KERST
MARKT!

Gezellige
JANUARI & FEBRUARI 

2016

EUROACTIE
Met deze plantencheque krijgt u in 

januari en februari 2016 € 1,-

korting op kamer- en tuinplanten. 

E-mail: 

Bij elke € 10,- die u 
t/m december bij 
ons besteedt, krijgt u 
een plantencheque 
cadeau.

Vul uw e-mailadres 
in en blijf op de hoogte 

van onze aanbiedingen  

en tuintips!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

JANUARI & FEBRUARI 

6

WAARDE

1.00 kamer- en tuinplantenkamer- en tuinplanten

e-mailadres
in en blijf op de hoogte 

van onze aanbiedingen 

kamer- en tuinplanten.

in en blijf op de hoogte 

van onze aanbiedingen 

BIJ BESTEDING VAN ELKE €10,- ONTVANGT U EEN WAARDECHEQUE VAN €1,- 

SPAAR VOOR GRATIS 
KAMERPLANTEN!!

GezelligeGezelligeGezelligeGezelligeGezelligeGezelligeGezelligeGezellige
VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT KIJK OP WWW.DEOOSTEINDEONLINE.NL

ALLE KUNSTKERSTBOMEN

LEUK
VOOR DE 

KINDEREN

SINT
TIP! 15%OOSTEINDEKORTING

ALLE SOORTEN

ZONDAG 22 NOVEMBER OPEN !! (12.00-17.00) 

HILLEGOM en VIJFHUIZEN, NU IEDERE ZONDAG OPEN T/M 20 DECEMBER

Traditiegetrouw is bij Tuincentrum de Oosteinde aan de 
Zandlaan in Hillegom een grote kerstshow ingericht.
Zoals altijd hebben de medewerkers van het centrum
weer hun uiterste best gedaan om bezoekers op oog-
strelende manier het assortiment te tonen. Van heel klein 
kerstcadeautje tot mega-bomen, van delicaat en breekbaar

tot robuuste en stoere artikelen. Kerst is voor de een
genieten van een landelijke stijl terwijl de ander van sober
en modern houdt. Is Kerst kunst of kitsch? In elk geval niet 
meer weg te denken. Sfeer creëren waarin je je prettig en 
warm voelt en dat ook je gasten wilt bieden… zeker nu.
Altijd!                                              (Foto’s: Rein van der Zee)

Traditiegetrouw is bij Tuincentrum de Oosteinde aan de 
Zandlaan in Hillegom een grote kerstshow ingericht.
Zoals altijd hebben de medewerkers van het centrum

Kerstshow bij Tuincentrum 

de Oosteinde één en al sfeer
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Sinterklaas, heerlijk weer 
in Heemstede

Heemstede – In rijen dik stonden de kin-
deren te wachten op die ene boot tussen 
al die andere sloepen, vletjes, salonbo-
ten en een vissersbootje. Vol verwachting 
klopt ons hart, is ie wit of blijft ie zwart? Het 
leek wel Sail Heemstede in de haven aan 
de Dreef. Aan de kade stonden de kinde-
ren klaar om de Sint met zijn zwarte Pieten 
met open armen te ontvangen, vooral de 
Pieten hadden het direct druk met het uit-
delen van de pepernoten. Vanaf half twaalf 
hadden de kinderen van dans-en ballet-
studio school Jolein al gedanst aan de ka-
de. Maar toen de echte Sinterklaasboot uit 
Spanje om de hoek kwam varen, klonk er 
een gejoel, waar zelfs scheepstoeters geen 
antwoord op hadden. Klinkt ook zo lekker 
tussen die al die hoge gebouwen. Burge-
meester Marianne Heeremans en de voor-
zitter van de winkeliersvereniging WCH, 
Peter van Limburg, stonden klaar om Sin-
terklaas te verwelkomen, maar de puzzel-
piet was onvindbaar. Dat heb je nou altijd 
met dat laatste stukje. De man met de mi-
crofoon, Dennis van Rhee, nam het initia-
tief en Sinterklaas kon op het podium ko-
men. Heerlijk hier in Heemstede! Hij kon ie-
der kind recht in de ogen kijken en beloof-
de heel veel, maar de burgemeester wilde 
wel weten wanneer ze nou eindelijk een 
schoentje mocht zetten. `Dus vanaf nu hè 
Sinterklaas`! De Sint genoot van de specia-
le dans die door de kinderen van Jolein ge-
danst werd. Door de drukte kon Sinterklaas 
met moeite bij zijn koets komen. Hij maakte 
een rijtoer naar de dorpspomp waar hij heel 
veel kinderen een hand gaf. Van de Raad-
huisstraat door naar de Binnenweg waar hij 

alle winkels in feesttooi vond, klaar om ie-
dereen te helpen, te beginnen met Sinter-
klaas en zijn Pieten en alle vaders en moe-
ders van Heemstede. Sinterklaas heeft ook 
dit jaar weer een eigen residentie, het Pie-
tenpakhuis  voor de tijd dat hij in Heemste-
de blijft, de winkel naast de Hema waar je 
kunt knutselen en kleuren, als de papa’s en 
mama’s boodschappen doen. Het pieten-
pakhuis is open op: 
• zaterdag 21 november tussen 12.00 uur en 
16.00 uur
• zaterdag 28 november tussen 12.00 uur en 
16.00 uur
• woensdag 2 december tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur
• zaterdag 5 december tussen 11.00 uur en 
15.00 uur
(Sinterklaas komt die dag ook!) 

Er is ook een kleurwedstrijd:
Het is dit jaar extra spannend omdat je van-
af maandag 18 november, 4 puzzelstukken 
bij elkaar moet puzzelen. Die puzzelstukken 
vind je in die winkels waar een raamposter 
van het pietenpakhuis hangt. Makkelijk hè! 
Met die 4 puzzelstukken kun je één kleur-
plaat maken. In het Pietenpakhuis vind je 
een karton, waar je de puzzelstukken op 
kunt plakken.
Zorg dat je de kleurplaat uiterlijk 2 decem-
ber in het pietenpakhuis inlevert. 
Wie de kleurplaat mooi kleurt maakt kans 
op een leuke prijs. Natuurlijk kiest Sinter-
klaas de prijswinnaars. Maar..., Sint kijkt 
ook naar de leeftijd van de inzender, zodat 
iedereen kans maakt op een prijs.
Ton van den Brink 

Eerste HPC-certificaten 
van dit seizoen

Heemstede - De kop is er af 
voor het nieuwe seizoen Wa-
terplezier bij HPC Heemstede. 
Elke vrijdagavond wordt er tus-
sen 18.00 en 19.00 uur goed en 
met veel plezier geoefend. Aan 
het eind van iedere periode kan 
er een certificaat behaald wor-
den en ook deze keer moch-
ten alle zwemmers er weer een-
tje mee naar huis nemen. Mis-
schien gingen niet alle on-
derdelen even goed, maar het 
plezier staat niet voor niets voor-
op. Deze keer waren alle onder-
delen van het Wedstrijdzwem-
men aan de beurt. Dus niet 

alleen de zwemslagen zoals de 
moeilijke vlinderslag, maar ook 
de bijbehorende keerpunten en 
een goede en snelle startduik 
van de professionele startblok-
ken die zwembad Groenendaal 
rijk is. Trainers Nicky Slinger en 
Gijs van de Woord zijn dan ook 
supertrots op de inzet van de 
enthousiaste kinderen, die alle-
maal tussen de 6 en 10 jaar oud 
zijn.
Lijkt het je ook leuk en je hebt 
je B-diploma, kijk dan eens voor 
meer informatie op de websi-
te (www.hpcheemstede.nl) en 
vraag een proefles aan.
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Hoe kijk je tegen je winkel 
aan?
“Ik zie de winkel als een socia-
le plek met een soort keuken-
tafel. Breien bijvoorbeeld heeft 
iets gezelligs en knus. Dagelijks 
komen hier mensen met vra-
gen over brei- en haakwerk, over 
bepaalde patronen,  of  welke 
maat breinaald ze hiervoor moe-
ten gebruiken. Ik help ze daarbij. 
Donderdag- en vrijdagochtend, 
tussen 10 en 12 uur heb ik hier 
aan de tafel het ‘haak- en brei-
café’. Het is een gezellige och-
tend met koffi e en wat lekkers 
erbij en kost 2,- euro. We geven 
elkaar tips en wisselen ervarin-
gen uit hier aan tafel. Dat maakt 
‘Dream’ denk ik zo persoonlijk. 
Mensen ervaren de winkel als 
een ‘warm bad’, dit hoor ik ook 
vaak.”

Hoe heb je dit eerste jaar met 
je winkel ervaren?
“Mijn allereerste intentie was om 

een zaak op te starten met hob-
bymaterialen en wol. Ik merk dat 
wol de overhand heeft genomen, 
omdat hier de meeste vraag naar 
is. Maar ook aan fournituren is 
een enorm behoefte. Mijn assor-
timent is meer aangepast op de-
ze vraag. Een winkel runnen als 
‘Dream’ is hard werken en leer-
zaam, maar ik geniet er iede-
re dag van. Ik ervaar het als een 
hobby. Je krijgt leuk persoon-
lijk contact met klanten, omdat 
ze dezelfde hobby delen. Er ko-
men hier regelmatig vaste klan-
ten. Dat geeft me heel veel ener-
gie en voldoening. Dat is ge-
woon een heerlijk gevoel.”

Wol heb je in alle soorten en 
kleuren, kun je daar iets over 
vertellen? 
“Wol is in drie categorieën in te 
delen. Ik verkoop acryl, katoen 
en natuurlijk diverse mengingen 
van wol, met alpaca- en merino-
wol. Ik heb een groot assortiment 

Heemstede – De keukentafel staat deze keer bij Dream hob-
bymaterialen. De zaak bestaat alweer een jaar. Om precies te 
zijn was dit 5 november. Tijd voor een gezellig gesprek met
eigenares Lies Schilp.

wol in alle kleuren. En mocht ik 
het niet hebben, dan bestel ik 
de gewenste wol en heb ik deze 
snel in huis. Je merkt dat ieder-
een gaat breien, zoals omslag-
doeken, truien, mutsen shawls 
en dergelijke. Iedereen doet dat 
weer op zijn of haar eigen ma-
nier. Dat maakt mijn klantenbe-
stand zo veelzijdig.”

Je bent nu een jaar open, ga je 
dit vieren?
“Ja en om dat te vieren heb ik 
vanaf 18 november een uniek 
cadeautje voor mijn klanten. Dit 
ontvangen zij bij besteding van 
10,- euro, een per persoon. Zo-
lang de voorraad strekt: op is op.”

Wat zijn je toekomstdromen 
voor Dream? 
“Ik wil het assortiment breed blij-
ven brengen,  waar de vraag ligt. 
Wat dat betreft wil ik echt geen 
steken laten vallen”, lacht Lies 
Schilp.
Dream Hobbymaterialen, Raad-
huisstraat 8 in Heemstede.
Tel. 023-5476241.
www.dreamhobbymaterialen.nl. 
Webshop:
www.dreamhobbywebshop.nl. 

Aan de keukentafel met…. Lies Schilp, Dream Hobbymaterialen

“Dream geeft me heel veel energie en voldoening”

MS Collecteweek
Heemstede - Op maandag 23 
november gaat de MS Collec-
teweek van start. Elke MS-col-
lectant kan zich legitimeren. Het 
Nationaal MS Fonds is te her-
kennen aan het oranje vlinder-
logo. Wie de collectant mist, kan 
uiteraard ook een gift overma-
ken op giro 5057. Het Nationaal 
MS Fonds strijdt voor een beter 
leven met MS. Het opgehaalde 
collectegeld wordt besteed aan 
(dierproefvrij) onderzoek voor 
een beter leven nu en een toe-
komst zonder MS. Ook gaat geld 
naar begeleiding en voorlichting.
Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl.
U kunt zich nog aanmelden als 
collectant bij het Nationaal MS 
Fonds, 010-5919839,
info@nationaalmsfonds.nl.

Heemstede - De Kardinaalsmuts lijkt op een hoofddeksel van 
een kardinaal, vandaar de benaming. Er zijn wel 170 tot 180 soor-
ten in de kardinaalsmutsfamilie. Het is een bladverliezende struik 
die zijn oorsprong kent in Europa, Azië, Australië en Noord-Ame-
rika. Er zijn ook bladhoudende exemplaren. De bladeren zijn over 
het algemeen ellipsvormig en meestal fi jngetand en de klei-
ne bloemen zijn gewoonlijk groen-wit en onopvallend. Terwijl de 
vrucht opvalt door een rozerode en vier- of vijfhoekige vrucht die 
openspreidt en waarin de vlezige, oranje zaden tevoorschijn ko-
men.
De vogels eten de zaden met veel plezier na dit herfsthapje schei-
den ze de zaden weer uit zodat ze weer verspreid worden.
Voor de mens is het mutsje taboe (giftig!).
Meestal komen deze heesters voor in de vrije natuur omdat ze 
de gewoonte hebben zich uit te breiden. In het voorjaar bloeit de 
heester en oktober komen de mutsjes dan. Ze blijven hangen tot 
laat in de herfst, zelfs soms tot december.
Marenka Groenhuijzen

Kardinaalsmuts zorgt voor een herfsthapje

Glad Marmer Klassiek 
op College Hageveld

Heemstede - Najaarstradi-
tie op College Hageveld: Glad 
Marmer Klassiek! Dit jaar de 
negende editie, met net als vo-
rig jaar twee avonden waar-
op (bijna) hetzelfde program-
ma gebracht wordt door leer-
lingen van de school, soms met 
begeleiding van iemand buiten 
de school.
De audities zijn inmiddels ge-
weest en er is een afwisselend 
en verrassend programma sa-
mengesteld, met deelnemers 
uit vrijwel alle klassenlagen.
De piano is dit jaar sterk verte-
genwoordigd, met veel prach-
tige muziek, vooral uit de ro-
mantiek, maar ook zijn de vi-

ool, de gitaar, de fl uit en de 
accordeon te horen. De deel-
nemers zijn volop aan het 
oefenen om hun uitvoe-
ring te perfectioneren en het
publiek versteld te laten staan 
van hun muzikale talent.
De uitvoering (zowel don-
derdag 26 als vrijdag 27 
november) vindt plaats 
in de aula van College
Hageveld, Hageveld 15 te
Heemstede. De aanvang is 
19.30 uur. Kaarten zijn te ver-
krijgen bij de administratie 
(023-5100100 of e-mail colle-
ge@hageveld.nl) en kosten be-
dragen 5,- euro (inclusief pau-
zedrankje).

Unicefproducten 
bij AH
Heemstede - Jaarlijks vindt 
de verkoop van Unicefproduc-
ten plaats op diverse plekken 
in Heemstede. Ook bij de Burg-
have was onlangs een succes-
volle verkoopdag. Wilt u ook de 
Unicefcollectie, onder andere 
bestaande uit de welbekende 
kerstkaarten, bekijken? Dat kan, 
want op 21 november staan er 
weer vrijwilligers voor u klaar in 
de Albert Heijn op de Bleekers-
vaartweg en op 21 november en 
12 december in de Albert Heijn 
op de Zandvoorstelaan.
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Schoolontbijt Vondelschool verzorgd 
door Heemsteedse winkeliers
Regio – Kinderen moeten met 
een volle buik de dag beginnen. 
Er zijn kinderen die nog zonder 
ontbijt op school komen. Of ze 
ontbijten ongezond, dat is geen 
goede start om te leren. Het ont-
bijt op school is er juist ook om 
te leren goed te ontbijten. De juf-
fen, gewend om cijfers te geven, 
vinden de vorige Nationale Ont-
bijten zeker een acht waard. Het 
Nationaal Schoolontbijt organi-
seerde vorige week dinsdag voor 
een half miljoen kinderen een 
ontbijt  dat voor een groot deel 
verzorgd wordt door een plaat-
selijke bakker. Voor de Vondel-
school in Aerdenhout is dat de 
Heemsteedse bakker Tummers, 
die meer bekend is als patissier 
aan de Binnenweg maar al jaren 
brood bakt op de Nijverheids-
weg in Heemstede. Vincent van 
den Bosch, eigenaar van Patisse-
rie Passionelle Tummers, neemt 
vorige week dinsdagochtend 
voor de kinderen mee: 15 do-
zen vers brood, 18 rozijnen car-
rés, 18 tarwe carrés, 1 gesneden 
Hageveld Rogge Tarwe, 1 gesne-

den Oostduiner en 15 ontbijtdo-
zen met houdbaar beleg, place-
mats en ouderleaflets. Kaas, 
melk, groente en fruit heeft  de 
school zelf  bij Albert Heijn aan 
de Zandvoortselaan gehaald. 
Edward Kors van de Binnenweg 
bracht de tomaatjes, komkom-
mers en de salades. Keurslager 
Peter van der Geest zorgde voor 
vleeswaren, ballonnen kwamen 

van de Feestwinkel en het bloe-
metje van de Bloemenhof. De 
winkeliers uit Heemstede lieten 
zich in Aerdenhout van hun bes-
te kant zien.
Driehonderdvijftig leerlingen van 
kleuter tot bijna brugklasser ge-
noten van een goed ontbijt en 
weten dat de dag goed begint 
met een goed ontbijt.
Ton van den Brink 

Karten (15+)
Heemstede - Jongeren kunnen 
vrijdag 20 november gaan kar-
ten. Dit wordt weer een super-
vette Plexat avond: je gaat kar-
ten! Om 20.00 uur vertrek je van-
af Plexat, Herenweg 96, Heem-

stede en rond 22.30 uur ben je 
daar ook weer terug. Je kunt 
twee heats rijden. Het kost  35,- 
per persoon. Je moet je wel van 
tevoren opgeven!
Opgeven kan tot 18 november 
via tel. (023) 548 38 28 kies 1 of 
via de mail: plexat@casca.nl.

Avond voor belangstellenden 
bij loge Vicit Vim Virtus

Regio - Op woensdag 25 november houdt de oudste Haarlemse 
Vrijmetselaarsloge (227 jaar) een avond voor  belangstellenden.
Om 20.00 uur opent de loge Vicit Vim Virtus haar deuren aan de 
Ripperdastraat 13. Belangstellenden zijn welkom om kennis te 
maken met de vrijmetselarij in de oudste vereniging van Haar-
lem. Thema van deze avond is ‘Vrijmetselarij: een verrassend ac-
tuele kijk op persoonlijke ontwikkeling’. U kunt daar antwoord 
krijgen op de vraag of de vrijmetselarij iets voor u zou kunnen 
zijn. Het gebeurt zelden dat de vrijmetselaren u welkom heten 
om te laten zien wat zij doen. Al sinds het begin enkele eeuwen 
geleden, doen er over de vrijmetselarij de meest wilde verha-
len de ronde. Toch is het geen geheim genootschap met vreem-
de rituelen. Maar hoe zit het dan wel? Wat doen vrijmetselaren 
eigenlijk? En hoe is het om zelf vrijmetselaar te zijn? Op deze en 
andere vragen kunt u nu antwoord krijgen.

Werken aan een betere wereld
Al sinds 1788 is loge Vicit Vim Virtus een ontmoetingsplaats voor 
mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwin-
gen en inzichten. Ze willen zichzelf verbeteren, om zo aan een 
betere wereld te werken. De gezamenlijke arbeid met symbolen 
en rituelen leidt tot beleving van verbondenheid. Vrijmetselarij is 
geen godsdienst, maar vrijmetselaren geloven wel in een hoger 
beginsel dat ieder lid zelf inhoud kan geven. Ook wat een mens 
en de wereld beter maakt, schrijft de vrijmetselarij niet voor. Dat 
is ieders eigen verantwoordelijkheid. Zoals ook het steunen van 
goede doelen, wat daarom stilzwijgend geschiedt. Eenvoudig 
gezegd is het motto van de vrijmetselarij: verbeter de wereld, 
begin bij jezelf.

Interesse?
De loge staat open voor de ‘vrij man van goede naam’ en dat 
houdt in: voor iedereen, mits van het mannelijke geslacht en 
minimaal 18 jaar oud. Het mannelijke karakter is historisch be-
paald en geeft een eigen kenmerkende sfeer. Vrouwen kunnen 
terecht bij de vrouwelijke en gemengde vrijmetselarij.
Informatie hierover kunt u op het web vinden. Als u geïnteres-
seerd bent kom dan langs op 25 november vanaf 20.00 uur. 
Wilt u zich aanmelden via het e-mail adres: info.loge024@vrij-
metselarij.nl of telefonisch op 06-53672151. 

Hoofddorp Pioniers en
RCH-Pinguïns gaan samenwerken  
Heemstede - Met onder meer 
het doel de talentontwikkeling 
van de jeugd te verbeteren zijn 
Hoofddorp Pioniers en RCH-Pin-
guïns een samenwerkingsver-
band aangegaan voor ten minste 
de duur van 2 jaar.
Nadat RCH-Pinguïns in 2009 
uit de hoofdklasse degradeer-
de werd, conform de bepalingen 
van de KNBSB, het rookieteam 
ontbonden en was de topklas-
se van de junioren het hoogste 
niveau waarop de talenten van 
de club konden acteren. Dit jaar 
werd het juniorenteam van RCH-
Pinguïns in de Topklasse Kampi-
oen van Nederland en werd bij 

de talenten meer dan ooit de be-
hoefte gevoeld op hoger niveau 
te spelen. Het probleem dat een 
overstap naar het eerste team, 
uitkomend in de Overgangsklas-
se, veelal te groot is, wordt door 
de samenwerking met Pioniers 
gedeeltelijk ondervangen door-
dat in het Hoofddorpse rookie-
team in principe 2 stageplaatsen 
voor RCH- talenten beschikbaar 
worden gesteld.
 
Omgekeerd zal een aantal talen-
ten uit het rookieteam van Pio-
niers gedetacheerd worden bij 
RCH-Pinguïns om daar met het 
eerste team in de Overgangs-

klasse verdere ervaring op te 
doen op weg naar het hoofd-
klasseniveau.
Voor komend seizoen zijn dat 
Glenn Bakker, Lars Broersen en 
Joey Kuysten, die alle 3 het op-
leidingstraject van de Baseball 
Academy Kennemerland (de 
Rabbits) hebben doorlopen.
 
Daarnaast zal het over en weer 
mogelijk zijn gedurende het sei-
zoen spelers uit te wisselen. De 
coaches van Pioniers (Dè Flane-
gin), RCH-Pinguïns (Marlon Fro-
lijk) en Pioniers Rookies (Bas 
Aschman) zullen hierover gere-
geld met elkaar in overleg gaan.

Peter van ‘t Klooster (vz. Pioniers, midden rechts) en Chris de Vries (vz. RCH-Pinguïns) bezegelen de 
samenwerking. Roger Kops (r.) en Marcel Timmer (l.) kijken goedkeurend toe.

Presentatie nieuw 
kinderboek met voorleesdag
Heemstede - Zondag 29 no-
vember wordt een nieuw kin-
derboek genaamd ‘Wonderwa-
ter’ gepresenteerd bij boekhan-
del Blokker.  
Om 12.30 uur die dag vindt daar-
naast een speciale voorlees-
midddag plaats bij de Heem-

steedse boekhandel. De fotogra-
fie in het boek is van Noustha 
Koeckhoven, van huis uit Heem-
steedse. Haar onderwaterfo-
tografie is verhalend speels en 
kleurrijk. 
Voor dit fotografieproject ver-
bleef zij 2 maanden op Bonaire, 
waar de zee helder is. In samen-
werking met een schrijfster zijn 
9 fantasierijke verhalen bedacht. 
Zeemeerminnen, zeemonsters 
en andere wezens beleven aller-
lei avonturen in de zee. Ze wor-
den tot leven gebracht door de 
vele schitterende en sprookjes-
achtige onderwaterfoto’s.
Alle foto’s en verhalen zijn sa-
mengevoegd tot het kinderboek: 
Wonderwater. Kinderen vanaf 7 
jaar kunnen ‘Wonderwater’ zelf 
lezen. U kunt bij Blokker gesig-
neerde boeken kopen, 29 no-
vember. Kijk voor meer info op 
www.noustha.com.Fotografie: Noustha Koeckhoven.





 
16   de Heemsteder  •  18 november 2015

Energiek en jeugdig ensemble Fuse in Oude Kerk 

Paul Witteman: “Ze blazen een 
klassiek stuk nieuw leven in”
Heemstede – Het strijkersen-
semble Fuse bestaat uit virtuo-
ze alleskunners die geen enke-
le compositie schuwen. Of het 
nu klassiek, jazz, wereldmuziek 
of pop is.  Ze treden van huis-
kamer tot concertzaal op. Fu-
se is de vaste podiumband bij 
het muziekprogramma Podi-
um Witteman, dat wordt uitge-
zonden door de NTR.  Op zater-
dag 28 november treedt het be-
gaafde ensemble op in de Oude 
Kerk. Paul Witteman vertelt over 
zijn band met deze band.

 “Na zo’n tien jaar een talkshow 
was het tijd voor iets anders en 
liep ik met een idee voor een 
muziekprogramma.  Op dat mo-
ment kwam de directeur van de 
NTR naar me toe, die me vroeg 
of ik het leuk vond een nieuw 
muziekprogramma te doen. Toen 
het programma Podium Wit-
teman werd bedacht door de 

top van de NTR en mij, hebben 
we ons afgevraagd wat de uit-
straling van dit programma zou 
moeten zijn. Eendrachtig beslo-
ten we dat het ‘energiek’ moest 
zijn, met als het even kon,  jeug-
dige accenten.  Op basis hiervan, 
attendeerde een van de eindre-
dacteuren op de band Fuse. Bij 
de eerste uitzending hebben we 
Fuse laten optreden en dat be-
viel eigenlijk zo goed, dat we ze 
daarna vaker hebben gevraagd, 
voor zover hun agenda dit toeliet. 
Voor het tweede seizoen hebben 
we ze gevraagd om de week te 
komen en ze hiervoor gecontrac-
teerd. Fuse geeft het programma 
een behoorlijk pittige uitstraling. 
Daar zijn we heel blij mee, maar 
we hebben ze juist om de week 
gevraagd, anders zou het pro-
gramma te veel om Fuse draaien. 
Het leuke van Fuse is dat als je 
deze vijf talentvolle musici bij el-
kaar zet, ze andere gastartiesten 

begeleiden en hierop de arran-
gementen aanpassen. Met Fu-
se als huisband hoef je dus niet 
apart een begeleidende musicus 
uit te nodigen. Met Podium Wit-
teman willen we juist een beet-
je het gevoel verstevigen van 
de mensen die met elkaar in de 
weer zijn qua muziek. Fuse is on-
derling gezien een leuke club. Ze 
kunnen echt veel muziek aan. Je 
kunt alleen zo spelen als je het 
goed met elkaar kunt vinden. Tel 
dit alles bij elkaar op en je krijgt 
een goede sound. Wat ik per-
soonlijk  hun sterke kant vind is 
dat een stuk uit het ijzeren klas-
sieke repertoire door hen nieuw 
leven wordt ingeblazen. Ik herin-
ner mij een uitzending waar toe-
vallig Mart Smeets te gast was. 
Die vertelde over de componist 
Jean Sibelius. Fuse heeft toen 
een heel mooi stuk van Sibelius 
bewerkt voor vijf strijkers meen 
ik. Dat vond ik ontzettend mooi 

Het ensemble Fuse. Inzet: Paul 
Witteman (foto: Paco Núñez).

en dat kan me echt raken. Ik vind 
dat het mooiste wat ze doen: een 
goed klassiek repertoire een 
moderne uitstraling geven via 
een zelfgemaakt arrangement. 
Zij geven klassieke muziek een 
jeugdig elan. Hoewel je over het 
begrip jeugd en klassiek muziek 
geen illusies moet maken. Maar 
juist als je een groep als Fuse 
erbij haalt wel misschien meer 

Hoe wordt boerenkaas gemaakt? Kom het 
zaterdag zien en beleven op de Dinkelhoeve
Heemstede - Aanstaande za-
terdag 21 november opent de 
Dinkelhoeve aan de Herenweg 
weer haar deuren voor de maan-
delijkse streekmarkt met diver-
se zalige biologische producten. 
Deze keer met nog een wel heel 
bijzondere extra activiteit: een 
doorlopende demonstratie kaas-
maken.  
Op veler verzoek gaat de Dinkel-
hoeve zaterdag laten zien hoe 

van verse melk (boeren)kaas 
gemaakt wordt. Dit gaat om 12 
uur van start, maar het is ook 
prima mogelijk om op een later 
moment aan te sluiten en (een 
deel van) het proces mee te ma-
ken. Zie en ervaar ambachtelijk 
kaasmaken met eigen ogen, en 
vraag wat je altijd al wilde weten. 
Markt en demonstratie starten 
om 12 uur, en eindigen om 16 
uur. Herenweg 61 in Heemstede. 

Bij Han van Baekel Nieuwe stijl:

Ouderwetse écht 
geurende tuinrozen

Heemstede - Ze zijn er weer, net als vroeger, geurende ro-
zen. Nederlandse kwekers hebben na lang kruisen en telen een 
schitterende roos ontwikkeld. In samenwerking met telers uit 
Kenia hebben ze op 2000 meter hoogte op 450 hectare, rozen 
gekweekt met een zeer grote bloem die geurt als de ouderwet-
se tuinroos. Hoe hoger de bloemen gekweekt worden  hoe dik-
ker de steel en groter de bloemen worden, dat is hier bij ons op 
het platteland niet te realiseren.  Het klimaat is er uitermate  ge-
schikt voor. Onder toezicht van computers gedijt de bloem in 
een perfecte lucht- en waterbalans met de juiste temperatuur 
en het aantal lichturen. 
En dan werkt de inheemse bevolking daar ook nog onder de 
noemer ‘Fairtrade’. De Hollandse kwekers geven daar ook veel 
steun aan een schooltje in de buurt, het verstrekken van schoon 
drinkwater aan het naburige dorp, ze financieren de medische 
bijstand en geven voorlichting aan de arbeiders over de vrijheid 
voor vakbonden. 
Zolang het in Europa in de winter koud blijft en in Afrika warm, 
lijkt er een bestaansrecht voor de tuinbouw in Kenia. De bloe-
menindustrie is marktgevoelig, maar net als met diamanten pro-
beren de producenten de markt kunstmatig op te voeren. Pasen, 
Moederdag, Valentijnsdag, secretaressedag, we verzinnen altijd 
iets nieuws om verkoop van bloemen en planten te stimuleren. 
Rozen zijn er om mensen gelukkig te maken. Daarom zal er al-
tijd een behoefte aan bestaan.
Han van Baekel heeft een akkoord gesloten met de impor-
teur van deze rozen, de firma Parfum Flower Company, uit Ku-
delstaart, dat hij het alleenrecht heeft voor Heemstede en een 
groot deel van Haarlem.  Vanaf vrijdag kunt u ze bewonderen 
voelen en ruiken bij Bloemenkiosk Han van Baekel  in de Jan van 
Goyenstraat bij de brug. Han van Baekel komt met dit product 
in het rijtje van topbloemisten uit Amsterdam (Menno Kroon) 
en Den Haag (Calendula) en Rotterdam (Mullers Floral Art) te 
staan. 

En Han van Baekel ‘nieuwe stijl’ gaat met de tijd mee. Het pas 
drie jaar oude pand is aan de binnenkant verfrist door de lila-
tinten te vervangen door lichtegrijs tinten met wit. De comple-
te verlichting is vernieuwd en last but not least is Han van Bae-
kel ook begonnen met de meeste bloemen per stuk te verkopen. 
Kortom altijd de moeite waard om even langs te gaan.

jeugdige kijkers trekt”, aldus Paul 
Witteman. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à 
21,- euro via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa.
Bart Jonker

HPC-triatleet naar Ironman-
wedstrijden op Hawaii
Heemstede - HPC-triatleet Pa-
trick de Vries heeft zich we-
ten te kwalificeren voor de Iron-
man World Championship 2016 
in Hawaii. Op 7 november ver-
scheen Patrick in Florida aan de 
start van de loodzware Ironman 
wedstrijd waarbij 3,8 kilometer 
wordt gezwommen, 180 kilome-
ter wordt gefietst en 42,2 kilome-
ter wordt hard gelopen. 
Na 10 uur, 15 minuten en 8 se-
conden bikkelharde strijd, ein-
digde hij als  6e van de 435 deel-
nemers in zijn leeftijdscatego-
rie en dat leverde hem een van 
de felbegeerde startbewijzen op 
voor de meest prestigieuze tri-
athlon ter wereld. “Het was niet 
mijn snelste race en dus ook niet 
wat ik voor ogen had”, aldus Pa-
trick de Vries, “maar daar wa-
ren de weersomstandigheden 
ook niet naar. Op de wedstrijd-
dag bleek dat het zeewater voor 
het eerst in de 17 jaar dat de race 
daar wordt gehouden, een paar 

graden te warm was om een 
wetsuit te mogen dragen, waar-
mee je een stuk sneller gaat dan 
zonder zo’n pak. Na het zwem-
men, waarbij twee keer enorme 
branding moest worden getrot-
seerd, en het fietsen over een 
vlak en snel parcours, volgde 
een marathon door de subtro-
pische hitte van Florida, waarbij 
de warmte en hoge luchtvoch-
tigheid ervoor zorgt dat het lijkt 
of je met een natte dweil in je 
gezicht wordt geslagen. “Al met 
al was het een loodzware maar 
hele mooie dag. En de weers-
omstandigheden zijn een mooie 
training geweest voor wat mij in 
Hawaii staat te wachten, al zal 
het daar nog extremer zijn.” Op 
8 oktober 2016 staan de beste 
2.000 Ironman-triatleten ter we-
reld aan de start in Kona, Ha-
waii. “Ik ga alles geven wat ik 
heb. En dan zie ik wel wat dat 
waard is.” Patrick de Vries is de 
tweede HPC-triatleet die zich 

weet te kwalificeren. Leonie Ver-
stegen nam in 2014 al deel aan 
de Ironman Hawaii.  Bij de Iron-
man Florida eindigde zij op de 8e 
plaats in haar leeftijdscategorie. 
“Twee triatleten uit Heemstede in 
de top 10 van een Ironman, dat 
is uniek. Onze coach Nicky doet 
volgens mij iets in het zwemba-
dwater van Groenendaal”, lacht 
Patrick. “Gezien het niveau en de 
ambities binnen HPC ben ik ook 
zeker niet de laatste van ons die 
naar Hawaii gaat.”
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Rondo’s, prachtig werk van portretcursisten
Heemstede - De Portretcursus 
Gevorderden bij Casca onder 
leiding van Marianne Vrijdaghs, 
exposeert tot 21 november in de 

Molenwerf op de Molenwerf-
slaan 11 in Heemstede.
De Rondo’s, een opdracht van 
afgelopen seizoen, zijn prachtig 
geworden! Vrij om op een Ron-
de Achtergrond portret-onder-
werp en techniek zelf invulling te 
geven, werkten de cursisten de 
gemaakte keuzes aandachtig en 
gedetailleerd uit.
Het portret dat Ida Hesp-Dulken 
maakte van de Finse schilderes 
Helene Schjerfbeck en dat van 
Tony Blaauboer-van der Hoeden, 
die haar nichtje schilderde om-
ringd met appelbloesems, zijn er 
2 uit de serie ‘Rondo‘s’.
Kom vooral ook om de ruime va-
riatie aan portretten te bekijken, 
waaronder portretten gecombi-
neerd met indringende maskers.

Rondo van Ida Hesp-Dulken. 
Portret van Helene Schjerfbeck.

Rondo van Tony Blaauboer-van 
der Hoeden: nichtje met Appel-
bloesems.

Droog Brood gebruikt vaderschap 
als bron van inspiratie
Heemstede - Kissy Kissy is het 
achtste theaterprogramma van 
cabaret duo Droog Brood.
Een programma over vermoeid-
heid en de staat waarin je gaat 
verkeren als je zo lang vermoeid 
bent dat je eraan gewend raakt.
Op vrijdag 20 november in 
Theater de Luifel, aanvang 20.15 
uur.
 
Sinds Bas Hoeflaak en Peter van 
de Witte hun vorige voorstelling 

schreven zijn de heren vader ge-
worden.
Dit vaderschap bleek een rijke 
bron van inspiratie voor het duo.
Kissy Kissy gaat namelijk over 
vermoeidheid; vermoeidheid en 
de staat waarin je gaat verke-
ren als je zo lang vermoeid bent 
dat je eraan gewend raakt en het 
vergeet.
 
Vermoeidheid
‘Hé,’ denkt u wellicht, ‘daar heb 

ik iets over gehoord. Een voor-
stelling over vermoeidheid die 
heel verschrikkelijk goed was.
Zou dat deze voorstelling zijn?’ 
Ja dus. Dat is deze voorstelling. 
Kaartjes kopen dus, voor het te 
laat is. Ze kosten 19,50 euro en 
zijn via www.podiaheemstede.nl 
te verkrijgen of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.
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Lezing in Casca de Luifel 
over ‘Innerlijke bereidheid’
Heemstede - Op donderdag 26 
november geeft spiritueel the-
rapeut, coach, auteur en uitge-
ver Jan Oostenbrink in Casca 
de Luifel (Herenweg 96 Heem-
stede) een lezing over zijn Haar-
lemse debuut: het boek ‘Inner-
lijke bereidheid’, de autobiogra-
fie en grondbeginselen van ‘Be-
wustwording & Verandering’ met 
de ondertitel ‘Wie ben ik echt?’ 
De lezing begint om 20.00 uur. 
Het boek gaat over de innerlijke 
bereidheid open te staan voor de 
onbegrensde mogelijkheden in 
ons, door onze angst los te laten 
en te onderzoeken wie we wer-
kelijk zijn. Daarbij worden funda-
mentele vragen gesteld: Wie ben 
ik echt? Waarvoor ben ik gebo-
ren? Wat is het doel van mijn le-
ven? Is het waar, wat ik waar-
neem? Wat is mijn allerdiepste 
wens?’
Zijn jeugd bracht Jan Oosten-
brink vanwege zware astma gro-
tendeels op bed door en in een 
gezin waarin veel mis ging door 
fysiek en psychisch geweld. “Het 
was letterlijk en figuurlijk over-
leven”, zegt hij. “Dit alles ging 
ten koste van mijn ontwikkeling 
waardoor weer andere proble-
men ontstonden, die ik niet be-
greep. Op 35-jarige leeftijd be-
sloot ik, dat het zo niet verder 
kon. Deze Innerlijke bereidheid 
tot een grondig zelfonderzoek 
bleek alles beslissend. Naast 

een pijnlijk verwerkingsproces, 
verdiepte ik mij ruim 30 jaar in 
‘Bewustwording & Verandering’. 
Zodoende kon ik geleidelijk de 
pijn van mijn jeugd achter mij la-
ten en ontwikkelde ik mij uitein-
delijk tot een ervaringsdeskun-
dige in de weg van duisternis, 
pijn en onwetendheid naar in-
nerlijke rust, geluk en ware Lief-
de. Sinds 1999 begeleid ik indivi-
duele belangstellenden en groe-
pen, waaronder 10 jaar als do-
cent bij Casca. Verder heb ik drie 
jaar aan het boek gewerkt en be-
sloot ik het ook zelf uit te geven. 
Mijn drijfveer om door te geven, 
komt voort uit diepe dankbaar-
heid voor wat ik ontving. Won-
deren bestaan, als we er voor 
gaan.” Reserveren en kaartver-
koop via: info@casca.nl  en 023-
548 38 28. Meer over het boek: 
www.innerlijkebereidheid.nl  

Sportinloop: Voetballen
Heemstede - Op vrijdag 20 november kun je gewoon een lek-
ker potje voetballen in de gymzaal aan de van der Waalslaan tij-
dens de sportinloop op vrijdag 20 november.

Dat kan op 19.00 en 20.00 uur. Iedereen mag meedoen, neem al 
je vrienden mee, en het is helemaal gratis! Je hoeft je niet op te 
geven, kom gewoon langs.

Werk van Ger en
Fernande Daniëls in Oude Kerk
Heemstede – De gekapte bo-
men op de Vrijheidsdreef zijn 
nogal in het nieuws geweest. Het 
is een gemis voor wie zo graag 
naar de kastanjes keek, wan-
delend over de dreef. Bomen-
liefhebbers kunnen binnenkort 
echter hun hart ophalen in 
de Oude Kerk. In het kerkge-
bouw aan het Wilhelminaplein 
zijn vanaf vrijdag 20 novem-
ber schilderijen van Ger Dani-
els te zien waarin bomen cen-
traal staan. Het zijn grote doe-
ken van 1.50 meter en ze wor-
den opgesteld tegen de houten 
lambriseringen. Zo vormen ze 

een mooi décor voor optredens 
zoals vrijdagavond de Italiaan-
se avond ‘Combattimento’. Om-
dat in de Oude Kerk muziek cen-
traal staat zal ook Fernande Da-
niëls werk exposeren. Zij maakte 
prachtige jazz-figuren op doek. 
Ze vormen ook een toepasselij-
ke achtergrond voor de uitvoe-
ringen in de Oude Kerk. Omdat 
het Heemsteedse schildersecht-
paar de Oude Kerk en de uitge-
voerde restauraties alhier een 
warm hart toedraagt, bestemt 
het tweetal de opbrengst van 
hun schilderijen voor het restau-
ratiefonds.

Mahjong, het spel der 1000 wonderen
Heemstede - Het Chinese ge-
zelschapsspel Mahjong is fas-
cinerend. Het is een combina-
tie van kennis, strategie, tactisch 
inzicht en geluk. Mahjong wordt 
ook wel ‘het spel der 1000 won-
deren’ genoemd.

Mahjong wordt in viertallen ge-
speeld met 144 stenen. Elk van 
de spelers probeert zo snel mo-
gelijk een winnende combinatie 
- ‘mahjong’ – met zoveel moge-
lijk punten te maken.

Wilt u kennismaken met dit 
denkspel? Op zaterdag 21 no-
vember is er vanaf 9 uur bij Bak-
ker van Maanen, Binnenweg 
103, Heemstede, een demon-
stratie.
Meer informatie op: 
www.bamboeacht.nl.    

Plexat 
Meidenavond (8+)
Heemstede - Op vrijdag 27 no-
vember is Plexat alleen voor mei-
den! (vanaf 8 jaar) Een echte 
meidenavond met visagie, fotos-
hoot, goodybag enz. Neem al je 
vriendinnen mee! Van 19.00 tot 
21.30 uur aan de Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 2,-.
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Een brief van de postbode
Een loslopende hond 
vindt altijd wat

Als je bijna dagelijks een 
route afl egt die de stoep-
rand volgt, alsmede de oprit-
ten van de daarlangs gelegen 
huizen, staan daar als wisse-
lende bezienswaardigheden, 
naast de groene en bloei-
ende kinderen van Moeder
Natuur, de weeskinderen van 
de buurtbewoners. Spullen 
die niet meer gebruikt wor-
den, wachtend op een rit naar 
de stort. – Het stil verdriet, 
lezer, u moest eens weten. 

Een klein beetje stuk maar, een béétje sleets geworden. Of zómaar, 
omdat ze te veel waren…
Oké, oude spullen dus. Ik geef het toe, het is niet sjiek, maar ik wil 
er nog wel eens mee gaan slepen. Zoals met een rugzak uit mijn

eerste wijk aan de Heemsteedse Dreef. Destijds ongeveer nieuw,
nu bijna doorgesleten, maar dat pas na zo’n tien jaar actieve dienst 
als boodschappentas. Ook onze velours gordijnen in de woonka-
mer zijn lang geleden uit een postwijk meegekomen. En dan is er 
nog de uitneembare metalen bodem van ons konijnenhok, waar mijn 
zoon het hele bouwsel omheen heeft getimmerd. Die bevindt zich 
nu al jaren onder de grote harige voetjes van onze dames, maar was 
ooit de bodem van een enorme hondenbench van een wijkbewoon-
ster. Het ding is wat geroest, maar dat vinden de dames geen enkel
probleem: zaagsel d’r over, kusje d’r op, niks meer aan doen.
Ten slotte hebben we aanstaande kerst al voor het derde jaar op rij 
dezelfde kerstboom, inmiddels meer dan een halve meter hoger dan 
toen hij ooit langs de stoeprand stond. En er valt geen naaldje uit.

We zullen nóg wel meer verworven hebben, maar dat zal ik u bespa-
ren; het beeld is u wel duidelijk. Ik zie het allemaal als stille bonus 
van goeie ouwe Tante Pos. In natura, en alleen voor wie er oog voor 
heeft. Zelfs vervoer, met de postkar, is inbegrepen.

Met vriendelijke groet,
uw postbode                                              

Column

Vijftig jaar Heemsteeds Philharmonisch Orkest in 2016
Rianne Ellens: “HPhO pakt goed uit om dit te vieren”
Heemstede – Rianne Ellens is 
sinds augustus 2014 voorzitster 
van het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest (HPhO). Volgend 
jaar viert het HPhO  zijn vijftigja-
rig bestaan. 
Rianne: “De voormalige voorzit-
ter Elles de Koning droeg in au-
gustus 2104 het stokje aan me 
over. Ik zat toen al anderhalf jaar 
in het bestuur.  Mijn hart ligt aan 
beide kanten: het musiceren in 
het orkest als tweede violiste en 
ik vind het in het bestuur leuk 
om dingen op te zetten en te or-
ganiseren. De mensen grappen 
dat ik op dat gebied de eerste vi-
ool speel. Ik heb zelf de sportop-
leiding ALO en de studie ortho-
pedagogiek gedaan. Viool speel 
ik al sinds mijn zevende, acht-
ste jaar. Dit heb ik tot mijn acht-
tiende gedaan. Daarna heb ik 
een aantal jaren niet gespeeld. 
Ik pakte opgegeven moment het 
strijkstokje weer op en nam les-
sen.  Zo ben ik bij het HPhO te-
rechtgekomen. Zelf houd ik erg 
van Vivaldi, Bach en Beethoven . 
Ook de zevende van Beethoven, 
dit stuk bevat zoveel lagen en is 
heerlijk om te spelen. 
In 2016 bestaat het HPhO vijf-
tig jaar. Wat het HPhO zo speci-
aal maakt is dat er een waanzin-
nig goede sfeer binnen het or-

kest hangt. Daarnaast is onze di-
rigent Dick Verhoef een enthou-
siast en inspirerende man die 
goede programma’s weet te ma-
ken. Zo is er in 2013 een speciaal 
saxofoonconcert gecomponeerd 
door Henri Kelder met Johan van 
der Linden als solist. We spelen 
eigenlijk als orkest verrassende 
muziekstukken: bekende stuk-
ken, maar ook minder bekende 
stukken van bekende componis-
ten. Zo word je als orkest voort-
durend uitgedaagd. In ons ju-
bileumjaar pakken we goed uit. 
We spelen we onder andere op 
29 mei de vijfde van Tsjaikovski 
in de Pinksterkerk. Heel bijzon-
der wordt 26 juni dan spelen we 
in de Haarlemse Philharmonie 
samen met Karin Bloemen. We 
wagen ons dan aan een com-
binatie van lichtere muziek en 
klassiek. Met het koor The Voice 
Company gaan we volgend jaar 
de negende van Beethoven uit-
voeren. Met ons orkest willen we 
verschillende doelgroepen be-
reiken. Zo hebben we op Ver-
zorgingshuis Kennemerduin het 
Kennemerduinconcert gegeven. 
Binnen de muziekscholen pro-
beren we de jeugd te bereiken. 
Het plan is om in 2016 voor hen 
een speciaal concert te geven. 
Als mooi voorproefje en start van 

ons jubileum, spelen we op 29 
november in de Pinksterkerk een 
concert . Het betreft  een piano-
concert  van Robert Schumann, 
in a-mineur op. 54 en de zeven-
de symphonie in A-majeur op. 
92 van Beethoven met pianiste
Mirjam Karres, oprichter van 
de Vrije Muziekschool. Dit con- Het HPhO en Rianne Ellens.

cert begint om 20.15 uur, de zaal 
is open om 19.30 uur. Kaarten: 
15,50 euro in voorverkoop via 
www.hpho.nl, aan de zaal 17,- 
euro, inclusief consumptie”, al-
dus Rianne Ellens. 
Bart Jonker

Arjen Fortuin over Geert van Oorschot
Heemstede - Vrijdag 20 novem-
ber geeft Arjen Fortuin een le-
zing over zijn onlangs versche-
nen biografi e over Geert van 
Oorschot, uitgever, bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.
 
Geert van Oorschot  (1909-1987) 
was een van de succesvolste en 
spraakmakendste uitgevers van 
de vorige eeuw. Hij was de uitge-
ver en dikwijls ook ontdekker van 
tal van belangrijke Nederland-

se schrijvers, onder wie Gerard 
Reve, W.F. Hermans, Jan Han-
lo, M. Vasalis, Rutger Kopland, 
Hanny Michaelis en J.J. Voskuil.
Uit gezocht geld, deskundige 
vertalers en een klassieke boek-
verzorging smeedde Van Oor-
schot de Russische Bibliotheek. 
Deze reeks vestigde de reputa-
tie van zijn bedrijf en liet Neder-
land kennismaken met het Rus-
land van de negentiende eeuw. 
Van Oorschot had een haast
bovenmenselijke energie: naast 

Arjen Fortuin.

het bestieren van zijn uitgeverij 
onderhield hij tal van contacten 
en correspondenties met schrij-
vers en kunstenaars (óók uit za-
kelijk belang) én hij vond tijd 
om zelf te schrijven. (onder zijn 
pseudoniem R.J. Peskens.)

Arjen Fortuin schreef een mee-
slepend boek over Geert van 
Oorschot, waarin de anekdotes 
en citaten kleur geven aan het 
grotere verhaal. Geert van Oor-
schot, uitgever is niet slechts een 
biografi e, maar ook een boek 
over de naoorlogse literatuur, 
de politiek, het literaire leven. 
En uiteindelijk een boek over 
Nederland in de tweede helft 
van de 20e eeuw. Arjen Fortuin 
(1971) is criticus, redacteur en 
columnist van NRC Handelsblad.

Aanvang is 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt 5,- euro. Reserve-
ren: 023-5282472.

Film naar boek Nicholas Sparks
Bijna iedere week draait er bij Casca een fi lm in de Theaterzaal. 
Op woensdag 25 november is dat een heerlijke romantische 
dramafi lm over 2 jonge mensen die op het oog niets gemeen 
hebben, maar door de tussenkomst van Ira, gespeeld door Alan 
Alda, bloeit hun liefde langzaam en hevig op. Naar het gelijk-
namige boek van Nicholas Sparks.
De fi lm is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur, entree is 7,00. Reserveren via (023)548 38 28 kies 1.
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Bewoners Joh. Wagenaarlaan 
tevreden met herinrichtingsplan
Heemstede - Op aandringen 
van de lokale partij HBB werd 
bij het herinrichtingsplan van 
de Joh. Wagenaarlaan nauw sa-
mengewerkt met de Fietsers-
bond. De Fietsersbond en de be-
woners trokken samen op. Het 
resultaat is een plan dat met in-
stemming van de bewoners tot 
stand is gekomen. Toch had-
den de bewoners nog wat op 
en aanmerkingen tijdens de be-
handeling donderdag 12 novem-
ber in de commissie ruimte. Ex-
tra aandacht voor een veilige 
oversteek vooral voor de school-
gaande jeugd. Men denkt aan 
betere verlichting, stoplichten en 
meer zichtbaarheid. Graag zien 

zij de straatlantaarns vervan-
gen. Wethouder Hooij wees er-
op dat de lantaarns nog niet zo 
oud zijn en vernieuwen kostbaar 
is. Het weren van vrachtverkeer 
uit de straat kon ook niet reke-
nen op maatregelen van de ge-
meente. Het ging in de discussie 
vooral over de wijze waarop de 
fietsstrook er uit moet komen te 
zien. Vrijwel alle politieke partij-
en kozen voor de optie het fiets-
pad hoger dan de rijbaan aan te 
leggen. Wat blijkt, de bewoners 
gesteund door de Fietsersbond, 
willen toch liever een fietsstrook 
dat gelijk ligt aan de rijbaar. De 
reden is dat de strook net iets 
te smal is om fietsers elkaar vei-

lig te laten passeren. De politiek 
had begrip voor deze zienswij-
ze en argumentatie. Zij ging mee 
met de zienswijze van de bewo-
ners en koos unaniem voor een 
fietspad dat gelijk ligt met de 
weg. De bewoners hadden nog 
een wens. Hoe kan de hoeveel-
heid fijnstof worden gemeten en 
of teruggedrongen. De 14.200 
passerende auto’s produceren in 
hun ogen nogal wat fijnstof. De 
wethouder zegde toe de meetre-
sultaten van 2014 aan de bewo-
ners te verstrekken.
Een roep om er een 30 km straat 
van te maken werd niet gehono-
reerd. Het is een belangrijke ont-
sluitingsweg net als de Dreef en 

Overwoekerde brug met hek  anno 2 015.                                   
   

Laantje Alverna en brug 
mogelijk 400 jaar oud!
Het is misschien wel aardig om iets meer te weten van de achter-
grond over het Laantje Alverna en de brug bij de spoorwegover-
gang. De brug in de Laan van Boekenroode (later Laan(tje) Alver-
na) betreft namelijk een verborgen en deels sterk verwaarloosd 
historisch erfgoed van de gemeente Heemstede van meer dan 
350 jaar oud! Mogelijk bestonden de laan en de brug zelfs al in 
1580 toen de hofstede Boekenroode (herenboerderij van Berken-
rode) was gevestigd op de plek die nu door klooster Alverna wordt 
ingenomen. In 1657 is de Leidsevaart als trekvaart tussen Haar-
lem en Leiden gegraven. De laan van Boekenroode was toen een 
transportader voor koetsen en karren en de brug in de laan wordt 
in 1685, 1735 en 1800 verbeterd. In 1842 bereikte een tweede 
transportrevolutie Boekenroode: de spoorlijn van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM, een voorganger van de 
NS) tussen Haarlem en Leiden werd geopend. Er kwam een over-
weg in de voorlaan naar de vaartweg. Deze overweg is dus inmid-
dels meer dan 170 jaar oud. 
Door de eeuwen heen is de laan en de brug en later ook de over-
weg niet alleen door de 
direct-aanwonenden gebruikt, maar ook door bewoners van om-
liggende buurten. Een mix dus van nuttig en recreatief verkeer van 
eerst paarden en koetsen tot nu vooral wandelaars en fietsers. 
Eind 2014 is door Prorail plotseling een hek voor de spoorweg-
overgang en de brug geplaatst. De brug bij de overweg wordt door 
overwoekering van planten en het hek aan het oog onttrokken. 
Dat staat feitelijk in schril contrast met de rijke historie van deze 
Laan, de brug en de overweg en doet het historisch erfgoed en 
het gebruik ervan door de inwoners van Heemstede geen recht.
F. Koene, Heemstede

Bron o.a.: https://haarlem.fietsersbond.nl/sites/default/files/alver-
na-boekenrode_geschiedenis_van_een_laantje_16nov2013.pdf
 

de Cesar Francklaan. Daar past 
30 km niet volgens de regel-
tjes. GroenLinks vindt dat de rij-
baan wel iets smaller kan, zodat 
het fietspad breder kan worden. 
Dit idee kreeg geen steun van 
de overige raadsleden. De wet-
houder onderzoekt, op verzoek 
van de commissie, of de veilig-

heid van de oversteek verder kan 
worden geoptimaliseerd. Ambte-
naren gaan kijken op Schiphol 
hoe inventief men dat daar heeft 
opgelost. Uiteindelijk krijgen de 
bewoners een mooie, veilige 
laan terug. Ongeveer precies zo 
als zij zich wensen. 
Eric van Westerloo

Handmade in Italy with love!
Heemstede - Handmade in Ita-
ly with love! “Klinkt goed vinden 
wij bij Stefans brillen & lenzen. 
Als speciaalzaak zijn wij altijd op 
zoek naar mooi gemaakte mon-
turen. De slogan van RES REI 
brillen is niet zomaar een reeks 
loze woorden, maar een kern-
achtige samenvatting van alles 
waar de brillen voor staan. Ita-
liaanse trots, zuidelijk tempe-
rament en ‘la dolce vita’, u ziet 
het allemaal terug in de brillen 
van RES REI. De naam RES REI 
komt van een Latijns woord dat 
‘het ding’ betekent en kan ver-
wijzen naar zowel een concept 
als naar een bestaand object. In 
feite valt heel het leven om ons 
heen dus onder die noemer! RES 
REI ontwikkelt haar eigen unie-
ke stijl, die bovendien steeds in 
ontwikkeling blijft. Dit alles op 
een milieubewuste manier, want 
door het gehele productiepro-
ces op Italiaanse bodem te hou-
den wordt de CO2 uitstoot van 
benodigd transport verminderd. 
De vormen van de monturen 
zijn krachtig en eenvoudig. RES 

REI is van mening dat het ver-
schil tussen ‘goed’ en ‘uitzonder-
lijk’ zit in de details, en hier wordt 
dan ook extra aandacht aan be-
steed. Liefdevol tot in de punt-
jes afgewerkt! Voor de collectie 
wordt alleen gebruik gemaakt 
van het beste acetaat van uit de 
hele wereld. De fabriek Mazzu-
chelli staat in Italië en is door de 
Mazzuchelli-familie in 1849 op-
gericht. Het materiaal van uw 
montuur heeft generaties lange 
innovaties ondergaan waardoor 
u hoogwaardige kwaliteit mag 
verwachten. Het proces is ver-
gelijkbaar met koken. En de be-
reiding van de pasta van mam-
ma wordt nu eenmaal ook al-
leen doorgegeven aan de doch-
ter om zo het familierecept in ere 
te houden.  Om precies hetzelfde 
patroon of dezelfde kleur te cre-
eren van het acetaat, dat vraagt 
om vakmanschap, kennis en een 
heleboel ervaring. De ”recepten” 
van alle unieke patronen worden 
bewaard. Inmiddels vormen dui-
zenden originele “recepten” een 
bron van inspiratie voor de op-

tiekbranche bij het vervaardigen 
van nieuwe fraaie brillen. Wij 
hebben een prachtige collectie 
van RES/REI in de winkel voor 
iedereen die houdt van uniek en 
stijlvol.
Iets voor u?
Wees welkom bij Stefans brillen 
en lenzen!” Binnenweg 114.
www.stefansoptiek.nl

Sfeer proeven, appartementen bekijken
Vrijdag Open Huis bij Residentie De Burghave
Heemstede - Door het onstuimige weer van de 
afgelopen dagen zijn de bladeren van de bo-
men; ook in de parktuin van ‘De Burghave’. De 
tuin was weer prachtig dit najaar. De eigen bin-
nentuin is maar één van de bijzondere aspecten 
van dit appartementengebouw voor senioren. De 
Burghave houdt vrijdag 20 november open huis 
van 11.00 uur tot 14.00 uur om belangstellen-
den de gelegenheid te geven om sfeer te proe-
ven. Een aantal eigenaren van appartementen zit 
klaar in de ontvangstruimte om bij een kopje kof-
fie of thee vragen te beantwoorden van geïnte-
resseerden.
De goed onderhouden en onder architectuur ge-
bouwde De Burghave heeft vier woontorens met 
elk 30 appartementen. Alle appartementen zijn 
gelegen aan de tuinzijde. Deze achterzijde van 
het gebouw kijkt uit op de tuinen van de villa’s 
aan de Van Merlenlaan. Daar bovenuit zijn de 

kruinen zichtbaar van de bomen van het Groe-
nendaalse bos en de groene aangrenzende wijk.
De bewoners zijn ingenomen met de ligging, 
want De Burghave is overal dichtbij. Dichtbij de 
Raadhuisstraat en de Binnenweg, vorig jaar nog 
samen tot de gezelligste winkelstraat van Neder-
land benoemd. Voor vitale ouderen ook dichtbij 
voor een wandeling in park en bos.
Behalve lichte en ruime appartementen biedt De 
Burghave met een eigen restaurant en keuken  
meer dan de doorsnee serviceflat. De koks berei-
den elke dag verse maaltijden. Behalve logeer-
kamers zijn er ook een paar studio’s voor gas-
ten van bewoners. Een eigen gymzaal en fitness-
ruimte bieden diverse mogelijkheden tot bewe-
ging. Elke dag staan servicemedewerkers voor 
de bewoners klaar met raad en daad. Meer in-
formatie treft u in de advertentie ter gelegenheid 
van het Open Huis in deze krant.

Lezers schrijven ons
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Jubilarissen feestelijk gehuldigd 
Oprichting GSV vond 70 jaar geleden 
plaats in ‘Het Wapen van Heemstede’
Heemstede –Zaterdagmiddag 
werden 37 jubilarissen van de 
Heemsteedse sportvereniging 
GSV-Heemstede uitgebreid ge-
huldigd in het GSV-Centrum. 
Algemeen voorzitter René Reeu-
wijk memoreerde in zijn inlei-
dend woord dat exact op de dag 
van deze huldiging de vereni-
ging 70 jaar geleden opgericht 
werd. In café ‘Het wapen van 
Heemstede’ aan het Wilhelmina- 
plein werd in de oprichtingsver-
gadering de heer Oscar Brink de 
eerste voorzitter van de vereni-
ging, de heer Gelling secreta-
ris en de heer Schuurmans pen-
ningmeester. Het bestuur werd 
gecompleteerd door twee dames 
en de eerste trainer werd de heer 
Wiethaar. Suggesties voor na-
men waren VLUG (Via Lichaam 
Uitbouw Geest), K en V (Kracht 
en Vlugheid) en door de amb-
tenaar van sportzaken de heer 
J. Schipper werd gekozen voor 
‘Sportvereeniging Heemstede’, 

simpelweg GSV-Heemstede. 
Deze middag stonden de 37 ju-
bilarissen centraal in een uitge-
breide huldiging. Speciaal in het 
zonnetje gezet werd Laura Vla-
ming. Zij is jeugdlid van de wed-
strijdgroep van GSV-Heemstede 
en het is uniek dat een jeugd-
lid al 10 jaar bij de vereniging 
is. Daarna kwamen alle 10-jari-
ge jubilarissen aan bod. Zij kre-
gen allen, na een woordje van de 
voorzitter een prachtige pen en 
roos aangeboden. Ook had de 
vereniging dit jaar 3 jubilarissen 
die GSV al 25 jaar trouw zijn. De 
dames A.M. Hop en J.W. van Ba-
kel-Kortekaas en de heer C.H.M 
Peeperkom kregen uit handen 
van verenigingssecretaris Ma-
ria Werdmüller een prachtige 
bos bloemen en de bijbehorende 
jubileumpen en een extra blijk 
van waardering van de aanwe-
zigen. De heer Peeperkom werd 
nog eens extra in de schijnwer-
pers gezet door de voorzitter van 

de sectie denksport, Jaap Met-
selaar, voor de vele hulp die hij 
geeft bij het klaarzetten van al-
le wedstrijdattributen om het 
mooie bridgespel te kunnen be-
oefenen.

40 jaar GSV
Als je praat over binding met je 
club dan is veertig jaar wel heel 
bijzonder. Dat gold voor me-
vrouw C.M.M. Besselink-van 
der Prijt en de heer R. de Bruin. 
Dat zijn degenen, die de vereni-
ging heel erg lang trouw zijn. 
Ook zij mochten een geweldige 
bos bloemen en de traditionele 
pen in ontvangst nemen. Daar-
na werd op alle jubilarissen een 
toost uitgebracht en na een fo-
tosessie werd nog lang onder 
het genot van een hapje en een 
drankje nagepraat. Een drankje 
van Ria Hagen die al 21 jaar ach-
ter de bar staat, maar dat is nog 
geen jubileum, komt vanzelf wel.
Ton van den Brink 

Eén welzijnsorganisatie in Heemstede
Heemstede - Welzijn Ouderen 
Heemstede en Casca gaan sa-
men verder als één nieuwe wel-
zijnsorganisatie voor jong en 
oud. De beide besturen hebben 

daarvoor op 10 november een 
intentieverklaring ondertekend. 
Casca en Welzijn Ouderen 
Heemstede koersen af op een 
samenvoeging per 1 januari 

2016. Door de krachten te bun-
delen ontstaat een nieuwe or-
ganisatie die zich nog meer dan 
voorheen wil richten op de vra-
gen en behoeften van de inwo-
ners van Heemstede. 
De nieuwe welzijnsorganisatie is 
er voor alle inwoners van Heem-
stede: mensen met of zonder 
hulpvraag, gezonde en minder 
gezonde inwoners, alleenstaan-
den, ouders en kinderen, al-
lochtone en autochtone burgers, 
werkenden en werkzoekenden, 
jongeren en senioren. Iedereen 
moet zich prettig kunnen voe-
len in Heemstede en mee kun-
nen doen aan de samenleving. 
Om dat voor elkaar te krijgen 
biedt de nieuwe organisatie 
activiteiten op het gebied van 
vorming, educatie, cultuur en 
ontspanning. Ook biedt het 
nieuwe welzijn de inwoners 
van Heemstede nieuwe kan-
sen, het verbindt ze met elkaar 

Ondertekening door voorzitter Marianne den Haan (Casca) en Nera 
Otsen (Welzijn Ouderen Heemstede).

Ervaren taxateur Molendijk 
naar Klein Centraal Overveen
Regio - De bekende Rotterdam-
se taxateur en veilinghouder Arie 
Molendijk komt zaterdag 21 no-
vember van 9.30 - 14.00 uur naar 
restaurant Klein Centraal, Tette-
rodeweg 4 in Overveen om ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften en oude bijbels voor het 
publiek op hun waarde schatten. 
Molendijk is vooral gespeciali-
seerd in oude geschiedenis, to-
pografie, (staten)bijbels en the-
ologie. Ook oude foto’s, ansicht-
kaarten en albums zijn welkom.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalo-
gi. Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde van boeken is af-
hankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. 
Met enige regelmaat komen er 
uiterst zeldzame werken of zelfs 
geheel onbekende boeken voor 
de dag.
Arie Molendijk geeft graag een 
deskundig advies. Het maken 
van een taxatierapport voor de 
verzekering is mogelijk voor 

zeldzame boeken en bijbels en 
advies voor verkoop en inbreng 
voor een veiling. Voor taxatie of 
verkoop van een bibliotheek of 
een partij moeilijk te vervoeren 
boeken kan eventueel een af-
spraak worden gemaakt.
Taxatie kost vijf euro, ongeacht 
het aantal te beoordelen boe-
ken.  Meer informatie: Antiqua-
riaat A.C. Molendijk amolendijk-
boeken@outlook.com  (niet voor 
taxaties). Zie ook:
www.molendijkboeken.nl.

Regio - Zondag 22 november 
om 14.00 uur kunt u genieten van 
een concert door Slavisch koor 
Lorodelba, met prachtige melo-

dieën uit de Balkan. De toegang 
is gratis. Plaats: Moeder van de 
Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 
48, Haarlem (Schalkwijk).

Slavisch koor treedt op

Regio - Westerveld houdt op 
woensdag 25 november de 
maandelijkse inloopavond. Ie-
dereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. De bezoekers wor-
den ontvangen met een kop-
je koffie in de toonzaal, waar 
ook de uitgebreide collec-
tie gedenktekens, urnen en assieraden te bekijken is. Ellis Ver-
kerk, teamleider Info & Nazorg, geeft informatie over de ver-
schillende mogelijkheden voor gedenkplekken en monumenten: 
,,Het is mogelijk een eigen plek uit te zoeken in het gedenk-
park. Een plek omringd door weelderig groen, op een heuvel 
of juist op een open plek. Westerveld heeft zoveel moois, er is 
altijd wel een plek die aanspreekt. Ook bij de keuze van een 
monument adviseren wij graag.”
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om te 
weten wat er allemaal mogelijk is. Om hierbij te helpen heeft 
Westerveld een ‘Wensenformulier’ ontwikkeld. Tijdens de in-
loopavond kan het formulier worden bekeken of meegenomen 
worden naar huis. Meer informatie op www.bc-westerveld.nl.

Inloopavond bij Westerveld

en sterkt ze in het behoud van 
eigen regie op een zinvol en 
plezierig leven.

Prijsvraag voor een 
nieuwe naam
Voorlopig is ‘Welzijn Heemste-
de’ als werktitel voor het samen-
werkingsproces gekozen. Maar 
daarmee is niet gezegd dat dit 
ook straks de naam wordt van 
de nieuwe organisatie. Dat ligt 
nog helemaal open. Daarom 

schrijven wij een prijsvraag uit. 
Wie bedenkt een pakkende en 
toepasselijke naam?
Bedenk bij de keuze voor een 
naam dat deze organisatie voor 
jong én oud is en stuur uw idee-
en uiterlijk 30 november naar 
welzijnsplan@casca.nl of wel-
zijnsplan@welzijnouderenheem-
stede.nl. Wie weet wint u de 
waardebon van  75,- euro voor 
een gratis cursus of activiteit 
naar keuze! 



Beurzen
Zaterdag 21 en zondag 22 
november Leeuwenhorst 
Winterfair met bric-à-bric,
diverse stands en veel lekker-
nijen, 10.00-17.00 uur. Langel-
aan 3, Noordwijk. Entree: 8,- 
euro en jeugd t/m 12 jaar gra-
tis entree. Info:
www.b-event.nl/winterfair. 

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

Film
Woensdag 25 november 
fi lm in de theaterzaal bij Cas-
ca, Herenweg 96 Heemstede. 
Romantisch drama over twee 
jonge mensen die op het oog 
niets gemeen hebben. Aan-
vang 20.00 uur. Entree: 7,-.
Reserveren: (023)548 38 28 
kies 1.

Gemeentehuis
Tot 27 november Kunstlijn-
expositie in de burgerzaal.
Diverse deelnemende kunste-
naars uit Heemstede. 

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

Zondag 29 november wordt 
het kinderboek ‘Wonderwa-
ter’ gepresenteerd en gesig-
neerd bij boekhandel Blokker,
Binnenweg te (Heemstede). 
Tevens voorleesmiddag. Aan-
vang 12.30 uur.
Info: www.noustha.com.

Lezingen
Vrijdag 20 november ver-
telt Arjen Fortuin van NRC 
Handelsblad over zijn onlangs

verschenen biografi e over uit-
gever en ontdekker van ve-
le bekende schrijvers, Geert 
van Oorschot. Aanvang 20.00 
uur. Toegang: 5,-. Reserveren:
023-5282472 bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. 
www.boekhandelblokker.nl

Donderdag 26 november 
Auteur en spiritueel thera-
peut Jan Oostenbrink vertelt 
over zijn boek ‘Innerlijke Be-
reidheid’ bij Casca, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvang 20.00 
uur. Entree: 8,- euro. Reserve-
ren: (023)548 38 28 kies 1.

Markten
Zaterdag 21 november 
Streekmarkt op de Dinkelhoe-
ve, Herenweg 61, Heemstede. 
12.00 uur demonstratie kaas-
maken. Markt tot 16.00 uur.

Muziek

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

Zaterdag 21 november Les 
Moucherons, 20.15 uur: NH 
Archief / Janskerk, Jansstraat 
40 Haarlem. Entree: 15 eu-
ro. Kaarten via de koorleden 
of via:
www.lesmoucherons.nl.

Zaterdag 21 en zondag 22 
november Vrouwenkoor Hoor 
Haar viert 25-jr jubileum met 
bewerking van opera Alceste. 
Loc: Oosterkerk, Zomerkade 
165 Haarlem.
Aanvang 15.30 uur. Zaal open: 
14.45 uur. Kosten: 12,- euro. 
Kaarten via koorleden, aan de 
zaal of via www.vrouwenkoor-
hoorhaar.nl.

Donderdag 26 en vrijdag 
27 november Glad Marmer 
Klassiek op College Hageveld 
Heemstede. Programma door 
leerlingen van de school. Pia-
no, viool, gitaar, fl uit en accor-
deon. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang: 5,- euro. Kaarten: 023-
5100100 of college@hage-
veld.nl).

AgendA
 

18 november 2015  •  de Heemsteder    25

Zaterdag 28 november Fu-
se, veelzijdig strijkersensem-
ble, de huisband van Podium 
Witteman.  Oude Kerk, aan-
vang 20.15 uur.
Kaarten à 21,- euro via
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater
de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling. 

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

Open dagen
Woensdag 25 november
Loge Vicit Vim Virtus vrijmet-
selaarij houdt open avond 
voor belangstellenden om 
20.00 uur. Ripperdastraat 12 
Haarlem.
Aanmelden:
info.loge024@vrijmetselarij.nl 
of 06-53672151.

Sport
Zaterdag 21 november Ken-
nismaken met denksport / ge-
zelschapsspel Mahjong bij 
bakkerij Van Maanen, Bin-
nenweg 103 Heemstede van-
af 9.00 uur. Meer info:
www.bamboeacht.nl.

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

T/m 2 december werk van de 
cursisten van Marianne Vrij-
daghs (Olieverf/Portretschil-
deren). In activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede tijdens ope-
ningsuren. (van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur).

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

Heemstede. www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl

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

Themabijeenkomst
Donderdag 19 november 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek komt bij-

een in Trefpunt, Bennebroek
(Akonietenplein).
Vanaf 19.30 uur Onderwerpen: 
nieuwe monumenten, histo-
risch fi lmmateriaal en St. Lu-
ciaklooster Bennebroek. Toe-
gang gratis.
Info: www-hv-hb.nl.

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

Leeuwenhorst Winterfair 
al 23 jaar succesvol

Regio - Met de feestdagen in aantocht is tijdens de Leeuwen-
horst Winterfair in Noordwijkerhout op zaterdag 21 en zondag 
22 november alles te vinden om in feeststemming te komen.
Al 23 jaar stromen de bezoekers van heinde en verre toe om
in NH Hotel Leeuwenhorst Sint- en kerstinkopen te doen en
inspiratie op te doen voor de feestdagen. Vaste en wisselende 
standhouders bieden een grote variatie aan artikelen. Met voor de
komende feestdagen natuurlijk mooie tafeldecoraties, serviezen, 
bric-à-brac uit binnen- en buitenland en een overvloed aan lek-
kernijen. Ook zijn er mooie sieraden, behaaglijke winterkleding 
voor in huis en outdoor.

Dat de Winterfair al die jaren zo succesvol is, is mede te dan-
ken aan het feit dat er volop variatie is. Veel originele en hand-
gemaakte decoraties, gebruiksartikelen en cadeaus. Behal-
ve dat er veel te shoppen valt, is er ook genoeg om inspira-
tie op te doen. De internationaal bekende fl oral designer
Geertje Stienstra geeft beide dagen om 11.00 uur, 13.00 uur en 
15.00 uur bloemschikdemonstraties. Bezoekers kunnen meerde-
re demonstraties van Geertje bijwonen, want er worden telkens
andere stukken gemaakt. 

Kinderen
Voor de jeugd is er zondagmiddag een Sinterklaasvoorstelling 
en beide dagen zijn er knutselworkshops.
U kunt de Winterfair bezoeken aan de Langelaan 3, Noordwij-
kerhout op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt 
8,- euro en jeugd t/m 12 jaar mag gratis naar binnen.
Info: www.b-event.nl/winterfair. 

Sportinloop voor jeugd: Trefbal
Heemstede - Vrijdag 27 novem-
ber kun je in de gymzaal aan 
de Van der Waalslaan tijdens 
de sportinloop gaan trefballen. 
Een balsport waarbij je iemand 
af kan gooien met de bal. Dat 
gaan ze doen in twee groepen: 

van 19.00 en 20.00 uur is het voor 
11-14 jaar en van 20.00 tot 21.00 
uur voor 15+. Iedereen mag 
meedoen, neem al je vrienden 
mee, en weer helemaal +gratis! 
Je hoeft je niet op te geven, kom 
gewoon langs.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad 
26 november

In deze uitgave:
- Aan de slag als vrijwilliger 
 in Heemstede
- Controles hondenbelasting 
 van start

Overbodige regels uit APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
staan voorschriften en richtlijnen die specifiek 
gelden in de gemeente Heemstede. Omdat wij 
streven naar minder regels, zijn op verzoek 
van de raad overbodige regels uit de APV 
geschrapt. Daarnaast wordt de APV ‘technisch’ 
aangepast als gevolg van gewijzigde 
wetgeving en kleine correcties.

Bespreking in de commissie 
Middelen
De wijzigingen in de APV zijn een voorstel 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad. De raadscommissie Middelen 

Tentoonstellingen in Raadhuis 
Heemstede
Burgerzaal
Tentoonstelling Kunstlijn 2015
Tot 27 november a.s. is de centrale expositie 
Kunstlijn 2015 te zien in de Burgerzaal. Circa 30 
professionele kunstenaars hebben zich laten 
inspireren door het thema van dit jaar, namelijk 
“GOUD”. In het kader van de Kinderkunstlijn 
exposeren leerlingen van groep 5 van basisschool 
De Evenaar hun kunstwerken in de publiekshal van 
het raadhuis (zie foto).

Publiekshal

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de Publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 

bespreekt het voorstel in de vergadering van 
woensdag 2 december (in het raadhuis, aanvang 
20.00 uur). U bent van harte welkom deze 
vergadering bij te wonen en tijdens de vergadering 
uw mening over dit onderwerp te geven. Als u wilt 
inspreken, dan kunt u zich - liefst van te voren -  
aanmelden bij de raadsgriffie 
(raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 57 47). 
Naar verwachting zal de raad de nieuwe APV in de 
vergadering van 17 december vaststellen.
De volledige APV vindt u op www.heemstede.nl 
onder politiek en organisatie/kalender/vergadering 
BW 3 november 2015 en ligt tevens ter inzage op het 
raadhuis.

het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Tentoonstelling Marc van Zuiden
In de Publiekshal is in de maanden november en 
december werk te zien van Marc van Zuiden. Marc 
werkt met verschillende technieken van potlood 
tot olieverf. Zijn werk is veelzijdig. Zee, strand en 
schepen schildert hij tijdens zijn vakanties. Maar ook 
stadsgezichten, kerken en gebouwen behoren tot 
zijn oeuvre. 

Tijdens de openingstijden van het Raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt. U wordt direct geholpen op 
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.



Administrateur/boekhouder
Werkt u graag met cijfers? Voor de Wereldwinkel 
zoeken wij een vrijwilliger voor het bijhouden van 
de financiële administratie, verwerken van btw 
aangifte en de jaarrekening.

Gastvrouw
Bent u gastvriendelijk en behulpzaam? Als 
gastvrouw schenkt u koffie, maakt u een praatje, 

dekt de tafels, assisteert in de keuken en deelt 
maaltijden uit.

Verhuiscoach senioren
Bent u een echte regelaar? Samen met de klant 
organiseert u alle activiteiten die nodig zijn voor 
een verhuizing. Denk bijvoorbeeld aan formulieren 
invullen, woningen bekijken, uitzoeken van nieuwe 
spullen of koffie maken voor de verhuizers.

Vacature Top 3
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Irislaan 22, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 29795, ontvangen 1 november 
2015

- Heemsteedse Dreef 126, doorbreken muur en 
plaatsen erfafscheiding, wabonummer 29815, 
ontvangen 2 november 2015

- Herenweg 5, het kappen van bomen, 
wabonummer 29853, ontvangen 3 november 
2015 Glipperweg 2, het kappen van 4 bomen, 
wabonummer 29949, ontvangen 4 november 
2015, 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)                    
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang Voorwegschool, wabonummer 29921, 
ontvangen 4 november 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, ontvangen 12 oktober 
 2015. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
27463, verzonden 13 november 2015

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
26077, verzonden 13 november 2015

- Glipperweg 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 29283, 
verzonden 13 november 2015

- Julianalaan 7, het wijzigen van de voorgevel 
t.b.v. vergroten van de badkamer, wabonummer 
29213, verzonden 13 november 2015

- Diverse adressen in Heemstede, formaliseren 
gebruik bestaande standplaatsen in strijd met het 
bestemmingsplan, wabonummer 27881, 

 8 september 2015
- Wasserij Annalaan 29, aanbrengen trapgat in 

bestaande vloer, wabonummer 29231, 
 verzonden 13 november 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vergunningen
Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 9 november 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G. 
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen 
van 7 december 2015 tot en met 24 december 2015. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

Standplaatsvergunning – rectificatie 
Op 21 oktober 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
standplaatsvergunning te verlenen aan mevrouw 
F. Cannegieter voor de verkoop van gegrilde 
scharrelkip en bijgerechten. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op de 
donderdagen in de Jan van Goyenstraat ter hoogte 
van huisnummer 4. 

Naar nu blijkt bevindt huisnummer 4 zich niet in 
de Jan van Goyenstraat maar op het Adriaan van 
Ostadeplein. Op 6 november 2015 is dit herstel 
van de vergunning per brief aan de aanvrager 
medegedeeld. De standplaats wordt ingenomen in 
de Jan van Goyenstraat op het trottoir ter hoogte 
van Adriaan van Ostadeplein 4. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Controles hondenbelasting van start
In opdracht van de gemeente Heemstede, 
Zandvoort en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wordt een controle op de 
hondenbelasting uitgevoerd. De controle 
wordt uitgevoerd door het bedrijf Holland 
Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de 
controle op de aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van de 
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand 
van gegevens van de gemeente controleert een 
aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van 
honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen 
en enkele vragen stellen over het al dan niet 

hebben van een hond. De hondencontroleurs 
kunnen zich legitimeren door het tonen van een 
legitimatiebewijs.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over 
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere 
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 
hij een informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt 
deze dan invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet 
bij de gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen 

dit alsnog doen. U kunt het aangifteformulier 
downloaden op www.gbkz.nl. Voor nadere 
inlichtingen en/of vragen omtrent de controle 
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023 5126066.



Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
26 november 2015 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 
 26 november 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015

Hamerpunten
- Intrekken Exploitatieverordening 1971

Overige punten
- Samenwerking raadswerkgroep participatie en 

Havenlab
- Benoeming intern lid Rekenkamercommissie 

Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 november 2015
- Wat verder ter tafel komt

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

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’.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 24 november 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede de gemeente fietswrakken verwijderen 
die zich in de directe omgeving van het station 
Heemstede-Aerdenhout bevinden. 

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 
12 november 2015 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Provost, J.C. geboren op 23 januari 1975, 
 en kinderen, H.W. Mesdaglaan 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 11 september 2015: C. de Graaf, 
 geboren op 05-06-1972, p/a Timorstraat 52
- Per 23 september 2015: S.L. Zabil, 
 geboren op 19-06-1981, Raadhuisstraat 55A

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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