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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

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

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

IEDERE ZONDAG T/M 18 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

KERST
MARKT!
KERSTKERSTKERST

MARKT!MARKT!

Deze week in De krant!

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 NOVEMBER
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Heemstede - Huizen, tuinen, 
buitenplaatsen, straatleven, 
winkels en markten, bewoners, 
ondernemers en voorbijgan-
gers. Chris en Jurriaan Hoef-
smit en Fred Icke fotografeer-
den een jaar lang met veel ple-
zier alle straten, stegen, lanen, 
pleinen, dreven, wegen, hofjes, 
kades en dijken van Heemste-
de. Na het ‘Haarlem Boek’, het 
‘Noord-Holland Boek’ en het 
‘Amsterdam Boek’ is er nu het 
‘Heemstede Boek’. 

Voor alle Heemstedenaren
Nooit eerder is een boek ge-
maakt met foto’s van echt ál-

le straten van een plaats. Dat 
maakt het Heemstede Boek 
uniek. Het boek wordt gezien 
als een ‘must have’ voor al-
le Heemstedenaren en voor 
iedereen die er opgroeide, 
woonde of gaat wonen. 
En natuurlijk ook voor ie-
der die van prachtige foto’s 
houdt. Het Heemstede Boek 
van 400 pagina’s bevat ruim 
8.000 foto’s van de 368 stra-
ten van Heemstede waarin 
elke straat een eigen pagi-
na heeft gekregen. Het gaat 
24,50 euro kosten. Op  don-
derdag 24 november presen-
teert het drietal makers het 

boek, om 17.30 uur bij Boek-
handel Blokker, op de Bin-
nenweg 138 te Heemstede. 

Doe mee en win het boek!
Misschien is het al te gemak-
kelijk maar wellicht ook niet: 
bijgaande foto’s uit het boek. 
Wat heeft de fotograaf ge-
kiekt en beter nog: waar is 
het? Lezers van de Heem-
steder kunnen meedingen 
naar het prachtige en goed-
gevulde boek over hun eigen 
woonplaats. Raad de locatie 
van de vier foto’s en stuur uw 
oplossing via e-mail naar: re-
dactie@heemsteder.nl onder 
vermelding van ‘boek Heem-
stede’. De jury trekt vijf win-
naars die het boek gratis ont-
vangen. Insturen kan tot en 
met dinsdag 29 november, 
12.00 uur.

Wie heeft werk van Sipke?
Heemstede - Het landschap 
van Kennemerland was een 
geliefd onderwerp van kunst-
schilder Sipke van der Schaar 
(1879-1961). Dat leverde tal-
loze dorpsgezichten, duin-
landschappen, strandtafe-
relen en zeegezichten op. 
Van 1928 tot 1937 woonde 
Van der Schaar in Heemste-
de (Landzichtlaan). Muse-
um Kennemerland in Bever-
wijk wijdt een tentoonstelling 

aan de kunstenaar en vraagt 
het publiek om werk tijdelijk 
beschikbaar te stellen. 
Wie een werk van Van der 
Schaar heeft en bereid is dat 
in de eerste helft van het vol-
gend jaar uit te lenen voor de 
expositie, kan zich aanmel-
den via (mk@museumkenne-
merland.nl), of Museum Ken-
nemerland, Noorderwijkweg 
2a, 1943 DA Beverwijk, dan-
wel telefonisch: 0251-214507. 

Raad waar de foto’s van zijn
Het ‘Heemstede Boek’: ú kunt het winnen!

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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Hachee-

pakket

6,95
500 gram vlees,
uien en kruiden De Rozenman

Nu iedere maandag van 
11.00 uur tot 17.00 uur

op onze vaste
bloemenstandplaats 
op de Eyckmanlaan 

Heemstede.

ONZE MAANDAGKNALLER:
3 bossen rozen 5,-
(op=op) Tot maandag!



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

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

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 zich het 
recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te 
korten. Houdt maximaal 300 
woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 27 november 18.30 
uur Avonddienst.
Eenieder heeft iets, In His 
Presence.
Vooraf een gezamenlijke 
maaltijd (zie website).

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 27 november 10u. 
voorganger mevrouw G. 
van der Harst–de Leeuwe 
(Aerdenhout).

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 27 november, 10u.: 
ds. W. van Galen (Heem-
stede). Kindercafé.

www. pk ntrefpun.nl                     

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 27 november 
Eerste Adventszondag
Oude Kerk, 10u.  
ds. A. Molendijk. Crèche 
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

We slaan een aantal num-
mers over en gaan verder 
met nummer 71 als laatste 
nummer van het bouwplan 
eind jaren 20 (39 tm 71 (tot 
aan de Lentelaan). Eerst als 
Valkenburgerstraat, maar be-
gin jaren 30 Valkenburger-
laan.
Op nummer 57 heeft nog 
een loodgietersbedrijf geze-
ten, maar verder hebben de 
nummers 57 tm 69 gediend 
als woonruimte. Nummer 
71 heeft wel als winkel ge-
diend. Hoewel er verschillen-
de foto’s in het NHA zijn is de 
toenfoto van 1969
In de beginjaren 30 ko-
men we de naam tegen van 
“Melkinrichting Bronstee”. 
De naam verraadt al waar 
deze zat. Deze Melkinrichting 
gebruikte Valkenburgerlaan 
71 als fi liaal. Op 4 septem-
ber 1936 werd er in de Eerste 
Heemsteedsche Courant ge-
adverteerd met “Bronstee’s 
Diverse Kaassoorten” Van 
Edammer tot Leidsche kaas. 
Wat later komt daar ook ijs 
bij. Op 25 juni 1937 stond er 
in de Eerste Heemsteedsche 
Courant dat Bronstee-ijs een 
traktatie was bij een picnic of 
boottochtje.
In de adressenboeken van de 
jaren 40 zien we nog steeds 
Valkenburgerlaan 71 als fi li-
aal genoemd. 
In het Haarlems Dagblad van 
10 juni 1950 worden er ijs-
venters gevraagd op de Val-
kenburgerstraat.
In het Haarlems Dagblad van 
25 november 1958 bedankt 
M. Meyer voor de vele blij-
ken van belangstelling voor 
zijn 40 jarige jubileum. In 
een adressenboek van 1961 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (14)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 27 november om 
10.00 uur. Ds. H. van Pope-
ring uit Aalsmeer.

www.hervormdpknbennebroek.nl

wordt hij genoemd als melk-
bezorger.
De familie Tervoort is de laat-
ste winkelier in zuivelpro-
ducten. G. Tervoort wordt in 
het Haarlems Dagblad van 
mei1952 genoemd als lid van 
de vertrouwenscommissie 
van de Coöperatieve Vereni-
ging voor de handel in Melk 
en Melkproducten “Heem-
stede”. Hij zat op de Zand-
voortselaan. Mart J. Tervoort 
had in een later stadium (ja-
ren 60) de winkel op de Val-
kenburgerlaan 71 en heeft 
dat tot in de begin jaren 90 
gedaan. Ook bekend van de 
SRV. IN 1964 vinden we een 
bouwtekening voor het om-
bouwen van de pakplaats tot 
spoellokaal en magazijn (aan 
de Lentelaan).
Thans wordt op Valkenbur-
gerlaan 71 “Clocked S.O. BV” 
genoemd met als expertise 
‘Advisering in management 
en bedrijfsvoering.
Op de nufoto van november 
2016 van Harry Opheikens is 
alleen het uithangbord nog 
een tastbaar bewijs van de 
winkelactiviteiten. Verder al-
leen dichte lamellen.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 

u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Katholieke Kerk
O.L.V.Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 18.45 uur  Plechtig 

Lof
Dinsdag 8.00 uur H.Mis
Wo dag 10.00 uur H.Mis
Vrijdag  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl





Deze keer willen we graag twee asielkatten 
eens extra onder de aandacht brengen, te 
weten Neus en Hedwig. Neus (what’s in a 
name) heeft last van een voedselallergie en 
mag daarom alleen haar eigen eten hebben. 
Hoewel we regelmatig dieren verzorgen met 
bijvoorbeeld blaasgruisvoer of een nierdieet 
is het bij deze katten niet zo’n drama als ze 
eens een snoepje of iets anders binnenkrij-
gen. Maar Neus krijgt verschrikkelijke jeuk 
van ander eten en dit kan zo erg worden dat 
ze haar huid kapot krabt. Het dieet dat Neus 
krijgt is een rauwe (diepvries) voeding en 
dat vindt ze gelukkig heerlijk! Het heeft wat 
tijd gekost voordat we hadden uitgevonden 
waar Neus goed op reageert en dit bleek 
het vlees van hazen te zijn. ‘Neus eet haas’, 
deze tekst prijkt op haar verblijf en is inmid-
dels algemeen bekend in het asiel. Zelfs 
onze ‘honden’ mensen (die over het alge-
meen niet met de katten werken) weten het: 
Neus eet Haas! 

Neus en Hedwig, twee zussen van 11 jaar 
oud, zoeken een huisje waar mensen om 
kunnen en willen gaan met de voedsel-
allergie van Neus. Ook moeten de nieuwe 
eigenaren het niet vervelend vinden om rau-
we voeding te geven. De katten willen graag 
samen blijven en zoeken een huis zonder 
andere katten of honden. Een tuin om lek-
ker in rond te struinen zou wel heel fijn zijn. 
Voor hun leeftijd zijn ze nog heel speels. 

We hopen oprecht dat deze lieve dames de 
feestdagen door kunnen brengen bij men-
sen die ze, net als wij, alle geluk en liefde 
van de wereld gunnen!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5 Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag 
11.00-16.00 uur, dan ook telefonisch bereik-
baar.Hedwig

In het zonnetje: 

Neus en Hedwig

Neus

Heemstede – Met het ver-
schijnen van zijn roman 
‘Kwaadschiks’ kun je re-
centelijk niet snel heen om 
A.F.Th. (Adrie) van der He-
ijden. Letterlijk en figuurlijk is 
alles groots bij een van Ne-
derlands bekendste roman-
schrijvers. Het laatste deel 
van de romancyclus ‘De tan-
deloze tijd’ is met 1300 blad-
zijden ook al geen schoen-
cadeautje. Arno Koek (be-
kend van de televisie) was 
vereerd met de komst van 
de schrijver naar zijn boek-
handel. Donderdagavond jl. 
ging journalist Arjan Peters 
in gesprek met de auteur.                                                                                                                        
Het literaire moordmysterie 
handelt volgens de introduc-
tie van zijn uitgeverij ‘De Be-
zige Bij’ over de relatie tus-
sen reclameman Nico Dor-
las, eind veertig, en zijn jon-
gere vriendin Desy, die op 
springen staat. Zijn para-
noïde verlatingsangst, ver-
sterkt door drank en drugs, 
maakt samenleven met hem 
tot een hel. Als Desy de be-
nen neemt, stelt Dorlas al-
les in het werk om haar voor 
zich terug te winnen. Eerst 
nog goedschiks, uiteindelijk 
kwaadschiks. Of hij de juis-
te prooi voor zich heeft, blijft 
lang onzeker. Dorlas wordt 
bijgestaan door Ernst Quis-
pel, de strafpleiter uit ‘Advo-
caat van de hanen’, inmid-
dels cynischer en grijzer ge-
worden. Ondanks diens in-
spanningen brokkelt het uni-
versum van Dorlas binnen 
een hels etmaal volledig af.                                                                                                                    
In de zomer van 1972, net 20 
jaar oud, schreef A.F.Th. van 
der Heijden zijn eerste ro-
man. “Ik dacht dat dit boek 
alles omvatte en alle ande-

re boeken overbodig zou ma-
ken”, blikte hij geamuseerd 
terug. “Ik verbeeldde me dat 
ik langs de terrassen flaneer-
de en dat de mensen mij zou-
den smeken om een nieuw 
boek, want dit was zo mooi. 
En ik zou zeggen: geen den-
ken aan , al les s taat er  al  i n.”                         
Gelukkig voor ons bleef het 
bij een jeugdig onbezon-
nen idee, want vele, vaak be-
kroonde romans volgden. Zijn 
omvangrijke oeuvre is het ge-
volg van een ongelooflijk ho-
ge productiviteit – hij schrijft 
dagelijks zo’n 8 tot 10 pagi-
na’s, wat zijn uitgever wel-
eens tot vertwijfeling brengt. 
“Ik heb de truc ontwikkeld 
om meer pagina’s aan te 
kondigen en er dan een deel 
van te schrappen. Zo hou je 
iedereen tevreden”, verklaar-
de hij met een schalkse blik. 
“En Voltaire zei het al: kwan-
titeit is ook een kwaliteit.”                                                                                                                      
De diverse, soms langduri-
ge projecten dwingen Van 
der Heijden om schematisch 
te werk te gaan. In de ver-
filming van ‘Tonio’ is in de 
werkkamer van Pierre Bok-
ma het tijdschema te zien, 
beginnend bij dag 0, de dag 
voor de start van een nieuw 
boek. Eerste Pinksterdag 
2010 was ook zo’n dag 0 
en de dag dat zijn zoon To-
nio verongelukte. Sindsdien 
mag hij van zijn vrouw Mir-
jam de term niet meer be-
zigen. Arno Koek herinner-
de zich dat hij Adrie destijds 
een brief had geschreven en 
moest eraan denken bij de 
filmscène van het schrijver-
sechtpaar dat in het duister 
op bed de condoleancebrie-
ven doornam. Het antwoord 
was: “Ik ben met iets bezig, 

wacht maar af.” Het bleek 
de requiemroman ‘Tonio’.                                                                 
Misschien was het bezoek 
van de aimabele, erudiete, 
maar ook geestige en lieve 
A.F.Th. Van der Heijden aan 
Heemstede toch niet zo toe-
vallig. Hij liet zijn lezers in elk 
geval met een gerust hart 

naar huis gaan, wellicht in 
zijn zoektocht naar ‘het on-
mogelijke boek’: “Er komt 
nog heel veel - zei hij drei-
gend”.

‘Kwaadschiks’ is o.a. verkrijg-
baar bij boekhandel Blokker.
Mirjam Goossens

 A.F.Th. van der Heijden te gast bij Blokker

“Er komt nog heel veel”
‘Doen alsof je 
luistert, geen 

goed idee’
Regio - Zondag 4 decem-
ber organiseert Carmen 
de Haan de verhaallezing 
‘Waarom alsof doen een 
stom idee is’.

Luisteren is een kwaliteit 
die niet iedereen heeft. Je 
vertelt iets en krijgt geen 
reactie, of nog erger: ie-
mand doet alsof  ‘ie luistert. 
De ander is te druk met 
zichzelf, en hoort je wel, 
maar luistert niet.  Ook als 
luisteraar kun je afdwalen 
en invullen. Zelden zal je 
dit bekennen. Je doet alsof, 
omdat je niet af wilt gaan. 
Hoe doorbreek je dit als je 
weet dat iedereen zichzelf 
wil zijn en vooral begrepen 
wil worden.
De lezing is in St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1, Bloe-
mendaal, van 14.00 tot 
16.00 uur. Bijdrage: 9,- eu-
ro. Reserveren niet nodig, 
je bent van harte welkom!Start bouwwerkzaamheden 

‘De Posterij’
Heemstede - Op donderdag 17 november zijn de werk-
zaamheden gestart van nieuwbouw- en renovatiepro-
ject ‘De Posterij’ in Heemstede, in het monumentale voor- 
malige postkantoor op de hoek van de Postlaan en de 
Raadhuisstraat.
Het bestaande gebouw wordt compleet gerenoveerd en 
uitgebreid met een nieuw gedeelte. In totaal worden tien 
appartementen gerealiseerd door aannemer Bébouw 
Midreth uit Mijdrecht. Het project is ontwikkeld door 
Vof Rijshout, een samenwerking tussen Timpaan en Van 
Luling Vastgoed.
 
De officiële handeling verrichtte wethouder Nieuw-
land. De verwachting is dat de appartementen eind 2017 
worden opgeleverd. Voor meer informatie over de 
woningen kunt u contact opnemen met Puur Makelaars 
in Heemstede.
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Heemstede - Het plan voor de inrichting van het gebied 
rond het Manpad lag al min of meer vast. Door de bouw 
van huizen komt er geld beschikbaar om een groot deel 
van het gebied groen en toegankelijk te maken. In ruil voor 
een vóórstem bij de ontwikkeling van een nieuwe Vomar 
bedong D66 bij toetreding tot het college dat het Man-
padslaanplan opnieuw moet worden bekeken. Voor een 
fiks bedrag gaat een onderzoeksbureau al het voorgaan-
de werk nog eens overdoen. De groep van eigenaren, om-
wonenden en ontwikkelaars was al nader tot elkaar ge-
komen. Dat het aantal geprojecteerde woning van aan-
vankelijk zes uitkwam op rond de 20 wekte wel verbazing.
D66 wil alle opties openhouden en vraagt iedereen mee 
te denken aan de invulling van het plan. Dat dit zonder 
woningbouw kan lijkt financieel onhaalbaar. De liberalen 
werden op hun wenken bediend door de heer Knol. Hij 
kwam op 17 november inspreken en pleitte ervoor de hui-
dige kassen te vervangen door een veld vol zonnepane-
len. Dit is duurzaam en 450 gezinnen kunnen profiteren 
van de opgewekte stroom. Landschapsarchitect Van Elde-
ren had meegewerkt aan de eerdere visie voor het gebied. 
Hij sprak zijn ongenoegen uit over de handelswijze van het 
college. Hij verweet D66 angst om verantwoordelijkheid te 
nemen. “Door uw handelswijze zullen er steeds meer hui-
zen moeten komen om de oplopende kosten te dekken.” 
Een van de bewoners sprak namens de kerngroep die ja-
ren aan het eerste plan had gewerkt. “U neemt de burger-
participatie niet serieus. We waren zo dicht bij een goed 
plan”, benadrukte hij. HBB vond dat het college nu weer 
terug bij nul is. Zonde van de burgerparticipatie, die werk-
te. GroenLinks hekelde het feit dat de kerngroep voorlo-
pig buitenspel is gezet. Pas als het college heeft geko-
zen voor een plan dan mogen ze weer reageren volgens 
de wethouder. De VVD wil dat alles wat er eerder al was 
gezegd en geschreven verwerkt wordt in het nieuwe on-
derzoek. De coalitiegenoten houden zich koest, wetende 
dat ze toch ongeveer uitkomen op het eerste plan. Ook 
HBB heeft zich al uitgesproken voor het oorspronkelijke 
plan. Coalitiepartij CDA vond dat ze er al waren en nu in-
eens opnieuw moeten beginnen. Het CDA wil er geen ex-
tra geld meer voor uittrekken. De PvdA verweet D66 ver-
krachting van de burgerparticipatie. GroenLinks pleitte 
voor kleine duurzame woningen of het gebied gewoon zo 
laten als het nu is. Wethouder Nieuwland vindt het wel een 
mooi compromis. Hij is van mening dat ze de participatie 
juist wel goed invullen. Voorlopig sleept zich deze kwestie 
nog wel even voort. 
Eric van Westerloo

Manpadslaan en omgeving: 
hoe nu verder?

Heemstede - Winkelcen-
trum Heemstede organiseert 
voor de derde keer op rij de 
Heemsteedse Najaarsloterij 
met gratis loten voor klanten.

Er zijn weer geweldige prij-
zen te winnen zoals 5 hoofd-
prijzen in de vorm van waar-
decheques van 750 euro, 2x 
500 euro en 2x 250 euro, te 
besteden in het winkelcen-
trum Heemstede, Raadhuis-
straat & Binnenweg.
Daarnaast zijn er nog eens 
ruim 100 prijzen. Enke-
le voorbeelden uit de enor-
me prijzenpot: 1 minuut gra-
tis winkelen, waardebonnen 
voor een lunch of een diner, 
een Black & Decker schuur-
machine, een Samsonite kof-
fer, boeken, een wijnpakket 
en diverse waardebonnen. 

Het verloop van deze
Najaarsloterij
Loten zijn te verkrijgen bij al-
le winkels met een poster van 
de loterij op het raam. 
Het uitdelen van de gratis lo-
ten aan klanten bij hun aan-
kopen is gestart op woens-
dag 16 november en duurt 
tot en met dinsdag 13 de-
cember. Dinsdag 13 decem-
ber is tevens de laatste dag 

waarop de loten ingevuld in-
geleverd kunnen worden bij 
een van de 4 adressen op het 
lot.
Op zaterdag 17 december 
worden de hoofdprijzen per-
soonlijk uitgereikt aan de 
prijswinnaars door Peter van 
Limburg, de voorzitter van 
winkeliersvereniging WCH.

De prijzen
Alle prijzen zijn ter be-
schikking gesteld deze on-
dernemers en winkeliers: 
Agusto Edelsmid, Albert 
Heijn, Alexanderhoeve, Van 
Amerongen Beeld & Geluid, 
B&B Print and Office, Baked 
by Van Dijk, ’t Blomke, Boek-
handel Blokker, Chocolaterie 
van Dam, Cogolain Bis, De-
kamark, Etos, Felix Herenmo-
de, 
Gall & Gall Heemstede, Hee-
mels Mode, Heemsteed-
se Vishandel, Home Ma-
de By_Ree, Hubo, Juul, Kap-
tein Schoenmode, Kiebert 
natuurlijk, Lampe d’Or, De 
Lord Mannenmode, Lovely 
by Ellen, Lukx brillen, More 
& More, Ramon Westerveld, 
Restaurant de Vleeschhou-
werij, Restaurant Tante Bep, 
Reyngoud Mode, De Roos 
Vulpenspeciaalzaak, Safe & 

Secure, Schulte Herenmo-
de, Slagerij Ton de Wit, Sport 
2000, Square Mode, TravelXL 
van Limburg, Tummers pa-
tisserie, Vitamin Store, De 
Wereldwinkel en de winke-
liersvereniging van Winkel 
Centrum Heemstede.

Inleveradressen
Bij vier winkels in de straat 
staat een grote doos om de 
loten ingevuld in te leveren. 
Zie op de achterzijde van 
de loten voor de inlever-
adressen.

Decemberactiviteiten
Winkelcentrum Heemstede
Er is alle reden om uw win-
kelcentrum Heemstede de 
komende weken regelmatig 
te bezoeken en veel loten te 
krijgen. In de bijzondere win-
kelstraat met 200 winkels is 
er ruime keuze aan Sint Ni-
colaas-  en kerstcadeaus, 
winter- en feestmode, food 
en dranken, woonartikelen, 
reizen en nog veel meer!

Bezoek bijvoorbeeld ook het 
Pietenpakhuis op zaterdag 
26 november (Binnenweg 94) 
en de Kerstmarkt op zondag 
11 december op de Raad-
huisstraat en Binnenweg.

Heemstede - In het jubi-
leumjaar van NVVH-Vrou-
wennetwerk, (vanwege het 
100-jarig bestaan), heeft 
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk 
tijdens de ‘Meet & Greet-
middag’ op 15 november een 
jubileumcheque overhandigd 
aan de Stichting Hulphond 
Nederland. Deze cheque ter 
waarde van 400 euro werd 
aangeboden aan Erna Aar-
sen en hulphond Kaiko. De-
ze maand onderneemt NVVH 
Vrouwennetwerk nog een 
aantal activiteiten zoals Sa-
men Eten, fietsen, rondje 
Molenplas met als afsluiting 
een lunch en de schilderclub 
is ook goed bezig. Info: 023-
5477486 en www.nvvh.nl.

Honderden prijzen te winnen!
Najaarsloterij van Winkelcentrum Heemstede

Jubileumcheque voor
Erna Aarsen en hulphond Kaiko

Regio - Westerveld houdt op woensdag 30 
november de maandelijkse inloopavond. Ie-
dereen kan dan zonder afspraak van 18.30 
tot 21.00 uur binnenlopen en vragen stellen. 
De ontvangst is met  koffie in de toonzaal, 
waar de uitgebreide collectie gedenktekens, 
urnen en assieraden te bekijken is.

Workshop winterstuk 
Maar Westerveld organiseert nog meer. Zo 
is het mogelijk op zondag 11 december deel 

te nemen aan een workshop. De deelnemers 
maken met verschillende bloemen en plan-
ten van dit seizoen een fraai winterstuk. Voor 
op een gedenkplek, of om thuis een mooie 
plek te geven. Aansluitend geniet men van 
thee of koffie met zoete lekkernijen. 
De kosten voor de workshop inclusief koffie, 
thee en zoete hapjes zijn 17,50 euro. Aan-
melden kan via info@bc-westerveld.nl, o.v.v. 
naam en het aantal personen. Kijk voor meer 
informatie op: www.bc-westerveld.nl.

Inloopavond op Westerveld
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Vakbekwaamheid blijft; aantal monteurs uitgebreid
Energiewacht neemt Technisch Buro Heeremans over

Heemstede - Vanaf nu gaat 
Technisch Buro Heeremans 
uit Heemstede verder onder 
de naam Energiewacht N.V. 
Met deze overname breidt 
Energiewacht de dichtheid 
van haar werkgebied in de 
Randstad uit. Hiermee ver-
groot de serviceorganisatie 
voor warmte en comfort haar 
marktaandeel en verstevigt 
ze haar marktpositie in het 
westen van Nederland.
Heeremans heeft meer dan 
50 jaar voor haar klanten 
klaargestaan om technische 
problemen rondom het com-
fort in huis op te lossen. Ener-
giewacht gaat dit voortzetten. 
Het bekende gezicht en vak-
bekwaamheid van de mon-
teurs blijven gegarandeerd, 

en om de klant nog beter van 
dienst te kunnen zijn, is het 
aantal monteurs in de regio 
Heemstede, Haarlem, Ben-
nebroek en omgeving uitge-
breid.

De particuliere en zakelijk 
klanten van Heeremans kun-
nen naast service en onder-
houd aan de CV-ketel bij 
Energiewacht terecht voor 
oplossingen die een woning 
of bedrijfsgebouw energie-
zuiniger maken en voor op-
lossingen waarmee ener-
gie kan worden opgewekt. 
De zakelijke klanten krijgen 
een vaste accountmanager. 
Particuliere klanten kunnen 
24 uur per dag, 7 dagen per 
week contact opnemen met 

Hoofdkantoor van Energie-
wacht in Assen.

Energiewacht via telefoon-
nummer 0800-0388.
 
Over Energiewacht
Sinds 1992 is Energiewacht 
dé serviceorganisatie in Gro-
ningen, Drenthe en de Rand-
stad voor warmte en comfort 
in huis. Energiewacht biedt 
naast plaatsing en onder-
houd van Cv-ketels, een to-
taalpakket aan energiebespa-
rende en energieopwekken-
de oplossingen zoals zonne-
panelen, isolatie en ventila-
tie. Gezamenlijk dragen meer 
dan 400 medewerkers de zorg 
voor bijna 400.000 klanten op 
de particuliere en klein zakelij-
ke markt. Energiewacht is ser-
vicepartner en tevens 100% 
dochterbedrijf van Essent.

Foto: Vergeet Me Niet Fotografie–Elisabeth Beelaert

Tevredenheid over Loft Ontzorg- en Uitvaartbeurs
Heemstede - Op zaterdag 
19 november vond de inspi-
rerende Loft Ontzorg- en Uit-
vaartbeurs plaats in de Oude 
Kerk en de Pauwehof aan het 
Wilhelminaplein in Heemste-

de. Op initiatief van Loft Uit-
vaartbegeleiding gaven een 
keur aan bedrijven, instellin-
gen en stichtingen acte de 
présence om de bezoekers 
te informeren over de laatste 

ontwikkelingen. Niet alleen 
het nieuwste rouwdrukwerk, 
nieuwe grafstenen of inno-
vatieve uitvaartkisten werden 
getoond. Ook ontwikkelingen 
op aanverwante ontzorg- en 
uitvaartgebieden kwamen 
aan de orde. De NVVE ver-
zorgde twee interessante le-
zingen, die goed bezocht 
werden. Een koor van Heem-
steedse zangers en zange-
ressen gaven een imposant 
optreden. Na het indrukwek-
kende ‘In Memoriam’ bezorg-
de het stijlvolle optreden van 
‘Opera Familia’ voor velen 
een kippenvelmoment. On-
danks het slechte weer was 
de algemene opinie van be-
zoekers en exposanten zeer 
positief. Voor meer informa-
tie kunt u de website van de 
beurs bekijken:
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van het rij-
bewijs een medische keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op donderdag 6 decem-
ber terecht bij Stichting Dock aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De kosten bedra-

gen 30,- euro. Chauffeurs jonger dan 75 
jaar met rijbewijs CDE betalen 52,50. Voor-
af moet wel even een afspraak worden ge-
maakt via 023-5436004. De volgende keu-
ring zal zijn op dinsdag 12 januari 2017.

Vlooienmarkt 
in Heemstede
Heemstede - Zondag 27 
november wordt een grote 
rommelmarkt gehouden in  
Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 
16 te Heemstede. In deze 
sportaccommodatie wis-
selen die dag weer ve-
le gebruikte goederen, na 
het loven en bieden, van 
eigenaar. 
De vlooienmarkt is open 
van 9.30 tot 16.00 uur en 
de toegang bedraagt 2,50. 
(Kinderen onder begelei-
ding hebben vrij entree).
Voor meer informatie of 
reserveringen belt u orga-
nisatieburo Mikki, 0229-
244739 of 244649. Of kijk 
op: www.mikki.nl.

Kerkbollenveiling 
Bavo ongekend succes
Heemstede – Hou de lamp brandend, het is al jaren de 
slogan van de Bavoparochie in Heemstede, maar dan 
moet je wel aan de weg timmeren. Alleen een beeldbe-
palende kerk heeft  onderhoud nodig en dat kan er soms 
flink inhakken. Kijk maar eens hoe er nu aan de toren ge-
hakt wordt om de voegen weer goed dicht te krijgen. Met 
de kerst kan men weer trots omhoogkijken tegen een to-
ren die er weer tientallen jaren tegenaan kan. Om dat on-
derhoud te kunnen betalen werd 140 jaar geleden de eer-
ste kerkbollenveiling gehouden. Toen al en nu nog steeds. 
Een team enthousiaste veilingmeesters brengen de meest 
uiteenlopende zaken voor het voetlicht waar parochianen 
soms het hardst om bieden. Oliebollen voor honderd euro 
alsof het een koopje betreft. Je ziet dan de veilingmees-
ter even verbaasd rondkijken en de lamp die we allemaal 
brandend willen houden, knippert even als een knipoog 
naar de penningmeester. Ondertussen zijn andere vrijwil-
ligers druk bezig met koffie, gebak met foto van de Bavo. 
Later met drankjes, kaas van van der Weiden en lekkers 
van Broodje Bram. Het gaat niet alleen meer over bloem-
bollen, hoewel, het aanbod was weer prachtig en veel-
zijdig, maar ook diensten zijn tegenwoordig in trek. Een 
paar uurtjes afstoffen leverde zo al dik over de honderd 
euro op. Dat schiet lekker op. Pondje paling voor 60 euro, 
eieren, oude port, rondleidingen in de Oude Baaf in cen-
trum Haarlem, het kwam allemaal in veilingtempo snel 
voorbij als op de lopende band. Met een opbrengst van 
15000 euro was iedereen van de organisatie al tevreden, 
maar toen tegen één uur er een bedrag van 16410 euro 
uit kwam rollen, wisten al die vrijwilligers: “hier blijft de 
lamp branden”! 
Ton van den Brink 

Collecte Leger 
des Heils

Heemstede - Vrijwilligers 
van het Leger des Heils gaan 
in de week van 28 novem-
ber tot en met 3 december 
langs de deuren met de col-
lectebus. De opbrengst van 
de jaarlijkse deur-tot-deur-
collecte is bestemd voor het 
sociaal maatschappelijk werk 
van het Leger des Heils.

Vuurwerkangst 
bij huisdieren

Heemstede – Op dins-
dag 29 november is er bij 
Dierenspeciaalzaak Bos, 
Binnenweg 71 Heemste-
de, een gratis informa-
tieavond over vuurwer-
kangst bij huisdieren. 
Tijd: 19.00-20.00 uur.
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Heemstede - Nu Sint Nicolaas toch in Nederland is 
en Heemstede aandoet is het een mooie gelegenheid 
de Sint te interviewen over het Sinterklaasfeest van 
nu.

Laat u zich wel eens uit het veld slaan door de 
dingen die om u heen gebeuren?
Ik heb in mijn lange leven al veel meegemaakt. Oorlo-
gen, opstand, dictators die komen en gaan. Ik probeer 
steeds een handreiking te doen aan alle mensen. Hun 
afkomst, geloof of overtuiging spelen bij mij niet mee.

Als ik u politiek moet plaatsen, waar bevindt u 
zich dan?
Dat is gemakkelijk. Ik ben een bisschop van de Katho-
lieke kerk. Christenen, dus ook katholieken, prediken 
vrede en een goed samengaan tussen alle mensen. In 

Nederland heb je het CDA en als goed katholiek heeft die 
partij bij mij een streepje voor. Dat wil niet zeggen dat ik 
geen andere gedachten heb over bepaalde zaken. Zeker 
als het gaat om armen of kinderen vind ik dat christenen 
nog meer voor hen in de bres moeten springen. 

Een klein deel van de Nederlanders ergert zich aan 
de fi guur van zwarte Piet. Heeft het u geraakt en in 
hoeverre heeft u daar begrip voor?
U moet goed begrijpen dat ik een man van de liefde ben. 
Ik heb moeite met kritiek over iets dat al eeuwen bestaat. 
Vroeger, ja vroeger was Piet een echte knecht en ik was 
hun baas. Mijn zwarte mannen worden in verband ge-
bracht met slavernij en onderdrukking. Daar kan je over 
blijven klagen maar de geschiedenis neemt geen keer.  
Dan gaan wij eeuwen terug in die tijd. Nu, in deze huidi-
ge tijd, ligt dat allemaal achter ons. Als mensen met een 
kleurtje zich aan mijn Pieten storen vind ik dat heel jammer.

Maar hebt u wel begrip voor de standpunten van hen 
die Piet liever in een andere gedaante zien?
Natuurlijk wel. Als men wil, al gaat het om een minder-
heid, dat ik mijn personeel anders rekruteer heb ik daar 
geen moeite mee. Toch zijn er veel gekleurde mensen die 
graag voor Sint Nicolaas willen werken. Net als in de rest 
van de maatschappij waar blank en zwart laten zien vre-
dig naast elkaar te kunnen werken.

Wat is volgens u de oplossing?
Hoewel het mij natuurlijk direct betreft kan ik best begrij-
pen dat mensen die nu leven er anders over denken dan 
een jaar of tien geleden. Piet was altijd een boeman. Hij 
had een roe en de zak stond altijd open voor de kinderen 
die niet zo lief waren geweest. Nu is Piet een lieve man 
die snoep en cadeautjes uitdeelt. Ik kan trouwens niet 
zonder mijn trouwe hulpjes. Laat iedereen zelf uitmaken 
of zij de Sint samen met zijn zwarte helpers wil zien of dat 
ik soms ook Pieten met een iets andere kleur meeneem.

Gaat de discussie over uw personeel niet de ver-
keerde kant op?
Ja, dat vind ik wel. Al heb ik weinig tijd om alles op Fa-
cebook en Twitter te lezen merk ik wel dat de spanning 
hoog oploopt. Dat is nergens voor nodig want mensen 
worden beschadigd en mijn verjaardag wil ik met ieder-
een in vrede kunnen vieren. Ik denk trouwens dat het wel 
goed gaat komen. Laten voor- en tegenstanders het ko-
mende jaar bij zichzelf eens te rade gaan of het allemaal 
waard om alles maar via de media uit te vechten. 

Hoe vond u uw aankomst en ontvangst in Heemstede?
Ik was heel blij met de hartelijke ontvangst en het grote 
aantal kinderen dat stond te wachten op de boot. Ik voel-
de mij direct weer helemaal thuis in Heemstede. Ook de 
Pieten deden enthousiast mee. Hoe ze er ook uitzagen de 
kinderen hebben genoten en daar doen we het toch voor.
Dank u wel Sint Nicolaas voor dit interview en alvast
hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Eric van Westerloo

Sint komt naar Pietenpakhuis in
het Winkelcentrum van Heemstede
Heemstede - De Pieten van 
Sinterklaas hebben het Pie-
tenpakhuis ingericht aan de 
Binnenweg 94 (pand waar 
Van de Riet Schoenen in was 
gevestigd). Daar liggen ca-
deaus van Sinterklaas op-
geslagen. Sinterklaas en zijn 
Pieten komen het Pietenpak-
huis persoonlijk bezoeken op 
zaterdag 26 november van 
11.00-16.00 uur.

Alle jonge kinderen van 
Heemstede en omgeving zijn 
welkom om tussen 11.00 en 

16.00 binnen te lopen en Sin-
terklaas en de Pieten te ont-
moeten.

Er is gelegenheid om foto’s te 
maken met Sint en zijn Pie-
ten. 

Ouders kunnen hun kinde-
ren rustig een poosje ach-
terlaten om even te winke-
len. Want voor de kinderen is 
er volop te doen. Ze kunnen 
er kleuren, knippen en plak-
ken, spelletjes doen en dan-
sen met de Pieten.

Het was een heel enerverende week voor de 7-jarige Mi-
la Emerson uit Wellington, Nieuw-Zeeland. Eerst de aard-
beving midden in de nacht waarbij alle elektriciteit uitviel 
en vele spullen in huis onvrijwillig een andere plek kregen.
Een paar dagen later vloog Mila voor familiebezoek met 
haar moeder naar Nederland. En dan twee nachtjes loge-
ren bij oma in Heemstede want Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten komen naar de Jan van Goyenstraat! Wat een span-
nende en ontzettend leuke ervaring voor Mila om Sinter-
klaas met zijn prachtig geklede Zwarte Pieten nu eens in 
het echt te zien.
Mila straalde! Haar oma maakte de foto van Mila met twee 
pepernotenpietjes.  
Leonne Beekmeijer

Nieuw-Zeelandse Mila
bij Sint en Piet

Lezerspost

Sinterklaas
bij RCH

Heemstede - Woensdag 
30 november heeft de Sint 
een gaatje in zijn agenda 
vrijgemaakt voor een be-
zoekje aan sportvereniging 
RCH aan de Sportparklaan 
in Heemstede.

De spanning stijgt natuur-
lijk. Vorig jaar gaven de 
Pieten een extra training, 
zelf kunnen ze dat ook wel 
gebruiken met hun acti-
viteiten deze dagen. Er is 
een aangepaste training 
volgens hoofdpiet RCH Al-
fred. Half drie wordt Sint 
verwacht en om vier uur 
zwaaien de kinderen Sin-
terklaas weer uit en, wie 
weet, kunnen nog vele kin-
derhanden gevuld worden 
met pepernoten. Op de fo-
to met de Sint behoort ook 
nog tot de mogelijkheden 
en wie wil dat niet! Sint 
heeft bij RCH verzocht om 
fotopiet Harry en/of foto-
piet Bas in te huren. 

Foto: Harry Opheikens

Interview met Sinterklaas:
“Het komt goed”

Heemstede
en Heemstede aandoet is het een mooie gelegenheid 
de Sint te interviewen over het Sinterklaasfeest van 
nu.

Laat u zich wel eens uit het veld slaan door de 
dingen die om u heen gebeuren?
Ik heb in mijn lange leven al veel meegemaakt. Oorlo-
gen, opstand, dictators die komen en gaan. Ik probeer 
steeds een handreiking te doen aan alle mensen. Hun 
afkomst, geloof of overtuiging spelen bij mij niet mee.

Als ik u politiek moet plaatsen, waar bevindt u 
zich dan?
Dat is gemakkelijk. Ik ben een bisschop van de Katho-
lieke kerk. Christenen, dus ook katholieken, prediken 
vrede en een goed samengaan tussen alle mensen. In 

Nederland heb je het CDA en als goed katholiek heeft die 

Pepernoten 
bakken op de 
Knutselclub

Heemstede - Bij de Knut-
selclub van WIJ Heemste-
de kunnen meisjes en jon-
gens op woensdagmiddag 
30 november peperno-
ten bakken. Ook maken ze 
een leuke verpakking om 
de pepernoten mee naar 
huis te nemen. De Knut-
selclub duurt van 13.30 tot 
15.00 uur en wordt gehou-
den in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kosten: 5 euro. Graag 
van tevoren aanmelden:
023-5483828.
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Gesticht in Schotland, door bouwvakkers
Vrijmetselaars geven het vrije denken ruim baan
Regio - Vrijmetselaarsloge 
Vicit Vim Virtus in Haarlem 
hield op 16 november een 
open avond. Bij de gedachte 
aan de vrijmetselarij heerst er 
nog altijd een van geheimzin-
nigheid. Eeuwen lang voltrok 
alles zich volledig ver weg 
van de buitenwereld, waar-
door dit beeld instant bleef. 
Nu anno 2016 zoekt de vrij-
metselarij meer naar open-
heid en laat zij zien dat het 
geheim zijn wel meevalt. 
De oorsprong van het ge-
nootschap ligt in Schotland. 
Bouwvakkers die rond 1717 
bouwden aan kerken en ka-
thedralen verenigden zich. Zij 
trokken van stad naar stad al 
duurde de bouw van kerken 
vaak tientallen jaren. Ze za-
gen elkaar in hun Lodge, dat 
bij ons werd vertaald naar lo-
ge. Er werd uiteraard veel 
over het werk en de bouw-
technieken gesproken. Altijd 
als er meerdere mensen sa-
men zijn worden er gedach-
ten uitgewisseld of wereldse 
problemen besproken, ook 
bij de bouwvakkers. Sinds 
1756 zetelt in Den Haag het 
hoofdbestuur van de Neder-
landse loges. Haarlem heeft 
sinds 1788 een eigen loge. 
Bekende Nederlanders als 
Frits Philips, Albert Heijn, Wil-
lem Drees sr en koning Wil-
lem II waren vrijmetselaars. 
Momenteel zijn er zo’n 150 
loges in Nederland met on-
geveer 6000 leden. In Haar-
lem zijn vier loges actief. Drie 
loges bestaan louter uit man-
nen en één loge is gemengd. 
Wat er zoal gebeurt tijdens 
de bijeenkomsten wordt dui-

delijk tijdens de presenta-
tie voor belangstellenden. 
Hoofdzaak is het dat de le-
den proberen een wijzer en 
mooier mens te worden, dan 
dat zij voorheen waren, onder 
het motto ‘jij leeft’. Gelijktijdig 
trek je de mensen om je heen 
mee waardoor ‘je geeft’. Het 
vrij denken wordt gestimu-
leerd. De bijeenkomsten wor-
den ingeleid door een van de 
leden die een maatschappe-
lijk of levensbeschouwend 
aspect van het leven aan-
roert. Geweld, armoede, luxe 
of lust worden in alle open-
heid besproken. De spre-
ker kan ook een gast zijn die 
niet tot het genootschap be-
hoort. Vervolgens gaan de le-
den hierover in gesprek. Het 
knappe is dat ieders mening 
wordt gerespecteerd en een-
ieder volledig kan uitspreken 
zonder dat hij wordt onder-
broken. Al kunnen de leden 
een religieuze achtergrond 
hebben, het is juist de be-
doeling vrij te zijn en zonder 
(kerkelijke) dogma’s met el-
kaar in gesprek te gaan. Ge-
zien de lange traditie en het 
feit dat de Schotse bouwvak-
kers katholiek waren, zijn er 
nog altijd symbolen die te-

rugvoeren naar die tijd. Zo 
lijkt de werkplaats (waar ritu-
elen worden uitgevoerd) op 
een tempel. Nu klinken ritu-
elen zwaar, ze bestaan voor-
al uit het bevorderen van le-
den van de loge. Startend als 
leerling volgt benoeming tot 
gezel en ten slotte meester. 
Men voert in de werkplaats 
een ritueel op al dan niet met 
muziek. Het te bevorderen 
lid wordt daarbij beoordeeld 
naar aanleiding van hoe hij 
het afgelopen jaar gewerkt 
heeft. 
Aanwezigen konden aan-
geven waarom zij naar deze 
avond waren gekomen. Na 
jaren van lidmaatschap van 
de Rotary, wilde een van de 
belangstellenden wel eens 
vrij gaan denken en de com-
mercie vergeten. De sfeer 
werd genoemd, het meeden-
ken en de zelfontplooiing om 
een beter mens te worden. 
De passer en winkelhaak zijn 
twee van de vele symbolen 
van de vrijmetselaars, verwij-
zend naar het Schotse bouw-
vakkersgereedschap. Bijzon-
der is dat alles dat wordt be-
sproken binnen de muren 
blijft. Nooit zal iemand iets 
naar buiten brengen over een 
collega broeder of zijn stand-
punten. Waar tegenwoordig 
alles op straat ligt, zit hem het 
beeld van geheimzinnigheid 
vooral in het feit dat er niets 
van het besprokene of de le-
den van de loge naar buiten 
komt. Een leerzame avond 
waar de indruk van ondoor-
grondelijkheid deels is weg-
genomen. 
Eric van Westerloo

Vluchtelingen ontvangen certificaat
Heemstede - De een wil 
studeren in Amsterdam, de 
ander wil alleen maar zo 
snel mogelijk Nederlands le-
ren. Een aantal heeft het Ne-
derlands al aardig onder de 
knie. Op donderdag 17 no-
vember ontvingen 14 vluch-
telingen, die in Heemste-
de wonen, een certificaat. 
Voor een aantal is dit het 
eerste officiële document 
dat zij ooit in hun leven ont-
vingen. Voor hen het bewijs 
dat zij met goed gevolg ken-
nis hebben genomen van de 
verschillende aspecten van 
wonen en werken in Neder-
land. Ze hebben informa-
tie gekregen over hoe wij in 
Nederland met elkaar om-
gaan, over de politiek, de-
mocratie en emancipatie.
Je hoeft niet bang te zijn 

voor de politie, maar ook 
over het contact met je di-
recte buren. Wat doe je wel 
en wat doe je niet. Best las-
tig als je uit een totaal an-
dere omgeving komt met 
andere zeden en gewoon-
ten. Vluchtelingenwerk Ne-
derland en een support-
groep van Heemstedenaren 
zorgden voor de lessen en 
de ondersteuning. Burge-
meester Heeremans kwam 
de certificaten uitreiken. Zij 
prees de inzet van de vrijwil-
ligers alsook de inzet van de 
deelnemers. Over een jaar 
of twee denken de vluch-
telingen voldoende Neder-
lands te kunnen spreken 
en schrijven zodat zij vol-
waardig kunnen deelnemen 
aan onze samenleving. Bur-
gemeester Heeremans ziet 

hen tegen die tijd graag nog 
eens terug.
De hele groep zal nu ver-
der moeten werken aan hun 
inburgering. Met steun van 
de vele vrijwilligers, scholen 
en universiteiten moet dat 
lukken. 
Eric van Westerloo 

Barbara Joustra in Trefpunt bij HVHB.

Het hele verhaal
van Huis te Manpad
Bennebroek – Een volle zaal 
in het Trefpunt Bennebroek 
voor een lezing over buiten-
plaats Huis te Manpad, zo-
veel aandacht had Barba-
ra niet verwacht. Maar land-
goederen en buitenplaatsen 
zijn in trek sinds de Stich-
ting Kastelen, Buitenplaat-
sen en Landgoederen actief 
zijn met publicaties en uitga-
ve van boeken aandacht ves-
tigen op ons erfgoed. In 1992 
studeerde Barbara Joustra af 
met een scriptie Een recon-
structie van het ontstaan en 
de ontwikkeling van de bui-
tenplaats Huis te Manpad. Zij 
werd daarna gevraagd om de 
scriptie met de lijvige bijlage 
om te werken tot een te pu-
bliceren boek. Donderdag-
avond vertelde zij haar ge-
hoor hoe en waarom de der-
de druk `herziene ` druk heet. 
Lezers reageerden op de eer-
ste twee uitgaven met foto`s 
en aanwijzingen, verbeterin-
gen  en nieuwtjes die zij weer 
verifieerde en kon verwer-
ken. Daarnaast is de tech-
niek van drukken en fotogra-
feren flink verbeterd en is de 
buitenplaats inmiddels door 
de bewoning van René Des-
sing, kunsthistoricus  en Wim 
Dröge, TV producer, gecul-
tiveerd. Wie ooit begon met 

het bouwen van het voor-
huis omstreeks 1630, wie er 
woonden en bezochten, hoe 
belangrijk de tuingeschiede-
nis is en vooral de tuinbaas. 
Achtergronden van bezit-
ters zoals kooplui uit Amster-
dam die een buiten kochten 
als belegging en vooral sta-
tus. Het nabootsen van de 
adel was een geliefde sport. 
De voor Heemstede zo be-
langrijke familie van Lennep 
wordt uitgebreid belicht van-
af 1767 met David tot 1953 
Cornelis. Barbara vertel-
de dat er ooit een souterrain 
onder gebouwd is door het 
opkrikken van het hele pand, 
waar overigens de oorspron-
kelijke keuken nog bijna 
helemaal intact is. Hoe stede-
lingen genoten van het land-
leven, zij kwamen in maart 
met de trekschuit over de 
Leidsevaart aan met hun he-
le hebben en houwen on de 
stank van de stad Amster-
dam te ontvluchten, om in 
oktober weer te vertrekken. 

Een rijk boek, rijkelijk voor-
zien van oude tekeningen, 
plattegronden, oude en nieu-
we foto`s en zelfs kinderteke-
ningen.  Voorradig bij Boek-
handel Blokker.
Ton van den Brink 

 
12   de Heemsteder  •  23 november 2016



Heemstede – Een concert 
van Harmonie St. Michaël in 
de Pinksterkerk zit altijd vol 
verrassingen. Je verwacht ei-
genlijk film- of musical ach-
tig programma, komen ze 
met een klassiek program-
ma met namen als Händel, 
Bach, Borodin, Grieg. Maar 
zeggen ze er slim bij, klassiek 
met een knipoog. Zo speel-
den ze de Dances Polovtsi-
ennes van Borodin-Thiry en 
zag je daar in het bos achter 
die beuk Peter een knipoog 
geven aan de wolf?  Dirigent 
John Brouwer zei het al, veel 
klassieke muziek wordt ge-
bruikt in de moderne muziek 
en in de reclame, vandaar die 
herkenning. Heel duidelijk 
bij Duet from “Lakeme” van 
Leo Delibes. Verrassend was 
ook het optreden van Jaspe-
rina Verheij, een jonge belof-
te van het Prinses Christina 
Concours,  met de Saraban-
de van Bach die zij speelde 
op blokfluit. Haar zusje, bal-
lerina Martine danste klas-
siek. Heel bekend was na-
tuurlijk “Summertime uit Por-
gy en Bess van George Gers-
hwin. Voorzitter Nick Vernooy 
sprak bij het einde over de 
muze van de Harmonie, in dit 
geval over schoonzusje Yvon-

ne Martens die al 25 jaar ver-
bonden is aan de Harmonie 
St. Michaël, daar zetten we 
een “Lang zal ze leven” voor 
in. 

Theeconcert  Oude Kerk
Piet Hulsbos op orgel en Len-
nie Kerkhoff op piano, ze zijn 
aan  elkaar gewaagd. Piet is 
sinds kort dirigent van het 
Christelijk Oratorium ver-
eniging in Haarlem en Len-

nie is daar pianiste. Zij speel-
den zondagmiddag in de Ou-
de Kerk een aantal originele 
piano-en orgelwerken, plus 
enkele bewerkingen voor pi-
anosolo, quatre mains en/ of 
orgel en piano. Ze begon-
nen vierhands met Johannes 
Brahms, waarna Johan Se-
bastian Bach`s pastorale ge-
speeld werd. Van zoonlief Jo-
han Bach de Rondo waar-
na de Variationen van Haydn 
vertolkt werden. Op zijn trap-
orgel speelde Piet de Baga-
tellen van Dvorak. De Nie-
mandalletjes op een harmo-
nium dat Piet onlangs voor 
enkele tientjes op een rom-
melmarkt vond. Altijd makke-
lijk als er op een feestje geen 
piano is. Het traporgeltje past 
in iedere auto.

Ondanks storm en regen 
toch veel publiek die deze 
theeconcerten op hun kwali-
teit weten te waarderen. Het 
volgende  is 18 december, 
dan een kerstconcert.
Ton van den Brink 

Links Lennie Kerkhoff, rechts Piet Hulsbos.

Jasperina Verheij solo blokfluit met Harmonie St. Michael.

Co Boot gefeliciteerd door pastoor Quadvlieg.

Co Boot 75 jaar koorzanger
Heemstede – Als jochie van 
negen jaar leerde hij latijn 
vloeiend spreken van meneer 
van der Velden. Hij begreep 
er niks van,  dat hoefde ook 
niet, je moest het wel kun-
nen zingen. Leren kon altijd 
nog. Noten leren lezen om 
aspirant lid te mogen worden 
bij het jeugdkoor van de OLV 
Hemelvaart kerk, het Mag-
nificat en Tantum Ergo uit 
je hoofd kunnen voorzingen 
moest je binnen drie maan-
den leren voor je examen. Hij 
slaagde toen hij 9 jaar was, 
in 1941. Hij mocht op 1 juni, 
Pinksteren, de Hoogmis van 
Perosi meezingen die er echt 
ingeramd was door dirigent, 
broeder Henricus. Je ging 
toen nog vóór de H. Mis te 
communie, met het hele koor 
die hele kerk doorlopen van-
af de koorruimte hoog ach-
terin, gaf altijd zo`n herrie. Tot 
hij op de ambachtsschool de 
baard in zijn keel kreeg. Ze-
ventien jaar en te jong voor 
het echte Herenkoor. Hij 
werd 20 maart 1949 aspirant 
lid, werd gelijk al hulpbiblio-
thecaris en in 1950 officieel 
lid met direct een bestuurs-
functie als bibliothecaris. Hij 
richtte ook een Koorkrant 
op en schreef 42 jaargangen 
vol. Hij schreef ook over de 
jeugdkoren die geleid weren 
door Cees Thissen en Frank 
de Bont. Uitjes van het koor, 
hoe leuk bedoeld ook, wa-
ren aan Co niet besteed. Zin-
gen en besturen, dat was het. 
Tienjaar gelden stopte hij met 

bestuurswerk. In 1990 werd 
hij fulltime koster in de Val-
kenburgkerk. Mooi werk, el-
ke dag anders en afwisse-
lend. Tot hij drie jaar gele-
den zijn heup brak. Wat een 
ellende zo vlak voor de kerst. 
Het was welletjes. Hij blikt 
nog even terug naar de tijd 
die hij meemaakte met diri-
gent Aad Broersen, een vak-
man die het gregoriaans ge-
zang tot heden nog één keer 
in de maand op het program-
ma heeft staan. Meerstem-
mig latijn zingen, is er nog 
mooier? Nog verder in het 
verleden komt de oorlogstijd 
in beeld. Een orgel bespe-
len zonder elektriciteit deed 
je met enkel grote kerels die 
hard op de pedalen trap-
ten om lucht in de orgelpij-
pen te blazen. Veel kaarslicht, 
een prachtige kerstdienst in 
1944 met veel saamhorig-
heid. Zondagochtend na de 
H. Mis riep pastoor Quad-
vlieg hem naar boven op het 
altaar, voor hem zo bekend 
terrein, waar hij in het zonne-
tje werd gezet. Eigenlijk niks 
voor Co, maar hij begon wel 
te glunderen toen de pastoor 
memoreerde dat hij al diver-
se onderscheidingen had ge-
had. Onder andere een ko-
ninklijke onderscheiding van 
Oranje Nassau. Nu de echte 
gouden speld van de Stich-
ting St, Gregorius.
Mooi voor Co, zijn vrouw en 
familie. Heemstede mag best 
trots op Co zijn!
Ton van den Brink 

Gevarieerd muziekweekend in Heemstede

Klassieke muziek op Hageveld
Heemstede - Najaarstradi-
tie op College Hageveld: Glad 
Marmer Klassiek! Dit jaar de 
feestelijke tiende editie, met 
net als vorig jaar twee avon-
den waarop een prachtig pro-
gramma gebracht wordt door 
leerlingen van de school, 
soms met begeleiding van ie-
mand buiten de school. De 
uitvoering (zowel donderdag 
24 als vrijdag 25 november) 
is in de aula van College Ha-

geveld, Hageveld 15, Heem-
stede, aanvang 19.30 uur. Er 
is ook een speciale editie, op 
zondagmiddag 27 november 
(13.45 uur), een matinee met 
high tea, waarbij de muziek 
verzorgd wordt door oud-leer-
lingen van Hageveld. Kaarten 
voor de drie evenementen zijn 
te koop via www.hageveld.nl. 
De avondedities kosten 6 eu-
ro. Kaarten voor de high tea 
klassiek kosten 20 euro. 

Collecte voor kinderen in Kenia
Heemstede - In de week 
van 5 december kunt u een 
collectant aan de deur ver-
wachten van Stichting Siaya. 
Deze Nederlandse stichting 
maakt het mogelijk dat kans-
arme kinderen in Kenia naar 
school gaan. Bijzonder van 
deze stichting is dat ze ge-
heel uit vrijwilligers bestaat, 
zowel in Kenia als in Neder-
land, die eendrachtig samen-
werken. De sponsorkinderen 
komen uit het plattelandsdis-
trict Siaya in het zuidwesten 
van Kenia.  Zij behoren tot de 
Luo-stam, waarvan de leden 
ook in Tanzania en Uganda 
leven. Door de politieke ver-
houdingen krijgen kansarme, 
maar gemotiveerde, kinderen 

in Siaya geen kans om door te 
leren. Bij de stichting zijn vijf 
scholen in Siaya aangesloten. 
Er zijn nu twaalf sponsorkin-
deren, de meerderheid meis-
jes, die heel goede resulta-
ten op school behalen. In de 
schoolvakanties organiseert 
de stichting  speciale lessen 
voor schoolkinderen in de 
Kidstar Academy in Ugunja.  
Die lessen gaan over studie-
vaardigheiden, gezondheids-
risico’s, omgangsvormen, en 
persoonlijke expressie. Het is 
ook mogelijk om een leerling 
financieel te adopteren vanaf 
120 euro per jaar. Voor meer 
info over van Stichting Siaya: 
www.siayaproject.nl  en face-
book: Siaya education project. 

Vrolijke Vrijdag
Heemstede – WIJ Heemste-
de sluit de maand vrolijk af 
op vrijdag 25 november tij-
dens de Vrolijke Vrijdag. Er is 
weer van alles te doen in de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Bijvoorbeeld een in-
loop over de workshop kerst-
kaarten maken. Bovendien is 
er een lezing die Zorgbalans 
verzorgt, met als titel ‘Veilig-
heid is voorbereid’ over vei-
ligheid in de gemeente, de 
wijk en in en rond het huis. 
Natuurlijk ook weer muziek 
en als je wilt, een spel.
Welkom tussen 15 en 17 uur. 
Meedoen is gratis. Thee en 
koffie zijn ook gratis. Kijk 
op:www.wijheemstede.nl.

 
23 november  2016  •  de Heemsteder    13



Wereldpremière van Hans Kox 
in Museum de Cruquius
Regio - Pianist Frank van de 
Laar zal zaterdag 26 novem-
ber de wereldpremière pia-
nosolo ‘Quasi un’ illusione’ 
van de Nederlandse compo-
nist Hans Kox uitvoeren.
Joanna Wronko en Frank van 
de Laar zullen tevens vioolso-
nate no.3 van Hans Kox uit-
voeren. Verder staat op het 

programma: Brahms – scher-
zo in c, Dohnányi – vioolso-
nate in cis, Brahms - vioolso-
nate no.2 in A en Debussy – 
vioolsonate.
In 2009 maakte de Poolse vi-
oliste Joanna Wronko samen 
met de pianist Frank van de 
Laar haar debuut-cd, The 
French Polish album, die al-
om werd geprezen. Tijdens 
de Holland Music Sessions 
won Joanna de New Master 
on Tour-prijs, het startschot 
voor een grote internationa-
le tournee. Zo werd zij uit-
genodigd om op te treden in 
het Rudolfinum in Praag, de 
Estonia Concert Hall in Tal-
linn, de Slovaakse Philharmo-
nie in Bratislava en de Sibe-
lius Academie in Helsinki. In 
2007 maakte zij haar debuut 
in het Concertgebouw in Am-
sterdam.
Frank van de Laar werd in 
1965 te Laren geboren. Op 

tienjarige leeftijd begon 
hij zijn pianostudie die hij 
in 1989 aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam 
bij Jan Wijn afsloot met de 
hoogst denkbare onderschei-
ding. Hij concerteerde in bij-
na alle landen van Europa, in 
Amerika en Azië, waarbij vele 
prijzen en onderscheidingen 
hem ten deel vielen.
Joanna Wronko en Frank 
van de Laar treden van-
af 20.15 uur op in Museum 
de Cruquius, waarvoor nog 
kaarten beschikbaar zijn via 
www.CruquiusConcerten.nl 
of aan de kassa van schouw-
burg de Meerse in Hoofd-
dorp: 023-5563707. De toe-
gangsprijs bedraagt 22,50.

Frank van de Laar.

Joanna Wronko.

Heemstede - De feestda-
gen komen er aan. Ben je op 
zoek naar originele en leu-
ke cadeautjes? Of het nu iets 
groots of kleins mag zijn… 
in de Wereldwinkel aan de 
Raadhuisstraat kun je te-
recht.
Het mooie van de Wereld-
winkel is dat achter ieder ca-
deau een project van verbe-
tering staat. Een gecontro-
leerd project, bij de Wereld-
winkel heeft fairtrade een ge-
zicht.
Neem Gibson Makarutse. Hij 
maakt in Zimbabwe van oud 
ijzer kunstwerken en acces-
soires. Met een soort ijzer 
guillotine knipt Makarut-
se oude auto’s, olievaten en 
hekwerk in kleinere delen. 
Vervolgens last hij ze aan el-
kaar tot bijvoorbeeld prach-
tige vogels soms gecombi-
neerd met drijfhout of steen.
In Mali worden armbanden 
van gerecyclede teenslippers 
gemaakt door het vrouwen-
project van de Flip-Flopz-
sieraden. Terwijl in Nepal er 

nauw contact is met de le-
veranciers van prachtig ge-
weven wollen sjaals. De ma-
kers werken samen aan de 
wederopbouw na de natuur-
rampen van de afgelopen ja-
ren. Zij worden financieel ge-
holpen bij de herbouw van 
hun werkplaatsen door de 
importeur van hun produc-
ten terwijl er ook steun is 
voor onderwijs, gezondheids-
zorg, gehandicapten, oude-
ren en daklozen. Zo gaat dat 
als contacten direct en klein-
schalig zijn.

Natuurlijk heeft Wereldwin-
kel Heemstede niet zelf die 
contacten maar wel de im-
porteurs waar de winkel haar 
producten van betrekt. Im-
porteurs die contacten heb-
ben met producent-families 
in Afrika, Azië en Midden-
Amerika en een keurmerk 
voeren van WFTO (World 
Fairtrade Organisation) maar 
die vooral ook kennis hebben 
van de gang van zaken in de 
landen van hun producenten. 

Wereldwinkel Heemstede 
heeft inmiddels ruim 35 jaar 
ervaring met fairtrade handel 
en de verkoop van eerlijke 
cadeaus. Natuurlijk is de We-
reldwinkel een moderne win-
kel en maken de producen-
ten cadeaus van nu. Open 
van maandagmiddag t/m za-
terdag, op de Raadhuisstraat 
29. www.wereldwinkelheem-
stede.nl

Wereldwinkel Heemstede 
geeft fairtrade een gezicht

Lezing/Workshop ‘Omgaan met verlies’
Heemstede - Donderdag 
1 december, om 20.00 uur, 
wordt Advait van Hulzen geïn-
terviewd door Henk ten Horn, 
organisatieadviseur, over zijn 
requiem ‘Die mij werd weg-

genomen is mij nu zo nabij’. 
Dat vertelt over de jaren met 
zijn dochter Roos. Zij stierf op 
veertienjarige leeftijd, na een 
strijd van negen jaar met her-
sentumoren. Het verhaal gaat 

daarna verder met een ver-
kenning van ‘het onbereik-
baar land ginds aan de over-
zijde’, over het contact met 
zijn dochter na haar over-
gang, met vragen als ‘Waar-

toe zijn wij op aarde?’ Na het 
interview is er een kringge-
sprek waarin aanwezigen er-
varingen kunnen delen.
Meer informatie over Advait: 
www.advaitvanhulzen.nl. 

De lezing/workshop is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree bedraagt €8. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of tel. 023-5483828.

Onweer zit Sint Nicolaas dwars
Heemstede - Zeker 50 jaar 
lang beklommen de Sint en 
zijn trouwe helpers de daken 
van de Jan van Goyenstraat. 
Dan weer links dan weer 
rechts, soms in het midden 
dan weer aan de overkant. 
Dat hij kwam, stond vast. Het 
onweer van afgelopen za-
terdag in de namiddag hield 
de Sint echter met beide be-
nen op de grond. Teleurstel-
ling alom natuurlijk, want zo-
ver bekend is het dak boven 
de winkels de enige plek in 
Nederland waar men de Sint 
op grote hoogte aan het werk 
kan zien. Opgewarmd door 
de Pietenband leefden de 
kleintjes en de vele aanwezi-
ge ouders helemaal toe naar 
het moment dat de goedhei-
ligman op het dak zou ver-
schijnen. Helaas liep het an-
ders. Een politiebusje pikte 
de Sint ergens in Heemstede 
op bracht hem naar de over-
volle winkelstraat.
Spontaan stelde een win-
kelier zijn bovenwoning 
beschikbaar, om de Sint 

tenminste vanaf de eerste 
etage, vanuit een raam, de 
kinderen te laten toespre-
ken. Dit lukte hem wonder-
wel en gesteund door de 
muziek en de uit volle borst 
meezingende kinderen werd 
het toch nog een mooi be-
zoek van Sint aan deze vi-
tale winkelstraat. Nu maar 
duimen dat hij de volgende 
50 jaar weer gewoon veilig 
het dak op kan. 
Eric van Westerloo
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Gretig HFC redt het niet tegen Jong Vitesse
Regio - Opnieuw moest de 
Kon. HFC een nederlaag ac-
cepteren. HFC begon goed 
aan het duel. Met de storm 
tegen kwamen zij soms tot 
aardige aanvallen. De keu-
ze om met tegenwind te be-
ginnen zou slecht uitpak-
ken. Mede door toedoen van 
de wind kon een bal in de 
achterhoede van HFC maar 
slecht worden weggewerkt. 
De bal kwam voor de voe-
ten van Kai Korenlik die met 
enig geluk Vitesse na 20 mi-
nuten op een 1-0 voorsprong 
zette. De Koninklijke zat ze-
ker niet bij de pakken neer 
en weet dat zij vaker vanuit 
een achterstand terugkwa-
men. Er volgden wat kansen 

voor Haarmans, Serling  en 
Sam Sin. Vitesse oogde de-
gelijk met ijzersterke cen-
trumverdedigers en had in 
Ashak Koryan een uitblin-
ker op het middenveld. Na 
de pauze was de storm re-
delijk gaan liggen zodat HFC 
van dat voordeel niet meer 
kon profiteren. Na balverlies 
op de middenlijn vergat HFC 
direct mee te verdedigen. Via 
een snelle uitval stond Kory-
an helemaal vrij om doelman 
Boks te passeren. HFC had 
zeker kansen, vooral een in-
zet van Tamerus werd op mi-
raculeuze wijze door Thomas 
Oude Kotte over het doel ge-
kopt. HFC drong aan terwijl 
Vitesse het hoof koel hield 

en waar mogelijk balbezit via 
combinaties zocht. Het spel 
voorin baart HFC zorgen. 
Kansen komen er wel maar 
voor de afronding mist men 
een echte killer. Het seizoen 
verloopt voor HFC moei-
zaam. Heel hard werken en 
een portie geluk zal de ploeg 
van trainer Verdonkschot 
nodig hebben om na 34 wed-
strijden hun deelname aan 
de tweede divisie te behou-
den.
Zaterdag 26 november 
moet HFC op bezoek bij  
Excelsior Masssluis. Ook te-
gen deze kampioen van het 
afgelopen jaar zal HFC het 
zwaar krijgen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Van 11 tot 14 
november organiseerde Tu-
day Sports Heemstede een 
Winter Warm Up Weekend 
in combinatie met de Turner 
skitest 2016.
Zestien enthousiaste ski-
ers en een skileraar uit het 
Brixental Oostenrijk waren 
dit weekend samen te vinden 
op de Rettenbach en Tiefen-
bach Gletsjer van Sölden.
De reis ging voorspoedig met 
volop sneeuw in Zuid-Duits-
land, de Fernpass en een 
prachtig witte Zugspitze. 
Door de kou en hevige 
sneeuwval waren er al vijftien 
liften in gebruik en kon men 
tot het middelstation van de 
Gaislachkogl zeer goed ski-
en. Een gemêleerde groep 

44+skiërs van recreanten tot 
fanatieke skiërs was de doel-
groep voor de Turner skitest. 
Alle 2016 en 2017 modellen 
werden uitvoerig getest on-
der diverse omstandigheden. 
Van eenvoudige piste crui-
ser ‘Viper’ tot racemodel ‘Re-
voX 2RT’ werden getest. Te-
vens werden er op de twee-
de en derde dag carvetech-
nieken en buckelpistetech-
nieken geoefend. s’ Avonds 
werden de ervaringen ge-
deeld tijdens de apres ski in 
de Schirmbar.
Na een heerlijke pizza onder 
het dikke dekbed van pen-
sion Sonnenheim volgde ‘s 
ochtends een uitgebreid ont-
bijt.
Een zeer geslaagd evene-

ment dat zeker volgend jaar 
herhaald zal worden op een 
van de Oostenrijkse gletjers. 
Ook interesse? Informeer 
naar de mogelijkheden voor 
volgend jaar.
Meer informatie over de 
nieuwe serie Turner Dut-
ch Designed ski’s vindt u op 
de Wintersportbeurs Snow & 
Ice aanstaand weekend 25, 
26 en 27 november bij Tuday 
Sports Heemstede, Nijver-
heidsweg 17.
www.turnersports.nl

HBC Gymnasticskinderen verkopen 
1800 loten voor Grote Clubactie
Heemstede - Om de verenigingen wat finan-
ciële armslag te geven mochten kinderen van 
HBC Gymnastics loten verkopen. Door meer 
dan de helft van de leden is geprobeerd zo-
veel mogelijk loten te verkopen. Dat de actie 
goed is verlopen blijkt wel uit het grote aan-
tal van 1800 loten. De meeste kinderen hiel-
den het bij 10 loten maar een drietal kinderen 
gingen ver-
der. En dat 
resulteerde 
in het onge-
looflijke aan-
tal van 102 
loten door 
Amber Mar-
chand, 100 
loten voor 
Vera Knip-
scheer en 92 
loten voor 

Lars Marchand.  Amber krijgt daarvoor 1 
kaartje voor het Univé Gymgala! Vera krijgt 
een nieuwe hockeystick en Lars krijgt een T 
shirt van HBC gymnastics.

Afdelingskampioenen
Voor het eerst dit jaar zijn de afdelingen met 
elkaar vergeleken. Dat levert de navolgende 
winnaars op:
1. Wedstrijdgroep   429 loten
2. Monique, Evenaar, maandag  292 loten
3. Monique, Jongens , dinsdag  167 loten
4. Tom, Haemstede Barger,
 donderdag  163 loten
5. Marielle Offenbach en Voorweg  148 loten
6. Demy, Denise, Valkenburg,
 zaterdag  131 loten
7.  Emmy, Voorweg, vrijdag 66 loten

De wedstrijdgroep mag in het trainingsweek-
end een uur lang sporten. 

Tuday Sport, Winter Warm Up Weekend 
en Turner Skitest Sölden

Heemstede - In de kerstva-
kantie vindt het basisscholen-
kampioenschap tafeltennis 
plaats bij HBC! Alweer voor 
het 31e jaar. Dit jaar voor het 
eerst onder de naam: Ping-
Pong Stars. Dit gratis spor-
tieve evenement is bedoeld 
voor alle kinderen uit groep 4 
t/m 8 van scholen in en rond 
Heemstede. Elk jaar weer 
trekt het tafeltenniskampi-
oenschap honderden enthou-
siaste deelnemers!
De uitnodigingen zijn naar de 
scholen verstuurd en tiental-

len inschrijvingen zijn al bin-
nengekomen. Tijdens dit gra-
tis 3-daagse evenement, dat 
plaatsvindt op 27, 28 en 29 
december, worden er allerlei 
tafeltennisspellen gedaan en 
is er een groot toernooi. Kun 
je wel of helemaal niet tafel-
tennissen, maakt niet uit! Het 
gaat er om dat je een gezel-
lige en sportieve dag met el-
kaar hebt. Deelnemers kun-
nen mooie prijzen winnen. 
Op www.hbctafeltennis.nl 
kun je je inschrijven. 

Inschrijving 
geopend van 
Ping-Pong 
Stars HBC

‘Yin Yoga’ bij
Paula’s Flowing Practice
Heemstede - Het leven 
kan soms stormachtig zijn, 
momenten dat de zee over 
je heen klotst en je niet 
weet waarheen te zwem-
men. Geen grond meer on-
der je voeten. Het gevecht 
om er uit te komen en weer 
de rust en het geluk te voe-
len. Het overkomt ons alle-
maal. “Ook ik ken de stor-
men en zowel mentaal als 
fysiek ben ik ze te boven 
gekomen”, vertelt Paula 
van Houten uit Heemstede. 
“Een wekelijkse koude duik 
in de zee maakte mij men-
taal en fysiek weer sterk. 
Blijven ademen en één 
worden met de zee om los 
te kunnen laten.” Ze vertelt 
ook: “Yoga hielp mij verder 
en ik besloot een teacher 
training opleiding ‘Yin Yo-
ga’ te gaan volgen. In eer-
ste instantie puur voor mij-
zelf maar door mijn eigen 
positieve ervaringen met 
deze vorm van yoga wil ik 
nu niets liever dan ande-

re mensen helpen. De puz-
zelstukjes vielen op zijn 
plaats. Ik die riep ‘nooit’ 
kreeg plannen voor een ei-
gen studio. Niet groot, niet 
massaal, maar met aan-
dacht voor een ieder die 
meedoet. Het is mij gelukt, 
in het centrum van Heem-
stede heb ik nu mijn eigen 
kleine studio. Maximaal 
vier klanten per les van vijf 
kwartier. Voor iedereen, Yin 
is een mooie, liefdevolle te-
genhanger voor ons druk-
ke bestaan. Wees welkom. 
Voor de decembermaand, 
maar ook daarna heb ik ca-
deaubonnen waarmee je 
iemand een heel persoon-
lijk cadeau kunt geven: tot 
eind december bied ik een 
voetreflexbehandeling van 
veertig minuten aan voor 
25 euro. Proefles Yin Yo-
ga: 7,50 euro. Voor verde-
re informatie of om een af-
spraak te maken:
www.paulasflowingpracti-
ce.nl en 06-12469895

Foto: Pim Hols
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eb. Boerhaavelaan 32c 
Haarlem. Olieverf met the-
ma’s als warmte en gebor-
genheid. Www.sanquin.nl

Theater
Zaterdag 26 en zondag 
27 november ‘Vissen’ door 

Bijeenkomst
Vrijdag 25 november 
‘Vrolijke Vrijdag’, Wij Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 
alles te doen, 15-17u.
www.wijheemstede.nl.

Boekpresentatie
Donderdag 24 novem-
ber het ‘Heemstede Boek’, 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heem-
stede, 17.30 uur. Alle hui-
zen, lanen, straten en plei-
nen in een fotoboek. Gratis 
bij te wonen.
Info: 023-5282472 / www.
boekhandelblokker.nl

Dieren
Dinsdag 29 november 
Gratis informatieavond 
vuurwerkangst bij dieren, 
19-20u. Dierenspeciaal-
zaak Bos, Binnenweg 71 
Heemstede.

Film
Woensdag 30 novem-
ber Romantisch drama van 
Woody Allen, WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: 7,-.
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Jeugd
Zaterdag 26 november 
11-16u op naar het Pieten-
pakhuis (Binnenweg 94). 
Sinterklaas is er ook!

Woensdag 30 novem-
ber Sinterklaas en Pie-
ten bij RCH, Sportparklaan 
Heemstede. v.a 14.30u.tot 
16u. Met fotopieten. 

Knutselclub gaat peper-
noten bakken. Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. Deelname: 5,-. Kin-
deren aanmelden: 023-
5483828.

Lezingen
Donderdag 1 decem-
ber, ‘Omgaan met verlies’ 
waarin het requiem ‘Die 
mij werd weggenomen is 
mij nu zo nabij’ aan de or-
de komt. Aanvang: 20u.

Markten en beurzen
Zondag 27 november, 
9.30-16u. Vlooienmarkt in 
Sportcentrum Groenen-
daal, Sportparklaan Heem-
stede. Entree: 2,50. Kinde-

ren vrij toegang, onder be-
geleiding. Info: organisa-
tieburo Mikki, 0229-244739 
of 244649. www.mikki.nl. 

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

Zondag 11 december 
Kerstmarkt in de Raadhuis-
straat en op de Binnenweg 
in Heemstede. 11-16u.

Muziek
Donderdag 24 + vrij-
dag 25 november Klas-
sieke muziek op College 
Hageveld, door leerlingen. 
19.30u. Zondag, 13.45u 
spec. editie matinee high 
tea, muziek van oud-leer-
lingen. Kaarten (avond: 6,-, 
matinee: 20,-) via:
www.hageveld.nl.
Loc: Hageveld 15, Heem-
stede.

Zaterdag 26 november, 
pianist Frank van de Laar 
en violiste Joanna Wron-
ko in Museum de Cruqui-
us. 20.15u. Kaarten: www.
CruquiusConcerten.nl of 
023-5563707 (Schouwburg 
de Meerse Hoofddorp).
Entree: 22,50.

Mozart-Matinee H.O. Koor 
Excelsior mmv solisten. 
15.30 uur. Nieuw-Vennep, 
Prot. Kerk de Rank, Eug.
Prévinaireweg 14. Kaart-
verkoop: 0252-622480 en 
www.koorexcelsior.nl of 
aan de kerk.

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

Carols for Advent, door 
het koor van de Anglican 
Church te Haarlem in de 
Oud Katholieke Kerk, Kin-
derhuissingel 74 Haarlem. 
19.30u.

Tentoonstellingen
en exposities
T/m november Over-
zichtstentoonstelling schil-

AgendA

derijen Albert Röllich uit 
Heemstede in de Waag, 
Spaarne, Haarlem.
Zie: www.kzod.nl

Werk van Herbert Immer 
Willems bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaaveg-

de Haarlemsche Tooneel 
Club, Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Kaarten kosten 12,50 euro 
normaal en voor studenten 
en cjp 8,-.
Info en kaarten: www.haar-
lemschetooneelclub.nl.

Heemstede – Slecht weer was het wel, de afgelopen dagen. Zelfs het landelijk nieuws 
werd gehaald omdat het in Heemstede wit zag door hagel. Dat was zaterdag. Zondag 
raasde er een stormachtige wind die veel blad van bomen blies. Vrijdag maakte Maren-
ka Groenhuijzen deze foto waar nietsvermoedend herfstblad zich nog aanlokkelijk liet 
fotograferen.                                                                          Foto: Marenka Groenhuijzen

Voor de storm…

IN MEMORIAM
Mirjam de Ronde

Op 10 november overleed Mirjam de Ron-
de, die 26 jaar MS had. Zij was de laatste 
jaren aan bed gekluisterd in verpleeghuis 
Kennemerduin. Mirjam was hierdoor zwaar 
beperkt en kon niet zoveel doen. Haar vaste 
verpleegkundige Petra Timmerman, die haar 
de laatste jaren tot het einde intensief be-
geleidde, maakte het vorig jaar mogelijk dat 
Mirjam via de stichting ‘Doe een wens’ een 
dagje naar de Apenheul kon gaan met haar 
man Arie en zoon Rick. Later dat jaar, op 
6 december, kon zij met medewerking van 
de Stadsschouwburg Haarlem de kerstvoor-
stelling ‘Loes en Marly’ meemaken met Bri-
gitte Kaandorp, samen met haar man, zoon 
en Petra Timmerman. Om haar verrijdbare 
bed te plaatsen, waren zelfs een paar stoe-
len in de zaal van de Stadsschouwburg tij-
delijk weggehaald. Directeur Jaap Lampe en 
Brigitte Kaandorp hebben Mirjam toen per-
soonlijk welkom geheten en haar de dag 
van haar leven gegeven. Ze stond daarbij 
nog trots op de voorpagina van de Heem-
steder. Mirjam was een bijzondere vrouw. De 
kleine genoegens in het leven, dat is waar 
Mirjam zich aan vasthield. Samen met een  

grote dosis humor gaf dit haar zoveel kracht 
om van het leven iets speciaals te maken, on-
danks haar zware beperking. Petra Timmer-
man: “Ik had zo’n speciale band met Mirjam, 
ze zei altijd dat we zusjes waren. Ik ga haar 
ontzettend missen.” Vorige week woensdag 
vond de uitvaartplechtigheid plaats. Petra 
droeg dit gedichtje op aan Mirjam:

Als ik van tranen een trap kon bouwen
En van herinneringen een brug
Dan klom ik hoog de hemel in
En nam ik je mee terug.

Petra: “Ik kijk dankbaar terug op alle war-
me initiatieven die zijn genomen voor Mir-
jam. Zij heeft deze momenten intens kunnen 
beleven en hiervan ontzettend genoten. 
Dank hiervoor.”
Bart Jonker
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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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Binnenlopen bij de 
 burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Vergadering 
gemeenteraad
24 november

In verband met de uitbraak van vogelgriep in 
Nederland is kinderboerderij ‘t Molentje beperkt 
toegankelijk voor publiek. Ook is het Winterfeest 
verplaatst naar 21 januari 2017.

Beperkte toegang 
- Voor de grote volière staat een hek zodat de 

vogels alleen op gepaste afstand bekeken 
kunnen worden. 

- Het gebouw Vilapien en het omliggende terrein 
waar de kippenhokken staan is afgesloten.

- Er is een tijdelijke constructie gemaakt voor de 
tamme ganzen.

De rest van het kinderboerderijterrein blijft gewoon 
toegankelijk. Wij volgen de landelijke regelingen op 
de voet voor mogelijke andere aanpassingen. 

Verplaatsen Winterfeest
In overleg met de Stichting Vrienden 

Maatregelen kinderboerderij ’t Molentje 
naar aanleiding vogelgriep

Woensdagmiddag 30 november
Sinterklaas op weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Op 30 november tussen 13.30 uur en 15.00 uur brengt Sinterklaas een 
bezoek de weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Traditioneel deelt Piet 
snoepgoed uit en kinderen mogen op een speciale podiumwagen op de 
foto met Sint en Piet.

Gratis winkelen op de markt
Op 16, 23 en 30 november delen verschillende marktkooplieden folders uit 
aan klanten. In deze folders staat een formulier waarmee u kunt meedoen 
aan een loting. Sinterklaas maakt op 30 november uit de binnengekomen 
formulieren een winnaar bekend. Deze mag, begeleid door Piet, direct met 
een kruiwagen gratis boodschappen op de markt doen.

Kinderboerderij Heemstede is besloten het 
Winterfeest te verplaatsen naar 21 januari 2017. We 
verwachten dat de wettelijke maatregelen dan niet 
meer actief zijn. Informatie over de kaartverkoop 
voor het Winterfeest volgt begin januari 2017.

Heemstede heeft een aantal openbare 
parkeerplaatsen met een oplaadpaal. Iedereen kan 
hier in een paar uur tijd de elektrische auto opladen. 
Sommige auto’s staan lange tijd geparkeerd bij 
zo’n laadpaal, bijvoorbeeld van zes uur ’s avonds 
tot de volgende ochtend. Zij blokkeren daarmee 
voor andere elektrische rijders het gebruik van 
het oplaadpunt. Op sommige plaatsen is al een 
WhatsApp groep ontstaan, waarin bezitters van 
elektrische auto’s elkaar een seintje geven als de 
laadpaal nodig is of juist weer beschikbaar. Waar dat 
nog niet gebeurd is, geven wij deze tip graag door. 
Houd elkaar via WhatsApp op de hoogte zodat 
iedereen in gelijke mate gebruik kan maken van de 
laadplekken. Overigens is het de verwachting dat 

er volgend jaar meer openbare oplaadpunten bij 
komen.

Vorm een WhatsApp-groep voor gebruik 
oplaadpunt elektrische auto’s



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 109B, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 83395, ontvangen 
5 november 2016

- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 84737, ontvangen 

 8 november 2016
- Binnenweg 37, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 84697, ontvangen 
 8 november 2016
- Franz Lehárlaan 147, het doorbreken van een 

muur en plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 83138,

- Glipperweg 67, het aanpassen van het balkon 
aan de voorzijde, wabonummer 86209, 
ontvangen 11 november 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Brederolaan 3, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 76848, 
ontvangen 20 oktober 

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
79212, ontvangen 22 oktober 2016 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 67, het aanpassen van het balkon 

aan de voorzijde, wabonummer 86209, 
verzonden 18 november 2016

- Franz Lehárlaan 23, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 70583, verzonden 

 18 november 2016
- Franz Lehárlaan 1, het plaatsen van een raam in 

de badkamer, wabonummer 65544, verzonden 
18 november 2016

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 73728, 

 verzonden 18 november 2016
- Jan van den Bergstraat 20, uitbreiden in 

de verdiepingslaag, wabonummer 71489, 
verzonden 18 november 2016

- Anna Blamanlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 78540, verzonden 

 18 november 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

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

Vrijdag 2 december
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 december van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

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

Op de gewijzigde agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering  

24 november 2016
- Vragenuur

Hamerpunten:
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen

Op 8 november 2016 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan gemeente Heemstede 
2016-2017 vastgesteld. Hiermee komt het 

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verwijdering 
vaartuig Jaagpad
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:
- Een naamloze kajuitboot met wit dek en rode 

romp, in het Heemsteeds Kanaal aan het Jaagpad 
ter hoogte van de Offenbachlaan, op ligplaats 
MZK056. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt
de eigenaar van dit vaartuig tot en met 2 december 
2016 de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is weggehaald, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Gladheidbestrijdingsplan 2016-2017

Bespreekpunten:
- Nota Bodembeheer regio IJmond
- Financiering uitvoering Plan van Aanpak 

Manpadslaangebied

Overige punten:
- Benoemen raadsleden D66 in raadscommissie 

Middelen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 november 2016
- Wat verder ter tafel komt

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



Nieuwe clubshirts bij HPC
Heemstede - Onlangs vond 
in het uitermate warme 
zwembad van Nieuw-Vennep 
de tweede competietiewed-
strijd van het seizoen plaats. 
Voor aanvang van het eer-
ste startsignaal kregen alle 
zwemmers van HPC Heem-
stede een mooi nieuw club-
shirt uitgereikt. Speciaal voor 
het 100-jarig bestaan van de 
club heeft zwemster Man-
dy van der Linden een nieuw 
shirt ontworpen en iedereen 
was het er over eens dat het 
een superleuk ontwerp is ge-
worden. De wedstrijd ging 
van start met een estafet-
te 4x50 meter vrije slag die 
door de HPC-dames over-
tuigend werd gewonnen. Een 
lekker begin van een belang-
rijke wedstrijd. De laatste 
maanden is er veel op tech-
niek getraind en dat betaal-
de zich nu uit. Van de 57 indi-
viduele races eindigden er 40 
in een persoonlijk record en 
dat is een hoge score. Twan 
de Vries haalde 11 seconden 
van zijn tijd op de 50 meter 
vlinderslag af en Lorzenzo de 
Meij 16 seconden op de 200 
meter wisselslag. Voor Puck 

Stassen was het de eerste 
keer dat zij mee mocht doen 
met de competitie en dat 
vond de 7-jarige zwemster 
best spannend, maar toch 
ook wel heel erg leuk. Niet 
in de laatste plaats omdat ze 
met 2 mooie zilveren medail-
les naar huis ging! In totaal 
werden er 22 medailles ge-
wonnen, waarvan 12 gouden, 
9 zilveren en 1 bronzen door 
Twan (2x), Roos (2x), Quinten 
(2x), Lorenzo (2x), Daan, Lu-
cy (2x), Michael (2x), Anouk, 
Marnix, Alexandra (2x), Puck 
(2x), Leonie (2x) en Berend. 
En waar de wedstrijd  begon 
met een zege voor de esta-
fettedames, werd de wed-
strijd ook weer afgesloten 
met een estafette die meer 
dan overtuigend werd ge-
wonnen door de HPC-heren 
die bijna 20 seconden eer-
der aantikten dan de concur-
rentie. Door de goede pres-
taties bij deze wedstrijd zijn 
de Heemsteedse zwemmers 
van de vierde naar de derde 
plaats in het klassement ge-
stegen en zijn ze nog altijd in 
de race voor het kampioen-
schap!

Heemstede – Voorzichtig 
schuifelden honderden men-
sen  langs de ruim vijftien-
honderd kaarsjes en fakkels 
die de medewerkers van de 
begraafplaats en van Paswerk 
langs de paden gezet hadden. 
Ook de vele vuurkorven vroe-
gen alle aandacht. Voor op-
zichter Jos Willemse een zorg 
om met 5 collega`s de licht-
jes brandend te houden. Jos 
was alom aanwezig om vra-
gen te beantwoorden en ver-
dwaalden in het donker weer 
op weg te helpen. Woens-
dag 16 november van 18.00 
tot 21.00 uur organiseerde 
de gemeente Heemstede een 
herdenkingsavond voor over-
leden dierbaren op de Alge-
mene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan. Vanaf zes uur wa-
ren de paden op de begraaf-
plaats verlicht met talloze 
lichtjes waarvoor alleen al vijf 
generatoren werkten. Bezoe-
kers konden een ster of hart-
je met een persoonlijke bood-
schap in de speciale herden-
kingsboom hangen. Yvon-
ne Weijers bezong de namen 

van onlangs overledenen, af-
gewisseld met liederen uit de 
Balkan waar je de woorden 
niet van begreep maar wel 
de klanken.  Harpist Quinten 
van der Zanden, leerling van 
muziekschool Mariska Pool, 
speelde deze avond bij de ur-
nenmuur. Mooie klanken die 
rust en warmte geven. Dich-
ter Marten Janse droeg ge-
dichten voor bij de grafka-
pel van Van Vollenhoven die 

opengesteld was en veel 
mensen een kijkje namen. 
Het projectkoor Voci Viva-
ci van de Haarlemmermeerse 
muziekschool zong Engelse 
koormuziek onder leiding van 
Peter Ouwerkerk. Dominee 
Aart Mak, vroeger verbon-
den aan de Oude Kerk, hield 
tweemaal een herdenkings-
dienst, waarin hij begon met 
het verlies. “Ik mis je, voel je, 
ruik je, je bent al zover weg”. 
Kan je verdriet wel verwer-
ken, je kan het niet recyclen, 
warmte van mensen kan kou 
iets verdrijven. Hij ziet geluk-
kig veel aandacht voor hos-
pices, gedenken, hoe kinde-
ren nu op school blijven her-
denken, erover kunnen pra-
ten. De dood mag erbij horen, 
hij noemt het goede nieuws 
dat er geen taboe meer is. 
Het krijgt ook een plek thuis 
met een foto en een kaars-
je als een eerbetoon aan ie-
mand die we missen. Tot aan 
aandacht van overledenen in 
kranten. Buiten getuigt ieder 
graf van een verhaal.
Ton van den Brink 

‘Heemstede herdenkt’ 
Taboe rond overledenen verdwenen

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

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

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

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

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

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

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