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Heemstede – De komende periode 
is piektijd voor Sint Nicolaas. Natuur-
lijk zal de Goedheiligman hier rekening 
mee gehouden hebben in zijn eet- en 
rustpatroon maar toch… ’s nachts met 
zijn Pieten over de daken om present-
jes door schoorstenen te werpen, over-
dag erop uit langs scholen, winkels en 
sportverenigingen en dan nog afspra-

ken in het Pietenpakhuis, thuis bij fa-
milies en door naar winkelstraten als 
de Jan van Goyenstraat. Mens! Wat 
een goede lichamelijke conditie moet 
hij hebben en dat geldt ook voor zijn 
Pieten uiteraard. Alle respect dus voor 
de kindervriend die dan ook hoog aan-
zien geniet, getuige afgelopen zater-
dag de hartelijke ontvangst voor de 

bisschop. Wat een populariteit geniet 
Sinterklaas in Heemstede! Elders in 
de krant een verslag en tevens nieuws 
over zijn programma. Aanstaande za-
terdag dus meezingen en genieten 
van ‘Sint op dak’ in de Jan van Goy-
enstraat. Je kunt inzingen met de Pie-
tenband vanaf 16.30 uur waarna Sint 
op dak verschijnt omstreeks 17.30 uur.

Heemstede loopt uit 
          voor Sinterklaas

Gebaar postduivenvereniging ‘De Vredesbode’
Heemstede - In het voor-
jaar was al bekendgemaakt 
dat de postduivenvereniging 
‘De Vredesbode’ zou ophou-
den te bestaan. Het clubge-

bouw aan de Meijerslaan is 
verkocht aan de gemeente. 
De opbrengst had de vereni-
ging kunnen uitkeren aan de 
leden of om er een leuk reis-
je mee te maken. Nee, ze wil-
de na al die jaren gastvrij-
heid in Heemstede iets terug 
doen voor de gemeenschap. 
Op advies van het college is 
12.500 euro bestemd voor 
de hulp aan vluchtelingen in 
Heemstede.
Het bedrag wordt verdeeld 
over de Stichting Nood-
fonds statushouders en het 
Platform vluchtelingen. De 
stichting helpt vluchtelin-
gen met gezinshereniging of 
als zij onverhoopt extra kos-
ten moeten maken, bijvoor-
beeld een begrafenis in het 

buitenland. De rest wordt ge-
stoken in hulp om de nieuwe 
burgers te helpen aan werk, 
werkervaring of verder in te 
burgeren. Wethouder Nieuw-
land vindt het jammer dat de 
postduivenclub vertrekt uit 
Heemstede, maar is blij dat 
er voor deze geste is geko-
zen. Vredesbode voorzitter 
Simon de Vries hoop dat de 
naam van zijn vereniging bij-
draagt aan meer vrede. Ui-
teraard waren de hulpverle-
ners, betrokken bij het vluch-
telingenwerk, zeer content 
met dit royale gebaar. Dat het 
geld goed wordt besteed zal 
blijken als zij hierover later 
verantwoording afleggen. Sy-
rische vluchtelingen hadden 
voor alle genodigden heer-

lijke exotische hapjes klaar-
gemaakt ter afsluiting van 
deze vrolijke bijeenkomst. 
Eric van Westerloo

SPEEDDATE DAGEN 
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 

EN VERZORGENDEN

Locatie: de Luifel, in de Foyer
Herenweg 96, Heemstede
• Dinsdag 28 november 
 van 09.00 – 11.00 uur                       
• Woensdag 29 november 
 van 13.00 – 15.00 uur
• Donderdag 30 november
 van 19.00 – 21.00 uur 
Meer info op de site 
of bel (023) 5100 200
We leren je graag kennen!

www.dezorgspecialist.nl

Herenweg 96, Heemstede
• Dinsdag 28 november 

van 09.00 – 11.00 uur                       
• Woensdag 29 november 

van 13.00 – 15.00 uur
• Donderdag 30 november

van 19.00 – 21.00 uur 

of bel (023) 5100 200
We leren je graag kennen!

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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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 26 november 10u.  
Ontmoeting feestelijke mu-
zikale dienst.
Mmv: Building Bridges.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 26 november
Laatste zondag kerkelijk 
jaar. Oude Kerk, 10u: ds. 
P.I.C. Terpstra en ds. A. Mo-
lendijk, Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 26 november, 10u.
Ds. M. van Duijn uit Utrecht
Herdenkingsdienst.
Na de dienst koffi edrinken, 
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 26 november, 
10.30u. Eucharistieviering. 
Kapelaan Verhaegh,
In Between.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (42)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 26 november, 10u. 
Voorganger mevrouw drs. 
G. van der Harst-de Leeu-
we (Haarlem).
Gedenken overledenen.

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 95/97 van-
daag. Nr. 97 was voornamelijk 
het woonhuis. Raadhuisstraat 
95 heeft een lange staat van 
dienst: van brood naar sport-
artikelen. De toenfoto komt 
uit een fotowedstrijd van 
maart 1937 (herkenning win-
kelpanden) en stelt bakkerij J. 
Habermehl voor. Het pand is 
van 1915. In 1916 lezen we in 
het Haarlems Dagblad: ‘Bes-
te bruinbrood gebakken van 
prima Zeeuwsche tarwe, ver-
krijgbaar bij J. Habermehl’.
Regelmatig zijn er uitbreidin-
gen van de bakkerij. In 1929 
had buurman G.J. Smit (93) 
bezwaar tegen een vergro-
ting van de bakkerij wegens 
het ‘benemen van voldoende 
licht en lucht’.
In juni 1935 volgt een herope-
ning van ‘Onze geheel gemo-
derniseerde zaak’. In 1937 een 
winkelaanpassing t.b.v. een 

ijsbar. In een advertentie van 
1940 biedt Habermehl o.a. 4 
tompouces voor 25 cent ipv 
30 cent aan. Hij heeft een fi li-
aal op de hoek Borneostraat/
Sumatrastraat. In 1948 weer 
een aanpassing in de bakkerij 
met o.a. een automatiek.
Op 11 december 1951 le-
zen we in het Haarlems Dag-
blad een surseance van be-
taling door bakker L. Smids 
en dat werd voor 6 maan-
den toegekend. Hij woonde 
op nr. 95. Toch zat Habermehl 
nog op dit adres. In 1953 is hij 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 26 november, 10u. 
ds. Jolien Nak.
Laatste zondag kerkelijk 
jaar mmv de cantorij o.l.v. 
Addy Alberts. Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

op zoek naar personeel, maar 
een advertentie in het adres-
senboek van Heemstede van 
1 januari 1951 staat: ‘Smids 
Bakkerij v/h Habermehl.’
Op 1 november 1957 wordt 
K.J. Dijkstra in het adressen-
boek Heemstede genoemd 
(hij bezat meerdere bakkerij-
en) en op 1 november 1966 
nog steeds, maar ook Van 
Vessum wordt daarin ge-
noemd op hetzelfde adres. 

In de jaren 70 is bakkerij Ver-
maat/Carels de bakker.
Nick Schoenmaker zit er nu 
met Ajewe Sport alweer 19 
jaar, maar daarvoor was het 
ook al 10 jaar Ajewe, de win-
kel, die eerst op nr. 86-88 zat.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van een ‘natte’ 20 no-
vember 2017.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





Ieder jaar belanden er veel 
katten in het asiel: oude kat-
ten, jonge katten, dikke kat-
ten, dunne katten, katten 
die in huis plassen, katten 
die anderen aanvallen. En 
zelfs katten die zoveel knuf-
felen dat ze hun eigenaars 
tot wanhoop drijven.
Elke kat krijgt een kans bij 
ons. We willen ze allemaal 
heel graag een nieuw huis-
je geven.
Zo kregen we een ruim 
jaar geleden Mila binnen. 
Een dame op stand. Aaien 
mocht alleen met haar uit-
drukkelijke goedvinden. Na 
de verplichte twee weken 
quarantaine gingen onze 

medewerkers met haar aan 
het werk. Observeren. Aai-
en. Spelen. Af en toe een 
lekker snoepje. De mede-
werkers hebben meestal ja-
renlange ervaring en veel 
kennis. Zij zijn de ogen en 
oren in het asiel. En zeker 
niet voor een kleintje ver-
vaard: een per ongeluk ver-
keerd terechtgekomen plas-
je opruimen of een krabbel 
incasseren: hoort erbij.
Gaandeweg leren we on-
ze katten en hun behoeften 
goed kennen. Wil zij een vei-
lig plekje in een schuilhuis-
je? Of wil hij niets liever dan 
de hele dag op schoot zit-
ten? Zijn de ongelukjes met 
plassen misschien een te-
ken van stress? Zien we ou-
derdomsverschijnselen bij 
oudere katten zoals moeite 
met springen?
Op deze manier hebben we 
met veel geduld ook Mila 
goed leren kennen en we-
ten we nu waar ze gelukkig 
van wordt. Wanneer ze wel 
een aai wil hebben en wan-
neer absoluut niet. En dat 

ze spelen met ons toch wel 
heel leuk vindt. Op die ma-
nier hebben we haar vorige 
week na meer dan een jaar 
een nieuw huisje kunnen 
bezorgen waar het hartstik-
ke goed met haar gaat. Een 
perfecte match!

Er zitten in ons asiel re-
gelmatig katten zoals Mi-
la. Heeft u ook wat ruimte 
of tijd over voor zo’n kat of 
voor een die wat extra zorg 
kan gebruiken: onze mede-
werkers begeleiden u graag! 
Dit geldt ook voor honden of 
knaagdieren.

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

Een perfecte match

Parkeergarage Vomar levert netto 61 plaatsen op
Heemstede - Tijdens de be-
handeling in de commissie 
ruimte van 16 november 11 
bleek dat er van der 100 aan-
gekondigde uitbreiding van 
parkeerplaatsen in de gara-
ge die bij een nieuwe Vomar 
komt, maar 61 over blijven. Er 
komen weliswaar 100 plaat-
sen bij in de garage, maar er 

vallen 39 parkeerplaatsen in 
de omgeving af. Om de ves-
tiging van de Vomar moge-
lijk te maken verdwijnen er 
dus links en rechts een fl ink 
aantal van de huidige par-
keerplaatsen. Op het terrein 
zijn 17 bovengrondse plaat-
sen gereserveerd voor per-
soneel en de bewoners van 

Realisatie nieuwe Vomar dichterbij
Heemstede - Het college 
houdt vast aan de plannen 
voor een grote supermarkt 
aan de Binnenweg/Eiken-
laan. De oppositie blijft falie-
kant tegen. Op 16 november 
werd het plan in de commis-
sie Ruimte besproken. De in-
sprekers hadden een laatste 
kans om er iets van te vin-
den. De winkeliersvereniging 
steunt het plan en denkt dat 
het een welkome aanvulling 
is. De heer Slagmolen, advi-
seur ruimtelijke inrichting bij 
de gemeente Haarlemmer-
meer is niet tegen een Vo-
mar. Wel is hij tegen de ge-
plande in- en uitritten die hij 
beide aan de Binnenweg wil 
hebben. Opmerkelijk was de 
inbreng van de advocaat van 
de DekaMarkt. Hij kwam met 
een onderzoek van het bu-
reau Kardol. Deze onder-
zoeker voorziet goede tijden 
voor de overige winkeliers. 

In een eerder rapport ver-
klaarde Kardol echter dat het 
juist negatief zou uitpakken. 
Wel ziet Kardol geen econo-
mische ruimte voor extra su-
permarktmeters. Er wordt 
vreemd omgesprongen met 
de geluidsnormen vond de 
heer Offerman. Hij hekelde 
het besluit om het bestem-
mingsplan zo to formuleren 
dat een hogere geluidswaar-
de is toegestaan. Bij de keuze 
van de in- en uitrit zijn de be-
langen van de ontwikkelaar 
en de bewoners niet gelijk-
waardig gewogen vond hij. 
Fieke Kooi wil dat de geluids-
belasting wordt gemeten op 
de bestemde gevel en niet 
op de fysieke. Als bewoners 
hun pand later willen uitbou-
wen moet dat de basis voor 
de meting zijn en niet wat er 
nu staat. Grote zorgen heb-
ben de bewoners over de mi-
lieubelasting, geluid, stof, tril-

lingen en het onttrekken van 
grondwater tijdens en na 
de bouw. Na ingebruikna-
me van de multifunctionele 
bibliotheek neemt ook daar 
de verkeersdruk toe. Interes-
sant was de inbreng van me-
vrouw Van der Werken. Zij 
heeft een recht van uitweg 
vastgelegd in notariële ak-
tes. Zij wil dat dit wordt ge-
respecteerd. Onder andere 
deze zaak kon wel eens via 
een rechter worden beslist. 
Ook andere bewoners heb-
ben een recht van overpad of 
weg. Hetzelfde geldt voor de 
inrit van B&B print offi ce. Vol-
gens wethouder Hooij is deze 
inrit niet bedoeld voor vracht-
wagens. Van Vlijmen (CDA) 
vraagt zich af of de gemeen-
te wel alle kadastrale infor-
matie in handen heeft. Wet-
houder Nieuwland zegde toe 
de oude rechten te respec-
teren. Maas (PvdA) hekelde 

De inrit aan de Eikenlaan.

het feit dat het college met 
belastinggeld het plan in de-
ze krant verdedigde.

Goedkoop (HBB) conclu-
deerde dat de wethouder 
vrijwel nergens op in gaat en 
drukt het plan, ondanks de 
vele bezwaren, zo snel moge-
lijk door. Nieuwland schuift 
veel zaken door naar later 

zoals de geluidsbelasting of 
de bronbemaling. Voor een 
nieuw verkeersonderzoek 
kiest het college niet. Op 30 
november valt de beslissing 
in de raad. Hangende moge-
lijk langdurige bezwaarpro-
cedures en/of rechtszaken 
zal de eerste spade voorlopig 
nog niet in de grond gaan.
Eric van Westerloo

de appartementen. Volgens 
de parkeernormen rekent 
men voor de 10 appartemen-
ten 14 auto’s. Voor het perso-
neel blijven er dan nog 3 over. 
Op de Binnenweg verdwijnen 
parkeerplekken om de auto’s 
komende vanuit de garage 
vrij zicht te geven. Op de Ei-
kenlaan verdwijnen ook par-

keerplaatsen. Tussen neus en 
lippen door merkte wethou-
der Hooij op dat er in de gara-
ge ook plaatsen worden ge-
reserveerd voor het personeel 
van de bibliotheek en/of an-
dere huurders van het bibli-
otheekpand aan het Juliana-
plein. In de 27 garageboxen 
op het terrein staan een aan-
tal auto’s die elders een goed 

heenkomen moeten zoeken. 
Deze zijn in de berekening 
niet meegenomen.
Hoe de Vomar in de toekomst 
omgaat met de garage is nog 
niet duidelijk. Moet er wor-
den betaald door alle bezoe-
kers of wordt het gekoppeld 
aan een bezoek aan de su-
permarkt? De voorspelde uit-
breiding aan parkeerplaat-
sen levert dus netto minder 
op dan eerder was voorspeld. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Gemeente Heemstede geeft een feest voor 
alle Heemsteedse vrijwilligers als waardering voor hun 
enthousiasme en inzet. Vrijwilligers zijn op woensdag 29 
november uitgenodigd een bijeenkomst met volop ge-
legenheid voor leuke ontmoetingen, muziek en lekkere 
hapjes en drankjes. Aanmelden is niet nodig.
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de Vrijwil-
ligersprijs Heemstede 2017 bekendgemaakt. De avond 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in de Bur-
gerzaal van Raadhuis Heemstede.

Feest voor vrijwilligers!

Met Plexat 
lasergamen in 

het bos!
Heemstede – Jeugd van 11 
t/m 14 jaar kan vrijdag 8 de-
cember gaan lasergamen 
in het bos, een activiteit van 
Plexat. Verzamelen om 20.00 
uur bij Plexat bij WIJ Heem-
stede de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Na afl oop kom je daar ook 
weer terug en drink je war-
me chocolademelk met slag-
room. Kosten: 2,- euro.

Cello en piano 
in De Kapel

Regio - Op donderdag 30 no-
vember treden op in De Kapel 
te Bloemendaal: Anne-Lin-
de Visser op barokcello, Da-
niel Slack, Julia van Leeuwen, 
Candele Mier-Teran en Wilma 
de Bruin op cello en Joshua 
Saldi achter de piano. Op het 
programma staan werken van 
o.a. Bach, Chopin, Dvoràk, 
Kodály en Popper. Aanvang is 
20.00 uur. Podium De Kapel, 
Potgieterweg 4, Bloemendaal.
www.dekapel-bloemendaal.nl.
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Vlooienmarkt 
Heemstede

Heemstede - Zondag 26 
november wordt een gro-
te rommelmarkt gehouden 
in  Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
te Heemstede. Je bent wel-
kom tussen 9.30 en 16.00 uur 
en de toegang bedraagt 2,50 
euro. (Kinderen tot en met 11 
jaar onder begeleiding heb-
ben vrij entree). 
Voor meer informatie of re-
serveringen bij organisatie-
buro Mikki, 0229-244739 of 
244649. Of: www.mikki.nl.

Prades Sextet in de Oude Kerk: 
een ware streling voor het oor
Heemstede – Jonge toptalenten die hun strijkstok in zes-
voud bundelen: het Prades Sextet. Op zaterdag 25 novem-
ber maken zij hun opwachting in de Oude Kerk, met werk 
van diverse componisten op het programma.

Het Prades sextet ontstond in 2016 en de leden speelden 
voor het eerst als sextet samen tijdens het Pablo Casals 
Festival in Prades, Frankrijk.  Het talentvolle ensemble be-
staat uit violistes Ruña ’t Hart (winnares Kersjes Viool-
beurs 2016), violiste Mayu Konoe (eerste prijs Nationa-
le Finale Prinses Christina Concours), altviolist Take Ko-
noe (winnaar Nationaal Altvioolconcours 2017) en cellist 
Alexander Warenberg (winnaar Nationaal Celloconcours 
2016).  De musici kenden elkaar al langer omdat zij als 
ensemble jarenlang samen in de Fancy Fiddlers speelden, 
onder leiding van Coosje Wijzenbeek. Cellist Chris Ellis en 
altviolist Martin Moriarty, beiden uit Ierland, speelden te-
vens in verschillende bezettingen. Het sextet kreeg les van 
leden van het Artis Kwartet en gaf concerten in Nederland 
en Frankrijk. Het begaafde ensemble brengt een keur en 
virtuositeit aan kamermuziek ten gehore. Het programma 
begint met de ‘Sonate voor twee cello’s in G groot No. 10’ 
van de Franse componist Jean Baptiste Barriere, die zelf 
ook een verdienstelijk cellist en componist was in de 18de 
eeuw. Hij werd slechts 40 jaar.  Vervolgens ‘Lament voor 
twee altviolen’, een werk van de Britse violist en compo-
nist Frank Bridge, tevens fervent pacifi st in het begin van 
de 20ste eeuw.  Zijn gevoel voor spiritualiteit is ook in zijn 
werk terug te horen. Daarna de Sonate voor twee violen 
op 56 van de Russische componist Sergei Prokovief, be-
jubeld en tegelijkertijd verguisd door het toenmalige Sov-
jet-regime. Na de pauze ‘Verklärte Nacht voor strijksex-
tet op. 4’, een indrukwekkend 
werk dat de in Wenen gebo-
ren componist Arnold Schön-
berg oorspronkelijk in 1899 
schreef en in 1917 bewerkte 
voor een strijkorkest. Hij be-
werkte in 1943 dit stuk nog-
maals. Zaterdag 25 novem-
ber in de Oude Kerk. Aan-
vang 20.15 uur. Entree: 18,50 
euro, kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
de Theaterlijn: 023–5483838. 
Bart Jonker

Kerkbollenveiling, mooie 
traditie trekt veel bezoekers
Heemstede – “Tweehon-
derdvijftig euro voor hand-
gemaakte marsepeinen bol-
len geboden, wie meer? De 
geroutineerde en enthousi-
aste  veilingmeester hoorde 
het goed. Driehonderd euro 
en weg waren de bollen. Nog 
gemaakt door de 94 jarige 
Ted Roozen die onlangs be-
graven werd op het  kerkhof 
naast de H. Bavo. Ted had, 
zoals alle jaren, die bollen 
gemaakt voor veiling. Deze 
traditionele kerkbollenveiling 
werd vrijdagavond gehou-
den in het EHBO gebouw, 
voor de141ste keer! Ooit be-
gonnen in 1876 om extra 
geld binnen te halen voort de 
nieuwe kerk. De bollentelers 
schonken de bloembollen 
aan de kerk die ze veilden, 

de parochianen boden tegen 
elkaar op en een lachende 
pastoor  telde de opbrengst. 
Tegenwoordig zijn het vooral 
de winkeliers en particulieren 
die allerlei producten, van je-
never tot kisten sinaasappe-
len en diensten als kletskop-
pen thuis gemaakt en af te 
leveren met de kerst, die ove-
rigens 130 euro opbrachten. 
Puur goud in de mond. De 
opbrengst is bestemd voor 
het nieuwe tapijt op het al-
taar dat op de draad versle-
ten is, al zie je dat niet.

Het werd een latertje met 
377 te veilen loten, maar het 
bracht wel 15.032 euro op. 
Een geweldig resultaat, pas-
toor kon weer lachen!
Ton van den Brink  

VEW opent Lex van Grieken Arena
Heemstede - Waar de voet-
baljeugd meer en meer op 
kunstgras speelt heeft VEW 
bewust gekozen een speci-
aal jeugdveld op gras neer 
te leggen. Buiten alle com-
motie over de veiligheid van 
kunstgras is V.E.W. van me-
ning dat het spelen op gras 
beter is voor de ontwikkeling 
van jonge voetballers, aldus 
jeugdtrainer Jasper v/d Veldt. 
Op gras springt de bal door 
een polletje nog wel eens 
op waardoor je technisch 
weer beter wordt. En voet-
ballen op echt gras blijft toch 
het mooiste wat er is. Zodra 

jeugdsponsor Lex van Grie-
ken van de plannen hoorde 
reageerde hij direct enthou-
siast. “Mijn taak is het om de 
V.E.W jeugd te ontzorgen en 
bij een nieuw veld  hoort een 
nieuw tenue,” Op zaterdag 
18 november was de eer-
ste wedstrijd op het speciaal 
aangelegde grasveld en dat 
in een hagelnieuw tenue. Als 
dank is het veld omgedoopt 
in de Lex van Grieken Are-
na. De wedstrijd  van V.E.W. 
tegen V.V.C. eindigde in een 
4-4 gelijkspel. Het publiek 
was de grote winnaar.

Plannen Manpadslaangebied gaan voorbij aan tuinders
Toen D66 in 2016 HBB opvolgde in de raad, sprak de kersverse wethouder Sebastiaan 
Nieuwland over een groen gebied zonder bebouwing - dat moest toch mogelijk zijn. Het 
plan van bureau Karres & Brands verdween in een lade. Een tweede bureau (Rho) kreeg 
de opdracht om de research nog eens over te doen. Resultaat: het aantal huizen is ver-
dubbeld, het speelpleintje in de Rivierenwijk is opeens ook een mogelijke plek om te bou-
wen en de twee volkstuinencomplexen worden letterlijk en fi guurlijk aan de kant geschoven.                                                                                                                                       
Het gaat hier niet alleen om kapitaalvernietiging, maar ook om ‘groen’ vernietiging. Een paar 
honderd bomen (waaronder oude fruitbomen) zal verloren gaan. Nu vormen de volkstuinen 
een belangrijke verblijfplaats en voedselbron voor vogels, amfi bieën, insecten(!) en reptie-
len. Door de verplaatsing van de tuinen zal het jaren duren voordat het ecologisch evenwicht 
weer zal zijn hersteld. En dat allemaal vanwege een brede zichtlijn: biodiversiteit moet wij-
ken voor grasland en voor bebouwing. Waar ook totaal aan voorbij wordt gegaan zijn de ou-
dere tuinders, die een verhuizing niet meer aan kunnen. Het in beweging blijven en het heb-
ben van sociale contacten is juist voor ouderen van essentieel belang. Tuinieren kan een be-
langrijke bijdrage leveren aan zowel de psychische als fysieke gezondheid.  En hoe verhoudt 
dit alles zich met het programma van D66?“Het belangrijkste is daarom investeren in preven-
tie... De overheid moet mensen stimuleren te sporten en te bewegen.” “D66 wil dat iedereen 
van onze prachtige natuur kan blijven genieten en dat biodiversiteit wordt hersteld, op ba-
sis van wetenschappelijke feiten samen bepalen wat wij kunnen doen om onze biodiversiteit 
en natuurgebieden te behouden en te versterken.” (D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot)
Ik ben met stomheid geslagen.
Chris van der Lee, (tuinder Manpad)
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Heel Heemstede herdenkt
Heemstede - De aula op de 
begraafplaats aan de Herfst-
laan in Heemstede zit woens-
dagavond helemaal vol, de 
mensen staan tegen de mu-
ren, als dominee Aart Mak 
met zijn overweging begint. 
“Zoveel mensen, we delen 
dus met elkaar, bij een graf 
even praten, de ander luis-
tert. Praat maar door over 
wat je meemaakt. Het is don-
ker, je wordt niet gestoord, je 
mag mijmeren. De tijd doet 
er niet toe. Rouw kent geen 
tijd, wat vorig jaar gebeurde, 
is gisteren. Verdriet kan zo 
weer opkomen. Het litteken 
doet pijn. Morgen doen we 
weer andere dingen, nu zijn 
we even hier.” Het koor Haar-
lem Voices komt binnen en 
zingt ‘Abentlied’ van Joseph 
Reinberger. Blijf bij ons, want 
het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde. De chorale 
uit de Mattheus Passion Oh 
hoofd vol bloed en wonden. 
‘Please I leave with you’ van 
Knut Nysted. ‘A good night’ 
van Bennet. Een kort con-
cert, knap gedirigeerd door 
Sarah Barrett, gezongen door 
opvallend jonge koorzangers 
die je soms kippenvel be-
zorgden.

Veel lichtjes
Op de begraafplaats waren 
de paden verlicht met meer 
dan tienduizend lichtjes, 
kaarsen, vuurpotten, door de 
ploeg van voorman Jos Wil-
lemse verzorgd. Ondanks het 
druilerige weer waren er heel  
veel mensen onderweg naar 
hun plek om te gedenken. 
Kinderen schreven op hartjes 
en sterretjes en hingen hun 
woorden in de herinnerings-
boom, waar ook een aantal 
houten hartjes hingen. Zan-
geres Yvonne Weijers zong 
op de naam die men-
sen konden opgeven. 
Met haar gitaarspel en 
zang, een ster die straal-
de! Zij speelde bij de trap 
die leidt naar de aanleg-
plaats waar Nico Tien-
pont zijn salonboot toon-
de waarmee een laatste 
tocht naar de begraaf-
plaats gemaakt kan wor-
den.

Basic Matters is een 
2-mans band met een 
akoestische insteek. 
Mooie bewerkingen van 
oude songs op eigen 
wijze en eigen werk ge-
maakt vanuit de basis! 
Nieuw en zeer welkom net 
als de bloemen en boeketten 
die kleur geven in de donkere 
dagen. De harp van de Vro-
lijke Noot ontbrak gelukkig 
niet bij het columbarium en 
zorgde voor een mooie stem-
ming. Op de paden tussen de 
graven hoorde je veel com-
plimenten over de organisa-
tie. Mooi als je er hard aan 
gewerkt hebt.
Ton van den Brink

Hard maar ontspannen werken aan collages 
voor nieuw onderkomen Dagcentrum
Heemstede - Bij de ontmoe-
tingsgroepen Heemstroom 
van de SHDH en het Dag-
centrum, het vroegere Wel-
zijn Ouderen aan de Lie-
ven de Keylaan, wordt al ge-
dacht aan de verhuizing van 
het dagcentrum naar de Ju-
lianalaan. Daar komen in de 
zomer van 2018 meerde-
re sociaal-maatschappelijke 
organisaties onder het dak 
van de bibliotheek. Ook de 
ontmoetingsgroep die hard, 
maar wel ontspannen,  werkt 
aan kunstwerken die straks 
de wanden gaan sieren. Op 
schilderslinnen worden oude 
foto’s en knipsels geplakt en 
de tussenruimte wordt opge-
vuld met bijpassend schilder-
werk. De leden van de ont-
moetingsgroep zijn licht de-

menterend, hebben een so-
ciale indicatie van de ge-
meente of zijn gekomen voor 

de gezelligheid. Het thema 
voor de kunstwerken is ‘Oud 
en Nieuw’. Van de oude naar 

de nieuwe locatie. Gekozen 
onderwerpen zijn het raad-
huis waar de burgemeester 
uit de vorige eeuw zijn vrouw 
in kleur aan zijn zijde heeft 
en zijn vriendin in zwart-wit 
wat kleiner onderaan, waar-
tussen het raadhuis pronkt. 
Geschilderde bomen en het 
plein maken de collage com-
pleet.
Zo komen Hageveld, Zwem-
bad, Wilhelminaplein en an-
dere markante heerlijke 
plekken aan bod. Allemaal 
Heemstedenaren die ge-
coacht worden door Katinka 
Verdonk van WIJ Heemstede, 
Kristy Mom (SHDH) en artis-
tieke ondersteuning van Eva 
Durlacher. Het is nu nog even 
wachten op de resultaten.
Ton van den Brink

Informatie 
Missie Peru - 
met MS naar 

Peru
Heemstede – Helaas zijn 
in het artikel over de actie 
MiSsie Peru, vorige week 
in de Heemsteder, de in-
formatiegegevens wegge-
vallen.

Wilt u meer weten over 
de tocht van Jojanne-
ke Deenik en Muk Schilt-
mans in Peru om de be-
strijding van de ziekte MS 
te steunen, kijk dan op 
www.ms-missie-peru.nl. 
Ook op Facebook, Twitter 
en Instagram.
Info: 06-10241797 of: 
info@ms-missie-peru.nl
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Heerlijk met je vak bezig zijn
Remco Jonker nieuwe audicien 
bij Hoorcentrum Jan van Goyen
Heemstede – Alleen een 
goede en betrokken audicien 
kan u helpen bij de aanschaf 
van een hoortoestel. Hij ver-
diept zich eerst in uw wensen 
en in een stukje van uw le-
ven. Een muzikant heeft an-
dere wensen dan een zaken-
man die van een gesprekje 
naar een rumoerige vergade-
ring gaat of de journalist die 
probeert te werken op een 
drukke redactie. Dan begint 
de gehoortest in de meetca-
bine, de enige in Haarlem en 
omstreken. Wordt er gehoor-
verlies gevonden dan wordt 
er, afhankelijk van de test, 
naar een KNO arts verwezen 
of  besloten wat voor u de 
meest geschikte hoor oplos-
sing is. U ziet het audiogram, 
krijgt uitleg, daarnaast zijn 
uw wensen en persoonlijke 
omstandigheden van groot 
belang bij het komen tot een 
bepaald merk en type hoor-
toestel. Het Hoorcentrum JvG 
werkt uitsluitend met A- mer-
ken. Achter het oor of in het 
oor. Uw zorgverzekering, de-
ze betaalt dan mee maar de 
keuze c.q. kwaliteit is beperk-
ter, de andere weg is via de 
particuliere aanschaf. Wel 
duurder maar via uw belas-
tingaangifte kunt u  gemaak-
te kosten opvoeren om een 
gedeeltelijke teruggave te 
verkrijgen. Er zit nog al wat 
werk aan een hoortoestel van 
bijvoorbeeld 2000 euro. Daar 
is de audicien zeker 6 tot 8 
uur mee bezig. 

Nieuwe audicien 
Remco Jonker 
Matti van der Vis, directeur 
van het Hoorcentrum heeft 
een nieuwe audicien aan-
getrokken die jaren gewerkt 
heeft bij een grote keten. 
Remco Jonker, sinds een half 
jaar nu bij Hoorcentrum JvG 
en is blij die stap gemaakt te 

hebben. Bij de grote ketens 
wordt er steeds minder de 
tijd en aandacht gegeven die 
je kan besteden aan zowel 
de klant die een gehoorpro-
bleem heeft als aan het pro-
duct dat optimaal moet wer-
ken. Bij de zelfstandige audi-
cien is dat juist anders. Daar 
ben je echt met je vak bezig 
en met je klant. Er zijn tegen-
woordig zulke mooie oplos-
singen. Terloops zegt Remco 
dat er nu al hoorapparaten 
zijn die geen batterijen meer 
nodig hebben, die laad je op.  
Wat te denken aan een ring-
leiding en Infrarood syste-
men voor de   televisie. Een 
klein kastje op je TV.  Bellen 
met de thuistelefoon of mo-
biel kan nu perfect en Rem-
co heeft goede wek-en waar-
schuwingssystemen. Rem-
co Jonker is bij Hoorcentrum 
Jan van Goyen op zijn plek, 
bezig met zijn vak zoals het 
bedoeld is, klanten helpen, ze 
beter laten horen en ze wij-
zen op de vele mogelijkhe-
den. Een mooi vak vindt hij. 
Hoorcentrum JvG, Jan van 
Goyenstraat 7, telefoon en 
email: 023 - 5 475 675,
info@hoorcentrumjvg.nl. 
Loop daar maar eens binnen.
Ton van den Brink 

Salon Diandra: Schoonheids-
verzorging in de wijk
Heemstede – Ze zal niet de 
eerste en ook niet de laatste 
persoon zijn die voor de lief-
de van de ene kant van Ne-
derland naar de andere ver-
huist. Diandra Soebhag, een 
prachtige mix van een Ne-
derlandse moeder en een 
Hindoestaanse vader, ruil-
de Apeldoorn in voor Heem-
stede. Bovendien volgde ze 
ook beroepshalve haar hart 
en meldde zich aan voor een 
studie schoonheidsspecia-
liste en pedicure. Sinds de-
ze zomer heeft ze een eigen 
praktijk gevestigd in haar 
huis in de wijk Merlenhoven.
Diandra had een uitsteken-
de vaste baan als ICT-er bij 
het kadaster, maar consta-
teerde na vijf jaar dat deze 
baan haar niet blij maakte. 
Wel blij werd ze van het mooi 
maken van vriendinnen, op-
maken met make-up en vij-
len van nagels. Waarom niet 
je vak maken van iets dat je 
plezier geeft, dacht ze. Dus 

kregen de schoolboeken van 
haar opleiding een vaste plek 
naast de computerschermen. 
Na twee jaar was ze in be-
zit van het diploma schoon-
heidsspecialiste en pedicure. 
Daarmee ben je er nog niet, 
stelt ze nu. “Het is net als het 
halen van je rijbewijs, dan 
ben je nog geen volleerde 
bestuurder. Je moet jezelf in 
de praktijk verbeteren, vlieg-
uren maken zogezegd.”
Ervaring deed Diandra op 
bij een schoonheidssalon in 
Sassenheim en na jaren was 
ze toe aan haar eigen sa-
lon. “Het uitgangspunt is een 
heerlijke behandeling te ge-
ven met de juiste producten. 
Dat is niet alleen goed voor 
het uiterlijk, maar zorgt ook 
voor een rustpunt. Net als on-
derhoud voor de voeten. Veel 
ouderen en sporters kennen 
het belang van een pedicu-
rebehandeling. Maar preven-
tie is echt de sleutel om pro-
blemen te voorkomen. Wacht 

CDA overstag bij proef plastic afvalscheiding
Heemstede - In de commis-
sie Ruimte van 16 novem-
ber kwam het voorstel op 
tafel om een proef te hou-
den met het scheiden van 
plastic. Een 20-tal bewoners 
heeft aangegeven niet te wil-
len meedoen. Omdat de wijk 
ongeveer 506 woningen be-
treft zag wethouder Nieuw-
land dat niet als een groot 
bezwaar. Nieuwland wil de 
mensen die niet meedoen 
er wel alsnog bij betrekken. 
Apart was de opstelling van 
het CDA. Fractievoorzitster 
Marieke Waterlander be-
toogde op 2 november nog 
heel uitvoerig met feiten on-
derbouwd dat het volstrekt 
zinloos is het plastic afval 
aan huis te scheiden. Daar-
om verbaasde het dat tijdens 
de stemming het CDA toch 
meestemde met het college. 

De democratie is duaal in-
gericht daarmee ontstaat er 
een scheiding tussen het col-
lege en de gemeenteraad. 
Daar lag de kans voor de 
CDA-fractie om vast te hou-
den aan hun eerdere stand-
punt maar deed dat niet. Ra-
dix (VVD) vond de commu-
nicatiekosten van 20.000 eu-
ro veel te hoog. De liberaal 
hikt ook aan tegen de 12.000 
euro voor de tegoedbonnen 
voor de deelnemers. Maas 
(PvdA) voorziet in de toe-
komst problemen in de hoog-
bouw en wil weten hoe dat 
wordt opgelost. Daar kwam 
nog geen antwoord op. Is de 
proef nog wel representa-
tief als een grotere groep niet 
mee wil doen? Dat vond Van 
Vlijmen (CDA) ook. Hij wil-
de weten wat de criteria zijn 
voor een al dan niet geslaag-

de proef. De deelnemers krij-
gen een tegoedbon van 25,- 
euro. Schul (D66) wil weten 
waar de bonnen te beste-
den zijn. Dat bleek nog niet 
uitgewerkt. Het is een proef 
en mensen mogen weigeren 
mee te doen. Schoorvoetend 
ging het CDA akkoord met 
de aantekening dat zij in de 
toekomst graag zien dat er 
vanuit de burger wordt gere-
deneerd en niet vanuit de op-
haler van het vuil. Ondanks 
de bezwaren tegen de kos-
ten zag de VVD geen meer-
derheid ontstaan om het af 
te blazen en stemde voor de 
proef. Ook GroenLinks, de 
PvdA en D66 stemden voor. 
HBB stemde tegen gezien de 
hoge kosten voor een proef 
die mogelijk op niets uitloopt 
en geen milieuwinst oplevert.
Eric van Westerloo

liever niet tot er klachten zijn.“ 
Opgegroeid tussen de wei-
landen en de koeien ener-
zijds en een Surinaamse va-
der anderzijds was het een 
mengeling van culturen in 
huize Soebhag. “De ene dag 
aten we boerenkool en de 
andere dag roti”, lacht Dian-
dra. De 35-jarige moeder van 
2 kleine kindjes praat vol lief-
de over haar vader: “Hij is 
echt een inspiratiebron voor 
mij. Hij kwam als 15-jarige 
jongen met de boot aan in 
Nederland en besloot bewust 
zijn kans te grijpen en iets 
van zijn leven te maken. Sa-
men met mijn moeder start-
te hij 35 jaar geleden het eer-
ste uitzendbureau van Apel-
doorn. Ondernemen is ons 
van huis uit dus meegegeven, 
denk ik.” Informatie: Schoon-
heids- en pedicure salon Di-
andra, Charlotte van Pal-
landtlaan 16 in Heemstede.
Tel: 06 52205226. Website: 
www.salondiandra.nl.
Mirjam Goossens

Speeddate voor verzorgenden en verpleegkundigen
Heemstede - Wil jij je mini-
maal 3 uur en maximaal 32 
uur per week inzetten voor 
onze cliënten? Bij hen thuis 
of in één van onze klein-
schalige woonvilla’s. Kom op 
speeddate en je weet bin-
nen 10 minuten of je bij de 
Zorgspecialist aan de slag 
kunt! De Zorgspecialist is een 
middelgrote  en vooral in-
formele organisatie. Je kunt 
hier terecht voor alle vormen 

van zorg – thuis of op loca-
tie in de regio Kennemerland 
en omgeving. Zij zijn op zoek 
naar mensen uit Heemstede 
en omgeving met diploma die 
op zoek zijn naar een nieuwe 
of extra baan, zij instromers 
en / of (geneeskunde) stu-
denten.  Ben jij op zoek naar 
een baan in de zorg waarbij 
je flexibel kunt werken, oplei-
dingsmogelijkheden hebt, in 
een gezellig team werkt met 

vaste cliënten en een goed 
salaris krijgt? Kom dan langs 
voor een speeddate. Geen of-
ficiële sollicitatie, maar een 
snel kennismakingsgesprek. 
De speeddates vinden plaats 
in de foyer van de Luifel aan 
de Herenweg 96. Op dins-
dag 28 november van 9.00 tot 
11.00 uur, woensdag 29 no-
vember van 13.00 tot 15.00 en 
donderdag 30 november van 
19.00 tot 21.00 uur. 
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Heemstede - Eva Durlacher 
presenteert donderdag 30 
november de workshop ‘ge-
tekend leven’ bij WIJ Heem-
stede. Leer je eigen leven al 
schrijvend en tekenend te 
verbeelden. Met inspirerende 
opdrachtjes die je schrijf- en 
tekenstroom op gang bren-
gen. Het worden mooie pa-

gina’s die je uiteindelijk kan 
binden tot een eigen boek. 

De workshop vangt aan om 
20.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede en de entree 
is 15,- euro.  Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Vrijwilligers gezocht voor Vogelhospitaal
Regio – Het voorbije jaar was 
een goed jaar voor het Vogel-
hospitaal en Vogelrampen-
fonds. Dat schrijft de stich-
ting in haar nieuwsbrief van 
november. Financieel gaat 
het wat beter en omringen-
de gemeenten (van Haar-
lem) hebben toezeggingen 
over subsidie gedaan. Toch 
collecteert het hospitaal en 
zet diverse acties op touw 
om gestrande en gewond vo-

gels op te lappen en vangen. 
Er is een nieuwe ambulance 
aangeschaft, er worden le-
zingen gehouden en in het 
pand van het Vogelhospitaal 
is ook ruimte voor educatie. 
Gelden blijven nodig voor op-
vang maar ook zijn verbete-
ringen nodig voor quarantai-
ne en er zijn nog meer plan-
nen: grotere vijvers voor wa-
tervogels, een vogelvriende-
lijke tuin en zelfs een bosca-

bine voor roofvogels. Naast 
gulle gevers en bedrijfsdona-
ties kan de stichting nog ex-
tra vrijwiligers gebruiken. Er 
komen rond de 3500 vogels 
per jaar binnen die verzor-
ging nodig hebben. Ervaring 
met vogels is niet nodig.

Kijk voor meer info op:
www.vogelhospitaal.nl.
Locatie: Vergierdeweg 292, 
Haarlem.

Jarig Haarlem met tal van 
activiteiten op bijzondere locaties
Regio - Op zondag 26 no-
vember tussen 12.00 en 16.00 
uur viert Haarlem haar 772ste 
verjaardag. Op verschillen-
de locaties in de stad wor-
den een verhalenfestivals ge-
houden, waarbij verschillen-
de historische Haarlemmers 
en hun verhalen weer tot le-
ven worden gebracht. Wan-
del door de stad en haak aan 
bij één van de activiteiten.
In Museum Haarlem wordt 
het weeshuis tot leven ge-
bracht. Hier zal het mooie, 
grappige verhaal van Rein en 
Janke beeldend worden ver-
teld door weeshuisjuffrouw 
Mascha. Kinderen kunnen 
zich hierbij verkleden als kin-
deren uit het echte weeshuis 
en in het bedje gaan liggen. 

In de Janskerk (het Noord-
Hollands Archief) wordt het 
verhaal vertelt van Andries 

de laatste Jansridder in Haar-
lem (Guy Rocourt). Andries 
heeft veel meegemaakt in 
zijn leven. Zo maakte hij het 
Beleg van Haarlem van dicht-
bij mee. Als in 1577 de pro-
testanten in de stad terugko-
men verbieden zij langzaam 
het katholieke geloof in het 
openbaar; dus ook de Jans-
ridders. Zo gebeurt het dat 
Andries als laatste overblijft 
in Haarlem. Nu wil hij zijn 
dagboek gaan schrijven zo-
dat niemand de Jansridders 
en hun heldendaden vergeet. 

In het Archeologisch Muse-
um Haarlem, wordt de mid-
deleeuwer Cornelis tot leven 
gebracht door het spannen-
de verhaal van Monique van 
Veelenturf. Cornelis is de re-
constructie gemaakt op basis 
van de skeletten die gevon-
den zijn in 2012 bij opgravin-

gen op de botermarkt. Ga je 
mee terug naar middeleeuws 
Haarlem en Cornelis? Kom 
dan luisteren in het archeolo-
gisch museum Haarlem.

In de Hoofdwacht zijn het 
altijd grappige duo Andrea 
Roosen en Ingrid Bartels in 
de huid gekropen van de 
stadswachters. Daar staan ze 
op wacht voor het cachot en 
wachten… Gelukkig hebben 
ze elkaar en terwijl ze wach-
ten, kletsen ze heel wat af. Je 
kan meeluisteren en krijgt zo 
een beeld van het leven van 
deze wachters in Haarlem. Of 
je alles serieus moet nemen? 

In de kelders van het stad-
huis zijn nog de echte ou-
de gevangenissen! Daar ver-
telt Marius Bruijn het verhaal 
over het leven in de Haarlem-
se gevangenis.

Workshop Getekend leven

Heemstede – In de herfst is er afbraak in de natuur maar 
het havengebied van Heemstede doet er niet aan onder. 
Tenminste… het voormalig Zilveren Kruisgebouw aan de 
Havenstraat gaat nu toch echt ten onder. En zo verdwijnt 
een toch wel beeldbepalend pand uit Heemstede.

Afbraak…

Beeld: Harry Opheikens

Tegen elektriciteitshuisje aan
Regio - Een man is vorige 
week woensdagmiddag rond 
14.45 uur in Overveen met 
zijn auto tegen een elektrici-
teitshuisje gereden. De auto-
mobilist reed over de Zeeweg 
richting Haarlem, toen hij de 
controle over de auto verloor. 
Hij schoot dwars over de weg 
en kwam tegen het elektrici-
teitsgebouw langs het fiets-
pad tot stilstand.
Politie, brandweer en am-
bulancedienst kwamen ter 
plaatse. De brandweer heeft 
het voertuig veiliggesteld 

door de accu te ontkoppe-
len en het gebouwtje gecon-
troleerd op ontzetting. De au-
to is tegen het gebouw ge-
reden, maar voor zover be-
kend heeft dit geen gevol-
gen voor de stroomvoorzie-
ning. De man is na controle 
ter plaatse voor behandeling 
overgebracht naar het Spaar-
ne Gasthuis in Schalkwijk. 

Een berger heeft het voertuig 
meegenomen. Dit had nog 
wat voeten in de aarde want 
de auto zat vast op een hekje.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Sinterklaas en Borrelpop 
op Camping de Lakens
Regio - Zondag 3 decem-
ber organiseert Camping de 
Lakens in Bloemendal de 
wintereditie van Borrelpop. 
Dit houdt in: lekkere hap-
jes, glühwein, kampvuur, 
live muziek en een relax-
te sfeer. Rondom Restaurant 
Gestrand is er een cadeau-
tjessmarkt met duurzame en 
handgemaakte producten. 
En ook Sinterklaas ontbreekt 
niet op deze dag. Je kunt van 
11.00 tot 17.00 uur terecht.

Van 15.00 tot 16.00 uur komt 
Sinterklaas langs op de cam-
ping. Verder is er voor kinde-
ren deze dag nog veel meer 
te doen. Zij kunnen zich la-
ten schminken of zelf brood-
jes bakken bij het kampvuur. 
En de speeltuin bij Restau-
rant Gestrand zorgt voor uren 
lang speelplezier.
Het theater/muziek duo 
Speelman en Speelman zorgt 
vanaf 13.00 uur voor live mu-
ziek.  Zeeweg 60, Overveen.

Christmas Fair
Regio – Zondag 26 novem-
ber van 10.30 tot 17.00 uur 
kunt u in La Place/Dreefzicht 
een Christmas Fair bezoeken.
Elke kraam heeft zijn eigen 
(kerst)sfeer: brocante, an-

tiek, vintage, zelfgemaakte 
items, waaronder kaarten en 
slingers. Om 14.00 uur start 
een workshop kerstkaarten 
maken. Kosten zijn 12,50 in-
clusief een kopje koffie/thee 
met wat lekkers erbij. Toe-
gang is gratis.
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Heemstede - Sinterklaas 
en zijn pieten hebben het zó 
leuk gevonden vorig jaar in 
het centrum van Heemste-
de dat zij ook dit jaar weer 
op bezoek komen in het spe-
ciale Pietenpakhuis. Wist je 
dat er een heus Pietenpak-
huis bestaat in Heemstede? 
Nee? Dan ben je van harte 
welkom om met eigen ogen 
te zien hoe leuk het daar is! 
En... het leukste van alles is 
natuurlijk dat je samen met 
andere kinderen Sinterklaas 
en veel pietjes kunt zien. 
Sint heeft bij de winkeliers-
vereniging zijn komst al ge-
meld. komt naar Pietenpak-
huis in het Winkelcentrum 
van Heemstede.

Waar is dat Pietenpakhuis? 
Dat is aan de Binnenweg 
88 (naast Nelson Schoe-
nen). Wat ligt daar zoal dan? 
Daar liggen cadeaus van Sin-
terklaas opgeslagen...! Hoe 
spannend is dat?!

Wanneer komen Sinterklaas 
en zijn pieten dan op bezoek 
daar? Ze komen dit jaar zelfs 
twee keer! Let goed op: Op 
zaterdag 25 november en op 
zaterdag 2 december en de 
tijden zijn: 11.00 tot 16.00 uur.

Wie zijn er allemaal welkom? 

Alle jonge kinderen van 
Heemstede en omgeving! Je 
mag gewoon binnenlopen en 
Sinterklaas en de vrolijk uit-
gedoste pietjes ontmoeten. 
Natuurlijk maak je een leuke 
selfi e met Sint en een of meer 
pieten. Of laat een foto ma-
ken door je pap of mam. Er is 
volop gelegenheid voor.

In het Pietenpakhuis is nog 
veel meer te doen. Zo kun je 
er kleuren, knippen en plak-
ken, spelletjes doen en dan-
sen met de pieten. Heb je er 
al zin in?

Kijk ook op www.wch.nl voor 
bijvoorbeeld foto’s van vorig 
jaar. Kun je alvast bekijken 
hoe het bezoek zal zijn.

Heemstede - Op zaterdag 
18 november was het mo-
ment daar waar alle kinde-
ren zo naar hadden uitge-
keken. De Sint en zijn ge-
volg van zwarte Pieten en 
een echt Pietenorkest leg-
de zijn boot aan nabij de met 
vlaggen getooide molen. Met 
een antieke brandweerauto 
werd de Sint vervolgens naar 
het Raadhuis gereden. Ook 
daar wachtte een grote kin-
derschare op de Goedheilig-
man. Burgemeester Marian-
ne Heeremans ontving Sint 
Nicolaas heel hartelijk in het 
dorp. Voor de burgemeester 
was het de laatste keer dat 
zij de Sint mocht ontvangen. 

In 2018 zal de nieuwe bur-
gemeester deze taak, waar 
Heeremans zichtbaar veel 
plezier in heeft, overnemen. 
De burgemeester sprak de 
wens uit dat, zodra de bouw 
rond de haven is voltooid, de 
Sint weer daar voet op Heem-
steedse bodem kan zetten. 
Natuurlijk gaf de Sint de kin-
deren mee dat zij op deze 
avond hun schoen mochten 
zetten. De Pieten krijgen het 
nog druk en dat zal tot 5 de-
cember wel zo blijven. Op 25 
november zal de bisschop de 
kinderen opnieuw toespre-
ken, maar dan vanaf het dak 
in de Jan van Goyenstraat.
Eric van Westerloo

   Volgend jaar weer ontvangst in de Haven?

Warm onthaal voor Sint Nicolaas in Heemstede

Het Pietenpakhuis gaat weer open...!
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Met IVN Elzen zagen op Leyduin
Regio - IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert in sa-
menwerking met Landschap 
Noord-Holland vrijdag 24 
november een werkdag op 
landgoed Leyduin in Voge-
lenzang.
Deelnemers aan deze werk-
dag gaan elzen zagen uit het 
bloemrijke hooiland tussen 
het spoor en het Huis Ley-
duin. 

Vijf jaar geleden werden 
de landbouwgronden in de 
voortuin van het Huis Ley-
duin aan de natuur ‘terug-
gegeven’. Sindsdien groei-
en op deze vochtige graslan-
den 200 verschillende soor-
ten planten. Maar er groeien 
ook elzen en deze elzenbos-
jes moeten uit het gras/hooi-
land. Er moet nuttig onder-
houdswerk worden verricht Foto: Kees Perquin Landschap NH

en dat gebeurt op de buiten-
werkdag.
 
Gereedschap, begeleiding en 
vlaai bij de koffie zijn aan-
wezig. Verzamelen voor deze 
werkdag is om 9.00 uur op de 
parkeerplaats Kakelye, Man-
padlaan 1. De werkdag duurt 
tot 14.00 uur.
Informatie: Marc van Schie, 
06-22575748 en aanmelden: 
ivnzk.natuurwerk@gmail.
com.

Koninklijke belangstelling voor Voice Company
Regio - Het Voice Company 
koor van Robert Bakker is op 
dit moment druk bezig met 
het oefenen voor een kerst-
concert in Argentijnse sfeer 
op zondagmiddag 10 decem-
ber. Het vindt plaats in de 
Adelbertuskerk aan de Rijks-
straatweg, hoek Zaanen-
straat te Haarlem, 16.00 uur.
De bekendste Argentijn-
se componist is Ariel Rami-
rez, die o.a. de Misa Criol-
la componeerde. Dit stuk is 
beroemd geworden vanwege 
uitvoeringen met José Car-
reras en Mercedes Sosa. 
Minder bekend is zijn kerst-
cantate Navidad Nuestra. Dit 

stuk bezingt het kerstverhaal 
in zes delen, dat zich in dit 
geval afspeelt op de Argen-
tijnse pampa. Beide stukken 
zullen tijdens het Voice Com-
pany Kerstconcert worden 
uitgevoerd. Omdat voor de 
uitvoering ook een bandone-
on-speler nodig is, is de van 
origine Argentijnse bando-
neonist Santiago Cimadevil-
la uitgenodigd. Dat biedt te-
vens de gelegenheid het stuk 
Adios Nonino uit te voeren, 
bij velen bekend vanwege de 
traan bij Maxima tijdens haar 
huwelijk met Willem-Alexan-
der. Omdat het om een zoge-
naamd familieconcert gaat, 

waarbij ook kinderen welkom 
zijn, en vanwege het Argen-
tijnse karakter heeft het Voi-
ce Company koor het konink-
lijk gezin uitgenodigd om dit 
kerstconcert te bezoeken. 
Nadrukkelijk is gesteld dat 
het om een incognito-bezoek 
gaat. Kaarten à 15 euro (voor 
kinderen: 10 euro) via:
info@thevoicecompany.org.
Zie ook: www.hetvoicecom-
panykoor.nl.

Concert in 
Adventskerk

Regio -Violist Gijs Beths 
en pianist Jaap keren za-
terdag 25 november terug 
in de Adventskerk op de 
Leeuwerikenlaan 7 te Aer-
denhout met een aanspre-
kend programma: onder 
meer Beethoven, Chopin 
en Ravel. Aanvang: 15.30 
uur en de toegang vrij.
Na afloop is er collecte en 
een glaasje.

Postzegelavond
Regio - Op maandag 27 no-
vember is er een gezellige 
postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-

Noord. Op deze avond is er 
een veiling, voorafgaand kan 
men de kavels bekijken.
De zaal is open vanaf ca 
19.00 uur. Meer weten: 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Parkinson Café 
Haarlem en 
omstreken

Regio - Woensdag 6 decem-
ber is er van 14 tot 16 uur 
een feestelijke eindejaars-
bijeenkomst van het Parkin-
son Café. Dit vindt plaats in 
het Wijkcentrum De Ring-
vaart. Fl. van Adrichemlaan 
98, Haarlem.
Er is muziek van het Haar-
lems Straatorkest. Entree be-
draagt 2,- euro.
Info: 023-5278170.

Regio - Vrijdag 24 novem-
ber vindt in de Doopsgezin-
de Kerk, Frankestraat 20, te 
Haarlem een bijzonder con-
cert plaats.
Vier saxofonisten en vier pi-
anisten spelen Incantatie IV 
van Simeon ten Holt.
Nog nooit werd deze compo-
sitie uitgevoerd op vier saxo-
foons en vier vleugels. De 
Haarlemse kunstenaar/pia-
nist Robert Lambermont is 
medeoprichter van het Ron-
dane Kwartet en onder-
hield jarenlang een nauwe 
band met Simeon ten Holt. 
De componist beschouw-
de Robert Lambermont van 
het Rondane Kwartet als één 
van de warmste pleitbezor-
gers van zijn muziek. Sime-
on ten Holt voltooide Incan-
tatie IV enkele jaren na zijn 
beroemde Canto Ostinato. 
Net als Canto Ostinato is In-
cantatie IV opgebouwd uit 
repetitieve patronen waaruit 
meeslepende melodieën ont-
staan. Het wordt gezien als 
zijn grootste en meest com-

plexe werk.  Het Rondane 
Kwartet is het enige viervleu-
gelkwartet dat de vijf compo-
sities voor meerdere toetsin-
strumenten van Simeon ten 
Holt - in vaste bezetting - uit-
voert. De pianisten van het 
kwartet leggen zich al 15 jaar 
op zijn muziek toe. 
Het Amstel Quartet is een 
graag geziene en genodig-
de gast in de concertzalen 
in binnen- en buitenland en 

heeft een breed repertoi-
re. Bekend als vertolker van 
minimal music zoals afgelo-
pen jaar het concert Glass on 
the Roof ter gelegenheid van 
de tachtigste verjaardag van 
Philip Glass, maar het kwar-
tet verkent ook de lichte mu-
ziek.  Het concert begint om 
20.15 uur en kaarten kos-
ten 27,50. Via: www.rondane-
kwartet.nl/agenda en aan de 
deur.

Concert Amstel Quartet en Rondane Kwartet:

Incantatie IV van Simeon ten Holt
Mr. Pim Fischer te gast in

het Trefpunt café
Regio - Mr. Pim Fischer 
heeft in Haarlem als ad-
vocaat een praktijk opge-
bouwd waarin sociaal-eco-
nomische rechten van uit-
gesloten groepen centraal 
staan en waarbij een beroep 
wordt gedaan op mensen- 
en kinderrechtverdragen.
Hij is regelmatig in het 
nieuws in het kader van ge-
rechtelijke procedures die 
hij voert voor  gemarginali-
seerde groepen met of zon-
der verblijfsvergunning, die 
in de problemen zijn ge-
komen doordat zij geen in-
komen hebben en dak- of 
thuisloos zijn, zoals bijvoor-
beeld de adequate opvang 
voor ongedocumenteer-
den, Somaliërs of leden van 
de Roma gemeenschap. In 
2014 procedeerde hij voor 
de Protestantse Kerk in Ne-
derland met succes tegen 
de Staat met een pleidooi 

voor recht op de meest ba-
sale voorziening voor ieder 
mens ongeacht zijn verblijfs-
status. Daarbij werd de kerk 
als serieuze partij erkend 
omdat zij met grote regel-
maat geconfronteerd wordt 
met zeer schrijnende situa-
ties. Het Trefpunt café aan 
het Akonietenplein te Ben-
nebroek opent haar deuren 
op vrijdag 1 december om 
20 uur; aanvang 20.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Raadsmarkt zendmasten en gezondheid
Regio – In het stadhuis van 
Haarlem vindt op woensdag 
29 november de Raadsmarkt 
over zendmasten en gezond-
heid plaats. Die duurt van 
19.30 tot 21.30 uur. De ge-
meenten Heemstede, Bloe-
mendaal en Zandvoort zullen 
hier ook bij aanwezig zijn.
Aanwezigen worden zo 

breed mogelijk geïnfor-
meerd over de mogelijke ge-
zondheidseffecten van stra-
ling van mobiele communi-
catie zoals van zendmasten. 
Daar zullen de voors en te-
gens worden belicht door het 
Antennebureau, de GGD, dr. 
Hugo Schooneveld (adviseur 
van de stichting Elektro Hy-

persensitiviteit), Rob Verboog 
(SOS straling) en 2 inwoners 
die vertellen hoe deze stra-
ling hun leven op z’n kop 
heeft gezet. Toegang is gratis. 
Meer info over de markt en 
de Werkgroep Stralingsbe-
wust Zuid-Kennemerland op:
www.StralingsbewustZuid-
Kennemerland.nl.
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Broodbezorgservice Bready is live
Regio - Haarlemse ondernemer van het 
jaar Erwin Miedema lanceert ‘Bready’: de 
start-up die vanaf nu iedere ochtend vers 
brood aan de voordeur hangt. 
Genoeg van oud brood mee naar school? 
Klaar met bevroren boterhammen? Brea-
dy komt te hulp! Deze broodbezorgservice 
maakt de ochtend niet alleen makkelijker 
maar ook lekkerder door ’s morgens vroeg, 
als de klant nog op één oor ligt, knispervers 
brood aan de voordeur te hangen.

Dagelijks vers 
Op bready.nl (ook heel makkelijk op mo-
biel), kun je tot middernacht brood bestel-
len voor de volgende dag. De bestelling 
wordt ‘s nachts vers gebakken, en de vol-
gende ochtend vóór 7 uur door een fi ets-
koerier geleverd. Er wordt niet aangebeld, 
maar de bestelling wordt aan de deurknop 
gehangen. En voor de voordeuren zonder 
greep heeft Bready een ingenieus ophang-
systeem voor de brievenbus bedacht.

Bready heeft een overzichtelijk assortiment 
dat je voor een of meerdere dagen kunt 
bestellen. Veel verder vooruit bestellingen 
plannen kan ook - handig voor gezinnen 
die zeker willen weten dat er vers brood in 
de broodtrommel mee naar school gaat.
Het oorspronkelijke idee voor Bready komt 
van ras ondernemer Erwin Miedema (Haar-
lems ondernemer van het jaar 2016) en zijn 
vrouw Kirsten Zwart. “Wij baalden van de 
oudbakken boterhammen die we ’s och-
tends op ons bord hadden. Waarom hangt 
vers brood alleen in het buitenland, op va-
kantie aan de deur, maar niet thuis? Zo is 
het idee van Bready rond mei 2017 gebo-
ren: een service die de ochtenden met een 
druk gezin makkelijker en relaxter maakt.”
Na de testfase van de afgelopen weken kan 
vanaf nu dus Haarlem en omstreken genie-
ten van Bready: “We breiden stap voor stap 
uit naar postcodegebieden in en rond Haar-
lem. En straks heel Nederland?”
Informatie: www.bready.nl.

Introductie-avond bij Odd Fellows
Regio - Voor degenen die al-
tijd al hebben willen weten 
wat de Odd Fellows zoal doen 
op een logeavond in hun ge-
bouw aan de Stationsweg 95 
in Velsen-zuid, is er nu de 
mogelijkheid om dit zelf mee 
te maken. Misschien ook dat 
u zich, rijdende over de Stati-
onsweg, wel eens heeft afge-
vraagd, wat zich toch afspeelt 
achter die gevel met wereld-
bol en de letters Odd Fellows.  
Indien u nieuwsgierig bent 
geworden hiernaar en be-
langstelling heeft om eens 
een dergelijke avond bij te 
wonen, bent u en ook uw 
partner van harte welkom op 
donderdag 30 november a.s. 
De ontvangst is die avond 
vanaf 19.30 uur. U wordt ont-
vangen door leden van de 
IJmondloge (mannen) en van 
de Duinroosloge (vrouwen). 
De eerste kennismaking zal 
onder het genot van een kop 
koffi e of thee best lukken. 
Daarna zullen wij ons nader 
aan u voorstellen o.a. met 
een stukje geschiedenis over 
onze organisatie. Zoals ook 

tijdens een logeavond voor 
leden gebruikelijk is, gaan 
wij na de koffi e naar boven, 
naar de ontmoetingsruimte, 
waar we in alle rust naar wat 
muziek, tekst en uitleg zullen 
luisteren. Na afl oop van de-
ze bijeenkomst, die wij zitting 
noemen, gaan we weer naar 
beneden, naar de recreatie-
ruimte. Daar kunnen we dan 
van een drankje en hapje ge-
nieten en zal er alle gelegen-
heid zijn om vragen te stellen.
Odd Fellows zijn mensen 
van verschillende pluimage. 
Vriendschap is een bindende 
factor bij al die verschillen. 
Hierdoor staan we samen 
sterker en kunnen we meer 
tot stand brengen, dan wan-
neer we alleen zouden staan. 
Zo kunnen we werken aan 
onszelf en aan onze direc-
te omgeving; dit alles in de 
hoop op een betere samen-
leving. We werken hieraan 
door o.a. hun hulpbehoeven-
de medemens fi nancieel en 
anderszins te ondersteunen. 
De Odd Fellows zijn al 95 jaar 
in deze gemeente actief. Het 

gaat de leden om een posi-
tieve levenshouding, waarbij 
een goed gesprek, onderling 
vertrouwen, vriendschap en 
gezelligheid een belangrijke 
rol spelen. 
Zie ook onze advertentie-op-
roep elders in dit blad.

Alle belangstellende inwo-
ners van de IJmond en Zuid-
Kennemerland (Haarlem, 
Haarlemmermeer, Zandvoort, 
Bloemendaal enz.) zijn van 
harte welkom. U kunt parke-
ren op de hoek Stationsweg-
Minister van Houtenlaan in 
Velsen-zuid.
Wilt u zich s.v.p. tijdig even 
aanmelden voor deze avond, 
bij de volgende personen:
De heer H. Bouma,
tel. 06-5369.8497,
email: info@ind-part.com.

De heer G. Stet,
tel. 06-5337.8768,
email: gerard@jobjoost.nl. 
 
De heer B. Wellink,
tel. 0251-228268,
email: bwellink@zonnet.nl. 
 
De heer A. de Swart,
tel. 06-2244.9345, email:
40ijmond@oddfellows.nl.

Mevr. H. Langheld,
tel. 0255-521105, email:
29duinroos@oddfellows.nl.

Mevr. Th. Masereeuw,
tel.0255-516994, email:
thea.masereeuw@kpnmail.nl.
 
Ons postadres is: Stations-
weg 95, 1981 BB Velsen-zuid.
Vergeet niet een bezoekje te 
brengen aan onze website: 
www.oddfellows-velsen.nl.

Veel vragen over plannen 
Manpadslaangebied blijven 

onbeantwoord
Maandag 13 november heb ik als bewoner van de Rivieren-
buurt met verbijstering de chaotische presentatie van het 
Manpadslaangebied aangehoord. De inleiding door wet-
houder Nieuwland riep direct vragen op maar werden met 
de dooddoener: daar komen wij later op terug, doorverwe-
zen naar de presentatie van Frits Dinkla van bureau Rho. 
Het een-tweetje leverde niet veel op want op vele vragen 
wat betreft  fi nanciële onderbouwing kon Dinkla weinig
anders zeggen dat de cijfers geheim zijn en blijven. Ande-
re dwingende vragen bleven veelal onbeantwoord. Ik meen 
dat hier over de hoofden van de bewoners van de Rivie-
renbuurt een onfrisse manier van politiek bedreven wordt.
Het lijkt erop dat die lastige burgers van die Rivieren-
buurt door intimidatie en chantage in de gewenste richting
gestuurd worden.
Gaat u niet akkoord met verkenning nr. 3a of 3b dan krijgt 
u een fl at van minimaal driehoog of 5 a 6 woningen op de 
plek waar onze kinderen en kleinkinderen bijna 40 jaar ge-
speeld hebben en nog spelen. Een speelveldje, met glij-
baan en klimrekken, van 45 bij 25 meter. Uit een telling van 
spelende kinderen blijkt namelijk dat het speelveldje niet
genoeg geld opbrengt. Het rendeert niet! Hoe kun je het 
bedenken? 
Wethouder Nieuwland heeft bij zijn aanstelling in 2016
beloofd en ik citeer: “Wat ik behouden wil in Heemstede 
is het groene en dorpse karakter.“ Dan geef je zo’n nieu-
we wethouder toch het voordeel van de twijfel. Maar een 
belofte in het verleden is geen garantie voor de toekomst.
Nu terugkijkend op de verkenningen, is het plan dat uitging 
van 13 villa’s en rondom bestaand groen veranderd in een 
variant van bijna 50 woningen en fl ats zonder veel groen. 
Om het bestaand groen te vervangen door nieuw groen 
zijn minimaal 47 villa’s en appartementen nodig om het
gehele plan te fi nancieren en er moet natuurlijk ook wat 
verdiend worden. 
Mijn voorkeur gaat uit naar ‘het groene alternatief van
de stichting Manpadslaangebied’: Het Natuurpark. Zo
behoudt niet alleen landgoed Leijduin zijn zichtlijn maar 
ook alle bewoners van de Rivierenbuurt.  
A. de Graaf, Heemstede

Lezerspost

Veel vragen over plannen 

Trefpunt-WIJ Lezing: 
200 jaar Hageveld

Heemstede - Hillebrand de Lange verzorgt op dinsdag 28 
november een lezing met als titel ‘200 jaar Hageveld’. Een 
bekend monument en een school in Heemstede, maar te-
vens met een bewogen geschiedenis. Dit jaar viert College 
Hageveld haar 200-jarig bestaan. Op 2 mei 1817 trad de 
eerste student de poorten van de buitenplaats Hageveld 
in Driehuis binnen. Periodes van driegende sluiting en van 
grote bloei wisselden elkaar af. 
Hageveld is nu een VWO-school met 1400 leerlingen en 
140 personeelsleden. De school heeft anno 2017 een ster-
ke positie in Heemstede en in de regio opgebouwd. In de-
ze lezing door Hillebrand de Lange wordt aan de hand van 
ele afbeeldingen de bewogen geschiedenis van Hageveld 

op een heldere wij-
ze getoond.

Locatie: Herenweg 
96, Heemstede, 
aanvang 13.30 uur. 
Entree 5,-. Reser-
veren kan via www.
wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

 
22   de Heemsteder  •  22 november 2017 





HBC voetbal 
steunt project 

Z-Afrika
Heemstede - Stefan Olij-
erhoek, jaren jeugdselec-
tietrainer bij HBC, vertrekt 
(voor een stageperiode 
van de ALO sportopleiding 
in Amsterdam) voor een 
half jaar naar Zuid-Afrika 
om sportles te geven aan 
kansarme jongeren in ach-
terstandswijken. Hij gaat 
daar werken voor de orga-
nisatie ‘Movement in Cape 
Town’. Stefan heeft daar-
voor een milkshake-actie-
opgezet in samenwerking 
met Broodje Bram. HBC 
heeft besloten deze sym-
pathieke actie te steunen 
door maar liefst 150 milk-
shakes te sponsoren Deze 
worden geschonken aan 
de jeugdleden op het Sin-
terklaasfeest.

Inleider Alfred Slomp.

‘God in de 
supermarkt’
Heemstede – De protestant-
se kerk organiseert op dins-
dag 28 november een bijzon-
dere en leuke workshop: God 
in de supermarkt. Een work-
shop waarbij de deelnemers 
zelf actief aan de slag gaan. 
Samen verkennen zij de be-
tekenis van de keuzes die we 
maken bij inkopen in de su-
permarkt. Er wordt gebruik 
gemaakt van materiaal van 
actuele documentaires en 
websites. 
De workshop wordt gege-
ven door Arjan Schoonhoven 
en Alfred Slomp, beide ex-
perts op dit terrein en vindt 
plaats op dinsdag 28 novem-
ber om 20.00 uur in de Pau-
wehof achter de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. 
Aanmelden svp bij An-
net Mourik (secretariscvk@
pknheemstede.nl), maar ook 
onaangekondigd bent u van 
harte welkom. De deelname 
is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage in de kosten is wel-
kom.

Sint bij RCH
Heemstede - Woensdag 29 
november heeft Sinterklaas 
een gaatje in zijn agenda 
vrijgemaakt voor een be-
zoekje aan voetbalvereni-
ging RCH. Vorig jaar ga-
ven de Pieten een extra trai-
ning, nu ook weer? Er is een 
aangepaste training, aldus 
Hoofdpiet Alfred. Volgens 

het secretariaat van de Sint 
wordt de Goedheiligman om 
twee uur verwacht, maar je 
weet het nooit als de weers-
verwachtingen roet in het 
eten gooien.
Om ongeveer half vier ver-
trekt Sinterklaas weer, wie 
weet, kunnen nog vele kin-
derhanden gevuld worden 
met wat lekkers. Op de foto 
met de Sint behoort ook nog 
tot de mogelijkheden! 

Foto: Harry Opheikens

Film:
Down to Earth
Heemstede - Op donderdag 
23 november draait de docu-
mentaire/fi lm ‘Down to Earth’ 
bij WIJ Heemstede. In deze 
bijzondere fi lm leefden Rolf 
Winter en Renata Heinen op 
zoek naar nieuw perspectief 
en zingeving met hun 3 kin-
deren 4 jaar in Noord Ameri-
ka samen met een Indianen-
stam. Het idee ontstond om 
de wijsheid van de stamoud-
sten op fi lm vast te leggen. 
Het gezin trok daarop een 
jaar rond de wereld en leef-
den bij verschillende volks-
stammen op zes continen-
ten. Locatie: Herenweg 96, 
Heemstede. De fi lm wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
HeemSteedsDuurzamer.  
Aanvang is 10.30 uur en de 
entree incl. lunch 13,50 euro. 
Reserveren: 023-5483828 of
www.wijheemstede.nl.

HBC G1 - OVERBOS G1   0-0
Een deukje... 
Als je de koploper bent dan zijn alle 
tegenstanders er extra op gebrand 
je punten af te pakken. Onvermij-
delijk gaat dat ook een keer ge-
beuren. Voor HBC was Overbos het 
struikelblok. Met een nieuwe speler, 
Johan, erbij waren de verwachtingen 
hoog. Te hoog? Overbos trapt af 
en zoekt direct de aanval. HBC wordt daardoor gedwongen 
op de eigen helft te spelen, maar geeft geen krimp en vecht 
zich in de wedstrijd. De strijd verplaatst zich naar het mid-
denveld. Beide teams zoeken daar waar mogelijk de aan-
val dus het spel golft op en neer. Overbos heeft een ste-
vige centrale verdediger die het de spits van HBC, vrijwel, 
onmogelijk maakt zijn specialiteit te tonen. Slechts een-
maal is Arjen dicht bij een doelpunt. Met een ultieme sli-
ding weet een speler van Overbos de bal net voor de doel-
lijn te stoppen. De teams zijn erg aan elkaar gewaagd. Ook 
in de tweede helft is het weer een spannende strijd. Intus-
sen heeft Johan zijn debuut gemaakt bij HBC. In de verde-
diging speelt hij alsof hij nooit anders gedaan heeft. De tijd 
begint te dringen maar de doelpunten blijven uit. De uitste-
kende keepers van beide teams staan het niet toe. 
Een gelijkspel betekent slechts een deukje in de glanzen-
de reeks. Volgende week tegen HFC maar weer herstellen.
Leo Holdorp

Johan, erbij waren de verwachtingen 

INGEZONDEN

Preek van de Leek: In hemelse sferen
Heemstede - Op zondagmiddag 26 novem-
ber aanstaande organiseert de Protestant-
se Gemeente in Heemstede alweer de vijfde 
‘Preek van de Leek’. Dit keer met preker Dolf 
Bruinsma, die al 40 jaar actief bezig is met 
Slavisch-byzantijnse liturgie, voornamelijk 
als koordirigent van een Slavisch-byzan-
tijns koor in Amsterdam. Dolf is ook redac-
tielid van Pokrof, een tijdschrift dat zich richt 
op oosters christendom en daarin schrijft hij 
over Russische literatuur, theologie en mu-

ziek.  In de Preek van de Leek wordt de (s)
preker uitgedaagd om in de preek een ver-
binding te leggen met een Bijbeltekst.
Het thema van Dolfs’ preek luidt ‘In hemel-
se sferen’. Hij zal ingaan op wat hem al zo 
lang aanspreekt in die liturgie, wat zijn twij-
fels zijn, wat het voor hem ‘goddelijk’ maakt 
en waarin die liturgie verschilt van wester-
se erediensten. Plaats van handeling is de 
Oude Kerk, aanvang 15.30 uur, inloop vanaf 
15.00 uur. De entree is vrij.

Kon. HFC nekt zichzelf tegen Achilles’29
Regio - Afgelopen seizoen 
speelde Achilles’29 nog in 
het betaalde voetbal, maar 
degradeerde naar de ama-
teurs. Financieel rommelt het 
fl ink bij de club uit Groes-
beek. Met een schuldenlast 
van 3 miljoen ziet de toe-
komst er niet zo rooskleurig 
uit. Aan het spel en de inzet 
was dat afgelopen zaterdag 
niet te merken.
Een slimme ploeg die wel 
heel eenvoudig aan de doel-
punten kwam. Nog binnen 
een minuut keek HFC al te-
gen een achterstand aan. Ili-
as Bronkhorst, hij stond voor 
het eerst in de basis, wilde de 
bal met de borst naar colle-
ga Wilffert spelen maar deed 
dat veel te zacht. Niek Ver-
steegen onderschepte de 
bal en faalde niet tegenover 
doelman Van Rossum. HFC 
had het betere van het spel 
en was gevaarlijk met snel-
le aanvallen over de vleugels. 
Achilles’29 moest alle zeilen 
bijzetten om de rappe HFC 
spitsen te stoppen. HFC be-
loonde zich toen Gertjan Ta-
merus een corner strak en 

hard inkopte 1-1. Een voor-
sprong voor HFC hing in 
de lucht. Na een prima ac-
tie van Sterling bediende hij 
Daniel van Son die HFC aan 
een 2-1 voorsprong hielp. Er 
was weer een misser nodig in 
de verdediging van HFC om 
Achilles’29 langszij te bren-
gen. Bronkhorst en Wes-
sel Boer gleden beiden weg, 
waarna Niels Wouters doel-
man Van Rossum eenvou-
dig kon verschalken 2-2. Na 
de rust zakte HFC weg en 
had Achilles’29 de zaken be-
ter onder controle. Hoe at-
tractief de eerste helft ook 
was, de tweede was een stuk 
minder. Het duel stuurde 
aan op een gelijkspel. Achil-
les’29 werd zowaar wat ster-
ker. Van Rossum moest een 
paar maal handelend optre-
den. Toch moest hij in de 71e 
minuut opnieuw capituleren. 
Tijdens een rommelige situ-
atie kreeg Guyon Philips de 
bal over de doellijn 3-2. HFC 
ging vol voor de aanval. Dat 
bracht centrale verdediger 
Oscar Wilffert voor het doel 
van Achilles’29. Zijn kopbal 

werd nog net op de lijn ge-
keerd. Ondanks de wissels 
met extra aanvallers als De 
Kwant, Van Soest en Olts-
hoorn bleef HFC steken op 
een 2-3 verlies. Zondag kan 
HFC een prestatie neerzet-
ten in de klassieker tegen het 
Amsterdamse AFC.
Eric van Westerloo

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

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

Jeugd
Woensdag 29 novem-
ber Knutselclub, 13.30-
15u bij WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. Kosten: 5,- euro, 
graag aanmelden via 023-
5483828.

Film
Donderdag 23 novem-
ber Film & lunch: ‘Down 
to Earth’ bij WIJ Heemste-
de, in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Ism Heem-
SteedsDuurzamer. Aanv. 
10.30u. Entree: 13,50.
Tel: 023-5483828.

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

Lezingen
Dinsdag 28 november 
‘200 jaar Hageveld’ in De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. Entree: 5,- 
euro. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
 (023)5483828.

Mamacafé
Vrijdag 8 december, 
10–11.30 uur, Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1 in Heemstede. Thema: 
voorlezen met ondersteu-
nende gebaren. Gratis toe-
gang.
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Markten en beurzen
Zondag 26 november 
9.30-16u Vlooienmarkt, 
Sportparklaan 16 Heemste-
de. Toegang: 2,50 euro / kin-
deren gratis entree. Info: or-
ganisatieburo Mikki, 0229-
244739/244649.
www.mikki.nl.

Muziek
Vrijdag 24 november Jazz 
in Haarlem, Sjoerd Dijk-
huizen Kwartet, 20.15u 
Sociëteit Vereeniging,
Zijlweg 1, Haarlem. 15,- 
euro toegang, reserveren:
www.jazzinhaarlem.nl.

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

Het Prades Sextet, zeskop-
pig strijkensemble in de 
Oude Kerk. Met werk van 
Barierre, Bridge, Prokofi -
ev en Schönberg. Aanvang 
20.15 uur. Entree: 18,50 eu-
ro, kaarten via:
www.pod iaheemstede .
nl of de Theaterlijn: 023–
5483838.

Rumours zingt fi lmmuziek 
door Haarlems gemengd 
koor. 14.30–17u èn 20.00–
21.30u. Zang en Vriend-
schap, Jansstraat 74, Haar-
lem. Kaarten: 10,-/7,50 eu-
ro (t/m 12 jr) Kaartver-
koop aan de zaal of via ru-
mourshaarlem@gmail.com

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

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

Zondag 10 december, 
16u Voice Company met Ar-
gentijns programma. Adel-
bertuskerk Haarlem, hoek 
Rijksstraatweg en Zaan-
enstraat. Kaarten à 15 eu-

AgendA ro (voor kinderen: 10 euro) 
via: info@
thevoicecompany.org.
Zie ook: www.
hetvoicecompanykoor.nl.

Natuurwerkdag
Vrijdag 24 november El-
zen zagen op Huis Leyduin, 
Vogelenzang. IVN/Land-
schap NH. 9-14u.
Info/aanmelden: Marc van 
Schie, 06-22575748,  ivnzk.
natuurwerk@gmail.com.

Preek van de Leek
Zondag 26 november 
Dolf Bruinsma bij PKN 
Heemstede in de Oude 
Kerk Heemstede.
Thema ‘In Hemelse sferen’. 

Inloop v.a. 15u. Entree vrij.
Sinterklaas
Zaterdag 25 november 
Sint op Dak in de Jan van 
Goyenstraat, vanaf 16.30u 
met Pietenband. 

Zaterdag 25 november, 
zaterdag 2 december 
Pietenpakhuis beide da-
gen geopend tussen 11.00 
en 16.00 uur aan de Bin-
nenweg 88 (naast Nelson 
schoenen). Kom met uw 
(klein-)kinderen.

Woensdag 29 november 
Bezoek Sint bij RCH, Sport-
parklaan Heemstede. 14-
15.30u. Met Pietentraining 
en op de foto met Sint.

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

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

Trefpuntcafé
Vrijdag 1 december
Mr advocaat Pim Fi-
scher te gast, Akonieten-
plein 1 Bennebroek. Aanv. 
20.130u. Toegang vrij.

Vrijwilligersfeest 
Woensdag 29 november 
Vrijwilligersavond en be-
kendmaking Vrijwilligers-
prijs in Burgerzaal gemeen-
te Heemstede,Raadhuis. 
19.30-21.30u. Muziek en 
ontmoeting. Aanmelden 
niet nodig. www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl.
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Jullie weten wel, als Sint-Nicolaas in Heemstede arriveert
Dat zijn komst met veel muziek wordt vereerd
Jawel, een echte Pietenband die tot zijn beschikking staat
Speelt elk Sinterklaasdeuntje in de juiste maat
Dat maakt zijn komst een vrolijke boel
De Pietenband speelt alle muziek met gevoel
De ene Piet strooit pepernoot, de andere Piet muzieknoot,
Dit komt allemaal binnen met de stoomboot
Het hoofd van de band heet Piet Partituur
Hij dirigeert de band zo een paar uur
Piet Partituur kwam op een dag met een idee
En riep: “Wij doen met de Voice of Holland mee
Met de Pepernotenwals maken wij vast indruk
Op de auditie doen we gewoon dit stuk”
Sint ging mee en zo stonden ze op de beruchte stip
De Pepernotenwals hield de jury volledig in zijn grip
“Wie wordt dan onze coach,
Voor de volgende rondes van de Voice?”
Lang hoefden ze dat niet uit te pluizen
Het werd Angela Groothuizen
Zij was zichtbaar enthousiast
en begeleidde de Pietenband zoals verwacht
De band speelde zonder enige valse noot
Alleen hoorde je af en toe een verdwaalde pepernoot
Sint zong mee in het achtergrondkoor
Daarmee had de Pietenband een streepje voor
De band stootte door zonder enig muzikaal falen
Zo maar eventjes door naar de eindfi nale
Zo werd de Pepernotenwals overal een hit
Waardoor Justin Bieber nu in de piepzak zit
In de hitparade op nummer een
En overal optreden meteen
Een hele cd werd het uiteindelijke resultaat
Die nu voor pakjesavond op ieders verlanglijstje staat.
Sint Nicolaas

Foto: Bob Hilarius

‘Justin Bieber in de piepzak’

Busexcursie: Kerstmarkt Dordrecht
Heemstede – Zaterdag 16 
december kunt u mee op 
busexcursie naar de Kerst-
markt in Dordrecht. De toch 
wordt georganiseerd door 
WIJ Heemstede.
De Dortse binnenstad wordt 
volledig omgetoverd in kerst-
sfeer tijdens de Kerstmarkt.
De honderden monumenten 
en de iconische binnenha-
vens vormen het decor voor 
een route van kramen en pa-
godes. Ook is er entertain-
ment, van winter-terrassen 
en straattheater tot Christmas 
sing-a-long! De groep ver-
trekt met de bus naar Drim-
melen / Bieschbos.  Om 10.45 
uur worden zij aan boord 
ontvangen met koffi e en ap-
felstrudel. Na ongeveer 2 uur 

varen meert de boot aan bij 
de grootste Kerstmarkt van 
Nederland, direct bij het 
centrum van Dordrecht. Om 
16.30 uur vertrekt de boot 
weer. U krijgt aan boord een 
warm-en koud buffet en de 
bar is open. Na aankomst in 
Drimmelen, 18.30 uur, gaat 
de bus weer richting Heem-
stede, zodat u rond 20.15 uur 
weer terug bent in Heem-
stede. Reserveren kan nu al! 
Voor meer informatie: 023-
5483828.

Vertrek: 8.30 uur met luxe 
touringcar vanaf de Luifel. 
Kosten: 79,95 euro voor de 
hele dag. Reserveert u snel 
voor 1 december, dan weet u 
zeker dat u nog mee kunt.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Handige app voor 
 bekendmakingen
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

www.heemstede.nl is vernieuwd

Vrijdag 1 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 1 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.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3 - november 2017
Bestuurslid De Zonnebloem
Als taak heb je het ontwikkelen, organiseren 
en voorbereiden van activiteiten, excursies en 
evenementen voor mensen met een fysieke 
beperking.

Bingovrijwilligers
We zoeken naar een enthousiaste groep vrijwilligers 
die de organisatie op zich wil nemen van een 
maandelijkse bingo in een verzorgingshuis. Naast 
het draaien van de bingo doe je ook de inkoop van 
de kleine prijzen.

Jobcoach Vluchtelingenwerk
Je biedt maatwerk aan vluchtelingen om 
via passende bezigheden aan een beter 
toekomstperspectief te werken door o.a. één op 
één begeleiding en plaatsing naar vrijwilligerswerk, 

stages, opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald 
werk. Ook zoek en benader je actief bedrijven en 
opleidingen. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Vrijwilligersfeest
Op woensdag 29 november van 19.30 tot 21.30 uur geeft de gemeente Heemstede, in 
samenwerking met WIJ Heemstede, in het raadhuis een feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers. 
Jaarlijks waarderen wij zo hun enthousiasme en inzet. Tijdens dit feest wordt ook de winnaar van 
de Vrijwilligersprijs Heemstede 2017 bekend gemaakt.
Je bent als vrijwilliger van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Er is volop gelegenheid voor 
leuke ontmoetingen, omlijst met muziek en lekkere hapjes en drankjes! Aanmelden is niet nodig.

Sinds maandag 20 november heeft de 
gemeente Heemstede een nieuwe website. Dit 
is een zogenaamde toptakenwebsite waarbij het 
uitgangspunt is dat de bezoeker zo snel mogelijk 
vindt wat hij zoekt. De belangrijkste (top)taken 
staan steeds centraal. Gebruikers van een website 
willen zo snel mogelijk doen waarvoor ze naar de 
website komen. Een nieuw paspoort aanvragen, 
een verhuizing doorgeven of een afspraak maken 
bijvoorbeeld. Daarnaast zijn de teksten kort, helder 
en actief geschreven: waar gaat het over, wat moet 
ik doen/meenemen en wat kost het. 
Vragen of suggesties? 
Stuur ze naar onlineteam@heemstede.nl

In januari 2018 is er geen inloopochtend. Na benoeming van Astrid Nienhuis als nieuwe burgemeester, 
gaat zij zich oriënteren op de manier waarop zij invulling geeft aan deze inloopochtend.



Beschikking maatwerkvoorschriften 
Drieherenlaan 31A
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit, 
maatwerkvoorschriften op aan Degla 
Catering, Drieherenlaan 31A te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 
toegestaan, omdat dit geen nadelige gevolgen 
heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt van 23 november 2017 tot 
4 januari 2018 ter inzage:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch 
een afspraak maken.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 

 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 4 januari 2018 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem.

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

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 30 november 2017 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen een besluit tot plaatsing 
  van 2 laadpalen aan de Franz Lehárlaan 
  tussen huisnummers 23 en 25 - openbaar -
20.30 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van airco units op het dak van een 

  restaurant aan de Bartoklaan 1 - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
  bijzondere bijstand - openbaar - 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting, via 
www.gemeenteraad.heemstede.nl. Neem voor 
meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, (023) 5485 607.

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
Op 16 november 2017 zijn in opdracht van 
burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Herenweg, ter hoogte van bushalte Eykmanlaan: 

een zwarte merkloze herenfiets
- Herenweg, ter hoogte van bushalte Kadijk: 
 een blauwe herenfiets, merk Sparta, 
 een zwarte damesfiets, merk Old Fashion
- Meijerslaan, ter hoogte van 154: 
 een witte damesfiets, merk Sparta
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 34: 
 een groene damesfiets, merk Yamaha
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 12: 
 een zwart/grijze damesfiets, merk Oxford 
 en een groene damesfiets, merk Sparta
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: 
 een witte damesfiets, merk Highlander
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: 
 een zwart/grijze damesfiets, merk Elegance 
 en een zwarte merkloze damesfiets
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: 
 een grijze herenfiets, merk Gazelle, 
 een grijze damesfiets, merk City Lady 
 en een blauwe damesfiets, merk Puch
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: 
 een rode merkloze damesfiets en 
 een paarse damesfiets, merk Fashion

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47. Binnen deze periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijderde aanhangwagen
Op 14 november 2017 is in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders een 
merkloze enkelassige aanhangwagen (kenteken 
94-GZ-FT) verwijderd aan de Ringvaartlaan 4, ter 
hoogte van de parkeervakken RCH-Pinguins.
De aanhangwagen is afgevoerd en voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen 
bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
de aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Voornemen verwijdering aanhangwagen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen de 
parkeervakken ter hoogte van Ir. Lelylaan 57
- Een eenassige open aanhangwagen 
 met houten opbouw, zonder kenteken 

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van de 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot en 
met 6 december 2017 de gelegenheid
de aanhangwagen te verwijderen.

Bestuursdwang
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, wordt deze 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 aanhangwagen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als de aanhangwagen na deze 
13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester 
en wethouders overwegen de aanhangwagen te 
verkopen of te vernietigen.

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

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een 
verbouwing in uw straat komt? Of dat uw buurman 
een uitbouw gaat maken? 
Met de Omgevingsalert-app kunt u snel op de 
hoogte blijven van de laatste bekendmakingen en 
omgevingsvergunningen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor 
bekendmakingen

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Thema: Voorlezen met ondersteunende gebaren 
Mamacafé in de Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 8 
december is het volgende 
Mamacafé in de Bibliotheek 
Heemstede. Dat duurt van 
10.00 tot 11.30 uur, Juliana-
plein 1 te Heemstede.
Het Mamacafé is een ont-
moetingsplek voor (aan-

staande) moeders en vaders 
van jonge kinderen, waarbij 
ook de baby’s en peuters van 
harte welkom zijn. Op vrijdag 
8 december geeft logopedist 
Monique Emondts informatie 
over babygebaren en laat dit 
ook aan de hand van prakti-

sche voorbeelden zien. Loop 
gezellig binnen, aanmelden 
is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl en op
www.praatengebaar.nl 

Collecteweek Leger des Heils
Heemstede - Vrijwilligers 
van het Leger des Heils gaan 
van 27 november tot en met 
2 december langs de deu-
ren met de collectebus. De 
opbrengst van de jaarlijkse 
deur-tot-deurcollecte is be-
stemd voor lokale activiteiten 
waarmee het Leger des Heils 
sociale uitsluiting en een-
zaamheid bestrijdt.

 In 2016 kwamen meer dan 
honderdduizend mensen 
in aanraking met het Leger 
des Heils. Dat is bijna 20.000 
meer dan het jaar daarvoor. 
Denk hierbij aan activiteiten 
als kledingwinkels, de huis-
kamer in de buurt, scouting 
en schuldhulpverlening.
Meer weten? Kijk op
www.legerdesheils.nl.
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WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *

Knutselclub bakt pepernoten
Heemstede - Woensdag 29 
november gaan de kinderen 
pepernootjes bakken bij de 
Knutselclub! Lekker!
De knutselclub is voor jon-
gens en meisjes van 5 t/m 10 

jaar en vindt plaats van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 5,- 
euro per keer, graag aanmel-
den via 023-5483828.

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

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

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

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

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

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

Huisvestingsverordening 
Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2017
Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de 
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2017 vastgesteld. Deze 
verordening treedt met terugwerkende kracht in 
werking op 1 april 2017. De Huisvestingsverordening 
Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2015 is 
hiermee vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

In/uitrit Herenweg 175
Op 16 november 2017 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen bij Herenweg 175, 2106 MH 
Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 119A, verlengen balkon, de dakkapellen 

aanpassen en wijzigen achtergevel, wabonummer 
240240, ontvangen 2 november 2017

- Molenlaan 13, het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en wijzigen 
portaalconstructie, wabonummer 240368, 
ontvangen 6 november 2017

- Paulus Buyslaan 4, het kappen van een berk, 
wabonummer 240336, ontvangen 4 november 
2017

- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
ontvangen 6 november 2017

- Wipperplein 10-14, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 240740, ontvangen 
8 november 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen zijn in dit stadium 
nog geen bezwaren mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 28, het splitsen van een winkelruimte, 

wijzigen voorgevel en aanbrengen van 
gevelreclame, wabonummer 218497, verzonden 
17 november 2017

- Herenweg 21C, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 196837, verzonden 17 november 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Kadijk 29, interne verbouwing, het wijzigen van 

zijgevels en plaatsen dakkapellen en dakvensters, 
wabonummer 223659, ontvangen 23 oktober 
2017

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