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Heemstede – Verstild ligt het vijvertje tussen de bomen ver- 
scholen, achter ‘Nieuw–Overbos’. Een waar schilderspalet aan 
herfstkleuren.
‘Andreas Schelfhout’ (1787-1870) zou zo zijn stoeltje hebben uit-
geklapt en zijn gaan schilderen en met een vaardig penseeltje 
bezig gaan op het doek.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

 Gezellige
Kerstshow

Sinterklaas in Heemstede 
uitbundig ontvangen
Heemstede - Heel Heemstede 
liep afgelopen zaterdag uit om 
Sinterklaas en zijn zwarte pie-
ten te verwelkomen. Enorm veel 
mensen rondom het water bij de 
leuk versierde molen. Het Klijn 
Örkest speelde alle bekende Sin-
terklaasliedjes, de kinderen zon-
gen en huppelden mee. Het was 
even afwachten of de salon-
boot van Nico Tienpont zou aan-
leggen, maar daar kwam tegen 
twaalf uur zo maar de Sint aanlo-
pen op de Herfstlaan.

Omgeven door pieten schuifelde 
hij tussen de kinderen en bakfiet-
sen om op de brug toch de oude 
brandweerauto uit 1924 te halen. 

‘Gezaghebbend en integer bestuurder die inwoners begrijpt’
Arthur van Dijk voorgedragen als 
nieuwe commissaris van de Koning NH
Regio - Provinciale Staten van 
Noord-Holland (PS) dragen de 
heer Arthur Th. H. van Dijk voor 
als commissaris van de Koning, 
bij de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Als 
de heer Van Dijk op 7 januari 2019 
wordt geïnstalleerd, is hij de 17e 
commissaris van Noord-Holland.

PS vinden dat de heer Van Dijk uit-
stekend past bij het profiel voor 
de nieuwe commissaris dat zij op 
12 september 2018 vaststelden. 
Daar ging een inwonersraadple-
ging aan vooraf waarbij Noord-
Hollanders konden aangeven wat 
zij belangrijk vinden in hun toe-
komstige commissaris van de Ko-
ning (cvdK). PS hebben de uit-
komsten hiervan gebruikt bij het 
maken van de profielschets voor 
de nieuwe cvdK. Daarin vragen 
PS om een gezaghebbend en in-
teger bestuurder die de inwoners 
van alle regio’s begrijpt. Een ruim-
denkend en communicatief sterk 
persoon die zich met enthousias-
me voor de provincie inzet.

Procedure
De huidige commissaris van de 
Koning, Johan Remkes legt zijn 
functie neer per 1 januari 2019. 
Om de werving van een nieuwe 
commissaris van de Koning te 
begeleiden is een vertrouwens-
commissie ingesteld, die bestaat 

uit Statenleden van de 11 fracties 
van PS. De vertrouwenscommis-
sie verzorgde de beoordeling van 
kandidaten en ging met kandida-
ten in gesprek aan de hand van 
de profielschets. 

Benoeming
Op basis van de aanbeveling van 
PS zal de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties een voordracht uitbrengen 
aan de Koning. De nieuwe com-
missaris wordt daarna bij Konink-
lijk Besluit benoemd voor een pe-
riode van zes jaar. 

Ervaring
De heer Van Dijk is sinds 2013 
Algemeen Voorzitter van Trans-
port en Logistiek Nederland. 
Daarnaast is hij onder meer lid 
van de SER en van het dagelijks 
en algemeen bestuur van VNO-
NCW. In het verleden was hij on-
der meer 10 jaar wethouder van 
de gemeente Haarlemmermeer 
voor de VVD. Hij heeft een achter-
grond bij de FIOD.

Arthur van Dijk.

‘Griekse Goden’ bij EMWG
Heemstede - EMWG is het trim-
clubje dat elke zaterdagmorgen 
van 8.00 tot 9.00 uur in het Groe-
nendaalse Bos loopt. De groep 
heeft Griekse Goden voortge-
bracht want in het weekend 
van 10 en 11 november werd 
de Griekse Marathon gelopen in 
Athene. De ontstaansgeschiede-

nis van de olympische afstand 
komt uit Griekenland, extra bij-
zonder dus voor de heren van de 
foto.
De mannen hebben de marathon 
allemaal uit gelopen en waren 
dan ook trots om tijdens het tri-
muurtje afgelopen zaterdag hun 
medailles te showen.

Op de foto van Harry Opheikens van 17 november van links naar rechts: 
Rob Boddeke, Peter Graaijer, Leo Schoonderbeek en Gerald Garrelts.

Die kon maar één versnelling ge-
bruiken, de laagste om heel lang-
zaam via de Vrijheidslaan bij het 
Raadhuis te komen, waar burge-
meester Astrid Nienhuis hem har-
telijk ontving. De dansschool-
meisjes dansten blij, de trap naar 
het balkon - bekend terrein voor 
de Sint - een heuse traditie. Hoe 
hard en hoe lang kun je zwaaien 
naar kinderen die maar blijven 
genieten van je komst. Ja hij is 
er echt! Kijk maar! Vanavond dus 
een schoentje zetten.
Eenmaal beneden struikelde de 
Sint bijna over de pepernoten 
op weg naar het poppenthea-
ter, waar Marieke Reehorst ver-
telde over Harrie. Vera de Bacc-

ker maakte tekeningen op een 
flipover. Harrie is een hagedis 
die met zijn vriendje landkrabbe-
tje Toeloeloe op ontdekkingsreis 
ging met Sinterklaas. Dat werd 
dus een verhaal alleen voor kin-
deren en die genoten.

Ton van den Brink

Sinterklaas blijft nog wel even in 
het land en ook in Heemstede. Zon-
dag na zijn komst was hij in de Jan 
van Goyenstraat te vinden en tus-
sen nu en 5 december brengt hij be-
zoekjes aan verenigingen, tijdens 
evenementen, op scholen en in de 
winkelstraat. Drukke tijden voor de 
oude baas en zijn pieten!

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Gepaneerde 
schnitzels

voor

 6,95KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE 4

HBC Gymnastics klaar 
voor rayonwedstrijden
Heemstede - In het weekend 
van 24 en 25 november vinden 
in Beverwijk de eerste wedstrij-
den plaats. Dit is de start van een 
reeks naar de districtswedstrij-
den, het uiteindelijke doel.
In de 4e en 5e divisie is dit het 
hoogst haalbare. In het verleden 
wisten diverse leden deze mijl-

paal te halen. Het blijft elk jaar 
spannend, want iedere wedstrijd 
moet je bij de beste turnsters ho-
ren. Elke deelneemster turnt op 
4 toestellen, brug, balk, vloer en 
sprong. Buiten de 21 turnsters 
gaan er ook 5 juryleden mee en 
natuurlijk de leidsters Marielle en 
Monique.
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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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Vorige week vertelden we al dat 
137(a) en 139(a) samen waren 
gebouwd in 1924 (bouwteke-
ningen gemeente Heemstede) 
door ‘opa’ Jansen. Nummer 137a 
is de bovenwoning. Het onder-
pand was de garage en wagen-
bergplaats voor het transport-
bedrijf van de broers J.W. Jansen 
en K. Jansen. 
In het Adresboek van 1 novem-
ber 1963 adverteerden de gebr. 
Jansen (aannemers van grond- 
en transportwerken) met de 
nummers 137 en 139. In 1968 
verhuisde het bedrijf naar de In-
dustrieweg. In 1973 is het pand 
daar met machines en al afge-
brand. De verzekering betaal-
de de dagwaarde uit en dat be-
tekende het eind van het bedrijf 
in 1978. De broers Jansen woon-
den tot hun dood op de Zand-
voortselaan en verhuurden de 
onderkant van het pand o.a. aan 
een naaiatelier, meubelopslag 
en als laatste auto’s, aldus Peter 
Jansen.

In het Haarlems Dagblad van 
16 juni 1948 lezen we over een 
faillissement van autospuiter 
Reumann op de Zandvoortsel-
aan 137. Peter Jansen stuurde 
een toenfoto uit 1995 toen het 
pand verkocht werd aan de heer 
Van de Schoot. De heer Van de 
Schoot heeft in het garagedeel 
een kantoorruimte gemaakt. 
Op nr. 137 hebben verder o.a. 
gezeten ‘Montage- & Klusbedrijf 
Oud Haarlemsch’ en ‘Sri Lankan 
Curry Pot’ (2016). In januari 2013 
opende ‘Restaurant 139’ op 
nummer 139 en daar werd later 
137 bij getrokken. In juli 2017 
opende ‘Restaurant MT’ haar 
deuren. In april 2018 is het pand 
verkocht, na een half jaar leeg-

stand, aan de eigenaar van ‘Red 
Orchids’ (nr. 145) om op num-
mer 139/137 een zeevis restau-
rant te openen, ‘de Salt Seafood 
Wijnbar’. De opening was op 14 
september 2018.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 13 november 2018 van 
het hele pand. Mocht u infor-
matie over de Zandvoortselaan 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (24)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 25 november, 10u.
Laatste zondag kerkelijk jaar

Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra en 
ds. A. Molendijk, crèche en

kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 25 november, 10u.
Voorganger ds. N.G. Scholten.

Gedachtenisdienst; welkom om 
een kaarsje aan te steken voor 

een dierbare overledene.

Met het Adventskoor o.l.v.
Xandra Mizee en Jaap Stork

orgel/vleugel.

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 22 november, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh. 

Zondag 25 november, 10u. 
Woord- en Communieviering. 

Bavokoor. Past. A. Dekker. 
 

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 25 november, 10u.
Herdenkingsdienst met

ds Dirk Jorissen.

Na de dienst koffi  edrinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 25 november 10u.:
ds. Jolien Nak. Laatste zondag 

van het kerkelijk jaar, m.m.v. de 
cantorij o.l.v. Max Koning.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 25 november 10.00 uur
Spreker: dhr. J. Oosterom

www.rafael-nehemia.nl

kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

GEEN KRANT?    0251-674433

Regio - Iedere week komt on-
ze vaste dierenarts op huisbe-
zoek in het asiel. Om de nieu-
we zwerfdieren te onder-
zoeken, maar ook om te kij-
ken hoe het gaat met de pa-
tiëntjes die al wat langer bij 
ons zijn. Eva de Vries van
DierenDokters Zandvoort:
‘Elke donderdag verheug ik 
mij weer op het asielbezoek. 
Het grootste verschil met het 
werken op de kliniek is de 
hoeveelheid patiënten die bij 
één ‘eigenaar’ horen, namelijk 
het asiel. Soms gaat het dan 

ook niet om individuele die-
ren maar om hele nestjes kit-
tens die allemaal niesziekte 
hebben. Samen met de me-
dewerkers probeer je verde-
re uitbraak hiervan te voorko-
men.
Ook is het een uitdaging om 
dieren met een medisch pro-
bleem waarvoor de eigenaar 
niet langer kan of wil zor-
gen, weer zo gezond te krij-
gen dat er een nieuwe baas 
gezocht kan worden. Bijvoor-
beeld katten met plas- of 
huidproblemen. Ze zijn met 
veel geduld, dieetvoer en 
soms een operatie nog prima 
plaatsbaar. Ook blijft de vari-
atie van een enkele hond of
konijn tussendoor erg interes-
sant. 

Het allerleukst vind ik dat er 
in dit asiel met kennis van za-
ken wordt gewerkt en dat nie-
mand zich te goed voelt om 
advies aan elkaar te vragen 
om tot een oplossing te ko-
men. Hierdoor krijgen zoveel 
mogelijk dieren een fi jn nieuw 

huis. De groot-
ste uitdaging is 
misschien wel de 
zwerfdieren die 
zonder verhaal, maar wel heel 
ziek, binnenkomen. Het is al-
tijd heel mooi om te zien dat 
zo’n dier weer opknapt en 
naar een nieuw baasje gaat. 
Naast alle leuke dingen blijft 
het natuurlijk moeilijk als 
een dier moet inslapen maar 
ook dit is onderdeel van mijn 
werk’.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

De dierenarts

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

De CultuurClub van Kennemerhart
Heemstede - Sinds kort heeft 
Kennemerhart (in Plein1) er een 
groep bij: De CultuurClub. De-
ze club is er voor mensen met 
en zonder geheugenproblemen 
die een brede algemene ontwik-
keling hebben en die graag met 
anderen delen. Het programma 
richt zich afwisselend op muse-
umbezoek, lezingen, maar ook op 

debat over verschillende fi losofi -
sche onderwerpen. Met elkaar 
gaat de groep op stap, bepaalt 
samen het programma en zoekt 
de onderwerpen uit voor discus-
sies. De CultuurClub komt bijeen 
op dinsdag.

Bent u of kent u iemand die in-
teresse heeft in kunst, cultuur en 

debat en wilt u meer informa-
tie? Dan kunt bellen met Sandra 
Bouwmans op 06-20268794 of 
mailen naar sandra.bouwmans@
kennemerhart.nl. 

De CultuurClub is op zoek naar 
deelnemers en tevens en mensen 
die over hun culturele liefhebbe-
rij willen vertellen.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Omgaan met verlies en 
rouw tijdens de feestdagen
Heemstede - De feestdagen zijn 
voor veel mensen iets om naar uit 
te kijken. Toch vallen deze dagen 
soms zwaar voor mensen die een 
verlies hebben doorgemaakt. Op 
vrijdagavond 30 november or-
ganiseert De  Nieuwe Lente een 
unieke avond waarbij Verlies & 
Rouw op een holistische wijze 
worden besproken.

Naast de therapeuten van de Ver-
lies & Rouw werkgroep van De 
Nieuwe Lente, zullen drie gast-
sprekers op eigen wijze hun in-
zichten delen. Hierbij richten zij 
zich niet alleen op mensen die 
erg tegen de feestdagen opzien, 
maar zullen er ook bruikbare ad-

viezen worden geven hoe het 
beste kan worden omgegaan 
met een naaste die in zo’n moei-
lijke positie zit.

De drie gastsprekers zijn Chantal 
Visser–de Mol (de Rouwvrouw), 
Colinda Veldman (Loft uitvaar-
begeleiding) en schrijfster Caro-
lien Spaans die dit jaar haar suc-
cesvolle boek ‘Doet sneeuw pijn’ 
heeft gepubliceerd, dat door ve-
len als een prachtig en steunend 
boek wordt beschouwd.

Het programma met de naam 
‘Verlies en Rouw tijdens de Feest-
dagen’ is bij De Nieuwe Lente 
bij te wonen en wordt georga-

niseerd door de Verlies & Rouw 
groep van De Nieuwe Lente. De-
ze werkgroep bestaat uit thera-
peuten die ieder vanuit hun ei-
gen vakgebied en in onderlinge 
samenwerking steun bieden bij 
uitlopende vormen en fases van 
verlies en rouw.

Toegangskaarten voor 30 novem-
ber zijn voor €12,50 verkrijgbaar 
bij De Nieuwe Lente of via het e-
mailadres: info@denieuwelente-
heemstede.nl.

Het programma start om 20.00 
uur (inloop 19.30 uur) en eindigt 
om 22.00 uur. Adres: Raadhuis-
straat 56a in Heemstede. Het aan-
tal plaatsen is beperkt. 

Voor meer informatie:
www.denieuwelente-heemstede.
nl of 023-7370511.

Deze week
MS collecte
Heemstede - Het Nationaal MS 
Fonds organiseert deze week, 
van 19 tot en met 24 november 
2018, de landelijke huis-aan-huis-
collecte. Met de MS collecteweek 
halen we geld op voor onderzoek 
naar de zenuwslopende ziekte 
multiple sclerose (MS).
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(editorial)

Gelukkig hangt
er liefde in de lucht
Hans was een gezelligheidsmens, hij woonde midden in de stad 
met zijn vrouw Thea, omdat hij hield van de geluiden bij de 
Jopenkerk.
Hij had veel moedervlekken en drie ervan waren fout, hele-
maal fout. Hij is thuis met veel liefde verzorgd door zijn vrouw 
en dochters.
Zes maanden later kon Hans de geluiden van de stad niet meer 
horen, nooit meer. 

Zijn twee super dochters waren overal bij, zij vormden samen 
met hun ouders een kwartet. Afscheid van Hans moest in de 
Oosterkerk met heel veel muziek.  “Kan dat? Natuurlijk, wij kijken 
niet zo erg naar de klok bij een afscheid in de Oosterkerk.”
Een mooi aangeklede kerk, veel mensen, mooie woorden, bier, 
wijn, haring en voor ‘iedereen’ een jonkie. “Ik lust het niet maar 
voor Hans neem ik een slokje”, zei zijn vrouw.
“Dit was Hans”, hoorde ik veel mensen zeggen; hij hield van 
muziek, zijn vrouw die hij ‘Kleine’ noemde en zijn dochters, 
tennis, gezelligheid en haring met een jonge klare.
Afscheid van een man die de wereld mooier kleurde. Als trio 
lopen zij, stevig omarmd maar zo verdrietig, terug naar de 
geluiden van de stad. 

Adem in, adem uit
               Een diepe zucht
                             Adem in
                                        Want er zit liefde in de
                                                                            lucht…

Ineke Smit Uitvaartverzorging
tel.: 06 54661799
www.inekesmit.nl

Niet alleen in de zomer goed toeven op de Salonboot
Regio - Afgelopen week was de 
Salonboot van Rederij Haerlem 
weer druk in de vaart. Zo voer 
Nico Tienpont, eigenaar van de 
Haarlemse rederij, naar Heemste-
de tijdens de herdenkingsavond 
op de Algemene Begraafplaats. 
De vele lichtjes zorgden voor een 
feeëriek beeld, waar de sfeervolle 
boot goed bij past. Enkele dagen 
later stond een activiteit van een 

geheel andere orde op het pro-
gramma: de intocht van Sinter-
klaas! Ook sfeervol maar dan te-
gelijkertijd luchtig en vrolijk.

Zo zie je maar dat de salonboot 
niet alleen op zomerse dagen 
flink in de vaart is maar ook tij-
dens diverse andere gelegenhe-
den kan worden ingezet. Je zit 
tenslotte droog!

Heemstede - Brasserie Sanz in de Jan van Goyenstraat is voor 
het tiende achtereenvolgende jaar opgenomen in de Gault 
Millau gids 2019. De Gault Millau is de hoogst aangeschreven 
restaurantgids. Sanz behoort daarmee tot de 500 beste restau-
rants van Nederland.

De feestdagen komen eraan en ook dan kunt u goed terecht bij 
Sanz, tevens voor groepen. 
Het 6-gangen verrassingsmenu is perfect voor een kerstdiner 
met uw bedrijf of voor de hele familie. Het verrassingsmenu is 
eventueel uit te breiden met bijpassende wijnen. Sanz biedt 

de volgende verrassingsmenu’s: een 6-gangen verrassingsme-
nu  van € 29,95 en een 6-gangen verrassingsmenu compleet van  
€ 49,95, inclusief 3 begeleidende wijnen en dessertwijn.

Tijdig reserveren is gewenst tijdens de feestmaanden, uitslui-
tend telefonisch op 023-529 18 92. Sanz is zeven dagen per week 
geopend voor diner vanaf 17:30 uur.

Brasserie Sanz is gevestigd aan de Jan van Goyenstraat 31 in 
Heemstede.
Meer informatie op: www.sanz.nl.

Sanz opgenomen in de Gault Millau gids 2019

Heemstede - De actieve winke-
liersvereniging van de Jan van 
Goyenstraat weet ieder jaar weer 
de Goedheiligman naar de win-
kelstraat te halen. Het is uniek, 
want nergens anders in ons land 
kan men de Sint en zijn zwarte 
pieten echt op een dak aan het 
werk zien. 

Het lijkt ieder jaar drukker te wor-
den, af te meten aan de 2.500 
toeschouwers in de straat afge-
lopen zondag. Voor de kinderen 
een belevenis van jewelste. Al 
om half vijf staan de eerste kinde-
ren vol spanning te wachten op 
wat komen gaat. Een echte band 
van tien zwarte pieten laat horen 
dat ook Pietjes heel goed muziek 
kunnen maken. Met een keur aan 
oude en nieuwe liedjes brach-
ten zij de stemming er in voor de 
komst van de Sint. Je weet maar 
nooit of de bisschop met al het 
drukke verkeer wel op tijd zal 

Elk jaar drukker?
Sint op het dak altijd 
weer een belevenis

aankomen. Maar ja rond de klok 
van half zes doemde hij werkelijk 
op in het licht van de felle schijn-
werpers. Even hielden de kinde-
ren hun adem in. Is hij dan tóch 
gekomen?

In een onderonsje met de burge-
meester kon de Sint vertellen dat 
hij echt heel erg graag naar de 
Jan van Goyenstraat komt. “Voor 
mij altijd een heel bijzondere ont-
vangst”, vertelde hij. Of de kinde-
ren wel lief naar school gaan wil-
de de Sint weten van de kinde-
ren. En durf dan maar een ‘nee’ te 
roepen. Hij beloofde dat alle kin-
deren tussen nu en 6 december 
een cadeautje in hun schoen krij-
gen. Mits er natuurlijk een wortel 
in de schoen ligt voor zijn trouwe 
paard Americo. De Sint en voor-
al zijn pieten gaan nu aan de slag 
om al die schoentjes te vullen.

Eric van Westerloo

Verkoop Unicef 
cadeaus AH

Heemstede - Op zater-
dag 24 november en zater-
dag 1 december is er van-
af 10.00 uur bij Albert Heijn 
aan de Blekersvaartweg een 
verkoop van kaarten en ca-
deaus van Unicef. De op-
brengst is voor een veilige 
en zorgeloze jeugd voor kin-
deren, waar ze ook wonen.

Film bij WIJ: The
Leisure seeker
Heemstede - Woensdag 28 no-
vember draait bij WIJ Heemste-
de in De Luifel de film ‘The Leisu-
re seeker’. Ella en John besluiten 
de zorg van hun artsen en hun 
volwassen kinderen te ontvluch-
ten. Hij is een verstrooide profes-
sor maar nog goed ter been, zij 
is fragiel maar heeft veel pit. Aan 
boord van hun camper - de Leisu-
re Seeker - trekken ze van Boston 
naar Key West. Ze beleven mo-
menten van extase en angst en 
vinden hun passie voor het leven 
en de liefde terug tijdens deze 
reis. Aanvang is 20.00 uur. Entree 
€7,-. Reserveren: www.wijheem-
stede.nl of 5483828.

Lezing/workshop
‘In je kracht staan’
Heemstede - Aya de Groot geeft 
donderdag 29 november een le-
zing/workshop ‘In je kracht staan’.
Je vrouwelijke vuur is je vonk van 
vitaliteit, de bron van je unieke 
creativiteit. Wat zou je kunnen be-
reiken als je altijd je eigen waar-
heid spreekt, je grenzen goed 
aangeeft en een leven leidt met 
veel zelfvertrouwen en passie?
Aya de Groot is beeldend kun-
stenares, coach en trainer en ge-
bruikt onder meer visualisaties. 
Entree: €8,-. In januari is er een 

cursus over dit onderwerp. De le-
zing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 29 november om 
20.00 uur. Opgeven kan via: www.
wijheemstede.nl of 5483828.

Column
Indexering alimentatie 2019

Jaarlijks dient de kinder- en partneralimentatie te worden 
geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke regeling bent af-
geweken in het convenant of een (vaststellings) overeen-
komst. De Minister van Justitie stelt jaarlijks dit zogenoem-
de indexeringspercentage voor de alimentatie vast. Inmid-
dels is door het ministerie bekend gemaakt dat de vastge-
stelde alimentatiebijdragen per 1 januari 2019 met 2,0% ver-
hoogd moeten worden.

Nu de alimentatiebijdragen voor de eerste dag van de nieu-
we maand dienen te worden voldaan, dient de bijdrage die 
in december voor januari 2019 wordt voldaan, reeds ver-
hoogd te worden met dit percentage. Vele websites hebben 
een indexeringsrekentool, kijk bijvoorbeeld op: www.lbio.nl/
alimentatie/indexering-alimentatie Met deze rekentool kunt 
u in een handomdraai de nieuwe bijdrage met ingang van 1 
januari 2019 berekenen. Indien uw ex-partner de indexering 
niet toepast, maar het oude bedrag blijft betalen raden wij u 
aan stappen te ondernemen. Het recht op inning van ach-
terstallige alimentatie en indexering verjaart namelijk na ver-
loop van 5 jaar.

Heeft u wel uw ex-partner tussentijds aangemaand voor de 
achterstand, dan kan het zijn dat de verjaring daarmee ge-
stuit is en dat u toch verder terug kunt vorderen dan 5 jaar. 

Heeft u vragen over de indexe-
ring van de alimentatie of bij-
voorbeeld over de incasso van 
de achterstallige indexatie of het 
incasseren van niet betaalde ali-
mentatie, neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.
Door mw. mr. B.M.C.M. van der 
Wel-Hiddes

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Voetbal
Overbos en VEW werken samen
Heemstede - Met een sportieve 
handdruk bezegelden de voor-
zitters van sv Overbos en V.E.W. 
op zaterdag 17 november de sa-
menwerkingsovereenkomst tus-
sen hun beider jeugdafdelingen.

Clubkledingleverancier Multivos 
koppelde de twee verenigings-
voorzitters aan elkaar in de over-

tuiging dat wanneer beide clubs 
hun specifieke kwaliteiten zou-
den bundelen meer kinderen uit 
zowel Heemstede als Hoofddorp 
met plezier kunnen gaan voet-
ballen. In de basis betekent de 
samenwerking dat Overbos zal 
proberen om spelers die op de 
wachtlijst staan de gelegenheid 
te geven om bij VEW aan voetbal-

len toe te komen. Anderzijds krij-
gen talenten bij VEW de kans om 
zich bij Overbos verder te ont-
wikkelen, om zo stappen hoger-
op te kunnen maken. Ook zullen 
de twee jeugdafdelingen samen 
gaan werken bij het organise-
ren van evenementen, zoals een
Oliebollentoernooi rond de feest-
dagen.

Inloopspreekuur Loft Uitvaartbegeleiding
Een antwoord op vragen aIs: Is er 
voldoende budget voor uw uitvaart?
Heemstede - Op maandag 26 
november houdt Loft Uitvaart-
begeleiding uit Heemstede van 
16.00 tot 17.00 uur een gratis in-
loopspreekuur in De Nieuwe Len-
te aan de Raadhuisstraat 56a te 
Heemstede. 
U kunt daar terecht met al uw 
vragen over de uitvaart, zoals uit-

vaartverzekering, uitvaartmoge-
lijkheden en uitvaartkosten. Of 
wilt u eerst alleen kennismaken? 
Ook dan bent u van harte wel-
kom. 
Bent u op deze dag helaas verhin-
derd en wilt u toch graag afspre-
ken met Loft Uitvaartbegelei-
ding? Bel dan 06–20380224. 

(editorial)
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Herdenking dierbaren op begraafplaats
Een en al lichtjes op gedenkwaardige avond
Heemstede - De medewerkers 
van de begraafplaats aan de 
Herfstlaan hadden, onder leiding 
van voorman Jos Willemse, de be-
graafplaats met duizenden led 
lichtjes langs de paden, in de bo-
men, sfeervol versierd om woens-
dagavond de vele gasten te ont-
vangen die er hun dierbaren wil-
den herdenken. 

Lichtjes die branden op groe-
ne stroom en niet meer op de la-
waaierige en vuile generatoren. 
De duizend kaarsen, de vuurkor-
ven, vuurpotten en het kamp-
vuur moesten wel met de hand 
worden aangestoken. Met als re-
sultaat dat de ruim 1300 bezoe-
kers vol lof waren over deze zes-
de herdenking op die mooie be-
graafplaats. Pianist Michel Hoog-

endijk, het  zangduo Basic Mat-
ters bij het kampvuur en Yvonne 
Weijers bij de salonboot. Yvon-
ne had veel bezoekers in haar cir-
kel waar zij menig troostend lied 
zong en men soms mee neuriën-
de. In de salonboot gaf eigenaar 
Nico Tienpoint uitleg over de laat-
ste, bijzondere tocht over het wa-
ter naar de begraafplaats. Wet-
houder Nicole Mulder bedank-
te in de afgeladen aula de me-
dewerkers van de gemeentelijke 
begraafplaats, waarna predikant 
Pieter Terpstra een herdenkings-
woord sprak. 

Predikant Pieter Terpstra
Predikant Pieter Terpstra sprak: 
“We zijn hier samen rond de 
dood waar ieder zijn eigen do-
de herdenkt, maar er is toch ver-

bondenheid alsof deze plaats van 
ons allemaal is. De dood van een 
geliefde kan je eenzaam maken 
in het verdriet en in het leven. U 
bent met velen gekomen. Om te 
gedenken.” Voor hem is er geen 
vraag of er iets na de dood is. “Ik 
kan niet, wil niet geloven dat met 
de dood alles is afgelopen. Om-
dat ik geloof dat de liefde ster-
ker is. De dood mag dan inge-
broken hebben in het leven, het 
heeft geen einde gemaakt aan 
de liefde. Als wij stilstaan bij on-
ze doden, gedenken, misschien 
wel vieren wij de liefde. Laten wij 
ruimte maken voor die dood, om-
dat die bij het leven hoort.” 

Drie jonge dames van Suddenly 
Years Align zongen en speelden 
op gitaar, keyboard, harp en fluit. 

Liederen die iedereen stil maak-
ten, ontroerden. Een waardig slot 
van de herdenking. Mooi dat be-
zoekers bij aankomst een boeket 
mochten maken en na afloop een 
bloem mochten meenemen.

Ton van den Brink

Kerkbollenveiling Bavo, een traditie om te vieren
Heemstede - Een grote opkomst, 
hoge opbrengst en gezelligheid 
onder de gasten zijn kenmerkend 
voor de142ste kerkbollenvei-
ling. Ooit begonnen om de Bavo-
kerk aan de Herenweg omstreeks 
1878 te steunen, werden er door 
bloembollenkwekers en hande-
laren bloembollen ter veiling aan 

de parochianen aangeboden tij-
dens een heuse veiling. Nu al 142 
jaar, waarvan de laatste jaren in 
het EHBO-gebouw naast de kerk. 
Ook vrijdagavond waar drie vei-
lingmeesters meer dan 320 ka-
vels veilden. 

Veilingmeesters Marcel Beelen, 

Stan Steeghs en Peter Jongene-
len werkten snel, maar de laat-
ste lootjes werden toch in de klei-
ne uurtjes afgewerkt in alle gezel-
ligheid, want de hapjes en drank-
jes werden door de vrijwillige 
engeltjes royaal rondgebracht. 
Notaris Huisman hield de gang 
van zaken goed in de gaten, de 

computer verwerkte de biedin-
gen en gaf uiteindelijk het fraaie 
resultaat door: 14.139 euro. Iets-
je minder dan vorig jaar, maar er 
waren ook minder kavels te vei-
len.
Mieke Vogel had een loterij inge-
bracht met een zelfgemaakte lek-
ker gevulde mand en nog lekker-
der cadeaubonnen van zoete za-
ken. Een nieuwe loterij die 545 
euro opbracht. Die houden ze 
er in! Winnaar was de heer Vijn. 
Opgeld wordt niet in rekening 
gebracht, dus de opbrengst is 
helemaal voor de kerk die plan-
nen heeft om de ruimte achter 
de banken aan te pakken. Met de 
opbrengst worden steeds nodige 
of stille wensen gerealiseerd, zo-
als dit jaar de vervanging van 28 
jaar oud tapijt op het hoofdaltaar. 
Sommige kavels brachten uitzon-
derlijke euro’s op zoals het eten-
tje bij Nel & Nel: 130 euro. Eten 
met pastoor Jan Jaap van Peper-
straten was goed voor 120 euro. 
De marsepeinen kerkbollen de-
den 100 euro en de tulpenbollen 
soms duur maar gelukkig niet de 
zotte prijzen uit de jaren 1650 van 
honderden florijnen.

Ton van den Brink

Rijksoverheidsbeleid leidt tot hogere 
afvalstoffenheffing in Heemstede
Heemstede - Als gevolg van het 
regeerakkoord is Heemstede ge-
dwongen de tarieven voor het 
ophalen, transport en verwerken 
van het afval te verhogen. De af-
valstoffenbelasting, ook wel de 
verbrandingsbelasting genoemd, 
wordt volgend jaar verhoogd. 
Het tarief voor de verbranding 
van het restafval uit de grijze con-
tainers gaat van 13,21 per ton 
naar 31,39 per ton. Heemstede 
had rekening gehouden met een 
tarief van 18,18 per ton. Op jaar-
basis moet Heemstede nu onge-
veer €100.000 extra gaan betalen. 
Omdat de afspraak is gemaakt 
dat het tarief voor de lokale hef-
fingen kostendekkend moet zijn 
gaat het tarief voorde de afval-
verwerking met 4,5% omhoog. 
De grote rolemmer gaat €268,80 
kosten een kleine €215,04 per 
jaar. De totale woonlasten, zijn-
de OZB (bij een gemiddelde wo-
ningwaarde van €452.000), de ri-
oolheffing en de afvalstoffen sa-
men komen uit op €888 per jaar 
tegenover €856 in 2018.

Viering 100 jaar 
vrouwenkiesrecht
In 1917 kregen vrouwen in Ne-
derland voor het eerst actief kies-
recht. De PvdA diende bij de be-
grotingsbehandeling een mo-
tie in om hier eenmalig een prijs 
aan te verbinden. De raad ging 
akkoord met dit voorstel met de 
VVD en het CDA tegen.

Formule 1
Heemstede steunt het protest te-
gen de terugkomst van de For-
mule 1 race naar Zandvoort. 
GroenLinks vroeg hierom via een 
motie. Zij willen dat de gemeen-
ten in Zuid-Kennemerland aan de 
Provincie en de MRA een signaal 
afgeven dat het zeer onwenselijk 

is dat de bolides naar Zandvoort 
komen. De VVD was tegen. 

Ja Ja sticker 
D66 wil een Ja Ja sticker voor 
drukwerk en kranten invoeren. 
Dit houdt in dat als er zo’n sticker 
op de brievenbus zit u automa-
tisch de lokale kranten en onge-
adresseerde post ontvangt. Plakt 
u niets dan krijgt u ook niets. Al-
leen HBB stemde tegen dit plan. 

Speeltuinen verbinden
Het CDA diende een motie in om 
voorzieningen te treffen dat er bij 
speelplaatsjes zitmogelijkheden 
voor ouders komen.
Het CDA wil hiermee de contac-
ten tussen buurt bewoners ver-
sterken. Ook dit voorstel werd 
aangenomen.

Award duurzaamheid 
ondernemers
Jaarlijks een prijs toekennen aan 
een duurzame onderneming. Wie 
de beoordeling doet staat nog 
open. Winkeliers/bedrijven krij-
gen eeuwige roem, publiciteit en 
mogelijk een geldbedrag dat uit 
Den Haag moet komen. De VVD 
stemde tegen. 

Duurzaamheid2.0
De door D66 ingediende motie 
om te komen tot een route om de 
energietransitie voor gemeente-
lijke gebouwen uit te zetten. Het 
duurzaamheidsloket toegankelij-
ker te maken en de kosten zicht-
baar te maken werd unaniem 
aangenomen. 

Hondenbelasting
Op voorstel van HBB wordt de 
hondenbelasting op termijn 
(2020) afgeschaft. De raad ging 
akkoord, met uitzondering van 
het CDA.

Traject Manpadslaan
D66 wil haast maken met het pro-
ject en wat al loopt ongewijzigd 
voortzetten.
In maart 2019 moet er een plan 
liggen plus de financiële onder-
bouwing. Hier ging de gehele 
raad in mee. 

Eric van Westerloo

Easyslim.nu ook in Haarlem
Regio - Yvon Buur vertelt enthou-
siast over haar eerste maanden 
als franchiser van Easyslim.nu in 
Haarlem. Nadat zij zelf goede re-
sultaten had ondervonden met 
deze unieke afslankbehandelme-
thode, wilde zij naast haar werk-
zaamheden als praktijkonder-
steuner in een huisartsenpraktijk 
ook als zelfstandig ondernemer 
verder met dit concept. 

Yvon: “Ik zie nu ruim 10 jaar ve-
le mensen met chronisch ziekte 
zoals diabetes mellitus, hart en 
vaatziektes die alle crashdiëten al 
hebben geprobeerd, maar steeds 
weer terugvallen op het oude ge-
wicht en gewoontes. Niet meer 
de energie hebben om te sporten 
of niet kunnen sporten. 
Easyslim.nu is een behandelme-
thode waarbij via ultrasound de 
vetcellen worden aangepakt en 
tegelijkertijd de spieren door 
elektrostimulatie worden ge-
traind, zonder kans op blessures. 
Easyslim.nu is laagdrempelig, niet 
alleen voor mensen die fanatiek 
sporten en dat laatste extra rand-
je niet weg krijgen, maar ook voor 
mensen die niet meer actief kun-
nen of willen sporten. Ook helpt 

het bij cellulitis en striae; de be-
handelingen trekken de huid na-
melijk mooi strak. Onze klanten 
liggen ontspannen op de behan-
deltafel, terwijl het geavanceer-
de apparaat al het werk doet.  Zo 
simpel is het. Het aantal beno-
digde behandelingen is afhanke-
lijk van iemands uiteindelijke af-
slankdoel. Bij ons komen klanten 
van 18 tot 85 jaar, zowel mannen 
als vrouwen. En iedereen heeft 
een eigen doelstelling of uitda-
ging. Dat maakt het werk ook zo 
leuk. Het concept heeft zich in 
meer dan 56 andere vestigingen 
in Nederland al bewezen. Ook bij 
mij gaat het in een stroomver-
snelling.”

Easyslim.nu Haarlem is gevestigd 
aan de Kromhoutlaan 1 in Haar-
lem.  De studio is anoniem bereik-
baar en er is voldoende parkeer-
gelegenheid.
Nieuwgierig geworden? Meld je 
aan voor een intake & proefbe-
handeling. Normaal € 69,- nu voor 
€ 49,-. 
Kijk voor meer info op:
www.easyslim.nu  of bel/app naar 
06 - 40908992. 
Geldig t/m 10-12-2018

Knutselclub 
Heemstede - Woensdag 28 no-
vember komt de Knutselclub 
van WIJ Heemstede weer bij el-
kaar. Ditmaal worden cupcakes 
gemaakt. Ze zijn toch jammie?! 
Hoewel de cupcakes die kinde-
ren gaan maken niet eetbaar zijn, 
zien ze wel prachtig uit.
Jongens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar zijn van harte welkom, tussen 
13.30 en 15.00 uur. Locatie: WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: €5, aanmelden: 023-5483828.
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Heemsteedse Robin combineert een 
passie voor duiken met natuurbehoud
Heemstede - Onlangs was hij 
weer even thuis in Heemstede, 
maar inmiddels is Robin Philip-
po (27) terug op het Maleise ei-
land waar hij sinds enkele jaren 
woont en werkt. Pom Pom Is-
land, gelegen voor de kust van 
Borneo, is slechts 2,3 kilome-
ter in omtrek en een belangrij-
ke locatie van nestplaatsen van 
groene en Hawksbill schildpad-
den. Een paradijsje? “Zeker”, zegt 
hij, “maar er is ook een achter-
kant van het paradijs: de mens.”                                                       
Zoals zovelen vertrok Robin na 
zijn schooltijd op wereldreis, naar 
onder meer Australië en Indone-
sië. Hij vond er zijn Australische 
vriendin en een nieuwe sportie-
ve passie: duiken. “Ik was een fa-
natieke voetballer bij VEW”, ver-
telt hij, “maar door een aantal ern-
stige blessures kan ik voetbal-
len wel vergeten. Duiken bleek 
het ideale alternatief.” Op Pom 
Pom Island zag hij niet alleen 
de mooie kant van de onderwa-
terwereld, maar ook de keerzij-
de, de door de mens veroorzaakt 
drijvende vuilnisbelt. Robin sloot 
zich aan bij de organisatie TRACC 
(Tropical Research and Conserva-
tion Centre) voor bewaking van 
de kwaliteit van het zeewater in 
de Celebeszee, de bescherming 
van zeeschildpadden en het her-
stel van koraalriffen die zijn ver-
woest door de lokale bombarde-
menten op vissen. Je kan het de 
lokale bevolking niet eens kwa-
lijk nemen, volgens Robin: “Door 
de groei van toerisme, vooral uit 
China, is er meer vraag naar voed-
sel voor hotelgasten. Maar waar 
het koraal er miljoenen jaren over 
heeft gedaan om zich te vormen 
kunnen vissers met hun bomme-
tjes het in een klap verwoesten. 
Naast een verbod op deze bom-
men en op overbevissing pro-
beren we met TRACC het koraal 
te herstellen door transplantatie 
van koraal en het aanleggen van 
kunstmatig rif.“                                        

Een andere taak van TRACC waar-
van Robin inmiddels deel uit-
maakt van de directie is de be-
scherming van de schildpadpo-
pulatie. “De eieren van de  Groe-
ne- en de Hawksbill schildpadden 
hebben maar een overlevings-
kans van een op duizend. Naast 
de jacht op de eieren door an-
dere dieren is de mens de groot-
ste vijand. De eieren worden be-
schouwd als een delicatesse en 
door stropers voor een hogere 
prijs verkocht. Ook zijn ze in trek 
voor medicinale doeleinden en 
maakt de lokale bevolking sie-
raden van het schild. De groot-

ste bedreiging komt echter door 
het plastic dat ronddrijft. Een Au-
stralisch onderzoek wees uit dat 
95 procent van de aangespoelde 
schildpadden plastic in hun maag 
hebben. Schildpadden zien na-
melijk het verschil niet tussen de 
kwallen die ze eten en een plas-
tic zakje. Ze eten het plastic hele-
maal op en blijven daardoor drij-
ven. Het gevolg is een langzame 

en gruwelijke dood. De aanwe-
zigheid van deze drijvende plastic 
vuilnisbelt is te verklaren volgens 
Robin. “De mensen in Indonesië 
en Maleisië zijn grootgebruikers 
van wegwerpplastic. Als je daar 
in de winkel een blikje cola koopt 
doen ze er standaard een plastic 
zakje en een rietje bij. Alles is ver-
pakt in plastic, denk maar aan elk 
flesje drinkwater. Bij TRACC rui-
men we met vrijwilligers de stran-
den op en geven voorlichting. “                                                                                               
Robin Philippo heeft zijn bestem-
ming gevonden en deelt zijn ver-
haal graag met anderen. “We 
merken dat vooral jonge men-
sen begaan zijn met de toekomst 
van de natuur. Ze willen steeds 
vaker hun vakantietijd besteden 
aan het plezier van het duiken in 
combinatie met inzet voor een 
betere toekomst van het milieu. 
Dat kan bij ons.”

Meer informatie over TRACC is 
te vinden op Facebook en op
www.tracc.org.        

Mirjam Goossens

Herstel koraal.

Robin Philippo.

Ploeg vrijwilligers.

Intuïtief 
schilderen 
vanuit beweging
Heemstede - Je gaat aan de 
hand van het thema Innerlijke 
kracht onderzoeken door te be-
wegen en vrij te schilderen. Je 
energiestroom op gang brengen 
en die uiten in je schilderij. Van-
uit je hoofd naar je lichaam, naar 
je hart en in de beleving komen 
is het doel. Werkvormen zijn in-
leidende dans, bewegen met mu-
ziek en eenvoudige yoga en ade-
moefeningen, visualisatie en stil-
te oefeningen. Daarna schilderen 
vanuit de ontstane spontaniteit 
en experimenteren met verschil-
lende materialen om zo de intu-
itie op gang te brengen. Kosten: 
€20,- incl. materiaal. De docent is 
Susanna Marijs. Meer informatie: 
www.intuitief-schilderen.nl.
De workshop is bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op maandag 26 no-
vember om 10.00 uur. Opgeven 
kan via www.wijheemstede.nl of 
5483828.

Ontdek hoe je blij wordt van je 
hypotheek, zonder af te lossen…
Heb je het gezien? Die reclame (aflossingsblij). Een fluitende grij-
ze krullenbol. Een dansende tuinbroek. Een swingende 50plus 
tandenborstel. Ja… ze zijn blij, want ze hebben hun aflossings-
vrije hypotheek afgelost. 

Aflossingsvrij, dat heb jij toch ook? Je moet een keer gaan aflos-
sen want op de einddatum klopt de bank aan je deur. Voor het 
hele bedrag. Waar haal je zoveel geld vandaan? En als je het niet 
hebt, dan kijken ze of je inkomen wel voldoende is. De verlen-
ging van je hypotheek hangt aan een zijden draadje. Wat nou als 
het niet past. De hypotheek niet wordt verlengd. Je moet er niet 
aan denken… House for Sale.

En als je het wel hebt, word je ook niet echt blij, toch? Hoezo 
aflossen, je betaalt toch elke maand op tijd. Je hebt helemaal 
geen zin om al je geld in het huis te stoppen. Daar heb je hele 
andere plannen mee. Aflossingsvrij, dat was de beste vorm voor 
jou. En nu sta je met je rug tegen de muur. Je hele leven al, werk 
je je het schompes. Je hebt het wel gehad met die onbetrouw-
bare bende.

Maar klopt het eigenlijk? Is het wel een goede (blije) actie om 
af te lossen? Denk nog even aan dat zijden draadje… Stel dat 
het ook anders kan. Niet aflossen. Geen inkomenstoets. Geen ge-
dwongen verkoop. Lijkt het je wat? Dan moet je wel in beweging 
komen en zorgen dat je op de hoogte bent van de mogelijk- 
heden. Zoek je paperassen voor de dag. Alle informatie krijg je 
bij HIP. Bel voor een vrijblijvende afspraak. 

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

(editorial)

Introductie-avond Odd Fellows
Regio -Degenen die altijd al heb-
ben willen weten wat de Odd 
Fellows zoal doen op een lo-
ge-avond in hun verenigingsge-
bouw aan de Stationsweg in Vel-
sen-zuid, hebben nu de  moge-
lijkheid om dit zelf mee te maken. 
Deze gelegenheid doet zich voor 
op donderdag 29 november in 
het gebouw van de Odd Fellows 
aan de Stationsweg 95 in Velsen-
Zuid. U bent welkom vanaf 19.30 
uur.

U wordt ontvangen door leden 
van de IJmondloge en Duinroos-
loge. Na de koffie stellen de leden 
zich voor en vertellen iets over de 
geschiedenis van hun organisa-
tie. In de ontmoetingsruimte bo-
ven luistert u in alle rust naar mu-
ziek, tekst en uitleg. Daarna, in 
de recreatieruimte wacht de be-
zoekers een drankje en een hapje 
en zal er alle gelegenheid zijn om 
vragen te stellen.
De introductieavond is vrijblij-
vend te bezoeken. Odd Fellows 
hoopt hier mensen te bereiken, 
waarvan zij menen dat die de ex-
tra factor bezitten, die hen tot een 
geschikt Odd Fellow zou kunnen 
maken, zoals levenservaring, leer-
gierigheid, inhoud en persoon-
lijkheid. Mensen dus, die hun 

nieuws- en leergierigheid willen 
inzetten, zich persoonlijk willen 
ontplooien en willen deelnemen 
aan gezelligheid in een vrienden-
club. Zij willen hun vereniging la-
ten groeien door verjonging en 
vernieuwing, met mensen die 
een nieuwe uitdaging niet uit de 
weg gaan. Zo hopen Odd Fellows 
mee te werken aan een betere sa-
menleving.

Belangstellenen zijn van har-
te welkom. U kunt parkeren op 
de hoek Stationsweg-Minister 

van Houtenlaan in Velsen-zuid.
Aanmelden voor deze avond 
kan bij de heren H. Bouma,
06-53698497, info@ind-part.com,
B. Wellink, 0251-228268,
bwellink@zonnet.nl;
A. de Swart, 06-22449345,
40ijmond@oddfellows.nl of
mw. H. Langheld, 0255-521105, 
29duinroos@oddfellows.nl.

Postadres: Stationsweg 95, 1981 
BB te Velsen-zuid.
Informatie:
www.oddfellows-velsen.nl.

Leger des Heils collecteert
Heemstede - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils gaan van 26 no-
vember tot en met 1 december 
langs de deuren met de collec-
tebus. De opbrengst van de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollecte is be-
stemd voor lokale activiteiten 
waarmee het Leger des Heils so-
ciale uitsluiting en eenzaamheid 
bestrijdt. 
Niet iedereen redt het alleen in 
deze maatschappij. Voor deze 
mensen biedt het Leger des Heils 
een vangnet. Dat gebeurt bij-

voorbeeld door middel van maal-
tijdprojecten, schuldhulpverle-
ning, spelletjesmiddagen, kle-
dingwinkels en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activitei-
ten ontvangt het Leger des Heils 
geen subsidie. Deze activiteiten 
worden dus volledig betaald uit 
donaties. Onder de noemer ‘Je 
bent niet alleen’ organiseert het 
Leger des Heils daarom een lan-
delijke collecteweek, dit jaar van 
26 november tot en met 1 de-
cember.

Rijbewijskeuring 
in Wijkcentrum 
De Wereld
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op dinsdag 4 december en 
vrijdag 14 december terecht bij 
Wijkcentrum De Wereld (Stich-
ting Dock) aan de Laan van Ber-
lijn 1 te Haarlem. De kosten be-
dragen €35. Chauffeurs jonger 
dan 75 jaar met rijbewijs CDE be-
talen €55. Vooraf moet wel even 
een afspraak worden gemaakt via 
023-5436004.

De volgende keuring zal zijn op 
vrijdag 11 januari 2019.

Finaal Palet door 
Bont kwintet
Regio - In de serie ‘Nieuwe Kerk 
Concerten’ is op zaterdag 24 no-
vember een concert te beluiste-
ren met fluitiste Mina Ackers, Ac-
cordeonist Vincent van Amster-
dam, Sopraan Martha Bosch, cel-
liste Irene Kok en pianist Laurens 
de Man.  Deze vijf musici concer-
teerden eerder, los van elkaar, in 
deze serie. In verschillende en 
vaak spannende combinaties zul-
len zij een programma verzor-
gen met werk van Bach, Rachma-
ninov, Von Weber, Doppler, Die-
penbrock, Weil en Piazolla.  Het 
concert is het vijftigste in de se-
rie Nieuwe Kerk Concerten en het 
laatste dat is samengesteld en ge-
produceerd door Gerrit Bosch en 
Maria Bij de Vaate. Zij zetten een 
punt achter deze serie. Na afloop 
van het concert is er gelegenheid 
voor een drankje en een hapje. 
Het concert begint om 15.30 uur, 
duurt dit keer ruim een uur en 
is vrij toegankelijk. Maar zoals 
steeds bij deze concertserie zal 
er na afloop ook een deurcollecte 
zijn. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerk-
plein te Haarlem.

Trefpunt-WIJ lezing
Groenland en het klimaat, een mooie 
en indrukwekkende reis
Heemstede - Marius Thijssen 
geeft dinsdag 27 november een 
lezing over Groenland.

Een impressie van Marius’ reis 
door Groenland met het schip 
‘De Plancius’, een voormalig schip 
voor wetenschappelijk onder-
zoek van de marine. Hiermee 
maakte hij de oversteek naar de 
Scoresbysund in Groenland, de 
grootste �ord ter wereld.
Groenland bestaat voorna-
melijk uit een pak ijs van 
2,5 km dik met aan de ran-
den gletsjers en Toendra. Het 
ijs van de gletsjers komt in de 

vele �orden terecht, breekt daar 
af en drijft dan in de vorm van ijs-
bergen naar zee. Vanaf de boot 
maakte hij twee keer per dag een 
tocht met zodiacs door de ijsber-
gen of ging aan land voor een 
wandeltocht over de Toendra.

Tot slot heeft hij daar het enige 
Inuïtdorp in de verre omgeving 
bezocht en op de valreep ook 
nog het Noorderlicht kunnen be-
wonderen! Ook het klimaat (doet 
Groenland haar naam eer aan?) 
komt aan bod en de oorzaken en 
gevolgen van klimaatverande-
ring.

De Trefpunt-WIJ Lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dinsdag 
27 november om 13.30 uur.

Opgave via www.wijheemstede.
nl of 5483828.



Heemstede - Of het om de da-
gelijkse boodschappen gaat, bij-
zondere cadeau-items voor uzelf 
of huis, herenmode, persoonlijke 
verzorging en ontwikkeling, au-
dio, goede wijnen, verse vis, goed 
vlees, smakelijk brood, fi nanci-
eel advies, uw huis verkopen, bi-
ologische groenten, een prach-
tig boeket, heerlijk uit eten of een 
gezellig glas… de Jan van Goyen-
straat heeft het allemaal. U hoeft 

de straat niet uit eigenlijk! 
In deze speciale krant presen-
teren de winkeliers en onder-
nemers uit de straat zich aan u. 
Zij staan niet alleen allen op de 
middenpagina van deze krant – 
wat een gezellige foto! - maar zij 
staan ook hun mannetje, ze staan 
voor kwaliteit, aandacht en ser-
vice maar bovenal staan ze voor u 
klaar! Naast kwaliteit heeft de Jan 
van Goyenstraat de uitstraling 

van een gezellige winkelstraat, 
waar ieder elkaar kent en waar ie-
der ook waardering voor de col-
lega’s heeft. Dat ook komt naar 
voren bij de verschillende eve-
nementen die de winkeliersver-
eniging organiseert. Van Sint op 
Dak, vorige week in de straat, tot 
kunst- en brocantemarkten en ui-
teraard als er een echt feestje te 
vieren valt zoals op Koningsdag. 
Als zelfstandig ondernemer is 

SPECIALE UITGAVE VOOR DE FEESTDAGEN

De Jan van Goyenstraat in 
Heemstede,

een ondernemende straat!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de ‘Jan van Goyen’ like dan de facebook-pagina Jan van Goyenstraat. 
Kijk ook op de website van de winkelstraat: http://janvangoyenstraat.nl

het wel hard werken, maar ze 
hebben ook hart voor hun zaak. 
Zij hopen nog vele jaren door 
te gaan met het maken en aan-
bieden van de beste produc-
ten. U bent van harte welkom 
in de straat. Nu, met de feestda-
gen voor de deur, is het extra fi jn 
shoppen. 
Veel plezier met deze speciale 
krant waarin u van alle onderne-
mers leest waar zij goed in zijn!

De eerste panden van de Jan van Goyenstraat dateren uit de twintiger jaren. Waren het voornamelijk woonhuizen die de straat haar aanblik gaven, tegenwoordig vindt u er ruim dertig winkels en andere dienstver-
leners. Stond de zeventiende eeuwse kunstschilder Jan van Goyen bekend om zijn grijze ‘luchten’, het huidige beeld is zeer kleurrijk door de uiteenlopende speciaalzaken en winkels voor levensbehoeften van elke dag.

Foto’s: Joke van der Zee

Er zijn veel activiteiten in de straat zoals afgelopen zondag Sint op Dak, altijd druk bezocht!
Foto: Eric van Westerloo
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Slim ondernemen in een 
krappe arbeidsmarkt
Regio - Onlangs vond de bijeen-
komst Succesvol Ondernemen in 
een krappe arbeidsmarkt plaats,  
waar ruim 30 lokale werkgevers 
met elkaar in gesprek gingen.
De bijeenkomst werd georgani-
seerd door Sparkz Networking 
Noord-Holland .Voor de opzet is 
gebruik gemaakt van het plat-
form Slim Werkgeven.Werkgevers 
uit Haarlem en Heemstede kwa-
men bij elkaar om door te praten 
en elkaar te inspireren met ande-
re en nieuwe oplossingen voor 
ondernemen in de huidige krap-
te. Aanwezig was een breed sca-
la aan werkgevers uit de zakelijke 
dienstverlening, horeca, bouw en 
werving en selectie. 

De werkgelegenheid groeit vol-
gens UWV in de periode 2018 – 
2019 als volgt: 1,7% van het aan-
tal banen in 2018, in 2019 nog 
eens 1,2%. De groei in 2019 is 
rond de 1.800 banen en het UWV 
verwacht dat er eind 2019 ruim 
149.000 banen zijn in Zuid-Ken-
nemerland en IJmond. (bron: 
UWV)

Slim Werkgeven is een nieuw 
platform dat werkgevers met el-
kaar in contact brengt, inspireert 
tot nieuwe inzichten en zo helpt 
bij de zoektocht naar de juiste 
mensen op de juiste plek.
Meer info op:
www.slimwerkgeven.nl.

Doe een donatie via de 
‘Tank en Schenk’-actie
Regio - Het principe is eenvou-
dig, tank bij een ‘Tank & Schenk’ 
Bennebroek en doneer zo aan 
een goed doel. ‘Per getankte li-
ter wordt 1 cent afgedragen aan 
een lokale sport-, muziek- of cul-
tuurvereniging of aan een ander 
goed doel. Welke doel dat is, be-
paalt  de klant zelf bij de kassa. 
 
Inmiddels zijn de cijfers over de 
eerste helft van 2018 bekend en 
is er een top 3 gemaakt.
Wie de nummers 1 en 2 zijn op de 
lijst blijft nog even geheim, maar 
voor de nummer 3, muziekvereni-
ging ‘Kunst Na Arbeid’ (KNA) is er 
door het spaarprogramma maar 
liefst € 315,36 opgehaald. Echt de 
moeite waard dus voor de oudste 
club van Bennebroek.

Patricia Schild en haar collega, Bri-
gitte Fernhout, gingen dinsdag-
avond naar een repetitieavond 
van KNA’s, BigBandBennebroek 

‘Triple B’, om daar aan de voor-
zitter, Guus Beliën, de cheque te 
overhandigen. Uiteraard blij ver-
rast dat dus blijkbaar zoveel men-
sen KNA een warm hart toedra-
gen. Beliën zegt: ‘Ik wil hierbij, na-
mens het bestuur en de muzikan-
ten, alle tankende sponsors har-
telijk bedanken!’
Op de vraag wat KNA met het 
geld gaat doen antwoordt de 
voorzitter: ‘We zijn altijd actief om 
onze vereniging professioneler te 
maken. Nu bijvoorbeeld zijn we 
beetje bij beetje bezig met het 
energiezuiniger maken van ons 
verenigingsgebouw. Dit bedrag 
komt daarbij goed van pas.’
 
Gaandeweg november wor-
den de nummer 1 en 2 bekend 
gemaakt en zullen ook zij een 
cheque overhandigd krijgen.
 
Meer info op:
www.tankenschenk.nl.

V.l.n.r.: Patricia Schild (Peut Bennebroek), Guus Beliën en Wim Hussman 
(voorzitter resp. penningmeester KNA).
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Nieuw Delftweide geniet via livestreaming van 
klassiek concert Philharmonie
Regio - De bewoners van woon-
zorgcentrum Nieuw Delftweide 
in Haarlem-Noord hebben afge-
lopen zondagmiddag 18 novem-
ber wel een heel bijzonder klas-
siek concert kunnen meemaken. 
Voor het eerst werd via een live-
verbinding (livestreaming) van-
uit de Philharmonie Haarlem het 
concert ‘Van romantiek tot jaz-
zy klassiek’ uitgezonden en ver-
toond op een groot scherm in de 
Grote Zaal van het zorgcentrum.  

Deze livestreaming is een van de 
unieke festiviteiten die vanwege 
het 100-jarige jubileumfeest door 
de Stadsschouwburg en Philhar-
monie is georganiseerd. Op de-
ze manier konden deze bewo-
ners,  die zelf niet meer in staat 
zijn om een concert in de Philhar-
monie bij te wonen toch genieten 
van een live klassiek concert. Het 
was alsof zij zelf in de concertzaal 
zaten. Er werden speciale jubi- 
leumchocolaatjes uitgedeeld en 
er was zelfs een portier van de 

Philharmonie meegekomen, die 
aan de bezoekers het program-
ma uitdeelde. Zakelijk directeur 
Yvonne van Popta van Theater 
Haarlem hield ter plaatse een in-
leidende toespraak en ook pro-
grammeuse Liesbeth den Boer 

heette de bewoners van Nieuw 
Delftweide vanaf de Philharmo-
nie via de liveverbinding van har-
te welkom.
Het concert werd voortreffelijk 
uitgevoerd door muzikaal en-
semble het Storioni Trio, bestaan-

de uit Wouter Vossen (viool), Marc 
Vossen (cello)  en Bart van de 
Roer (piano). Daarnaast speelde 
klarinettist Julien Hervé mee met 
enkele stukken. 
De musici voerden een afwisse-
lend programma uit, onder an-
dere de Sonatensatz Bes D28 Al-
legro van Franz Schubert, het pi-
anotrio nr. 1 in d opus 49 van Fe-
lix Meldelssohn, ‘Drie opgewekte 
stukken’ voor pianotrio van Rodi-
on Sjtsjedrin en Rhapsody in Blue 
van George Gershwin, bewerkt 
voor pianotrio door Wijnand van 
Klaveren.

Deze eerste livestreaming bleek 
zeer succesvol en de bewoners 
van Nieuw Delftweide waren op-
getogen dat ze op deze manier 
hebben kunnen genieten van het 
concert. Bekeken wordt of deze 
livestreaming wellicht meer in de 
toekomst kan worden toegepast, 
ook in andere woonoorden. 

Bart Jonker

Bewoners van Nieuw Delftweide genieten via livestreaming van klassiek 
concert.

BioMarkt Haarlem met
decemberartikelen
Regio - December is een feest-
maand. Het is niet alleen de laat-
ste maar ook de meest sfeervol-
le maand. Op de ook zo sfeervol-
le BioMarkt van 1 december, in 
Haarlem, zijn er diverse produc-
ten te koop om cadeau te doen 
of een feestmaaltijd mee te be-
reiden.
De markt in de Haarlemmer 
Kweektuin (Kleverlaan 9) is tus-
sen 10.00 en 15.00 uur. Je kunt er 

terecht voor allerlei biologische, 
glutenvrije of duurzaam gepro-
duceerde producten. 
Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken.
De BioMarkt wordt georgani-
seerd door Zelfoogsttuin Wij 
Telen Groente.                                                                                           
Voor informatie zie:
www.haarlemmerkweektuin.nl.

Steek je handen uit de mouwen 
tijdens de natuurwerkdag
Regio - Liefhebbers van natuur-
werkdagen kunnen binnenkort 
aan de slag in natuurgebied Mid-
denduin in Overveen. IVN Zuid-
Kennemerland organiseert elk 
jaar een of meerdere leuke werk-
dagen met Staatsbosbeheer in 
natuurgebied Middenduin in 
Overveen. De twee komende 
werkdagen zijn vrijdag 23 en za-
terdag 24 november.
De helpers gaan abelen, mei-
doorns, esdoorns knippen én za-
gen. Tevens Amerikaanse vogel-
kers weghalen/uittrekken/uitste-
ken. Je maakt een aantal taluds 
langs de Zanderijvaart vrij van 
kleine populieren. Verder gaan de 
werkers een mooi gelegen duin-
pan vrijmaken van Amerikaanse 
vogelkers omdat daar het zeld-
zame plantje Rondbladig winter-
groen (een rode lijst soort) staat. 
De kleine struikjes van de vogel-
kers zijn nu nog goed te zien om-
dat het blad er nog aan zit. Alle-
maal leuk en belangrijk werk om 
te doen. Middenduin is een af-
wisselend gebied met steile bos-
hellingen, open duin en cultuur-
landschap. De variatie aan natuur 

en cultuurhistorie maakt Midden-
duin tot een prachtig wandelge-
bied. Je kunt beide dagen maar 
ook één dag komen werken.

Zorg zelf voor werkkleding (en 
laarzen), koffie/thee en lunch. IVN 
zorgt voor gereedschap, begelei-
ding, werkhandschoenen en een 
lekker stukje vlaai bij de koffie. 
Ervaring is niet vereist. Iedereen 
is van harte welkom! Aanmelden 
is wel aanbevolen. Verzamelen is 
vrijdag om 9.00 uur bij de ingang 
aan de Duinlustweg en zaterdag 
om 9.30 uur bij Kraantje Lek.
De werkdag duurt tot ongeveer 
15.00 uur. Graag aanmelden via 
marcmargriet@hetnet.nlof bel 
Marc van Schie IVN Zuid-Kenne-
merland 06-22575748.

Jenufa Strijkkwartet voert
Hans Kox uit in Cruquiusmuseum
Regio - Het Jenufa Strijkkwartet 
speelt drie strijkkwartetten van 
de belangrijke Nederlandse com-
ponist Hans Kox, bij de Cruquius 
Concerten op zaterdagavond 24 
november. Hans Kox was prijs-
winnaar van het Rostrum of Com-
posers en van de prestigieuze 
‘Prix Italia’.

Het Jenufa Strijkkwartet speelt 
die avond in het Cruquiusmuse-
um: strijkkwartet nr 1 uit 1955, 
een van zijn eerste werken, strijk-
kwartet nr 2 1996 en het 3e strijk-

kwartet uit 2014. Prachtig is om 
te horen hoe in de verschillende 
tijdsperiodes van het leven van 
Hans Kox deze stukken klinken. 
Bij het componeren van het eer-
ste strijkkwartet was de compo-
nist 25 jaar.

Kaarten via  www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse 023-
5563707. De toegangsprijs voor 
alle concerten is € 23,- (incl. pau-
zeconsumptie). Aanvang: 20.15 
uur.

Dichter te gast bij Blokker
Heemstede - Op vrijdag 30 no-
vember is Levi Weemoedt te gast 
bij boekhandel Blokker op de 
Binnenweg 138 en signeert daar 
van 14.00 tot 15.00 uur. 
Onlangs verscheen de bundel 
‘Pessimisme kun je leren’. Hierin 
gedichten van Levi Weemoedt, 
gekozen door Özcan Akyol.

Het optreden bij DWDD zorgde 

voor een geweldige belangstel-
ling. Dit is een van zijn gedichten:
 
Forens
In treinen
sta ik dichter
op een vrouw geplet
 
Dan ’s avonds
op mijn echtgenote
in bed

Levi Weemoedt.

Wedstrijd vijf minuten voor eindsignaal gestaakt
HFC Heemstede walst over concurrent DIO heen
Heemstede - Een monsterscore 
bereikte HFC Heemstede afgelo-
pen zondag tegen mede titelkan-
didaat DIO. Met maar liefst 8-0 
werden de Haarlemmers aan de 
kant gezet. 
Echt opzienbarend was dat ook 
weer niet. Heemstede beschikt 
over een uiterst gemotiveerde 
vriendenploeg. Bij vlagen met 
leuk combinatievoetbal. Na wat 
mindere jaren groeit de vereni-
ging en heeft het een goed stel 
voetballers aan zich gebonden. 
Een groot aantal is al vanaf de 
jeugd bij de vereniging actief. Dit 
seizoen moest promotie naar de 
vierde klasse er maar eens van 
komen, vinden ze bij HFC Heem-
stede. Ze zijn op de goede weg 

en staan virtueel aan kop van 
de ranglijst in de vijfde klasse. 
In aanvang van de wedstrijd be-
trok Heemstede de verdedigende 
stelling, al bleek dat behouden-
de nergens voor nodig. Heem-
stede heeft een goed draaiend 
hecht collectief. DIO heeft geen 
slechte ploeg. Ze staan ook hoog 
op de ranglijst, maar kwamen te-
gen HFC duidelijk tekort. Na tien 
minuten zette Brian de Boo goed 
door en bediende Marco Trox die 
eenvoudig de verre hoek kon kie-
zen. De 1-0 was een feit. Even la-
ter kon DIO verdediger Asubon 
met een rode kaart vertrekken.  
Met zijn elleboog had hij Mathijs 
Postma bewerkt. Het werd van-
af dat moment prijsschieten voor 

HFC Heemstede. Uitgespeelde 
kansen kreeg DIO amper waar 
Heemstede kon uitlopen tot 4-0 
tot de rust. Postma bleek op schot 
net als Trox reeg hij de doelpun-
ten aaneen. DIO begon na de 
rode kaart steeds meer te mekke-
ren en de scheidsrechter had het 
gedaan. Het resulteerde in gele 
kaarten. Na de theepauze schoot 
verdediger Jan v.d. Nes, een als 
voorzet bedoelde bal, over doel-

man De Jong van DIO heen. Lief-
ting en Schoonderbeek konden 
ook een doelpunt achter hun 
naam schrijven. 
Kort voor het eindsignaal ont-
stond een vechtpartij. Vanaf de 
HFC bank zou iets onaardigs zijn 
gezegd tegen Mohamed Harraou. 
Deze wond zich zo op dat hij op 
de vuist ging met begeleiders, 
tegenstanders en zelfs zijn eigen 
spelers. Na enige afkoeling be-
sloot de scheidsrechter de wed-
strijd na 85 minuten te staken. De 
overwinning zal niet ter discus-
sie staan bij de voetbalbond dus 
is HFC Heemstede goed op weg 
naar de titel. 

Eric van Westerloo

Havendreef krijgt vorm
Heemstede - De foto laat een up-
date zien van bouwlocatie Ha-
vendreef, tussen de Haven van 
Heemstede en de Dreef in.

De ruwbouw van de parkeergara-
ge is nu klaar (twee verdiepingen) 
en men is gestart met de opbouw 

van de huizen bovenop de par-
keergarage. Daarna is men ook 
begonnen aan de fundering van 
het geplande flatgebouw. Aan 
de woningen aan de Zandvaart/
Mastkade wordt nu veel binnen-
werk gedaan. Kozijnen en de 
daken zitten er allemaal op.

Foto: Harry Opheikens
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Spetterend succes voor scouting 
WABO bij regionale zwemwedstrijden
Heemstede - Afgelopen week-
end werd de “SPLASH!”,  de jaar-
lijkse scouting zwemwedstrijden 
regio Haarlem, gehouden in het 
Boerhaavebad. De WABO deed 
mee met 6 groepen in alle leef-
tijdscategorieën tijdens dit spor-
tieve evenement. Met 5 fantas-

tische prijzen: de eerste plaats 
werd maar liefst 3 keer behaald, 
namelijk in de categorie 7-9 jaar, 
16-18 jaar en in de individuele 
sprint 16-18 jaar. De groep 17+ 
haalde een zilveren prijs binnen 
en de individuele sprint in de 
categorie 10-12 jaar mocht een 

prachtige bronzen medaille mee 
naar huis nemen. De individuele 
sprint 17+ en het zwemteam 10-
12 jaar vielen nét buiten het po-
dium, maar hebben een geweldi-
ge 4e plek bemachtigd. De groep 
is super trots op al haar deelne-
mers. Wat heeft iedereen ontzet-
tend goed zijn best gedaan.
Bij de wedstrijd werd er niet al-
leen gekeken naar de snelste in-
dividuele zwemtijd, er konden 
punten verdiend worden met 
drie andere spelelementen. Er 
moesten zoveel mogelijk zwem-
meters worden gemaakt tijdens 
een estafette in 10 minuten, en er 
was een obstakel parcours en een 
25 Ball-Game, waarbij er al zwem-
mend ballen in een mand moes-
ten worden gegooid. De meiden 
hebben een superleuke dag ge-
had. Ze hebben hard gezwom-
men en goed samen gewerkt. “Zo 
gaaf dat de individuele sprint er 
weer was”, is vaak gehoord.  

Meer informatie is te vinden op 
www.waboscouting.nl of via 
info@waboscouting.nl.Foto: Renske van Assema

Sinterklaas woensdag 28 november
verwacht bij RCH op het sportpark
Heemstede - Ondanks een hele 
drukke agenda heeft Sinterklaas 
weer een gaatje vrijgemaakt voor 
een bezoekje aan voetbalvereni-
ging RCH aan de Sportparklaan. 
Woensdag 28 november komt 
Sint in de mooie kantine van RCH.

De spanning stijgt natuurlijk. Vo-
rig jaar gaven de Pieten een ex-
tra training, nu ook weer? Er is 

een aangepaste training, aldus 
Hoofdpiet RCH, Alfred. Volgens 
het secretariaat van de Sint kan 
de club de Goedheiligman om 
drie uur verwachten.

Om ongeveer half vijf zwaaien de 
kids Sinterklaas weer uit en, wie 
weet, kunnen nog vele kinder-
handen gevuld worden met wat 
lekkers. Op de foto met de Sint 

behoort ook nog tot de mogelijk-
heden en wie wil dat niet? Zie fo-
to van vorig jaar.

Het belooft woensdag de 28e no-
vember een feestje voor de al-
lerjongsten bij RCH, de O8 en 
O9.  Broertjes en zusjes mogen 
ook mee! Zing je alvast mee? “Hij 
komt, hij komt, die goede oude 
Sint.”

Foto: Harry Opheikens

RCH laat punten liggen
Heemstede - Zondag 18 novem-
ber werd het nog spannend in 
het laatste kwartier tussen RCH 
en Atletico Club Amsterdam in 
de vierde klasse D, maar eigen-
lijk had het voor RCH nooit zover 
hoeven komen. In de eerste helft 
had RCH duidelijk overwicht. Op 
een paar speldeprikjes van ACA 
na had RCH het prima in orde. 
Het wachten was op een goal. 
Nu gaf ACA ook niet veel kansen 
weg. RCH werkte als team prima 
samen, maar de ACA verdediging 
had het niet echt moeilijk. In de 
25ste minuut dan een fraaie tref-
fer van Rick Balaydin uit een voor-
zet met een geweldige kopbal, de 
ACA keeper was kansloos.

RCH bleef druk zetten voor een 
tweede treffer, tenslotte wel va-
ker 1-0 voor gestaan en dan toch 
punten verliezen. De mogelijkhe-
den voor een tweede treffer wa-
ren er zeker, maar iedere keer was 
het het net even niet, waardoor 
het met rust nog steeds 1-0 was.

Na de hard nodige warme thee 

een ander ACA, dat in de begin-
fase RCH flink onder druk zette 
en dat resulteerde in de 51ste mi-
nuut in de 1-1. Gelijk vanaf de af-
trap de 2-1 voor RCH, wederom 
door Rick Balaydin, maar die werd 
afgekeurd vanwege hinderen van 
de ACA-keeper. De duels werden 
pittiger, aan een gelijkspel had-
den beide ploegen niets. Bij winst 
kon RCH afstand nemen van de 
nummers 4, 5 (ACA), 6 en 7. 

RCH kwam weer wat meer in het 
spel en ging voluit voor de 2-1, 
maar dan moet je ook antwoord 
hebben op de counters van ACA 
en uit zo’n counter kwam dan ook 
de 1-2 in de 71ste minuut. Een 
minuut later was de stand alweer 
2-2 na miscommunicatie tussen 
de ACA-keeper en zijn defensie. 
Rick Balaydin kreeg de bal in de 
voeten en scoorde beheerst de 
2-2. Beide ploegen gingen daar-
na volop voor de winst en dat gaf 
misschien niet het aantrekkelijk-
ste voetbal, maar wel erg span-
nend. De minuten kropen voor-
bij en aan beide kanten kwamen 

er momenten voor een doelpunt. 
Rick Balaydin was nog het dichtst 
bij de 3-2 na een steekpasje terug 
van Urwin IJssel vanaf de achter-
lijn, maar Rick raakte de bal ver-
keerd en schoot over. De prima 
leidende scheidsrechter floot niet 
veel later af bij de 2-2 eindstand.

Doelpuntenmaker Rick maakt het 
de keeper lastig (Harry Opheikens).

Sportochtend voor schoolkinderen, dat is leuk joh
Heemstede - Eerst lekker ontbij-
ten met zijn allen en dan lekker 
sporten. Oók met zijn allen. Bur-
gemeester Astrid Nienhuis deed 
donderdagmorgen mee met kin-
deren van de Voorwegsschool, de 
Ark, Jacobaschool, Bosch en Ho-
venschool, Nicolaas Beetsschool, 
Molenwerfschool en Prinses 
Beatrixschool, bij elkaar wel 216 
kinderen. Niet allemaal tegelijk 
in het restaurant van Sportplaza 
Groenendaal, ‘Aquarant’, maar in 
twee ochtenden. 
Sportwethouder Sjaak Struijf had 
woensdagmorgen de sportdagen 
al geopend. Akker van Vessem 
had gezorgd voor de broodjes, 
Slagerij van der Werff, Dekamarkt 
Heemstede, Alexanderhoeve, 
Coop Heemstede zorgden voor 
het beleg zoals de kinderen dat 
niet iedere ochtend meemaken. 
Daarna op naar de sportzaal waar 
de tafeltennistafels al klaar ston-
den en Jeroen en Mark al klaar-
stonden om met hun moderne 
tafels te pingpongen of heet het 
nu echt tafeltennis, het klinkt nog 
steeds als ping pong hoewel je nu 
tegen een muur speelt, een net of 
je slaat een zwevend balletje weg. 
Een heel leuke manier om echt te 
leren tafeltennissen en door te 
gaan bij HBC. Judo doe je op een 
mat, dat is lekker vallen, dat leer 
je het eerst van Kenamju. Dam-
men kon bij de Haarlemse Dam-
club, dansen bij Jolein en Rugby 
bij RFC Haarlem. Bij het kickbok-
sen stonden vooral de meisjes 

vooraan. 
Zij wa-
ren als 
snel heel 
fanatiek 

bezig met rake klappen uitde-
len, maar het lijkt erger dan het 
is door de dikke handschoenen. 
Wat worden die zwaar zeg als je 
even bezig bent. Wel leuk zo’n 
ochtendje sporten, mag best el-
ke week hoor. 

Ton van den Brink

Nieuw clubrecord voor HPC
Heemstede - Onlangs werd in 
Zaandam de Minioren Club Meet 
gehouden. Deze wedstrijd voor 
wedstrijdzwemmers onder de 12 
jaar heeft traditiegetrouw een 
verkleedthema en stond dit jaar 
in het teken van Sint Maarten. 
Voordat er gezwommen werd 
liepen de ploegen daarom eerst, 
onder luid applaus van het pu-
bliek, met lampionnetjes een ere-
ronde om het zwembad. HPC trad 
aan met een ploeg van negen 
zwemmers die er allemaal zin in 
hadden. 
Voor Marnix Rietveld stond eerst 
de 100 meter vrije slag op het 
programma die hij aflegde in 
een tijd die goed was voor zilver 
en niet alleen een seconde snel-
ler dan zijn oude persoonlijke re-
cord, maar hij verbrak ook nog 
eens het 8-jaar oude HPC-clubre-
cord voor jongens tot en met 11 
jaar. Een knappe prestatie. Ook 
op de 50 meter vlinderslag zwom 
Marnix in de prijzen, hij werd daar 

eerste in zijn leeftijdsklasse.  
De andere HPC-zwemmers Joe 
Pickee, Axel en Ryan Biesbrouck, 
Sara en Max Bos, Gijs Jonkheer, 
Naish Kofman en Alex Kossen 
konden ook terugkijken op een 
mooie wedstrijd. In veel races 
werden de persoonlijke records, 
soms met vele seconden, verbro-
ken. Zo zwom Alex Kossen op de 
100 meter vrije slag twee secon-
den van zijn beste tijd af, Joe Pic-
kee op de 50 meter vrije slag 3 se-
conden en Axel Biesbrouck ver-
beterde op de 50 meter school-
slag zijn persoonlijke record met 
maar liefst 7 seconden. 
Trainster Greet van der Woord 
kijkt tevreden terug op de zwem-
middag met het miniorenteam: 
“Alle tips die tijdens de wedstrijd 
door ons trainers aan de kinderen 
zijn gegeven, werden goed opge-
pikt en meegenomen in de races. 
Het is leuk om te zien dat onze 
jonge ploeg zo gemotiveerd en 
gefocust is!”

Audities Koninklijk Conservatorium
Heemstede - Ben jij het liefst el-
ke dag met dansen bezig en wil 
je hier meer mee doen? Of houd 
je van bewegen en muziek en 

heb je wel zin in een uitdaging? 
Kom dan op zaterdag 24 novem-
ber naar de auditie voor de Dans-
vakopleiding Koninklijk Conser-
vatorium bij Dans & Balletstudio 
Jolein in Heemstede. De audities 
zijn bij Dans & Balletstudio Jolein 
aan de Sporparklaan 16, Heem-
stede. Aanvang: 12.30 uur.
Kinderen uit groep 4 t/m 8 van de 
basisschool kunnen deelnemen. 
De auditie is gratis. Tijdens de 
auditie wordt er gekeken naar 

fysieke geschiktheid voor klassiek 
ballet, muzikaliteit, creativiteit, 
coördinatie en gevoel voor be-
weging. De jury kijkt naar talent, 
danservaring is dus geen vereis-
te. De kinderen die de auditie in 
Heemstede succesvol doorlopen, 
kunnen instromen in dit oriënta-
tieprogramma van de Dansvak- 
opleiding.

Aanmelden via de site:
www.koncon.nl.





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

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

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

  Interview met biografe Maaike
Meijer over boek ‘Hemelse
mevrouw Frederike’ (dich-
teres Fritzi ten Harmsen van 
der Beek). 20u. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138.
Toegang: €7,50. Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

29 november
  Lezing/workshop ‘In je kracht 
staan’ bij WIJ Heemstede in 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: €8. Op-
geven: www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

30 november
  Dichter Levi Weemoedt bij 
boekhandel Blokker, 14-15.00 
uur. Binnenweg 138, Heem-
stede. Info: 023-5282472 en  
www.boekhandelblokker.nl.

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

  Jenufa Strijkkwartet in het 
Cruquiusmuseum. Aanvang: 
20.15 u. Kaarten:  www.Cruqui-
usConcerten.nl of via de kassa 
schouwburg de Meerse 023-
5563707, € 23,-

  Finaal Palet door Bont kwin-
tet. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerk-
plein te Haarlem.  Aanv. 15.30 
u, vrij toegankelijk.

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

  Nieuw Amsterdams Klarinet 

▲

Kwartet in de Oude Kerk,  Wil-
helminaplein. 20.15u. (Zaal 
open 19.45u.) Entree: €25. Kaar-
ten via: www.podiaheemstede.
nl, theaterlijn: 023-5483838 of 
op de avond van het concert 
aan de zaal.

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

1 december
  Concert Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede in de Pinkster-
kerk Heemstede (Camplaan 
18). Va 19.45u. Kaarten: €10 aan 
de zaal.

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

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

27 november
  Trefpunt-WIJ lezing over Groen-
land en het klimaat. 13.30u. De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Opgave: www.wijheemste-
de.nl of 5483828.

28 november
  Sinterklaas bij RCH, Sport-
parklaan. Vanaf 15u. Voor de al-
lerkleinsten bij RCH, O8 en O9. 
Feestje met oa ‘op de foto met 
Sint’.

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
13.30-15u. Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemstede. 
€5,- entree, aanmelden: 023-
5483828.

  De fi lm ‘The Leisure seeker’ bij 
WIJ Heemstede in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 20u. 
Entree: €7. Reserveren: www.
wijheemstede.nl of 5483828.

TENTOONSTELLINGEN

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

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Maartje en Kine zetten de
juiste toon in beweging met ‘Vibrato’
Heemstede - In een afgeladen 
Theater de Luifel bracht het muzi-
kale en komische duo Maartje en 
Kine afgelopen vrijdag hun voor-
stelling ‘Vibrato’. En met succes. 
De dames brachten een vibreren-
de lofzang op soorten akkoorden 
en frequenties. Griezelakkoorden, 
zoals het zogenaamde duivels-
akkoord, gebruikt in het stuk
‘Danse de macabre’ van Camille 
Saint-Saëns, die Maartje en Kine 
fantastisch vertolken. Om dit te 
spelen, zonder boze geesten op te 
roepen, dient een bepaalde lamp 
op het bühne te blijven branden.
Deze valt (natuurlijk) uit.
Commerciële akkoorden die je 
bewegen om iets te kopen, ge-
baseerd op de akkoorden van
Vivaldi, die volgens Maartje en 
Kine veel gebruikt worden in de 
popmuziek en die verafschuwd 
werden door een componist als 
Bach. Zelfs een eigentijdse be-
werking van een klassiek ge-
dicht van Yeats in ‘de poëzie’ van 
de hedendaagse rappers pas-
seert de revue. Ze spelen voor 
en met het publiek, dat interac-
tief in hun show wordt meege-
zogen. Het stel Jeroen en Evelien 
vooraan in het publiek moet het 
af en toe op komische wijze ‘ont-
gelden’ en het publiek zelf, dat 
enkele liedfragmenten dient mee 
te zingen. Na de pauze onrustak-
koorden in de 261 hertzfrequen-

tie, die wordt gebruikt in de be-
gintune van het NOS-journaal. 
Maartje en Kine geven het pu-
bliek met sterke komische no-
ten een ludiek lesje in muziek.
Ze wekken de lachspieren op met 
de favoriete muziek van nationa-
le en internationale politici zoals 
Thierry Baudet, Trump en Assad. 
Meesterlijk gedaan en natuurlijk 
met een grote knipoog.

Maartje en Kine zijn vrij uniek in 
de theaterwereld. Beiden zijn ge-
schoolde musici, die hun muzika-
le virtuositeit op diverse muziek-
instrumenten weten te vertolken 

en te mengen met sterk en goed 
gedoseerd creatief cabaret, zon-
der te overdrijven. Muziekinstru-
menten als de viool, accorde-
on, piano, gitaar, banjo, ukelele, 
blokfl uit en zelfs de basbalalaika. 
De voorstelling is goed in ‘vibra-
tie’, bevat veel spitsvondigheid 
en verveelt geen enkel moment. 
Dat is knap en schept veel podi-
ummogelijkheden. En dat werd 
door het Heemsteedse publiek in 
de zaal terecht uitzinnig beloond 
met een daverend applaus en 
een staande ovatie. 

Bart Jonker

Maartje (rechts) en Kine (links). Fotograaf: Bart Jonker Productions.

juiste toon in beweging met ‘Vibrato’
RECENSIE

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet
speelt West Side Story van Bernstein
Heemstede - Zaterdag 24 no-
vember brengt het Nieuw Am-
sterdams Klarinet Kwartet (NAKK) 
hun eigen versie van de West Side 
Story van Leonard Bernstein. De 
vioolpartij wordt uitgevoerd door 
Nadia Wijzenbeek en de dichter 
theatermaker Robert Grijsen on-
dersteunt het verhaal met ge-
dichten. Het concert begint 20.15 
uur. Kaarten te koop via:
www.podiaheemstede.nl.

Het wervelende klarinet kwartet 
is een veel gezien en geliefd en-
semble op de Nederlandse mu-
ziekpodia en gaat graag op ei-
genzinnige wijze muzikale uitda-
gingen aan. Zaterdag brengen 
zij een bruisende avond rondom 
Bernsteins wereldberoemde West 
Side Story in een bijzondere be-
werking door Henk Huizinga; het 
verhaal van het echte New York, 
vol verschillende culturen, gevaar 
en mensen die streven naar een 
beter leven.  
De vier heren zijn allen opge-
leid aan het Conservatorium van 
Amsterdam en het is samenspel, 

hun liefde voor de hele klarinet-
familie en vooral het plezier in 
muziek maken wat hen samen 
tot het Nieuw Amsterdams Kla-
rinet Kwartet, kortweg het NAKK 
maakt. 
Het NAKK werd in 2015 genomi-
neerd voor de Grachtenfestival-
prijs en in 2017 presenteerde zij 
hun debuut cd ‘Ode aan Amster-

dam’ in de serie Tracks van het Ko-
ninklijk Concertgebouw. Daar-
naast was het ensemble mede-
verantwoordelijk voor de tot-
standkoming en de organisatie 
van het succesvolle Nederlands 
Klarinetfestival in het Muziekge-
bouw aan ‘t IJ en het Bimhuis. Een 
festival waar de klarinet in al zijn 
hoedanigheden, voor alle leeftij-
den en in alle mogelijke muziek-
stijlen te zien en te horen was. Al-
lemaal pijlers van het NAKK.

Ook internationaal is het NAKK 
actief. Het ensemble maakte tour-
nees naar landen met een bijzon-
dere muziekcultuur, zoals Bulga-
rije, Portugal en Brazilië. De op-
gesnoven invloeden zijn terug te 
horen in de diverse gevarieerde 
programma’s. Muziek bij iedereen 
brengen is hetgeen waarin het 
NAKK het sterkst is: zo verraste 
het ensemble nietsvermoeden-
de passagiers van de Amsterdam-
se tram 3 en konden lange rijen 
automobilisten genieten van een 
kort fi le-concert voor de open 
brug op de A1 bij Muiderberg.

Concert Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede in teken van veel noten
Heemstede - Op zaterdag 1 de-
cember vindt in de Pinksterkerk, 
Camplaan 18, een sfeervol con-
cert plaats van het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede (SBH).
De aanvang is 20.15 uur maar de 
zaal opent eerder, 19.45 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal: 
€10.

De titel van het concert, gepre-
senteerd door het uit 60 blazers 
tellend orkest plus slagwerk, is 
‘Noten, noten en nog eens no-
ten’. De leiding is in handen van 
dirigent Leon Bosch. De titel slaat 
vooral op de vele en heel vlugge 
noten die voorkomen in één van 
de stukken dat het orkest zal spe-
len, maar herinnert de toehoor-
der ook nog even aan de Sinter-
klaastijd en vooral de peperno-
ten. Ze zullen bij de koffi  e worden 
geserveerd.

Het optreden van het orkest in 
de Pinksterkerk heeft enige tijd 
op wankele schroeven gestaan, 
omdat de kerk door het bestuur 

van de Protestantse Gemeen-
te Heemstede in de verkoop was 
gedaan en het lange tijd onzeker 
was wie de kerk zou overnemen. 
Dat bleek Stadsherstel Amster-
dam te zijn, een organisatie die 
monumenten en beeldbepalen-
de gebouwen in de regio redt, en 
ze na restauratie of verbouwing 
een nieuwe bestemming geeft.

Het orkest prijst zich gelukkig dat 
het na overleg de grote zaal met 
de bijzondere ramen van glas-in-
beton kan blijven gebruiken als 
repetitieruimte en ook als con-
certzaal.
De Haarlemse stichting Rozema-
rijn, een antroposofi sche zorgin-
stelling die woon- en werkgele-
genheid verschaft aan kinderen 
en (jong)volwassenen met een 
beperking, fysiek of psychisch, 
gaat een ander deel van het ge-
bouw in gebruik nemen, na een 
verbouwing en herinrichting.
Daar wordt al volop aan gewerkt, 
dus er kan bij het concert hier en 
daar nog een sto� e liggen, maar 

dat blaast het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede met gemak 
weg.

Het wordt een dynamisch pro-
gramma met composities van 
Alfred Reed, Edward Elgar, Ja-
cob de Haan (die recent een BU-
MA Award kreeg), Toshihiko Sa-
hashi, en Kees Vlak. Zeggen deze 
namen u (nog) niets? Iedereen is 
van harte welkom.

Donderdag: Het Groot Heemsteder Dictee
Heemstede - Nederlands blijkt niet al-
tijd een eenvoudige taal te zijn, als het 
op spellen aankomt. In 2014 vond voor 
de eerste keer onder grote belangstel-
ling het Heemsteder Dictee in de Luifel 
plaats.

Op donderdagavond 22 november 
wordt hieraan een vervolg gegeven, 

voor iedereen die zijn of haar spellings-
vaardigheden wil toetsen.

Het Groot Heemsteder Dictee, waar-
in vooral Heemstede, welzijn en partici-
patie centraal staan, vindt plaats bij WIJ 
Heemstede in de Luifel en wordt voorge-
lezen door Sjaak Struijf, wethouder Wel-
zijn & Cultuur van Heemstede.

Net als de eerste editie, is 
correspondent Bart Jonker
van de Heemsteder verantwoordelijk 
voor de inhoud van dit dictee.
De entree is 6 euro. Het dictee start om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur, 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of 023-5483828.

Uitgeest G1 - 
HBC G1: 1-6 
Heemstede - De Sint is 
weer in het land. Gelukkig 
kon HBC zaterdag jl zonder 
extra maatregelen naar Uit-
geest, alwaar de plaatselij-
ke FC op het Heemsteedse 
team wachtte.
Een voor HBC belangrijke 
wedstrijd, want het gaat om 
de laatste plaats. Wordt het 
Uitgeest of HBC?

Coach George startte met 
het inmiddels beproef-
de 2-spitsensysteem. Of
eigenlijk 3-spitsen, want 
Mathijs staat ook lek-
ker voorin. De druk op 
het doel van Uitgeest is er 
ook wel, maar zij benutten 
de eerste grote kans niet. 
Met het schot, via onder-
kant van de lat ketste de
bal weer het veld in, en met 
de kopbal op de lat die daar 
direct op volgde had HBC 
geluk.

Martijn deed het beter. Zijn 
bal ging hard via de on-
derkant lat wel het doel in.
De voorsprong van 0-1 was 
daar en bleef staan tot de 
rust. 

De mokkende Arjen werd in 
de rust opgepept door het 
team. Het missen van kan-
sen zou echt wel verande-
ren in het verzilveren daar-
van. Martijn deed het in de 
eerste de beste aanval na de 
rust nog een keer voor, 2-0.
Daarna was het de beurt 
aan Arjen.

De 3-0, 4-0 en 5-0 kwamen 
van zijn voet. HBC werd 
ook steeds sterker. Stijn en 
Gert-Jan kregen kansen, 
maar konden hun bal net 
niet de juiste richting mee-
geven. Jeroen stichtte voor-
al gevaar met zijn corners.

Liban en Maarten hadden 
de zaak achterin goed on-
der controle en kregen vol-
op de ruimte om op te bou-
wen. Johan, centraal ach-
terin, fungeerde vaak als af-
weergeschut waardoor kee-
per Sebastiaan het niet al 
te moeilijk had. Zijn klasse 
toonde hij door een penal-
ty te stoppen. 

Even later wist Uitgeest toch 
een goaltje mee te pikken. 
Het slotakkoord was echter 
voor Arjen. Met 1-6 was de 
eerste overwinning een feit 
en wordt de laatste plaats 
verlaten. 

Met deze boost kan HBC in 
de volgende wedstrijd te-
gen de vrienden van HFC 
wellicht weer voor een sur-
prise zorgen...

Leo Holdorp

Ingezonden sport

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL
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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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Help mee onveilige situaties te bestrijden!
Is er een hennepkwekerij in uw buurt?
Het inrichten van illegale hennepplantages 
in woningen of bedrijfspanden Nederland 
is het een groeiend probleem. Ook in 
Heemstede is dat het geval. Henneptelers 
veroorzaken regelmatig overlast in gebouwen 
door onverantwoord en onveilig gebruik 
van elektriciteit. Het risico op brand is groot 
waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. De mogelijke aanwezigheid van een 
hennepkwekerij kunt u herkennen aan:

- Extra ontluchtingspijpen in of op het dak, 
roosters op opmerkelijke plekken aan de 
gevel of het dak 

- Warme en/of vochtige muren

- Non-stop zoemende of brommende 
geluiden (afzuiginstallatie)

- Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd 
branden)

- Afgeplakte ramen of ramen/gordijnen die 
nooit open gaan

- Continue condensvorming op de ruiten
- Stankoverlast in de vorm van henneplucht
- Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten 

op vreemde tijdstippen
- Bewoners die nooit of heel kort op vast 

tijdstippen thuis zijn in combinatie met één 
of meerdere van de bovenstaande signalen 

- Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, 
zoals knipperende lampen of 
schommelingen in de stroomsterkte

- Een onbesneeuwd dak na sneeuwval
- Een onderbuikgevoel van criminele 

activiteiten in uw buurt
- Installatie van camera’s of beveiliging bij 

leegstaande panden 

Heeft u overlast of vermoedt u dat er bij u in de 
buurt hennep wordt gekweekt? Bel de politie 
via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of kijk 
op www.meldmisdaadanoniem.nl

Kledingcadeaukaart voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook voor kinderen van ouders die dit eigenlijk niet 
kunnen betalen moet dit mogelijk zijn. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom 
vóór 1 januari 2019 eenmalig een kledingcadeaukaart voor hun kind(eren) aanvragen bij de 
gemeente. De kaart heeft een waarde van € 100 en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. 
De kaart is in te wisselen bij meer dan 10.000 winkels in heel Nederland. 
Kijk voor meer informatie op iasz.nl/kindpakket

Gebouw Plein1 nog 
verder bij de tijd
De klok van Plein1, de plek aan het Julianaplein 
van onder meer bibliotheek, kinderopvang en 
politie, werkt weer! Na de grote opknapbeurt 
was op 5 oktober de officiële opening van het 
gebouw. Aan de klok werd nog gewerkt, deze 
loopt nu ook weer op tijd. De klokken krijgen 
nog energiezuinige ledverlichting.

Puntjes op de i
De laatste puntjes worden nu op de i gezet bij 
Plein1. De vlaggenmast wordt nog geplaatst is 
en natuurlijk komt ook de naam ‘Plein1’ op het 
gebouw. Verder zorgt de gemeente komende 
tijd ook voor aanplant van heesters en bomen 
rond het gebouw.

Ruimtes te huur
Op zoek naar een ruimte voor een cursus, 
training, lezing of vergadering? Die kunt u 
huren in Plein1! Meer weten? Kijk op op 
www.plein1.nl/verhuur

Onthe�ng kerstboomverbranding Vrijheidsdreef
De gemeente Heemstede heeft een verzoek 
ontvangen voor een ontheffing van de 
kerstboomverbranding op woensdag 9 januari 
2019, van 13.00 tot 22.00 uur op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef te Heemstede. Op grond 
van artikel 5:34, derde lid, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening heeft het college 
ontheffing verleend van het verbod om 
afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden 
respectievelijk anderszins vuur aan te leggen, 

te stoken of te hebben. 

Onthe�ng inzien
De ontheffing ligt van 15 november tot 27 
december 2018 ter inzage in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Kijk voor actuele 
openingstijden op www.heemstede.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 december 2018 kan tegen de 

ontheffing door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede. Ook kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
in geval van spoedeisende belangen bij de 
rechtbank. 
Zie verder bij Inzien, reageren, bezwaar maken: 
Bezwaar maken bij reguliere procedure of 
Voorlopige voorziening.



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

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

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

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

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

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

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

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

Werk
aan de
weg 

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

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/

werkaandeweg

Vergadering 
gemeenteraad 
29 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 29 november 
2018 om 20.00 uur in de Raadzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 29 november 2018
- Vragenuur

Hamerpunten:
- Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerking Sociale Zaken 2016
- Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen
- Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland 2019
- Deelname aan experiment centraal tellen 

verkiezingen

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 29 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

In/uitrit Van de 
Spiegellaan 20
Op 19 november 2018 het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-
en uitrit aan te leggen bij Van de Spiegellaan 
20, 2103 LL Heemstede.

Verwijdering aanhangwagen Johan Wagenaarlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 21 november 2018 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Johan Wagenaarlaan, ter hoogte van 7: 
 een grijze aanhangwagen, merk Anssems

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 

plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 21 
november 2018 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 5 december 
2018 de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 

worden naar een andere plek op de openbare 
weg.
Als de betreffende aanhangwagen binnen 
deze 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 de 
aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering gemeentelijke bomen 
Roosje Voslaan - Marga Klompélaan
In de groenstrook tussen de Roosje Voslaan - 
Marga Klompélaan staan een aantal 
bomen/zaailingen die de overige beplanting 
hindert in ontwikkeling. In overleg met 
aanwonenden wordt de groenstrook 
uitgedund/ gesnoeid waarbij de volgende 
bomen verwijderd gaan worden 
(tussen haakjes staan de globale 

stamdoorsnedes in centimeters 
op 1.30 m hoogte.):
- Ter hoogte van Roosje Vos 48: 
 1 esdoorn (20/30).
- Achter Roosje Voslaan 33: 1 eik (50/60).
- Naast Roosje Voslaan 33: 1 els (50/60).
- Naast Marga Klompélaan 8: 1 els (40).
- Achter Marga Klompélaan 8: 1 beuk (40).

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen 
tot en met 5 december 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 39-247, 
 het plaatsen van een entree zuil en 
 een muurzuil bij Nieuw Overbos, 
 wabonummer 345187, ontvangen 
 8 november 2018
- Cruquiusweg 25,het vervangen van 

bestaande reclame, wabonummer 345958, 
ontvangen 7 november 2018

- Franz Lehárlaan 132, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 345146, ontvangen 

 8 november 2018
- Jacob van Campenstraat 5, het plaatsen van 

een dakopbouw, wabonummer 345058, 
ontvangen 7 november 2018

- Richard Holplein 12, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 344330, ontvangen 
 5 november 2018
- Romeinlaan 1, het verhogen van de nok, 

wabonummer 345983, ontvangen 
 9 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 323393, 
verzonden 12 november 2018

- Burgemeester van Lennepweg 39-247, 
het plaatsen van een entree zuil en een 
muurzuil bij Nieuw Overbos, wabonummer 
345187, verzonden 15 november 2018

- Els van Roodenlaan 2, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 342442, verzonden 

 15 november 2018
- Franz Schubertlaan 39, het kappen van een 

beuk, wabonummer 343552, verzonden 
 12 november 2018
- Vondelkade 42, een constructieve wijziging, 

wabonummer 337124, verzonden 
 15 november 2018
- Raadhuisstraat 33, het wijzigen van de pui, 

wabonummer 335618, verzonden 
 19 november 2018

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

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 29 november 2018 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen het afwijzen van 
  een preventief handhavingsverzoek 
  tegen het vestigen van een kinder-

  dagverblijf en naschoolse opvang 
  op de Camplaan 40 (openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de opschorting 
  van een uitkering op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen de beëindiging van 
  een dienstverband (niet openbaar) 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften




