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Herdenken in Heemstede

Gedachten ook uit naar Parijs...
Heemstede - Sfeervol was het 
zeker afgelopen woensdagavond 
op de begraafplaats in Heem-
stede. Het jaarlijkse herden-
ken onder de naam ‘Heemste-
de herdenkt’ is een gebeurtenis 
die jaarlijks meer en meer be-
zoekers trekt. Ook bij deze edi-
tie vonden honderden Heemste-
denaren en mensen van daar-
buiten de weg naar de begraaf-
plaats aan de Herfstlaan.  Overal 
brandende kaarsjes, vuurkorven 
en natuurlijk de wensboom. Via 
kleine briefjes konden de bezoe-
kers wensen aan de hen ontval-
len dierbaren in de boom han-
gen. Samen zingen bij een hout-
vuur met de bekende zangeres 
Yvonne Weijers. Gewoon rus-

tig luisteren naar ingetogen mu-
ziekstukken kon ook. De muziek 
die Mariska Pool op haar harp bij 
het columbarium speelde, paste 
prima in dat decor. Iedereen kon 
op zijn of haar eigen wijze invul-
ling geven aan het gedenken. Er 
liepen bezoekers met bloemen, 
kaarsjes of lampions om deze 
bij graven van familieleden te 
plaatsen.
Het weer werkte niet bijster mee. 
Om te schuilen voor de regen en 
de harde wind konden de be-
zoekers terecht in de aula van 
de begraafplaats. Ook daar was 
van alles te doen. Het koor Voci 
Vivaci zong stemmige liederen 
die aansloten bij het doel van 
deze avond. Tijdens de uitge-

sproken overwegingen van Pie-
ter Terpstra was het muisstil. Fijn 
was het om te zien dat juist in 
deze onzekere en trieste dagen 
ook aan Parijs werd gedacht. 
Met kaarsjes was het woord 
Parijs gevormd. Alle bezoekers 
die de begraafplaats betraden 
stonden zo even stil bij datgene 
dat Parijs is gebeurd. Toch lag de 
nadruk vooral op het persoonlijk 
herdenken.

Op initiatief van de medewerkers 
van de begraafplaats is ‘Heem-
stede herdenkt’ uitgegroeid tot 
een jaarlijks terugkerend feno-
meen. Het blijkt keer op keer in 
een grote behoefte te voorzien. 
Eric van Westerloo

‘Afval bestaat eigenlijk helemaal niet’
Heemstede - Op donderdag-
ochtend 19 november kregen 
de bovenbouwleerlingen van 
de Valkenburgschool aan de 
Molenwerfslaan in Heemste-
de lessen over zwerfvuil, af-
val en recycling van Koos de 
Vuilnisman. Remco Ates, wet-
houder Duurzaamheid van de 
gemeente Heemstede woonde 
één van de lessen bij.

Koos de Vuilnisman probeert 
kinderen op een enthousiaste, 
creatieve manier aan te zetten 
om afval en zwerfvuil op school 
en thuis te voorkomen.
Koos vertelde de kinderen dat 
afval eigenlijk niet bestaat: 

want wat voor de een geen 
waarde meer heeft, kan voor de 
ander juist nog waardevol zijn. 
Kapotte apparaten doe je niet 
in de afvalcontainer, maar je le-
vert ze in bij de milieustraat.

De vuilnisman nam de leerlin-
gen mee aan de hand van prak-
tische voorbeelden. Neem bij-
voorbeeld de vuilnisbakken op 
school en kijk eens wat er op een 
dag allemaal wordt weggegooid. 
Koos leerde hoe afval beter 
gescheiden kan worden en hoe 
je zelf voor minder afval kunt 
zorgen.

Een leerzaam en leuk bezoekje! 

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

 

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

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 29 november ds. 
J.E.Th. Nak-Visser, 10.00 uur.  
Eerste zondag van Advent
Kindercafé                                         

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 29 november Eerste 
Adventszondag, Pinksterkerk, 
Camplaan 18: ds. P.I.C. Terp-
stra, Taizé viering. Aanvang 
10u. Crèche voor kinderen tot 
4 jaar, Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 29 november, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge
Zondag 6 december, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge, Kinderkerk
Zondag 13 december, 10u. 
Mevrouw kandidate Hanna 
Rijken, Utrecht

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 29 november Avond-
dienst, 17.30 maaltijd,
18.30 muziek en dankdienst 
m.m.v. Voices of Worship
Na een heerlijke maaltijd 
waarin we elkaar leren kennen 
en onze levenservaring de-
len, nemen we de tijd om God
te aanbidden en te danken.

www.rafael-nehemia.nl

Met een tweetal foto’s gaan we 
de 2de serie van de Camplaan
afsluiten. Het eerste deel was 
vanaf het Wilhelminaplein tot aan 
de Dreef. Het tweede deel vanaf 
de Dreef naar de Raadhuisstraat. 

Hoe anders was het beeld van de 
Camplaan in de jaren 20, zoals op 
de prentbriefkaart uit die tijd is te 
zien. Aan de rechterkant zien we 
Camplaan 51 en we kijken dan 
richting de Dreef. Aan de linker-

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (32)

kant zien we dat de Camplaan 
nog niet volgebouwd is. Ook bij-
zonder het rustige beeld van kin-
deren midden op de weg, nu nog 
nauwelijks voor te stellen. Op de 
nufoto van Harry Opheikens van 
oktober 2015 zien we veel auto’s 
en links is de Camplaan volge-
bouwd. Mocht u verhalen over de 
Camp-laan willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Beeld-
materiaal is ook zeer welkom. 

Onze dierbaren op gepaste 
wijze herdacht

Woensdagavond 18 november was het tijdens de herden-
kingsavond aan de herfstlaan  een komen en gaan van publiek.
Ondanks de regen en strakke wind wisten veel mensen de weg te 
vinden naar dit mooie park.
Bij de ingang  waren een aantal kraampjes geplaatst waar men 
gratis kaarsjes in diverse vormen kon krijgen. Zelfs aan de inwen-
dige mens was gedacht, gratis koffi e met een koekje deed je de 
regen en wind vergeten. Het park was prachtig verlicht, zodat men 
de paden goed  kon volgen. Met hier en daar een brandende vuur-
korf was het een prachtig schouwspel.

Bedankt medewerkers van de begraafplaats, bedankt vele vrijwil-
ligers, jullie hebben er samen voor gezorgd dat wij onze dierbare 
op gepaste wijze konden herdenken.
Bert Kruithof, Heemstede

Lezers schrijven ons

Heemstede - Op de herfstfoto deze keer de Malus-sierappel-
Marry Potter. De Sierappelboom geeft in het voorjaar  zachtro-
ze  bloesem en draagt in het najaar talrijke dieprode vruchten.
Ze blijven soms tot na november hangen. De boom is zeer deco-
ratief en de takken worden ook voor bloemstukjes gebruikt. De
appeltjes kunnen wel anderhalve cm groot worden. Het is een wa-
re zonaanbidder, de Sierappelboom.     Foto: Marenka Groenhuijzen

Decoratieve sierappel
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Blokker boekhandel  is 60 jaar

Van bestsellers tot barometers

Er zijn mensen voor wie de 
aanschaf van een boek onge-
veer hetzelfde is als het kopen 
van een pak waspoeder. Maar 
voor de leesliefhebber heeft 
een boekwinkel iets magisch. 
Al was het alleen om de belofte 
dat een goedgeschreven roman 
je in een andere wereld brengt, 
in het hoofd van personages die 
je steeds beter leert kennen. De 
leesfanaat kent vast het gevoel 
van lichte treurnis als de laatste 
pagina uit is en het boek dicht-
klapt. De geur van een boek, het 
snuffelen langs de schappen, de 
stapels nieuwe bestsellers op de 
tafels, alles maakt je gelukkig. 
Heemstede schijnt van oudsher 
bekend te staan om haar lees-
cultuur. In de vorige eeuw was 
de gemeente diverse boekspeci-
aalzaken rijk, al dan niet in com-
binatie met een beperkte biblio-
theekfunctie en keurig verdeeld 
tussen algemeen, rooms-ka-
tholiek en protestants. De win-
kel van Jacob Blokker, gevestigd 

aan de Bronsteeweg was er een 
van. De Blokker van nu, aan de 
Binnenweg 138 nam Arno Koek, 
aanvankelijk samen met Willeke 
van der Meer, in 2006 over van 
Clemens Hoevenaars en Tos-
ca Heyligers. Maar vóór Jacob 
Blokker werd de zaak al bestierd 
door ene Van Mourik, zo herin-
nert een opmerkzame klant zich 
in de winkel. “Dat is nou pre-
cies wat we zochten in 2006, een 
winkel in een kleine plaats met 
veel persoonlijk contact.” 
De boekhandel van pakweg 60 
jaar geleden bestaat niet meer, 
volgens Koek. “Het imago was 
nogal stoffig en saai. De boek-
handel nieuwe stijl is actueel en 
interactief met lezers en auteurs 
die meer zichtbaar zijn dan vroe-
ger. De televisie heeft daarbij 
een belangrijke rol gespeeld, zo-
als het literaire praatprogramma 
van Adriaan van Dis. Als De We-
reld Draait Door het boek van de 
maand kiest, zit ik met mijn lap-
top in de aanslag om extra exem-

Heemstede – Blokker boekhandel bestaat 60 jaar. Eigenaar 
Arno Koek (51) vierde al eerder dit jaar een bescheiden feest-
je met een andere 60-jarige: Nijntje. Maar hij had net zo goed 
kunnen proosten met John de Mol, Rita Verdonk of Bill Gates. 
Meer voor de hand liggen schrijvers als Ted van Lieshout, Paul 
van Loon of Connie Palmen. Ook een flink deel van Blokkers 
clientèle is van het bouwjaar 1955, bekent Koek. “Wie weet”, 
grinnikt hij, “het jaar is nog niet om.”

plaren bij te bestellen. Je merkt 
de invloed van de media aan de 
vraag in de winkel. Verder is er 
met de invoering van de auto-
matisering een andere dynamiek 
gekomen in het boekenvak. De 
tijd die je bespaart kan nu be-
steed worden aan activiteiten als 
lezingen, signeersessies en inter-
views.” Blokker kreeg in de afge-
lopen jaren de fine fleur van lite-
rair Nederland en daarbuiten op 
bezoek. Als hij dan toch enke-
le hoogtepunten moet noemen, 
springen voor Koek de avond 
met Harry Mulisch bij College 
Hageveld en de ontmoeting met 
de 101-jarige schrijver Hans Keil-
son eruit. Maar even enthousiast 
vertelt hij over publicaties van lo-
kale schrijvers. “Binnenkort komt 
Heemstedenaar Ton Meyer een 
praatje houden over barometers. 
Hij stelde een werkelijk schitte-
rend boek samen over aneroïde 
barometers met prachtige foto’s. 
Dat soort dingen maken mijn vak 
zo boeiend en leuk.”
Internet en de economische cri-
sis zijn niet ongemerkt voorbij-
gegaan aan de boekhandel. “Het 
is echt even spannend geweest. 
Een aanzienlijk aantal boekwin-
kels is verdwenen, maar ik vraag 
me af of die niet ergens de boot 
hebben gemist en niet tijdig 
meegegroeid zijn met een web-

Heemstede - In de etalage van ‘Safe & Secure Van der Meer 
hangt een mooie sliert Zwarte Pieten. Ze zijn geknutseld door 
groepen 1-2 van de Valkenburgerschool. De gezellige sliert is 
door de school aangeboden en bij Safe & Secure zijn ze blij 
met deze decoratieve en creatieve actie. “We krijgen deze zwar-
te Pieten omdat wij de lege doosjes die we overhouden, aan 
de school geven, als knutselmateriaal”, aldus Carla van van der 
Meer van Safe & Secure.
 
Eind november wordt de etalage van de winkel in wintersfeer 
gebracht. Rond deze periode komen kinderen al regelmatig vra-
gen in de winkel wanneer de trein weer komt? De treinbaan en 
de huisjes worden uit de kast gehaald. Het is even wat werk 
maar daar is ‘ie weer: De trein! “Het duurt niet lang of de kin-
deren uit Heemstede staan weer met hun gezichtjes tegen ons 
raam gedrukt.
Wij letten goed op, zodat we de trein kunnen laten rijden zodra 
we de ‘trein-kindjes’ zien. We hopen dat de bezoekers van Win-
kelcentrum Heemstede er net zo van genieten als wij.
Het is nu nog herfst op de treinbaan maar wie weet komt ook 
dit jaar de sneeuwbui over de treinbaan”, zo vertelt Carla en-
thousiast.

Deze periode is het druk bij de sleutelspecialist want afgelopen 
zondag kwamen uit heel het land sleutelspecialisten.
“Wij organiseerden de Technische dag van het Nederlands Sleu-
tel en Sloten Specialisten Gilde (NSSG)”, legt Carla uit. Zelf zit ze 
ook in het bestuur van het NSSG.
“Met kwam hier op bezoek om onderling onze kennis uit te wis-
selen. De oplettende wandelaar op de Binnenweg zag zondag 
ongetwijfeld verschillende bedrijfsbussen geparkeerd staan. 
Er waren collegas’s uit Groningen, Nijmegen, Arnhem, Tilburg, 
Volendam etc. Allemaal collega’s uit het NSSG, dat staat voor 
een betrouwbare en veilige Sleutel-en Sloten Specialist.”

U weet Safe & Secure vast ook te vinden: 
Binnenweg 73, Heemstede.

Tel. 023-5280490, www.safesecure.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.30 uur

Wintersfeer in etalage 
Safe & Secure is traditie

Heemstede - Bent u ook op zoek naar de beste 
verzorging voor uw huid? Bent u benieuwd naar 
de nieuwste producten die helpen tegen tekenen 
van huidveroudering? Of wilt u weten wat u aan 
droge en oncomfortabele huid kunt doen?

Apotheek Groenendaal helpt u verder! De sleu-
tel naar een gezonde en comfortabele huid is te 
vinden in de juiste verzorging. Maar het is niet 
altijd makkelijk om te weten wat het beste voor 
uw huid is.
Kom daarom langs bij apotheek Groenendaal. De 
assistentes staan klaar om u de juiste huidver-
zorging te adviseren. 

Korting
In de dure decembermaand wil apotheek Groe-
nendaal nog iets extra’s doen. De gehele maand 
december krijgt u 21% korting op alle uw Vichy, 
La Roche-Posay en Eucerin aankopen. De assi-
stentes kunnen u alles vertellen over uw huidty-
pe en de conditie van uw huid. Daarnaast zullen 
zij u richtlijnen geven om uw huid optimaal te rei-
nigen en te verzorgen. 
Mis daarom deze unieke kans niet om de ge-
zondheid van uw huid te verbeteren! Kom langs 
in december bij apotheek Groenendaal: telefoon 
023-5293686, Valkenburgerlaan 50 te Heemste-
de. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

21% korting op Vichy, Eucerin en
La Roche-Posay bij apotheek Groenendaal 

winkel en bestelservice. Je moet 
er bovenop zitten, anders verlies 
je klanten.”
Arno Koek en zijn verkoopteam 
willen nog wel 60 jaar door, maar 
dat zal van diverse factoren af-
hangen. “Sommige mensen vin-
den boeken duur, maar je kan 
het ook zo bekijken: een filmbe-
zoek van twee uur kost met z’n 
tweeën gauw 18 euro en van een 
boek kan je avondenlang plezier 
hebben, je zet het in de boeken-
kast, herleest het en leent het uit 
aan een vriendin. De vaste boe-
kenprijs wordt nog drie jaar ge-
handhaafd en wat er daarna 
gaat gebeuren is onduidelijk. 
Met het eventueel loslaten van 

de  prijzen krijgt het vakgebied 
met een totaal nieuwe situatie te 
maken. Wij hebben momenteel 
zo’n 14.000 boeken in voorraad 
en 8000 titels. Als de supermarkt 
ook bestsellers gaat verkopen 
moeten we drastisch terug in 
aantal en zullen bepaalde boe-
ken niet meer uitgegeven wor-
den. Een verarming in het aan-
bod, naar mijn mening.
Voorlopig zie ik de toekomst 
rooskleurig. Sprak men eerst 
over een dreigende  ontlezing, 
nu is er  toch een duidelijke op-
leving in de interesse voor boe-
ken merkbaar en daar worden 
we allemaal blij van.”
Mirjam Goossens 

GroenLinks fractievoorzitter doet mee
Climate Miles:

wandelen voor een leefbare aarde
Heemstede - Van 1 t/m 28 no-
vember loopt Urgenda-direc-
teur Marjan Minnesma 580 ki-
lometer van Utrecht naar Pa-
rijs, waar de Klimaattop plaats-
vindt. Elke dag wandelt een spe-
ciale gast met haar mee en laten 
ze een nieuwe ‘Milestone’ achter 
met een boodschap. Dagelijks 
is het op de TV te zien. De tocht 
eindigt in Parijs, waar begin de-

cember de Klimaattop wordt ge-
houden. Wereldleiders moeten 
dan besluiten nemen over het 
klimaatbeleid voor de komende 
decennia. Eric de Zeeuw, voor-
zitter van de GroenLinksfrac-
tie in Heemstede loopt het laat-
ste traject mee. Hij zegt: “Toen ik 
mijn reis naar Parijs reserveerde, 
dacht ik te gaan lopen voor een 
wereld waarin we geen grond-

stoffen meer verspillen en die 
in 2030 CO2-neutraal is. En na-
tuurlijk voor een goed resultaat 
van de klimaattop, want het is 
2 voor 12, of ‘code oranje’ zoals 
het KNMI stelt. Nu, na aansla-
gen in Parijs, Beiroet en de ter-
reurdreiging in Brussel, zie ik de 
laatste etappe van de Climate 
Miles ook als een actie voor vre-
de en tegen terreur.”
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Heemstede – Combattimen-
to heeft een onuitwisbare indruk 
achtergelaten afgelopen vrijdag 
in de Oude Kerk. Het muziek-
ensemble bracht daar hun pro-
gramma Dolci d’Italia ten ge-
hore, met hoogstandjes uit  de  
Italiaanse barokmuziek. Met 
prachtige sonates en passaca-
glio’s (composities in meestal 
een driedelige maatsoort, ont-
staan in de barok uit waarschijn-
lijk een Spaanse dans). De-
ze ‘zoetigheden’ zijn geschre-
ven door de crème-de la-crème 
van Italiaanse barokcomponisten 
zoals Marini, Corelli en Brescia-
nello. In de akoestiek en ambi-
ance van de Oude Kerk, kwamen 
deze barokuitvoeringen tot hun 

volste recht: vol, warm en ge- 
voelig met zuivere emotie. De 
musici, omringd met de geëx-
poseerde kunstwerken van het 
Heemsteedse kunstenaarsecht-
paar Daniels, maakten indruk 
met hun muzikale virtuositeit.  
Een prachtige passacaglia in 
g van de Duitse componist 
Georg Muffat werd solo op de 
klavecimbel gespeeld door Pie-
ter Dirksen. Het prachtige en 
imposante instrument was niet 
alleen een lust voor het oor, maar 
ook voor het oog. En als delici-
euze afsluiter opus 3 uit L’Estro 
Armonico  en Concert VIII voor 
twee violen in a RV 522 van hand 
van de vermaarde componist 
Antonio Vivaldi.

Italiaanse geneugten voeren 
boventoon in Oude Kerk

Foto’s: bartjonkerproductions@yahoo.com © 2015

Heemstede – De 139ste kerk-
bollenveiling was als van-
ouds. Veel komische momen-
ten, veel gelachen, een stamp-
vol EHBO gebouw en veel jeugd 
die gewend is om in de late uur-
tjes door te gaan. Met een  op-
brengst die hoger was dan vorig 
jaar en 14.799,-- euro bedroeg. 
Een geweldige opbrengst en met 
de opbrengst van vorig jaar mis-
schien goed voor de aanschaf 

van een nieuwe verwarming voor 
de St.Bavokerk. Een van de ka-
vels was een etentje voor twee 
personen, verzorgd door Nel de 
Groot en Nellie v.d.Weiden bij 
een van hen thuis. Gewone Hol-
landse pot zoals de dames zei-
den. Dat etentje werd een strijd-
punt tussen twee partijen, waar-
voor uiteindelijk 320 euro be-
taald werd. Zo komt de kerk er 
warmpjes bij te zitten. Een, ove-

rigens zwijgende, zangkana-
rie, voor de kenners een water-
slager, zelf gekweekt door Peter 
Jongeneelen, werd met garantie 
geveild. Niet zingen dan ruilen, 
maar als je weet dat de vader 
van deze kanarie Pavarotti heet, 
dan zit ie al gauw in het Bavo-
koor. Veel inbreng van parochi-
anen die flessen drank sponsor-
den, oliebollen gaan bakken met 
oudjaar, stofzuigen bij u thuis. 
Onmisbaar is de inbreng van de 
winkeliers in Heemstede die veel 
leuke artikelen inbrachten en de 
vele ambachtelijke slagers, bak-
kers, groentemannen en patis-
siers die hun specialiteiten aan-
boden ter veiling. Al is het aantal 
bloembollenheren teruggelopen, 
de kracht van de kerkbollenvei-
ling is nog altijd het respectabe-
le aantal bloembollenpakketten, 
de azalea`s, de amaryllissen en 
de kerstrozen. De kopers kregen 
hun waren keurig mee in een 
nieuwe jute tas, in plaats van de 
milieuvervuilende plastic tasjes. 
Met die jute tassen kan je nog 
maanden de boodschappen ha-
len. De organisatie was heel blij 
met de hoge opbrengst, de paro-
chianen met de nieuwe verwar-
ming die de kerk weer in stand 
houdt voor de volgende genera-
ties, waarvoor alle kerkbollenvei-
lingen ooit bedoeld waren. Zoals 
het hoort, onder toezicht van no-
taris E. Huisman, georganiseerd 
door heel veel vrijwilligers.  
Ton van den Brink 

Kerkbollenveiling 139 jaar jong

Goede wijn behoeft geen krans. 
En dat bleek ook na het con-
cert, waar wijnimporteur Paul 
Brantjes de concertbezoekers 
liet kennismaken met geroem-
de hoogstandjes uit de Itali-
aanse wijncultuur in de Pau-
wehof. Deze wijnproeverij ge-
noot eveneens veel belang-
stelling en werd door de aan- 
wezigen zeer gewaardeerd. Al-
om zeer enthousiaste reacties 
over deze Italiaanse avond, die 
velen in vervoering bracht. Een 
doorslaand succes.
Bart Jonker

Katinka Polderman tiert 
welig in Theater de Luifel
Heemstede - Onverstoorbaar, 
gortdroog, licht absurdistisch, 
hilarisch en ontroerend. Dat zijn 
de etiketten die op cabaretière 
Katinka Polderman kunnen wor-
den geplakt.
Vrijdag 4 december is dat te ve-
rifiëren, want dan treedt zij op in 
Theater de Luifel in Heemstede 
met haar programma Polderman 
tiert welig.
 
Al ruim tien jaar geldt droogkloot 
Katinka Polderman als één van 
de best bewaarde geheimen van 
de Nederlandse en Vlaamse the-
aters.
Toch maakte ze al vier voorstel-
lingen vol vrolijk cynisme, sub-

Heemstede 13 t/m 19 november 2015
 

Huwelijken:
Johannes J. van Arkel & Natascha de Haan

Alexander Mantz & Daniëlle M. Krol

Geboorteaangiften
Joey R. de Kruijff, zoon van M.G. de Kruijff & A. de Boer

Lauren L.G. Ramanathan, dochter van T.E.E. Ramanathan & 
C.G.A.E. Gijsen

Kees H.J. Thissen, zoon van M. Thissen en E.A.M. Hupsch
 

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

tiele lompheid, doortimmerde 
liedjes en hilarische oneliners. 
En Polderman tiert welig voort, 
ook in dit vijfde programma.
 
Geen stemverheffing
Niet met stemverheffingen en 
schreeuwerij, maar met krullet-
ters, goed gerijmde liedjes en
vakkundig afgewogen woorden. 
Want áls Polderman tiert, dan 
tiert ze welig.
We kennen Polderman allemaal 
van haar soms gevoelige, soms 
hilarische maar altijd virtuoze 
liedjes.
“Polderman schrijft kleine, broze 
liedjes met een twist.”
               
Evenwichtig
Katinka Polderman brengt géén 
korte hilarische scènes, géén 
tragische typetjes die schuren en 
schrijnen en zij is geen uitbundi-
ge spraakwaterval.
Polderman is niet hip, snel en 
vlot, maar rustig, evenwichtig 
en nuchter. Ook wel eens pret-
tig, toch?
 
Polderman tiert welig vangt aan 
om 20:15 uur; entree: 18,50.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.
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Dagen na de terroristische 
aanslagen van Parijs… 

Diepbedroefd waren wij over de recente terreuraanslagen in
Parijs. Wij vluchtelingen, veel van ons moslims, voelden het zo. 
Hard en pijnlijk uit het oogpunt van de algehele mensheid. Som-
migen van ons maakten zich zorgen ook over boze reacties van de 
mensen die niet goed onderscheid kunnen maken tussen terroris-
tische en extremistische groepen en de gewone moslims in Euro-
pa. Vooral pasaangekomen vluchtelingen.
Ik ben een van degenen die de gevolgen van deze afschuwelijke 
aanvallen vreesde.
Ik ging naar Nijmegen afgelopen zaterdag, met een vriend naar 
een demonstratie. Wat gebeurde er in Nijmegen en zouden mijn 
angsten daar worden verdreven?!
Terwijl ik wachtte op hem zag ik een aantal jonge mannen en
vrouwen, waarvan de meeste Nederlanders, met vlaggen, foto’s en 
banners rond een platform met luidsprekers en microfoons.
Dit was een demonstratie vóór  vluchtelingen. Ze  veroordeelden 
uitingen van racisme of haat. En verwelkomden vluchtelingen.
Wat me opviel en wat ik bewonderde, was dat het plaatsvond 
slechts enkele dagen nadat een van de ergste terreuraanslagen 
op onschuldige mensen plaatsvond, uitgevoerd door een aantal 
buitenlanders woonachtig in Europa.
Het was een scène van hoop omdat mensen, ondanks wat er
gebeurd was, nog steeds vluchtelingen welkom heten. 
In de tussentijd vind ik dat het van ons   een inspanning vraagt om 
onze inzet voor de maatschappij en verantwoordelijkheid te ne-
men. Juist omdat deze maatschappij ons blijft verwelkomen in de 
meest moeilijke momenten.
Ik voelde een rilling en tranen in mijn ogen toen ik keek naar de  
banners van ‘welkom’ en de brui-
sende kreten in het voordeel van 
ons en van de strijd tegen het ter-
rorisme. Ik voelde veel hoop. Al 
mijn angsten eerder die dag waren 
onjuist. Deze mensen in Nijmegen 
met hun banners en vlaggen ver-
dienen dat we onze hoed afnemen 
voor hen omdat zijn ons een veilig 
land gunnen.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column

Tijdelijke huisvesting asielzoekers
met verblijfsvergunning bij Hartekamp

Ook is de gemeente Heemstede 
in overleg over meer kleinscha-
lige tijdelijke woonruimte zodat 
er meer statushouders boven-
op de taakstelling op korte ter-

mijn tijdelijk gehuisvest kunnen 
worden.
De bewoners van de Hartekamp 
en hun ouders/ondersteuners en 
de omwonenden zijn inmiddels 

Heemstede - De gemeenten in de regio Kennemerland wer-
ken nauw samen bij de opvang van vluchtelingen. Onderdeel 
van de regionale afspraken is de tijdelijke huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning (‘statushouders’). 
In Heemstede krijgen vanaf 1 april 2016 (maximaal) 33 sta-
tushouders tijdelijke woonruimte op het terrein van de Harte-
kamp aan de Herenweg. Het gaat om ongeveer 7 á 8 verblijfs-
gerechtigde gezinnen die wachten op permanente huisvesting 
in deze regio. Door deze mensen alvast tijdelijke woonruimte 
te bieden komt in de asielzoekerscentra waar deze mensen nu 
verblijven weer ruimte voor mensen die nog de asielprocedu-
re moeten doorlopen.

geïnformeerd. Alle info is te vin-
den op de website www.heem-
stede.nl (via ‘Hoe helpt Heem-
stede vluchtelingen?’). 
Noodopvang van grote groe-
pen asielzoekers die de proce-
dure nog moeten doorlopen is in 
Heemstede niet mogelijk, omdat 
hiervoor geen grote locaties be-
schikbaar zijn. Wel kan door het 
COA een beroep op Heemstede 
worden gedaan voor crisisnood-
opvang in de sporthal Groenen-
daal aan de Sportparklaan. Het 
gaat dan om maximaal 72 uur. 
Mocht dit gaan spelen, dan wor-
den omwonenden geïnformeerd 
zodra de gemeente bericht krijgt. 

‘Krijg de kleren’ spel was waar spektakel

Feestelijke prijsuitreiking 
250.000ste klant bij Vintage Store
Heemstede - Afgelopen week-
end vierde The Vintage Store aan 
de Cruquiusweg feest. Twee da-
gen lang stond de winkel in te-
ken van het ontvangen van de 
250.000ste klant. Diverse activi-
teiten en events waren georga-
niseerd om er een groot feest 
van te maken. Binnen drie jaar 
de 250.000ste klant mogen ont-
vangen is nogal wat, er zijn maar 
weinig winkels die dat voor el-
kaar krijgen in deze tijd. Zowel 
zaterdag als zondag werd muzi-
kaal omlijst door een echte DJ. 
De eerste vijftig klanten op za-
terdagmorgen ontvingen een 
gratis ontbijt.
Het bekende tv-spel ‘krijg de 
kleren’ van Gordon werd in de 
middag gespeeld en dit was een 
waar spektakel, met vele dames 
die over elkaar heen vielen met 
de hoop om een mooie prijs te 
bemachtigen! Ieder uur werd er 
een klant verrast met een mooie 
prijs. Uiteindelijk kwam op zon-
dagmiddag net na drie uur de 
250.000ste klant bij de kassa. 
De familie Hendriks uit Nieuw-

Vennep was de gelukkige. Een 
paar tellen later stonden zij he-
lemaal perplex en klaar voor de 
fotograaf met vele prijzen in hun 
handen. Zo krijgen zij de cheque 
die recht geeft op een weekend 
lang de Nederlandse wegen op 
in een nieuwe FIAT 500 X (aan-
geboden door auto-Halan) en 
vele lekkernijen en diverse waar-
debonnen.

Voorafgaand werden aan de 
laatste vijftig klanten goodiebags 
uitgedeeld.

Dit grootste feest werd mede 
mogelijk gemaakt door de sa-
menwerking met vele Heem-
steedse winkeliers en andere 
partijen die The Vintage Store en 
haar vele klanten een warm hart 
toedragen.

Heemstede – Chocolaterie van 
Dam, wie kent de winkel niet?! 
Niet alleen in chocolaterie is Van 
Dam overigens bekend maar in 
de zomer ook van het heerlijke 
ijs waar de mensen meestal in 
rijen voor de winkel voor gaan 
staan! Van Dam bestaat nu 20 
jaar in Heemstede maar de ge-
schiedenis gaat nog veel verder 
terug…
Je kunt stellen dat de familie 
Van Dam zelfs al ruim een eeuw 
in het vak zit. Het begon alle-
maal in 1901, dus 114 jaar gele-

den! De huidige eigenaar is Wil-
lem van Dam en zijn overgroot-
vader startte in 1901met banket 
en chocolade.
In 1928 is Willem zijn opa in de 
zaak gegaan en 40 jaar later wa-
ren het Willem’s ouders, in 1968, 
die de zaak overnamen.
In 1995 namen Willem en Miran-
da het stokje over en begonnen 
deze zaak aan de Raadhuisstraat 
60. Ze wilden graag de wel-
bekende naam voortzetten en 
daarbij echt ‘selfmade’ een eigen 
zaak opzetten.

Dat is ze zeker gelukt. Nu na 20 
jaar is Van Dam een actief be-
trokken ondernemer met altijd 
leuk acties en altijd eerlijke kwa-
liteit. Er wordt gewerkt met duur-
zame producten. Willem en Mi-
randa hebben van hun zaak een 
bekende onderneming gemaakt! 

De ‘20 jaar actie’ die Van Dam 
organiseert duurt 4 dagen lang. 
Op donderdag, vrijdag  zater-
dag en zondag (dus van 26 t/m 
29 november koopt u een  Sint-
pakket voor maar 20,- in plaats 

van 27,50. In dit pakket: 250 gram 
roomborstplaat, 250 gram mar-
sepein krieltjes en een chocola-
deletter naar keuze.

Maximaal 1 sintpakket per per-
soon. U vindt Van Dam natuur-
lijk aan de Raadhuisstraat 60, 
Heemstede. Tel. 023-5478877.

 Familie met meer dan 100 jaar ervaring in chocolaterie

Van Dam 20 jaar in Heemstede!

Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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Vrijwilligersprijs 2015 voor HBC 
Jeugdweekendcommissie G-voetbal
Heemstede – Tientallen vrij-
willigers die zich inzetten voor 
mensen die wat extra onder-
steuning kunnen gebruiken wa-
ren woensdagavond bijeen voor 
de bekendmaking van de vrijwil-
ligersprijs 2015. Het thema van 
de Heemsteedse vrijwilligers-
prijs 2015 was ‘Ruimte voor Be-
perking’. De gemeente Heemste-
de wil met deze prijs zichtbaar 
maken dat steeds meer vrijwil-
ligersorganisaties een plek bie-
den voor kinderen en jongeren 
met een beperking: als lid van de 
vereniging, als deelnemer en/of 
als vrijwilliger. Wethouder Rem-

co Ates verwelkomde de vrijwil-
ligers met: “In Heemstede zijn 
duizenden vrijwilligers op heel 
veel verschillende manieren ac-
tief. Hun inzet is van groot belang 
voor de lokale samenleving. Veel 
Heemstedenaren kunnen leu-
ke dingen doen, lekker sporten 
of krijgen af en toe een steuntje 
in de rug als het even tegen zit, 
dankzij een betrokken vrijwilli-
ger.” José van Duin, Vrijwilligers-
punt Heemstede, stelde de jury 
voor: Saskia van Ooijen van Dor-
cas Heemstede, de winnaar van 
vorig jaar. Esther Groenheide van 
de Stichting Thuiszorg Gehandi-
capten en Annelies van der Have 
namens de gemeenteraad van 
Heemstede. Alle vier de geno-
mineerde organisaties kwamen 
naar voren met als de winnaar: 
SV HBC Jeugdweekendcom-
missie–G-voetbalteam. Wet-
houder Ates overhandigde de 
oorkonde aan Fabienne van der 
Tas die gelijk omarmd werd door 
de hele commissie. HBC heeft 
een G-voetbalteam, het team valt 
onder de jeugd. Ieder jaar wordt 
een jeugdweekend georgani-
seerd, een begrip binnen en ook 
buiten HBC, waar ook de spelers 

van het G-team aan deel nemen. 
De Jeugd Weekend Commissie 
maakt het ieder jaar weer moge-
lijk dat de G-spelers mee kunnen 
doen. Een bijzondere vermelding 
hierbij voor Frank Kerver, die als 
jonge vrijwilliger begeleider en 
trainer is. De ervaringen zijn heel 
leuk en positief. Zelfs zo dat er 
vragen komen van andere ver-
enigingen in de regio om deel te 
kunnen nemen. De prijs van 250 
euro kunnen ze hard gebruiken.

KR&ZV Het Spaarne–
Commissie Aangepast
Roeien (CAR)
De commissie aangepast roeien 
biedt mensen met een chroni-
sche ziekte, beperking (lichame-
lijk, zintuigelijk, verstandelijk) de 
mogelijkheid om de roeisport te 
beoefenen. Ze doet dit al 30 jaar. 
De commissie maakt gebruik 
van speciaal opgeleide instruc-
teurs en vrijwilligers (roeimaten). 
Aangepast roeien staat open 
voor alle leeftijden. Elk jaar is er 
een groep van ongeveer 25 per-
sonen, waarvan zes tieners, die 
op deze wijze wordt begeleid. Er 
is een groep van 30 instructeurs 
en vrijwilligers bij betrokken. De 

commissie aangepast roeien is 
voor de KNRB een expertisecen-
trum en helpt op dit gebied ook 
andere roeiverenigingen.

Scouting WABO–Begeleiding 
bij de Sherpa’s
Zeer bekend in Heemstede en 
met enig gejuich ontvangen, 
kwamen veel leden van de Scou-
ting WABO het podium op. Zij 
proberen voor iedereen een plek 
te bieden om scoutingactivitei-
ten te ondernemen. Bij scouting 
kun je van alles doen en leren, 
ook als je een beperking hebt. 
Bij de Sherpa-groep, leeftijd 14–
18 jaar zijn er leden ook met een 
beperking. Door de coachende 
rol van de leiding, in het bijzon-
der Renske van Assema, worden 
de jeugdleden gestimuleerd el-
kaar te helpen daar waar nodig 

is. Bij opkomsten wordt rekening 
gehouden dat iedereen met de 
activiteiten mee kan doen. Soms 
houdt dit in dat je aanpassingen 
moet doen, de ervaring is als een 
jeugdlid haar grenzen heeft ver-
legd, dit de mooiste beloning is.

Stichting Onbeperkt Doen–
Sneeuwdag
Zomaar uit het niets opgekomen 
was daar de Stichting Onbeperkt 
Doen. Ontstaan vanuit een initi-
atief van twee werknemers van 
De Hartekampgroep. Het doel 
van Onbeperkt Doen is om men-
sen met welke beperking dan 
ook en hun netwerk te motive-
ren om onbeperkt te dromen, 
te denken en vooral te doen. In 
2013 was de eerste Sneeuwdag 
bij SnowPlanet in Spaarnwoude 
met 50 deelnemers, twee jaar la-
ter in 2015 waren dit er 150. Het 
initiatief maakt voor ouders dui-
delijk dat wintersport met hun 
kinderen wel degelijk mogelijk 
is. Heel veel glimlachen van oor 
tot oor. Een hartverwarmend ini-
tiatief!

De muziek werd dit jaar verzorgd 
door Trio Pantaloni, het eindexa-
menvak muziek bij het ECL in 
Haarlem, heeft de leden van dit 
trio bij elkaar gebracht. Ze speel-
den jazz en blues en mogen dat 
nog lang blijven doen.
Ton van den Brink

Regio - Gerritse IJzerwaren 
heeft op 28 september haar 38e 
vestiging geopend in het pand 
van de voormalige Timmerfa-
briek Waarderpolder aan de 
Jan van Geunsweg 4-6 in Haar-
lem. Gerritse Haarlem is de 38e 
vestiging van Isero IJzerwaren-

groep. Deze technische groot-
handel voor de bouw en in-
dustrie heeft al 100 jaar erva-
ring op het gebied van ijzerwa-
ren, hang- en sluitwerk, gereed-
schap, werkkleding, persoonlij-
ke beschermingsmiddelen, deu-
ren en verf. Gerritse Haarlem is 

5 dagen per week geopend van-
af 07.00 uur en bezorgt de arti-
kelen twee keer gratis op locatie. 
De uitbreiding naar Haarlem is 
voor Gerritse IJzerwaren een lo-
gische stap om klanten in de re-
gio Haarlem nog beter te bedie-
nen en sluit logistiek goed aan 

bij de vestigingen Nieuw-Ven-
nep en Amsterdam. Gerritse is 
gericht op aannemers, loodgie-
ters, installateurs, meubelber-
drijven en autobedrijven en voor 
iedereen die een schroefje nodig 
heeft. Dat schroefje is meestal 
simpel te vinden, op veel werk- 
of bouwplaatsen is een proac-
tief advies of een concrete op-
lossing nodig, of het nu gaat om 
de inrichting van uw bouwplaats 
of advies over de ideale gehoor-
bescherming of kleding, Gerrit-
se ondersteunt op de best mo-
gelijke manier. Ze denken graag 
in oplossingen. Met spoed stei-
gers bezorgen of klimmateriaal 
laten keuren, vakkundige mede-
werkers staan klaar  en alles is 
mogelijk. Erwin vertelt ondertus-
sen even hoe hij onlangs bij de 
spoedinrichting van een bouw-
keet een hele waslijst bij zich 
had en ook nog even een plant 
had meegenomen van Intra-
tuin. Of die afgebrande keet die 
maandag weer moest starten, 
kostte wel een weekendje rond-

bellen, maar tweehonderd man 
konden toch maandag weer aan 
de slag, dankzij drie bussen kle-
ding, bouwhelmen en schoenen. 
Gerritse denkt mee over bouw-
plaats inrichting en verzorgt trai-
ningen. Daarnaast biedt Gerrit-
se ook diverse digitale oplos-
singen zoals een handige app 
om voorraden te scannen, een 
webshop en een web omgeving 
waarin de klant zijn machine-
park kan administreren met bij-
behorende labels, keuringen 
en certificaten. Nog een zeker-
heid is dat bij Gerritse afspraak 
is afspraak voorop staat. De or-
ganisatie telt 38 vestigingen in 
Midden en Zuid Nederland, een 
distributiecentrum en een web-
winkel.
De grote deuren aan de Jan van 
Geunsweg staan open, gemak-
kelijk toegankelijk en de vak-
kundige en vriendelijke mede-
werkers staat voor u klaar om u 
te helpen, ook voor uw verfklus 
of dat schroefje.
Ton van den Brink  

Gerritse IJzerwaren groep nu in Haarlem
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Grote opkomst najaarsbijeenkomst historische vereniging HVHB
Heemstede - Ondanks het 
slechte weer was de zaal van de 
Agnietenkapel in Bennebroek 
helemaal gevuld, afgelopen don-
derdag 19 november.
Het ledental van de Historische 
Vereniging Heemstede Ben-
nebroek groeit gestaag omdat 
steeds meer inwoners  meer over 
hun woonplaats willen weten.  
Er was een mooi programma sa-
mengesteld. Na de huishoude-
lijke mededelingen en het kie-
zen van Alexander Koopman als 
nieuwe penningmeester, was het 
podium voor architectuurhistori-
cus Wim de Wagt. Hij voerde de 
aanwezigen mee langs panden 
in Heemstede die mogelijk kun-
nen worden toegevoegd aan de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
Gek eigenlijk als je in Heemste-
de woont en dagelijks woningen 
en gebouwen passeert en dan 
zelden stilstaat bij hun ontstaan 
en schoonheid. De Wagt had dat 
wel gedaan. Hij diepte bouwte-
keningen op in de archieven en 
toonde aan de hand van dia’s 
waarom bepaalde gebouwen 
en woonhuizen van architecto-
nische waarde zijn. Het ging De 
Wagt om panden die gebouwd 

zijn na de oorlog. De periode 
van de wederopbouw kenmerk-
te zich door woningschaarste 
en vele economische initiatie-
ven. Hij bezocht 60 objecten en 
selecteerde daaruit 12 toppers 
en 12 subtoppers. In Heemstede 
werd na de oorlog fl ink gebouwd 
en het aardige is dat er naast 
eengezinswoningen ook fl atge-
bouwen en luxe tot zeer luxe vil-
la’s zijn neergezet. Om zijn ver-
haal te onderstrepen liet hij werk 
zien van architect Stevens. Deze 
architect bouwde veel in Heem-
stede. Van zijn tekentafel kwam 
de wijk rond het oude Slot tot 
stand, de Glipperdreef (1959), 
Troestralaan (1956), galerijfl ats 
Overijssellaan (1967) en het ou-
de politiebureau (nu Thunis-
sen bouw). Uit de voorbeelden 
bleken de zeer uiteenlopende 
bouwstijlen. Ook kleine details 
zoals de hoekbalkons op het Val-
kenburgerplein en het dak van 
het fl atgebouw nabij de brug op 
de Dreef. De Pinksterkerk op de 
Camplaan vertoont overeenkom-
sten met het oude postkantoor. 
Beton en gekleurd glas werd een 
nieuwe stijl tijdens de wederop-
bouw.  Het werd duidelijk hoe 

Wethouder Ates ontvangt het rapport van voorzitter Jaap Verschoor.

en door wie Heemstede van na 
de oorlog is geworden zoals het 
er rond de jaren 70 uitzag. Ten 
slotte bood voorzitter Jaap Ver-
schoor wethouder Ates het he-
le rapport aan inclusief de lijst 

met toppers die in de ogen van 
de vereniging een plaats op de 
gemeentelijke monumentensta-
tus verdienen. Het is de politiek 
die hier uiteindelijk over beslist. 
Een zeer leerzame avond voor de 

HVHB-leden. Voor interesse over 
al het moois dat Heemstede be-
zit en de historie kunt u altijd te-
recht bij de vereniging. Bijvoor-
beeld op www.hv-hb.nl.
Eric van Westerloo

Heemstede - Ruim 60 jaar lang bezoekt de Goedheilig-
man op uitnodiging van de winkeliers in de Jan van Goy-
enstraat deze winkelstraat. Met zijn Pieten liet hij op za-
terdag 21 november zien dat het lopen en werken op een 
dak hem en zijn knechten nog altijd goed afgaat. De kin-
deren, ouders, grootouders stonden al lang te wachten 
voorat de Sint zich dan eindelijk liet zien. Het moet don-
ker zijn of - nog beter - donker zijn én volle maan die 
door de bomen schijnt. Pas dan klinkt het… zie de maan 
schijnt door de bomen…. zoals het is bedoeld. De maan 
deed haar best en liet zich tussen de bedrijven door nog 
even zien.
De gezichten van de kleintjes zijn een fi lm waard. De een 
is bang voor het onbekende. Gaat er iets gebeuren waar 
hij of zij geen weet van heeft? Anderen staan stoer naast 
hun ouders alsof het de gewoonste zaak van de wereld is 
dat de Goedheiligman zomaar op het dak staat. Er moest 

natuurlijk veel worden gezongen en de meeste deden dat 
dan ook uit volle borst. Als je op de schouder van vader 
mag zitten heb je als kleine man of vrouw goed zicht op 
het dak. Met open mond en helemaal geconcentreerd la-
ten de kleintjes zich het schouwspel voor hun ogen vol-
trekken. 
Traditioneel laat de Sint de kinderen weten dat zij deze 
avond hun schoen mogen zetten. Of er iets in de schoen 
komt blijft altijd spannend. Zover bekend vergeet de Sint 
Nicolaas geen kinderen in zijn tocht langs de huizen. Dus 
heel vroeg opstaan en kijken wat er door de schoorsteen 
is gekomen. Aangezien vele kinderen en hun familie naar 
de Jan van Goyenstraat komen om hier getuige van te 
zijn, vertelde de Sint dat hij ook het komende jaar weer 
zijn vriendjes en vriendinnetjes in deze populaire winkel-
straat zal bezoeken. 
Eric van Westerloo

‘Sint op het dak’ een traditie van decennia 

Heemstede - Ruim 60 jaar lang bezoekt de Goedheilig-
man op uitnodiging van de winkeliers in de Jan van Goy-

Naar de fi lm
Op woensdag 2 december 
kunt u bij Casca een Neder-
landse thriller naar een boek 
van Esther Verhoef bekijken, 
met Loes Haverkort, Mark 
van Eeuwen en Peter Paul 
Muller in de hoofdrollen.

De fi lm is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, entree is 
7,00 euro.
Om te reserveren kunt u 
bellen van maandag tot en 
met donderdag tussen 9.00 
en 16.00 uur en op vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur:
tel. (023)548 38 28 kies 1.
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Parkinson Café 2 december
Regio - Woensdag 2 december 
vindt het lustrumfeest plaats met 
de theatervoorstelling ‘Trillen-
de tranen’ door Hans Holtslag, 

acteur en parkinsonpatiënt. Een 
vertelling over anders leven - 
over jezelf opnieuw uitvinden - 
in een continu uitdagende om-

geving. In Wijkcentrum De Ring-
vaart, Floris van Adrichemlaan 
98, Haarlem van 14.00 tot 16.00 
uur.
Informatie: 023-5278170 of 
5270909.

Buitenplaatsen in Kennemerland
zijn weer 23 gastheren rijker
Regio - Een gezelschap van bui-
tenplaatsen en ondernemers 
heeft vrijdag 20 november suc-
cesvol de IVN-cursus Gastheer 
van de Buitenplaatsen in Kenne-
merland afgerond.
Hierin hebben zij kennis verwor-
ven over de rijke historie, diverse 
landschapsstijlen en bijzonde-
re natuur op de buitenplaatsen 
en landgoederen. Als cursusop-
dracht hebben de deelnemers 
samengewerkt aan het ontwik-
kelen van een toeristisch arran-
gement. Daarin werkten ze  sa-
men met de buitenplaatsen Els-
wout, Duin- en Kruidberg, Beec-
kestijn en Marquette.
Een greep uit de ideeën: wan-

del- en fietsroutes, meerdaagse 
historische arrangementen tot 
belevingsapps. In hun presen-
taties gingen de cursisten zelfs 
terug in de tijd en traden zij in 
de voetsporen van ‘Jacob Bo-
reel’ of stonden ridders op wacht 
bij de poort van landgoed Mar-
quette.  Met deze arrangemen-
ten dragen de gastheren bij aan 
het programma van Buitenplaat-
sen in Beeld. 
IVN (Instituut voor Natuuredu-
catie- en duurzaamheid) leidt al 
enkele jaren met succes onder-
nemers op tot ‘ambassadeur van 
het landschap’. In Noord-Hol-
land zijn dat er al meer dan hon-
derdtwintig.

Cadeaumarkt 
Schalkweide

Regio - Zaterdag 28 novem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur 
is er in Woonzorgcentrum 
Schalkweide een Cadeau-
markt. U vindt er een divers 
aanbod van kleine cadeau-
tjes, hebbedingetjes, lekker-
nijen, handwerkspullen, kerst-
kaarten en andere zelfge-
maakte spullen. Gratis entree 
in Woonzorgcentrum Schalk-
weide, Floris van Adrichem-
laan 15 te Haarlem, telefoon 
023 - 892 2900.

Dirk Scheele met z’n leukste liedjes in de Luifel
Heemstede - Kinderpopster 
Dirk Scheele toert al 15 jaar met 
zijn vrolijke kinderliedjes langs 
theaters en poppodia in Neder-
land en België. Zaterdag 6 de-
cember treedt hij tweemaal op in 
Theater de Luifel in Heemstede.
In zijn theatervoorstellingen (op 
6 december om 11.00 uur én 
14.30 uur) brengt Dirk Schee-
le de kinderen op speelse wijze 
liefde voor muziek bij.
Hij speelt naast z’n favoriete in-
strument de gitaar ook diver-
se andere instrumenten, maar 
maakt ook muziek met bestek, 
sleutelbossen, gereedschap en 
speelgoed! Elk liedje is een klein 
theaterstuk en alle kinderen in 
de zaal mogen volop meedoen. 
Eén groot kinderfeest!
 
Gevarieerd repetoire
Ieder kind heeft wel zijn eigen fa-
voriete Dirkliedje. In de solovoor-

stelling Op stap met z’n leukste 
liedjes speelt Dirk Scheele daar 
knap en vrolijk op in. 
Per voorstelling varieert het re-
pertoire, en wordt het al naar ge-
lang de situatie en sfeer afge-
stemd op het jonge publiek.
Natuurlijk is er volop ruimte 
voor verzoeknummertjes. Diver-
se genres als rock & roll, blues, 
pop en wereldmuziek passeren 

de revue in een eigen herken-
bare stijl. De liedjes zijn afwisse-
lend ingetogen en opzwepend, 
kunnen gemakkelijk meegezon-
gen worden en nodigen uit om 
actief mee te doen.
 
Muziektherapeut
Scheele begon als muziekthera-
peut voor verstandelijk gehandi-
capte kinderen. Voor hen schreef 
hij zijn eerste kinderliedjes. De 
liedjes sloegen aan, ook buiten 
zijn werk. Daarom maakte Dirk 
de overstap naar het theater.

Theater de Luifel vindt u aan de 
Herenweg 96 Heemstede. En-
tree: 12,50 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling.

In de Luifel: Lebbis, de man met 
bewijsdrang en teveel energie
Heemstede - Hans Sibbel is 
weer terug op de vaderlandse 
podia. Vol vuur en furieuze tira-
des tegen alles wat er niet deugt 
aan de wereld.
In zijn nieuwe programma De 
Paardenpoetser toont hij -onder 
zijn artiestennaam Lebbis- na-
drukkelijk aan dat hij heeft bij-
geleerd. Zaterdag 5 december te 
zien in Theater de Luifel.
De man van scherpzinnige idee-
en, inspiratie en ongebreidel-
de energie is terug! Lebbis heeft 
weer bijgeleerd.
Zijn voortschrijdend inzicht en 
wijsheid met het klimmen der ja-
ren gekoppeld aan een bewijs-
drang en teveel energie voor zijn 
leeftijd leveren weer een heerlij-
ke avond op.
Voor degenen die Lebbis nog 
nooit live hebben gezien maar 
dat nu graag zouden willen, is 
hier een tip om u in te lezen en 

te kijken.
Zodat u er klaar voor bent. Goo-
gle ‘de haringkoning’, kijk naar 
de foto’s en leer dat het een 
riemvis is.
 
Hoog tempo
NRC schreef over zijn vorige pro-
gramma Het Grijze Gebied: “Ra-
zendsnelle Lebbis neemt het la-
chen zeer serieus. Nadat zijn vo-
rige programma De Poelifinario 
voor het beste cabaretprogram-
ma van dat seizoen kreeg,
gaat Lebbis op diezelfde lijn ver-
der. In hoog tempo rijgt hij het 
ene onderwerp aan het ande-
re en creëert zodoende één on-
onderbroken reeks gedachte-
sprongen.”
En het verhaal van zijn nieuwe 
programma De Paardenpoetser? 
Dat vertelt Lebbis u wel!
Tot in Theater de Luifel.
De Paardenpoetser begint om 

Heemsteedse kunstenaars 
begeleiden Hartekampjongeren 
Heemstede - ‘Onder een regen-
boog van liefde’ is een bijzonder 
samenwerkingsproject van Hart, 
Werk & Kunst (kunstenaars met 
een verstandelijke beperking) 
en leden van Kunst Zij Ons Doel 
(KZOD) uit Haarlem. Aan dit 
project werkten zeven beeldend 
kunstenaars van KZOD samen 
met 10 verstandelijk beperk-
te kunstenaars onder auspiciën 
van de Hartekamp Groep. Vera 
Bruggeman en Albert Rollich uit 
Heemstede waren in oktober in 
een speciale uitzending van TV 
Noord-Holland al uitgebreid in 
beeld. De kunst speelde hier-
bij een verbindende rol en zette 
het woord ‘beperking’ in een an-
der daglicht. Wederzijdse inspi-
ratie zorgde voor3 een vruchtba-
re samenwerking, waarbij gren-
zen vervaagden en verschillen 
verdwenen. Heemsteedse foto-
grafe Elly Godrie volgde het pro-
ject met haar camera. Haar fo-
to’s maken deel uit van deze ex-
positie. 

De expositie is vanaf vrijdag 27 
november te zien in de Kloos-
tergangen in het Stadhuis van 
Haarlem aan de Grote markt. 

Deze tentoonstelling loopt tot en 
met vrijdag 15 januari 2016. De 
openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel  en 
www.hartekampgroep.nl.   

Schilderij van Jillian.

Nierstichting-
collecte in 

Heemstede:
9351 euro

Heemstede – Tussen 20 en 26 
september gingen in Neder-
land ruim 75.000 collectevrij-
willigers op pad voor de Nier-
stichting. In Heemstede lever-
de dat 9351 euro op. De in-
komsten zijn nodig voor de 
ontwikkeling van de draagba-
re kunstnier. Door de kunstnier 
klein te maken, maken we de 
wereld van nierpatiënten weer 
groot. Wie de collectant van de 
Nierstichting is misgelopen, 
kan alsnog een donatie doen 
via www.nierstichting.nl of sms 
NIER naar 4333 voor een een-
malige donatie van 2 euro. 

Senioren-
organisaties 

KBO en PCOB 
gaan samen

Regio - Seniorenorganisaties 
KBO en PCOB willen samen de 
toekomst in als dé grote senio-
renorganisatie van Nederland: 
KBO-PCOB. Dat hebben de le-
denraden van de verenigingen 
vorige week besloten. “We bun-
delen onze krachten, in het be-
lang van de Nederlandse ou-
deren”. De verenigingen heb-
ben opgeteld zo’n 300.000 leden. 
De eerste stap is het samenvoe-
gen van de twee landelijke bu-
reaus tot één gezamenlijk bu-
reau waarin de collectieve belan-
genbehartiging wordt opgepakt. 
De twee verenigingen blijven 
vooralsnog in hun huidige vorm 
bestaan. www.kbo.nl

20:15 uur  en de entree bedraagt 
18,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.
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Maaltijd met samenkomst ‘Nehemia’

Jubilea bij EHBO Heemstede
Heemstede – Tradities hou je 
hoog bij de EHBO. Jubilea zijn 
een dankbare gelegenheid om 
te vieren, woensdagavond waren 
de dames Annette Heerschop en 
Petra Tel beiden 25 jaar EHBO’er. 
In de grote zaal van de Crayen-
sterschool kregen zij de dr. C.B. 
Tilanus jr draagpenning uitge-
reikt door Leendert Prevo, lid van 
het districtsbestuur Noord-Hol-
land van de Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor EHBO. 
Bestuurslid Chris Vijzelaar hielp 
een handje mee, is hij al meer 
dan veertig jaar gewend. Annet-
te Heerschop kan haar EHBO-
kennis goed gebruiken bij de 
De Watervrienden, waar zij nog 
steeds les geeft aan kinderen. 
Een voorval uit haar praktijk: er 
waren tijdens een zwemuur-
tje twee nieuwe deelneemsters 
over wie geen achtergrondinfor-
matie bekend was, waarschijnlijk 
personen die een keer kwamen 
proefzwemmen. Op een gege-
ven moment dreef een van bei-
den met haar gezicht naar bene-
den in het water. Uiteraard pa-
niek, deze mevrouw is op de kant 
gebracht en heeft het avontuur 
overleefd. Haar begeleidster wist 
te vertellen dat er wellicht sprake 
was van een epileptische aanval. 
Er zijn naar aanleiding van dat 
voorval door het zwembad maat-

regelen genomen, waardoor het 
voor het personeel in een oog-
opslag helder is welke personen 
extra aandacht behoeven. Petra 
Tel komt niet uit een familie die 
iets had met EHBO maar na een 
les reanimatie moest die fami-
lie er wel aan geloven. Ze leren 
daar het ambachtelijke reanime-
ren. Ze is altijd stand by in hun 
zaak en bij de roeivereniging 
Een arm uit de kom, Petra weet 
er raad mee. Twee leden van de 
tachtig die 25 jaar hun inzet be-
loond zagen met de  dr. C.B. Tila-
nus jr draagpenning, een onder-
scheiding die onder EHBO’ers 
hoog scoort in de waardering. 
Wilt u zich verdiepen in de we-
reld van de EHBO op 7 januari 
2016 krijgt u weer de kans want 
dan start er een nieuwe cursus 
van de nog enige EHBO vereni-
ging van Heemstede. Voorzit-
ter Ruud Dikkeboom zit tegen 
8 uur al op u te wachten in de
Crayenesterschool in Heemste-
de. Nieuwe leden zijn hard nodig 
om te voldoen aan de vele ver-
zoeken om EHBO ondersteuning 
bij evenementen in Heemstede. 
Zoals onlangs nog bij het Herfst-
bal in de Kinderboerderij. En bij 
de roeiwedstrijden van Petra.
Kijk maar eens op:
www.ehboheemstede.nl.
Ton van den Brink 

 

Een brief van de postbode
Pakjes

Mijn hardst werkende colle-
ga is de ‘pakjescollega’. Een 
soort Sinterklaas dus, maar 
zonder helpende Piet, en met 
een wit busje in plaats van 
een wit paard. Hij hoeft ook 
geen paard, want hij draaft 
altijd zelf, van hot naar her, 
vaak tot het donker wordt. Hij 
bezorgt wat dermate groot of 
dik is dat de deur ervoor open 
moet; ikzelf heb alleen de 
brievenbuspakjes.
Meestal passen die gewoon; 
alleen de halve formaatjes 

brievenbus willen vaak niet leuk meedoen, en sommige bedrieglijk 
normaal uitziende brievenbussen zijn ook stiekum net wat platter of 
smaller dan de standaardmaat.
Met wat ik niet kwijtraak, ga ik later nog even langs; zo gepiept als 
je in je eigen wijk woont. Behalve één keer dan. Toen heb ik in een 

fl at met mijn pakje wortel staan schieten tot het een bewoonster ein-
delijk behaagde naar beneden te komen om het op te halen. Zodra 
ze de kinderen op bed had en de keuken aan kant, waarschijnlijk. 
Sindsdien hanteer ik de techniek van mijn pakjescollega: ik zet alles 
in de lift naar de juiste verdieping, en daar wacht de geadresseerde 
het op. Niet persoonlijk, wel effectief.
Soms bezorg je ongewild met veel bombarie: als je een zwaar pak 
hebt voor een huis met een brievenbus in de voordeur. Iets zwaars 
valt namelijk niet met de gebruikelijke boog naar voren, maar als 
een baksteen loodrecht naar beneden. En hoe groter het pak, hoe 
meer kans dat het daarbij terugslaat tegen de deur. Hárd. Snelheid 
en massa, u weet wel. Ik heb wel eens bijna aangebeld om te zeg-
gen dat ik  géén trap tegen de deur had gegeven.
Dus, mocht u nou ooit horen hoe een onbeschofte postbode zomaar 
tegen uw voordeur trapt, bedwingt u dan uw ergernis en kijkt u eerst 
of er niet iets zwaars op uw mat ligt. Want wij schoppen nooit tegen 
deuren – dat ik weet. Al laat u ons met onze pakjes staan tot u uw 
krant hebt uitgelezen. U zult hoogstens alleen nog uw pakje op de 
stoep aantreffen. Niet persoonlijk, wel effectief. En Zwarte Piet komt 
er ook altijd mee weg.
Met vriendelijke groet,
uw postbode                                              

Column

Verbouwing brandweerkazerne Heemstede
Heemstede - Eind oktober zijn 
de werkzaamheden gestart voor 
uitbreiding van de brandweerka-
zerne aan de Nijverheidsweg 42 
in Heemstede. Aan de achter- en 
zijkant van de kazerne komt een 
aanbouw. In deze nieuwe ruim-
te komt de centrale ademlucht-
werkplaats voor alle brandweer-
posten van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK).
Op dit moment kent de regio nog 
zes kleinere ademluchtwerk-

plaatsen. Het bestuur van de 
VRK heeft besloten deze samen 
te voegen tot een centrale adem-
luchtwerkplaats. Dit maakt het 
werken effi ciënter. In de werk-
plaats test en onderhoudt de 
brandweer ademluchtapparatuur 
en andere beschermende mid-
delen die nodig zijn bij het be-
strijden van incidenten. 
De nieuwe werkplaats wordt ge-
realiseerd door een deel aan te 
bouwen en een gedeelte te ver-

bouwen. De werkruimte voldoet 
aan de laatste technische inzich-
ten. Daarbij wordt rekening ge-
houden met aangescherpte re-
gels voor arbeidshygiëne en de 
Arbowetgeving. De verbouwing 
vindt plaats in goed overleg met 
de buren (omwonenden en be-
drijven) van de brandweerpost in 
Heemstede. Zij zijn dit voorjaar 
geïnformeerd over de plannen. 
Naar verwachting is de opleve-
ring in april 2016.

Heemstede - Op zondag 29 no-
vember organiseert Nehemia 
om 17.30 uur een maaltijd in de 
Haemstede-Barger VMBO, Koe-
diefslaan 73 te Heemstede. Aan-
sluitend is er vanaf 18.30 uur ‘In 
His Presence’, met medewerking 
van ‘Voices of Worship’. Na de 

maaltijd is er een samenkomst 
met luisterliederen, woorden van 
bemoediging en aanmoediging 
met samen zingen. Iedereen is 
welkom.
Meer informatie en opgave voor 
de maaltijd: inhispresence@ra-
fael-nehemia.nl.
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Collecteweek 
Leger des Heils

Heemstede - Vrijwilligers van 
het Leger des Heils collecte-
ren van 30 november tot en 
met 5 december in gemeente 
Heemstede. De opbrengst is 
bestemd voor het buurtwerk, 
waarmee het Leger op een bij-
zondere wijze maandelijks ve-
le mensen in buurten bijeen 
brengt tijdens inloopochten-
den of -middagen. Zo wordt 
gestreden tegen eenzaamheid 
en sociale uitsluiting.
Steeds meer mensen doen 
een beroep op de hulp van 
het Leger des Heils. Bijvoor-
beeld in de vorm van voeding, 
gebruikte kleding of schuld-
hulpverlening. Een groeien-
de groep mensen heeft moei-
te om het hoofd boven water 
te houden.
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Trefpunt-Casca lezing 
‘De Gouden Eeuw van Spanje’
Heemstede - In de Hermitage 
te Amsterdam is de tentoonstel-
ling ‘De Gouden Eeuw van Span-
je’ te zien. De kunstwerken ma-
ken deel uit van de collectie van 
de Hermitage in Sint Petersburg. 
Dit Russische museum was het 
eerste museum buiten Spanje 
met een aparte afdeling Spaanse 
kunst. Het bevat werken van o.a.  
El Greco, Velásquez en De Goya.

In deze dialezing op 8 decem-
ber door Aukje Bos naar aan-
leiding van deze tentoonstelling 
wordt belicht dat Spanje na de 
dood van koning Filips II in ver-
val raakt, maar dat ondanks dat 
verval de kunst in Spanje bloei-
de als nooit tevoren. De schilders 
kregen in deze periode van ver-

gane glorie opdracht van het hof 
en de kerk om de zaken mooi-
er voor te stellen dan ze in wer-
kelijkheid waren. Het ging om 
de schittering van Spanje. Velás-
quez krijgt de hoofdrol in de le-
zing. Hij had in Madrid als hof-
schilder een totaal andere po-
sitie dan zijn tijdgenoot Rem-
brandt in Amsterdam.

Tot april 2016 zijn er twee keer 
per maand op dinsdagmiddag 
culturele middagen voor senio-
ren met lezingen en presenta-
ties, veelal met lichtbeelden bij 
Casca in de Luifel,

Opgeven via tel. (023) 548 38 28 
kies 1 of bij de receptie van de 
Luifel.

Pepernoten 
bakken met 
Knutselclub

Heemstede - Bij de Knutselclub 
van Casca kun je woensdagmid-
dag 2 december lekkere peper-
noten bakken. Plus een leuke 
verpakking om ze in te doen.
De Knutselclub komt bijeen van 
13.30 tot 15.00 uur in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn 5,- euro, een 
kaart voor 5 keer kost 22,50.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Van 
maandag t/m donderdag tussen 
9 en 16 uur en op vrijdag tussen 
9 en 12 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.

Alzheimer Café:
Medicijnen
en dementie

Regio - De laatste jaren is 
er een enorme toename van 
medicijnen om dementie te 
behandelen. De verwachtin-
gen zijn vaak hoog gespan-
nen. Maar doen deze medi-
cijnen echt wat er beweerd 
wordt? En wat zijn de neven-
effecten?

Een deskundige licht het toe 
in Alzheimer Café Zandvoort 
op woensdag 2 december 
bij ‘Ook Zandvoort’, steun-
punt voor Zandvoort, Fle-
mingstraat 55; inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur).   
  
Informatie over Belbus en 
vrijwilligers: Hulpdienst ‘Plus-
punt’, tel. 5 71 73 73.  

Partij voor de Dieren verwerpt ‘jachtfabel’
Regio – De Partij voor de Die-
ren verwerpt de provincia-
le goedkeuring voor het af-
schieten van damherten in 
de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. “Door de jacht 
worden natuurlijke proces-
sen verstoord, die de basis 
zijn voor biodiversiteit. Dat 
de provincie zich beroept op 
natuurwaarden is ongeloof-
waardig, omdat de onderzoe-
ken daarvoor geen basis bie-
den en de nadelige effecten 
van jacht niet zijn doorgere-
kend”, aldus de Partij voor de 
Dieren in een persbericht.

En verder wordt gesteld: “In geen 
enkel van de voor het faunabe-
heerplan verrichte onderzoeken 
wordt geconcludeerd dat de bio-

diversiteit achteruit gaat door de 
damherten. Gedeputeerde Jaap 
Bond heeft in Provinciale Sta-
ten geen antwoord kunnen ge-
ven op de vraag welk deel van 
de verdwenen biodiversiteit toe 
te schrijven is aan de damher-
ten. Diverse natuurwaarden, zo-
als de beschermde grijze duinen 
en de bedreigde vlinder de Kei-
zersmantel, zijn juist afhankelijk 
van de herten.
 In de duinen zijn de damherten 
goed zichtbaar. Daarmee zijn zij 
essentieel voor de natuurbele-
ving van mensen en vooral kin-
deren, die op deze bijzondere 
plek oog en oog kunnen staan 
met wilde dieren in hun na-
tuurlijke omgeving. De provin-
cie heeft geen enkel degelijk on-
derzoek gedaan naar de gevol-

gen van het afschieten van meer 
dan duizend damherten per jaar 
(ruim 6000 tot 2021) voor de 
zichtbaarheid van de dieren en 
de mogelijke economische scha-
de door verminderde recreatie 
en natuurbeleving. Ook de ex-
tra kosten om meer runderen 
en schapen de duinen in te stu-
ren om de begrazing van de ge-
dode herten over te nemen zijn 
niet berekend. Deze begrazing is 
noodzakelijk voor de natuurdoel-
stellingen, damherten deden dat 
gratis.”  
 De Partij voor de Dieren zal de 
beslissing van Gedeputeerde 
Staten aanvechten op maandag-
middag 25 januari 2016 in het 
provinciehuis in Haarlem als het 
onderwerp door Provinciale Sta-
ten wordt behandeld.

Digitaal aanvragen subsidies
Regio - De provincie Noord-
Holland biedt vanaf heden de 
mogelijkheid om subsidies digi-
taal aan te vragen. De subsidie-
regeling Duurzaam renoveren 
en de PAS-regeling zijn de eer-
ste regelingen waarvoor subsi-
dieaanvragen digitaal ingediend 
kunnen worden. 
Het kabinet heeft gesteld dat in 
2017 bedrijven en burgers digi-
taal zaken moeten kunnen doen 
met alle overheidsorganisaties. 
Digitale bereikbaarheid van de 
subsidieafhandeling draagt in 
belangrijke mate bij aan deze 
ambitie. 

Voor de regeling Duurzaam Re-
noveren is het nu mogelijk om 
digitaal subsidie aan te vragen 
en voor de PAS-regeling wordt 
dit binnenkort mogelijk. Nadat 
er ervaring is opgedaan met de-
ze regelingen wordt het digitaal 
aanvragen van subsidies gelei-
delijk ook voor andere regelin-
gen gerealiseerd. Voor een be-
trouwbare digitale aanvraag is 
het nodig dat particulieren DigiD 
gebruiken en organisaties eHer-
kenning.

Aanvragen kunnen ook nog al-
tijd per post worden ingediend. 

Kerstviering voor iedereen die met 
kanker te maken heeft (gehad)
Regio - Inloophuis Kennemer-
land, een laagdrempelige ont-
moetingsplek voor iedereen die 
in zijn of haar leven met kan-
ker te maken heeft gehad, or-
ganiseert een gratis kerstviering. 
Gasten zijn van harte welkom 
op vrijdag 18 december vanaf 
14.00 uur in de Velserhooftzaal 
(Valckenhoeflaan 18, Santpoort-
Noord, om de hoek van het In-
loophuis Kennemerland) waar 
dit samenzijn plaatsvindt.
Vanaf 14.30 uur leidt predikant  
Aart Mak  deze  (oecumenische) 
viering met ondersteuning van 
een koor. Er zijn ook momenten 
van samenzang. Het thema van 
deze viering is dit jaar ‘Vrijheid’.
De viering duurt tot 16.00 uur 

28 miljoen voor herstel natuur NH
Regio - De natuur in Noord-
Holland gaat er de komende ja-
ren flink op vooruit. De provincie 
Noord-Holland stelt hiervoor 28 
miljoen euro beschikbaar uit het 
Provinciaal Meerjarenprogram-
ma Groen. Het geld is bestemd 
voor maatregelen die de natuur 
herstellen in de Noord-Holland-
se Natura 2000-gebieden waar 
de natuur last heeft van de ef-
fecten van stikstofneerslag.
Extra maaien, het weghalen van 
struiken, het aanleggen van 
stuifkuilen in de duinen en ande-
re maatregelen kunnen de nega-
tieve effecten van stikstof sterk 
verminderen. Door de maatrege-
len wordt de overmaat aan voe-
dingsstoffen uit de natuur ver-
wijderd en komt de noodzake-
lijke verjonging van de natuur 

weer op gang. De extra maat-
regelen zijn hard nodig. De stik-
stofneerslag uit verkeer, land-
bouw en industrie heeft de af-
gelopen jaren gezorgd voor een 
overmaat aan voedingsstoffen in 
de natuur. Hierdoor groeien bij-
voorbeeld de duinen dicht en 
verdwijnt de kenmerkende na-
tuur uit het laagveengebied. 
De maatregelen worden uitge-

voerd door de beheerders van 
de Natura 2000-gebieden, zij 
kunnen vanaf 20 november bij 
de provincie subsidie aanvragen. 
Het Rijk heeft het geld voor de 
natuurherstelmaatregelen aan 
de provincies beschikbaar ge-
steld. 

De Middenheerenduinen in 1999 De Middenheerenduinen in 
2012: door de stikstof is het ge-
bied dichtgegroeid (foto:’s Ruud 
Luntz, Natuurmonumenten).

met een hapje en drankje. Einde 
van het samenzijn is rond 17.00 
uur. Wilt u hierbij zijn, meldt u 
dan aan vóór 4 december. In-

schrijven per telefoon 023-888 
53 67 of via mail:info@inloop-
huiskennemerland.nl.www.in-
loophuiskennemerland.nl

Heemstede - Op maandag 7 
december is de themamaaltijd bij 
Casca Nova vooraf feuilette  met 
gerookte  zalm, als hoofdgerecht 

gegratineerde aubergine-toma-
tenschotel, aardappelwedges, 
rosbiefplakjes met jagersaus en 
een frisse salade. Het dessert is: 
vanilleijs met slagroom en klets-
koppen. U kunt aan tafel tussen 

17.15 en 18.00 uur. Het themadi-
ner kost 9,95. Reserveren hier-
voor uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: belt u hiervoor tel.: 023 – 548 
38 28 kies 1 op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur.

Lekkernijenmenu



Heemstede - Woensdag 2 december heeft de Sint een gaat-
je in zijn agenda vrij gemaakt voor een bezoekje aan RCH. De 
Goedheiligman komt om 14.00 uur. Dat gaat natuurlijk weer vele 
spannende momenten geven. Tijdens de training vorig jaar de-
den Pieten mee met de training (was ook wel nodig gezien de 
vele activiteiten, die ze moeten tonen deze tijden). Zouden ze 
weer komen trainen?
Er is trouwens wel gewoon trainen voor de RCH-jongsten, maar 
in een iets aangepaste vorm. Iedereen is daar over geïnformeerd 
door Hoofdpiet RCH Alfred. Volgens het secretariaat van de 
Sint kunt u de goedheiligman rond twee uur verwachten, maar 
je weet het nooit of de weersverwachtingen het toelaten. Om 
ongeveer half vier wordt Sinterklaas weer uitgezwaaid en, wie 
weet, kunnen nog vele kinderhanden gevuld worden met peper-
noten. Op de foto met de Sint behoort ook nog tot de mogelijk-
heden en wie wil dat niet. Sint heeft bij RCH verzocht om Foto-
piet Harry en/of Fotopiet Bas in te huren. Het belooft een feest-
je voor de allerjongsten (de racertjes en de F-jes) te worden!
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Kon. HFC met tweede elftal te sterk voor DWS
Regio - Na de uitschakeling te-
gen Heracles Almelo in de lan-
delijke bekercompetitie rest voor 
HFC nog de districtsbeker.
De in de het afgelopen week-
end verspeelde ronde was DWS 
uit Amsterdam de tegenstander. 

Voor DWS, dat uitkomt in de vier-
de klasse, zou HFC 1 (topklasse) 
veel te sterk zijn. De clubleiding 
besloot om het tweede elftal de 
wedstrijd te laten afwerken. Het 
klasse verschil bleef ook toen 
groot. De Amsterdammers bo-

den aardig partij maar kwamen 
zelden tot kansen. HFC kreeg 
volop kansen maar benutte die 
veel te weinig. Dat de einduit-
slag op 2-1 bleef steken gaf niet 
het juiste beeld van de wedstrijd 
weer. In snelheid, nauwkeurig-
heid en balvaardigheid waren 
ook de reserves van HFC veel 
beter dan hun Amsterdamse op-
ponent. Tot de rust wist DWS de 
beginstand vast te houden. Na 
de rust scoorde HFC via Jeroen 
De Bruin en Michiel Lindenhovi-
us. Dat DWS uit de schaarse aan-
vallen nog een doelpunt wist te 
maken was knap van de Amster-
dammers. Spelend op het tand-
vlees probeerde DWS nog een 
slotoffensief te ontketenen. HFC 
hield echter eenvoudig stand en 
mag dus verder bekeren. Wie de 
volgende tegenstander wordt is 
nog niet bekend. Dat het eerste 
elftal dan wel moet aantreden is 
vrijwel zeker.
Eric van Westerloo

Merel grijpt net naast het podium
Heemstede - Zoals ieder jaar 
werd in de atletiekwereld weer 
reikhalzend uitgekeken naar de 
eerste officiële Nederlandse (In-
ternationale) cross van het win-
terseizoen.
De Warandeloop in Tilburg (zon-
dag 22 nov.) staat bekend om 
haar sterke deelnemersveld, met 
topatleten uit binnen en buiten-
land en om haar uitdagende par-
cours.
De 3200 m voor de meisjes juni-
oren B was dit jaar extra zwaar 
door de hevige regenval van de 
afgelopen dagen. Ook Merel van 
de Marel uit Heemstede nam 
deel.
Direct na de start werd een hoog 
tempo opgelegd door diver-
se Belgische meisjes, terwijl de-
Nederlandse atleten nog even 

de kat uit de boom keken. In de 
laatste ronde werd uiteindelijk 
het kaf van het koren geschei-
den en gingen bij de toppers al-
le remmen los.
Merel van der Marel moest na 
de boomstammen en de passa-
ge ‘berenkuil’ een klein gaatje 
laten vallen naar de top 3 en zet-
te vervolgens alles op alles om 
weer aansluiting te vinden.
Uiteindelijk wist Justine Tinck (B) 
de wedstrijd te winnen, voor Jas-
mijn Lau (Ned.).
Merel finishte in een tijd van 
11.46 min op slechts 4 seconde 
van het brons, Femke Speelman 
(B) en legde hiermee beslag op 
de altijd ondankbare 4e plaats.
Ondanks geen eremetaal een 
goed begin van het cross sei-
zoen voor Merel! Fo
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Tafeltennisfeest bij HBC, schrijf je in!
Heemstede - Dit jaar wordt al-
weer voor de 30e keer het Kin-
dertafeltennisfeest georgani-
seerd door tafeltennisvereniging 
HBC uit Heemstede. Elke editie 
doen hier honderden kinderen 
aan mee! Bij dit gratis sportieve 
evenement in de kerstvakantie 

zijn alle jongens en meisjes uit 
groep 4 t/m 8 van basisscholen 
uit Heemstede en omstreken van 
harte welkom. De uitnodigin-
gen zijn onlangs naar de scholen 
verstuurd en er zijn daardoor al 
tientallen inschrijvingen binnen-
gekomen! 

Tijdens dit gratis 3-daagse eve-
nement, dat plaatsvindt op 20, 
21 en 22 december 2015, wor-
den er allerlei tafeltennisspellen 
gedaan en wordt er een groot 
toernooi gespeeld. Het Kinder-
tafeltennisfeest is ondertussen 
ook het basisscholenkampioen-
schap tafeltennis van Heemste-
de en omstreken. Het maakt he-
lemaal niks uit als je niet kunt ta-
feltennissen, het gaat er om dat 
je een gezellige en sportieve dag 
met elkaar hebt! Naast dat de 
deelname helemaal gratis is, zijn 
er mooie prijzen te winnen. 
Lijkt het je leuk om in de kerstva-
kantie te tafeltennissen en daar-
door een gezellige dag met je 
vrienden en vriendinnen te heb-
ben? Ga dan snel naar www.
hbctafeltennis.nl en schrijf je 
in! Op deze website staat naast 
het inschrijfformulier een he-
leboel informatie over het eve-
nement en zijn er foto’s van de 
vorige edities te bekijken. Zien 
we jou ook in de kerstvakantie?

Geen spectaculaire ronde voor HPC
Heemstede - De tweede com-
petitieronde is voor de wed-
strijdzwemmers van HPC Heem-
stede niet spectaculair verlo-
pen. De heren van de estafet-
te 4x 100 meter vrije slag zwom-
men fantastisch, maar het bleek 
dat de eerste zwemmer een frac-
tie te vroeg van start was gegaan 
waardoor de kostbare dubbe-
le estafettepunten niet mee tel-
den in het eindresultaat. De jon-
gere zwemmers waren echter in 
een supervorm. Bijna al hun ra-
ces eindigden in een persoonlijk 
record. Vooral op de 100 meter 
wisselslag werd grote winst be-
haald waarbij Reinaert 9 secon-
den sneller zwom dan zijn snel-
ste tijd ooit, Fien 11 seconden, 
Justin 15 seconden, Quinten 17 
seconden en Isabel maar liefst 
22 seconden! 
Er werden in totaal acht medail-
les verdiend. Brons was er voor 

Daan Jonkheer, Justin van Wal-
linga, Leonie van Moorsel en Da-
vid van Groen. Het zilver mocht 
worden omgehangen door Quin-
ten Ravesteijn en Fien van Mun-
ster en het goud was voor Laura 
Hartman en Carmen Meijer. 
Alle aanwezige zwemmers heb-
ben gezwommen voor wat ze 
waard waren. Maar helaas 
kampte de ploeg met veel zieken 
waardoor niet alle programma-
nummers bezet waren en ook dat 
heeft veel punten gekost. Coach 
Luisa García Montoya was blij 
met de inzet van de zwemmers 
en de sfeer in de ploeg. “In het 
competitieteam zitten heel veel 
nieuwe enthousiaste en getalen-
teerde zwemmers die uitstekend 
presteren conform hun huidige 
niveau en ze gaan met sprongen 
vooruit. Ik weet zeker dat we in 
de toekomst nog heel veel ple-
zier van ze gaan beleven!”

Sinterklaas bij RCH
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Cabaret
Vrijdag 4 december Katinka 
Polderman tiert welig in Thea-
ter de Luifel. Onverstoorbaar, 
gortdroog, licht absurdistisch, 
hilarisch en ontroerend. Aan-
vang 20.15 uur; entree: 18,50.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zaterdag 5 december Leb-
bis - De paardenpoetser. Leb-
bis heeft weer bijgeleerd. In 
Theater de Luifel, aanvang: 
20.15 uur en entree: 18,50
euro. www.podiaheemstede.nl

Film
Woensdag 2 december Ne-
derlandse thriller naar boek 
van Esther Verhoef met o.a 
Mark van Eeuwen. Heren-
weg 96, Heemstede. Entree: 
7,-. Aanvang 20.00 uur. Om te 
reserveren kunt u bellen van 
maandag tot en met donder-
dag tussen 9 en 16.00 uur en 
op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel. (023)548 38 28 kies 1.

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

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

Woensdag 2 december 
13.00 uur en 14.30 uur, aan-
dacht voor nieuw kinderboek 
‘Wonderwater’ bij Kindvrien-
delijk restaurant Grut & Groot, 
Raadhuisstraat Heemstede. 
O.a. voorlezen en met zee-
meerminnetje op de foto gaan. 
Info: http://grutengroot.nl/

Woensdag 2 december Sin-
terklaas op bezoek bij RCH, 
14.00 uur. Feest voor aller-
jongsten van RCH. Eindtijd: 
half vier.

Zondag 6 december Dirk 
Scheele - Op stap met z’n 
leukste liedjes. Dirks liedjes 
zijn afwisselend ingetogen en 
opzwepend.
In Theater de Luifel - aanvang: 
11.00 uur en 14.30 uur - en-
tree: 12,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Woensdag 23 december 
Jouke Lamers - Brave Hen-
drik. Lichtvoetige voorstelling 
met poppen over een wonder-
lijke vader en een eigenzin-
nige dochter. In Theater de 
Luifel - aanvang: 14:30 uur - 
entree: 9,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

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

Markten
Zaterdag 28 november Ca-
deaumarkt in Woonzorgcen-
trum Schalkweide, Floris v 
Adrichemlaan 15 Haarlem. 
10.00-15.00 uur. Gratis toe-
gang. Tel. 023 - 892 2900. 

Zondag 29 november Gro-
te vlooienmarkt Heemstede, 
Sportparklaan 16. 10.30-16.00 
uur. Volw. entree: 2,50. Kinde-
ren t/m 11 jaar, onder bege-
leiding: vrij entree. Informatie: 
organisatieburo MIKKI, 0229-
244739 of 244649.
Of: www.mikki.nl.

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

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

Zondag 29 november 
Heemsteeds Philharmonisch 

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

Vrijdag 11 december Sam-
ba Schutte - Je maintiendrai. 
Een show over Holland, op z’n 
Hollywoods. Theater de Luifel 
- aanvang: 20:15 uur - entree: 
18,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Zaterdag 12 december Do-
minic Seldis - Stand up bass. 
Een avond contrabas, muziek 
en humor. Oude Kerk - aan-
vang: 20:15 uur - entree: �21. 
www.podiaheemstede.nl

Zaterdag 19 december
Mariana Izman & Pieter-
Jelle de Boer - Impromptu’s 
van Schubert en Chopin. Twee 
gelauwerde pianisten.
Oude Kerk - aanvang: 20.15 
uur - entree: 21,- euro.
www.podiaheemstede.nl

Presentaties
Dinsdag 8 december Gra-
tis bijeenkomst van Senior-
Web Haarlem over ditigale 
wereld, info over o.a teleban-
kieren. Gratis toegang, 10.00-
12.00 uur.
Aanmelden niet nodig. Casca, 
Herenweg 96 te Heemstede.

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

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

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

Theater 
Vrijdag 18 december Patrick 
Nederkoorn - Code Rood. De 
participatiemaatschappij gefi -
leerd. Theater de Luifel - aan-
vang: 20:15 uur - entree: 17,50 
euro.
www.podiaheemstede.nl

Kruidnotenbakfeest
bij Boulangerie Oscar

Regio – Boulangerie Oscar in IJmuiden is een bakkerij met een 
nieuw recept. Uit onvrede over de kwaliteit van broodsoorten bij 
andere bakkers is Rogier Heijn een eigen zaak met pure pro-
ducten begonnen. Brood met een eigen desemcultuur, met meel 
dat op steen wordt gemalen, afkomstig van molens uit Frankrijk 
en Limburg. Vanwege de Franse grondstoffen wordt veel op zijn 
Frans gebakken en dus ligt de prachtige winkel vol boules, ba-
guettes, croissants en pains au chocolat. Maar ook spelt-, rog-
ge- en volkorenbrood zijn er verkrijgbaar. Elk product is puur en 
zonder toevoegingen als smaakversterkers.

Vanwege Sinterklaas wordt op zaterdag 28 november een gra-
tis kruidnotenbakfeest gehouden in de winkel aan Halkade 19 
in IJmuiden. Kinderen zijn tussen 11.00 en 15.00 uur welkom om 
zelf  kruidnoten te bakken. En ook die zijn natuurlijk puur en ge-
zond. Op een eigen bakplaatje kunnen zij hun kruidnoten vorm-
geven die binnen een kwartiertje worden afgebakken en meteen 
mee naar huis kunnen. Voor de ouders is er een kopje koffi e of 
thee en alle gelegenheid om deze bijzondere bakkerij, voor de 
gelegenheid in Sinterklaassfeer, te bewonderen.
Meer weten? Zie www.boulangerieoscar.nl. 

Naam GSV-lid verkeerd
Heemstede – GSV viert feest. De sportvereniging bestaat 70 
jaar. Vorige week deed de Heemsteder er verslag van. Een van 
de namen van GSV-leden die in de bloemen zijn gezet is in het 
artikel helaas verkeerd gespeld. Het gaat om Laura Lanninga 
terwijl als achternaam abusievelijk ‘Vlaming’ werd geschreven.
Excuses van de redactie.

RECTIFICATIE
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 25 november 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Commissievergaderingen 
in december

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Maximaal 3 honden p.p. in 
 Wandelbos Groenendaal

Commissie Ruimte bespreekt scenario’s 
voor winkelcentra Heemstede
Welk scenario voor de winkelcentra in 
Heemstede moet verder worden uitgewerkt 
in een toekomstvisie? Moet het winkelgebied 
Binnenweg-Raadhuisstraat zich, naast 
zijn functie als lokale ontmoetingsplek, 
vooral richten op mensen die een dagje 
komen winkelen voor de niet-alledaagse 
benodigdheden, of vooral op de dagelijkse 
boodschappen? Dat bespreekt de commissie 
Ruimte op donderdag 3 december (aanvang: 
20.00 uur, locatie: raadhuis). U bent van 
harte welkom om deze vergadering bij te 
wonen. U kunt ook uw mening geven. Wilt u 
gebruikmaken van dit ‘inspreekrecht’, neem 
dan contact op met de griffie via raadsgriffier@
heemstede.nl of tel. 023-548 56 46. 

De gemeente werkt in samenspraak met 
ondernemers, omwonenden en andere 
belangstellenden aan een visie op de toekomst 
van de Heemsteedse winkelcentra. De visie moet 

ons vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol 
te laten zijn. Eerst is bepaald waarover de visie 
precies moet gaan. In de volgende stap zijn 
verschillende ambitieniveaus (oftewel: scenario’s) 
en een voorkeursscenario beschreven. Hieruit moet 
duidelijk blijken welke plaats Heemstede wil gaan 
innemen in de markt. Op 
6 oktober heeft het bureau DTNP de scenario’s 
tijdens een brede bijeenkomst gepresenteerd 
aan winkeliers en andere belangstellenden. De 
resultaten heeft DTNP verwerkt in het rapport 
‘Kerndocument Winkelcentra Heemstede-
tussenstap (fase 2a)’. 

Planning
Het college stelt voor de conclusies en het 
voorkeursscenario uit het rapport van DTNP over 
te nemen. De raadscommissie Ruimte bespreekt 
dit voorstel op 3 december, aansluitend stelt het 
college het definitieve scenario voor de uitwerking 
van de visie vast. De planning is dat winkeliers, 
omwonenden en andere belangstellenden in 
januari hun mening over de conceptvisie kunnen 
geven. De definitieve visie en de bijbehorende 
uitvoeringsagenda worden naar verwachting in 
maart 2016 door de raad vastgesteld.

Het rapport van DTNP met de verschillende 
scenario’s en meer informatie is te vinden op 
www.heemstede.nl > Actueel > Plannen en 
Projecten > Visie winkelcentra Heemstede.

NL-Alert geeft direct informatie bij een 
noodsituatie

Op 7 december wordt het NL-Alert 
controlebericht weer uitgezonden
Op maandag 7 december zendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de 
hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 
Omdat dit een controlebericht is, hoeft u niets 
te doen. Dat is ook duidelijk aangegeven in het 
bericht. Heeft u uw mobiel nog niet ingesteld voor 
NL-Alert? Ga dan snel naar www.nl-alert.nl.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 december 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 4 december
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 6, legaliseren dakterras, 

wabonummer 30072, ontvangen 10 november 
2015

- Kerklaan 1, het plaatsen van een deur in de 
zijgevel, wabonummer 30069, ontvangen 10 
november 2015

- Herenweg 5, constructieve doorbraak pand 
Abeel, wabonummer 29865, ontvangen 3 
november 2015

- Crayenesterlaan 136, plaatsen steiger met daarop 
een glazen huis/serre, wabonummer 30175, 
ontvangen 11 november 2015

- Roerdomplaan 54, plaatsen balkonbeglazing, 
wabonummer 30186, ontvangen 12 november 
2015

- Drieherenlaan 49, plaatsen scootersafe, 
wabonummer 30190, ontvangen 11 november 
2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, het kappen van 3 eiken, 2 elsen 
 en 1 berk, wabonummer 29853, verzonden 
 20 november 2015
- Spaarnzichtlaan 9, het maken van 

gevelopeningen en wijzigen begane grondvloer, 
wabonummer 29317, verzonden 20 november 
2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden in december een openbare 
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 1 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

1 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland 2016 (A-stuk)
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap 
- Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
- Aangepaste gemeenschappelijke regeling 

samenwerking Sociale Zaken (A-stuk)
- Cultuurnota 2016 t/m 2019 (A-stuk)
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 (A-stuk)
- Transformatieplan Stichting CASCA en Stichting 

WOH: stand van zaken en verzoek bijdrage in de 
eenmalige kosten (A-stuk)

- Uitslag Kindermonitor 2014 (C-stuk) (ovv CDA en 
PvdA)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst december 2015
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 2 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 2 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening openbaar water Heemstede 2016 

(A-stuk)
- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 

2016 (wijziging en deregulering) (A-stuk)
- Treasurystatuut 2015 (A-stuk)
- Belastingverordeningen 2016 (A-stuk)
- Economisch Actieprogramma Heemstede 2016-

2020 (B-stuk)
- Vaststelling verordening commissie 

bezwaarschriften (deregulering) (A-stuk)
- Voortgang ambtelijke samenwerking 

Bloemendaal en Heemstede
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 3 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 3 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening dode gezelschapsdieren 

(deregulering) (A-stuk)
- Onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad 

(B-stuk)

Maximaal 3 honden per persoon in Wandelbos Groenendaal
Op woensdag 2 december bespreekt de 
commissie Middelen de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Bij de vorige 
wijziging in juni 2015 is geregeld dat het 
maximum aantal honden per persoon in 
wandelbos Groenendaal is teruggebracht 
van zes naar drie. Wel was het mogelijk 
hierop uitzonderingen te maken, maar deze 
mogelijkheid vervalt in de nieuwe APV.

Beperking van het aantal honden in het noordelijke 
deel van het wandelbos is wenselijk om de 
leefbaarheid van dit deel van het bos te vergroten. 
Er wordt overlast ervaren van grote groepen honden 
door overige gebruikers (mens en dier). Daarnaast 
is de recreatieve druk hier hoog. De natuurwaarden 
zijn waarneembaar lager dan in het hondenvrije 
deel van het bos, doordat kruiden en heesters 
minder kans krijgen zich te ontwikkelen door de vele 

betreding van recreanten en honden. Het maximum 
van 3 honden per persoon geldt voor iedereen. 
Hierdoor wordt de beperking daadwerkelijk 
zichtbaar en wordt niemand bevoordeeld. Het is 
juridisch niet mogelijk uitzonderingen te maken voor 
inwoners of lokale uitlaatservices uit Heemstede. 

Bespreking in commissie Middelen
Dit voorstel wordt op woensdag 2 december 2015 
besproken in de commissie Middelen (aanvang: 
20.00 uur, locatie: raadhuis). De commissie vindt de 
mening van inwoners belangrijk. Daarom bent u van 
harte uitgenodigd om tijdens de vergadering uw 
mening over dit onderwerp te geven. Als u gebruik 
wilt maken van dit spreekrecht, kunt u zich – liefst 
van te voren - aanmelden bij de raadsgriffie. Dit kan 
via raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch via 023-
5485646. De griffie zal u dan informeren over de 
gang van zaken tijdens de commissievergadering. 

- Tussenstap visie winkelcentra Heemstede - 
 fase 2a (B-stuk)
- Samenwerkingsovereenkomst R-net 

haltevoorzieningen (C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Huisvesting statushouders en invulling 

wachtkamerconstructie
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 3 december 2015, 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 3 december 2015
- Opheffen geheimhouding en openbaar maken 

verslag Manpadslaangebied

Tot het begin van de vergadering kunt u zich ook 
nog ter plekke melden als inspreker. 



Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Provinciënwijk, Heemsteedse Dreef en 
Raadhuisplein
Op 4 november 2015 hebben wij de verwijdering 
aangekondigd de volgende fietsen in de 
Provinciënwijk, op de Heemsteedse Dreef en op het 
Raadhuisplein:

Ter hoogte van flat Blauwmees, Zeelandlaan:
- Een blauwe herenfiets , merk Sparta;
- Een blauwe kinderfiets, merk Dinosaurus;
- Een witte kinderfiets, merk Popal;
- Een grijze herenfiets, merk Easy Bike;
- Een blauwe herenfiets, merk Kopra;
-  Een blauwe damesfiets, merkloos;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Groenling, Overijssellaan:
- Een oranje/blauwe kinderfiets, merk Batavus;
- Een groen/witte damesfiets, merk Union;
- Een grijze herenfiets, merk Pointer;
- Een grijze damesfiets, merk Everbike;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Geelgors, Overijssellaan:
- Een paars/grijze damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit;

Ter hoogte van flat Blauwvink, Overijssellaan:
- Een goud/blauwe kinderfiets, merkloos;
- Een zwart/grijze herenfiets, merk Limit;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
- Een roze/groen kinderfiets, merk Trail;
- Een roze/grijs herenfiets, merk Apache;
- Een rode damesfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 39:
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte herenfiets, merk Kronan;

Ter hoogte van Raadhuisplein 1:
- Een zwarte damesfiets, merk Edwards.

Bovengenoemde fietsen zijn op 19 november 2015 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na publicatie. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Heeft u 
vragen over deze publicatie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Verkeersbesluiten
Parkeerplaatsen
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

vooralsnog tot en met 3 november 2017 nabij 
de woning Zandvaartkade 6 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 17 november 2015. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
het appartement Wasserij-Annalaan 217 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ten behoeve van de bewoner, verzonden 19 
november 2015. 

Deze besluiten liggen vanaf 26 november 2015 zes 
weken ter inzage in het raadhuis van Heemstede. 

Zebra fietspaden
Het aanbrengen van een zebramarkering op het 
fietspad bij reeds bestaande zebra’s over de rijbaan, 
op de volgende locaties: 

-  de Herenweg ten noorden van de rotonde met 
de Kerklaan en de Eykmanlaan;

-  de Herenweg ten zuiden van de rotonde met de 
Kerklaan en de Eykmanlaan;

-  de Kerklaan ten oosten van de rotonde met de 
Herenweg en de Eykmanlaan;

-  de Eykmanlaan ten westen van de rotonde met 
de Herenweg en de Kerklaan;

-  de Zandvoortselaan ter hoogte van het kruispunt 
met de Jacques Perklaan;

-  de Valkenburgerlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Camplaan;

-  de Sportparklaan ter hoogte van huisnummer 5;
-  de Javalaan ter hoogte van huisnummer 39;
-  de Pieter Aertszlaan ten westen van het kruispunt 

met de Heemsteedse Dreef;
-  de Johan Wagenaarlaan ten oosten van het 

kruispunt met de Heemsteedse Dreef;
-  de César Francklaan ten oosten van het kruispunt 

met de Heemsteedse Dreef;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Overboslaan;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Crayenestersingel;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Paulus Buyslaan;

-  en de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Anthonis Duycklaan.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
25 november 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie hiervoor inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Evenement 
Kerstboomverbranding 6 januari 2016
Op 18 november 2015 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen voor het houden van een kerstboom-
verbranding op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef 
op 6 januari 2016 van 13.00 uur tot 24.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto 
artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de Vrijheidsdreef tussen de Van 
Merlenlaan en de Burgemeester van Rappardlaan 

af te sluiten voor autoverkeer op 6 januari 2016 van 
13.00 uur tot 09.30 uur op 7 januari 2016.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Nieuwe regelgeving
Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit APV
Op 17 november 2015 heeft het college het 
Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

Beroepsmogelijkheid
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 

juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, 
beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht. Zie hiervoor 
inzien, reageren, bezwaar maken.



Presentatie 
digitale wereld 

bij Casca
Heemstede - Telebankieren? 
Internetshoppen? Handig! Maar 
de digitale wereld is vooral voor 
ouderen nog lang niet vertrouwd. 
Op dinsdagochtend 8 december 
geeft een vrijwilliger van Senior-
Web Haarlem hierover een kor-
te presentatie. Deze bijeenkomst 
is gratis toegankelijk tijdens een 
inloopochtend bij Casca, Heren-
weg 96 te Heemstede van 10.00 
tot 12.00 uur. Er zijn laptops aan-
wezig. Aanmelding is niet nodig.

GSV succesvol bij eerste turnwedstrijden
Heemstede - Op zaterdag 21 
november traden de meisjes 
van de wedstrijdgroep voor ni-
veau D2 en 5e divisie aan op hun 
eerste wedstrijd van dit seizoen. 
Voor Vera K, Marjolein, Fleur, 
Laurie, Daniek, Robin en Ro-
se was het hun allereerste wed-
strijd. Het onthouden van de oe-
feningen, de grote sporthal, de 
zenuwen en vaak moeilijke nieu-
we onderdelen maakten het wel 
heel spannend. Vera K turnde in 
haar categorie pupil 1, haar eer-
ste wedstrijd verassend stabiel 
en met maar 1 val van de balk 

eindigde ze met een totaalsco-
re van 53.10 op een vierde plaats 
en ging met een medaille naar 
huis.
Zoe, Emilie, Maia, Laura, Kyra, 
Mirre en Christa draaien al lan-
ger mee met de wedstrijden. 
Voor Kyra en Laura is dit het eer-
ste jaar dat ze uitkomen in ca-
tegorie junior 5e divisie. Zij heb-
ben beiden nog moeite om te 
voldoen aan de samenstellings-
eisen van de oefeningen. Mirre 
en Christa hebben beiden heel 
stabiel geturnd. Een zeer mooie 
brugoefening van Mirre, die de 

hoogste score, een 12.20 ople-
verde in haar categorie. Een ver-
assend goede overslag over de 
pegasus van Christa werd be-
loond met een 11.10. Mirre en 
Christa eindigden samen op 
het podium op respectievelijke 
een 2e en een 3e plaats. Helaas 
was Eva ziek, anders had het wel 
eens 1,2 en 3 kunnen zijn.
Maia turnde 3 van de vier toe-
stellen in de top 4, maar liet het 
liggen op balk anders was er een 
medaille mee naar huis gegaan. 
Emilie turnde een goede oefe-
ning op brug en sprong, maar 
viel helaas met de radslag van 
de balk. Door een uitstekende 
oefening op vloer, haar favorie-
te onderdeel, die beloond werd 
met maar liefst een 15.80 sleep-
te zij een medaille in de wacht. 
Ze eindigde op een mooie vier-
de plaats.
Zondag 22 november was de 
tweede wedstrijddag. Nu was 
het de beurt aan Yilian, Anne, 
Hanna, Ires, Cindy, Kathleen, 
Nikki en Vera M. Deze meisjes 
komen uit in de D1 en 4e divisie. 
Voor Yilian was ook dit haar eer-
ste wedstrijd. Yilian beheerst al-
le onderdelen, maar moet leren 
om nog iets strakker te turnen. 
Ze eindigde toch knap op een 
7e plaats. Voor Anne is dit haar 
2e wedstrijdseizoen. Zij komt dit 

seizoen in een hogere catego-
rie uit wat haar goed af gaat. Ze 
turnde heel stabiel, viel niet van 
de balk en behaalde met een to-
taal score van 56.025 een 2e 
plaats.
Ook Nikki en Kathleen en Vera 
M. komen dit jaar ook voor het 
eerst uit in deze categorie. Met 
name op balk was dat zichtbaar 
bij Kathleen en Nikki, en speel-
de de zenuwen mee. Voor Nikki 
betekende dat helaas dat ze net 
naast het podium eindigde met 
een 6e plaats.
Bij Vera M was ook de balk een 
struikelblok. Maar Vera turn-
de verder heel stabiel met een 
mooie brug en vloeroefening 

eindigde zij op een gedeelde 7e 
plaats.
Hanna en Ires komen samen uit 
bij de Jeugd 1. In deze catego-
rie liet het hele deelnemersveld 
op de diverse toestellen steken 
vallen. Hanna eindigde door een 
mooie vloeroefening met een 
dubbele flick-flack op een 4 e 
plaats.
Cindy komt uit in categorie 
Jeugd 2 en moet voor heet eerst 
een vloeroefening op muziek zelf 
maken. Hier zijn heel wat trai-
ningsuurtjes in gaan zitten. Ge-
blesseerd aan haar rug turnde 
ze een goede wedstrijd. Met het 
hoogste cijfer op brug eindigde 
zij op een verdiende 3e plaats.

Grote vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 29 november wordt een grote rommel-
markt gehouden in Sportcentrum Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 te Heemstede. In deze sportaccommodatie wisse-
len die dag weer vele gebruikte goederen, na het loven en bie-
den, van eigenaar.
Het aanbod op een rommelmarkt is altijd divers en verrassend: 
van oude obligaties tot een authentiek houtsnijwerk van Ba-
li of van een jaren zestig meubeltje tot een dvd van Andre Rieu. 
De vlooienmarkt duurt van 10.30 tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding 
hebben vrij entree). 

Voor meer informatie belt u naar organisatieburo MIKKI,
0229-244739 of 244649.
Of: www.mikki.nl.

Vazen uit onze voortuin gestolen
Wij wonen in een rustige laan op Glip II. Heerlijk rustig, denkt 
men. Toch zijn onze, voor ons kostbare porseleinen vazen, uit onze 
voortuin weggehaald en meegenomen! Is dit een grap?
Nee, het is de werkelijkheid, niets is meer veilig. Waarom? Wie 
loopt hier in onze buurt ’s nachts te stelen? De wijkagent zie je 
praktisch nooit. Wel afgelopen week drie politieauto’s. Waarom? 
De wijkagent hebben wij gebeld. Was niet aanwezig. Toch maar 
aangifte gedaan op het politiebureau.

Nu waren het een paar vazen. Wat volgt er nog meer? What else? 
Wat zou het fijn zijn als die vazen weer teruggezet zouden wor-
den. Dan eventueel bedankt! 
Familie De Laat, Heemstede

Lezers schrijven ons

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

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

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

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

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

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

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