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Heemstede - De Open Monumentendagen werden zaterdagochtend 14 september geopend
in het hart van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek,
HVHB, in het Pomphuis, met de
opening van een expositie van de
110-jarige Harmonie St. Michaël.

schreven in smeedijzergeschrift.
Met negen maat een Gozeling,.
het vaandel staat er helemaal hersteld van oude kwalen. De Harmonie viert elk jubileum dat zich
voordoet, want ze maken graag
plezier.
Het thema van de Monumentendagen en bij een jubileum kun je
Buiten speelden ze de Second altijd spelen, dat geeft nog meer
Walz, waarna Gerard Tesselaar als plezier. Voorzitter Niek Vernooy
oudste lid en erelid de verbanden bedankte vooral Yvonne, Marielnaar ver in de vorige eeuw kon le en John voor hun werk om de
leggen. Hij hanteerde de gouden tentoonstelling op te bouwen
schaar om de 110 Gouden Jaren met hulp van HVHB.
van de Harmonie St. Michaël te Kijk voor het vervolg van dit aronthullen. Met foto`s van eerste tikel met de foto’s elders in deze
uitvoeringen, programmaboekjes krant.
bruin van oudheid, de eerste ledenlijsten nog met de hand ge- Ton van den Brink

Chinees Restaurant

UITNODIGING

Ons 30-jarig jubileum
willen wij graag
samen met u vieren!

Paul Rosenmöller bij College Tour
op de Haemstede-Barger Mavo

Op zaterdag 21 september
van 12.30 tot 15.00 uur.
Tot ziens bij Jack en Joyce
Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
www.mandarin-heemstede.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Kippendijenfilet
500 gram

5,95

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Werkzaamheden
ProRail
Heemstede -ProRail voert de
komende tijd werkzaamheden aan het spoor uit met een
slijptrein, die geluidshinder
voor omwonenden kan veroorzaken.
Deze werkzaamheden vinden donderdag 19 september
van 23 uur tot en met vrijdag
20 september 6 uur plaats. En
op zondag 22 september van
23 uur tot en met maandag
23 september 5 uur.
Meer informatie op:
www.prorail.nl.

Heemstede - In het kader van de
lessen maatschappijleer was Paul
Rosenmöller afgelopen donderdag 12 september uitgenodigd
om als gast aanwezig te zijn bij
de HBM College Tour. Paul die van
oorsprong uit Heemstede komt,
lang op de Bronsteeweg woonde en de Jacobaschool bezocht
is een vlotte spreker. Zijn juiste
woordkeus rolt in een ademtocht
uit zijn mond. Hij is voorzitter van
de PO-raad, de raad die de belangen van de schoolbesturen in het
basis-, speciaal- en het voortgezet onderwijs behartigt. Hij voelt
zich thuis binnen de muren van
een school. Daarnaast is Rosenmöller nog fractievoorzitter in de
Eerste Kamer voor GroenLinks.
Zijn werk voor de PO-raad is verreweg zijn belangrijkste functie.
Het college was bedoeld voor
leerlingen uit de derde klas, maar
eenieder was welkom, zodat de
zaal helemaal gevuld was met
ruim 80 leerlingen.

erg hoog, zodat ze nog weleens
willen afdwalen met hun gedachten. Echter bij het stellen van een
vraag zitten ze op het puntje van
hun stoel. Wat vraagt mijn klasgenoot en nog interessanter, wat is
het antwoord van Rosenmöller?
Kort en bondig legt hij uit wat het
verschil is tussen de Eerste en de
Tweede Kamer, na een vraag uit
de zaal.

Een aardige discussie tussen een
leerling en Paul Rosenmöller die
wilde weten wat Rosenmöller van
Geert Wilders vond. In een ijzersterk antwoord ging Rosenmöller daarop in: “Wilders ken ik al
lang, al vanaf dat hij in de VVDfractie zat. Hij staat voor zijn mening, al heb ik als persoon en politicus moeite met zijn opvattingen. Ik vind het vreselijk dat iemand die gebruikmaakt van de
vrijheid van meningsuiting beperkt wordt in zijn dagelijks doen
en laten vanwege bedreigingen.”
De reactie van de vraagsteller
De leerlingen van tegenwoordig kwam direct. “Wilders heeft het er
zijn niet op hun mondje geval- toch zelf naar gemaakt?” Het antlen. Het stellen van vragen gaat woord van Paul was dat hij snapt
ze eenvoudig af. De spannings- dat mensen boos zijn over wat
boog van pubers is nog niet zo Wilders zegt, maar dat het nie-

mand het recht geeft voor eigen
echter te spelen. “Voor dit soort
zaken hebben wij rechters”, waarna de jongen toegaf dat wel juist
te vinden.
Op de vraag wat Rosenmöller zou
veranderen als hij het voor het
zeggen had in Nederland, moest
hij een paar seconden nadenken.
”Ik zou het onderwijs willen veranderen, het moet veel boeiender worden voor de leerlingen,
de werkdruk van de leraren moet
omlaag en de beloning voor leraren op de basisschool moet omhoog. Meer samenhang tussen
de vakken.” De leerlingen wilden
weleens weten wie er voor hen
opkomt. Paul verwees naar het
LAKS dat de belangen van scholieren behartigt en gesprekspartner is van de PO-raad. “De stap
van het VO naar het MBO moet
makkelijker worden. Ook het imago van de docent moet versterkt
worden”, aldus Rosenmöller.
Een leerzaam lesuur voor de leerlingen. Op 30 september staat
Fred Teeven voor de klas.
Eric van Westerloo

Het schiet op met bouwlocatie Havendreef
Heemstede - Vrijdag de 13de is
altijd toch wel weer een dagje om
bij stil te staan, maar niet te lang.
De bouwvakkers op bouwlocatie
Havendreef laten zich er in ieder
geval niet door van de wijs brengen en gaan stug door.
De vloer voor de zesde etage op
de flat ligt er inmiddels en de eerste muren worden gestort. Hier-

na nog twee etages te gaan. Het
begint al een aardige hoogte te
worden. De meeste vorderingen
zien we aan de huizen op het ‘binnenterrein’ met het isoleren, metselwerk en plaatsen van de dakpannen. Aan de buitenkant van

de terraswoningen zien we weinig activiteiten. Aan de Mastkade/Zandvaart beginnen de bewoners zich te settelen, al moet
er binnen in sommige huizen
nog veel geklust worden naar de
smaak van de bewoners.

de Heemsteder

BEZORGERS/STERS

omgeving Haemstedelaan/Haemstedeplein

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Foto: Harry Opheikens

MET SPOED GEVRAAGD:

De torenflat en terraswoningen weerspiegelen in het kalme havenwater.

Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - De Bronsteebrug is in 1936 gebouwd door de
Dienst Openbare Werken Heemstede, in samenwerking met
beeldhouwer H.A. van den Eijnde (1869-1939). De brug is genoemd naar een voormalige
hofstede die hier heeft gelegen en in 1856 is gesloopt.
Het beeld is van een zittende vrouw die in elke arm een
kruik vastheeft, de rechter rustend op haar schouder.
Hieruit vloeit een stroom
water die door een man en
vrouw in de kruik wordt opgevangen. De sculptuur moet
gezien worden als personificatie van de bron.
Bron: Historische Vereniging
Heemstede Bennebroek.
Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (67)

Zoals al eerder geschreven zijn
de nummers 170 t/m 178 in
1921 gebouwd. De toen-foto is
een fragment uit een ansichtkaart uit de verzameling van
Vincent Martin uit de jaren 60.
(Helaas zijn er haast geen (bedrijfs)foto’s van deze kant van
de Zandvoortselaan. Op de foto zijn de huizen wat lastig te
herkennen, maar met het rode
kruis is nummer174, waar we
het deze week over hebben. De
allereerste bewoner is het gezin
van hoogleraar, Prof. Dr. A.W. de
Groot en tot in de oorlog hebben ze daar gewoond. In het
stratenboek van Bloemendaal
van 1 januari 1948 wordt de
eerste ondernemer genoemd:
Reclameschilder A. Strijbis. Ook
huizen en decors worden door
deze ondernemer geschilderd.
Achter het huis zat de werkplaats.Tot in 1980 wordt het bedrijf nog genoemd op Zandvoortselaan 174 in diverse stratenboeken van die tijd. In 1980
is er een bouwtekening voor
verbouwing van de werkplaat
door R.L. Vreeman, die vanaf dat
moment op Zandvoortselaan
174 woont. Ook in 1993 wordt
deze persoon nog genoemd
op Zandvoortselaan 174 in het
stratenboek van Heemstede
van dat jaar.

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 16 september 2019,
ook hier nummer 174 (verborgen achter veel groen) voorzien
van een rood kruis.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeld-

materiaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 19 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor Verhaegh.
Zondag 22 september, 10u.
geen viering, wel in OLVH te
Vogelenzang.

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 22 september, 10u.
Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

www.parochiesklaverblad.nl

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

Flinke opkomst bij dag van
de nieuwe inwoners
Heemstede - Het afgelopen jaar
hebben zich 960 nieuwe inwoners laten inschrijven in Heemstede. Dat is inclusief een groot aantal kinderen. Een honderdtal nam
de gelegenheid waar om kennis
te maken met hun nieuwe woonplaats en nieuwkomers uit hun
eigen buurt te ontmoeten. Dat
Heemstede veel te bieden heeft,
bleek wel uit de woorden van
burgemeester Astrid Nienhuis.
Zij, en even later de drie wethouders, gaven een opsomming van
zaken die Heemstede interessant
maken om te wonen.

Zo onderscheiden de winkels in
Heemstede zich nogal van winkels in de regio. De natuur en bereikbaarheid scoren hoog. Via
WhatsApp groepen waken buurtbewoners over hun gezamenlijke veiligheid. Het aanbod aan
sportfaciliteiten is enorm. De cultuur staat prominent op de agenda. De Luifel, het Oude Slot en de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein verzorgen uiteenlopende voorstellingen. De verschillende jaarmarkten, de kunstbeurs
noem maar op. De nieuwe inwoners vallen met hun neus in de

Zondag 22 september, 10u.
Gemeentezondag Oude Kerk,
ds. A. Molendijk,
gezamenlijke dienst.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Via Google (site Oozo) komen
we nog diverse bedrijfjes tegen na het jaar 2000: ’M. Houda’(textielhandel), ‘City Lite
VoF’ (parkeeroplossingen (sinds
2014)), ‘Gastouder Nadia Heemstede’ (opgericht november
2015), ‘Ilias E-commerce’ (opgericht januari 2019).

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

Binnenweg 67, Bennebroek

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

Oplage: 14.300

Zondag 22 september om 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek

boter. In 2019 en 2020 wordt er
van alles gevierd. Dit jaar en komend jaar vieren we 75 jaar bevrijding, na een donkere periode
in onze geschiedenis. Precies 400
jaar geleden kocht Adriaan Pauw
Heemstede. Het algemeen vrouwenkierecht bestaat 100 jaar. Alle reden om er een feest van te
maken.
De nieuwe bewoners werden
bij binnenkomst getrakteerd
op een miniconcert van harmo-

nie St. Michael en een kopje koffie van de gemeente. Wethouder Sjaak Struijf attendeerde de
nieuwe inwoners op de beroemde dan wel bekende Heemstedenaren. Zo wonen of woonden
in ons dorp onder anderen Kees
Prins, Godfried Bomans, Irene
Moors, Johan Neeskens, Floortje
Dessing en Thierry Baudet. Zelfs
onze voormalige vorstin Juliana heeft de Hartekamp bezocht.
Leuk om eens rond te vragen wat
nieuwe inwoners naar Heemstede bracht. Een studente woont
hier bij haar familie in, omdat de
reistijd van haar woonplaats Lelystad naar Den Haag te lang is.
Ze zoekt in de residentie naar geschikte woonruimte. Een inwoner van Haarlemmermeer woonde jaren onder de aanvliegroutes van Schiphol en was de herrie
zat. Hij geniet in Heemstede van
de rust en het groen. Een echtpaar liet het overvolle Amsterdam achter zich om, nu ze kinderen hebben, hier te genieten van
de ruimte, de veiligheid en de nabijheid van strand en duinen. Ook
het wandelbos Groenendaal mag
zich verheugen in de belangstelling van onze nieuwe inwoners.

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

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 22 september, 10u.
ds. Arie Molendijk.
Gemeentezondag in
Heemstede, Oude kerk.

Zondag 22 sept. 18.30u.
IN HIS PRESENCE.
Leiding: Rob en Yvonne.
Vooraf gezamenlijke maaltijd
17.30 uur.
Opgave: www.rafael-nehemia.nl

www.pkntrefpunt.nl

www.rafael-nehemia.nl

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
6 september
Wouter P. van Bruggen
& Stefanie C.M. Driessen

Via de verschillende stands in de
hal en buiten kon men zich oriënteren op de activiteiten van onder andere de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek,
het sociale werk, WIJ Heemstede,
duurzaamheid, de bibliotheek en
natuurlijk alle politieke partijen

die in Heemstede vertegenwoordigd zijn. De Heemsteder wenst
alle nieuwe inwoners een fantastische tijd toe in de, volgens Elsevier, op twee na de beste gemeente van Nederland.
Eric van Westerloo

Niels van Dijk &
José M. Geutjes
10 september
Jonathan J. Leonard
& Tineke Roosjen
Tim Kruijswijk
& Caitlyn L Boelé
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Monumentendagen
plekken van plezier
(vervolg van de voorpagina)

Geslaagde Open Monumentendag bij KIMT
Heemstede - Afgelopen zondag
was KIMT geopend op Open Monumentendag. Van 11 tot 16 uur
was het een komen en gaan van
ruim 200 bezoekers en nieuwsgierigen.
Er was huisgemaakte taart en er
kon uiteraard ook groente, fruit
en huisgemaakte jam gekocht
worden. De bezoekers kregen, indien zij dit wilden een korte rondleiding door de aanwezige vrijwilligers op de tuin. Voor de kinderen lagen
er mooie boeken om in te kijken
en er kon ook getekend worden.
Ook werd er voorgelezen voor
kinderen door kinderen.
De dag werd afgesloten met een gers’ van KIMT, Meermond, Groeproeverij voor de ‘Groene Vrijwilli- nendaal en Leyduin (kijken en

proeven bij de buren).
(www.kominmijntuin.com)

Open Monumentendagen:
Bakkershuisje
Aan de Blekersvaart 23 ligt het
17de eeuwse
bakkershuisje
waar brood gebakken werd
voor het personeel van de blekerijen. Eigenaar Jan
Beelen vertoont er nu een filmpje over de blekerijen toen en laat trots zijn leilinden zien die misschien
al 300 jaar oud zijn, echt monumentale bomen die
veel plezier geven door nog steeds te werken als
zonneschermen.

Hervormde kerk Bennebroek
‘Bouwheer’ was Adriaan Pauw jr., zoon van de
Heemsteedse Adriaan met als jaartal 1680. Op het
doophek kunt u proberen de letters A, P en C van
Cornelia, zijn vrouw in een spiegelmonogram te
ontdekken. In een gesprekje met dominee en koster kwamen de oude graven in de kerk even aan de
orde. Mooi laten liggen, want we kennen de ervaringen van grafdelvers die ‘rijke stinkerds’ opgroeven.
Daar komt die naam dus vandaan. Kijk buiten even
naar de vergulde pronkende
pauw als haantje. Plezierig
om te luisteren
naar het Flentrop-orgel met
nog een front
van Christiaan
Müller, in 1742
Spiegelmonogram.
geplaatst.

Dinkelhoeve
De
oudste
boerderij van
Heemstede
ondergaat een
lichte metamorfose door
zich
tevens
te richten op
antiek en de
verkoop van eigen kaas en versproducten via de
streekmarkt ‘Van Streek’ die deel uitmaakt van de
coöperatie HeemSteedsDuurzamer. Eigenaar Anton Milatz gaf veel rondleidingen op zijn biologische boerderij.

\
Linnaeus en Clifford voor de Hartekamp.
Hartekamp
Op de Hartekamp een verrassend weerzien met de
heren Linnaeus en Clifford, die het fenomeen van
de rupsenplaag op de buxus druk bespraken. Zij lieten iedereen in hun open huis even genieten van
de Gouden Zaal waar zoveel plezier gemaakt werd
in andere tijden.

Linnaeus en Clifford in Gouden Zaal.

Heemstede - De Open Monumentendagen begonnen dit
weekeinde een heerlijk zonnetje. Veel monumenten openden
de deuren voor het publiek. Zo
stond ook de deur open van de

Doopsgezinde Kerk op de Postlaan 16 in Heemstede. In de kerk
bespeelden organisten Yu Nagayama, Marco bij de Vaate en
Dick Koomans het Flentrop-orgel
(1937) en het Beckerorgel (1976).

Foto’s: Bart Jonker

Workshops voor mantelzorgers
bij Tandem Centrum
Haarlem - Dit najaar biedt Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning weer een gevarieerd aanbod workshops voor
mantelzorgers.

genotengroepen, bemiddelt bij
de inzet van vrijwilligers en organiseert trainingen en workshops.

Zorgt u voor een naaste of iemand in uw naaste omgeving?
Tandem Centrum voor Mantel- Dan heeft Tandem een divers
zorgondersteuning ondersteunt aanbod aan workshops voor u.
mantelzorgers in de breedste zin Zo zijn er workshops met thema’s
van het woord. Ervaren consu- als Grenzen Stellen of Mindfullenten helpen met o.a. informa- ness. Hiernaast zijn er workshops
tie, advies, begeleiding, emotio- die gaan over een specifiek zieknele ondersteuning en praktische tebeeld zoals de workshop ‘Omhulp. Tandem organiseert ook lot- gaan met Dementie’ of ‘Zorgen

Nieuwe reeks trainingslessen
Tennis Fit 55+ van start

Heemstede - Tennisvereniging
HBC gaat voor het tweede jaar
starten met een vernieuwende
en vooral leuke reeks tennistrainingen. Deze worden verzorgd
door Eric Krijger van tennisschool
Haarlemmermeer en Jack Edelaar, bewegingscoach voor ouderen.
Zij hebben afgelopen jaar successen geboekt met Tennis Fit 55+
bij HBC om mensen enthousiast
te krijgen voor de tennissport. En
minstens zo belangrijk voor dat
plezier is de onderlinge gezelligheid. Op de baan en uiteraard na
afloop bij een kopje koffie.
Dus wilt u ook lekker bewegen
met leuke mensen? Niet zeker of
u dat wel kunt? Kom gerust eens
langs om te proberen op het park
van Tennisvereniging HBC, Ringvaartlaan 2, 2103 XW Heemstede.
1ste Aanleg café
Op donderdag 19 september van
Een echt plezierig café waar ze gezellig tappen en 14-15.30 uur beginnen we met
je heel lekker kunt happen. Met proeverijen op zijn een nieuwe lessenreeks.
tijd en soms livemuziek. Stamcafé van Heemsteed- Als het een keertje regent schuift
se veteranen die de gastvrijheid kunnen waarderen. de reeks een weekje door.
Veel monumenten hadden al een predicaat ‘plezierig toeven’ andere monumenten worden door de TV HBC en Tennisschool Haaraanpassingen in de tijd wel plezieriger met het or- lemmermeer ondersteunen dit
ganiseren van evenementen die passen in de Heer- initiatief van harte en zorgen er
lijkheid Heemstede.
zo voor dat de kosten laag blijven. Voor slechts € 90,00 volgt u
Ton van den Brink
10 lessen van maar liefst 1,5 uur.

OLV Hemelvaart Kerk
Bijna monument, maar bezocht omdat er onlangs
nog schuilplekken in de zolder en gewelven gevonden zijn, waar nu nog oud misdienaars en acolieten getuigenis van kunnen afleggen. Het blijft
een bijzonder bouwwerk met een grote overspanning zonder hinderlijke pilaren en bijzondere kunstschatten.
Bavo Herenweg
Amsterdamse orgelbouwers bouwden het Van den
Brink-orgel in de oude kerk aan de overkant van de
huidige Bavo aan de Herenweg. Zaterdag speelde
de vaste organist Wim Rijkhold Meesters dit concertorgel, waar
menig bezoeker veel plezier aan beleefde. Het optreden van het Vocaal Ensemble
Arcadelt onder
leiding van Willem Mook was
voor de liefhebbers van 16de
eeuwse muziek
helemaal plezier. Liederen uit
het koorboek
van Anna Boleyn, meerstemmig uit de renaissance.

Ook deur Doopsgezinde
Kerk stond open

Er wordt ongeveer 45 minuten
getraind om beter te bewegen
en vervolgens wordt er 45 minuten in wedstrijdvorm gespeeld
om dit toe te passen. Ideaal voor
mensen die willen beginnen aan
een sport die tot op hoge leeftijd
beoefend kan worden en enorm
veel gezelligheid kent. Voor rackets en ballen wordt gezorgd.
Voor Sport/tennisschoenen dient
u zelf te zorgen.
De trainingen zijn ook ideaal voor
tennisspelers die al langer spelen

Foto aangeleverd

voor iemand met psychische problemen’. Op www.tandemmantelzorg.nl/cursusaanbod is het
volledige aanbod te vinden.
Wilt u deelnemen aan een workshop of meer informatie? Dan
kunt u contact opnemen met
Tandem via 023-8910610 of info@tandemmantelzorg.nl. Deelname aan deze workshops is kosteloos voor mantelzorgers uit de
regio Zuid-Kennemerland. Graag
wel vooraf aanmelden.
en nu weleens vooruitgang willen zien. De trainers zorgen ervoor dat er altijd op niveau getraind en gespeeld wordt.
Minstens zo belangrijk is het spelen met een gezond en fit lijf. Een
onderzoek van de KNLTB geeft
aan dat veel 55+’ers stoppen vanwege een blessure. Met deskundige adviezen geven Eric en Jack
aan hoe het beter kan zodat er
nog langer gespeeld kan worden.
Inschrijven kan via een e-mail
naar: info@tennisschoolhaarlemmermeer.nl.
Of u belt of sms’t naar:
06-53875147 (Eric Krijger) of naar
06-54246728 (Jack Edelaar).
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Wat maakt mindfulness
CrossFit en kickboksen met de JeugdSportPas de moeite waard?
Stoere trainingen for kids bij HealthclubNU
Heemstede - De JeugdSportPas
biedt kinderen van 5 tot 18 jaar
de mogelijkheid om verschillende sporten uit te proberen zonder direct lid te hoeven worden
van een vereniging. SportSupport beheert de JeugdSportPas in
opdracht van gemeente Haarlem
en werkt hiervoor nauw samen
met diverse sportaanbieders in
de regio. Gemiddeld worden per
sport vier lessen aangeboden;
wie daarna verder wil schrijft zich
in bij de club. De JeugdSportPas
helpt kinderen bij het maken van
een goede sportkeuze, waardoor
ze naar verwachting langer lid
blijven van een sportvereniging:
de basis voor een leven lang gezond bewegen.

JeugdSportPas in aanraking en
was meteen zo enthousiast dat
ze zelf contact zocht met SportSupport.

Heemstede - Het begrip mindfulness is al aardig ingeburgerd in
onze cultuur en de meeste mensen weten wel zo ongeveer wat
het inhoudt. Maar wat maakt het
nou de moeite waard om serieus
aan de beoefening van mindfulness te beginnen?

Kinderen kunnen komen kennismaken met CrossFit-for-kids
en kickbokstraining-for-kids. De
CrossFit-lessen worden gegeven
door Sem Li (33) en Vera Potharst
(30), bevoegd CrossFit-trainers
voor volwassenen én kinderen.

Ervaren en bekende kickboksers Cedric Manhoef (26) en Bas
van der Kroon (36) geven de
kids-kickbokstraining. Belangrijke punten in hun les zijn discipline en zelfstandigheid, maar uiteraard ook veel lol. Kickboksles is
effectief. Coördinatie en reactieHealthclubNU in Heemstede vermogen verbeteren snel en de
werkt sinds één jaar mee aan dit kids worden sterker en leniger,
project. Drijvende kracht erach- krijgen meer controle over hun
ter is assistent-manager Romy lijf. Bovendien zijn de trainingen
Roelen (26). Via de school van een goede uitlaatklep voor evenhaar dochter (9) kwam zij met de tuele frustraties of spanningen.

Dirk Hazelhoff, mindfulnesstrainer, zegt het zo: “Het beste wat
mindfulness mij heeft opgeleverd is dat ik de eigenschap heb
ontwikkeld dat ik niet blijf hangen in innerlijke strubbelingen
of in strubbelingen met anderen.”
Met mindfulness schep je ruimte
in jezelf. Daardoor kun je je in rust
en vrijheid verhouden tot emoFoto: archief HealthclubNU ties en gedachten die door een situatie bij je worden opgeroepen.
Voor beide kids-lessen geldt: je Meer
informatie
over
de Anders gezegd: je kunt de omtraint in groepsverband - jongens JeugdSportPas is te vinden op standigheden van het moment
en meisjes samen - en tegelijker- www.jeugdsportpas.nl of via toelaten zonder erdoor meegetijd toch op je eigen niveau.
www.sportsupport.nl.
sleept te worden.

Open dag Altraitalia bij de Pasta Box
Haarlem - Italiaans leren op een
leuke en effectieve manier dat
zijn de belangrijkste doelstellingen van Altraitalia, de unieke taalschool van Alessandra Murmura. Er is aanbod voor iedereen die
meer over Italië, het land, de cultuur en de mensen wil ontdekken. En de taal natuurlijk. Voor zowel beginners als gevorderden,
maar ook voor kinderen en zakelijke cliënten heeft Altraitalia een
passend aanbod. Daarnaast kun
je deelnemen aan thema-avonden, lezingen, filmvoorstellingen,
muzikale intermezzo’s en proeverijen. Wil jij ook graag snel en met
plezier Italiaans leren? Kom dan
op zondag 22 september naar de
open dag van Altraitalia, in Trattoria de Pasta Box, Raadhuisstraat
54 in Heemstede voor een gezellige en persoonlijke kennismaking.
Van 12-16 uur.

Heemstede/Haarlem
Vrijdag 12.00-13.00 uur

Tai Chi/Chi Kung
Beweging, Meditatie &
Ademhalingsoefeningen
Locatie: Offenbachlaan 1

Dirk Hazelhoff.
dig dat ook klinkt, je vergeet het
maar al te makkelijk.

De training kan je helpen om dit
‘stilstaan bij gebeurtenissen’ succesvol tot een tweede natuur te
maken. Acht weken ‘live’ oefenen,
met een werkplan en een trainer:
Dat is heel praktisch in het leven dat doet veel meer dan een boekvan alledag en ook: gewoon heel je lezen of het hebben van ‘horen
prettig. Minder stress, minder ge- zeggen’.
doe, meer tijd voor nuttige en
plezierige zaken.
Dirk Hazelhoff heeft zich gespecialiseerd in individuele trainingen
Je moet daar wel iets voor doen, bij de cliënt aan huis. Deze werkhet overkomt je niet. Mindfulness wijze heeft het voordeel van lage
vraagt om beoefening. En die be- praktijkkosten en een grote flexioefening bestaat hieruit: regel- biliteit bij het maken van de afmatig stilstaan bij wat er op dit spraken. Je kunt direct starten.
moment gebeurt. Hoe eenvou- Kijk op: www.dirkhazelhoff.nl.

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Alessandra Murmura (foto: aangeleverd).

kleine groepen, zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen. Zo kun je al binnen enkele
weken een gesprekje voeren. “We
spreken over allerlei onderwerVijftien jaar geleden begon Ales- pen en natuurlijk zoveel mogesandra haar taalschool in de Kle- lijk in het Italiaans”, aldus Alessanverparkbuurt van Haarlem. Ze dra. “En als cursisten na een vaontvangt haar leerlingen thuis kantie in Italië enthousiast vertelaan tafel met koffie en thee in len dat ze hun lessen goed heb-

ben kunnen toepassen, ben ik zó
trots.” Met aandacht voor de wensen van de cursisten, biedt Altraitalia steeds een boeiend, afwisselend en leerzaam cursusjaar. De
nieuwe lessen starten op maandag 30 september.

Schrijf je in tijdens de open dag of
via de website www.altraitalia.nl. Heemstede - Op maandag 23
september vindt de workshop Intuïtief schilderen door Susanna
Marijs plaats met als thema: ‘Kleuren ontmoeten elkaar, spelen met
kleur’, bij WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Haarlem - Een groepje jongens Van 10-12 uur. Werkvormen zijn
van het Coornhert Lyceum, waar- inleidende dans, bewegen met Heemstede - De twee dames Ma- een passend advies. Ik ben daar
onder Lars Nienhuis, hebben voor muziek en eenvoudige yoga en rion de Wendt (links) en Annema- erg dankbaar voor. Afgelopen
een project van Young Impact ademoefeningen, visualisatie en rie van Lochem zijn reeds 25 jaar zondag hebben wij deze mijleen livestream van 12 uur lang stilte oefeningen. Daarna schilde- het gezicht van REE. Menige ver- paal met het hele team gevierd
georganiseerd. Ze willen met ren vanuit de ontstane spontani- bouwing en uitbreiding van win- met een solextour, een activiteit
deze livestream geld inzamelen teit en experimenteren met ver- kelvloer, assortiment en team- die al langer op hun wensenlijstvoor een donatie aan een hulp- schillende materialen om zo de samenstelling hebben zij mee je stond. En uiteraard hoop ik de
hond. De hulphond is bedoeld intuïtie op gang te brengen. Kos- mogen maken, grotendeels aan dames nog vele jaren aan mijn zijde zijde van ‘Trotse Eigenaar’ de te mogen hebben,” aldus Jasvoor een moeder van een van de ten: € 20,- incl. materiaal.
Jasper de Zwart.
jongens, ze heeft ptss (posttrau- Voor meer informatie:
per.
matische stressstoornis) en heeft www.intuitief-schilderen.nl.
“Met hun kennis en kunde en Home Made By Ree vind je aan
daarvoor een hulphond nodig Reserveren kan via:
die haar helpt. Deze jongens vra- www.wijheemstede.nl of telefo- een groot gevoel voor persoon- de Binnenweg 89-91, Heemstede.
gen aandacht voor hulphonden nisch van op werkdagen tussen lijk klantcontact zorgen zij al die Tel. 023-5286479.
jaren voor een warm welkom en Info: www.homemadeby-ree.nl.
en mensen met ptss, u kunt hel- 9-13 uur: tel.: 5483828.
pen door bijvoorbpeeld naar de
stream te kijken en te doneren.
U kunt ook dit artikel met zo veel
mogelijk mensen delen om meer
aandacht te creëren over dit onderwerp.
Hieronder is een link naar de
livestream:
https://m.twitch.tv/gameboywessel
Heemstede - Op zaterdag 21 september zijn Er is muziek en er zijn activiteiten voor kinderen,
Hieronder is een link naar de doRaadhuisstraat & Binnenweg gehuld in Franse zoals een springkussen, schmink, en andere leunatiesite:
sferen. De Winkeliersvereniging van Winkelcen- ke Franse acts, zoals Jeu de Boule-banen in de
https://www.doneeractie.nl/
trum Raadhuisstraat & Binnenweg in Heemste- gehele straat.
hulphond-voor-ex-politieagentde organiseert dit jaar het evenement nazome- Het is de moeite waard om de hele Raadhuismet-ptss/-36138
ren in Heemstede met ‘Vive La France!’
straat & Binnenweg af te lopen en te genieten
van de gezelligheid. De straat blijft open en de
Iedereen is welkom om te komen proeven, be- parkeerplaatsen beschikbaar.
wonderen en te genieten van Franse producten Anderhalve kilometer winkelplezier en wij nodiin de winkels. De straat en etalages zijn in Fran- gen u van harte uit om even terug te keren naar
In het artikel over restaurant
se sferen gebracht.
het vakantiegevoel van 2019. Laat u verrassen.
Mandarin van vorige week is per
abuis een foutje geslopen. In het
Ondernemers organiseren voor hun klanten bijzondere activiteiten. Dat kan een modeshow
artikel wordt verteld dat het famizijn, het uitlichten van hun Franse merken, proliebedrijf wordt geleid door Jack
ducten en boeken of een proeverij van hapjes en
en zijn zus. Dit is onjuist. Het belekkere Franse wijnen en dranken. Sommige zadrijf wordt geleid door Jack en
ken geven korting op Franse producten.
zijn vrouw Joyce Li. Excuses voor
het ondervonden ongemak.

Donatie op touw
voor hulphond

Vlooienmarkt in
Sportplaza Groenendaal
Heemstede - Zondag 22 september wordt een grote rommelmarkt gehouden in Sportplaza Groenendaal aan de Sportparklaan 16 te Heemstede. In deze sportaccommodatie wisselen
die dag weer vele gebruikte goederen, na het loven en bieden,
van eigenaar. Het aanbod op een rommelmarkt is altijd divers en
verrassend: van oude obligaties tot een authentiek houtsnijwerk
of een leuk kledingstuk. De vlooienmarkt is open van 09.30 tot 16
uur en de toegang bedraagt 2,50 p.p. (kinderen tot en met 11 jaar
en onder begeleiding hebben vrij entree).
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 46 49. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Workshop
Intuïtief
schilderen

Jubilarissen bij REE

Nazomeren in winkelcentrum
met Vive La France!

Rectiﬁcatie
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Irene Moors als presentatrice en klanten als mannequins

Daverende modeshow met
haute couture bij Sefa by Kasim
Bloemendaal - Het was afgelopen zondagmiddag
echt genieten voor het publiek bij de modeshow
van Sefa by Kasim. Ware haute couture in de overtreffende trap. De daverende modeshow met de najaars- en wintercollectie oogstte veel bewondering
en lof en is wederom weer de gouden kroon op het
werk van couturier Kasim. Voor mannen en vrouwen. Een ware gepassioneerde meester die met elke stof en iedere kleur een magische en verfijnde
creatie weet te maken. U roept maar: van chique, casual tot avondkleding: alles is mogelijk in iedere stof
of kleur bij Sefa by Kasim.

not least, twee kids, de kleinkinderen van Kasim, die
de kindermode toonden.
Dan de show waar alles om draait: prachtige stoffen zoals wol, zijde, prints of effen; warme tinten of
juist felle kleuren als rood en geel en kobaltblauw,
zwart, paars, etc. waarbij originaliteit, exclusiviteit
en draagcomfort de klok slaan. Een indrukwekkende collectie met durf passeerde de revue. Stuk voor
stuk modemeesterwerkjes die zeer overtuigend en
met vol enthousiasme werden getoond. Met de bijpassende accessoires en sieraden van goudsmederij en juwelier Arnold van Dodewaard uit Bloemendaal en JoJaMa modeaccessoires van Joke HoogIrene Moors was aangetrokken om de modeshow te endoorn uit Haarlem. De schoenen kwamen onder
presenteren en aan elkaar te praten. Ze kent Kasim meer van Massimo Mioretti. Het aanwezige publiek
al geruime tijd en ging spontaan op zijn uitnodiging genoot en was zeer onder de indruk.
in. De presentatie deed ze op zo’n geweldige en leu- Na de show was er ruimte voor een feestelijk hapje
ke manier, vol humor en interactie met de model- en drankje om nog even na te genieten en na te pralen. Zo kwam de show tot zijn volste recht en kreeg ten. Grootmeester Kasim heeft het publiek wederhet een persoonlijk tintje, zoals dat ook met haute om aangenaam weten te verrassen met een buitencouture hoort. Zelf droeg ze een prachtig broekpak gewoon fraaie en originele collectie.
in lila, een creatie die was ontworpen en gemaakt Sefa by Kasim, exclusieve heren- en damesmode
door Kasim. En dat stond haar fantastisch.
is gevestigd aan de Bloemendaalseweg 73 in BloeDe modeshow werd gelopen door bijzondere mo- mendaal. E-mail: kasimrs@hotmail.com
dellen, namelijk door de familie en klanten van tel. 06-41372436.
Kasim. In totaal bevolkten 15 modellen de catwalk,
waaronder zeven dames, vier mannen. En last but Tekst en fotografie: Bart Jonker

SEFA
by KASIM
exclusieve heren- en damesmode
Bloemendaalseweg 73
2016 CD Bloemendaal
kasimrs@hotmail.com
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Kaptein Luxe schoenen en lederwaren:

Modieuze schoenmode en
lichtgewicht reisbagage
Heemstede - Veel nieuwe, kleurige modellen schoenen, laarzen,
reisbagage, lederwaren en handtassen; u vindt het allemaal bij
Kaptein Luxe schoenen en lederwaren.
Deze winter veel laarzen met wat
hogere hakken dan vorig jaar en
nog steeds veel zwart en blauw
in alle nuances en variaties bruin
als nieuwe kleur.
Voor de heren zijn er booties in
suède; mooie modellen van Giorgio, voor de classic men Van
Bommel traditional in breedtematen; normaal, breed en extra
breed. Sportieve modellen van
Mephisto en Waldläufer.

Reisbagage wordt steeds praktischer en lichter in gewicht. JUMP
biedt harde en zachte lichtgewicht koffers voor een scherpe
prijs en Samsonite brengt Lite-

box, de derde generatie lichtgewichtkoffers minder dan 3 kilo.
Ook Kipling en Eastpak ontbreken niet.

Luxe handtassen vindt u van
Claudio Fericci, Gigi Fratelli, Berba en Myk die goed bij de
schoencollectie passen.
Voetkundig advies
Met het merk Volare laten we
zien dat het dragen van steunzolen niet betekent dat het lopen
op mooie schoenen tot het verleden behoort.
Maar ook voor de merken Durea,
Waldlaufer, Piedi Nudi en Hartjes kunt u bij ons terecht, tevens
voor een voetkundig advies.
Onze registerpodoloog behandelt voet- en houdingklachten.
Na onderzoek volgt een advies
met een passend behandelplan.

Bij aankoop van

dames- of heren
Mephisto schoenen

een fles Franse wijn

CADEAU

GROTE MODESHOW
dinsdag 24 september 2019
in onze zaak om 10.30 - 14.00 - 20.30 uur
gratis entree - graag vooraf aanmelden

De prachtige schoenen bij de show komen uit de gevarieerde collectie van

LOPERSCOMPANY
Bloemendaal

Ook dit seizoen heeft Reyngoud fantastische fashion.
Nieuwsgierig ? Kom langs en laat u verrassen.

BY ENNO 9 NOV

• Oui • Expresso • Tramontana • Sandwich • Taifun • Zoso
• Rosner • Zerres • Brax • Edition • Monari • Olsen

R E Y N G O U D
1E VERJAARDAGRUN
Binnenweg 121 - 2101 JE Heemstede - tel. 023-528 04 65

u onze1
stempelkaart?
Daarmee spaart met
u voor korting!
Vrijdag 9 november vieren weKenthet
jarig bestaan,
de
e
1 VERJAARDAGRUN. Samen met toploopster Inge de Jong gaan
we een mooie route lopen.
Brooks stelt een koffer met testschoenen beschikbaar. En wie jarig
is trakteert; voor elke loper is er een verrassende goodiebag!

Tijd:
22
SEPTEMBER
T/M
19:00
uur

30%
ofis 50%
Deelname
gratis,
wel
graag vooraf
KORTING

3 OKTOBER
1
E

VERJAARDAG
RUN

aanmelden
Op
geselcteerde
kleding en schoenen

Lopers
Company
Lopers
Companyby
by Enno
Enno

Binnenweg Binnenweg
35
info@loperscompanyheemstede.nl
35
info@loperscompany.nl
2101 JB Heemstede
www.loperscompany.nl
2101 JB Heemstede
www.loperscompanyheemstede.nl
fb: Lopers Company by Enno
023 - 20 033023
23- 20 033 23fb: Lopers
Company by Enno

Raadhuisstraat 99 • 2101 HE Heemstede • Tel. 023-528 67 45

High Tea bij Van Uffelen
Heemstede – Bij modezaak Van Uffelen was
het vrijdag extra feestelijk winkelen. De klanten werden ontvangen met een smakelijke high tea en de laatste wintermode werd
geshowd door mannequin Angèle de Bont.
De speciaalzaak in dames- en herenmode aan de Binnenweg begon vier jaar geleden als outlet, maar werd al snel een volwaardig filiaal. Bedrijfsleidster Karin Gieben
is 30 jaar werkzaam bij Van Uffelen en kent
alle ins-en-outs van de modewinkels. “Het
van oorsprong Bredase familiebedrijf stamt
uit 1945”, vertelt ze. “Toen de heren Van Uffelen ermee stopten werden de winkels met
behoud van de naam overgenomen. In rap
tempo kwamen er meer zaken bij, voornamelijk aangekochte familiebedrijven zonder
opvolging, waaronder Melman Mode, Broekman en HoutBrox.”
Van Uffelen heeft momenteel 46 vestigingen door heel Nederland en beschikt over
een uitgebreid klantenbestand. “Wij onderscheiden ons door persoonlijke aandacht

monari.de 41

40 monari.de

WAKKER

voor de klant”, vervolgt Gieben. “Het personeel is opgeleid om advies te geven, de mensen worden begroet met een kopje koffie of
een glaasje wijn en we hanteren een puntensysteem waarbij gespaard kan worden voor
korting of gratis artikelen.”
Vooral mannen waarderen het advies bij
de keuze van een perfect zittend kledingstuk in de wirwar van maar liefst elf maatsystemen. “Wij zien vaak meteen welke broekof boordmaat past”, stelt de bedrijfsleidster,
“Het scheelt zoveel in tijd en moeite en dat
wordt op prijs gesteld.”
In Heemstede is de basement van de winkel
ingericht voor mannenkleding in grote maten, een specialiteit waarvoor klanten uit de
hele regio naar Heemstede komen. “We voeren maten van XL tot 6 keer XL van merken
als Hugo Boss, Tommy Hilfiger en Brax. “Geliefde modemerken voor mannen zijn verder PME Legend, Vanguard, No Excess, A fish
named fred en overhemden van Ledub, Michaelis en Culture en voor vrouwen de labels

Individuele Mindfulnesstraining bij u aan huis
• persoonlijke aandacht
• ﬂexibel in afspraken
• vergoeding uit aanvullende verzekering
www.dirkhazelhoff.nl

Opus, Geisha, Vila, B-Young en
JCSophie, de jonge lijn van Josephine & Co, de klassieke merken Taifun, Betty Barclay en broeken van Angels, Zerres, Brax en
Gardeur.
Niet meer weg te denken in deze
tijd is het aspect van Fair Trade,
ook bij Van Uffelen. “Wij doen bewust zaken met een aantal Nederlandse ondernemers en we
letten op een eerlijk productieproces. Bovendien gebruiken we
geen plastic zakken meer, maar
mooie duurzame tassen van textiel.” Het eerstvolgende event
bij Van Uffelen is gericht op het
jongere publiek en dan is er een
cocktailbar in de winkel onder de
muzikale begeleiding van een
diskjockey.
Adres:
Binnenweg 7-9, Heemstede.
Website:
www.vanuffelenmode.nl.
Mirjam Goossens
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Over de liefde voor Schumann en Hadyn

Pianiste Cathelijne Noorland
speelt met het Dudok Quartet
Heemstede - De Heemsteder
was afgelopen vrijdag op de
Beethovenlaan in de Componistenwijk met de talentvolle pianiste en programmeur Cathelijne Noorland. Daar vertelde zij
over haar concert ‘Cathelijne and
Friends’ met het Dudok Quartet,
dat op zondag 29 september om
15 uur gepland staat in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein.
Schumann op het verlanglijstje
Cathelijne: “Het Dudok Quartet
is een van de meest toonaangevende kamermuziekensembles
in ons land. Een jong, bekend en
gerenommeerd gezelschap, dat
werkelijk prachtig speelt. Ik vind
het een eer dat ze naar de Oude
Kerk komen. Een paar jaar geleden had ik ook met hen gespeeld
en daar koester ik mooie herinneringen aan. Het bestuur van Podia Heemstede vond het ook een
goed idee dat ik naast programmeur ook als pianist jaarlijks het
openingsconcert van het seizoen
verzorg met musici onder de titel
‘Cathelijne and Friends’. Dat is inmiddels een traditie geworden:
dit wordt de derde keer. En dan
ook nog eens met een prachtig
stuk dat ik met het Dudok Quartet mag spelen: het Schumann

kwintet. Daar hoefden we samen
niet lang over na te denken. Het is
tevens een van mijn meest geliefde composities en dit stuk staat al
heel lang op mijn verlanglijstje. Ik
heb altijd een band gehad met
Schumann: ik vind zijn kamermuziek bijzonder mooi.“
Primeur ‘Opus 20’ en Hadyn
“Het Dudok Quartet heeft nu ook
een prachtig nieuw project, ‘Opus
20’, dat op deze zondag de 29ste
voor het eerst wordt gelanceerd,
een primeur in Heemstede. Dit
houdt een onderzoek in wat de
impact is van livemuziek op het
publiek. Het kwartet wil hiermee
de betrokkenheid van het publiek en de intense beleving van
de muziek vergroten. Zo is er als
het publiek binnenkomt alvorens
het concert begint een audiofile
te horen, met de introductie van
de musici door middel van mini-interviews met anderen, maar
er wordt tevens door het strijkkwartet persoonlijk wat verteld,
waardoor het publiek meteen
op scherp wordt gezet. De musici gaan vervolgens Hadyn spelen, wat meteen de officiële presentatie en release van hun nieuwe cd is. Hadyn hebben ze dan
de ochtend voor ons concert al

Optreden van De Teisterband voor de St. Lambertikerk in Münster.
Bij beide concerten was een flinke schare enthousiaste toehoorders aanwezig. Er werd hier en
daar zelfs gedanst en na afloop
brachten enkele toeschouwers
hun dank en waardering persoonlijk over aan de bandleden.
Zondagmiddag sloot De Teisterband de tournee af met een op-

treden bij het Factory Hotel, iets
buiten het centrum gelegen. In
dit schitterend verbouwde complex (Duitsers weten als geen ander hoe industrieel erfgoed aan
te passen aan de nieuwe tijd)
kwam met een perfecte gezamenlijke lunch een einde aan een
mooi muziekweekend.

Cathelijne Noorland (foto: Doort
Matthes).
uitgevoerd in de Spiegelzaal van
het Concertgebouw in Amsterdam. Aan het eind van het concert krijgt het publiek het voor dit
project geschreven essay met inzichten over Hadyn van Anna Enquist mee naar huis, over wat we
van hem en zijn Opus 20-kwartetten kunnen leren. Zo creëer
je een grotere beleving en ga je
anders luisteren naar de muziek.
Het is het eerste concert in deze
opzet. Joseph Hadyn heeft maar
liefst 68 strijkkwartetten geschreven en heeft in de ontwikkeling
van het strijkkwartet een sleutelpositie, die hij een definitieve rol
heeft gegeven. Wat interessant
is om erbij te vermelden is dat
Beethoven een serie van Hadyns
strijkkwartetten letterlijk heeft
overschreven, om zich dit idioom eigen te maken. Beethoven
staat volgend jaar in 2020 natuurlijk centraal in het Beethovenjaar.
Het is dan 250 jaar geleden dat hij
geboren werd,” aldus Cathelijne
Noorland.
De Oude Kerk, zondag 29 september om 15 uur. Kaarten à
€ 17,50 via:
www.podiaheemstede.nl,
tel. 023-5483838 of aan de zaal.

Dudok Quartet (foto: Marco Borggreve).

Heemstede - Afgelopen zomer is
De Teisterband, zoals gebruikelijk,
op tournee geweest. Ditmaal naar
de onvolprezen Duitse stad Münster, waaraan deze krant nog onlangs een groot artikel heeft gewijd. Partners mee, twee dagen
in een hotel nèt buiten het centrum en enkele optredens natuurlijk. Die ruim van tevoren zorgvuldig waren geregeld met het gemeentelijk bestuur aldaar voor
het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. In het prachtige centrum van de oude binnenstad heeft het herenorkest, onder
leiding van dirigent Miklós Fürst,
zaterdag 13 juli twee keer opgetreden. Eerst op het plein voor
de Lambertikirche, daarna in de
drukke winkelstraat, de Stubengasse.

Foto aangeleverd

Geslaagde tournee van
De Teisterband naar Münster

Bart Jonker

W.B. Yeats, The land of Heart’s Desire:

Wereld Alzheimer Week onder de aandacht

Adembenemende circusvoorstelling
voor Alzheimerpatiënten
Haarlem - In het kader van de
Wereld Alzheimer Week, vond
op woensdag 11 september drie
keer een gratis circusvoorstelling plaats door Circus Alexander, voor mensen met dementie,
hun mantelzorgers, kinderen
en kleinkinderen, op het terrein
naast het Sportcenter in Haarlem-Noord. Na het verbluffende succes van voorgaande jaren,
werd deze circusvoorstelling voor
de derde keer aangeboden door
de afdeling Zuid-Kennemerland
van Alzheimer Nederland. Mede
dankzij de financiële sponsoring
van Stichting Hofje Codde en Van
Beresteyn, de Josephschool Bloemendaal, Circus Sijm en de hulp
van veel vrijwilligers, kunnen deze voorstellingen gratis worden
aangeboden.
Stalmeester Frank heette alle
aanwezigen van harte welkom
en hij kondigde een spannende circusvoorstelling aan. Vervolgens bracht voorzitter Bert Liefveld van Alzheimer Nederland,
afdeling Zuid-Kennemerland het

kale noot, waarbij de man zelfs in
staat was met twee trompetten
aan de mond muziekstukken te
spelen. Francois Kalafskofski, die
een stapel stoelen tegelijk liet balanceren op de punt van zijn kin.
En Frenkie zelf, een verdienstelijk goochelaar met humor en iemand die zes porseleinen bordjes
tegelijk wist te laten ronddraaien
op stokjes.
Het publiek genoot met volle teugen van deze prachtige acts. De
sfeer zat er goed in met veel hubelang van de Wereld Alzhei- mor. Ook de circusartiesten hadmer Week goed onder de aan- den er schik in.
dacht. Hij dankte iedereen die de- Circus Alexander is een Circus in
ze voorstelling had mogelijk ge- de Zorg, een onderdeel van Cirmaakt. Daarna kwam ober Fren- cus Sijm. In heel Nederland verkie op (een dubbelrol van de stal- zorgen zij met een klein intiem
meester) om de voorstelling, aan- circus circusvoorstellingen, specivankelijk in een restaurantambi- aal voor zorginstellingen.
ance, op smaak te brengen. En
hoe: het was in een woord gewel- Meer informatie over Alzheimer
dig. Een jonge lenige Italiaanse Nederland, afdeling Zuid-Kenneacrobaat die zijn kunsten hoog in merland op: https://www.alzheide nok aan de gordijnen vertoon- mer-nederland.nl/regios/zuidde en knap jongleerde met zijn kennemerland.
voeten. Het muzikale echtpaar
Lello, voor een komische muzi- Tekst en foto’s: Bart Jonker

Nieuw muziektheaterproject Stichting
Muziekprojecten Pablo Neruda
Sara Kroos speelt nieuwe show ‘Verte’
Heemstede - Het leven en werk
van de Ierse dichter en Nobelprijswinnaar voor de literatuur,
W.B. Yeats is het nieuwe project
waar Cees Thissen aan werkt. Al
jaren gebruikte componist en dirigent Cees Thissen de literaire
werken van de dichter/staatsman
Pablo Neruda en later van Roald
Dahl, Emily Dickinson en nu W.B.
Yeats. Iedere dichter schiep voor
Cees kijkjes in andere werelden
met hun eigen belevenissen. Hij
weet gedichten boeiend te binden aan amateurkunst.
Opmerkelijk is dat Cees Thissen
veertig jaar geleden op een tekst
van Yeats, ‘The Wild Swans at Coole’, een pakkende melodie maakte. Hij kreeg die spontaan aangeboden bij een project van gedichten op muziek met studenten aan
de P.A. de la Salle waar hij docent
was. Dit gedicht vormde de aanleiding voor een ware studie gericht op het poetische werk van
de Ierse dichter Yeats. Deze zoektocht resulteerde in de uiteindelijke selectie van 17 van de mooiste gedichten van deze dichter,

Heemstede - Vrijdag 20 september speelt publiekslieveling Sara Kroos haar 9e voorstelling ‘Verte’ in Theater De Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang 20.15
uur.
Sara Kroos staat al 20 jaar voor
uitverkochte zalen met haar rauwe, eigen comedy stijl. Ze ontving lovende kritieken voor haar
voorstellingen en een sterrenregen voor haar vorige show ‘Zonder verdoving’: ‘Genadeloos,
scherp en ontwapenend, maar
bovenal enorm grappig’.

waaronder natuurlijk het populaire ‘The Lake Isle of Innisfree’. Heel
bijzonder is dat Thissen zich niet
heeft beperkt tot de romantische
vroege teksten van Yeats met een
Keltische inslag, maar ook een selectie uit het latere werk van Yeats
heeft getoonzet! Een onbereikbare liefde, de Engels-Ierse Burgeroorlog en de toenemende melancholie rond het ouder worden
zijn thema’s uit die periode.
Projectkoor:
nog enkele plaatsen vrij
Het gemengde projectkoor heeft
een belangrijk aandeel in de vertolking van de verschillende stukken. De sfeer van de teksten en de
composities vragen om een stevige sectie mannenstemmen. Op
dit moment is er nog plaats voor
enkele bassen. Voor het vrouwenkoor is nog plaats voor enkele alten. Van harte welkom!
Naast het koor zal de bekende
Haarlemse bariton Michel Poels
de rol vertolken van de dichter
Yeats, zowel acterend als zingend.
Meedoen met dit bijzondere project wordt natuurlijk voor alle

Michel Poels.
deelnemers genieten!
De repetities beginnen op
woensdag 18 december met een
kennismakingsavond van 19.30
tot 22.00 uur in de Petrakerk aan
de Limburglaan 3 in Heemstede, de stemtesten worden eerder
gehouden. Aanmelden kan via
thissen.c@hetnet.nl . Voor nadere informatie kunt u raadplegen:
www.neruda.nl
Ton van den Brink

Verte gaat over vooruitkijken, verder denken en hoe je verder kunt
gaan. Het is een show als een rollercoaster die je behoorlijk door
elkaar schudt zodat je er weer fris
tegenaan kunt. Sara wordt bijgestaan door haar topmuzikanten:
Rutger Hoorn en Nathaniël van
Veenen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kaarten à € 20,- via: www.podiaheemstede.nl, of via de theaterlijn 023 5483838 of op de avond
van de voorstelling aan de zaal.

Voorstelling Calender Girls uitverkocht

Foto: RAP

Foto via sarakroos.nl

Haarlem - Donderdag 12 september startte de voorstellingenreeks van de komedie ‘Calendar
Girls’ van het huisgezelschap van
het Haarlemmerhout Theater.
Aan deze voorstellingen is eerder in de Heemsteder aandacht
besteed. De organisatie van het
Haarlemmerhout Theater liet
woensdag 11 september weten
dat de gehele reeks van voorstellingen is uitverkocht. Er zijn helaas geen kaarten meer beschikbaar.
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Survivalavontuur op
buitenplaats Leyduin
IVN organiseert Paddenstoelendag

Vogelenzang - Vraag jij je ook
wel eens af hoe je zou kunnen
overleven in het bos? Hoe je een
hut kunt bouwen en wat je kunt
eten en drinken in de natuur?
Als je antwoorden wilt op deze vragen, en je bent jonger dan
12 jaar, ga dan mee met de boswachter van Landschap NoordHolland op zondag 22 september om 13.30 uur. De boswachter
leert je welke takken je het beste
kunt gebruiken en hoe je die zo
neer kunt zetten dat je een gro-

te, stevige hut krijgt. Ook leer je
hoe je aan eten en drinken komt
in het bos.
Neem een analoog horloge mee,
of een kompas, daarmee kun je
de weg vinden in de natuur. Trek
kleren aan die tegen een stootje
kunnen en het survivalavontuur
kan beginnen. Vaders en moeders mogen gezellig meebouwen, maar kunnen ook lekker wat
drinken in het voormalige Juffershuis, nu Gasterij Leyduin, ook het
vertrekpunt, 7 minuten van par-

Survivallen met de boswachter Wim Apswoude.
keerplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang.
Kosten: Kinderen tot 12 jaar € 4,
kinderen van donateurs € 3,- volwassen begeleiders mogen gratis mee.
Reserveren: www.gaatumee.nl

Overveen - Op zondag 6 oktober
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland weer haar jaarlijkse Paddenstoelendag op Landgoed Elswout. Dit doen ze in samenwerking met Staatsbosbeheer en het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De dag is gevuld met excursies, PowerPoint-lezingen, puzzeltochten en veel informatie en
activiteiten over paddenstoelen.

‘Droom is een museum met familiekunst’

Alle activiteiten zijn gratis. Voor
toegang tot het landgoed en
het parkeren van de auto hoeft
er ook niets betaald te worden.
Er is echter wel een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar
en langs de weg parkeren is verboden. Indien mogelijk raden wij Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland
daarom aan om op de fiets te komen. Inloop vanaf 10.30 uur bij via IVN Zuid-Kennemerland, web- Kennemerland, website http://
Landgoed Elswout (Elswoutslaan site http://www.ivn.nl/zuidken- www.np-zuidkennemerland.nl
12a, Overveen). Meer informatie nemerland of Nationaal Park Zuid- en tel. 023-5411123.

Heemstede - Margaret Sap is de
oprichter van l’ Atelier des Idées,
een rondreizende kunststudio.
Zij heeft een missie: familiekunst
een centrale plek te geven in de
samenleving.

An Luthart geeft teken/
schilderworkshop bij Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op dinsdag 24 september van 10 tot 12 uur komt
An Luthart eenmalig een workshop schilderen/tekenen geven
op Kom In Mijn Tuin (KIMT), Herenweg 18 in Heemstede, ingang
Groenendaalse Bos, tegenover
Manpad.

model- en portrettekenen bij di- Groene Vrienden) en er is koffie
verse instellingen en geeft sinds en/of thee.
1998 les in tekenen en schilderen. Deelnamekosten vooraf overmaken op NL 90 RABO 0328 1832
Heb je altijd al willen tekenen of 88 t.n.v. Stichting Kom In Mijn
schilderen en je wilt hierbij wat Tuin o.v.v. Teken-/Schilderles en
ondersteuning van een professio- je naam.
nal? Kom dan op dinsdagmorgen Maximaal aantal deelnemers: 8.
24 september naar het Tuinhuis
An maakt sinds 1995 realistische van Kimt en neem je eigen mate- Opgeven:
olieverfschilderijen van het Hol- riaal mee. (verf, potloden, kwas- info@kominmijntuin.com of 023landse landschap. Zij volgde cur- ten, papier).
5282651 (Mik van der Bor). Websussen tekenen en schilderen, De kosten zijn € 15,- (€ 12,50 voor site: www.kominmijntuin.com.

De Vrolijke Noot viert
feestelijk 12,5 jaar bestaan

Mia Davidson.

Poëzie en
muziek in
De Kapel
Bloemendaal - Op zondagmiddag 22 september, om
14.30 uur treedt de dichter Mia
Davidson op in De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal.
Zij heeft een aantal bundels
gepubliceerd. Hieruit heeft zij
een selectie gemaakt en deze
draagt zij in De Kapel voor.
Mia Davidson wordt op de piano begeleidt door Ed Wertwijn. Hij brengt naast werken
van bekende componisten
ook eigen composities ten gehore die de poëzie omlijsten.
Voor nadere informatie: www.
dekapel-bloemendaal.nl.

Heemstede - Zet je oren open en
trek je dansschoenen aan, want
op zaterdag 28 september viert
Stichting De Vrolijke Noot haar
12,5 jarig bestaan met een Benefiet Jazzfeest boordevol muziek
in de Petrakerk, Limburglaan 3 in
Heemstede. De deur is open om
20 uur, aanvang 20.30 uur. Met Foto aangeleverd door De Vrolijke
The Original Michigan Ramblers Noot.
of Arra Warra, waarbij een feestelijk hapje en drankje natuurlijk blijven, dit in samenwerking met
niet ontbreken.
veel (heel) jonge en oudere vrijwilligers. Dit is verbinding en de
Stichting De Vrolijke Noot is ge- participatiesamenleving in prakvestigd aan de Heemsteedse tijk gebracht.
Wagnerkade bij Pool Muziek en Aangezien de Stichting steeds
opgericht door harpiste Mariska meer muzikale verzoeken ontPool. Van jongs af aan vertrouwd vangt uit de medisch kinderdagmet zorginstellingen heeft Ma- verblijven, wordt uw bijdrage
riska zich erop toegelegd muzi- daarvoor zeer op prijs gesteld.
kale evenementen te organiseren voor volwassenen en kinde- Graag aanmelden bij:
ren die in zorginstellingen ver- info@stichtingdevrolijkenoot.

Film & lunch in De Luifel

Heemstede - Donderdag 26
september draait er een komische film met daarna een lekkere lunch aansluitend in de foyer
van de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Voor meer informatie over de titel en de inhoud van
deze film kunt u bellen met: 023548 38 28. Van 10.30 tot ongeveer www.wijheemstede.nl of telefo13.30 uur. De entree is € 13,50 in- nisch op werkdagen tussen 9-13
clusief lunch. Reserveren kan via: uur: tel.: 5483828.

l’ Atelier des Idées,
een rondreizende kunststudio

Margaret ziet zichzelf als inventieve verbinder, gedreven door intuitie, inhoud en improvisatie. Haar
creatieve leerschool is de internationale muziek-, sport- en modewereld. Als letterkundige is ze bovendien gespecialiseerd in taalen cultuurkunde. Ze gelooft in
de kracht van het woord en de
impact van beeld en brengt dat
samen in haar onderneming YC
More, waar l’Atelier des Idées onderdeel van is.

vang je iets op van de binnenkant
van je kind, partner of de grootouder. En plezier in het doen, is
belangrijker dan het resultaat.
Vraag jezelf eens af: Hee, wat doe
ik weinig creatiefs, waarom is dat
eigenlijk? Het is misschien raar
en totaal onwennig om samen
met je partner of kind te kleuren.
Probeer het maar eens. Gewoon
doen. “

Margaret Sap.

lie tot leven. Als positief non-verbaal communicatiemiddel verbindt het het zowel jonge kinderen als tieners met hun ouder(s).
En nee, je huis wordt heus geen
Bewust van de culturele men- kliederboel.“ De workshops kuntaliteitsgeschiedenis, speurt zij nen bij je thuis worden gepresenin alle kunstvormen naar tijds- teerd of op locatie.
geest en trends van morgen. Haar
kunststudio biedt onder (veel) Algemene ontwikkeling
meer tekenlessen voor kinderen, Creativiteit speelt een belangrijke
schilderworkshops voor volwas- rol in de algemene ontwikkeling
senen maar ook team events voor van een kind, en ook binnen het
sportverenigingen en bedrijven gezinsleven. Margaret: “Het zet
alsook familieprojecten (op aan- aan tot leuke gesprekken, leert
vraag). Hierover zegt ze: “Kunst kinderen keuzes te maken en vraen creativiteit brengen een fami- gen te stellen. In een tekening

Op verhaal komen bij de
Protestantse gemeente
Heemstede - Zondag 22 september is de start van een nieuw seizoen voor de Protestantse gemeente Heemstede.
Om 10.00 uur wordt begonnen
met koffie en ontmoeting en om
10.30 uur is er een viering over
het belang van verhalen. Mensen hebben verhalen nodig om

betekenis te vinden in ons leven.
En om 11.15 uur is er een keuze
uit vele activiteiten, waaronder
een workshop over het levenslied, onder leiding van Leny van
Schaik. Eenieder is welkom in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Een kans om op verhaal te
komen!

Leger des Heils

‘In His Presence’ zoekt collectanten
bijeenkomst
Heemstede - Het Leger des Heils
Heemstede - Zondag 22 september is er een interkerkelijke bijeenkomst ‘In His Presence’, georganiseerd door kerkgenootschap Rafaël Nehemia
Heemstede. Locatie is Koediefslaan 73, in de aula van de
school. Om 17.30 uur nuttigen
de aanwezigen een maaltijd
met elkaar en in gesprek. Aan
het eind van het gezamenlijk
eten wordt het Avondmaal gevierd, zoals Jezus dat deed met
zijn vrienden.
Van 18.30 tot 20.00 uur wordt,
onder leiding van enkele gastmuzikanten, God geëerd en
gedankt. Verzoekliederen zijn
mogelijk.
De In His Presence bijeenkomsten zijn elke keer anders door
inbreng van de deelnemers uit
verschillende kerkelijke achtergronden. Iedereen is van
harte welkom.
Opgave voor de maaltijd kan
bij info@rafael-nehemia.nl.

is op zoek naar collectanten in
Heemstede voor de jaarlijkse collecteweek van 25 tot en met 30
november. Alleen met de hulp
van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.
Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils
een vangnet bieden. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door middel van
maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen,
kledingwinkels, en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils
geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald
vanuit donaties.De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig.
Want samenleven doe je dus niet
alleen.
Meld je aan via:
www.legerdesheils.nl/collecte.

Margaret heeft een droom: Het
eerste museum ter wereld openen waarin alleen familiekunst
hangt.
Als gezin zelf proberen?
Doe mee met de challenge!
Vlak voor de kerstvakantie lanceert Margaret een challenge
waaraan iedereen mee kan doen.
Ze zegt : “Ik hoop dat heel Heemstede en omstreken zich van zijn
creatieve kant laat zien. Zo komt
er een ware rage op gang en krijgen we heel Nederland aan de
familiekunst.“
Laat je inspireren, kijk op:
www.latelierdesidees.nl of stuur
een mailtje naar
info@latelierdesidees.nl.

MODITEITEN

Ten voeten uit
Deze week hebben we een
modespecial in de Heemsteder, waarbij de redactieleden ook modeshows bezoeken en fotograferen.
Dat heeft nog weleens
wat voeten in aarde. Op
een ten voeten uit smalle catwalk, waar je de modellen op de voet volgt,
is het de kunst om de benen en voeten van het publiek aan de zijkant niet te
fotograferen. Een en ander steekt nog weleens uit.
Vaak een blok aan het been,
met als je het niet treft,
menig hinderlijke plateauzool of stilettohak die ongewild reclame maakt op
jouw foto.
Daar moet jij als fotograaf
je beste beentje voor zetten en veel voetenwerk
voor verrichten. Het vereist
het naadje van de kous. Met
handen en voeten kom je
er uiteindelijk wel, maar je
moet vooral je hakken niet
in het zand zetten en ervoor zorgen dat de voetjes
van de vloer zijn op je foto’s.
Anders worden de slechte foto’s voor je voeten geworpen.
Als het allemaal weer lukt,
dan pas liggen de modezaken weer aan je voeten.
En dat is af en toe best
beentjes…eh…peentjes
zweten.
Bart Jonker
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Vive la France in winkelcentrum. Winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg.

28 september

Korendag in OLV Hemelvaartkerk. Valkenburgerplein,
Heemstede, van 13-15.30 u.

19 september

Mediacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van
13.30-15.30 u. Gratis.

Start lessenreeks Tennis Fit
55+. TV HBC, Ringvaartlaan 2,
Heemstede. Van 14-15.30 u.
Inschrijven kan via een e-mail
naar info@tennisschoolhaarlemmermeer.nl. Of u belt of
sms’t naar 06-53875147 (Eric
Krijger) of naar 06-54246728
(Jack Edelaar). € 90,- voor 10
lessen.

25 jaar enthousiasme voor het slagersvak

Peter en Janine van der Geest jubileren
Heemstede - Zo enthousiast
als ze 25 jaar geleden begonnen in de Raadhuisstraat, zo praten ze nu nog vol enthousiasme
over het slagersvak. Peter van der
Geest en zijn Janine begonnen
in de slagerij van vader Van der
Geest. Een eigen zaak zou mooi
zijn. In 1994 startte de jongelui
de zaak op de Raadhuisstraat 94,
waar al sinds 1900 een slagerij gevestigd is. Peter en Janine zijn de
vierde exploitanten in 119 jaar!

niet alleen een uitkomst als je wat
weinig tijd hebt, het is gewoon
luxe dineren, maar dan thuis. Ze
luisteren graag naar hun klanten
die hun keukengeheimen vertellen. Zitten soms heel goede recepten tussen die ze uitproberen
en opnemen. Leuk die relatie tussen klant en slager.

Peter vertelt het verhaal van
opa`s spek: “Je moest wel geduld
hebben, maar het loonde. Meer
malen gerookt, och het ging met
Goed toeven als slager in dat de worsten mee, zouten en doorpand. Het werkt lekker onder drogen met ouderwets geduld.
een goed gesternte. In deze tij- Lekker joh onder een eitje.”
den mag je blij zijn met een vast
team medewerkers dat van het Peter maakt zich met collega-slaslagersvak houdt en trots is op gers in het hele land zorgen om
wat er uit hun handen komt. Hier de vakbekwaamheid van de huiwordt nog ambachtelijk gewerkt. dige slagersvakopleiding. Hij
Veel producten uit eigen keuken heeft met 9 collega’s een vakals de salades, de maaltijden, de vereniging opgericht om jonhammen en de worsten. Peter is ge slagers het ambachtelijke bij
lid van het Worstgilde, hij won te brengen. Niet leren van foto`s
onlangs nog goud bij vakwed- en You Tube filmpjes, maar onstrijden. De verse maaltijden zijn der toezicht van de vakman. Hij

leerde uitbenen met de leraar
schuin naast hem die hem direct
kon corrigeren. Hij heeft inmiddels dertig vakmensen die meedoen, waaronder Johan van Uden
van Chateaubriand. Het is alsof
hij een baan erbij heeft, het geeft
hem veel voldoening.
Als Keurslager doet Van der Geest
mee met het Spaarprogramma
waar je leuk winst mee kan behalen. Wel 32 procent. Met heel
aparte cadeaus uit hun winkel.
Tijdens het jubileum heeft Peter
van der Geest zelf nog een spaarkaart waar u kans maakt op een
van de dertig Teppanyaki-platen
waarop u gezond en snel vlees,
vis groeten bereidt. De actie loopt
tot 8 oktober.
Een 25-jarig jubileum waar de hele Raadhuisstraat/Binnenweg blij
mee is. Zo blijf je toch de leukste
straat van Nederland.

Stage Music Service bestaat 40 jaar

en knap gitaren en violen op. Geweldig om te doen. Alleen even
een setje snaren op een gitaar
zetten, doe ik ook hoor. Ik snap
best dat beginnende muzikanten
hier moeite mee hebben.”
De violen hebben een speciaal
Kabels en reparaties
plekje in het hart van Mulder.
Net als overigens de ruime hoe- “Ik speel zelf viool en help graag
veelheid microfoon- en gitaar- jong en oud aan een speelklare
kabels. Toch een betreffende ka- viool. Ik ben vele jaren beroepsbel niet gevonden of liever een muzikant geweest en speelde bijandere lengte? “Die maak ik dan na dagelijks viool en mandoline.
even. Geen probleem, daar heb ik Met ‘mijn’ bandje, de Hobo String
voor gestudeerd”, zegt Mulder la- Band, heb ik door heel Nederland
chend. “Ik voer ook reparaties uit getourd.”

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 uur. Kosten € 3,- p.
middag.
Film & Lunch in De Luifel. Herenweg 96, Heemstede. Van
10.30 tot 13.30 u. Entree:
€13,50 incl. lunch. Reserveren
via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.

20 september

Mediaspreekuur. Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1. Van
14.00-15.30 u. Gratis.
Mamacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van 1011.30 u. Gratis.
Sara Kroos speelt ‘Verte’. Theater De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang 20.15
u. Kaarten à € 20,- via: www.
podiaheemstede.nl of tel.: 023
5483838.

Ton van den Brink

“Ik ga elke dag met plezier aan het werk”
Aalsmeer - Stage Music Service bestaat 40 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum hebben muziekwinkel-eigenaar Leen
Mulder en zijn medewerkers in
augustus een bezoek gebracht
aan Londen. “We hebben al onze collega-muziekwinkels in Denmarkstreet bezocht”, vertelt Leen
Mulder enthousiast. “Geweldig
om de inrichtingen van de winkels te zien, eigenaren en medewerkers te spreken en natuurlijk
hebben we inspiratie opgedaan.”
Enthousiast gaat hij verder: “Uiteraard hebben we ook allerlei
bezienswaardigheden bezocht
en geproost met een biertje op
ons jubileum in een echte Engelse pub.”
Nu in september wordt er weer
hard gewerkt en is volop ingekocht om alle muziekmakers
weer te kunnen bedienen. Muziekwinkel Stage Music Service
is veelzijdig. Gitaren voor jong en
oud, natuurlijk snaren, ook los, en
accessoires als banden, statieven,
stemapparaten, tassen en koffers.
Voor blazers liggen rietjes in allerlei diktes klaar, drummers kunnen hun voorraad stokken en vellen aanvullen en zullen zich prima vermaken in de marktkraam
vol percussie-instrumenten. Verder verkoopt Stage Music Service
ukelele’s (keuze uit zo’n 50 stuks),
betaalbare keyboards microfoons, blokfluiten en zijn de kasten vol met mondharmonica’s en
cadeau-artikelen indrukwekkend.

26 september

21 september

Tweedehands kinderkledingbeurs in Jacobaschool. Lanckhorstlaan 9, Heemstede. Van 11
tot 12.30 u.
Open Jubileumtrim bij EMWG.
Om 7.45 u. verzamelen op de
parkeerplaats naast restaurant
Groenendaal. De trim duurt
tot 9 u. en daarna een feestelijke versnapering. Familie, vrienden, kennissen zijn van harte
welkom.

Burendag bij De Heemhaven. Von Brucken Focklaan 20,
Heemstede. Van 14-17 u.
De Vrolijke Noot viert 12,5
jaar bestaan. Petrakerk, Limburglaan 3, Heemstede. Zaal
open om 20 u, aanvang 20.30
u. Graag aanmelden bij info@
stichtingdevrolijkenoot.
Fries koor ‘Nijefurd Sjongt’ in
Grote of St. Bavokerk. Grote Markt, Haarlem. Van 13.1513.45 u. Het concert is gratis.
Toegang kerk € 2,50.

28 september en 5 oktober

Tentoonstelling Harmonie St.
Michaël. Het Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede. Van
11-15 u. meer info op: www.
stmichael-heemstede.nl.

22 september

Excursie op Landgoed Koningshof. Verzamelen om 13
u. bij infopaneel op parkeerplaats van Landgoed Koningshof (Duinlustweg 26, Overveen). Aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl of tel.
023-5411123.

Open Dag cursus Italiaans AltraItalia. Trattoria de Pasta Box,
Raadhuisstraat 54, Heemstede Van 12-16 uur. Meer info:
www.altraitalia.nl.
Poëzie en muziek in De Kapel.
Potgieterweg 4, Bloemendaal,
om 14.30 u.: www.dekapelbloemendaal.nl.
Survivalavontuur op buitenplaats Leyduin. Tot 12 jr. Start
13.30 u, Gasterij Leyduin, ook
het vertrekpunt, 7 minuten
van parkeerplaats Leyduin,
Woestduinweg 4, 2 Vogelenzang. Kosten: Kinderen tot 12
jaar € 4, kinderen van donateurs € 3,- volwassen begeleiders mogen gratis mee. Reserveren: www.gaatumee.nl.
Vlooienmarkt in Sportplaza
Groenendaal. Sportparklaan
16, Heemstede. Van 9.30-16
u. Toegang € 2,50 p.p. (kinderen tot en met 11 jaar en onder
begeleiding hebben vrij en-

LEZERSPOST
Bedankt Sabine, voor het ijsje
Op de foto eigenaar Leen Mulder.
Verhuur en flightcases
In 1979 ging het roer om en startte Leen Mulder een verhuurbedrijf in geluidsapparatuur. “Het
was een geweldige tijd. Allerlei
bands doorversterkt en op heel
veel festivals gestaan in binnenen buitenland. Ik verhuur overigens nog steeds geluidssets. De
huurder moet de apparatuur wel
zelf bedienen. Mijn verhuurbedrijf is ook de reden dat ik nog
steeds flightcase-materiaal verkoop voor zelfbouwers. Voor mijn
verhuurbedrijf had ik alle flightcases, boxen en monitoren zelf gebouwd.”
Trots op bedrijf
Na 20 jaar werd opnieuw een
switch gemaakt, Leen Mulder
opende zijn eigen muziekwinkel.
“Nu ook alweer 20 jaar geleden.
We zijn al 40 jaar gehuisvest in
hetzelfde pand in de Schoolstraat
7 in het Centrum van Aalsmeer.
Tja”, mijmert hij. “Veertig jaar alweer m’n eigen bedrijf. Ik ben er
trots op. Ik ga nog elke dag met
plezier aan het werk. Op naar de
50 jaar!”
Meer weten?
Kijk dan op www.stagemusic.nl.

Een aantal weken terug liepen mijn vrouw en ik door het
lieflijke Heemstede, via de mooie Van Merlenlaan naar de
Raadhuisstraat. Een kijkje in de winkels verveelt daarbij
nooit, alhoewel op deze prachtige, warme donderdag zoekt
de mens toch ook een versnapering.
En wie biedt daarbij uitkomst? Juist onze ijscoboer en chocolatier Van Dam. Oh, wat zag dat ijs er lekker uit en wat
liepen die kinderen en (groot-) ouders ervan te smullen.
Maar zei mijn eega gedecideerd en voor iedereen hoorbaar:
“Niet voor ons, want we hebben geen geld bij ons” en daarmee over en uit. Zonder geld kom je nergens en ook hier niet.
“Ja”, dat dacht ik, maar tegelijkertijd draaide een lieve moeder (later stelde ze zich voor als Sabine) zich om, liet haar
twee ijslikkende kinderen voor wat het was en vroeg ons:
”Willen jullie dan een ijsje van mij?” Hé, heb ik het goed gehoord; dat kan toch niet waar zijn. Ik voelde mij weer in mijn
kinderjaren als mijn moeder diezelfde vraag stelde. Maar nu,
hier op straat en jaren later kijkt een onbekende vrouw mij
lachend aan en meent het nog ook. Ik stamel wat, maar mijn
eega reageert onmiddellijk en gaat aan de hand van Sabine
de winkel binnen. Ik roep nog: “Voor mij niet hoor”, wat zouden al die mensen wel denken. Ik wend mij tot de jongen
en het meisje die nog harder likkend aan het ijsje mij aankijken met een blik van “Dat is ook stom om zo’n mooi aanbod
te weigeren”.
“Hier”, hoor ik opeens, “Ook één voor jou”, waarop Sabine
met een big smile mij een hoorntje ijs in mijn handen drukt.
Het is stracciatella-ijs, mijn favoriet. Al smullend hadden we
een leuk gesprekje en leek het of we elkaar al jaren kenden.
Wat een ontmoeting: spontaan en hartverwarmend. Typisch
Heemstede.
R. Giltay Jansen, Heemstede

tree). Meer info op: www.
mikki.nl.

29 september

Cathelijne & Friends, met het
Dudok Quartet. Oude Kerk,
Wilhelminaplein, Heemstede,
om 15 u. Kaarten à € 17,50 via
www.podiaheemstede.nl, tel.
023-5483838 of aan de zaal.
10.000 stappenwandeling (2
uur lopen) om 10 uur vanaf
de achterzijde van het station
Heemstede-Aerdenhout.

23 september

Workshop Intuïtief schilderen. WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van 10-12 uur. Kosten:
€ 20,- incl. materiaal. Meer info:
www.intuitief-schilderen.nl.
Reserveren kan via www.wijheemstede.nl.

24 september

De Buurttafel. Thema Gezond
Ouder Worden. Locatie Princehof, de Glip, Glipperweg 57,
Van 10-12 u.

An Luthart geeft teken/schilderworkshop bij Kom In Mijn
Tuin. Herenweg 18, Heemstede, ingang Groenendaalse Bos,
tegenover Manpad. Van 10-12
u. Kosten: € 15,- (€ 12,50 voor
Groene Vrienden). Deelnamekosten vooraf overmaken op
NL 90RABO0328183288. Opgeven: info@kominmijntuin.com
of 023-5282651 (Mik van der
Bor).

25 september

Taalsoos. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van 10.1511.30 u. Gratis.
Knutselclub (5 t/m 10 jr.) Van
13.30 tot 15 u. bij WIJ in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kosten: € 5,- per
keer of een kaart voor 5x kost
€ 22,50. Kinderen per keer aanmelden via tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf september

Tentoonstelling
Historische
Grand Prix. Zandvoorts Museum, Swaluestraat 1, Zandvoort.
Meer info op: www.zandvoortsmuseum.nl.
Doorlopende expositie Cubaanse kunstenaar Carlos
Casas. Visspecialist Oléron
op de Zandvoortselaan 167
in Heemstede. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 09
- 18 u.
Expositie ‘Het Stomende Monster’ in Museum Haarlem. Gasthuis, Groot Heiligland 47, Haarlem. Lees meer op: https://
www.museumhaarlem.nl/project/het-stomende-monster/

Tot 24 september

Expositie Haarlem Filmstad in
Museum Haarlem. Groot Heiligland 47, in Haarlem. Openingstijden: di t/m za van
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u.
Zie: www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september

Expositie schilderijen Dick van
Groen bij Sfeervol bijzonder /
mooi. Jan Miense Molenaerplein 8, Heemstede.

T/m 12 oktober

Expositie ‘Dit is wat ik wil’.
Galerie de Tuinkamer, Wilsonstraat 61, Hoofddorp. Meer informatie op: www.galeriedetuinkamer.nl.

Tentoonstelling Stadsgezichten Haarlem en Amsterdam.
Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Gratis. Meer info: www.
kunstcentrum-haarlem.nl.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 18 september 2019

Heemstede

Warm welkom voor nieuwe inwoners
Op zaterdag 14 september organiseerde de
gemeente Heemstede traditiegetrouw de
‘Nieuwe inwonersdag’. Burgemeester Astrid
Nienhuis ontving zo’n 150 nieuwkomers in
het raadhuis. Tijdens de presentatie in de
Burgerzaal ging ze in op alles wat Heemstede
zo bijzonder maakt op het gebied van wonen,
werken en recreëren. De culturele markt in de

publiekshal bood mogelijkheden om met elkaar
in gesprek te gaan, maar ook met wethouders,
gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties. Ter afsluiting
kregen belangstellenden een rondleiding door
het raadhuis of kon worden deelgenomen
aan een fietstocht langs monumenten een
duurzame initiatieven.

Vergadering
gemeenteraad
26 september
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Oefening Landmacht op terrein Waternet
Van 23 tot en met 27 september houdt de Koninklijke Landmacht een oefening op het
terrein van Waternet aan de Leidsevaartweg in Heemstede. Mogelijk ziet u in de buurt van
het oefenterrein legervoertuigen op de openbare weg. Daarnaast wordt wacht gelopen
rond het terrein en bij de ingangen. De aanwezigheid van militairen heeft te maken met
deze oefening.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
organiseert workshop ‘Regels en grenzen’
Op woensdag 2 oktober van 19.30 tot
21.30 uur organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in
Heemstede een workshop ‘Regels en grenzen.
Deze gratis bijeenkomst is voor ouders die
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

moeten ook leren om te gehoorzamen.
Tijdens deze workshop komt aan bod waarom
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt.
De workshop is interactief en voor een
groep van maximaal 12 ouders.
Kijk voor meer informatie en inschrijving
op www.cjgheemstede.nl

Wat doet
Meerlanden met uw
ingeleverde glas?
Bont, wit en groen glasafval levert u
zoveel als mogelijk op kleur in en wordt
daarna naar de Nederlandse glasfabrieken
gebracht. Het glas wordt daar
schoongemaakt en gerecycled tot nieuw
glas zoals glazen flessen en potten.
Glazen potten mag u inleveren mét
plastic of blikken deksels. Maar beter is
het natuurlijk om de plastic deksels bij
het plastic te gooien. Niet al het glas kan
worden gerecycled omdat de stoffen die
in dat glas zijn verwerkt dan in het nieuwe
glas terecht zouden komen. Denk aan
loodoxide in kristalglas en fluor in opaal
glas.
Wel in de glasbak
- Wijnflessen
- Bierflessen
- Overige flessen
- Potten en potjes
- Crèmepotjes van doorzichtig glas
- Deodorantrollers van glas
- Parfumflesjes, ook monstertjes
Niet in de glasbak, maar bij het
restafval of naar de milieustraat
- Gebroken ruiten
- Spiegels
- Aardewerk
- Kristalglas
- Lampen
- Opaal glas, ondoorzichtig wit glas
- Vuurvast glas, zoals ovenschalen
- Drinkglazen

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal
dat kinderen grenzen uitproberen, maar ze

Vergadering gemeenteraad
26 september
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op
26 september 2019 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Beëdiging tijdelijk raadslid D66 (onder
voorbehoud van afronding procedure)
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26
september 2019
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Startdocumenten Deel Regionale
Energiestrategie (DeelRES) IJmond
en Zuid Kennemerland en Regionale
Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid
Hamerpunten:
- Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering

IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar
Bestuur Gemeente Heemstede
- Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als
lokale publieke media-instelling voor
Heemstede en Haarlem
Overige punten:
- Benoemingen commissievoorzitters
- Benoemingen in raadscommissies
- Belofte fractie-assistent HBB
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 26 september 2019
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
raadsgriffier@heemstede.nl

Alles over

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Collecteren
en venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
HandicapNL

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van
de kap van het woonhuis, wabonummer
460664, ontvangen 10 september 2019
- Binnenweg 79D, het splitsen van de
bovenwoning in 2 appartementen,
wabonummer 456358, ontvangen
30 augustus 2019
- Drieherenlaan 16, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 459517, ontvangen
6 september 2019
- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woonhuis,
wabonummer 457819, ontvangen
3 september 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- IJssellaan 1, het plaatsen van een
berging voor de opslag van fietsen en
tuingereedschap, wabonummer 450717,
verzonden 9 september 2019
- Laan van Dick Laan 1, het doorbreken
van een muur, wabonummer 444935,
verzonden 12 september 2019
- Meijerslaan 162, het plaatsen van
2 gevelkozijnen, wabonummer 430051,
verzonden 9 september 2019
- Van Slingelandtlaan 17, het doorbreken
van een muur, wabonummer 443941,
verzonden 12 september 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Uit adresonderzoek is gebleken dat
onderstaand(e) persoon/personen niet
meer woont/wonen op het ingeschreven
adres in de Basisregistratie personen (BRP).
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op
overheidsvoorzieningen en -diensten.
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende
personen ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
Per 15 augustus 2019:
- C.A. Tamon, geboren 18-04-1990, Paulus
Buyslaan 2
- K.S. Vorswijk, geboren 09-02-1985, Dr. J.R.
Thorbeckelaan 45

Per 29 augustus 2019:
- K. Frisinghelli, geboren 08-11-1974,
Kemphaanlaan 2
- E. Dorresteijn, geboren 04-07-1965,
Kemphaanlaan 2
- R. Alourfali, geboren 03-05-1976,
Offenbachlaan 86
Per 11 september 2019:
- M.L. Oliver, geboren 19-09-1994,
Leidsevaartweg 109
Als de betrokkene het hier niet mee eens is,
kan deze binnen 4 weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact
op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein
1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon
(023) 548 58 68).

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon per 15
augustus 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- M.L. Takács, geboren 23-07-1975,
Vijfherenstraat 22
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken door
het indienen van een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders van
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem). Zie ook de rubriek ’Inzien,
reageren, bezwaar maken’.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Leidsevaartweg 17 Heemstede
Op 11 februari 2019 heeft de Omgevingsdienst
IJmond een aanvraag ontvangen voor een
veranderingsomgevingsvergunning (op
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) van Tinq
Nederland B.V. voor de inrichting van het
perceel Leidsevaartweg 17 te Heemstede.
De verandering betreft de oprichting van een
onbemand tankstation.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond is
namens het college van B&W van Heemstede

van plan de gevraagde omgevingsvergunning
te verlenen.
Inzage ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van
19 september tot 31 oktober 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond.
Hiervoor kunt u op werkdagen tussen
09.00 en 17.00 uur een telefonische
afspraak maken via (0251) 26 38 63
- via www.odijmond.nl

- in de publiekshal van het gemeentehuis in
Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)
Zienswijze geven
U kunt tot 31 oktober 2019 uw schriftelijke of
mondelinge zienswijze geven aan de directeur
van Omgevingsdienst IJmond via:
- info@odijmond.nl
- Postbus 325, 1940AH Beverwijk
- tel. (0251) 26 38 63

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

RCH trots op het Loek
Bekkers veteranentoernooi
Heemstede - Zaterdag 14 september werd weer het traditionele Loek Bekkers veteranentoernooi bij RCH gespeeld. Hoewel
Loek niet meer onder ons is, heeft
hij nog steeds bemoeienis met
‘zijn’ toernooi, de 14de alweer.
Loek had het prachtige weer geregeld.
De zes deelnemende verenigingen, RCH, KHFC, Haarlem-Kennemerland, HBC, AFC en Olympia Haarlem maakten er een
bloedstollend toernooi van en
de teams deden niet voor elkaar
onder. Het fanatisme schuilt nog
steeds in de mannen, maar respect voor elkaar is er zeker, tenslotte komen de de meeste mannen elkaar ook tegen in de competitie en wordt dit toernooi aangegrepen om warm te draaien
voor de competitiestart komende zaterdag.
De uitslagen lagen dicht bij elkaar na iedere 2x 15 minuten spel
en dat leverde uiteindelijk de volgende finalewedstrijden op: om
de vijfde/zesde plek RCH-AFC
3-1) en de derde/vierde plek
Haarlem Kennemerland-Olympia
Haarlem (1-2).

De finalisten van dit jaar waren
HBC-KHFC en deze ploegen streden op het scherpst van de snede en waren zeer aan elkaar gewaagd. Na 2x 15 minuten was de
stand 0-0 en moest de winnaar
uit de strafschoppenserie komen.
Mede dankzij goed keeperswerk
werd HBC de winnaar van de
14de editie van het Loek Bekkerstoernooi. Wederom een geslaagd
RCH-evenement.

Foto: Harry Opheikens
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de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

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

Het volle pond voor V.E.W. JO-11 tegen DSS
MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Heemstede - Na twee verloren
wedstrijden was het zoet van de
overwinning nu voor V.E.W. JO11. DSS werd maar liefst met 0-8
aan de kant gezet.

punten die aan de score konden
worden toegevoegd. De meegereisde toeschouwers konden nog
twee keer juichen door doelpunten van Maia. Al met al een goede
overwinning. Met dit spel gaan er
“We zijn een team in opbouw”; al- nog zeker meer volgen.
dus leider Jordy Romp. “Met drie
nieuwe aanwinsten en voor het De overige teams van V.E.W.
eerst 8x8 op een half veld was het speelden ook verdienstelijk. De
aanpassen voor onze ploeg. Dan
is zo’n eerste overwinning een
groot compliment voor onze jongens en meiden.”
V.E.W. begon enigszins gemankeerd aan de wedstrijd. Twee
sterkhouders moesten helaas
verstek laten waardoor V.E.W
geen wissels had.
V.E.W. begon vol ‘grinta’, maar het
spel verliep stroef. Na enkele positie wijzigingen kwam er meer balans in het team en ging het beter draaien. De 0-1 was dan ook
een kwestie van tijd. Nieuwbakken V.E.W.’er, Aaron maakte zijn
eerste voor de club uit Heemstede. DSS probeerde van alles maar
ieder aanval van de Haarlemmers
liep vast op de uiterst sterk spelende verdedigingsblok Mathew,
Jurre en Celine.
Dat Aaron een echte goalgetter is, bleek wel uit de vijf doel-

Foto aangeleverd door V.E.W.

JO10 won uit bij VVC met 6-12.
In de eigen ‘Lex van Grieken Arena’ won de JO09 alweer zijn derde wedstrijd op rij. De derby tegen H.B.C. eindigde in 7-4.
Bij de JO-08 vielen de doelpunten
als rijpe appelen. Uiteindelijk trok
Onze Gezellen net aan het langste eind, 8-10.

