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Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307 

www.klokkenhuis.com

Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

Klokkenhuis leegverkoop van onze showroom
Klokkenhuis is de afgelopen 30 jaar een begrip geworden 
in Haarlem. Onze eigentijdse en gevarieerde collectie 
blijft velen aangenaam verrassen.
Om een toekomstige overname van ons bedrijf gestalte te  
geven voeren wij momenteel een reorganisatie door.

Donkere Saarne 26 • Haarlem • Tel. 06-22 40 83 07
www.klokkenhuis.com

20% - 70% korting
Profiteer snel van het geboden voordeel, want zo goedkoop 
bent u nog nooit “bij de tijd” geweest.

Wij zijn geopend van donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van 
donderdag t/m zaterdag 

10.00-16.30 uur.

Tuinuitslag 
volgt

Heemstede – De jury be-
raadt zich deze week over 
alle tuininzendingen die via 
plaatsing in de Heemste-
der meedingen naar de prij-
zen in de wedstrijd. De uit-
slag volgt in de krant van 
woensdag 13 september.

Open 
Monumenten

Heemstede – Aankomend 
weekend zijn vele monumen-
ten open voor belangstellend 
publiek. Elders in deze krant 
een greep uit het ‘aanbod’ 
en tevens vermelding in on-
ze agenda.

Heemstede – Vol verwach-
ting lagen drie meiden afge-
lopen zondagmiddag lang-
uit in het gras, genietend van 
de muziek, nog meer van hun 
gekwebbel en getik op hun 
smartphone, maar tegen half 
vier gingen die dingen uit. 
Echt waar! Anderhalf uur zon-
der, zou dat lukken? Het lukte 
de Rotary Heemstede om die 
meiden zo lang te boeien met 
een film die ze vertoonde in 
hun luchtkasteel aan de Vrij-
heidsdreef, zomaar in de wei. 
De film ‘Sing’, de laatste van 
Walt Disney en in het Neder-
lands gesproken, boeide van-
af het eerste moment. Op een 
beeldscherm, in de volle zon 

prachtig te zien in die grote 
open lucht bioscoop, die voor 
het eerst in Heemstede was 
opgezet door de serviceclub 
Rotary. Hun voorzitter, Hans 
de Boer, gaf vooraf uitleg over 
de community service van de 
Rotary die de Dickens Kerst-
markt organiseerde, maar 
waar nu deze films voor in de 
plaats kwamen. Want later op 
de avond stond ‘La La Land’ 
op het programma.
Eenvoudig te organiseren en 
veel goedkoper, dan hou je 
meer over voor je goede doe-
len. Die waren nu de Zonne-
bloem Heemstede die men-
sen met een lichamelijke be-
perking thuis bezoeken en 

een dagje uit organiseert. 
Tweede goede doel is ‘De 
Vrolijke Noot’ die in samen-
werking met zorginstellingen, 
vrolijke, muzikale evenemen-
ten voor mensen met een li-
chamelijke of geestelijke be-
perking en ouderen verzorgt. 
Mariska Pool van de Vrolijke 
Noot is zelf een begenadigde 
harpspeler en zij speelde als 
voorafje met Hans de Boer op 
gitaar een menuet van Krie-
ger. Quinten van der Santen 
die 15 jaar harp studeerde bij 
de muziekschool van de fa-
milie Pool, speelde hemel-
se muziek op zijn pas aange-
schafte concertharp. Anne de 
Winter, ook een leerlinge van 
Pool, zong ten slotte ‘Mag ik 
dan bij jou’ van Claudia de 

Belangrijke verkeersader gaat op de schop
Heemstede - Zo nu en dan 
verandert er iets aan de we-
gen of het vervoer in de regio. 
De nieuwe buslijn 7 is daar 
een voorbeeld van. Met een 
minibusje wordt het Spaar-

ne Gasthuis verbonden met 
het station Heemstede-Aer-
denhout.
Het is een dienst die ieder 
uur wordt geleverd tussen 
8.04 en 22.11 uur. Het is een 

proef van een jaar, waarna 
wordt bezien of er voldoen-
de passagiers op dit traject 
reizen. Een tweede grote ver-
andering is de Europaweg in 
Haarlem. Net over de brug 
over het Spaarne gaat deze 
voor Heemstede belangrij-
ke verkeersader op de schop. 
De huidige situatie met vier 
rijbanen wordt teruggebracht 
naar slechts twee rijstroken. 
De twee dan vervallen rijba-
nen worden ingericht met 
groen. De verkeerslichten op 
deze weg verdwijnen en er 
komen drie rotondes voor in 
de plaats. De vier rijbanen op 
de brug blijven bestaan. Dit 
zou de doorstroming van het 
verkeer moeten verbeteren. 
Dat het huidige wegdek een 
opknapbeurt verdiende was 
al jaren duidelijk. In hoever-
re de nieuwe situatie Heem-

stede helpt om de doorstro-
ming op de Dreef en de Jo-
han Wagenaarlaan te verbe-
teren zal in de praktijk blij-
ken. Als automobilisten zien 
dat zij nu sneller van en naar 
Schalkwijk kunnen komen 
heeft dat een aanzuigende 
werking op het verkeer door 
Heemstede. De huidige situ-
atie is dat tijdens de werk-
zaamheden de verkeerslich-
ten ervoor zorgen dat er files 
ontstaan op de brug tot aan 
de grens met Heemstede. 
Het werk gaat enige maan-
den duren. Ten slotte wordt 
de wijk ‘Groenendaalkwar-
tier’ ingericht als 30km ge-
bied. In voorbereiding is de 
wijziging van de kruisingen 
Zandvaartkade/Raadhuis-
straat alsmede de kruising 
Camplaan/Dreef.  
Eric van Westerloo

Naar de film in Heemstede

Breij. Wat klinkt dat in een 
luchtkasteel, allemachtig! 
Dan begint ‘Sing’. Anderhalf 
uur genieten door 200 bezoe-
kers. Zelfs de eksters houden 
hun snavel. Het gaat sche-
meren en de film La La Land 
start voor 280 grote mensen. 
Een succes over musicals uit 
een ver verleden. Hiermede 
scoort de Rotary Heemstede 
weer en krijgen goede doe-
len in Heemstede wat finan-
ciële ruimte.
Ton van den Brink

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

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

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 10 september 10u.
Onderwijsdienst met dhr. 
A. Oderkerk.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 10 september 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terp-
stra.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 10 september om 
10.00 uur, D.s. J. de Goei 
uit Amersfoort.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 10 september, 10u.:
dr. Anton Wessels (Am-
stelveen), viering Heilig 
Avondmaal. Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 10 september (zie-
kenzondag): 10u. Euchar-
tistieviering, pastoor J-J 
van Peperstraten, Bavo-
koor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (31)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 10 september, 10u. 
Vg. Ds. B.C. Helmers (Vel-
sen). Aansluitend kerk 
open voor publiek ivm Mo-
numentendag. 11-14u.

www.adventskerk.com

Op de toenfoto van 1992 
zien we het oude pand van 
schoenmaker Kaptein dat op 
Raadhuisstraat 78 zat, twee 
jaar voor het gesloopt werd. 
Daarvoor in de plaats kwam 
een geheel nieuw pand met 
de nummers 72, 74, 76 (al-
le woningen) en 78. De eer-
ste steen voor dit pand is ge-
legd op 28 april 1995 door T.J. 
Kaptein sr. Deze week nemen 
we nr. 72 onder de loep. In het 
huidige pand vinden we geen 
nummer 70 en vorige week 
hebben we nr. 68 behandeld. 
Toch is er in het verleden 
een nummer 70 geweest. In 
het Bloemendaalsch Week-
blad van 16 april 1910 zien 
we een mededeling van B&W 
dat het verontreinigde wa-
ter uit de put voor nr. 70, ge-
reinigd is. Het was niet meer 
als drinkwater te gebruiken. 
In het Haarlems Dagblad van 

29 mei 1909 lezen we de vol-
gende advertentie: “Een hel-
der Waschvrouw vraagt be-
leefd Dienstbodenwasschen 
aan huis; ook andere Was-
schen, Raadhuisstraat 72”. 
Op een foto uit 1935 van het 
NHA staat voor de nummers 
70/72 een kraam, op de plek 
waar een tramhalte was. In 
het Haarlems Dagblad van 
28 september 1937 lezen we 
dat B&W de percelen Raad-
huisstraat 72, 74 en 76 onbe-
woonbaar heeft verklaard. In 
1938 is de ontruiming hier-
van uitgesteld. Door sloop 
en nieuwbouw is nummer 70 
‘verdwenen’, maar nummer 
72 komt dus in het huidige 
pand terug.
In 2000 is er een aanpassing 
van de winkel van Bloembin-
derij Wouter Ploeger, daarna 
werd het “Glass and Flowers”. 
Zij stopten in 2016. Sinds 4 

oktober 2016 zit “Ma Poule” 
op nummer 72 na een ver-
bouwing.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 4 september 2017 
van het hele pand met de 
nummers 72, 74, 76 en 78.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
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recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Stiltewandeling
Heemstede - Donderdag 7 
september is er van 20.00 tot 
21.00 uur een stiltewandeling 
over landgoed Woestduin, 
Leyduin. Verzamelen bij ge-
bouw De Kakelye, parkeer-
plaats aan de Manpadslaan.





Met ingang van 11 september a.s. 
treedt bij ons een nieuwe medewer-
ker in dienst, Ella Koopman. 
Ella Koopman is een bevlogen jurist 
die de dagelijkse praktijk van onze 3 
advocaten zal gaan ondersteunen. 
Daarnaast richt zij zich op de prakti-
sche zaken van kantoor en is zij ver-
antwoordelijk voor de marketing.
Ella is zeer klantgericht en houdt 
van een uitdaging. Na te hebben gewerkt bij meerde-
re advocatenkantoren heeft zij nu haar keuze geves-
tigd op ons kantoor. Graag wil zij haar ervaring op het 
gebied van het personen- en familierecht uitbreiden. 
Wij zijn verheugd met haar komst. 
Met de komst van Ella Koopman nemen wij afscheid 
van onze juridisch medewerker Melissa Tol. Ruim 
twee jaar heeft zij zich ten volle ingespannen om ons 
als advocaten te ondersteunen. Maar ook voor on-
ze cliënten was zij een eerste aanspreekpunt en een 
vast en vertrouwd gezicht. Wij danken Melissa voor 
haar inzet en wensen haar veel succes bij het voort-
zetten van haar loopbaan. 
Uiteraard zal ook Ella deelnemen in het publiceren 
van onze vaste column. 
Dit alles gezegd hebbende doet mij beseffen dat wij 
inmiddels al langer dan een jaar onze column in de 
Heemsteder publiceren. Een jaar vliegt om dat blijkt 

maar weer. Misschien een goed mo-
ment om meer stil te gaan staan bij 
de expliciete vragen van de lezers. 
Dus heeft u een juridische vraag voor 
ons? stel ons deze dan via heemste-
der@hiddesadvocatuur.nl zodat wij 
deze mee kunnen nemen in één van 
onze nieuwe columns (uiteraard ge-
heel anoniem). 

Mw.mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes

Column

Even voorstellen….

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Hofleverancier ‘Heems Sinds 1822’ 
laat trots de nieuwe winkel zien

Heemstede - De oudste dierenspeciaal-
zaak van Nederland, ‘Heems Sinds 1822’ en 
tevens hofleverancier, presenteert vandaag, 
woensdag 6 september officieel zijn nieu-
we winkel aan de Havenstraat 49. De ver-
huizing van de Kanaalweg naar het nieuwe 
pand achter de rij woningen aan de Haven-
straat was in de zomer al afgerond maar een 
officiële opening zat er nog aan te komen. 
De opening is voor genodigden maar... ui-
teraard is iedereen alle dagen welkom om 
de mooi ingerichte winkel met werkelijk een 
scala aan dierenbenodigdheden, artikelen, 
fourage en kleindieren te komen bekijken. 
De zaak staat midden in een nieuwe wijk en 
is uitgerust met voldoende parkeergelegen-
heid. De winkel is van een modern interieur 

voorzien, met een goede indeling en prettig 
‘open’ doordat je boven alle artikel-schotten 
uit kunt kijken. Een verdere specialisering op 
aquariumgebied moet de grote kracht wor-
den van de nieuwe winkel. Met alle aqua- 
riumtopmerken onder een dak, een vernieuw-
de opzet van de aquariumvissen-, aquarium- 
planten- en vijvervissenafdeling is een be-
zoekje aan deze nieuwe winkel zeker de 
moeite waard. Ook voor de hond, de kat, de 
vogel en de knaagdieren blijft er uiteraard 
een grote keuze binnen het assortiment. De 
nieuwe vogelkooienstelling met ruimtes voor 
de knaagdieren is uitgebreid met een gezel-
lig zitje, zodat de kinderen rustig met hun 
nieuwe aankoop kunnen knuffelen! Er is ook 
een webshop: www.heems.nl. 

Ella Koopman.

Heemstede - De Bike4Par-
kinson is weer achter de rug, 
we hebben een fantastische 
fietsdag voor Parkinson ge-
had. Na de finish mochten 
Gijs de Vries en Ed van Mil 
een cheque overhandigen 
aan ParkinsonNet met een 

bedrag van ruim 26.000 eu-
ro! Het geld zal besteed gaan 
worden aan wetenschappe-
lijk onderzoek.
Team Gijs bestond dit jaar uit 
maar liefst 47 fietsers, alle-
maal uit Heemstede of om-
geving.

Bike4Parkinson eindbedrag

Lopend vanuit zusterstad
Bad Pyrmont naar Heemstede
Heemstede – Vandaag, 
woensdag 6 september, komt 
de Duitse Helmut Eichmann 
na een vredesmars vanuit 
Bad Pyrmont aan in Heem-
stede. Op de Vrijheidsdreef 
zal hij bloemen leggen bij de 
monumenten. Met zijn lange 
mars wil de voorzitter van de 
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge stilstaan bij de 
verschrikkingen van oorlog.
Op zaterdag 19 augus-
tus begon de 67-jarige oud- 
leraar in de zusterstad van 

Heemstede aan zijn lange 
mars die hem in 19 dagen 
(15 etappes) naar Heemste-
de bracht.
De afstand tussen Bad Py-
rmont en Heemstede is bij-
na 400 km. Onderweg deed 
hij verschillende plaatsen in 
Duitsland en Nederland aan 
waar hij oorlogsmonumen-
ten bezocht. Bij het ter perse 
gaan van de krant was nog 
niet bekend hoe laat hij (van-
uit Amsterdam) arriveert in 
Heemstede.

Fit4lady Heemstede
Samen sterk voor AED in de wijk
Heemstede - Voor de derde 
keer start Fit4lady Heemste-
de dit jaar een actie voor de 
Hartstichting om vrouwen in 
beweging te krijgen. Maan-
dag 4 september is het Na-
tionaal Afslankonderzoek 
gestart. Van de actie doneert 
Fit4lady 10 euro per deelne-
mer en afgelopen jaar do-
neerde Fit4lady 12.000 euro 
aan de Hartstichting. Ook dit 
jaar hoopt Fit4lady dit suc-
ces te overtreffen. Doel is om 
vrouwen in 5 weken aan hun 
gewicht en gezondheid te la-
ten werken, onder persoon-
lijke begeleiding. De Fit4la-
dy circuittraining biedt af-
wisselende kracht-, spier- 
en conditietraining in 30 mi-
nuten.  Dit jaar wil Fit4lady 
ook de burgerhulpverleners 
in het zonnetje zetten. Uit de 
donatie aan de Hartstichting 
wordt namelijk een deel ge-
bruikt voor de investering in 
een AED aan de buitenzijde 

van de Fit4lady club voor de 
wijk. Bij een hart-stilstand is 
direct starten met reanimeren 
en het inzetten van een AED 
van levens-belang. Hiervoor 
is in Nederland een effectief 
systeem van burgerhulpver-
lening. Burgerhulpverleners 
zijn vrijwilligers die oproep-
baar zijn bij een hartstilstand 
in de buurt. Fit4lady Heem-
stede wil daarom bijdragen 
aan de meest optimale hulp-
verlening bij nood in de wijk. 
Liselot van de Langerijt van 

Fit4lady Heemstede hoopt 
dat veel vrouwen deze gele-
genheid aangrijpen om aan 
hun gezondheid te werken 
en hiermee het risico op hart- 
en vaatziekten te verkleinen. 
Het Nationale Afslankonder-
zoek kost 57,90 voor 5 weken 
onbeperkt sporten met per-
sonal coaching. Aanmelden 
kan tot en met Dress Red 
Day (de dag waarop vrouwen 
rode kleding dragen om aan-
dacht te vragen voor hart- en 
vaatziekten) op 29 septem-
ber, via heemstede@fit4lady.
nl of even langsgaan bij Fit-
4lady Heemstede, Raadhuis-
straat 53A te Heemstede.
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Hockeyclub M.H.C. Alliance viert 
feestelijk en groots 90-jarig bestaan
Heemstede – Hockeyclub 
M.H.C. Alliance vierde afge-
lopen zaterdag groots haar 
90-jarig bestaan. Want zeg 
nu zelf, een verjaardag en 
een bewogen geschiedenis 
van 90 jaar, dat is best wel 
een feestje waard. En zo ge-
schiedde. 
De hockeyvereniging zag het 
levenslicht in het begin van 
het schooljaar 1927-28 met 
een oproep van  Charles van 
Rooy, leerling aan het Trini-
teitslyceum te Haarlem. Op 
het schoolprikbord hing hij 
de volgende tekst: 
‘Wie lid wil worden van een 
hockeyclub kan zich opgeven 
bij Ch. van Rooy 2B’. 
Een dag of wat later stond er 
handgeschreven bij: ‘contri-
butie 2,50 gulden’. Maar dit 
bleek toch te duur voor het 
budget van de scholieren en 
dus werd er een contributie 
van 1 gulden geïntroduceerd. 
Aanvankelijk was de naam 
die Charles van Rooy voor 
ogen had Hockeyclub Trini-
teits College, oftewel H.T.C. 

De toenmalige rector van 
het katholieke Triniteitslyce-
um, pater Vlaar, zag dit ech-
ter anders en gaf er de voor-
keur aan dat alle sportclubs 
van het lyceum dezelfde 
naam droegen. Hij wilde de 
club, net als de schoolvoet-
balclub, liever Alliance noe-
men. Het werd uiteindelijk 
een compromis: H.T.C. Allian-
ce. Tegenwoordig draagt de 
club de officiële benaming 
M.H.C. (Mixed Hockey Club) 
Alliance.
Sinds jaar en dag is M.H.C. 
Alliance een club voor jong 
en oud, voor iedereen die de 
hockeysport een warm hart 
toedraagt, vol sportiviteit en 
sociale gezelligheid. Afge-
lopen zaterdag was de op-
komst groot en dit was ook 
duidelijk te zien aan de ge-
zellige en enthousiaste sfeer. 
Er waren diverse activiteiten 
voor jong en oud te beleven. 
Zo waren er voor de klein-
sten en de jeugd een dieren-
tuin, een picknick en de Alli-
ance dans. Voor de E- en F-

jeugd verzorgde Bovelander 
& Bovelander een ABN AM-
RO Clinic. Natuurlijk werd er 
ook getraind en gehockeyd.
 ‘s Middags werd er aan de 
A- en B-teams, de senio-
ren, veteranen, trimmers en 
fithockeyers een drankje 
met bitterbal geserveerd. Ve-
le foto’s van alle teams wer-
den gemaakt. Tevens waren 
er foto’s voor het hockey-
plaatjesverzamelboek. Daar-
naast was er de Volvo snel-
heidsmeter aanwezig en kon 
je hockeybitjes op maat laten 
happen. Gezellig was tevens 
de tweedehands hockeyspul-
lenmarkt, die veel belangstel-
ling trok. En op deze warme 
dag kwam er ook een echte 
ijscokar. 
De hockeyclub is momen-
teel stevig aan het werven en 
vooral op zoek naar jongens 
voor de jeugdteams en naar 
senioren. Interesse? Stuur 
een e-mail naar:
info@mhc-alliance.nl of kijk 
op: www.mhc-alliance.nl.
Bart Jonker

Regio - Van vrijdag 8 sep-
tember tot en met zondag 
10 september organiseert 
Jachthaven Poelgeest proef-
vaartdagen met de boten van 
Antaris en Maril. Tijdens dit 
weekend is het mogelijk vrij-
blijvend kennis te maken met 
de sloepen en tenders van 
de Friese sloepenbouwer. 
Als één van de weinige wer-
ven bouwt deze werf de bo-
ten nog geheel in Nederland. 
De in 2016 geïntroduceerde 
Maril 6Nxt is een regelrechte 

hit! Deze schitterende sloep 
combineert eigentijdse lij-
nen met klassieke en elegan-
te vormgeving. Kenmerkend 
voor de 6,40 meter lange Ma-
ril is de functionele deur in de 
spiegel welke toegang biedt 
tot het geïntegreerde zwem-
plateau. Midscheeps zijn een 
makkelijk toegankelijke koel-
kast en spoelbak ingebouwd. 
De breedte van de 6Nxt ge-
combineerd met het vlakke 
onderwaterschip zorgt voor 
veel stabiliteit en vaarcomfort. 

Naast de nieuwe Maril liggen 
ook de immens populaire 
Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar 
voor een proefvaart. Met de-
ze vernieuwende model-
len hebben Antaris en Poel-
geest zeer veel succes. Al vijf 
jaar achtereen is de maxima-
le productie gedraaid. 
In september is het nog mo-
gelijk om een model 2018 
te bestellen voor de prijs 
van 2017 tegen aantrekke-
lijke voorwaarden. Ook zijn 
diverse demonstratiemo-

dellen zeer scherp geprijsd.  
Wilt u ook eens kennis ma-
ken met deze prachtige bo-
ten van Nederlandse bodem 
kom dan langs op het Antaris 
& Maril Proefvaartweekend. 
De vloot ligt klaar op vrijdag 

8 tot en met zondag 10 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 
uur bij Jachthaven Poelgeest 
aan de Hugo de Vrieslaan 1 
in Oegstgeest.
Meer informatie vindt u op:
www.poelgeest.nl.

Proefvaartweekend bij Jachthaven Poelgeest

Loopt u eens bij 
Stefans binnen?

Heemstede - Stefans Brillen & Lenzen heeft een mooie 
keuze van monturen die u niet gauw ergens anders zult 
vinden. “Wij begrijpen dat u net zo tevreden wilt zijn over 
het kijkcomfort als over de keuze van de ontwerper van 
uw montuur”, aldus Stefan van de gelijknamige brillen-
zaak van de Binnenweg.
“De glazen in uw bril moeten hierop inspelen en zorgen 
voor de juiste mate van comfort. Dit krijgt u met de Nulux 
Active glazen. De glazen gaan verder dan standaard en-
kelvoudige brillenglazen en bieden u een helder en ont-
spannen zicht de hele dag lang. Zo voorkomt u vermoei-
de of branderige ogen. Heeft u een druk en vooral digi-
taal leven? Dan is de kans groot dat dit gepaard gaat met 
vermoeide ogen.

Ik krijg vaak klanten in de winkel die last hebben van ver-
moeide ogen en vragen daar een oplossing voor. Dan ver-
tel ik dat mensen hun ogen veel meer dan vroeger voor 
dichtbij gebruiken. Denk daarbij aan: smartphones, ta-
blets en laptops die de hele dag door gebruikt worden. Al 
die apparaten worden meestal dichterbij gehouden dan 
een boek of een krant. De ogen moeten daardoor extra 
scherpstellen. Hierdoor worden de oogspieren overbelast 
wat vermoeide, jeukende en tranende ogen of hoofdpijn 
kan veroorzaken. Voor een ontspannen kijk hebben wij 
oplossingen die het onderscheid maken.

Als u nog geen bril of contactlenzen draagt, dan doen wij 
graag een oogmeting om tot de beste oplossing te ko-
men. U kunt er zeker van zijn dat wij verder kijken dan de 
conventionele oplossingen voor zowel een bril als con-
tactlenzen. Als u kiest voor een bril dan krijgt u speci-
ale brillenglazen met een beetje hulp onderin het glas, 
waardoor de ogen minder hoeven te accommoderen en 
dus makkelijker kunnen schakelen tussen veraf en dicht-
bij. Bovendien hebben wij een oplossing voor de buiten-
sporige hoeveelheid blauw licht dat door beeldschermen 
wordt uitgestraald. Een speciale coating biedt bescher-
ming, u kijkt comfortabeler en kleuren krijgen een na-
tuurlijker karakter.
Heeft u liever contactlenzen dan krijgt u Digital Zone Op-
tics in uw lenzen verwerkt die de oogvermoeidheid aan-
pakken als u van dichtbij naar digitale apparaten kijkt. 
Deze specifieke lens is de enige ter wereld met deze spe-
cificatie”, aldus Stefan.

Van harte welkom op de Binnenweg 114 in Heemstede, 
023-5284921.
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Molentje 
geopend

Heemstede - Tijdens het 
Open Monumenten Week-
end is het molentje van 
Groenendaal voor het pu-
bliek geopend. Op de za-
terdag 9 september van 
10 tot 17 uur en op zon-
dag van 12 tot 17 uur. Het 
molentje is een werkende 
windmolen uit 1776, waar-
mee water uit de Van Mer-
lenvaart gepompt wordt 
om de vijvers in het wan-
delbos Groenendaal van 
water te voorzien.
Bij onvoldoende wind kan 
de vijzel ook aangedre-
ven worden met een elek-
tromotor. De gehele wer-
king van de vijzel is door de 
aanleg van een trap naar 
de vaart nu vanaf het in-
malen buiten met de zicht-
bare vijzel in de molen tot 
en met het vullen van de 
vijver, goed te zien. 
Op zaterdagmiddag ver-
rast Rob Hinse de bezoe-
kers met zijn accordeon, 
trekharmonica, autoharp 
en klompviool.  

Kimt tijdens Open Monumentendagen
Heemstede - Aanstaand 
weekend is het weer open 
monumentendag-weekend! 
Het thema ‘Boeren, Burgers 
en Buitenlui’ past wel bij de 
tuinen waar kinderen maar 

ook ouderen in werken. Van-
uit Kom in mijn Tuin (Kimt) 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor kinderen 
maar ook voor volwassenen. 
Kom in mijn tuin heeft ook 

Groene Vrienden, die, door 
hun geringe bijdrage middels 
een lidmaatschap, ervoor 
zorgen dat KIMT kan voort-
bestaan.
Op zaterdag 9 september 

Met de bus door Historisch Heemstede
Waar kun je wat bekijken
tijdens Open Monumentendagen?
Heemstede - Voor Open Monumentendag 2017 is als lande-
lijk thema gekozen ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dit thema 
is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere 
objecten. Van boerderijen, fabrieken, werkplaatsen, tuinders-
complexen, molens tot aan buitenplaatsen. Tijdens Open Mo-
numentendag van zaterdag 9 september kunt u van 11.00 tot 
15.00 uur een groot aantal rijks-, provinciale en gemeentelij-
ke monumenten bezichtigen die speciaal voor deze dag door 
de eigenaren in samenwerking met de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek (HVHB) geopend zijn:
•  Oude Kerk, Wilhelminaplein 12, waar u kunt afdalen in de 

grafkelder van Adriaan Pauw. Om 12.00 uur een optreden 
van de Teisterband in de tuin van de kerk.

•  Rijtuigenmuseum van Schagen, Achterweg 34, met toelich-
ting door Jaap van Schagen.

•  Pinksterkerk, Camplaan 18, met om 12.00 uur een inloopre-
petitie van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest.

•  Doopsgezinde kerk de Kleine Vermaning, Postlaan 16.
•  Raadhuis, Raadhuisplein (van 12.00-16.00 uur).
•  Bakkershuisje, Bleekersvaart 23.
•  Molentje Groenendaal, Burg. van Rappardlaan 1.
•  De Dinkelhoeve, Herenweg 61.
•  Oude Meelfabriek, Glipperdreef 95.
•   Kom in mijn tuin, Herenweg 16.
•  Waternetmuseum het Pompstation, Leidsevaartweg 73.
•  Tuin Huis te Manpad, Herenweg 7-11. Zaterdag en zondag 

van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Met de bus
Tijdens Open Monumentendag rijdt de HVHB op zaterdag 
met een originele NZH-bus uit 1967 voor een rondrit met 
toelichting door historisch Heemstede. Deze gele bussen re-
den vroeger over de Glip en de Binnenweg. Speciaal voor 

Werk van An Luthart.

Exposities en portretschilderen in De Waag en De Kloostergangen
Regio - Het thema van de Open Mo-
numentendagen luidt dit jaar ‘Boeren, 
Burgers en Buitenlui’. Aan het landelijk 
evenement wijdt kunstenaarsvereniging 
KZOD, residerend in De Waag, al vele 
jaren een speciale tentoonstelling. De 
14 deelnemende leden exposeren hun 
werk zowel in de Waag aan het Spaarne 
als in de Kloostergangen van het Stad-
huis aan de Grote Markt in Haarlem.
Het thema is gebaseerd op de uitroep 
waarmee de stads- of dorpsomroeper 
eeuwenlang de aandacht van zijn pu-
bliek trok. Het zijn met name koeien, be-
horend tot de agrarische omgeving van 
de 1e categorie aangesprokenen (Boe-
ren), die de exposerende beeldend kun-
stenaars hebben geïnspireerd. Op tref-
fende, soms humoristische, wijze afge-
beeld in de schilderijen van Joke Kok-
kelkoren, Christine Peursum, An Luthart 
en Emilio Sanchez Diaz. Ook aspecten 
rond stads- en dorpsbewoners (Bur-
gers) en bewoners op het platteland 
(Buitenlui) zijn terug te vinden in de 
schilderijen van Josee Gouda, Francis-

ca Janssen, Olga van der Klooster, Co-
by Kluitman, Hannes Kuiper en Barba-
ra Schroder. En in de foto’s van Adriaan 
Brand en de beelden van Marion Ruting 
en Ellen Wolff.
Naast deze tentoonstelling vindt gedu-
rende beide Open Dagen (zaterdag 9 
en zondag 10 september) zowel in De 
Waag (tekenzaal) als in de Kloostergan-
gen een bijzondere activiteit plaats. Op 
beide dagen wordt vanaf 13.00 uur tot 

16.00 uur door leden van de kunste-
naarsvereniging portret getekend. Be-
zoekers worden uitgenodigd - tegen 
een vergoeding - een portret van zich-
zelf te laten maken. De opbrengst hier-
van gaat deels naar de organisatie van 
‘De Dag van de Ontmoeting’ op 9 de-
cember samen met de Antonius Ge-
meenschap Nieuwe Groenmarkt Kerk te 
Haarlem.
De feestelijke opening van deze ten-
toonstelling is op vrijdag 8 september 
om 16.30 uur in de Kloostergangen. El-
len Wolff, voorzitter van KZOD en drij-
vende kracht achter het Place du Ter-
tre project, verzorgt de opening. De ten-
toonstelling is in de Waag vanaf don-
derdag 7 tot en met zondag 17 sep-
tember (13.00 tot 17.00 uur) te bezichti-
gen en in de Kloostergangen geduren-
de werkdagen (8.00 en 17.00 uur) van-
af woensdag 6 september t/m vrijdag 27 
oktober. Beide locaties zijn op zaterdag 
9 september vanaf 10.00 uur en op zon-
dag 10 september vanaf 12.00 uur ge-
opend. Informatie: www.kzod.nl

Doopsgezinde 
kerk open

Heemstede - Tijdens Open 
Monumentendag op za-
terdag 9 september is de 
Doopsgezinde kerk, de Klei-
ne Vermaning, aan de Post-
laan 16  te Heemstede ge-
opend. Belangstellenden 
zijn welkom tussen 11.00 en 
15.00 uur. Het kerkgebouw 
dateert van 1926 en heeft ac-
centen van de Amsterdam-
se school stijl. Architect was 
Huib Tuninga (1898-1958).
De glas-in-lood ramen zijn 
ontworpen door Huib de Ru 
(1902-1980). Het orgel van 
Flentrop (1937) kunt u deze 
ochtend en middag beluis-
teren. Door de vaste orgelist 
van de kerk wordt Bach ten 
gehore gebracht. De toegang 
is vrij, rondleiders zijn aanwe-
zig, van harte welkom. 

deze dag is er weer – net als vroeger - een bushalte op de 
Binnenweg, voor Gall&Gall tegenover Hema. De eerste rit is 
om 10.30 uur vanaf halte Binnenweg. Om 11.30 uur rijdt de 
bus speciaal vanaf het Raadhuis voor nieuwe inwoners van 
Heemstede, die deze ochtend daar ontvangen worden. De 
derde rit is om 12.30 uur vanaf halte Binnenweg en vervol-
gens elke drie kwartier daar tot uiterlijk 16.00 uur. De Teister-
band zal bij de bushalte spelen van 13.00 tot 14.00 uur.
Tijdens de rit, die ongeveer 45 minuten duurt, geven vrijwil-
ligers van de HVHB toelichting over de geschiedenis van 
Heemstede en over wat u onderweg allemaal ziet. Meerijden 
is gratis maar de organisatie stelt het op prijs als u aan het 
einde een bijdrage in de collectebus doet.
Tijdens Open Monumentendag zijn er ook diverse monumen-
ten speciaal geopend. Meer informatie op www.hv-hb.nl.

staan de hekken van Kimt 
open van 11.00 tot 15.00 uur 
om een kijkje te nemen. Kom 
in mijn Tuin (Kimt) ligt in het 
Groenendaalse Bos en is te 
bereiken via de ingang aan 
de Herenweg.
Meer info:
www.kominmijntuin.com.
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Samenwerking met Diaconie PKN en WIJ Heemstede
Druk bezochte start activiteiten van de Pauwehof
Heemstede – Je kunt er 
niet alleen bewegen met je 
lijf, maar ook meebewegen 
met je sociale leven. Met 
die boodschap opende An-
ky Weitkamp, sociaal werker 
van de Pauwehof op woens-
dag 30 augustus het Open 
Huis en expositie. Cursisten 
van diverse creatieve acti-
viteiten toonden hun schil-
derijen, mandala`s, patch-
work, beelden en quiltwer-
ken. Een schitterend stuk-
je quilten, een blauwe pauw, 
stond echt te pronken mid-
denin de expositieruimte. Ge-
maakt door een mevrouw 
die zomaar eens binnenliep 
op een creatieve inloopoch-
tend en dan maak je een ico-
nisch kunstwerk. Bedoeling 
van het Open Huis was na-
tuurlijk de presentatie van 
het cursusaanbod, van ont-
spannen bewegen, naar se-

niorenfit, hatha yoga, pilates 
naar tekenen, schilderen of 
aquarelleren. Je verdiepen in 
kunstgeschiedenis of moder-
ne literatuur, genealogie of 
leren bridgen. Bridge, die ge-
zellige denksport, waarbij je 
veel mensen ontmoet. Span-
nend zowel thuis als in club-
verband. Beetje gezond ver-
stand en een methode die bij 
de les hoort brengt je al aar-
dig op weg. Les op maanda-
gen van 13.15 tot 15.45 uur te 
beginnen op 2 oktober. 
De cursussen worden ge-
geven door 18 gemotiveer-
de docenten en 24 vrijwilli-
gers assisteren op kantoor 
of bij de inloop. De Pauwe-
hof aan de Achterweg (ach-
ter de Oude Kerk) Heemste-
de is een plaats waar ieder-
een kan komen, heel toe-
gankelijk en een unieke sa-
menwerking tussen de Dia-

conie van de Protestante Ge-
meente Heemstede, PKN, en 
met WIJ Heemstede. Woens-
dag 30 augustus is die over-
eenkomst opnieuw bevestigd 
door het ondertekenen van 
een overeenkomst. 
Voor de 350 mensen die in 
het afgelopen jaar gebruik 
hebben gemaakt van de ac-
tiviteiten in de Pauwehof en 
voor de steeds weer nieuwe 
bezoekers een hele gerust-
stelling dat ‘hun’ Pauwehof 
kan voortgaan op de weg die 

ruim vijftig jaar geleden is in-
geslagen en zoals Hans van 
der Kroon, penningmeester 
van de diaconie, in zijn voor-
woord sprak: “Dit past bij de 
doelstelling van de Diaconie 
van de PKN die haar kerke-
lijke identiteit verbindt aan de 
zwakkeren in de samenleving. 
Ten behoeve hiervan verzorgt 
zij de beschikbaarheid van de 
ruimte hier, de vrijwilligers, de 
docenten en is hiervoor eind-
verantwoordelijk.”
Ton van den Brink 

Voor Alexander Koopman, penningmeester WIJ en Ans Meijer- 
Daniëls, bestuurssecretaris WIJ Heemstede. Achter: Ronald 
Siezenga, voorzitter college diaken PKN en Hans van der Kroon, 
penningmeester.

Wereldwinkel 
succesvolle 

cadeauwinkel 
Heemstede - Dat We-
reldwinkel Heemstede een 
moderne fairtrade cadeau-
winkel is, merk je meteen 
als je de winkel binnen-
stapt. Actief beleid, goe-
de inkoop en presenta-
tie en de inzet van vrijwil-
ligers heeft van de winkel 
een succes gemaakt. 
Er zijn woonaccessoires als 
schalen van aardewerk en 
duurzaam hout, kussens, 
maar ook lampen van na-
tuurlijke materialen. Siera-
den van zilver uit Midden 
Amerika, Nepal en Thai-
land. Sjaals uit Nepal, India 
en Indonesië maar ook sa-
mengestelde foodpakket-
jes voor een gezellig ver-
bruikscadeautje. En na-
tuurlijk altijd de nieuwste 
smaken chocola van Tony 
Chocolonely. Grote en klei-
ne cadeaus altijd feestelijk 
ingepakt. 
Naast de fairtrade gecer-
tificeerde producten ver-
koopt de Wereldwinkel ook 
een aantal duurzame pro-
ducten en zijn de meeste 
foodproducten biologisch 
geteeld. 
Wereldwinkel Heemstede 
is een goed lopende win-
kel die haar producten af-
neemt van WFTO- gecer-
tificeerde importeurs die 
vaak al jaren contacten 
hebben met de producen-
ten in ontwikkelingsgebie-
den en die hen helpen bij 
scholing, verbetering van 
hun producten, efficiënter 
en veiliger werken. 
Wereldwinkel Heemstede 
steunt hen van harte. 
De Fairtrade cadeauwin-
kel aan de Raadhuisstraat 
29 (achter de boompjes) 
is open van dinsdag t/m 
zaterdag. Zie ook: www. 
wereldwinkelheemstede.nl 
en op Facebook.

Denk Mee avond 
GroenLinks
Heemstede - Op woensdag 
13 september vanaf 20.00 
uur organiseert GroenLinks 
Heemstede een Denk Mee 
avond over de toekomst van 
de gemeente Heemstede. De 
avond is een opmaat voor de 
raadsverkiezingen in maart 
2018. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Raadhuis van 
Heemstede, zaal Topzicht. De 
inloop is vanaf 19.30 uur.

Echtpaar Potma-van Beek 
60 jaar getrouwd
Heemstede - Donderdag 
31 augustus bezocht bur-
gemeester Marianne Hee-
remans het echtpaar Pot-
ma-van Beek uit Heemstede 
om hen te feliciteren met het 
60-jarig huwelijk. 
De diamanten mijlpaal vier-
den zij afgelopen weekend 
met hun kinderen, kleinkin-
deren, zusters en zwagers. 
Donderdagochtend werd 
een prachtige bos bloemen 
bezorgd namens Gemeen-
te Heemstede. In de loop van 

de middag kwam de burge-
meester. Zestig jaar getrouwd 
is zo bijzonder dat zij hier 
graag tijd voor vrijmaakte.
Sita Potma-van Beek (82) ge-
boren in Amsterdam leerde 
Ron Potma (83) geboren in 
Den Haag kennen tijdens een 
fietstochtje met haar vriendin 
in het Amsterdamse Bos. Van 
het een kwam het ander en 
nu zijn zij al weer 60 jaar ge-
trouwd.
Het echtpaar heeft 2 kinde-
ren, een zoon en een doch-

ter en zijn de gelukkig groot-
ouders van 2 kleinzoons en 1 
kleindochter.  
Vijf jaar geleden verruilden 
Ron en Sita hun woning in 

Zwanenburg voor een prach-
tig nieuwbouw appartement 
in het mooie Heemstede, 
waar zij het fantastisch naar 
hun zin hebben!

Adventskerk open op 
Monumentendag

Regio - Het is monumentendag zondag 10 september en 
dan wordt ook de Adventskerk Aerdenhout voor publiek 
opengesteld. Tussen 11.00 en 14.00 uur kunt u een kijk-
je nemen in dit naoorlogse rijksmonument. Een muzikale 
omlijsting van het geheel wordt verzorgd door Jaap Stork 
en speciaal voor de Monumentendag zal een reeks aqua-
rellen van schilder Roeli Willekes worden geëxposeerd in 
de kerkzaal. Van harte aanbevolen! U vindt de kerk in de 
Leeuwerikenlaan 7.

Open Cursusmarkt 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Vrijdag 8 sep-
tember, tussen 15.00 en 20.30 
uur, kunt u naar de Cursus-
markt bij WIJ Heemstede aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. 
De cursusmarkt biedt een 
voorproefje middels work-
shops, een praatje met de 
docenten, materialen bekij-
ken... U kunt zich gelijk op-
geven of dit doen via:
www.wijheemstede.nl. 
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Klassiek met 
karakter in 

de Oude Kerk

Juweeltjes in 
de intimiteit 
van Theater 
de Luifel

      MUZIEK, CABARET, TONEEL

Cultuu� i� Heemsted�

NAJAAR 2017

PRIKKELENDE

FAMILIE VOOR-

STELLINGEN

KliK hier om de in
deze Krant opgenomen

Theaterkrant
te lezen

http://www.heemsteder.nl/news_hs/news_hs_wk36_theaterkrant_2017.pdf
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http://www.heemsteder.nl/news_hs/news_hs_wk36_theaterkrant_2017.pdf
http://www.podiaheemstede.nl/
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Regio - Op zondag 10 sep-
tember gaat het 16e seizoen 
van de concertenreeks Jazz 
in Zandvoort van start. Ook in 
het seizoen 2017-2018 kunt u 
weer genieten van geweldige 
jazzmuziek in de sfeervolle 
theaterzaal van De Krocht in 
Zandvoort (Grote Krocht 41). 
Zondag kunt u luisteren naar 
de in Duitsland woonach-
tige Miet Molnar. De slag-
werker deze middag is Hans 
Dekker, sinds jaren de vaste 
drummer van de befaamde 
WDR Big Band en woonach-

tig in Duitsland. De jazzcon-
certen in Theater De Krocht 
zijn inmiddels een begrip ge-
worden in de Nederlandse 
jazzscene. De musici komen 
maar al te graag concerte-
ren in de prachtige theater-
zaal die over een uitzonderlij-
ke akoestiek beschikt.

Het concert begint om 14.30 
uur. Reserveren kan door te 
bellen naar 023-5310631 of 
via www.jazzinzandvoort.nl of 
de Facebookpagina. Toegang 
bedraagt 15,- euro.

Jill Schirnhofer was in Heemstede!
Heemstede - ‘Iedereen is 
welkom’ kopte vorige week 
de Blokker-advertentie in de 
Heemsteder. De populaire Jill 
Schirnhofer kwam signeren 
bij de Heemsteedse boeken-
winkel en dat lieten Heem-
steedse kinderen zich geen 
tweemaal zeggen! Jill, be-
kend van Zapp op TV en haar 
filmpjes op YouTube én po-
pulair als schrijfster, ging vro-
lijk op de foto. Het was een 
zeer gezellige zaterdag bij 
Blokker, getuige de foto en 
het mooie aantal bezoekers: 
tussen en 150-175 kinderen. 
“Het was echt een groot suc-
ces”, aldus Arno Koek van 

boekhandel Blokker. Jill brak 
op 15-jarige leeftijd door toen 
zij een eigen schoolagenda 
ontwierp. Onder het label My 
life is sweet bracht ze nadien 
een hele schoolspullenlijn uit, 
gevolgd door diverse boeken. 
Ze is ook bekend geworden 
in Duitsland. In 2014 ging Jill 
een kinderprogramma pre-
senteren waarin ze creatie-
ve adviezen aan jonge kijkers 
gaf. Ze houdt ook een eigen 
blog bij en ze illustreert boe-
ken, tijdschriften en in op-
dracht van bedrijven.
Dit jaar schreef ze een jeugd-
boek ‘Elvy’s eigen wereld: 
So boho’.
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‘Vakantiepondjes wegwerken’ 
Open dag HBC Gymnastics

Heemstede - Op zater-
dag 9 september vindt in 
de Molenwerfschool (voor-
heen Valkenburgschool) 
een open dag plaats voor 
leden van HBC Gymnastics 
en belangstellenden. Van-
af 9.00 uur staat de sport-
zaal open om iedereen te 
ontvangen. Er is van alles 
te doen voor jong en oud. 
Buiten is er een luchtkas-
teel en binnen staan aller-
lei toestellen. In de sport-
zaal geven de meisjes van 
de wedstrijdgroep demon-
straties op de tumblingmat. 
Daarna is de jeugd aan de 
beurt om eens aan te voe-
len hoe dat springt op zo’n 
mat. Voor volwassenen is er 
gelegenheid om zelf in be-
weging te komen. Op het 
schoolplein kun je deelne-
men aan een bootcamples. 

Bij slecht weer vinden deze 
activiteiten binnen plaats. 
Een goede gelegenheid om 
te starten met het wegwer-
ken van de vakantiepond-
jes. Tot 12.00 uur zijn er vol-
doende mensen aanwezig 
om al je vragen te beant-
woorden over HBC Gym-
nastics. De koffie staat 
klaar!  

Start seizoen
Op maandag 11 september 
starten alle reguliere lessen 
weer. Als eerste de jeugd-
lessen in de Evenaar en Of-
fenbach. Op donderdag de 
lessen in de Icarus, vrijdag 
de Voorweg en ten slotte 
de lessen in de Molenwerf. 
Het volledige programma is 
te zien op:
www.hbcgymnastics.nl of 
via info@hbcgymnastics.nl.

Haaienmiddag bij 
boekhandel Blokker

Heemstede - Zaterdag 9 
september is er vanaf 14.00 
uur een Haaienmiddag en 
de boekpresentatie van 
Lian Kandelaar met haar 
boek ‘Azul’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.

Vorig jaar verscheen het 
eerste boek van de jeugdi-
ge in Heemstede wonnen-
de Lian Kandelaar; Missie 
redt de dieren. Nu is Azul 
verschene, een boem met 

weetjes over 10 verschil-
lende soorten haaien.
Van ieder verkocht boek 
gaat 1,- euro naar het We-
reld Natuur Fonds.
Toegang is gratis.

Nieuw seizoen Jazz in Zandvoort

Introductiecursus Yoga voor Mannen
Regio - Ruim anderhalf mil-
joen Nederlanders rollen re-
gelmatig hun yogamat uit. 
Een kwart daarvan is man. 
Steeds meer mannen vinden 
hun weg naar de yogamat. 
Yogaleraar Robert Knol legt 
uit waarom. 
“We raken niet zozeer ver-
moeid door onze fysieke 
werkzaamheden. Het is on-
ze mentale activiteit die da-
gelijks het meeste van on-
ze energie opeist. Iedere ge-
dachte is een impuls van 
energie. Wat veel mannen in 
hun leven missen is de sim-
pele wijsheid hoe zij hun aan-
dacht terug kunnen brengen 
naar hun eigen bron. Zelfs in 
een paar minuten tijd kunnen 
we onszelf dan opladen en 
weer fris voelen. Zonder on-
ze aandacht naar binnen te 
richten is werkelijke rust bij-
na onmogelijk.”
En steeds meer mannen lo-
pen tegen de grens van hun 
energie op in deze digita-
le samenleving waarin eisen 
en complexiteit blijven toene-
men en grenzen tussen werk 
en privé vervagen. Is yoga 
een uitweg? 
“Het is de kwaliteit van on-

ze rust die ons helpt herstel-
len. Hoe dieper we leren ont-
spannen des te groter ons 
herstelvermogen en onze ca-
paciteit om duurzaam te blij-
ven presteren. Yoga geeft ons 
die kwaliteit van rust, helpt 
ons vrijer te blijven van stress 
en geeft ons de helderheid, 
de rust en het onderschei-
dingsvermogen die we dage-
lijks nodig hebben. “

Kan iedereen yoga
beoefenen?
“Ervaring heb je niet nodig. 
Wij zijn zo gewend om te 
presteren, ons best te doen, 
actief te zijn. Authentieke yo-
ga is geen sport of gymnas-
tiek waarbij het gaat om iets 

te bereiken. Juist door niet je 
best te doen tijdens de oe-
feningen komen je gedach-
ten tot rust. Authentieke yo-
ga brengt je naar een diepe 
rust waarin je jezelf in korte 
tijd oplaadt en weer compleet 
voelt.” 
Op 11 september en 9 okto-
ber start op een prachtige lo-
catie in Haarlem de introduc-
tiecursus “Yoga voor Man-
nen” bestaande uit 3 maan-
dagavonden van 18.15–19.45 
uur. Introductieprijs van de-
ze cursus is eenmalig slechts 
39,- euro  Meer informatie 
op www.meesterschapinvi-
taliteit.nl, info@meesterscha-
pinvitaliteit.nl of via Robert 
op 06-41545335. 

Boekpresentatie Arthur Umbgrove
Heemstede - Dinsdag 12 
september om 17.00 uur is 
de boekpresentatie van het 
boek ‘Wat we weten’ van Ar-
thur Umbgrove, bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
 
Over het boek
Op de dag van de aansla-
gen in Brussel in 2016 zit 
een schrijver in de auto met 
twee jongens uit Aleppo. ‘Die 
aanslagen zijn niet gepleegd 
door moslims,’ zegt een van 
hen, ‘maar door de Amerika-
nen. Om ons zwart te maken.’
Wat weten we eigenlijk van 
elkaar? vraagt de schrijver 
zich af.
Wat we weten vertelt het ver-
haal van drie Syrische broers 
in Nederland, maar ook van 
een schrijver die probeert 

een boek te schrijven over 
vluchtelingen en die steeds 
wanhopiger op zoek is naar 
houvast. Arthur Umbgrove 
woont in Kennemerland. Toe-
gang vrij en iedereen is wel-
kom.
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Kon. HFC staat opnieuw met lege handen
Heemstede - Voorafgaand 
aan het duel van de Kon. 
HFC tegen VV Katwijk wer-
den de kansen van HFC 
op een overwinning al niet 
hoog geschat. Na 90 minu-
ten kwam deze voorspelling 
uit. De 0-1 uitslag was voor 
Katwijk voldoende om de 
koppositie in de tweede di-
visie in te nemen. Hoe an-
ders had de strijd kunnen af-
lopen als Koen Beeren kort 
na aanvang van de wedstrijd, 
alleen voor Katwijk doelman 
Ricardo Kieboom, koelbloe-
dig was geweest en de op-
gelegde kans had verzilverd. 
De zevenhonderd toeschou-
wers zagen, onder een heer-
lijk zonnetje, toch een wed-
strijd die het aanzien meer 
dan waard was. Het tech-
nisch en tactisch betere Kat-

wijk was de terechte winnaar, 
al had HFC zeker kansen 
om minimaal één punt over 
te houden aan het gevecht. 
Tweemaal in de eerste helft 
scheerde een voorzet langs 
het doel van Katwijk maar 
was er niemand om daar ge-
volg aan te geven. 

Aanvallend komt HFC op zul-
ke momenten tekort. Er ko-
men te weinig spelers mee 
om de druk op de verdedi-
ging van de tegenstander op 
te voeren. In de eerste helft 
waren de ploegen toch rede-
lijk aan elkaar gewaagd. Kat-
wijk kreeg wat mogelijkhe-
den zelfs opgelegde kansen 
maar opnieuw was het doel-
man Gerard van Rossum die, 
net als een week eerder, HFC 
op de been hield met knap-

pe reddingen. Met de rust-
stand van 0-0 kon iedereen 
vrede hebben. Na de pauze 
gooide Katwijk er een schep-
je bovenop en drong het HFC 

verder terug. Marciano Men-
gerink kreeg een pracht kans 
om Katwijk op voorsprong te 
zetten. Geheel ongedekt had 
hij de bal voor het inkoppen. 
Tot zijn eigen verbazing ver-
dween de bal ver naast het 

doel. De van HFC afkomsti-
ge Mike van den Ban wist te-
genover de uitstekend spe-
lende Andre Morgan geen 
potten te breken. De goal-
tjesdief van Katwijk kwam in 
het stuk amper voor. Halver-
wege de tweedehelft kwam 
Katwijk alsnog op voor-
sprong. Met een schitteren-
de volley bekroonde Mark 
de Loon zijn goede spel 0-1. 
HFC drong na deze achter-
stand aan, met een aantal 
corners tot gevolg. Gert Jan 
Tamerus mocht op de rand 
van het strafschopgebied 
aanleggen voor een vrije trap. 
Deze specialist schoot de bal 
echter hoog over. Coach Ver-
kondschot bracht voor HFC 
twee extra aanvallers in het 
veld zonder succes. HFC zal 
het nog lastig krijgen dit sei-
zoen.    
Eric van Westerloo

Weerbaarheidtraining voor kinderen
Heemstede – Kung Fu voor 
kids, dat klinkt stoer in de 
oren. Het is ook best stoer, 
maar ook handig en slim, vol-
gens docent Martial Arts Roy 
J.J. van den Bergh. Op veler 
verzoek start hij binnenkort 
weer met een serie lessen in 
Heemstede gericht op kinde-
ren en jongeren vanaf onge-
veer 7 jaar. Kung Fu/Wushu is 
bij uitstek geschikt voor kin-
deren die meer zelfvertrou-
wen, assertiviteit en menta-
le weerbaarheid willen op-
bouwen. Op speelse wijze le-
ren kinderen zichzelf te ver-
dedigen en hun motoriek te 
verfijnen door middel van 
een complete workout. “Fy-
siek bezig zijn moeten we al-
lemaal”, vertelt Roy, “volgens 
de laatste berichten doen we 
dat met zijn allen te weinig. 
Ook kinderen zijn veel beter 
af als ze zich lekker kunnen 
uitleven. Bovendien train je 
met Kung Fu de motoriek en 
daarmee ook het brein. On-
derzoek heeft uitgewezen dat 
kinderen met een goede mo-
toriek alerter zijn en dingen 
veel beter kunnen plaatsen.” 

De eigenaar van sportschool 
KEN in Badhoevedorp kent 
veel voorbeelden van kinde-
ren die door de Kung Fu les-
sen geleerd hebben beter te 
focussen. “Dat is fijn voor he-
le drukke kinderen die van 
nature snel zijn afgeleid, 
maar eigenlijk voor alle kin-
deren, want als ze in groep 
8 de Cito-toets moeten doen 
weten ze om te gaan met een 
stukje gezonde spanning en 
concentratie, ze hebben het 
immers al getraind.”

Modern Shaolin waarop de 
lessen zijn gebaseerd komt 
voort uit 5 traditionele Kung 
Fu stijlen en is eenvoudig en 
snel te leren. Gedragsregels 
worden daarbij volgens de 
instructeur strikt: nageleefd:  
“De vechttechnieken mogen 
alleen gebruikt worden ter 
verdediging van jezelf of an-
deren en nooit tegen iemand 
die weerloos is.”
De groepslessen zijn gemixt 
waarbij jongens en meisjes 
van verschillende leeftijden 
samen les krijgen in groe-
pen van drie niveaus. Docent 

Roy ziet op die manier alleen 
maar voordelen. ”Vooral de 
meisjes maken grote spron-
gen vooruit en dat komt goed 
van pas in dreigende situ-
aties. Het is een harde we-
reld en net als bij de wolven 
zijn  vaak de zwakkeren de 
pineut. Met een zelfbewuste 
houding loop je veel minder 
risico om aangevallen of ge-
pest te worden.”
De lessen zijn iedere woens-
dag en zaterdagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur in sport-
zaal ‘De Spaarneborgh aan 
de Offenbachlaan 1 in Heem-
stede.
De kosten bedragen 10,50 
euro per les voor 21 lessen 
en 8,50 euro per les voor 42 
lessen. De kinderen doen 
tentamens en examens en 
krijgen een Chinees paspoort 
waarin de vorderingen ver-
meld staan.

Informatie en aanmelding 
per email of telefonisch bij 
de Badhoevendorpse School 
van de Dertien Technieken 
KEN: 020-6596914.
Mirjam Goossens

Op de foto van Harry Opheikens van links naar rechts Mark 
Bekkers, organisator Ard Dinkelberg, Loek Bekkers met 
kleinzoon Youri.

17e Loek Bekkers 
veteranentoernooi bij RCH
Heemstede - Het jaarlijkse 
Loek Bekkers veteranentoer-
nooi, dat al vanaf 2006 ge-
organiseerd wordt bij RCH, 
vindt zaterdag 9 september 
plaats.
Deelnemende verenigingen 
zijn HFC, EDO, Zandvoort, 
Wartburgia en RCH, waar-

bij Zandvoort de wisseltrofee 
moet verdedigen. De eerste 
wedstrijden starten om 14.30 
uur. Het toernooi eindigt met 
een strafschoppenserie voor 
elk team, die meetelt om de 
uiteindelijke toernooiwinnaar 
de beker te kunnen overhan-
digen.

Primeur voor Heemstede: 
Festival SuperSchoon

Heemstede - Op zondagmiddag 24 september biedt het 
nieuwe Festival SuperSchoon een hele zondag vol duur-
zame inspiratie en ontspanning voor iedereen in Heem-
stede. Geniet en en om het Raadhuis van Heemstede van 
eerlijk en gezond eten, prachtige akoestische optredens 
en mooie (Heemsteedse) initiatieven en maak samen de 
wereld een beetje mooier. Het festival wordt spectaculair 
geopend door wethouder Bastiaan van Nieuwland en de 
unieke internationale act ‘De Re-Cyclists’. Naast innerlij-
ke verwennerijen, entertainment en kindervermaak biedt 
het festival aantrekkelijk gepresenteerde informatie over 
schone energie, biologische producten en recycling.
Meer info: www.facebook.com/superschoonheemstede.
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Heemstede - Het laat-
ste deel over vliegenier W.F. 
Anceaux (1912-1940 heeft 
als titel ‘Burgemeester van 
Heemstede ingelicht van 
overlijden Anceaux’.

Op 16 mei 1940 is namens 
de commissaris van politie 
in Leiden een brief gezon-
den naar de burgemeester 
van Heemstede met de vol-
gende inhoud: ‘Namens de 
burgemeester van Ridderkerk 
is door W.van Gendt, wonen-
de aldaar, alhier mondeling 
mededeling gedaan dat de 
vliegenier Anceaux, wonen-
de Johannes Verhulstlaan 26 
Heemstede, op het veld van 
eer voor Nederland is geval-
len. Verzoeke beleefd hier-
van, eventueel door bemid-
deling van een geestelijke, dit 
bericht aan zijn echtgenote te 
doen mededelen. De teraar-
debestelling zal plaats vinden 
te Ridderkerk op zaterdag-
middag 18 mei 1940 te 2 uur 
namiddag. Mocht er op prijs 
gesteld worden dat de over-
ledene naar Heemstede ver-
voerd wordt om van daar uit 
ter aarde te worden besteld, 
dan verzoekt de burgemees-
ter van Ridderkerk daarvan 
mededeling vòòr genoem-
de datum en tijd. Telefonische 
mededeling hiervan kon niet 
geschieden.’ Voor zijn moedig 
gedrag is W.F.Anceaux pos-
tuum begiftigd met het Vlie-
ger Kruis (K.B. 6 mei 1946, 
nummer 6). De omschrijving 
luidde: ’Heeft zich door daden 
van initiatief, moed en volhar-

ding gedurende één of meer 
vluchten in een luchtvaar-
tuig tegenover de vijand on-
derscheiden door op 10 en 
13 mei mei 1940 als bestuur-
der van het enig overgeble-
ven T-5 vliegtuig, slechts be-
schermd door twee jacht-
vliegtuigen, onder aanvallen 
door overmachtige jachtvlieg-
tuigen, met veel moed een 
bombardement uitgevoerd op 
de Moerdijkbrug. Is bij de uit-
voering van de opdracht ge-
sneuveld.’ Na zijn dood is de 
weduwe enige tijd opgevan-
gen door èn heeft zijn inge-
woond bij de familie van ver-
keersvlieger H.J. Scholtmeijer 
aan de Heemsteedse Mes-
daglaan 31. Zij is maart 1942 
in Amsterdam hertrouwd met 
Ch.P.J. Winkels.

Heemsteeds initiatief 
voor een monument
Omdat hij nog ingeschreven 
stond in het bevolkingsregis-
ter van de gemeente Haar-
lemmermeer en naar wordt 
aangenomen vanwege de 
mobilisatie was ingekwar-
tierd in Heemstede, bij Th.E.L. 
Rebholz, is na de bevrijding 
zijn naam niet als Heem-
steeds oorlogsslachtoffer ge-
registreerd.
Op initiatief van Jan A. Bo-
mans en het weekblad ‘de 
Heemsteder’ en met mede-
werking van Luitenant-Kolo-
nel. b.d. en publicist van boe-
ken over de meidagen 1940 
E.H. Brongers* is op 13 mei 
1995, precies 55 jaar na da-
to, op één van de parkeer-

plaatsen bij de Moerdijk-
bruggen een stenen gedenk-
teken onthuld ter herinnering 
aan de ongelijke strijd van de 
Nederlanders tegen de op-
permachtige Duitse ‘Luftwaf-
fe’ in mei 1940. De onthulling 
geschiedde door de locobur-
gemeester van Dordrecht, 
mevrouw J. van der Loos en 
de plaatsvervangend bevel-
hebber der Luchtstrijdkrach-
ten, Generaal-Majoor B.A.C. 
Droste. Intussen is een Stich-
ting ‘Herdenking Bombarde-
ment Moerdijkbruggen 13 
mei 1940’ in het leven geroe-
pen en hebben herdenkings-
plechtigheden plaatsgehad 
in o.a. 2010 en 2015. 

*Na het bombardement van 
Rotterdam in mei was een 
capitulatie van ons land op 5 
mei onvermijdelijk geworden. 
Luchtvaarthistoricus Bron-
gers, die zich na de bevrij-
ding specialiseerde in de stu-
die van de meidagen 1940, 
is nochtans van mening dat 
de Duitsers bij hun overwin-
ning zoveel manschappen en 
wapenmaterieel hebben ver-
loren dat in dat jaar van een 
mogelijk geplande aanval op 
Engeland is afgezien.

Dank aan de heren V.C. Klep, 
Wim Anceaux (achterneef 
van de omgekomen vlieger), 
en H.Th.M. Kaufman, hoofd 
Bureau Documentatie en In-
formatie van de Sectie Lucht-
vaarthistorie van de Konink-
lijke Luchtmacht. 
Hans Krol  

W.F. Anceaux (1912-1940): vlieger 
en oorlogsslachtoffer (deel 3 en slot)

Ouderen iedere donderdag lekker 
op reis naar een ander land
Heemstede – Iedere don-
derdag naar een ander land 
op vakantie en dat acht we-
ken lang? Dat klinkt onge-
looflijk, maar het kan bij de 
dagopvang ouderen in de 
Lieven de Keystraat. Initia-
tiefneemster Jacinta Sche-
pers neemt de ouderen fi-
guurlijk mee op vakantie. Op 
een gezellige, leuke en leer-
zame manier. En met succes. 
Iedere keer wordt er een an-
der land onder loep geno-
men en wordt hier gezamen-
lijk naar ‘toe gereisd’. Maar 
alvorens ‘de koffers’ gepakt 
worden en in de vertrekhal 
staan, moet je natuurlijk wel 
weten wat voor bagage je 
nodig hebt voor het betref-
fende land.
Neem nu Italië, een land dat 
laatst voor de oudjes in het 
reisschema was opgenomen. 
Jacinta leest samen met ou-
deren allerlei artikelen in bla-
den en kranten.  In dit geval 
over la bella Italia, met haar 
cultuur, haar geschiedenis, 
haar natuurschoon en na-
tuurlijk haar culinaire hoog-
tepunten. Foto’s worden be-
keken, zodat je een uitste-
kend beeld van het land 
hebt. En natuurlijk wordt de 
muziek van het land gedraaid 
om geheel in deze gemoe-
delijke sferen te komen. Bij-
voorbeeld de Italiaanse mu-
ziek van het befaamde San-
remo festival, of muziek van 
andere artiesten. Hierna wor-
den even de benen gestrekt, 

gevolgd door een restaurant-
bezoek met een warme maal-
tijd. Maar bij Italië hoort na-
tuurlijk de gelateria, ofte-
wel de ijssalon. En aan de-
ze oproep werd enthousiast 
gehoor gegeven door ijssa-
lon Willem van Dam aan de 
Raadhuisstraat, die de oude-
ren verraste op een heerlijk 
ijsje, zodat hun smaakpapil-
len uitgebreid met het heer-
lijke Italiaanse leven konden 
kennismaken. Een ware stre-
ling voor de tong. Er vindt tij-
dens deze reis een creatieve 
activiteit plaats, die betrek-
king heeft op het land. De-
ze activiteit kan van alles zijn, 
bijvoorbeeld een knutselop-
dracht, het maken van een 
poster of een spel. Dan wordt 
er nog een quiz over het land 
gehouden. Na afloop van de-
ze vakantie keert iedereen 
huiswaarts, waarbij naar-

stig wordt uitgekeken naar 
de volgende donderdag, die 
wederom een nieuwe reisbe-
stemming in petto heeft.
Bart Jonker

Protestantse Kerk Heemstede 
bedankt vrijwilligers

Heemstede - Vrijdag 1 september was het feest in de 
Oude Kerk Heemstede. Er was een feestavond om de vrij-
willigers te bedanken. Veel mensen zetten zich met raad en 
daad in voor de werken van de kerk. De inzet van deze ruim 
200 personen maakt dat het op rolletjes loopt: zondags-
dienst, pastoraal werk, diaconie, website en ga zo maar 
door. Deze vrijdagavond konden de trouwe hulpen achter-
over leunen en zich in het zonnetje laten zetten. In de kerk-
zaal van de Oude Kerk gaf theaterman Kees Posthumus 
een leuke voorstelling met een vette knipoog naar het Pro-
testantisme. Daarna ging het feest door in de Pauwehof, 
waar iedereen kon bijpraten met een drankje en hapje.

Conferentie ‘Happy Me’ voor 
inspiratie en ontspanning

Regio - Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 septem-
ber wordt de internationaal toonaangevende conferentie 
‘Happy Me’ georganiseerd. Deze vindt plaats in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in het 
centrum van Haarlem.

Het belooft een sprankelend weekend te worden met in-
spirerende lezingen en interactieve workshops, verzorgd 
door internationale sprekers en musici. Ook is er ruimte 
voor ontspanning en kunnen bezoekers deelnemen aan 
yoga, Tai Chi en meditatie. Het is ook mogelijk onder lei-
ding van een gids het centrum van Haarlem te ontdekken.

De kennis en filosofie die sprekers en musici uitdragen 
is gebaseerd op de ‘Science of Mind’, een studie van de 
mooiste wijsheden van alle tijden, uit geschriften en reli-
gies, waaronder ‘the Course in Miracles’. Wijsheden ge-
vrijwaard van dogma’s of andere belemmerde regels.

Belangstellenden voor het conferentieweekend kunnen 
zich inschrijven via:
www.scienceofmindconferencenetherlands.com.
Hier is tevens alle informatie te lezen.
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Alternatieve modeshow met o.a. plastic en kurk
Seizoen NVVH-Vrouwennetwerk weer van start
Heemstede - De openings-
middag van NVVH-Vrou-
wennetwerk is op dinsdag 
12 september, om 14.00 uur. 
Het wordt heel bijzonder. Afd. 
Muiderberg brengt een alter-
natieve modeshow met een 
prachtige collectie, o.a. ge-
maakt van plastic zakken, 
kurk en pannenlappen. 
Bent u nieuwsgierig, kom 

langs en maak kennis met 
de NVVH. Dit kan aan de He-
renweg 88a in het EHBO-ge-
bouw te Heemstede. Gratis 
toegang voor leden, niet-le-
den betalen 2,50.
Er is veel te doen. Het pro-
gramma voor cursussen en 
clubs, literatuur, museum en 
bridge is al vastgesteld.
De museumclub bezoekt IJs-

selstein op 7 september. De 
wandelclub wandelt op 12 
september de Zuid Heide 
route in Bussum.

Voorts zal de fietsclub 13 
september op stap gaan en 
wordt er gefietst naar Gou-
da en de Reeuwijkse plassen. 
Voor meer inlichtingen: 023-
5477486 en www.nvvh.nl.
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MEER DUIDELIJKHEID 
OVER RUGKLACHTEN?
Op zaterdag 2 april  bent u van harte 
welkom op onze ‘Scandag’. Chiropractie 
Munksgaard organiseert deze dag speciaal 
voor mensen die rugklachten (of andere 
klachten zoals nekklachten of hoofdpijn) 
hebben en graag willen weten of chiropractie 
een oplossing kan bieden.

“Het komt regelmatig voor dat op 
röntgenfoto’s of MRI-scans geen 
oorzaak kan worden gevonden 
van pijnklachten. Mensen krijgen 
dan te horen ‘dat ze er maar 
mee moeten leren leven.’ In dat 
geval zou de Substation Scan 
meer duidelijkheid kunnen geven 
over de oorzaak van de klachten. 
Hiermee worden afwijkingen in de 
wervelkolom en het zenuwstelsel 
gemeten.” aldus Per Munksgaard, 
chiropractor.

De Scan kost op deze dag EUR 20,00 en dit is inclusief een 
persoonlijke uitleg van de resultaten. 
We werken alleen op afspraak, telefoon: 075-6314833

Chiropractie Munksgaard
Stationsstraat 80, 1541 LJ  Koog aan de Zaan

KOM

OKosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

Kosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

OP 28 SEPTEMBER!
Kosten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

Voorbeeld van een gemaakte scan
Nieuw: 
decompressie therapie 
voor behandeling hernia

26 november bent u van harteKosten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.
osten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

oor aanmelding en info: tel. 023-5290506
Adres: Herenweg 80a te Heemstede

osten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.
oor aanmelding en info: tel. 023-5290506

Adres: Herenweg 80a te Heemstede

NAAR DE
SCANDAG

EPTEMBER!
scan: EUR 20,00

soonlijk gesprek.

NAAR DE
SCANDAG

SEPTEMBER!
scan: EUR 20,00

persoonlijk gesprek.

over de oorzaak van de klachten. 
Hiermee worden afwijkingen in de 
wervelkolom en het zenuwstelsel 
gemeten.” aldus Per Munksgaard, 
chiropractor.

De Scan kost op deze dag EUR 20,00 en 
persoonlijke uitleg van de resultaten. 
We werken alleen op afspraak, telefoon: 075-6314833

Chiropractie Munksgaard
Stationsstraat 80, 1541 LJ  Koog aan de Zaan

osten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

8 SEPTEMBER!
scan: EUR 20,00

persoonlijk gesprek.

KOM NAAR DE
SCANDAG

28 SEPTEMBER!
osten scan: EUR 20,00

inclusief persoonlijk gesprek.

osten scan: EUR 20,00 inclusief persoonlijk gesprek.

NAAR DE
SCANDAG

EPTEMBER!
scan: EUR 20,00

soonlijk gesprek.

NAAR DE
SCANDAG

SEPTEMBER!
scan: EUR 20,00

soonlijk gesprek.

Voorbeeld van een gemaakte scan
Nieuw: 
decompressie therapie 
voor behandeling hernia

Chiropractie Munksgaard
Herenweg 80a, 2101 MN Heemstede

telefoon: 023-5290506

Zaterdag 15 juli bent u van harte welkom op 
onze ‘Scandag’. Chiropractie Munksgaard 
organiseert deze dag speciaal voor mensen die 
rugklachten (of andere klachten zoals nek-
klachten of hoofdpijn) hebben en graag willen
weten of chiropractie een oplossing kan bieden. 

Zaterdag 16 sept. bent u van harte welkom op
onze ‘Scandag’. Chiropractie Munksgaard
organiseert deze dag speciaal voor mensen die
rugklachten (of andere klachten zoals nek-
klachten of hoofdpijnen) hebben en graag willen
weten of chiropractie een oplossing kan bieden.

Schiphol geluidsoverlast nader bekeken
Heemstede - De laatste we-
ken schrijven inwoners van 
Heemstede over vermeende 
geluidoverlast van overvlie-
gende vliegtuigen. Halve en 
hele feiten, aannames en me-
ningen worden gebruikt door 
voor- en tegenstanders van 
het vliegverkeer.
Ja, het is ontegenzegge-
lijk met cijfers te staven dat 
vliegen de afgelopen 40 jaar 
een enorme ‘vlucht’ heeft ge-
nomen. En, dat doet op veel 
plaatsen pijn. Denk aan de 
enorme toename van het 
verkeer in de regio. Deeltjes 
die achterblijven na de ver-
branding van kerosine val-
len neer in de omgeving. Toe-
name van het vrachtverkeer 
vooral van en naar Aalsmeer. 
De kans op ongevallen in de 
lucht en op de weg nemen 
toe. Vanaf 1916 werd Schip-
hol gebruikt als militair vlieg-
veld. In 1919 landde het eer-
ste passagiersvliegtuig. De 
groei begon. In 1970 vlogen 
bijna 6 miljoen reizigers vanaf 
Schiphol. Nu, anno 2017 zijn 
dat er 63 miljoen! Het eigen-
dom van Schiphol is in han-
den van de staat (69,77%), 
Amsterdam (20,03%), Lucht-
haven Parijs (8%) en Rotter-
dam (2,2%). Van de groei van 

het vliegverkeer baart vooral 
de overlast zorgen. De buurt-
schappen Rozenburg en De 
Rijk bestaan niet meer. De 
bewoners moesten weg we-
gens te veel herrie. Zij kregen 
een nieuwe woning elders in 
de omgeving. Het aantal kla-
gers groeide met de week. 
Van inwoners van Zwanen-
burg, Badhoevedorp, Hoofd-
dorp en Amstelveen kan men 
zich afvragen of het een juis-
te beslissing is geweest daar 
te gaan wonen. Dat Schiphol 
in de buurt lag was alom be-
kend. Schiphol voerde gron-
dige en kostbare isolatie-
maatregelen door bij wonin-
gen in de omgeving.
Dat neemt niet weg dat het 
geluid van overkomende 
vliegtuigen mensen in de re-
gio blift hinderen. De regio 
loopt ruwweg van Alkmaar 
tot Den Haag en van de kust 
tot Alphen a/d Rijn en Lely-
stad. Heemstede ligt binnen 
dit gebied dus hebben is ook 
hier overlast. Is het wel zo erg 
als menigeen denk of voelt? 
Voor enige vergelijking wat 
cijfers. Woont u op de Dreef 
dan is de geluidsbelasting 
zonder vliegverkeer dagelijks 
> 65 decibel. In de Timors-
traat ligt het niveau tussen 

de 56 en de 60 en de Man-
padslaan geeft 51 tot 55 de-
cibel. De meeste vliegtuigen 
die over Heemstede komen 
produceren ongeveer 65 de-
cibel. Al zijn er sporadische 
uitschieters; 80 decibel wordt 
zelden gehaald. Om deze cij-
fers verder in perspectief te 
plaatsen: bij 65 decibel moet 
u denken aan het geluid van 
een airco, wasmachine of 
pianospel.
Klagen doen inwoners bij het 
Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS). Een aparte 
club die een buffer vorm tus-
sen de luchthaven, politiek 
en inwoners. In het veleden 
bleek dat één inwoner alleen 

10.000 klachten kon melden, 
ongeacht of er gevlogen werd 
of niet. Dit gaf een onthut-
send vertekend beeld. Heem-
stede maakt deel uit van de 
Bestuurlijke Regie Schiphol 
(BRS). Daarnaast is er nog 
een overlegraad Schiphol. 
Dat Heemstede ook maar iets 
heeft in te brengen tegenover 
de 40 deelnemende gemeen-
ten en twee provincies in dit 
overleg lijkt uitgesloten.
Drie aspecten mogen in de 
discussie niet onbelicht blij-
ven. De luchthaven verschaft 
70.000 mensen direct werk. 
Indirect komen daar nog 
eens 350.000 bij. In financië-
le zin komen de specialisten 
tot duizelingwekkende be-
dragen. De bloei van de re-

gio Amsterdam, dat voor een 
groot deel te danken is aan 
de aanwezigheid van Schip-
hol, is goed voor 138 miljard 
aan omzet. Een deel van die 
miljarden vloeit, als belastin-
gen, in de Staatskas. Van de 
miljarden aan belastingen 
profiteert het hele land dus 
ook Heemstede via de rijks-
uitkering. Ten slotte blijkt dat 
andere grote luchthavens 
London, Parijs en Frankfurt 
een veelvoud aan vliegtuigla-
waai te verwerken krijgen. Dit 
alles noopt vliegtuigbouwers 
om steeds stillere vliegtuigen 
te bouwen. Ondanks de groei 
van de luchtvaart zal de over-
last vanuit de lucht daarom 
op termijn afnemen.
Eric van Westerloo
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Auteursbezoek
Dinsdag 12 september, 
17u komst Arthur Umbgro-
ve die vertelt over het boek 
‘Wat we weten’, over een 
liefdevol portret van drie 
broers uit Aleppo. Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Toe-
gang vrij. 

Cursusmarkt 
Vrijdag 8 september 
Open Cursus Markt bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede. 15-20.30u. 
Presentatie nieuwe bro-
chure. Info:
www.wijheemstede.nl.

Festival
Zondag 24 september 
‘SuperSchoon’, duurzame 
inspiratie en ontspanning 
rondom het Raadhuis van 
Heemstede. Veel te doen 
voor jong en oud. Kijk op 
Facebook/superschoon-
heemstede

Jeugd
Zaterdag 9 septem-
ber Lian Kandelaar, jon-
ge schrijfster van het boek 
Azul, over haaien. Bij boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. 14u. 
Toegang vrij.

Outdoor dag voor meiden 
vanaf 6,5 jaar oud, 13-16u. 
Gratis deelname. Wandel-
bos Groenendaal (ingang 
nabij brug Ritzema Boska-
de, Heemstede) Info:
www.waboscouting.nl en
facebook.

Lezingen
Dinsdag 12 september, 
bij WIJ Heemstede over 
Huis te Manpad door Bar-
bara Joustra. 13.30u. En-
tree: 5 euro. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl,
5483828 en
info@wijheemstede.nl.

Loek Bekkers toernooi
Zaterdag 9 september, 
va 14.30u veteranentoer-
nooi Loek Bekkers bij RCH, 
Sportparklaan. Met div 
clubs uit de regio.

Markten en beurzen
Zondag 10 september 
Kofferbakmarkt, Dorps-
weide van Wijk aan Zee, 
8-16u. www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl

Muziek
Zondag 10 september 
Berkenrode Tuinconcert, 
gezins-evenement met oa. 
musici-winnaars Pr. Chr. 
Concours. Org: Rotary en 
Soroptomisten. Opbrengst 
naar Classic Express. Ont-
vangst: 14u. Toegang volw. 
25,-. Aanmelden:
tuinconcert@gmail.com.

Jazz in Zandvoort met Miet 
Molnar, Theater de Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zand-
voort. Aanvang: 14.30u. 
Toegang: 15,- euro. Info: 
023-5310631 en
www.jazzinzandvoort.nl.

Zondag 17 september, 
15u. Theeconcert met het 
Jacob Olie Trio, pianotrio’s 
van Beethoven en Dvôrak. 
Toegang gratis, met deur-
collecte. Na afl oop samen-
zijn in de Pauwehof.

Natuurwerkdag
Zaterdag 9 september 
hooien op Landgoed Ley-
duin, organisatie: IVN Zuid-
Kennemerland, va 9.30u. 
Voor gereedschap wordt 
gezorgd. Zelf koffi e mee-
nemen. Aanmelden/in-
fo: 06-22575748, ivnzk.na-
tuurwerk@gmail.com of 
www.ivn.nl/zk

NVVH
Vrouwennetwerk
Dinsdag 12 september 
Seizoensopening va 14u 
met bijzondere modeshow. 
Gratis toegang voor le-
den, niet-leden: 2,50 euro. 
EHBO-geb. Herenweg 88a, 
Heemstede.

Oogstfeest
Zondag 17 september bij 
kinderboerderij ‘t Molen-
tje Heemstede stands met 
biologische producten en 
knutselen voor kinderen 
alsook cadeauartikelen op 
de Hobbymarkt. 11-15u.

Open Dagen
Zaterdag 9 september, 
9u kijken en doen bij HBC 
Gymnastics, Molenwerf-
school Heemstede. Info: 
www.hbcgymnastics.nl of 
info@hbcgymnastics.nl.

Vrijdag 15 en maandag 
18 september (19-21u) 
binnenlopen bij Alliance 
Française Kennemerland, 
zaterdag 16 september (10-
12u). Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede. Con-

AgendA tact met docenten, gratis 
niveautest.

Open Monumenten 
Zaterdag 9 september 
11-15u een groot aantal 
rijks-, provinciale en ge-
meentelijke monumenten 
geopend. Info op:
www-hv-hb.nl.
Er rijdt ook een origine-
le NZH-bus uit ‘67 div ke-
ren per dag. Kijk op de
site voor verdere info.

Kijken bij KIMT, ingang 
bos Groenendaal a/d He-
renweg nabij het Manpad. 
11-15u. www.kominmijn-
tuin.com.

Zondag 10 september 
11-14u binnenkijken in 
Adventskerk Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7. Muziek 
en een aquarellenexpositie.

Zaterdag 9 (10-17u) en 
zondag 10 september 
(12-17u) opening Molen-
tje van Groenendaal. Za-
terdagmiddag muziek van 
accordeonist.

Div werk van KZOD-leden 
in de Waag alsook in de 
Kloostergangen v/h Stad-
huis Haarlem. zat: 10-17 en 
zo: 12-17u. Zat. ook por-
trettekenen. Extra tentoon-
stelling in de Waag:  7 tot 
17 sept en Kloostergangen: 
6 sept t/m 27 okt.
Info: www.kzod.nl.

Van 11-16u bezichtigen, 
rondleiding met een gids 
in Huis Leyduin. Zondag 
tevens kijkje nemen in de 
moestuin, naast gasterij 
Leyduin.

Opera
Vrijdag 15 september 
Uitvoering operagroep The 
Fat Lady ‘Kampvuur’ in col-
lege Hageveld. 20-21.30u. 
Tickets: 28/14 euro. Kaar-
ten: www.thefatlady.nl.

Politieke avond
Woensdag 13 septem-
ber Denk Mee avond van 
GroenLinks over toekomst 
gemeente Heemstede. Va. 
19.30u. In het raadhuis van 
Heemstede.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zaterdag 21 okto-
ber ‘Oog in oog’, foto’s die 
mensen aan het denken 
moeten zetten wat betreft 
maatschappelijke vraag-
stukken van voedsel. Fo-
togalerie De Gang, Gro-
te Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl

Heemstede – Wie kent het Fonteynhuis op Meer en Berg 
en hoe komt het aan zijn naam? Het is te vinden aan de 
rand van Wandelbos Groenendaal aan de zijde van de 
Glipperweg. Tuinarchitect Daniel Marot ontwierp dit pand.
Het werd tegelijk met de Oranjerie neergezet waardoor 
destijds het park van landgoed Meer en Berg werd ver-
fraaid. Het dateert van begin 18e eeuw. Meer en Berg is 
in handen gebleven van de familie Van Lennep-Neufvil-
le tot 1927.
Wat u nu ziet is het overblijfsel van een gebouw op Meer 
en Berg dat in de 19e eeuw dienst deed als pomphuis en 
een waterreservoir.
In het park stonden vijf fonteinen, het Fonteynhuis diende 
om de vijvers en fonteinen van water te voorzien met be-
hulp van een buizenstelsel.
De watertoren gaf aansluiting op een vijftal fonteinen 
via een ondergrondse-leiding; houten en stenen riolen 
en loden pijpen. Waarschijnlijk  vooral bij bezoek haal-
de een van de familieleden van Van Lennep-de Neufville 
de hendel over zodat het water uit het reservoir vrije toe-
gang kreeg tot het buizenstelsel, dat ook weer afgesloten 
kon worden. Het Pomphuis is  sinds 1951 in gebruik door 
Scoutinggroep St. Paschalis Babylon.

     Foto: Marenka Groenhuijzen

Aan de rand van het Zomerbos 
staat het Fonteynhuis 

Kadunk, kadunk, kadunk… Als je dit de hele dag door 
hoort, dan woon je hoogst-waarschijnlijk aan het spoor. 
Zou je denken...
Maar je hoort het ook als je aan het onlangs gerenoveerde 
deel van de Herenweg woont. Ik heb eens opgezocht wat 
er zoal komt kijken bij zo’n klus. Het begint met het ma-
ken van een bestek, een omschrijving van de uit te voeren 
werkzaamheden.
Bij die omschrijving horen administratieve, juridische en 
technische bepalingen, ma-terialen en uitvoeringsvoor-
waarden.
Aan het bestek zijn bestektekeningen gekoppeld en die 
vormen samen met de tech-nische omschrijving de basis 
van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtne-mer.
Er komt nogal wat bij kijken, het is een proces waar de no-
dige deskundigen zich mee bezig moeten hebben gehou-
den. Er is over vergaderd. Het is zogezegd ambtelijk fl ink 
door de molen gegaan. 
Zou je denken…Maar de conclusie moet zijn, dat er in dat 
hele proces dus niemand is geweest die z’n vinger opstak 
en zei: “Is het nou wel zo handig en nodig het re-genwa-
terriool zó neer te leggen dat al die putdeksels precies in 
het wielspoor komen te liggen?” Je zou er bijna om kunnen
lachen als het niet zo treurig was. 
F.D. Mulder, Heemstede

Putdeksels Herenweg precies 
in het wielspoor

Lezerspost

Putdeksels Herenweg precies 
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 september 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
raadscommissies op 
13 en 14 september

In deze uitgave:
- Vergaderingen 
 raadscommissies september
- Omgevingsvergunningen

De scholen zijn weer begonnen!
Op maandag 4 september zijn de scholen weer 
begonnen. Dit betekent dat veel scholieren 
fietsend of lopend naar school gaan. Velen zijn nog 
onwennig op hun nieuwe route naar school. Veilig 
Verkeer Nederland roept alle weggebruikers op om 
extra rekening te houden met de schoolgaande 
kinderen/jongeren. 
Met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want 
hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe 
beter het is voor de verkeersveiligheid.

Lezing over motivatie bij jongeren
Op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
bij WIJ de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede een 
lezing over hoe motivatie werkt bij jongeren. 

Huub Nelis, specialist in jongerencommunicatie en 
auteur van de boeken “Motivatie binnenstebuiten” 
en “Puberbrein binnenstebuiten” geeft in zijn verhaal 
veel praktische voorbeelden en tips over de werking 
van motivatie en de invloed die ouders en docenten 

daarop kunnen hebben. De kunst is om jongeren op 
zo’n manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit 
zichzelf in beweging komen.

U kunt zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst 
via info@wijheemstede.nl onder vermelding van 
‘Lezing motivatie bij jongeren’. Er zijn maximaal 
200 plaatsen beschikbaar.

Meld je aan als burgerhulpverlener 
bij Hartveilig Heemstede

Hartveilig Heemstede is een georganiseerd netwerk van vrijwilligers die als 
burgerhulpverlener binnen 6 minuten de reanimatie met AED opstart bij 
een hartstilstand. Hiermee kunnen ze de overlevingskans van het slachtoffer 
vergroten. In Heemstede zijn 12 AED’s beschikbaar, die op strategische 
plaatsen verdeeld over de gemeente in beveiligde buitenkasten zijn 
opgehangen. Hartveilig Heemstede zoekt nog altijd vrijwilligers. Heb je een 
EHBO-diploma of ben je bereid een cursus te volgen? Meld je dan aan als 
vrijwilliger op hartveiligheemstede.wordpress.com

Bekendmaking Wet milieubeheer
Besluit op verzoek om handhaving 
Glipperweg 4
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
besluit, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, een verzoek om 
handhavend op te treden tegen het onvergund 
in werking zijn van een inrichting voor de opslag 
van baggerspecie op het perceel Glipperweg 4 te 
Heemstede toe te wijzen.

Inzage
Het besluit ligt van 7 september tot en met 
11 oktober 2017 ter inzage:
- tijdens openingstijden bij Omgevingsdienst 

IJmond (zie website)
- via www.odijmond.nl
- telefonisch afspraak maken bij Omgevingsdienst 

IJmond

- tijdens openingstijden in de publiekshal van 
 het raadhuis in Heemstede

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot en met 11 oktober 2017 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede door toezending van 
een bezwaarschrift. In geval van spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

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



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

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

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

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

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

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

Vergaderingen raadscommissies 
september
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
openbare vergaderingen op respectievelijk 
woensdag 13 en donderdag 14 september 2017 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Agenda  commissie Middelen 13 september
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Korte presentatie over informatieveiligheid
- Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap 

Eneco Groep NV (A-stuk)
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 2017 (A-stuk)
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening 
heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
(A-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda  commissie Ruimte 14  september
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 september 2017
- Spreekrecht burgers

- Vaststellen uitvoeringsprogramma 2017-2018 
Nota duurzaamheid (A-stuk)

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning stal + 
schuur boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2) 
(A-stuk)

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos (A-stuk)

- Het pontje Meermond vervangen door een brug 
(B-stuk)

- Voorlopige vaststelling uitbreiding parkeren 
Indische wijk (B-stuk)

- Te nemen verkeersmaatregelen 
Groenendaalkwartier 30km/u

- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving vervalt in september. 

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

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 23 juni 2017: de heer R.A. Naipal, 
 geboren 03-02-1984, Zandvoortselaan 68

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’

Verwijdering vaartuig Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.

- Een naamloze, blauwe open stalen boot, in de 
Houtvaart aan de Vondelkade naast ligplaats 
VDK001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
tot en met 20 september 2017 de gelegenheid 
dit vaartuig te verwijderen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Jacob van Campenstraat 37, het bouwen van een 

overkapping voor 1 fiets, wabonummer193444, 
ontvangen 22 augustus 2017

- Roemer Visscherplein naast entree P+R-terrein, 
kadastraal Heemstede B 10358, het plaatsen van 
een verlichte klokmast met P+R-aanduiding, 
wabonummer 193455, ontvangen 22 augustus 
2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Paulus Potterlaan 9, het uitbreiden van het 

woonhuis en maken dakterras, wabonummer 
172969, verzonden 30 augustus 2017

- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan, 
nieuwbouw 9 woningen, wabonummer 163246, 
verzonden 1 september 2017

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

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als het vaartuig na 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig te verkopen of te vernietigen.

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