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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit 

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

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

En dit zijn de winnaars!
Heemstede - De Tuinenwedstrijd is achter 
de rug. In juli en augustus riepen we op om 
uw tuinfoto’s in te sturen. Daar werd mas-
saal gehoor aan gegeven. Wat een mooie zo-
mertuinen… je zou er heimwee naar de zo-
mer door krijgen. De jury heeft zich beraden 
over alle inzendingen die zijn geplaatst. En 
hier is de uitslag: de heer en mevrouw Vree-
burg met hun kleine maar zeer diverse tuin 
aan de Zeelandlaan hebben de eerste prijs 
gewonnen. De tweede prijs gaat naar familie 
De Zwart uit de Molenlaan, van niets tot iets 
waarbij ‘iets’ een understatement is. Mooie 
rustige tuin omzoomd door struiken en bloe-
men. Erg sfeervol! De tuin van de heer Kroll, 
gelegen aan een zijvaart van de Leidevaart, 
viel op door gebruik van louter groen met 
hier en daar een vrolijk gekleurd kunstwerk. 
De derde prijs is voor hem. De prijswinnaars 
zijn al in kennis gesteld. De prijsuitreiking 
vindt aanstaande vrijdag plaats. Allen har-
telijk gefeliciteerd! Alle deelnemers: hartelijk 
dank! U zorgde voor een zomerse uitstraling 
van de Heemsteder.

Heemstede - In het kader van de offi ciële opening van de 
fi rma ‘Heems sinds 1822’ heeft de dierenspeciaalzaak een 
mooie (tijdelijke) fontein geplaatst in de Haven van Heemste-
de. Op Facebook levert de fontein heel wat enthousiaste re-
acties op. Te leuk om er niet even bij stil te staan.
Enkele: “Ik vind die fontein heel leuk. Jammer dat ie maar 2 
weken kan blijven staan!” - “Waarom zo kort? Staat juist zo 
gezellig!” - “Laten we de krant erbij halen en de bewoners la-
ten beslissen” - “Hopelijk komt er permanent een fontein zo-
als tijdens de eerste inspraakavond omtrent de inrichting van 
het havengebied als wens naar voren is gebracht. Er was toen 
geen enkele tegenstem.” - “Een Heeremansfontein?” - “Bij de 
gemeente een voorstel doen... niet geschoten is altijd mis.”
Wie weet krijgt deze tijdelijke eyecatcher van de fa. Heems 
later een defi nitief karakter. Dat zouden althans veel omwo-
nenden leuk vinden, getuige de diverse reacties.Foto: Harry Opheikens

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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schnitzels
diverse
soorten

Elke 4e gratis

Mag de fontein niet blijven?

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Lees alles over OSAS 
en de snurkbeugel
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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!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 september, 10u.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 17 september, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk, dienst van Schrift en 
Tafel (Crèche tot 4 jaar) en 
Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 17 september is er 
geen dienst in onze kerk.
Er is een Vredesdienst in 
Trefpunt Bennebroek.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 17 september, 10u. 
Oecum. Vredeszondag, 
pastor Ans Dekker, ds. Jo-
lien Nak. Mmv de cantorij 
en de Liturgiegroep Ben-
nebroek. 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 17 september, 10u. 
Eucharistieviering, Pastoor 
J-J van Peperstraten.
Samenzang.

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 (32)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 september, 10u. 
Vg. Mevr. Drs. G. van der 
Harst –de Leeuwe (Aer-
denhout). Startzondag, in 
het teken van Jona. Tevens 
expositie.
Mmv. Adventskoor.

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 78 kwam vo-
rige week al ter sprake, om-
dat dit nummer ook in het 
huidige pand van 1995 zit. De 
panden 74(a) en 76(a) had-
den/hebben een woonbe-
stemming. De toenfoto is dit 
keer uit 1977 van het NHA.
Raadhuisstraat 78 was 18e 
eeuws pandje. Voordat Kap-
tein er in 1953 in kwam te zit-
ten was er eerst ‘Café Buiten-
rust’ van H. Hoomans en later 
Café Toledo’. In het adressen-
boek van 1 januari 1929 ko-
men we de naam Toledo al 
tegen met ‘Café de Halte’.
In 1942 is er een interne ver-
bouwing geweest in het ca-
fé ‘De tramhalte’ (aldus een 
bouwtekening t.b.v. toilet-
ruimte). Toepasselijke naam 
uit die tijd, vanwege een 
tramhalte op deze plek. In het 
adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1948 werd 

er met ‘Cafe Restaurant “De 
Halte” van H.G.A.M. Hoogen 
geadverteerd.
Dansschool H. v.d. Moolen 
roept bij velen herinneringen 
op. Die waren te lezen op de 
Facebookpagina ‘Nostalgisch 
Heemstede’. Vanaf 1948 kon 
men in clubverband of pri-
vé dansen leren op Raad-
huisstraat 78 tot halverwe-
ge de jaren 50. Daarna werd 
het een schoenherstelbedrijf. 
Volgens het adressenboek 
Heemstede van 1 april 1961 
werd er geadverteerd met 
‘Brabants schoenherstellers-
bedrijf’ van T.J. Kaptein. In 
1961 kwam er een fraai luifel-
tje boven de voordeur, tevens 
bedoeld als schuildakje voor 
de buspassagiers, want ook 
die heeft nog door de Raad-
huisstraat gereden. Tot aan 
de sloop van het pand was 
Raadhuisstraat 78 de schoe-

nenreparatie-inrichting. Kap-
tein’s schoenbedrijf zat toen 
al op Raadhuisstraat 99. 
In 2014 eindigde schoenma-
ker Hans Vos als derde in 
de verkiezing beste schoen-
maker van Nederland bij het 
Schoenmakersgilde. Hans 
Vos zit alweer 14 jaar op 
Raadhuisstraat 78.  De nufo-
to van Harry Opheikens is op 
een regenachtige 11 septem-
ber 2017 met links nr. 78.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
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straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Bij de Dierenbescherming 
regio Noordwest komen re-
gelmatig hulpvragen bin-
nen. Deze komen veel van-
uit sociale hulpverleners, 
die mensen met huisdie-
ren begeleiden. Ook dieren-
artsen kunnen een rol spe-
len. Soms gaat het om een 
enkel dier en kan een goed 
advies volstaan. Vaak moe-
ten dieren echter uit de situ-
atie vandaan gehaald wor-
den. De eigenaar doet dan 
afstand van het dier.
Ook in ons asiel krijgen we 
met enige regelmaat te ma-
ken met dergelijke hulpvra-
gen. Zo is er deze zomer een 

hele kattenfamilie, bestaan-
de uit twee moederpoezen 
en vijf kittens, naar ons toe 
gekomen. Alle dieren had-
den niesziekte waarvoor ze 
langdurig behandeld moes-
ten worden. Hierdoor ver-
blijven dit soort honden, 
katten of konijnen ook vaak 
langer in het asiel dan ‘ge-
wone’ asieldieren. Gelukkig 
wordt deze week het laatste 
kitten vanuit een gastge-
zin geplaatst maar de bei-
de moederpoezen wachten 
nog op een nieuwe baas.
En vorige week werden we 
benaderd door een dieren-
arts. Er was bij hun een cli-
ent binnengekomen met 
een kat die helemaal on-
der de vlooien zat. Het arme 
dier werd mal van de jeuk. 
Wanneer een kat door zo-
veel vlooien gebeten wordt 
bestaat de kans dat ze een 
vlooienallergie en/of bloed-
armoede krijgen. Bij kit-

ten kan dit le-
vensbedre i-
gend zijn als 
er niet snel tegen vlooien 
worden behandeld. 
In dit geval kon de cliënt 
niet langer goed voor de kat 
zorgen en is er in overleg 
met de dierenarts besloten 
dat mevrouw afstand deed 
van haar kat. De dierenarts 
is direct begonnen met de 
behandeling tegen de vlooi-
en. In het asiel kan de poes 
verder herstellen waarna we 
een nieuwe baas voor haar 
zullen gaan zoeken. 

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

Steeds vaker hulpvragen

bereikbaar.

Cursusmarkt bij WIJ Heemstede: 
Ontmoeting, ook in de wijk
Heemstede – Op het eerste 
gezicht is het voor de achte-
loze bezoeker echt een opga-
ve om uit het zeer grote aan-
bod cursussen een passen-
de te vinden. De docenten 
van de diverse cursussen ga-
ven vrijdagmiddag in de Lui-
fel uitleg over hun activiteiten 
waardoor het eigenlijk ge-
makkelijker wordt om direct 
te kiezen. Maar thuis kiezen 
uit de folder is overzichte-
lijk gemaakt door de thema`s 
Creativiteit, Bewegen, Talen, 
Computer, Mensen en Maat-
schappij. Een tip om ook zo 
de nieuwe folder van WIJ 
Heemstede te bekijken. Die 
wordt op dit moment overal 
in Heemstede in de bus ge-
daan. Een mooie folder voor 
iedereen, jong, volwassen of 
senior. Nieuwe en nog veel-
al onbekende cursussen 
zijn: Open Atelier, Creatief 
Mix, Keramische Technieken, 
West Afrikaanse dans, Body-
fi t, Tai Chi, Fit for Life, Latin  

Dance, Sportgroep Groenen-
daal, Filosofi e voor Begin-
ners, Getekend Boek, Gete-
kend Leven, Ontdek je Eigen 
Kracht, Doorbraak van Mo-
derne Kunst en Spaans voor 
Beginners. Over de compu-
tercursussen die SeniorWeb 
verzorgt gaf vrijwilliger Piet 
Hein Buur nog een tip. Iedere 
derde dinsdag van de maand 
is er open inloop van10 tot 12 
uur om uw probleem met de 
computer, laptop, IPad, ta-
blet of eventueel uw smartp-
hone gratis te laten oplossen 
door de digitalenten van Se-
niorweb. Handig is wel als u 
uw  apparaat meeneemt. Er 
zijn nog veel meer vrijwilli-
gers die het leuk vinden om 
bij WIJ Heemstede nuttig te 
zijn. Zij krijgen professione-
le ondersteuning van onder 
andere een nieuwe direc-
teur die haar sporen in het 
sociaal culturele werk ver-
diend heeft. Anette Aukema 
is al 38 jaar werkzaam ge-
weest in het buurtwerk Haar-
lem Oost, managementfunc-
ties bij Meerwaarde in Haar-
lemmermeer, functies bij Ra-
dius in Haarlem en Welzijn 
Binnenstad Amsterdam. Ge-
pokt en gemazeld in dit werk 
nu vanaf april 2017 bij WIJ 
Heemstede, waar zij zich ge-
steund voelt door Miriam Dik 
die al meer dan twintig jaar 
de administratie en fi nanci-
en voor Casca deed wat nu 
WIJ Heemstede is. Het viel 
Anette bij haar komst op dat 
er zoveel betrokken vrijwil-
ligers bezig zijn. Dat is heel 

mooi maar houden we dat 
ook vol met een opklimmen-
de economie waardoor er 
meer mensen werk hebben? 
Anette wil de wijken in om de 
bekendheid van het welzijns-
werk van WIJ Heemstede uit 
te dragen. Want niet iedereen 
in Heemstede weet de weg 
te vinden naar de vele acti-
viteiten die er zijn voor jong 
en oud.
Ton van den Brink Miriam Dik en Anette Aukema.Liesbeth Pels en Ellen Swart.

Piet Hein Buur met Cora Hert-
le van SeniorWeb.

Concertkoor Haarlem zingt werk 
van Haarlemse componisten
Regio - Concertkoor Haar-
lem zingt op zaterdag 23 
september in de Philharmo-
nie werk van de Haarlem-
se componisten Hendrik An-
driessen en Albert de Klerk. 
De toegang voor dit concert 
bedraagt 27,50, inclusief gar-
derobe, programmaboek-
je, pauzedrankje en inleiding 
door W.J. Cevaal om 19.30 
uur. Aanvang van het concert 
is 20.15 uur. Reserveren van 
kaarten via: tickets@concert-
koorhaarlem.nl of
www.theater-haarlem.nl 
Op verzoek van de Andries-
sen/De Klerk Stichting voert 
Concertkoor Haarlem met 
trots werk uit van zijn oprich-
ter Albert de Klerk en diens 

leermeester Hendrik Andries-
sen. Te horen zijn het Sta-
bat Mater en Laudate Domi-
num van Albert de Klerk en 
L’Histoire de l’Enfant de Dieu 
van Hendrik Andriessen, on-
der leiding van dirigent Ger 
Vos. Hendrik Andriessen 
woonde de laatste jaren van 
zijn leven met zijn vrouw in de 
Burghave en zij liggen naast 
de Bavo-kerk aan de Heren-
weg begraven. Albert de Klerk 
woonde aan de rand van 
Haarlem, tegen Heemstede 
aan. Van de wereldberoem-
de zoon Louis Andriessen zal 
een nieuwe compositie te ho-
ren zijn, De Goddelijke Rou-
tine. Dit werk is op verzoek 
van de Andriessen/De Klerk 

Stichting gecomponeerd. Het 
is zijn eerste werk voor or-
gel en een hommage aan zijn 
vader Hendrik Andriessen. 
Gonny van der Maten zal het 
stuk uitvoeren op het Cavail-
lé-Collorgel. Zij was de laat-
ste leerling van De Klerk bij 
wie zij cum laude afstudeer-
de. Sinds 1991 is zij repeti-
tor van Concertkoor Haarlem.                                                                                                                  
Na De Klerk nam Ger Vos in 
1991 het dirigeerstokje over, 
hij is pas de tweede dirigent 
van het koor. Onder zijn lei-
ding is Concertkoor Haarlem 
nog steeds zo levendig en 
kunstzinnig, en mag het zich 
door het hoge niveau tot de 
leidende koren van de omge-
ving rekenen.

Heemstede – We gaan nog even verder in wandelbos 
Groenendaal in het deel waar Marot heuvels heeft aan-
gelegd, nabij de vijver van Zocher. Op deze foto is goed 
te zien dat water en land elkaar versterken. Daniel Marot 
was een Franse Hugenoot die vanwege zijn geloof was 
uitgeweken naar de Republiek der Nederlanden. Marots 
heuvels zijn zichtbare restanten van het tuinontwerp uit 
1795. De heuvels zijn vervolgens opgenomen in het land-
schappelijk ontwerp van Zocher sr. De naam historisch 
zomerbos is wel toepasselijk deze afl evering.

Historisch Zomerbos Fo
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Heemstede – De boeren op 
hun land, de burger onder-
weg naar monumenten en 
de buitenlui waren lui bui-
ten na de regenbuitjes? Geen 
boeren, een handvol burgers 
en enkele buitenlui stapten 
zaterdagochtend in de ge-
le NZH bus, die geparkeerd 
stond voor de Roos aan de 
Binnenweg. Buitenlui en bur-
gers bekeken oude rijtuigen 
bij Van Schagen, waar de vi-
tale Jaap van Schagen uitleg 
gaf over een prachtige open 

calèche die Victoria heet-
te. Speciaal in Wenen ge-
maakt voor koningin Victo-
ria, extra breed om haar hoe-
pelrok te kunnen bergen. Al 
zeker tachtig jaar in gebruik 
bij de familie Van Schagen 
en veel gebruikt als trouw-
koets. In het Waternetmuse-
um het Pompstation wist Ka-
rel Schoelitsz veel te vertel-
len over de apparaten en ge-
reedschappen die de tech-
niek van water maken en 
vooral water transporteren 

ondersteunden. Voor gewone 
burgers bijna onvoorstelbaar 
hoe je die grote bouten nog 
los kunt draaien en waarvoor 
je al die spullen gebruikt, een 
lesje watertechniek is mooi 
meegenomen op die monu-
mentendag. Ook leerzaam 
voor buitenlui en boeren. 
Boerin Mik van der Bor was 
te vinden in `haar `Kom in 
mijn tuin`, een educatief pro-
ject dat kinderen, ouders en 
opa`s, oma`s bij elkaar brengt 
door het moestuinieren en 

ze boeren goed. Het stond er 
prachtig bij en er werd flink 
geoogst. Jan Beelen van de 
blekersfamilie is gelukkig in 
zijn huisje dat inmiddels best 
een huis genoemd mag wor-
den, maar waar je nog kunt 
filosoferen over hoe de zoe-
te broodjes er in 1675 gebak-
ken werden. Liefhebbers van 
de Amsterdamse kunst kon-
den terecht in de Kleine Ver-
maning van de Doopsgezin-
de kerk aan de Postlaan. Bij-
na honderd jaar oud en voor-

al mooi onderhouden. Hou-
den zo! De grafkelder van 
Adriaan Pauw had veel be-
kijks in de Oude Kerk die er 
ook knapjes bijstond sinds 
die daar staat vanaf 1624. 
Heemstede is rijk aan monu-
menten, met de bekende ge-
le bus van de NZH uit 1965 
kon je er zaterdag allemaal 
langs! Een hele belevenis om 
zo in een klein uurtje de mo-
numenten langs te gaan met 
nog een uitleg van de Histo-
rische Vereniging Heemstede 
Bennebroek erbij. Maar gauw 
lid worden van die club!
Ton van den Brink 

Sfeer goed in drukbezochte 
Doopsgezinde kerk 

Heemstede - Het was een 
goed bezochte open monu-
mentendag afgelopen za-
terdag in het zaalkerkje 
van de Doopsgezinde Klei-
ne Vermaning aan de Post-
laan. De sfeer was goed. Er 
klonk prachtige muziek van 

o.a Bach, uitgevoerd door de 
vaste organist Dick Koomans.
Bezoekers werden rondge-
leid en zo kwam menigeen 
met meer kennis over het 
bijzondere en knusse kerkje 
weer naar buiten.
(Foto’s: Marenka Groenhuijzen)

Monumentendag vol boeren, burgers en buitenlui

Oudste Drinkwatergebouw van 
Nederland staat in Heemstede

Heemstede - Een van de monumen-
ten en musea die zaterdag 9 septem-
ber open was is het Bedrijfsmuseum 
Waternet Heemstede aan de Leidse-
vaart. Binnen waren diverse vrijwilli-
gers actief om van alles uit de doe-
ken te doen over het drinkwater uit 
de Waterleidingduinen en het voor-
malig pompstation, want dit pand, 
uit 1853, deed vroeger dienst als zo-
danig. In de verschillende kamers 
was van alles te zien.
Van werktuigen tot kleding die de 
mannen van het werk droegen en van 
het oude kantoormeubilair (waaron-
der een prikklok uit 1901, een waar 
museumstuk op zich!) tot aan een la-
boratorium waar watermonsters wor-
den genomen.
Meer weten?
www.waternet.nl/ons-water/leren-
over-water/drinkwatermuseum
Joke van der Zee

 
06   de Heemsteder  •  13 september 2017





Openluchtmodeshow op catwalk in het centrum

De nieuwe najaars-/wintermode 
gepresenteerd in Heemstede

Heemstede - Wie de laatste mode wil zien 
en beleven kan zaterdag 23 september zijn 
hart ophalen in Heemstede centrum. 17 
mode-, schoenen-, lingerie en brillenzaken 
tonen de laatste trends in een sprankelen-
de modeshow. 

Dames-, heren- en kinderkleding, schoe-
nen, lingerie, tassen, brillen en kapsels naar 
de allerlaatste mode worden geshowd op 
de catwalk aan de Binnenweg, op het brede 
stuk. Ook de make-up en de bloemen wor-
den door Heemsteedse winkels verzorgd.
De najaars-/winter collectie 2017/18 van 17 
winkels aan de Raadhuisstraat en Binnen-
weg is te zien op 2 showmomenten. De eer-
ste modeshow is om 13.00 uur en de twee-
de om 14.30 uur. Over alle getoonde model-
len en de accessoires die de mannequins 
dragen wordt informatie gegeven.
Tijdens de show wordt een routekaartje 
uitgedeeld waarop alle deelnemende win-

kels staan ingetekend. Bovendien zijn alle 
deelnemende winkels te herkennen aan de 
feestelijke ballonnen bij hun ingang.
Vrijwel iedere deelnemende winkel is uniek 
in zijn soort. De grote variëteit van zelfstan-
dige winkels, die allemaal kwaliteit en ser-
vice hoog in het vaandel hebben staan, vor-
men samen het speciale en gezellige karak-
ter van Winkelcentrum Heemstede.

Deze modeshow wordt voor de vierde keer 
gehouden. Voorgaande jaren trokken de 
modeshows van Raadhuisstraat en Binnen-
weg grote belangstelling uit Heemstede en 
omgeving.
Winkelcentrum Heemstede organiseert de-
ze modeshow daarom graag weer.  
Het wordt vast weer een zeer geslaagd eve-
nement voor publiek en middenstand van 
Heemstede. De toegang is gratis.
De rijbaan blijft gewoon open en parkeer-
plaatsen blijven beschikbaar.

Bad Pyrmont bezoekt monumenten Heemstede
Heemstede – De leden van  
Städtepartnerschaftsverein 
Bad Pyrmont kwamen vrij-
dagavond naar Heemste-
de in twee Bullies, negen-
persoonsbusjes. Een officiële 
partner van de Heemsteed-
se Kring van Internationale 
Vrienden, HKIV, is Bad Pyr-
mont niet meer, die is in 2015 
beëindigd, maar de band 
wordt nog wel onderhouden 
door enkele verenigingen. 
Zo bezocht de Landfrau-
en in de lente nog Heemste-
de. Het Philarmonisch Orkest 
bezocht Bad Pyrmont en gaf 
er een concert met een Pyr-
monter Koor. Met het Voor-
wegkoor zijn nog steeds goe-
de contacten. Met hun be-
zoek willen de Bad Pyrmon-
ters tonen dat ze Heemste-
de niet vergeten zijn. Vanaf 
1995 zijn er tientallen weder-
zijdse bezoeken van brand-
weerkorpsen, zangkoren, 
dansscholen, muziek- en 
sportverenigingen geweest 
die door de deelnemers ge-
waardeerd werden. Kunste-
naars uit Bad Pyrmont schil-
derden nog het Molentje en 
natuurlijk de zee bij Zand-
voort. Want die zee blijft ie-
dere Duitser toch trekken, 
ook nu ging er zondag nog 
een volle Bullie naar Zand-
voort, so schön! Het gemeen-
tebestuur heeft enkele jaren 
geleden besloten niet meer 
deel te nemen aan de activi-
teiten. De stedenband wordt 
niet verbroken omdat er nog 
uitwisselingen plaatsvinden 
van kunstenaars en zangko-
ren. Dit monumentenweek-

end bezochten ze veel mo-
numenten, kregen een rond-
leiding in het raadhuis van 
gemeentesecretaris Willem 
van den Berg die ook aan-
zat aan het diner in het Wa-
pen van Heemstede. Daar 
zaten ook Rinus Dinkelberg, 
oud-voorzitter HKIV en Hans 
van Leeuwen, alsmede en-
kele Heemstedenaren die de 
betrekkingen nog koesteren. 
Als je de voorzitter van Städ-
tepartnerschaftsverein Bad 
Pyrmont, Marianne Weiland,  
hoort, dan is er alleen maar 
enthousiasme. Zij vertelde 
dat er zomaar vier jongelui 
staan te trappelen om over 
politiek en zelfs Europese po-
litiek te discussiëren. Ook zij 
hopen op meer contact met 
Heemstede. De achttien Bad 
Pyrmonters hebben genoten 
van de hernieuwde vriend-

schappen en het weekend in 
Heemstede. 
Ton van den Brink  

Dorcas kringloopwinkel 
Heemstede bestaat 5 jaar
Heemstede - Dorcas kring-
loopwinkel Heemstede viert 
deze maand haar vijfjarig be-
staan. Deze bijzondere win-
kel is uitgegroeid tot een po-
pulaire trekpleister voor in-
woners uit Heemstede en 
wijde omgeving. Op 21, 22 en 
23 september worden de vrij-
willigers in het zonnetje ge-
zet en is er voor de klanten 
een speciale kortingsactie. 
De winkel aan de Herenweg 
101 is elke donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10 tot 15 
uur open, voor de aankoop 
en inbreng van spullen.

In september 2012 opende 
Dorcas zijn deuren aan de 
Havenstraat, in een inmid-
dels gesloopte garage. De 
winkel was een initiatief van 
drie Heemsteedse vrouwen, 
in samenwerking met de lan-
delijke organisatie Dorcas 
hulp & ontwikkeling. In janu-
ari 2016 verhuisde de winkel 
naar de huidige locatie. Met 
dank aan de parochie Heili-
ge Bavo Heemstede, kreeg 
het leegstaande historische 
verenigingsgebouw van de 
kerk zo een leuke en nutti-
ge bestemming. Gemiddeld 
heeft de winkel tussen de 
300 en 400 betalende klan-
ten per dag. Klanten waarde-

ren de winkel om de diversi-
teit en kwaliteit van de spul-
len, de gezellige inrichting, 
de klantvriendelijkheid en de 
goede doelen waaraan de 
winkel bijdraagt. De winkel 
draait uitsluitend op vrijwil-
ligers en de hele opbrengst 
van de winkel gaat naar een 
WASH (water- en sanitatie-) 
en scholingsproject in Tan-
zania. Lokaal draagt de win-
kel bovendien bij aan duur-
zaamheid, door het stimule-
ren van hergebruik en afval-
scheiding. Ook helpt de win-
kel statushouders, die in on-
ze gemeente zijn komen wo-
nen, met de integratie op een 
Nederlandse werkvloer. 

Kortom, Dorcas Heemstede 
heeft haar functie de afge-
lopen 5 jaar ruimschoots be-
wezen en hoopt nog jaren-
lang door te gaan. Daarvoor 
is de winkel afhankelijk van 
klanten en een goed pand, 
maar ook van een continue 
aanwas van vrijwilligers. En-
thousiaste en fitte mensen 
die het leuk vinden om goe-
deren te sorteren, te prijzen, 
de winkel in te richten, klan-
ten te helpen, de kassa te be-
dienen, de opslag te beheren 
of de bestelbus te rijden, ze 
zijn allemaal nodig.

Paraview: Beurs met spiritualiteit en sieraden 
Heemstede - Aankomend 
weekend staat de Paraview 
spirituele beurs in SportP-
laza Groenendaal te Heem-
stede. Tegelijkertijd is er een 
sieradenbeurs. U vindt tallo-
ze deelnemers actief op het 
gebied van new age en alter-
natieve geneeswijzen. Het is 
een beurs voor mensen die 
vragen hebben met betrek-
king tot hun relatie gezond-
heid, werk of voor mensen 
die gewoon interesse heb-
ben in deze materie en ermee 
willen kennismaken. Bureau 
View organiseert sinds 1995 

wekelijks de Paraview para-
normaal beurs door heel Ne-
derland. Er is meer aandacht 
voor verdieping van het leven 
en voor ontspanning. Tegen-
woordig worden er veel zelf-
healing boeken gelezen, be-
staan er talloze new age win-
kels en doen veel mensen 
aan yoga of andere ontspan-
ningstechnieken.
 Op de beurs zijn ook parag-
nosten, magnetiseurs, hand-
lijnkundigen, tarotkaartleg-
gers, astrologen, iriscopisten, 
numerologen en anderen. 
Bovendien zijn er producten 

te koop als wierook, edelste-
nen, muziek, boeken en di-
verse gezondheidsproducten. 
Gedurende beide dagen wor-
den er verschillende interes-
sante lezingen met zaalde-
monstraties gegeven. De Pa-
raview bezoeker kan tevens 
de gezellige beurs met sie-
raden, kralen, materialen en 
workshops gratis bezoeken. 
Zie ook:
www.sieradenbeurs.nl.
Zaterdag is de beurs ge-
opend van 12.00 tot 17.30 uur 
en zondag van 11.00 tot 17.30 
uur. Entree: 6,50 euro.
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Heemsteedse organist schrijft 
boek over Haarlemse componisten
Heemstede - In 2017 is het 
respectievelijk 125 en 100 
jaar geleden dat Hendrik An-
driessen en Albert de Klerk 
werden geboren. Twee Haar-
lemse componisten die hun 
sporen in het Nederland-
se muziekleven ruimschoots 
hebben verdiend. Voor de 
Andriessen/De Klerk Stich-
ting was dat de aanleiding 
om van 15 september t/m 3 
oktober het Andriessen/De 
Klerk Festival te organiseren.
Ter gelegenheid van het festi-
val heeft de Heemsteedse or-
ganist en musicoloog Willem 
Jan Cevaal het boek Twee 
musici in oorlogstijd ge-
schreven. Twee musici in oor-
logstijd beschrijft de ervarin-
gen van Hendrik Andriessen 

en Albert de Klerk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hen-
drik Andriessen zat een half 
jaar vast in gijzelaarskamp 

Haaren, en werd aan het eind 
van de oorlog met een ge-
deeltelijk beroepsverbod ge-
confronteerd. Albert de Klerk 
studeerde aan het begin van 
de oorlog af aan het conser-
vatorium en probeerde zijn 
carrière op te bouwen. Histo-
rische foto’s en reproducties 
van archiefmateriaal maken 
de verhalen haast tastbaar.
Achterin het boek zijn twee 
cd’s opgenomen met histori-
sche opnames.

Het boek is verkrijgbaar tij-
dens het Andriessen/De 
Klerk Festival (www.andries-
sendeklerkfestival.nl) en te 
bestellen via uitgeverij De 
Toorts (www.detoorts.nl). De 
prijs bedraagt 22,50.

In de Eyckmanlaan staat een dode Querces. De boom staat 
voor het huis van de buren, maar als ik ’s morgens in mijn 
bed de gordijnen open is het eerste wat ik zie de dode eik. 
Als de zon nog laag staat heeft de boom een gouden kleur.
In HeemstedeNieuws stond een lijst met bomen die op-
geruimd moeten worden. En ja hoor, de boom staat erbij. 
Alleen wordt de boom Robinia genoemd. Wil je een ech-
te Robiniapseudoacacia zien ga dan naar de Rijksstraat-
weg kijken in Haarlem-Noord op de hoogte van de be-
graafplaats, daar staat een hele rij langs het hek. Ze heb-
ben doorns aan de takken en geven in juni witte bloesem. 
Je neus gaat dan te gast.
Ruim 10 jaar geleden heb ik ja gezegd tegen mijn kleine 
woonruimte, vanwege het uitzicht. Vooral in de zomer leek 
het net of je aan de bosrand woonde. Het bosje in de hoek 
van het schoolplein was helemaal dichtgegroeid en op het 
plein stonden een paar prunussen, geen hek er omheen, je 
kon er zo inlopen.
Voor de veiligheid van de kinderen kwam er op voorschrift 
een hek om het plein, het schoolplein werd opgeknapt, 
prunussen weg. Het bosje helemaal kaal geslagen en ook 
de klimboom (oude wilg) verdween uiteindelijk. Van dat 
uitzicht is niets meer over.
Ik weet dat de donkerrode prunussen op de stoep ook 
weg moeten omdat ze ziek zijn en er komt niets voor in de 
plaats. Ik heb de indruk dat de ziekte weg is. Laat ze alsje-
blieft nog een paar jaar staan, want het wordt wel erg saai 
zonder.
De eik voor mijn huis zag er verleden jaar net zo uit als de 
dode boom. Gelukkig werd deze groen. Maar beide bomen 
waren dit seizoen 2 á 3 weken eerder groen en kaal. Wie 
weet wat de boom komend seizoen doet. Ik wijt het aan het 
idioot hoog opschonen van de bomen. Maar wie ben ik?
Elise Hoedemaeker, Heemstede

Kaalslag bomen  

Lezerspost

Kaalslag bomen  

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Heemstede - Op zondag 17 
september van 11.00 uur tot 
15.00 uur vindt bij kinder-
boerderij ‘t Molentje het jaar-
lijkse Oogstfeest plaats. Daar 
wordt biologische kaas ver-
kocht, eieren en honing van 
eigen bijenkasten. Medewer-

kers van biologische tuinderij 
De Landyn prijzen hun oogst 
aan. Het Oogstfeest biedt 
voor elk wat wils. Kinderen 
kunnen knutselen onder be-
geleiding van medewerkers 
van Casca. Er is een demon-
stratie spinnen van wol. Bij de 

kramen van Stichting SEIN en 
Viebels zijn volop cadeauarti-
kelen te koop en op de hob-
bymarkt bieden inwoners van 
Heemstede hun zelfgemaak-
te spullen aan. Uiteraard ge-
niet u op het gezellige plein 
van een hapje en een drankje.

Heemstede – Op zaterdag 16 september vindt op De Din-
kelhoeve aan de Herenweg 61 te Heemstede de maande-
lijkse slow food markt plaats. Op de markt worden regiona-
le streekproducten zoals jam, groenten, kaas, brood en harti-
ge taarten verkocht. Ook imker Pim Lemmers uit Heemstede 
is van de partij. Hij geeft uitleg over bijen, verkoopt honing-
producten en geeft een demonstratie honing slingeren van 
14.00 tot 16.00 uur. De kinderen mogen hem hierbij helpen!                                                                                                        
Daarnaast is er aandacht voor de lancering van het logo 
100% Heemstede, dat vanaf zaterdag op onder meer de kaas, 
jam en honing zal komen. Lemmers is de initiatiefnemer.

Loek Bekkersveteranentoernooi 
met veel strijdvaardigheid
Heemstede - Loek leeft 
voort in de herinnering bij 
RCH, mede dankzij zijn jaar-
lijks toernooi. Zaterdag 9 
september 2017 was de 12de 
editie, helaas dit keer zon-
der Loek zelf (hij overleed vo-
rig jaar), maar gelukkig was 
de familie Bekkers wel aan-
wezig. Ruim 50 jaar lid was 
Loek, niet alleen als speler 
en als voorzitter, maar er zijn 
ook vele mooie herinnerin-
gen aan de tijd dat hij de Ra-
certjes ‘onder handen’ nam 
als trainer. 
Hoewel het een 45+ toer-
nooi is stonden er voetbal-
lers jonger dan 45 in het veld, 
maar dat nam de strijdvaar-
digheid bij de 45plussers niet 
weg. Na de poulefase speel-

den voor de 5de en 6de plek 
EDO tegen Haarlem/Kenne-
merland. EDO won met 3-0. 
Om de 3de en 4de plek wis-
ten RCH en HFC elkaar goed 
in evenwicht te houden met 
1-1. RCH werd als 3de ge-
klasseerd, want zij hadden 
in de poulewedstrijden meer 
doelpunten gescoord. 
De fi nale ging tussen ‘eeu-
wige fi nalist’ Zandvoort en 
Wartburgia. Hoewel Zand-
voort al verschillende keren 
de wisseltrofee had gewon-
nen moesten ze wederom 
(net als vorig jaar) genoe-
gen nemen met de 2de plek. 
Wartburgia won met 3-0.
Kleinzoon Youri Bekker kreeg 
de eer de wisselbeker aan de 
winnaars te overhandigen. 

Foto: Harry Opheikens
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RCH Open Dag wisselvallig 
maar met blije gezichten
Heemstede - De Open Dag 
bij RCH was superleuk met 

een grote opkomst van ruim 
60 kinderen. Zon en regen 
wisselden elkaar af. Veel kin-
deren hebben gehoor gege-
ven aan de uitnodiging om 
kennis te maken met de voet-
balclub. De één heeft inmid-
dels de leeftijd bereikt, de an-
der is pas verhuisd en zoekt 
een sportclub.
Met een aantal verschillende 
balspelen maakten de kin-
deren kennis met de voet-
balsport, een ware happe-
ning. Leuk om te zien dat er 
ook een aantal meisjes mee-
deden en zelfs zeer verdien-
stelijk. Hoewel nog niet he-
lemaal duidelijk is of er weer 
nieuwe aanmeldingen zijn 
kon de jeugdvoorzitter wel 
een aantal inschrijfformulie-
ren uitdelen. Na afl oop was 
er voor ieder een heerlijk ijs-
je.

Honing slingeren op 
streekmarkt Heemstede

Brocante fair 
op Landgoed 
Groenendaal

Heemstede - Op zaterdag 
30 september en zondag 1 
oktober wordt op Landgoed 
Groenendaal Heemstede een 
brocante fair georganiseerd. 
U kunt er de mooiste schat-
ten en vondsten uit zowel 
Frankrijk, België en Engeland 
vinden. De entree bedraagt 
4,50 incl. kopje koffi e. Kinde-
ren tot 12 jaar mogen gratis 
naar binnen.
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De canvasploeg van 9 september: Marie-José Nelissen, Romée 
Pameijer en Pieter van der Hoeven.

Begrip op de proef gesteld
Heemstede - De PvdA hoort 
graag van bewoners hoe zij-
zelf echt hun omgeving waar-
deren. De afdeling bezoekt 
regelmatig Heemsteedse wij-
ken. Afgelopen zaterdag bel-
den de PvdA’ers aan in de
Rivierenbuurt.
De bewoners voelen zich 
met elkaar verbonden en zijn 
ook graag hartelijk tegen-
over anderen, maar hun be-
grip wordt wel op de proef 
gesteld. Zo werden klach-
ten over de kwaliteit van het 
groenonderhoud geuit. Niets 
dan goeds over de medewer-
kers van Paswerk; bewoners 
bieden een kopje koffi e en 
een koekje aan als die in de 
buurt werken, maar de laat-
ste jaren gaat men nogal on-
zorgvuldig te werk. Ook zijn 
de Rivierenbuurters graag 

gastvrij tegenover de gehuis-
veste statushouders, maar 
mensen krijgen niet de in-
druk dat die statushouders 
gestimuleerd worden tot in-
tegratie in de wijk, al was het 
maar omdat telkens anderen 
de ‘wachtkamers’ bewonen. 
En het schiet niet op met de 
ontwikkeling van het Man-
padslaangebied; de wisse-
lende plannen wekken wre-
vel en intussen staan de kas-
sen er nog steeds. 
Suggesties die zijn geopperd 
gaan over sluipverkeer door 
de wijk, te snel varen op de 
Leidse Vaart, geluidshinder 
van motoren, een bushalte 
bij de Amstelbrug en water-
afvoer bij zware regen. Ove-
rigens zijn veel inwoners zelf 
ook actief bezig om hun om-
geving mooier te maken.

Steun voor Wereldkeuken
Heemstede - Op woens-
dag 6 september ontmoet-
ten koks van de Wereldkeu-
ken en de vereniging van 
vrouwen met hogere oplei-
ding (VVAO) elkaar op Ber-
kenrode in Heemstede. Vo-
rig jaar organiseerde de af-
deling Haarlem van de VVAO 
een personeelsuitje voor de 
medewerkers van de Wereld-
keuken. Het geld dat daarvan 
over was - 550 euro -  heeft 
voorzitter Florentine van Ee-
ghen afgelopen woensdag 

feestelijk overhandigd aan 
Caroline van Dullemen van 
de Wereldkeuken. Het geld 
is bestemd voor de opleiding 
van de medewerkers tot vol-
leerde koks. 
De afdeling Haarlem van 
de VVAO bestaat dit jaar 80 
jaar en is nog springlevend! 
De afdeling telt 23 kringen 
met zeer uiteenlopende aan-
dachtsgebieden.
Meer informatie op:
www.vvao.nl en www.wereld-
keukenhaarlem.nl.

Heemstede -
Aan de oproep in De Heem-
steder om paddenstoelen-
foto’s te sturen is goed ge-
hoor gegeven. Een van de 
foto¹s die opvielen was deze 
van mevrouw Grootes uit de 
Eikenlaan. Wonderlijk, wel-
ke vormen zwammen en pad-
denstoelen toch kunnen aan-
nemen. Deze zwam (achter 
in mijn tuin) heeft toch meer 
weg van een struik of zelfs 
een grote kool, alleen is er 
geen groen te zien.

Wat is er in vredesnaam aan de 
hand met het onderhoud van onze 
groenvoorziening? Zeker het laat-
ste jaar is het bedroevend.  Nieuwe 
aanplant is niet meer terug te vin-
den, geheel overwoekerd. Ook de 
andere struiken, je moet maar ra-
den wat er onder zit.  Kan het ook 
niet wat regelmatiger bijgehouden 
worden? Kinderen spelen er nu 
niet meer.  Wordt er eindelijk eens 
gesnoeid dan laten ze al het pa-
pier en plastic rustig 
liggen. 
Wat een zooitje! Ik 
loop dagelijks met 
mijn hondje via de 
Eykmanlaan en 
Erasmuslaan en er-
ger me wezenloos, 
‘t lijkt wel of ik in 
Oost-Europa woon. 
Carla Dammers, 
Heemstede

‘Lijkt wel of ik in Oost-Europa woon’

Lezerspost

‘Lijkt wel of ik in Oost-Europa woon’

Heemsteedse School 
van de 13

technieken KEN
Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie GSV Heemstede

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Snel een mooi fi guur door 
vet te laten bevriezen

Regio - Vetcellen bevrie-
zen is een methode om 
zonder chirurgische in-
greep vet te verliezen. Tij-
dens de behandeling wor-
den de vetcellen onder de 
huid gekoeld, waarna deze 
vetcellen bevriezen en af-
sterven. 

De afgestorven vetcellen 
worden vervolgens door 
het lichaam op een natuur-
lijke manier afgevoerd. Ter 
bevordering van dit proces 
is het belangrijk dat u min-
stens twee liter water per 
dag drinkt. Vetcellen die 
afgevoerd zijn door het li-
chaam, komen nooit meer 
terug!

Waarom vet bevriezen bij 
Medisch Lasercentrum 
Haarlem? 
Dit apparaat is CE goedge-
keurd en het centrum heeft 
vijftien jaar ervaring met 
cosmetische behandelin-
gen. Geen operatie dus u 
krijgt geen littekens. Indien 
gewenst kunnen vier zones
tegelijk worden behandeld. 

Heeft u vragen over deze 
behandeling of wilt u langs-
komen voor een gratis con-
sult, neem dan contact op:
023-7852264 of
06-25015284,
info@medischlasercen-
trumhaarlem.nl.
Info: www.medischlaser-
centrumhaarlem.nl.

De canvasploeg van 9 september: Marie-José Nelissen, Romée 
Pameijer en Pieter van der Hoeven.

Begrip op de proef gesteld
HeemstedeHeemstede -

‘Zit niet te
zwammen’
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‘Tai Chi is een gift voor body en mind’
Heemstede – Sportschool 
KEN start weer met een se-
rie van 35 Tai Chi lessen in 
Heemstede voor 55-plus-
sers. Tai Chi/Chi Kung is in 
het Westen misschien niet bij 
iedereen bekend, meent do-
cent Martial Arts Roy J.J. van 
den Berg, “maar iedereen 
kent wel de groepjes mensen 
die ergens in een park of op 
het strand kungfuachtige be-
wegingen maken in slow mo-
tion. Die doen wij ook, maar 
dan in de sportzaal. Voor-
naamste doel bij Tai Chi/Chi 
Kung training voor volwas-
senen is het op  ontspan-
nen wijze oefenen van sim-
pele bewegingen die ach-
ter elkaar, zonder onderbre-
king worden uitgevoerd.”                                                                                                                   
Roy J.J. van den Bergh kwam 
in 1986 in aanraking met Tai 
Chi na een ernstig auto-on-
geval die de gehele linkerzij-
de van zijn lichaam verbrijzel-
de. Als fervent sportman kon 
hij veel sporten wel vergeten. 
Door Tai Chi training werd 
zijn revalidatieproces enorm 
versneld. Gefascineerd ge-
raakt door de helende wer-
king van Tai Chi ging hij zich 
verder verdiepen, eerst van-
uit instructieboeken en later 
door lessen te volgen en de 
vakopleiding af te ronden. Hij 
is thans een gediplomeerd 

leraar Martial Arts met een 
eigen school in Badhoeve-
dorp. “Het doel van de trai-
ning is om Yin en Yang in ba-
lans te brengen en dat is te-
vens de essentie van de Tai 
Chi Chuan filosofie.”
Van oudsher spreekt men bij 
Tai Chi Chuan van 13 tech-
nieken, onderverdeeld in 8 
bewegingen met de handen 
en 5 bewegingen van de be-
nen die nauw met elkaar ver-
bonden zijn, samengebracht 
in 42 standen die correspon-
deren met de organen. Deze 
42 standen worden stuk voor 
stuk in de les geoefend met 
elkaar en brengt de cursist 
uiteindelijk naar een goede 
basiskennis die zelfstandig 

toe te passen is in het dage-
lijks leven. “Gun jezelf dit ca-
deau voor body en mind”, on-
derstreept Van den Bergh, 
“en je zult zien dat je be-
ter kan omgaan met stress. 
Tai Chi bevordert tevens de 
ademhaling, lichaamshou-
ding en bloedsomloop en zo-
als ik zelf heb ondervonden, 
geeft Tai Chi verlichting aan 
een groot aantal lichamelij-
ke klachten.” De cursus Tai 
Chi/Chi Kung is op vrijdag 
van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Locatie: GSV gebouw, Franz 
Schubertlaan 37 in Heemste-
de. Informatie en inschrijving: 
020-6596914 en via de web-
site: www.taichitrainen.nl.
Mirjam Goossens

Samen genieten van hippe acts

Festival SuperSchoon: Het leukste 
festival voor ouders met kinderen
Heemstede - Op zondag 24 
september beleeft Heemste-
de een primeur. Dan vindt 
eenmalig het Festival Super-
Schoon rondom het raadhuis.

Het is het eerste festi-
val van Nederland waar 
ouders en kids echt samen 
genieten van hippe acts. 
Waar food, drinks en duur-
zaamheid worden gecom-
bineerd met ruimte om te 
spelen, een kindertheater, 
schminkhoek en zelfs een 
stormbaan! 
Het festival is gratis te bezoe-
ken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Festival SuperSchoon streeft 
naar een betere wereld met 
schone steden, water en na-
tuur. Daar kan de bekende 
act ‘Jack and the Weather-
man’ zich helemaal in vinden. 
Naast muzikant, is het duo 
ook ambassadeur van Dop-
per: het milieuvriendelijke 
waterflesje! Met een speciaal 
programma voor Festival Su-
perSchoon vermaken ze ou-

ders en kinderen met funky 
gitaarspel, een lome reggae 
chop en vloeiende raps.
Een andere toffe act die je 
niet wilt missen zijn de twee 
Haarlemse zussen: Nina en 
Laura Philips. Laat je betove-
ren door hun bijzondere en 
zuivere stemgeluid. Al van-
af hun vijftiende spelen ze 
het singer-songwriter-gen-
re en zijn bekend van ‘Pauw’, 
‘De Wereld Draait Door’ en 
het prestigieuze Eurosonic. 
Ze toeren door heel Neder-
land onder de naam All The 
King’s Daughters en maken 
een tussenstop op Festival 
SuperSchoon.
 
Tijdens de kindervoorstel-
ling ‘Kabouter Zibbedeus en 
Lobelia’ dansen kinderen en 
ouders van plezier. Een voor-
stelling met ook  een serieuze 
ondertoon: er wordt verteld 
over de plastic soep en hoe je 
daar iets aan kunt doen. Dat 
afval ook mooi is bewijzen 
The Re-Cyclists. In kleurrijke 
kostuums laten deze interna-

tionale kunstenaars zien: re-
cycling is prachtig!
 
Festival SuperSchoon is ook 
‘the place to be’ voor smulpa-
pen en liefhebbers van heer-
lijke koffie. Neem plaats op 
het bijzondere terras tussen 
de bomen en laat intussen je 
kinderen een metamorfose 
ondergaan met 100% natuur-
lijke schmink. Of ga langs 
één van de kleurrijke cara-
vans en busjes en geniet van 
smakelijke zoetigheden of bi-
ologische frieten.
 
Is jouw kind een vlogtalent? 
In de vlogwedstrijd van Festi-
val SuperSchoon komen kids 
aan het woord over een bete-
re wereld, duurzaamheid en 
het festival zelf. Onder bege-
leiding van een professionele 
cameraman leren ze hun ver-
haal presenteren en intervie-
wen festivalbezoekers. Win jij 
deze wedstrijd?
 
Informatie: www.facebook.
com/superschoonheemstede

Heemstede –  “Heemste-
de barst van de jonge gezin-
nen”, roepen ze bij kinder-
opvang Club Bambino. ”We 
hebben in Heemstede maar 
liefst negen basisscholen die 
bomvol zitten.“ Het is weer 
eens een ander geluid dan 
wat er meestal gezegd wordt 
over onze gemeente, name-
lijk dat het hier zo vergrijst. 
En toch kunnen ze het we-
ten bij de jubilerende organi-
satie die deze maand 25 jaar 
bestaat. In die 25 jaar is er 
veel veranderd in de kinder-
opvang, volgens vestigings-
manager Yvonne Witt. “Zowel 
op het gebied van wetgeving 
als de vraag van ouders heeft 
de kinderopvang in Neder-
land een ontwikkeling door-
gemaakt”, vertelt ze. “Regel-
geving stond in de kinder-
schoenen. Met de komst van 
de Wet kinderopvang wordt 
kinderopvang betaald door 
werkgever, ouders en door 
de overheid. Vanwege de be-
moeienis van de overheid is 
het toezicht op naleving van 
regels strikter: het aantal kin-
deren per leidster, een ver-
klaring van goed gedrag en 
een kinder-EHBO diploma 
zijn daarvan een voorbeeld. 
Een goede ontwikkeling, wat 
ons betreft, want het is nogal 
wat als je je baby van12 we-
ken voor het eerst achter-
laat bij een vreemde. Dan is 
het fijn dat je steeds te ma-
ken hebt met dezelfde leid-
sters die een vertrouwd ge-
zicht zijn voor zowel de ou-
ders als het kind. Juist om 
die reden werken wij niet met 
uitzendkrachten, maar met 
een hecht team van professi-
onele leidsters.”
Begonnen in Haarlem en 
daarna gevestigd aan de 
Camplaan en de Hendrik de 
Keyserlaan in Heemstede zit 
Club Bambino alweer sinds 
2009 op zijn huidige locatie 

aan de Overijssellaan 107 en 
309. “Er is in Heemstede veel 
behoefte aan kinderopvang, 
zeker nu de arbeidsmarkt 
weer aantrekt willen mensen 
liefst vandaag komen kijken 
en morgen hun kindje bren-
gen”, zegt Ellen Bonfrèr, di-
recteur Club Bambino Haar-
lem. “Veel stellen met kinde-
ren uit Amsterdam kiezen om 
te verhuizen naar Haarlem en 
Heemstede en die zijn naar-
stig op zoek naar een ge-
zellige en professionele op-
vang voor hun kinderen.” Bij 
Club Bambino is er kinderop-
vang mogelijk voor de aller-
kleinsten van 0-4 jaar en na-
schoolse opvang voor kinde-
ren van 5 tot en met 12 jaar. 
De ruime speellokalen zijn 
ingericht naar de behoefte 
van de diverse leeftijdsgroe-
pen. “Voor ouders is het erg 
handig dat zij hun kinderen 
op het kinderdagverblijf en 
op de BSO in dezelfde straat 
kunnen halen en brengen”, 
aldus Bonfrèr. ”Je moet naast 
het bieden van een leuke en 
veilige plek ook flexibel zijn, 
want de maatschappelijke 
behoefte verandert steeds. 
Als papa of mama plotseling 
op een andere dag moet wer-
ken, is dat voor ons geen pro-
bleem.” Ondanks wachtlijs-
ten kunnen ouders hun kin-
deren blijven aanmelden bij 
Club Bambino. “Ik nodig ze 
uit een kijkje te komen ne-
men en zelf te constateren of 
het goed voelt om je kind bij 
ons onder te brengen”, glim-
lacht de directeur Haarlem.
Op 16 september viert Club 
Bambino het 25-jarig be-
staan met een feestje en een 
speciale glossy die voor deze 
gelegenheid uitgereikt wordt 
aan alle ouders, kinderen en 
medewerkers.
Informatie:
www.club-bambino.nl.
Mirjam Goossens

Club Bambino bestaat 25 jaar
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Carmen de Haan gastvrouwe van 
internationale ‘Science of Mind’ conferentie
Regio - Vrijdag 15, zaterdag 
16 en zondag 17 september 
worden sprankelende dagen 
als het aan de organisatie van 
‘Happy Me’ ligt. Happy Me 
is de titel voor de conferen-
tie ‘Science of Mind’ die, zo-
als de naam al prijsgeeft, de 
wetenschap van gedachten 
uitdraagt. Bezoekers kunnen 
naar inspirerende lezingen 
luisteren van befaamde spre-
kers, zelf bezig zijn met hun 
gedachten en vooral met op-
gedane kennis happy of mis-
schien zelfs ‘herboren’ huis-
waarts keren. De conferentie 
vindt plaats in Haarlem-Cen-
trum, in het bibliotheekge-
bouw aan de Gasthuisstraat 
32. Naast het volgen van in-
spirerende lezingen is er ook 
ruimte voor ontspanning zo-
als Tai Chi en meditatie. Al-
le lezingen zijn in het Engels 
maar directe vertaling is aan-
wezig. 

Carmen de Haan
Gastvrouwe en mede-orga-
nisator van de conferentie is 
Carmen de Haan. Carmen is 
al vele jaren actief met haar 
praktijk voor communica-
tie en centrum voor innerlij-
ke vrede. Bij de eerste bena-
ming denk je aan communi-
ceren tussen twee mensen 
maar bij de toevoeging weet 
je dat het verder gaat dan 
praten en luisteren naar ken-
nis alleen. Je moet zelf aan 
de slag! ‘Zweverig’ is mis-

schien een term die binnen-
valt, met name bij mensen 
die het geluk hebben geluk-
kig te zijn met wat ze doen, 
wat ze hebben en vooral om 
wie ze zijn. Dat kunnen velen 
(nog niet of niet meer) zeg-
gen maar het is wel voor ie-
der weggelegd. Ervarings-
deskundige is Carmen zelf. 

Belangrijke lessen
Voordat zij een jaar of twin-
tig geleden haar praktijk be-
gon had het leven haar uit-
gehold. Haar relatie liep op 
de klippen, haar bedrijf (een 
grote sauna) groeide haar en 
haar man boven het hoofd 
en Carmen stevende af op 
een totale burn-out. Woog 
nog geen 40 kilo en liep als 
gevolg van de burn-out een 
dubbele hernia op waarvan 
zij nooit meer volledig her-
stelde. Ze ‘vluchtte’ letterlijk 
uit de relatie, uit haar bedrijf 
en uit haar huis. Eenmaal op 
dat punt voelde Carmen zich 
ontheemd van alles. Maar ze 
had zichzelf nog. Haar moe-
der gaf haar het boek ‘Je kunt 
je leven helen’ van Louise 
Hay. Dat gooide ze eerst in 
een hoek. Een boek kon haar 
situatie toch niet verbete-
ren? De situatie was immers 
schuldig aan hoe zij zich 
voelde en dat waren voorna-
melijk donkere gedachten. 
Toch las Carmen het boek en 
als vanzelf werd haar leven 
lichter. Dat ging niet van de 

ene op de andere dag maar 
ze leerde belangrijke les-
sen over de manier van om-
gaan met je gedachten. Ook: 
hoe de situatie ook is, jijzelf 
alleen bent regisseur over je 
gedachten, hoe je je voelt en 
wat je eraan gaat doen. Na-
tuurlijk is een postieve hou-
ding wat je uiteindelijk wilt. 
Maar, anders dan de louter 
optimistische trendy levens-
beschouwingen is juist het 
toelaten van negatieve emo-
ties ook ergens goed voor. 
Je mag falen, je mag onze-
ker zijn, je mag je rot voelen. 
Maar je kunt daarna het roer 
omgooien, door je gedach-
ten, je mind een andere rich-
ting op te buigen.
Tot op de dag van vandaag 
praktiseert Carmen deze ‘way 
of life’ en zij heeft al die ja-
ren veel mensen op weg ge-
holpen met de filosofie van je 
gedachten zelf sturen. Work-
shops en opleidingen voor 
trainers die zelf gaan doceren 
evenals haar bekende ver-
haallezingen in Bloemendaal.
Zie ook:
www.carmendehaan.nl.

Science of Mind
In de Science of Mind zijn de 
mooiste en meest waardevol-
le wijsheden uit alle tijden, uit 
alle geschriften en religies 
verwerkt. Het is een verdere 
verdieping en zinvolle aan-
vulling op alles wat ‘Vernieu-
wend Denken’ biedt. De Sci-
ence of Mind verbindt men-
sen onderling maar ook men-
sen met de natuur. 
Alle informatie lees je op www. 
scienceofmindconference-
netherlands.com.
Joke van der Zee

‘Geweldige mogelijkheden die 
acupunctuur biedt met Acuclinic’

Heemstede - Met jarenlan-
ge internationale ervaring 
op diverse terreinen van de 
gezondheidszorg versterkt 
Acuclinic’s fysiotherapeut-
acupuncturist Roeland Krij-
nen (1972) nu het centrum 
voor vitaliteit en gezond-
heid De Nieuwe Lente in de 
Raadhuisstraat.
Krijnen werkt met allerlei 
patiëntgroepen. Sporters, 
mensen met uiteenlopende 
klachten, senioren, kinde-
ren, zwangere vrouwen en 
heeft op Aruba (waar hij ja-
ren woonde en werkte) naar 
tevredenheid met het Korps 

Mariniers samengewerkt en 
als lid van het Olympisch 
Comité op integrale manier 
talentvolle sporters bege-
leid.
Verder maakt hij verder acu-
punctuur toegankelijk door 
mensen met naaldvrees la-
seracupunctuur aan te bie-
den, biedt vitaliserende cos-
metische gezichtsacupunc-
tuur en zoekt altijd naar in-
gangen om disbalans en 
ziekte te verbeteren. Zijn 
aandacht gaat nu ook uit 
naar acupunctuur & inte-
grale oncologie.
‘’Er kan zoveel extra gedaan 

worden voor kankerpatiën-
ten, en dankzij het gewel-
dige werk van het Memo-
rial Sloan Kettering Can-
cer Center, de nummer één 
op het gebied van oncolo-
gie, kun je oprecht zeggen 
dat de toekomst hier is. Mijn 
doel is dan ook bruggen te 
slaan en de geweldige mo-
gelijkheden die acupunc-
tuur biedt met Acuclinic ge-
woon beschikbaar te krij-
gen.’’ Meer informatie? Kom 
langs bij de Acu Clinic in 
Heemstede, Raadhuisstraat 
56a. tel: 06-83082766
www.acuclinic.nl.

Nicky’s Place houdt 47e 
spirituele beurs

Regio - Op zaterdag 23 en 
zondag 24 september in 
Haarlem, van 11.00 tot 17.00 
uur, is er een spirituele beurs 
in Haarlem. Nicole van Olde-
ren is organisator.
Het selecteren van het team 
wordt door Nicole met veel 
zorgvuldigheid uitgevoerd, 
daardoor is de sfeer en de 
energie van deze beurs zeer 
ontspannen! Veel bezoekers 
blijven langer dan gepland 
gewoon, omdat het goed 
voelt.
De therapeuten, mediums, 

opstellers, healers, magne-
tiseurs, kaartleggers, mas-
seurs en paragnosten heb-
ben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritu-
ele wereld. Zo zijn o.a. aan-
wezig: Mia Macke, Mary Wil-
lemsen, Tino Fiorelli, Jan de 
Vreede, Ans van Dijk, Ma-
risca Ravesloot, Pita Heere-
mans, Jos Oeldrich, Marcel 
Rozemeijer, Martine en Han-
neke.
Toegang voor een dag be-
draagt 6,- euro en voor twee 
dagen 9,- euro. Op zaterdag 
zijn er twee gratis activiteiten.
Kennismakingsconsulten 
max. 15,- euro. U bent wel-
kom in trefpunt ’t Trionk, van 
Oosten de Bruynstraat 60, 
Haarlem. Kijk op:
www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509.

Afslanken voor jezelf en een goed doel

Fit4lady heeft hart
voor Hartstichting 

Heemstede - Voor de derde keer start Fit4lady een actie 
voor de Hartstichting om vrouwen in beweging te krijgen. 
Vanaf maandag 4 september jl. is het Nationaal Afslank 
Onderzoek gestart. Van de actie doneert Fit4lady 10 euro 
per deelnemer en afgelopen jaar doneerde Fit4lady 12.000 
euro aan de Hartstichting. In Heemstede is Fit4lady geves-
tigd aan de Raadhuisstraat 53A.
Doel is om vrouwen in 5 weken aan hun gewicht en ge-
zondheid te laten werken, onder persoonlijke begelei-
ding. De Fit4lady circuittraining biedt afwisselende kracht-, 
spier- en conditietraining in 30 minuten. 
Dit jaar wil Fit4lady ook de burgerhulpverleners in het zon-
netje zetten. Uit de donatie aan de Hartstichting wordt na-
melijk een deel gebruikt 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 inzet-
ten van een AED van levens-belang. Iedere seconde telt. 
Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burger-
hulpverlening.
Het Nationale Afslankonderzoek kost 57,90 voor 5 weken 
onbeperkt sporten met personal coaching. Aanmelden kan 
tot en met Dress Red Day, 29 september via www.fit4lady.
nl/doe-mee-met-het-fit4lady-afslankonderzoek.

Carmen de Haan.
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Kon. HFC boekt knappe overwinning op De Dijk
Regio - ASV De Dijk stond, 
na twee gewonnen wedstrij-
den, mede aan de kop van de 
ranglijst in de tweede divisie. 
HFC was tot zondagmiddag 
nog puntloos. De Dijk had 
flink ingekocht deze zomer. 
Het haalde voetballers die 
het in het betaalde voetbal 
niet meer konden bolwerken. 
De trainersstaf van HFC had 
de opstelling en de speel-
wijze flink gewijzigd. Op ver-
schillende plaatsen was het 
team aangepast. Zo moch-
ten Roy Castien, Steven Olst-

hoorn, Wessel boer hun op-
wachting maken in de ba-
sis. Ook tweede doelman Van 
Rossum en Andre Morgan 
behielden hun plaats die zij 
eerder al innamen na blessu-
res van Boks en Volkert. Het 
werd de middag van Roy Cas-
tien. De balvaardige midden-
velder bracht schwung in de 
ploeg. De verbaasde spelers 
van De Dijk wisten niet hoe 
ze hem moesten afstoppen. 
Hij veroverde ballen, strooide 
met passes en kwam zelfs tot 
scoren. Na drie minuten was 

Regio - Wil je je rust meer vinden? Beter voor je lijf zor-
gen? Of juist meer begrijpen van de filosofie achter yo-
ga? Kom dan naar de vierde editie van Het Yogafestival 
Haarlem. Dit jaar op 23 en 24 september in het stads-
park de Haarlemmer Kweektuin. Met als thema het vier-
de chakra, het hartchakra. Die staat voor liefde, openheid 
en verbinding.
Met heel veel verschillende lessen en specials van loka-
le en nationale yogadocenten, zoals Marieke de Lange, 
Johan Noorloos en yogi Ram. Van gierend op de mat tot 
yoga speciaal voor mannen. Van flink zweten tot medi-
taties. Yoga is er voor iedereen. Ook voor kinderen. Voor 
hen is er een speciale kindertent waarin les voor kinde-
ren wordt gegeven.
Tussen dit alles door kookt Vuur&Vlam een feelgood-
lunch, taarten en andere zaligheden. Bovendien kun je 
terecht bij de ayurvedische snoepkraam, zijn er massa-
ges en tal van inspirerende lezingen. En lekker struinen 
over de Bazaar, waar veel moois te vinden is. Of je doet 
gewoon een tijdje niks, ga liggen in het gras. Kijken naar 
de vogels. Wees welkom! Zaterdag duurt het festival van 
9.30 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Kijk ook op www.yogafestivalhaarlem.nl.

Yogafestival Haarlem 2017

Open dag HBC Gymnastics 
groot succes

Heemstede - Op zaterdag 9 september hield het om 
9 uur eindelijk op met regenen: een mooie tijd om het 
springkasteel op te blazen. Een springkasteel om aan-
dacht te trekken naar de open dag van HBC Gymnastics. 
In de gymzaal van De Molenwerf (voorheen Valkenburg) 
stonden veel met lucht gevulde toestellen. Onder leiding 
van Eva, Mirre en Marjolein van de wedstrijdgroep moch-
ten de eerste kinderen op de toestellen springen. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee werden de bren-
gers op de hoogte gebracht van de mogelijkheden bij de 
HBC gymnastics en mochten zij, onder leiding van Mo-
nique, zelf ondervinden hoe heerlijk het is om buiten te 
sporten. Want ook voor volwassenen heeft HBC gymnas-
tics een sportaanbod. Voor de meeste aanwezigen was 
het veel te snel dat de spullen weer werden opgeruimd. 
Maar… vanaf maandag 11 september kun je altijd voor 
een proefles bij één van de lessen binnenlopen.
Voor het actuele lesoverzicht en de locaties, zie:
www.hbcgymnastiucs.nl.

het al raak. Na afleggen door 
Van Son schoot Castien met 
zijn “zwakkere” rechterbeen 
de bal feilloos binnen 0-1. 
Het tempo lag hoog en HFC 
kreeg een hand vol kansen 
om de wedstrijd al vroeg op 
slot te gooien. Na twee ballen 
op de paal en één op de lat 
en reddingen van doelman 
Verhoeven moest De Dijk op-
nieuw capituleren. De opge-
komen Morgan bediende de 
vrijstaande Sterling die voor 
een leeg doel eenvoudig kon 
afronden 0-2. Net voor de 
pauze moest Frank Schilder 
van De Dijk, na een elleboog 
in het gezicht van Wilffert, 
met rood het veld verlaten. 
De Dijk stond voor de lasti-
ge opgave om de stand om 
te buigen met één man min-
der op het veld. Ze slaagden 
er desondanks in om steeds 
aanvallender te gaan spelen. 
HFC zat steeds fel op de bal 
zodat de aanvallers van De 
Dijk het schieten onmogelijk 
werd gemaakt. Als er eens 
een poging kans van slagen 
had stond of doelman Van 
Rossum in de weg of de bal 
verdween over of naast het 
doel. Toch kwam De Dijk te-
rug. Op aangeven van Louki-
li kon Zwarthoed de afstand 
verkleinen 1-2. De slotminu-
ten beleven spannend. HFC 
kreeg ruimte doordat De Dijk 
achterin ruimte liet liggen als 
gevolg van de noodzaak om 
aan te vallen. Na twee mi-
nuten in blessuretijd kon 
Roy Castien na een counter 
zijn prima optreden bekro-
nen met een tweede treffer 
1-3. De ingevallen spits Koen 
Beeren kon na vijf minuten 
met een ernstige blessure al-
weer van het veld. Dat was 
dan ook de enige teleurstel-
ling na afloop van de wed-
strijd, waar het optimisme 
voor de rest van de compe-
titie de overhand had. Aan-
staande zaterdag speelt HFC 
om 15.00 thuis tegen TEC uit 
Tiel.
Eric van Westerloo

Lasse Schöne 
foutloos in de 
haaienspiraal
Heemstede - Zaterdag j.l. 
werd het tweede kinder-
boek van de Heemsteed-
se Lian Kandelaar gepresen-
teerd bij Boekhandel Blokker 
in Heemstede.

‘Azul, red de haaien’ is de ti-
tel.
Lian Kandelaar (2005) wil met 
haar boeken andere mensen 
inspireren om zich in te zet-

ten voor de natuur. Op tien-
jarige leeftijd schreef ze haar 
debuut Missie Red de dieren. 
Voor dit eerste boek is Lian 
genomineerd voor de Hotze 
de Roosprijs (het beste kin-
derboekendebuut van 2016) 
en ook voor de Jan Wolker-
sprijs (het beste natuurboek 
van 2016).
Het geld dat ze daarmee ver-
dient doneert ze aan het 

Wereld Natuur Fonds. Azul 
schreef Lian voor de actie 
Haai Alarm. Op de foto van 
links naar rechts zijn te zien 
Ajax-speler Lasse Schöne 
aanwezig voor de aftrap (en 
opende hij met een foutloze 
actie met de haaienspiraal!), 
Linda Planthof (Save our 
Sharks), schrijfster Lian Kan-
delaar en Linda Cornelissen 
(Wereld Natuur Fonds).
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Brocante fair
Zaterdag 30 september 
en zondag 1 oktober bro-
cante fair op Landgoed 
Groenendaal Heemstede. 
€4,50 entree. Kinderen gra-
tis toegang. Openingstij-
den: zaterdag 30 septem-
ber 10.00-17.00 en zondag 
1 oktober 11.00-16.30 uur.

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

Film
Woensdag 20 septem-
ber ‘Lion’ bij WIJ Heem-
stede, 20u. Entree: 7 euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl,
(023)5483828.

Kinderdisco
Vrijdag 15 september, 
19-21u dansen, springen 
of limbodansen bij Plexat, 
Herenweg 96 Heemste-
de (Luifel). Voor 6-10 jr. 
Entree: 3,-. Incl drinken/
snoep.

Markten en beurzen
Zaterdag 16 september 
Streekmarkt op de Din-
kelhoeve, Herenweg 61, 
Heemstede 12–16u. met 
o.a. honing slingeren door 
Pim Lemmers. Toegang 
gratis. 

Zaterdag 16 en zondag 
17 september Paraview 
spirituele beurs en siera-
denbeurs in Sportplaza 
Groenendaal, Heemstede.
zaterdag: 12-17.30u en 
zondag: 11–17.30u. Entree: 
6,50 euro, 65+: 5 euro 
Kinderen onder begelei-
ding: gratis.
Info: www.paraview.nl 
www.sieradenbeurs.nl.

Modeshow
Zaterdag 23 september 

twee modeshows in cen-
trum van Heemstede, Bin-
nenweg op brede deel. 13u 
en 14.30u. Bijwonen is gra-
tis. Rijbaan blijft open. 

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

Zaterdag 23 september 
zingt Concertkoor Haar-
lem werk van componisten 
Andriessen en De Klerk in 
de Philharmonie Haarlem. 
20.15u. Inleiding: 19.30u 
door W.J. Cevaal. Toegang: 
27,50.
Kaarten: tickets@concert-
koorhaarlem.nl of
www.theater-haarlem.nl.

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

Opera
Vrijdag 15 september Uit-
voering operagroep The Fat 
Lady ‘Kampvuur’ in college 
Hageveld. 20-21.30u. Tic-
kets: 28/14 euro. Kaarten: 
www.thefatlady.nl.

SeniorWeb
Dinsdag 19 september 
Inloop bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96 Heemste-
de over computers en onli-
ne veiligheid. 10-12u. Gratis 
toegang.

Vrouwen van Nu
Woensdag 20 september 
Afdelingsmiddag Vrouwen 
van Nu over de hulphond. 
Twee gasten. Start: 14u. 
Niet-leden betalen 2,50 en-
tree. WIJ Heemstede, He-
renweg 96 Heemstede. 

AgendA

Week van Ontmoeting
Donderdag 21 septem-
ber t/m dinsdag 3 ok-
tober tal van activiteiten 
in kader van ‘ontmoeten’. 
Bingo, tai chi, verhalenta-
fel etc.
Kijk op:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828 of info@wij-
heemstede.nl. Activiteiten 
a/d Herenweg 96 Heem-
stede.

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.
Fotogalerie De Gang, Grote 
Houtstraat 43 Haarlem. 

Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl
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Podia Heemstede geeft voorproefjes 
op het nieuwe theaterseizoen
Heemstede – Twee jonge 
meiden die zich voorstellen 
als Beth&Flo spelen klassie-
ke recitals met een knipoog 
naar het theater. Bij Le car-
naval des animaux van Saint-
Saëns marcheren ze bij de 
koninklijke binnenkomst van 
de leeuw, springen achter de 
piano hoog als kangoeroes in 
het vrije veld en fluiten ze in 
de volière. Sinds zij in 2014 
hun mastertitel behaalden op 
het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag   integreren 
ze theater met klassieke mu-
ziek. Ze brengen zo een Sla-
vische dans van Dvorák mu-
zikaal perfect, maar ook heel 
leuk om te zien. Dat ze kun-
nen zingen, dat moet je echt 
gaan horen.
Alleen dit optreden recht-
vaardigde al een bezoek 
op de zondagmiddag in de 
Oude Kerk, waar de Podia 
Heemstede een preview gaf 
van het komende theatersei-
zoen in Heemstede. Cathelij-
ne Noorland, programmeur 
van de Oude Kerk, weet heel 
enthousiast te vertellen over 
de familievoorstelling Hexa-
gon Ensemble, waar Maartje 
van Weegen vertelt over een 
cello uit 1660 die door de tijd 
door Europa reist. Een eeu-
wenlange ontdekkingsreis 
begeleid door fluit, hobo, kla-
rinet, fagot, hoorn, piano en 
cello. Van topniveau het Pra-
des Sextet, speelt in de Oude 
Kerk wonderschone strijkex-
tetten van Dvorák en Brahms. 
Een sextet van alleen maar 
winnaars die spelen in die 

kerk met de mooiste akoes-
tiek van heel Kennemer-
land. Dat is al op 25 novem-
ber. Maar eerder, op 21 ok-
tober, kunt u genieten van 
een keuze uit de 560 sonates 
van Dominico Scarlatti. Daria 
van den Bercken koos er ze-
ventien, dat  is voorlopig ge-
noeg, maar voor de liefheb-
bers echt een verplicht be-
zoek aan de Oude Kerk. Kunt 
u gelijk de nieuwe CD kopen.

De Luifel
Adriaan Bruin is al ruim zes 
jaar de programmeur van 
theater de Luifel en wat is hij 
trots op dat nieuwe seizoen 
waar nu al veel uitvoeringen 
zijn uitverkocht. Leuk voor 
hem, maar er zijn nog plaat-
sen over bij hoogtepunten als 
‘aardsmopperaar’ Hans Dor-

restein & Friends met een 
louterende sessie van alle 
daagse waanzin, wanhoop 
en zelfoverwinning. De leuk-
ste humor als een vlucht naar 
boven.

Marco Lopez gaf in de Ou-
de Kerk vast een kort voor-
proefje en oogstte veel ge-
lach. ‘Wat beweegt de hard-
loper’ is een hardloopspekta-
kel van Bram Bakker, Abdel-
kader Benali en Hans Koele-
man, vol met woorden, mu-
ziek, beelden beweging. Van 
drie doorgewinterde schrij-
vende atleten.

Volg de cultuurminnende 
krant de Heemsteder voor de 
programmering van de Luifel 
en de Oude Kerk.
Ton van den Brink

Marco Lopes: Wat beweegt 
de hardloper?

Programmeurs Adriaan Bruin 
en Cathelijne Noorland.
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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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Meld grote evenementen voor 
 1 november bij gemeente!
- Vacature beleidsmedewerker

Wilhelminaplein krijgt opknapbeurt
Op maandag 11 september is aannemer De 
Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente 
Heemstede gestart met de herinrichting van het 
Wilhelminaplein. Met de opknapbeurt moet het 
plein de uitstraling krijgen die past bij dit historische 
hart van Heemstede. Naar verwachting is het werk 
half december 2017 afgerond.

Nieuwe inrichting
Het plan voor het Wilhelminaplein is tot stand 
gekomen met inbreng van (buurt)bewoners, 
een klankbordgroep en vakspecialisten. Er komt 
één doorgaande weg met aan weerszijden 
parkeerplaatsen aan de westkant en een breder 
pleingedeelte zonder auto’s aan de oostkant. Dit 
autovrije gedeelte kan bij evenementen vergroot 
worden. 
Het herinrichtingsplan en impressies van het 
meubilair staan op www.heemstede.nl >Plannen en 
Projecten > Wilhelminaplein.

Werk in fases
Om het Wilhelminaplein voor bestemmingsverkeer 
en hulpdiensten bereikbaar te houden, wordt 
het werk in fases uitgevoerd. De actuele 
omleidingsroutes en verkeersbeperkingen worden 
op borden aangegeven. Volg Facebook, Twitter en 
www.heemstede.nl voor actuele informatie.

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 17 september van 11.00 uur tot 15.00 
uur vindt bij kinderboerderij “t Molentje het jaarlijkse 
Oogstfeest plaats. We verkopen biologische 
kaas, eieren en honing van eigen bijenkasten. 
Medewerkers van biologische tuinderij De Landyn 
prijzen hun oogst aan.

Wat is er te doen
Kinderen kunnen knutselen onder begeleiding 
van medewerkers van WIJ Heemstede. Onze 
vaste spinster demonstreert het spinnen en het 
maken van prachtige voorwerpen van wol. Bij de 
kramen van Stichting SEIN en Viebels zijn volop 
cadeauartikelen te koop en op de hobbymarkt 
bieden inwoners van Heemstede hun zelfgemaakte 
spullen aan. Uiteraard geniet u op ons gezellige 
plein van een hapje en een drankje.

KIES - Training voor kinderen van 
gescheiden ouders
Vanaf woensdag 27 september 2017 organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer een speciale 
training voor kinderen in echtscheidingssituaties 
(KIES). De training is bedoeld voor kinderen van 
5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude of 
Bloemendaal. De trainingssessies worden gegeven 
in de Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. 
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 

spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.

Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG- en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 
53 67 24 49 of per e-mail cheijns@wijheemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl



Meld grote evenementen in 2018 vóór 
1 november bij de gemeente
Bent u in 2018 van plan een groot en mogelijk 
risicovol evenement in Heemstede te organiseren? 
Meld dit dan vóór 1 november 2017 bij de 
gemeente. Uw evenement wordt dan beoordeeld 
en geplaatst op de regionale evenementenkalender. 
Hulpdiensten, als brandweer, politie en 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen (GHOR), hebben zo een overzicht met 
de grote evenementen die in de regio worden 
georganiseerd en kunnen advies geven over de te 
nemen veiligheidsmaatregelen.

Evenementenkalender vastgesteld in 
december
In december 2017 wordt een regionale 
evenementenkalender vastgesteld. Dit betekent 
dat uitsluitend de datum van het aangemelde 
evenement vaststaat. Hierna kunt u een vergunning 
voor het evenement aanvragen bij de afdeling 

Algemene en Juridische Zaken van de gemeente. 
Staat uw evenement niet op de kalender, dan kan 
het zijn dat uw evenement op die datum niet door 
kan gaan. 

Meldingsformulier aanvragen
Via e-mailadres postbusAJZ@heemstede.nl ter 
attentie van mevrouw I. van der Aart.

Gemeente Heemstede zoekt: 

Beleidsmedewerker 
Uitvoering 

Openbare Ruimte 
(32-36 uur)

Zoek jij een veelzijdige én flexibele functie 
en wil je een belangrijke spil zijn tussen de 

verschillende teams die bij ons werkzaam zijn 
in beheer, aanleg en toezicht in de openbare 

ruimte? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Open dag Algemene 
Begraafplaats Herfstlaan 

zaterdag 7 oktober

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 21 september 2017 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een dakopbouw aan de 
  Spaarnzichtlaan 31 - openbaar -
20.30 uur bezwaren tegen de beëindiging van een 
  uitkering en de afwijzing van een 

  aanvraag om een uitkering op grond van 
  de Participatiewet – niet openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Voor meer informatie kunt u opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Het aanwijzen van de volgende parkeerplaatsen 
als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de betreffende bewoner:
- bij Blekersvaartweg 74
- bij Haemstedelaan 1a 
- bij Zandvoortselaan 155a 

Toewijzen parkeervakken voor opladen elektrische 
voertuigen 
Het exclusief toewijzen en markeren van twee 
parkeervakken voor het opladen van elektrische 
voertuigen op de volgende locaties: 
- César Francklaan ter hoogte van het kruispunt 

met de Wagnerkade (nabij Wagnerkade 91)
- Franz Lehárlaan, tussen huisnummers 23 en 25

Bij alle vier parkeervakken zal een elektrische 
laadpaal geplaatst worden.

De volledige verkeersbesluiten worden 
gepubliceerd in de Staatscourant en liggen vanaf 
13 september 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 21C, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 196837, ontvangen 29 augustus 
2017

- Franz Lehárlaan 119, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 196498, ontvangen 29 augustus 
2017

- Heemsteedse Dreef 38, het wijzigen van de 
bestemming wonen en kantoren naar de 
bestemming maatschappelijk, wabonummer 
197296, ontvangen 28 augustus 2017

- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 197497, ontvangen 31 augustus 
2017

- Van Merlenlaan 4A, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 197497, ontvangen 31 augustus 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Irislaan 18, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Irislaan 18, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017

- Erasmuslaan 12, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding met 
poort, wabonummer 203400, ontvangen 8 
september 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 5, het uitbreiden van de 

badkamer, wabonummer 169128, verzonden 
 5 september 2017
- Kadijk 34C, het uitbreiden van een woonhuis 

en plaatsen van een dakterras, wabonummer 
178529, verzonden 6 september 2017

- Beelenlaan 50, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
191408, verzonden 8 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’.



Theeconcert 
met het Jacob 

Olie Trio
Heemstede - Zondag 17 
september kunt u in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein genieten van het Ja-
cob Olie Trio. Het drietal 
speelt van Beethoven het 
pianotrio nr. 5 in D op. 70, 
ook wel het ‘Geistertrio’ ge-
noemd. Daarna wordt ge-
speeld van A. Dvôrak nr. 4 
in E op. 90,  het ‘Dumky’ trio. 
Het Jacob Olie Trio dankt 
zijn naam aan de destijds 
belangrijke Amsterdamse 
fotograaf, zijn woonhuis is 
de plek waar dit trio is ont-
staan. Dit concert begint 
om 15.00 uur. Entree: deur-
collecte. Na afloop koffie 
met gebak in de Pauwehof.

Herfstmenu 
bij WIJ 

Heemstede
Heemstede - Maandag 18 
september is er een thema-
maaltijd bij WIJ Heemstede in 
de Luifel aan de Herenweg. 
Ditmaal een herfstmenu.
De kosten bedragen 9,95. Re-
serveren tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf via 5483828.
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. 

Film Lion (of: A 
long way home)
Heemstede - Woensdag 20 
september draait in de Luifel 
bij WIJ Heemstede de drama-
film ‘Lion’ over de 5-jarige In-
diase jongen Saroo, die ver-
dwaalt in de straten van Cal-
cutta, duizenden kilometers 
van huis. Onder meer speelt 
Nicole Kidman in deze film. 
Hij begint om 20.00 uur en de 
entree is 7,-.  Reserveren:
www.wijheemstede.nl ,
(023)5483828.

Inloopochtenden SeniorWeb
Heemstede - Bij De Lui-
fel beginnen de inloopoch-
tenden van SeniorWeb weer. 
Dinsdag 19 september is de 
eerstvolgende en daarna elke 
derde dinsdag van de maand. 
Belangstellenden zijn wel-
kom van 10.00 tot 12.00 uur 
bij WIJ Heemstede aan de 
Herenweg 96 Heemstede.
Online veiligheid wordt 
steeds belangrijker. We doen 
steeds meer digitaal, dat wil 
de overheid ook. Maar inter-
netcriminelen worden ook 
beter in het achterhalen van 
onze gegevens. 
Hoe herken je nepmails? 

Wat zijn phishingmails, wat 
is malware? Hoe weet je dat 
je op een veilige internetsi-
te bent? Wat doe je als je het 
slachtoffer bent van internet-
fraude?
U kunt uw eigen tablet mee-
nemen. Toegang is gratis en 
aanmelden niet nodig.

Superhelden 
kinderdiso
Heemstede – Kinderen tus-
sen 6 en 10 jaar kunnen vrij-
dag 15 september hun hart 

ophalen op de kinderdisco bij 
Plexat Heemstede. De disco 
is van 19.00 tot 21.00 uur. Er 
is een dj, een danswedstrijd-
je of je kunt limbodansen. Je 
mag ook verkleed komen, het 
thema is ‘Superhelden’.
De disco kost 3 euro inclusief 
twee keer drinken en snoep-
je. Jongerenruimte Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede.

Vrouwen van 
Nu beginnen 

weer
Heemstede - Vrouwen van 
Nu houdt op woensdag 20 
september een middag met 
gaste mevrouw Erna Aarsen 
en haar hulphond Kaiko. Zij 
heeft een lichamelijke han-
dicap en zal vertellen hoe-
veel plezier ze van haar hond 
heeft en hoe hij is opge-
leid. Ook komt mee Marchel 
(oud-politieman) met zijn 
hond Funcie, dit is een PTSS-
hulphond. Van harte welkom.
Locatie is Wij Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede, 
aanvang 14.00 uur.
Niet-leden zijn welkom tegen 
2,50 entreegeld.

Nierstichting zoekt 
collectanten

Heemstede - In heel Nederland collecteren van 17 tot en 
met 23 september duizenden vrijwilligers voor de Nier-
stichting tijdens de landelijke collecteweek. Ook in Heem-
stede gaan talrijke enthousiaste collectanten op pad om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Alle bijdragen hel-
pen om nierpatiënten hun leven terug te geven.  En dat 
is hard nodig, want dialyseren is geen leven, maar over-
leven. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor de 
draagbare kunstnier. Met de collecteweek in zicht, zoekt 
de Nierstichting in Heemstede nog nieuwe enthousias-
te collectanten.
Loopt u twee uurtjes mee in uw buurt? Meld u aan 
via www.nierstichting.nl/2uur of bel Wil Berendsen op 
06-39211102.

Voor meer informatie: www.nierstichting.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’.

Vergunning jubileumfeest De Groene Druif
Op 8 september 2017 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan Proeflokaal De Groene Druif voor 
het organiseren van een jubileumfeest in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 14 oktober 2017 van 19.00 
uur tot 24.00 uur. 

Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen voor het wegverkeer, 
toestemming gegeven op 14 oktober vanaf 18.00 
uur tot 01.00 uur en op 15 oktober 2017 het 
weggedeelte van de Jan van Goyenstraat tussen het 
Adriaan van Ostadeplein en Jan van Goyenstraat 27, 

aan de zijde van de Groene Druif, af te sluiten voor 
autoverkeer. De kruising Willem van de Veldekade - 
Adriaan van Ostadeplein moet vrij blijven.

Voor meer informatie kunt u opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.
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