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Heemstede – De wind raast over de Leidsevaart, het gras en 
de maispluimen. Af en toe is er een glimp van zon op het water. 
Het schittert als sterren.
Het licht verdwijnt ook weer. Dan wordt het rustig en gemoede-
lijk. Het wachten is op de volgende keer. De lucht breekt open 
en weer die wind...!

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede
Wind over de Leidsevaart 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

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

MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433GE
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WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zoeken
binnenkort

voor de Heemsteedse Dreef

ook 50+ van harte welkom

voor de Heemsteedse Dreef
BEZORGERS

Brandweer Kennemerland 
start wervingscampagne
Regio - Brandweer Kennemer-
land is een grootschalige cam-
pagne gestart om mensen te 
werven die naast hun werk, stu-
die of andere bezigheden een 
steentje bij willen dragen aan een 
veilige omgeving.
De campagne roept om part-
time helden en laat zes 
van deze helden zien op 
posters in de regio, in videobeeld 
en uiteraard op social media.
 
Op www.brandweerkennemer-
land.nl/parttimehelden kun je 
zien welke kazernes in de buurt 
op zoek zijn naar mensen en 
hoe je in contact komt. Je kunt je 
bijvoorbeeld aanmelden om een 
oefenavond bij te wonen en je 

kunt je inschrijven voor de regio-
nale informatieavond op 8 no-
vember.
 
Opleiding
“Als brandweerman of –vrouw 
moet je stevig in je schoenen 
staan en kunnen werken in team-
verband. Verder valt alles te le-
ren. Veel technische dingen leer 
je in de opleiding. Als je niet han-
dig bent, dan word je dat wel”, 
aldus Martin Felix van Brandweer 
Heemstede.
 
Geïnteresseerden die zich na een 
paar oefenavonden en de infor-
matieavond aanmelden kun-
nen rekenen op een plaats op de 
brandweeropleiding.

Prijswinnaars tuinwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin en bulbs
Kleine tuinen op hun mooist, goed voor prijzen
Heemstede - Het zit hem niet in 
de grote oppervlakte, maar wat 
doe je met ruimte. Vraag dat maar 
aan Roel en Leonne Beekmeijer 
die hun tuin aan de Meijerslaan 
hebben ingericht als een stukje 
Veluwe. Ze kennen het Nationale 
Park heel goed van de vele wan-
delingen die ze er maken. Pronk-
stukje van hun tuin is een echte 
maar niet meer nodige padden-
stoel van de ANWB uit de Wa-
terleidingduinen, die zij via een 
wandelvriend kregen. Wijst nog 
de weg naar Lisse en het fietspad 
naar Heemstede. 

Zij kunnen voor 100 euro beste-
den bij Nijssen Tuin. Diny de Vries 
aan de Dixlaan won de tweede 
prijs van 50 euro. Zij was voorge-
dragen door de buren die mee-
genieten van haar tuin waar gro-
te stenen en houten vlonderde-
len passen bij de beplantingen. 
Ingrid Bueno Biboz ontving 25 
euro met haar kleine tuin aan de 
Grevelingen waar je zo van huis 
uit in de kleine maar zeer sfeer-
volle tuin komt. Echt een plaatje 
om te zien.
Extra prijzen had Ineke Nijs-
sen voor Ingrid Snitker die aan 
de Lanckhortstlaan zoveel kleur 
heeft in haar potten en planten-
bakken. In de tuin van Ria van 
Breukelen en Kees Kroezen aan 
de IJssellaan zoemen de bijen 
tussen de vele bloemen, goed 
voor 25 euro. Ineke Nijssen deel-
de die prijzen zaterdagochtend 
uit in het Tuincentrum aan de 
Sportparklaan. 

Bollenweekend bij 
Nijssen Bulbs
De oktobermaand is bij uitstek 
de maand om de bloembollen 
te planten. Bijzondere, exclusie-
ve bol- en knolgewassen en zeld-
zame soorten zijn een specialiteit 
van Nijssen Bulbs aan de Sport-
parklaan. 

Ruim 750 variëteiten vindt u in 
de jaarlijks uitkomende bloem-
bollencatalogus. Bijzondere Rem-
brandttulpen van de Hortus Bul-
borum, herfstbloeiende krokus-
sen, Engelse sneeuwklokjes, gi-
gantische alliums en zoveel ander 
moois. Op het plantencentrum in 

Heemstede aan de Sportparklaan 
is een aanzienlijke collectie vas-
te planten, clematissen, heesters, 
rozen, zaden en naar gelang het 
jaargetij een uitgebreid assorti-
ment bloembollen en één-jari-
gen te bewonderen. Er worden 
geen kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen meer ge-
bruikt, waardoor we beter verant-
woord omgaan met hun natuur-
lijke omgeving, besproeien doen 
ze zoveel als mogelijk met regen-
water.
Het aanbod in biologisch ge-
kweekte producten groeit; krui-
denplanten en zaden van de Bol-
ster hebben zij op dit moment 
in hun assortiment. U ziet een 
mooie wereld als u hun website 
www.nijssenbulbs.nl opent.

Ton van den Brink 

Vlnr: Ingrid Snitker, Roel en Leonne 
Beekmeijer, Ineke Nijssen, Diny de 
Vries en Ingrid Bueno Biboz.

Roel en Leanne Beekmeijer en Ineke Nijssen. Roel: “Echt heel blij met de 
ontvangst en prijsuitreiking bij Nijssen zaterdag! Wij gaan rustig een aan-
vullend tuinplannetje maken en uitbreiding met onder meer winter- en 
zomerheide in verschillende  soorten en kleuren lijkt ons een heel mooie 
verrijking van onze ‘Veluwe’tuin. Heel hartelijk dank voor organisatie van 
deze tuinenwedstrijd.”

Diny de Vries en Ineke Nijssen.

Ineke Nijssen met Ingrid Bueno Biboz. 

Rectificatie
Heemstede - In de krant van 19 
september is verslag gedaan van 
besprekingen rond de Vomar.
De heer Boeder (CDA) is van 
mening dat zijn inbreng niet cor-
rect is weergegeven in het arti-
kel. De geluidsband is afgeluis-
terd waaruit blijkt dat de weer-
gave door de schrijver inderdaad 
niet overeen komt met wat de 

heer Boeder betoogde. De heer 
Boeder verklaarde het volgende: 
“Het college hoort in het open-
baar in de raad te beargumen-
teren waarom volledige beslo-
tenheid nodig blijft. Ik sta er op 
dat de afspraak, in een eerder 
presidium, van 80% openbaar en 
20% niet-openbaar, wordt uitge-
voerd.” 

Eric van Westerloo

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

 

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

Huisgemaakte 
vinken

diverse soorten

4 halen
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Vorige week hadden we het 
over Zandvoortselaan 122. Aan 
de overkant van de Leidsevaart 
stond het pand met huisadres 
Zandvoortselaan 132; sinds de 
jaren 90 Leidsevaart 99. Wan-
neer het voormalige pand ge-
bouwd is, is onduidelijk, maar in 
de jaren 20 en 30 was er al be-
woning van onder andere de fa-
milie Thoolen, die naast dit pand 

een bollenschuur gehad heeft 
(gesloopt in 1975).
In 1940 vestigde het gezin 
Sweerts zich op Zandvoortsel-
aan 132 en verbouwde het pand 
tot pension. De verbouwings-
kosten waren toen fl . 2597,= als 
laagste inschrijving. In de oor-
log is J.H. Sweerts gearresteerd 
geweest, want hij bleek onder-
duikers gehad te hebben. In de 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (16)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 30 september,
aanvang 10u. ds. N.G. Scholten.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 30 september om 10u.
 Ds. R. Werrie.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 30 september geen 
dienst in Heemstede.

Gezamenlijke dienst 10.30 uur
Paul Krugerkade 6 Haarlem.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 30 september 
Oude Kerk, 10u. ds. Jan C. Bos. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 27 september, 9u. 
Eucharistieviering. 
Past. R. Verhaegh.

Zondag 30 september, 10u. 
Woord- en Communieviering. 

Bavokoor. Past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag  30 september, 10u:
mw. Greetje van der Harst

(Haarlem).

www.pkntrefpunt.nl
GEEN KRANT? 0251-674433

kampioen van de ANWB van ok-
tober 1950 en december 1960 
wordt hotel Sweerts genoemd 
als ‘Bondshotel’. Begin jaren 60 
zat er het kantoor van ‘Arzberg 
Porselein’ in het pand. De toen-
foto uit de beeldbank van het 
NHA is van 1964. Krakers heb-
ben ook nog huisgehouden in 
het pand, na leegstand, in de ja-
ren 70. In 1989 is Zandvoortsel-
aan 132 gesloopt.
Eind jaren 80, begin 90 is het 
kantoorpand ‘Kennemerhaghe’ 
gebouwd, in de volksmond be-
kend als ‘De Scheerspiegel’. Op 
elke etage kan een ondernemer 
zich vestigen. Sinds 2010 staat 
het onder beheer van ‘Kenne-
merhaghe Vastgoed B.V.’. Regel-
matig hebben er in en buiten 
het pand verbouwingen plaats-
gevonden, waaronder de en-
tree. Eerst aan de zuidoost kant, 
nu aan de oostkant.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 24 september 2018. Bron-
nen: Krantenviewer NHA en 
‘Het spoor van toen’ van Gert-
Jan Stamer in de Heemsteder 
(2012).

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens).
Ook zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Huwelijken:
14-09-2018

David M. van Leijenhorst & Linda de Wit
Franciscus J.P. Jansen & Sara O.  Palmera Ortiz

Richard Daniël & Rahana Y. Parbhudayal

15-09-2018
Mohamed R. Alidjan & Preeti S. Amarjit

Reinierus T.W.C. Rekelhof & Claire H. Valkenaar
Bas Michel & Lonneke Akkerman

18-09-2018
Robert Tromp & Marja G. veltkamp

Marc J. Keijzer & Miryam H.F.L Philip

19-09-2018
Willemijn M.A. van de Loo & Dustin R. van Nijkerken

Paulus. D.G. Treff ers & Rowena E. Koning

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Regio - Altijd al willen weten 
hoe het er in een asiel aan toe 
gaat? Op zoek naar een lie-
ve huisgenoot? Dan is dit het 
moment! Dierentehuis Ken-
nemerland in Zandvoort or-
ganiseert op zondag 30 sep-
tember aanstaande een open 
asieldag. Iedereen is op die 
dag van harte welkom om 
tussen 12.00 en 16.00 uur een 
kijkje achter de schermen te 
komen nemen. 

Er is van alles te beleven: er 
zijn diverse demo’s, rondlei-
dingen en een workshop van 
de dierenarts. Onze asielhon-
den lopen op de catwalk en 
er is een ‘meet & greet’ op een 
losloopveld. De kinderen kun-
nen een speurtocht doen of 
als dier geschminkt worden. 
Ook is er een springkussen en 
mag je meehelpen een schuil-
huisje voor de honden te be-
schilderen. En neem je favo-
riete boek mee om voor te le-

zen aan de asiel-
katten. We hebben ook dit jaar 
weer een loterij met prachtige 
prijzen. Natuurlijk hebben we 
ook aan de inwendige mens 
gedacht; er zijn poff ertjes, sui-
kerspin, soep van Fleur, heer-
lijke zelfgemaakt gebak en na-
tuurlijk koffi  e! Alle opbrengs-
ten zijn vanzelfsprekend voor 
de dieren in het asiel.

Kortom een leuke, gezelli-
ge dag die jij en je kinderen 
niet mogen missen, de asiel-
dieren kijken al uit naar jul-
lie komst! Op de open asiel-
dag kun je een dier alleen re-
serveren, er worden geen die-
ren geplaatst. Hou onze face-
bookpagina in de gaten voor 
de laatste informatie over de 
open dag.
Je bent van harte welkom 
bij Dierentehuis Kennemer-
land, Keesomstraat 5, 2041 XA  
Zandvoort, tussen 12.00 en 
16.00 uur. 

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

Kom naar de open dag!

bereikbaar. 

Feestelijke 
opening Plein 1 
op 5 oktober 
Heemstede - Een vol programma 
wordt het vrijdag 5 oktober, dan 
staat de feestelijke opening van 
Plein1 te gebeuren.

Er zijn diverse leuke onderdelen, 
te beginnen met een Proeverij. 
Wethouder Struijf en oud-wet-
houder Kuiper verrichten samen 
de opening, om 16.00 uur. Het 
programma begint al om 13.00 
uur.

Partijen die zich presenteren zijn 
onder meer Kennemerhart, Drive 
(Balance in Life) en de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland. 

U bent welkom op Julianaplein 1, 
Heemstede.

Stap voor stap naar een 
leven zonder eenzaamheid
Heemstede - Julie Koch en Ma-
rijke Coert organiseren een infor-
matieve avond bij WIJ Heemste-
de. Die is op donderdag 4 okto-
ber om 20.00 uur.
In de landelijke week tegen de 
Eenzaamheid wordt u van harte 
uitgenodigd voor een informatie-
ve avond bij WIJ Heemstede in de 
Luifel over preventie en eff ectie-
ve aanpak van (langdurige) een-
zaamheid. Beide onderwerpen 
vragen om deskundigheid. Julie 
Koch en Marijke Coert hebben de 
post HBO opleiding tot Specialist 
Eenzaamheid gevolgd bij Faktor5 
en vertellen u graag over de cur-

sussen Leef! en Creatief Leven.  In 
deze cursussen leren de deelne-
mers om zowel nu als in de toe-
komst hun eigen leven (opnieuw) 
vorm te geven. Creatief Leven, 
dus. Het is een serieuze en tege-
lijk plezierige methodiek waarbij 
u leert (weer) zélf sturing te ge-
ven aan uw leven en relaties, zon-
der afhankelijk te worden of te 
zijn van anderen. Met steun van 
de groep en onder deskundige 
begeleiding.
Deze avond is bedoeld voor ie-
dereen die in de eigen leefom-
geving of in het werk te maken 
heeft met mensen die eenzaam 

zijn en hier graag meer over wil-
len weten. De informatieve avond 
vindt plaats aan de Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is: €5,-.
Opgeven via www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.
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Lezing: Ethiopië fascineert
Heemstede - Ethiopië is een fas-
cinerend land omdat het slechts 
kort een kolonie is geweest en
al heel vroeg christelijk was. De 
diaconie van de Protestantse kerk 
in Heemstede heeft zich aan het 
land verbonden. Zij biedt con-
crete hulp aan kleine boeren zo-
dat zij voorbereid zijn op rampen 
en niet afhankelijk zijn van ande-
ren. In 2016 en 2017 hebben wij 
al twee avonden georganiseerd 
over de culturele achtergronden 
en de geschiedenis van het land, 
de religieuze en politieke diver-
siteit, de rol van de Ethiopische 
orthodoxe kerk naast andere 
Christelijke kerken, de Islam en 
lokale religies. 
     
Op donderdag 4 oktober wordt in 
een lezing het economisch suc-
ces van Ethiopië onder de aan-
dacht gebracht. Het land groeit 
snel, zowel qua bevolking als
qua economie. Waar is dit succes 
op gebaseerd en wie profi teren 
er vooral van? Waarom hebben 
ieder jaar nog miljoenen Ethio-
piërs behoefte aan voedselhulp 
en waarom zijn er op het plat-
teland en in de stad nog zoveel 

mensen die niet van de toene-
mende welvaart profi teren? 

Iedereen is om 20.00 uur welkom 
in de Pauwehof achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Geen entree, maar 
een bijdrage voor het project is 
welkom.

Meine Pieter van Dijk, lid van de 
Heemsteedse diaconie, emeritus
hoogleraar Erasmus Universiteit
Rotterdam en inleider van de 
avond.

Fotowedstrijd ‘Dierendag’ met De Oosteinde
Wie heeft het liefste huisdier?
Heemstede - We fotografe-
ren wat af, selfi es zijn popu-
lair, onze kinderen maar ook 
de katten en honden hebben 
we graag voor onze lens. De 
lieverds! Fotografeer je hond, 
poezebeest, cavia, schildpad, 
huisparkiet  zo creatief moge-
lijk, etc en maak kans op een 
leuke prijs van Tuincentrum de 
Oosteinde. Zoek voor €25 aan 
kwaliteitsvoer of aanverwan-
te dieren-artikelen uit. De af-
deling is zeer divers, je slaagt er 
geheid. Uiteraard komt je foto 
ook in de Heemsteder te staan. 
Als je extra creatief wilt zijn, 
verzin dan meteen een leuke, 
pakkende kop bij je foto. Bij de 

foto hierboven zou dat kunnen 
zijn: “Vensterbank niet voor 
planten maar katten”. E-mail je 
beste foto naar:
redactie@heemsteder.nl.

Interview Jaap Robben 4 oktober
Heemstede - Donderdagavond 4 
oktober wordt Jaap Robben geïn-
terviewd over zijn roman ‘Zomer-
vacht’ bij Boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg 138 te Heemstede.

Na zijn succesvolle en prachtige 
debuutroman ‘Birk’ (Nederlandse 
Boekhandels Prijs 2014, ANV De-
butantenprijs 2015 én Dioraph-
te Literatour Publieksprijs 2015) 
is nu zijn nieuwe roman versche-
nen.

Over het boek: Sinds hun ge-
zin uit elkaar viel, wonen de der-
tienjarige Brian en zijn vader op 
een terreintje met loodsen, ca-
ravans en waakhonden. Als ze 
voor het eerst in maanden Bri-
ans verstandelijk en fysiek gehan-
dicapte broer Damian bezoeken, 

vraagt de directeur van de instel-
ling of Damian vanwege een gro-
te renovatie tijdelijk thuis opge-
vangen kan worden. Pa ziet dat 
niet zitten. Tot het woord ‘vergoe-
ding’ valt. Die zomer krijgt Brian 
de verantwoordelijkheid voor zijn 
broer. Maar hoe praat je met een 
broer die niet spreekt? Hoe zorg 
je voor iemand van wie je niet 
weet wat hij nodig heeft? En hoe 
houd je iemand in bedwang die 
sterker is dan jij? In de schaduw 
van hun stacaravan ontstaat een 
intieme band tussen de broers 
die hun leven zal veranderen.

Belangstellenden bij Blokker zijn 
welkom om 20.00 uur. De toe-
gang bedraagt €7,50. Reserveren 
is gewenst via info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

Jaap Robben (foto: ©Charlie De 
Keersmaecker).

Cabaretvedette in De Luifel
Heemstede - Zaterdag 29 sep-
tember staat cabaretière Louise 
Korthals met haar gloednieuwe 
voorstelling ‘Alles is er’ in theater 
De Luifel.

In 2011 won Louise het Amster-
dams Kleinkunst Festival, voor 
haar eerste avondvullende pro-
gramma Vlieguur ontving ze de 
Neerlands Hoop en opvolger 
Zonder Voorbehoud werd op-
nieuw met een sterrenregen ont-
vangen. Hebben we er met Loui-
se Korthals een nieuwe cabaret-
vedette bij? Daar lijkt het sterk 
op! Afgelopen najaar zette zij sa-
men met Dolf Jansen haar tan-
den in 2017 en dat bleek een ou-
dejaarsconference zoals die hoort 
te zijn: vol rake grappen, scherpe 
observaties en indringende lied-
jes. 
In Alles is er gaat Korthals de mu-
zikale confrontatie aan met alles. 
Schuurt ze langs de rafelranden, 
schaduwkanten en zonovergo-
ten momenten van mateloze le-
vens en onbeperkte mogelijkhe-
den. Waarom je hoofd boven wa-
ter houden als je ook in bad kan 
liggen? Alles is er tenslotte. Of 

toch niet?
Adres: Herenweg 96, Heemste-
de, aanvang: 20.15 uur en entree: 
€19,50.

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

Louise Korthals (foto: Astrid Ver-
hoef).

Kinderkledingbeurs 
zaterdag aanstaande
Heemstede - Op zaterdag 29 sep-
tember kun je terecht voor twee-
dehands najaars- en winterkle-
ding op de kinderkledingbeurs in 
de gymzaal van de Jacobaschool. 
De verkoop in de gymzaal, Lanck-
horstlaan 9 te Heemstede, vindt 
plaats tussen 11.00 tot 12.30 uur.
De beurs draait op vrijwilligers. 
De groep kan weer wat aanvul-
ling gebruiken. Lijkt het je leuk en 
ben je driemaal per jaar beschik-

baar op zaterdag en tweemaal 
op vrijdagavond daaraan vooraf-
gaand? Mail naar:
kledingbeursjacoba@gmail.com. 

De datum voor de speelgoed-
beurs, later dit jaar, is ook bekend: 
zaterdag 3 november. Het inbren-
gen is op die zaterdag tussen 9.00 
en 10.00 uur en de verkoop tus-
sen 11.30 en 12.30 uur.
Zet ‘m vast in je agenda!

Boeken- en 
puzzelmarkt
in Bosbeek
Heemstede - Woonzorgcentrum 
Bosbeek, een van de locaties van 
zorgorganisatie Sint Jacob, orga-
niseert op woensdag 3 oktober 
van 10.00 tot 15.00 uur een markt 
met boeken, puzzels en cd’s. Er is 
een grote keuze uit gewone en 
grootletter boeken, romans, boe-
ken over kunst, geschiedenis, re-
ligie, natuur en meer. Daarnaast 
worden er ook legpuzzels en cd’s 
verkocht.

De opbrengst komt ten goede 
aan de herinrichting van de bin-
nentuinen voor de bewoners in 
Bosbeek. Adres: Glipperdreef 209, 
Heemstede. 

Heemstede - De kinderen uit groep 1 t/m 4 
van Kindcentrum de Molenwerf hebben on-
langs een bezoek gebracht aan dierenspeci-
aalzaak ‘Heems’. Op school wordt gewerkt met 
het thema ‘De dierenwinkel’. Zo is er door de 
kinderen een dierenwinkelhoek gemaakt waar 
de leerlingen van de hele unit samen in spe-
len en leren. Natuurlijk wilden de kinderen 
ook graag weten hoe het er in het echt aan toe 
gaat. De groepen werden hartelijk ontvangen 

en kregen een leuke en leerzame rondleiding 
door de winkel. Heems heeft een enorm aan-
bod aan dieren en dierenbenodigdheden! 
De leerlingen hebben genoten van de vo-
gels, knaagdieren en vooral van de prachtige 
aquaria. Groep 3/4 heeft inmiddels ook enkele
vissen in de klas, die met dank aan de infor-
matie van meneer Heems nu vol overgave
worden verzorgd. Het waren twee geslaagde 
ochtenden! 

Kinderen hebben genoten van vogels, 
knaagdieren en aquaria bij Heems

Nationale 
Duurzame 
Huizen Route
Heemstede - Veel mensen wil-
len aan de slag met het energie-
zuinig maken van hun huis, maar 
waar begin je? Een verhaal van
iemand uit de buurt helpt daar-
bij.
Op 3 en 10 november openen in 
het hele land bewoners van duur-
zame woningen hun deuren. Een 
unieke kans voor iedereen die 
zelf aan de slag wil gaan met 
duurzaam bouwen en wonen. De 
gemeente Heemstede doet mee 
aan de Duurzame Huizen Rou-
te en moedigt inwoners aan om 
hun woning open te stellen. 

Elke maatregel telt
De Nationale Duurzame Hui-
zen Route is op zoek naar duur-
zame huizen in Heemstede. Iso-
latie, warmtepomp, zonneboiler, 
gebruik van natuurlijke materi-
alen of een geheel energiezuini-
ge woning; elke maatregel telt.
Een ervaringsverhaal van een 
huiseigenaar brengt duurzaam-
heid dichterbij en helpt ande-
ren op weg. Iedereen die kennis 
wil delen, kan zijn huis aanmel-
den via:
www.duurzamehuizenroute.nl.

Huiseigenaren kunnen zich ook 
aanmelden als hun woning niet 
willen openstellen maar wel on-
line hun ervaringen willen delen. 

Verkiezing duurzaamste huis
Huiseigenaren die mee doen op 
zaterdag 3 en/of 10 november 
ontvangen als blijk van waarde-
ring een bedankje en maken kans 
op een weekend weg.
In het najaar is er voor alle huis-
eigenaren een verkiezing van het 
duurzaamste huis. Deelnemers 
maken kans op publieks- en ju-
ryprijzen en de titel ‘Leukste, bes-
te en meest duurzame huis van
Nederland 2018’.

Twee weken geleden liet de heer H. van Ra-
venstein in deze krant weten dat de vorige co-
alitie niet heeft willen luisteren naar de Heem-
steedse burgers. Hij onderbouwt deze stel-
ling met een indertijd gehouden petitie waar 
1200 mensen tegen de bouw van een nieuwe 
Vomar zijn. De vraag rijst: wat vinden de ruim 
25.000 overige inwoners van Heemstede? En 
daarnaast: zijn die 1200 handtekeningen allen 
afkomstig van Heemstedenaren?
Als er één-op-één een relatie is te leggen tus-
sen het stemgedrag van Heemsteedse kiezers 
en kwestie Vomar heeft de heer Van Raven-
stein gelijk.
Echter, ik denk zelf dat maatschappelijke ont-
wikkelingen zorgen voor de groei van lokale 
partijen als HBB en de noodzaak om het milieu 
te sparen voor de groei van GL.
Als geïnteresseerd burger in de Heemsteedse 
politiek volg ik zo nu en dan de beraadslagin-
gen in het Raadhuis. Ik word net als de heer 
Van Ravenstein niet vrolijk van de sfeer waarin 
de vergaderingen verlopen. Maar waarschijn-
lijk schat ik de situatie toch iets anders in.
De nieuwe coalitie nodigde de burgers in hun 
coalitieakkoord nadrukkelijk uit om mee te 
praten. Iedere wethouder heeft immers ‘parti-
cipatie’ in de portefeuille staan. Een mooi voor-
beeld is de aanschaf van Participietje, een heu-
se Fiat 500 waarop je ideeën kunt schrijven. 
Ondanks navraag is mij niet duidelijk gewor-
den wat er met de ideeën gebeurt. Dan blijft 

het bij kreten en dus inhoudsloos. Ook in de 
raadzaal heb ik nog geen voorbeelden gezien 
waarbij burgers niet alleen kunnen inspreken, 
maar ook meepraten.
En dat is eigenlijk illustratief voor het functi-
oneren van de huidige coalitie tot nu toe. Tij-
dens de afgelopen commissie Ruimte werd 
geen enkel agendapunt afgerond. Of het nu 
gaat om wél of geen fi etspad bij de Roerdom-
plaan of over de pilot van het verwerken van 
gescheiden afvalstromen in de wijk Merlenho-
ve. Alles wordt naar de toekomst geschoven.
Ik zie bij de oppositie een soort gelatenheid in 
de Raadzaal. En dat heeft niets van doen met 
een slecht verliezer zijn.
Heemstede kan geconfronteerd worden met 
een schadepost van 16,7 miljoen euro als ge-
plande bouw van een nieuwe Vomar geblok-
keerd blijft. Dat betekent 600 euro per inwo-
ner. Een gezin met 2 kinderen betaalt dus 2400 
euro. Ik zie het college momenteel nogal laco-
niek over die claim doen. Als het zo’n vaart niet 
zal lopen, wil ik weten waarom ik, en met mij 
alle inwoners van Heemstede, daar geen zor-
gen over hoeven maken. 
Of worden we straks geconfronteerd met ho-
gere OZB-aanslagen? 
Ik hoor dan graag of de oppositie nog steeds 
kan worden weggezet als ondemocratisch en 
slechte verliezers.

René Janus, Heemstede

LEZERSPOST
Slechte verliezers of serieus bezorgd?

Smulmenu
bij WIJ

Heemstede - Maandag 1 ok-
tober is er een themamaal-
tijd bij WIJ Heemstede. Dit-
maal: Het Smulmenu. 
De prijs van themadiner is 
€10,25. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 5483828. Plaats: de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. U kunt aan tafel tussen 
17.15-18.00 uur.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Check je financiële haalbaarheid
Goed voorbereid op huizenjacht
Heemstede - Op zaterdag 6 ok-
tober is het de NVM Open Hui-
zen Dag. Ben je op zoek naar een 
koopwoning? Het kopen van 
jouw droomhuis kan gezien de 
huidige woningmarkt een hele 
uitdaging zijn. Belangrijk dus om 
vooraf te weten wat je financiële 
mogelijkheden zijn.

Financieel gezond 
leven en wonen
Een eigen woning is een belang-
rijk fundament voor een financi-
eel gezond leven. Door af te los-
sen op de hypotheek bouw je 
meestal een vermogen op. En op 
de lange termijn kan de waarde 
van je woning ook nog eens stij-
gen.

Dat klinkt goed! Maar dan moet 
je eerst wel in de gelegenheid zijn 
om dat droomhuis te bemachti-
gen. Door de schaarste aan be-
taalbare woningen is het soms, 
vooral in de grote steden, nodig 
om snel te beslissen. Dit vraagt 
om een goede voorbereiding, zo-
dat je vooraf weet of jouw droom-
huis ook betaalbaar is. En of je de 

maandlasten kunt betalen. Dat is 
zeker zo belangrijk om prettig te 
kunnen wonen én leven.

Beste online oriëntatie
Die goede voorbereiding kun je 
bij de Rabobank zelf gemakke-
lijk doen. Voor de derde keer op 
rij is deze bank verkozen tot de 
beste partij voor een online ori-
entatie op een hypotheek (WUA 
onderzoek april 2018). Met on-
ze handige online rekenhulp op 
Rabobank.nl/wonen weet je snel 
waar je aan toe bent en wat jouw 

mogelijkheden zijn. Het invullen 
is eenvoudig en zo gebeurd. Je 
krijgt direct een volledig beeld 
van jouw toekomstige hypotheek 
en maandlasten.
20 jaar korting op een hypotheek
De hoogte van de maandlasten 
hangt onder andere af van de 
hypotheekvorm en de rentevas-
te periode. Kies je voor een hy-
potheek bij de Rabobank met 
een rentevaste periode van 20 
jaar, dan profiteer je nu 20 jaar 
van een extra scherpe hypo-
theekrente. Meer informatie en 
de actievoorwaarden vind je op: 
Rabobank.nl/wonen.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Als je die woning op die droom-
plek hebt gezien, dan wil je na-
tuurlijk snel schakelen. Tijdens 
de NVM Open Huizen Dag op 6 
oktober zijn vestigingen van Ra-
bobank extra geopend voor een 
gratis en vrijblijvend oriëntatie-
gesprek. Handig als je wilt weten 
of de actie ook iets voor jou kan 
zijn. Kijk voor locaties en tijden bij 
jou in de buurt op:
Rabobank.nl/wonen.

Martijn Niesing,  
manager Financieel Advies.

(editorial)

Afscheid van Rood
Je bent 31 jaar jong en dan stopt jouw leven. 
Ja, je was ziek maar dat de dood toch nog zo plotseling kwam… 
Midden in het leven en aan de buitenkant niet altijd te merken 
dat je zo ziek was. Thuis daarentegen was het anders en vloog 
de frustratie je geregeld naar de keel. Onmacht en verdriet waar 
ook jouw naasten mee om moesten gaan, ieder op zijn of haar 
eigen manier.  
Ruim zevenhonderd mensen kwamen naar de Lichtfabriek om 
hun laatste eer aan jou te betonen.  
Een groot afscheid met een zee van bloemen, beelden, muziek 
die je mooi zou vinden en woorden die voelbaar binnenkwa-
men bij eenieder die daar was. Een zaal vol, gevuld met warmte, 
respect, een lach en een traan. Door een haag van fakkels en 
joelende toeschouwers ben je met trots uitgedragen.  
Na het intieme afscheid in de kapel werd je door de vallen-
de sneeuwvlokken en die ene straal zonlicht naar jouw laatste 
rustplaats begeleid. Een plek bij het water en aan een doorgaand 
pad waar geregeld mensen lopen. Stilte was niets voor jou. 
Jouw afscheid is ontstaan uit wie en hoe jij was. Een dag met 
eerbetoon aan jouw leven. 
Niemand kon om jou heen. Rood voor Altijd. 
 
Kim Schubert 
Freelance Uitvaartbegeleider 
voor Ineke Smit Uitvaartverzor-
ging .

Laurens is er niet meer maar zijn 
vrienden zetten zijn gevecht te-
gen Lyme voort. Op 30 septem-
ber organiseren zij een spon-
sorloop. Lees hun verhaal op 
www.roodvooraltijd.nl.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
www.inekesmit.nl

Brasserie De Baas presenteert de 
daghap én een wisselend maandmenu
Heemstede - Brasserie De Baas 
aan de Zandvoortselaan 127 tim-
mert altijd aan de weg. Ook nu 
heeft de gezellige brasserie weer 
iets nieuws. Ten eerste is een 
nieuwe chef-kok aangetrokken. 
Dat is Hans van Honschoten, be-
kend van restaurant ‘Bartje Bloe-
mendaal’. “Het klikte meteen bij 
De Baas”, zegt hij. Hans is enthou-
siast in de keuken gedoken maar 
heeft eerst, in overleg met eige-
naresse Daphne Janssen, de me-
nukaart aangepakt. “De veran-
deringen gaan per 1 oktober in”, 
vertelt Daphne. “Tweemaal per 
maand serveren we op woensdag 
en donderdag een daghap van 
€12,50 en bovendien presenteren 
we elke maand een nieuw drie-
gangenmenu. We hebben veel 
gasten die hier regelmatig komen 
en dan is het wel zo leuk als zij rui-
me keuze hebben. Straks, met de 
wisselende menu’s is er altijd wat 
nieuws te proberen.” Het menu 
kost €31,50. De ‘evergreens’ zoals 
saté, spareribs en tournedos blij-
ven altijd op de kaart. 

Chef-kok Hans geeft aan dat er al-
tijd met de seizoenen wordt reke-

ning gehouden. “Voor 90% is al-
les vers wat we hier bereiden, en 
dat begint al met het brood voor-
afgaand aan de maaltijd. Dat ma-
ken wij zelf. Daarnaast gebruik ik 
alleen producten uit het seizoen. 
Dus geen aardbeien in de winter.” 
Hij is ook voornemens elke week 
een andere vis te bereiden. Te be-
ginnen met zalm. “Dat wordt Gra-
ved Lax”, aldus Hans. “Dat is in 
Deens ‘begraven zalm’, een ge-
recht waarbij de zalm begraven 
ligt onder een heerlijke marina-
de. Gevolgd door wildzwijnfi-
let als hoofdgerecht, met kip en 
een crème de Cassis; het dessert 
bestaat uit een chocoladetaart-
je met vanillesaus en bosbessen.” 
Uiteraard te bestellen met een 
bijpassende wijn. “En daar zijn 
we heel trots op, we schenken 
een prijswinnende wijn, de Ber-
nardus Pon (USA). Maar ook de 
huiswijn, de Elysée ‘Vin Dorado’ is 
heel goed”, zegt Daphne. Ze geeft 
aan dat de maandmenu’s op een 
groot schoolbord in de zaak wor-
den geschreven. Een tipje van de 
sluier voor de komende maan-
den: lamsschenkel met cous-
cous, lekkerbek met verse friet en 

wie een fijne vegetarische maal-
tijd wil, kan dat aangeven zodat 
de chek-kok met de ingrediën-
ten van het seizoen creatief aan 
de slag kan. 

De brasserie is overigens ook 
een prima locatie om een feest-
je te vieren met lekker eten. Van-
af 50 personen kun je het afhuren 
waarbij je toch een intieme set-
ting ervaart. Wie zelf niets te vie-
ren heeft maar wel een leuke the-
ma-avond wil bijwonen is ook 
welkom bij De Baas. “We presen-
teren regelmatig speciale avon-
den zoals binnenkort de Beaujo-
lais primeur avond en op dit mo-
ment de mosselavonden.” Hans 
valt Daphne bij over de digestie-
ven, zoals cognacs en koffielikeu-
ren. “We hebben hier een uitgele-
zen collectie, daar mag best eens 
extra aandacht voor.” 
Op stoom dus, Brasserie de 
Baas. Kennismaken? Kom gezel-
lig langs, de openingstijden zijn 
van woensdag tot en met zondag 
vanaf 16.00 uur.
Tel. 023-8885315.

Joke van der Zee

The Vintage Store verhuist 
naar een deur verderop 
Heemstede - Vanaf deze week is 
The Vintage Store niet meer op 
nummer 37A aan de Cruquius-
weg te vinden maar één deur ver-
derop, op nummer 37 (voorheen 
Martin Schilder). Dit pand is door 
de medewerkers van The Vintage 
Store zo ingericht dat alles op een 
overzichtelijke manier is terug 
vinden van wat u bij The Vintage 
Store kunt en mag verwachten.
Bij binnenkomst in de winkel 
loopt u gelijk tegen de kledingaf-
deling aan en de groots uitge-
stalde meubels.  De kleding en 
de meubels komen nu nog veel 
meer tot hun recht met de grote 
raampartij aan de voorkant.
Het pand bestaat uit twee delen, 
achterin vindt u alle andere be-
kende groepen terug zoals glas- 
en aardewerk, boeken, platen, 
dvd’s, deco-lijsten, speelgoed, 
verlichting en elektronische ap-
paratuur.
Doordat het tweede gedeelte 
een ruim opgezette hal is en de 
artikelen op een speelse maar 
overzichtelijk wijze worden ge-
presenteerd, is dat heerlijk strui-
nen voor de bezoekende klant. 

Op alle artikelen in de tweede hal 
geldt 50% korting, op een paar 
kleine uitzonderingen na.
In de gehele maand oktober 
gaat TVS door met het wegge-
ven van hoge kortingen. Er is 
‘50% openingskorting’ op alle as-
sortimentsgroepen, met uitzon-
dering van de meubels. Op de 
meubels krijgt u oplopend tot 
50% korting. Zoals waarschijnlijk 
al weet zijn dit meubels van be-
kende meubelmerken, met een 
paar kleine foutjes, vaak niet eens 
zichtbaar of ze zijn hersteld. U 
koopt ze voor lage prijzen en dan 
nu ook nog eens kortingen oplo-
pend tot 50%.
U kunt van maandag tot en met 
zaterdag her te gebruiken goede-
ren blijven inleveren, aan de ach-
terkant van het pand.
Bent u niet in de gelegenheid 
om de in te leveren spullen langs 
te brengen, belt u dan met 023-
7600440.
De winkel is zeven dagen in de 
week geopend. Maan- tot vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Leuk dierendagfestijn bij Willemse dierenvoeders 
Regio - – Zondag 30 september is 
het dierendagfeest en dat viert de 
grootschalige dierenwinkel Wil-
lemse dierenvoeders in Vijfhuizen 
dit jaar met een echte Fun Mar-
ket. Speciaal voor deze feestelijke 
aangelegenheid is de winkel zon-
dag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Tussen 11.00 en 15.00 uur ge-
niet je ook nog eens van de leuk-
ste activiteiten. 

Kom langs en bezoek de leuk-
ste stands en kraampjes boor-
devol informatie en met prachti-
ge producten en scherpe aanbie-
dingen, van onder andere Hunter, 
Snobbs, Vogelbescherming Ne-
derland en Prins Petfoods en Na-
tural Health. 

Misschien ga jij naar huis met zo’n 
grappige karikatuurtekening van 
je huisdier, tussen 11.00 en 14.00 
uur is een echte karikaturist aan-
wezig. Ook kan je hond lekker ra-
votten in de hondenballenbak.

Kom ook langs bij de Pets Health 
dierenkliniek voor een gratis huis-
dierkeuring en ontwormings-
kuur. Wie weet win jij de hoofd-
prijs voor je huisdier: een maand 
lang gratis voer van Royal Canin! 
Je kunt je vooraf aanmelden via 
023-3030350 of in de winkel.

Breng tot en met aankomen-
de donderdag een voerbak van 
je hond, kat, knaagdier of vogel 
naar de winkel. Willemse dieren-
voeders zorgt ervoor dat deze op 
30 september gevuld klaarstaat 
met allerlei lekkers.

Neem zeker ook je kinderen mee 
naar de winkel. Laat ze schmin-
ken als hun favoriete dier en 
kom de koe melken en vul je glas 
met… limonade in plaats van 
melk! Ook kunnen kinderen de 
mooiste kleurplaat maken. Door 
inlevering van de kleurplaat die 
in de winkel is op te halen of te 
downloaden van de site, kun-

nen kinderen kans maken op een 
mooie prijs.

Profiteer het hele dierendag-
weekend van beestachtige die-
rendagaanbiedingen. Lever je 
oude honden- of kattenmand in 
en ontvang maar liefst 25% kor-
ting op een nieuwe mand voor 
jouw huisdier (m.u.v. lopende ac-

ties en snObbs). Speel mee met 
de leukste winacties in de winkel 
of op Facebook en maak kans op 
spetterende prijzen.

De winkel in Vijfhuizen is geves-
tigd aan de Vijfhuizerdijk 72 en 
heeft ook een eigen Pets Health 
dierenkliniek. Kijk ook op:
www.willemsedierenvoeders.nl

Op zoek naar een theeservies ontworpen 
door H.A. van der Eijnde (1869-1939)
Heemstede - In 2019 is het 150 
jaar geleden dat de beeldhouwer 
H.A. van der Eijnde te Haarlem 
werd geboren.
De Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek en de Histo-
rische Vereniging Haerlem eren 
deze beeldhouwer met een ten-
toonstelling (medio 2019) over 
zijn werk. 

Van der Eijnde is vooral bekend 
geworden als beeldhouwer van 
Scheepvaarthuis te Amsterdam, 
maar ook van vele gevelversierin-
gen aan woonhuizen en bedrijfs- 
en overheidsgebouwen, en van 
meubelen, serviezen en tekenin-
gen.

De samenstellers van de ten-
toonstelling zijn nog op zoek 
naar van een zilveren theeser-
vies of onderdelen ervan (zie fo-

to) resp. uitgevoerd door J.M. 
van Kempen en Zn te Voorscho-
ten.  Bent u in het bezit hiervan, 
of kent u iemand die dit servies 

heeft, en het in bruikleen wil ge-
ven, neem dan contact op met 
Remmert Pels (06-13740235) of 
 rj.pels2@quicknet. Film&Lunch: 

Dorst (2017)
Heemstede - Woensdag 3 ok-
tober kunt u een film kijken en 
lunchen bij WIJ Heemstede. Co-
co heeft geen flauw idee wat ze 
met haar leven moet. Totdat haar 
moeder Elisabeth ziek blijkt. Ze 
grijpt het nieuwe doel in haar 
leven met beide handen aan 
en trekt bij haar moeder in. Een 
zwartkomisch familiedrama over 
goede  bedoelingen, idiote ver-
wachtingen en de onvervulbare 
hunkering naar verbondenheid. 
De aanvang van de film is 20.00 
uur. Entree €7,-. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of
5483828.

Daphne, Hans en Britt.

3D festival
Regio - MAAK Haarlem organi-
seert op zaterdag 6 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur een open dag. 
Op het MAAK Haarlem (Oudeweg 
91-95) terrein zijn zo’n 35 bedrij-
ven gevestigd.

Een deel daarvan richt zich op 3D 
Print, 3D Ontwerp en 3D Design. 
Van restafval worden nieuwe pro-
ducten gemaakt, kite- en surf-
boards, bijzondere meubelstuk-
ken en je vindt er een 3D Creati-
on Lab. 
Info: www.maakopen.nl.
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‘Elisabeth Bas’ viert 25-jarig bestaan
met concert op zondag 14 oktober
Regio - Vrouwenkoor Elisabeth 
Bas bestaat 25 jaar en viert dit 
met een jubileumconcert op zon-
dag 14 oktober. 

In 1993 werd het koor opgericht 
door moeders van wie de kinde-
ren in een van de kinderkoren 
van de bekende Haarlemse diri-
gent Elleke Bijsterveld zongen. Zij 
wilden dolgraag ook zelf zingen, 
zetten het koor op en Elleke was 
de eerste dirigent. Omdat zij zich 
graag in hun naam wilden verbin-
den met een initiatiefrijke, sterke 
vrouw kozen zij voor een vrouw 
van wie de bewogen levensge-
schiedenis en de beeltenis tot het 
cultureel erfgoed behoren: Elisa-
beth Bas. U kunt deze 17e eeuwse 
herbergierster zien in de eregale-
rij van het Rijksmuseum op een 
portret van Ferdinand Bol.  

25 koorjaren zijn voorbij gevlo-
gen. Vier jaar met Elleke Bijster-

veld, 19 jaar onder leiding van 
Henny Brouwer en sinds 2 jaar 
met Dirk Kaandorp als dirigent. 
Jaarlijks wordt er een lunchcon-
cert in de  Bavokerk en een kerst-
concert  gegeven en wordt er ge-
zongen bij het Korenlint. Tussen-
door vinden er geregeld ook bij-
zondere optredens plaats zoals 
een Duinconcert of een concert 
bij de opening van een kunst-
evenement. Iedere week wordt 
er met heel veel plezier in het Ro-
senstock Huessyhuis gerepeteerd 
uit de schatkist van het opge-
bouwde repertoire. 

Het programma van het feest-
concert is een reis door 25 jaar re-
pertoire en de ontwikkeling die 
het koor in die tijd heeft doorge-
maakt: van eenvoudige volksme-
lodieën tot meer complexe klas-
sieke muziek.  Het bevat meer-
stemmige arrangementen van 
volksliederen uit diverse landen 

en liederen van componisten als  
Mendelssohn, de Sermisy, Kodály, 
Mozart en Shaw.  Een groot deel 
van de liederen wordt a capella 
gezongen. Voor een extra feeste-
lijk tintje wordt een aantal  stuk-
ken begeleid door een of enke-
le instrumenten: een fagot, een 
hobo, een fluit en/of een piano. 
Zij zullen ook een enkel instru-
mentaal intermezzo verzorgen. 

Vrouwenkoor Elisabeth Bas onder 
leiding van Dirk Kaandorp. Jubile-
umconcert met liederen van o.a. 
Mendelssohn, de Sermisy, Kodály, 
Mozart en Shaw. Met medewer-
king van een klein instrumentaal 
ensemble. 

Het concert begint om 15.00 uur 
in de Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem.
Kaartverkoop via:
www.elisabeth-bas.nl en via de 
leden.

“De Vrolijke Noot” krijgt dahlia
Geerlings kweekt een Happy Tune
Heemstede - Het kan wel een 
paar jaartjes duren, maar dan heb 
je wat moois. Het is Jan Geerlings 
van Geerlings dahlia`s gelukt om 
zijn droomdahlia door vasthou-
dend te  blijven kruisen, uitein-
delijk te kunnen kweken. Daarna 
ga je vermeerderen , tien dahlia`s 
worden er honderd en die wor-
den er duizend. Ze stonden er 
prachtig bij op de dahliavelden 
van Geerlings.
Zondagmiddag doopte hij die 
prachtige rode dahlia met de 
naam “Happy Tune”.De naam, be-
dacht door Mariska Pool, harpis-
te en leidster van muziekschool 
de Vrolijke Noot. De  dahlia die 
begint met gele met rode accen-
ten, wordt volwassen als een ro-
de met in het hart een trompetje. 

Kabouters kunnen soms de Hap-
py Tune op hun iPad horen. De 
gasten hoorde de tune op de 
harp van Mariska Pool die de dah-
lia in ontvangst mocht nemen. 
Als dankwoordje had zij een du-
et van Jules de Corte dat zij zong 
met Hans de Boer. Het lied van de 
onmacht van de kleine mens. Een 
radiotopper uit 1957 met hier het 
laatste couplet:

Ik zou wel eens willen weten,
waarom zijn de mensen zo moe
Misschien door hun jachten en
jagen
Of misschien door hun tienduizend 
vragen
En ze zijn al zo lang onderweg naar 
de vrede toe
Daarom zijn de mensen zo moe.

Wethouder Sjaak Struif feliciteer-
de de muziekschool  De Vrolij-
ke Noot met hun dahlia. Zij ver-
zorgen hun optredens  met door 
hen opgeleide kinderen in onder 
andere verpleeghuizen, voor , pa-
tiënten met Alzheimer, vrijwilli-
gers, mantelzorgers die niet moe 
worden van zorgen, eerder over-
uren draaien. Alle lof voor de fa-
milie Geerlings met hun paradijs 
in Heemstede aan de Kadijk, waar 
je de mooiste dahlia’s zelf kunt 
plukken. Wat klonk dat klassieke 
menuet dat Hans op gitaar speel-
de met de harp van Mariska toch 
mooi. Muziek maken is mooi, net 
als dahlia`s kweken, dat noemen 
ze passie!

Ton van den Brink 

Wethouder Sjaak Struijf, Jan Geerlings, Mariska Pool en Elly Geerlings.

HBC maakt kennis met voetbal in de derde klasse
Heemstede - Na zeven seizoe-
nen in de 4e klasse verdiende 
HBC het afgelopen seizoen pro-
motie naar de 3e klasse. Na een 
goede serie oefenwedstrijden 
werd er zondag 23 september af-
getrapt voor de eerste krachtme-
ting in de nieuwe competitie. Te-
genstander ZSGOWMS de in 1996 
gefuseerde Amsterdamse ver-
enigingen ( Zonder Samenspel 
Geen Overwinning en Wilskracht 
Maakt Sterk). Er ontspon zich 
een aardige wedstrijd waarin ZS-
GOWMS voetballend iets meer in 
huis had dan HBC. De club speelt 
al jaren afwisselend in de 2e of 
3e klasse, waardoor zij op dit ni-
veau meer ervaring hebben. De 
club heeft zich deze zomer, net 
als HBC,versterkt met een aantal 
ervaren spelers. ZSGOWMS be-
schikt over razendsnelle buiten-
spelers. De behendige gelegen-
heidsspits Sidney Schmeltz was 
lastig te bespelen voor de HBC 
verdediging. ZSGOWMS is een 
titelkandidaat, dus HBC trof het 
niet in de eerste wedstrijd met 
deze tegenstander. HBC moest al-
le zeilen bijzetten maar speelde 
zeker niet slecht en kreeg gedu-

rende de wedstrijd ook kansen. 
Na twee minuten spelen kopte 
Scheltz al vol op de vuisten van 
HBC doelman Bram Verhagen en 
herhaalde dat een paar minuten 
later opnieuw.
Spits Luke Vahle kreeg geen haar 
ruimte van de ZSGOWMS verde-
digers. Toch was hij nuttig voor 
HBC als kaatser en het vasthou-
den van de bal voorin. Na een 
voorzet van Van Loon had Vahle 
voor het openingsdoelpunt kun-
nen zorgen maar hij verloor de 
controle over de bal. HBC kwam 
niet zo vaak in de 16 meter van 
ZSGOWMS. Dat de rust met 0-0 
werd gehaald bood HBC uit-
zicht om één punt aan dit duel 
over te houden. Een fraaie voor-
zet van Van Loon bracht aanvoer-
der Menno Grijsen in een posi-
tie om eens flink uit te halen. Zijn 
schot spatte uiteen op de lat bo-
ven de ZSGOWMS doelman. Een 
HBCdoelpunt had de wedstrijd 
een heel andere wending kun-
nen geven. HBC moest na 76 mi-
nuten toch capituleren. Invaller 
Guerain rommelde wat bij de eer-
ste paal waar HBC verdedigers en 
doelman Verhage tegenstand bo-

den. Opeens lag de bal vlak voor 
de doellijn, waarna Doganay Göc 
ZSGOWMS op voorsprong kon 
zetten. Coach Ketting bracht ver-
se krachten binnen de lijnen. Al-
les op de aanval gooien was het 
devies. ZSGOWMS moest terug 
maar leek niet erg onder de in-
druk. Vlak voor tijd maakte doel-
man Verhage een onnodige over-

treding. Hij kreeg daarvoor een 
penalty om de oren die door Göc 
werd benut. De eindstand 0-2 
was terecht.  HBC heeft zeer ver-
dienstelijk kennisgemaakt met 
een stapje hoger. Zondagmiddag 
gaat HBC op bezoek bij Bloemen-
daal. 

Eric van Westerloo

Foto: Eric van Westerloo

HBC G1–Uitgeest G1 2-4 
Het debuut
Heemstede - Deze zomer stond voor HBC G1 in het teken van 
mutaties. Twee spelers zijn vertrokken, maar gelukkig is het ook 
gelukt om daar nieuwe spelers voor aan te trekken. Matthijs en 
Bodiam hebben zich aangemeld en na een paar keer trainen zijn 
ze klaar voor de wedstrijden. De thuiswedstrijd tegen Uitgeest 
(afgelopen weekend) was hun debuut bij het G-voetbal bij HBC.
 
De complete selectie stond trouwens te trappelen om de uitglij-
der van vorige week recht te trekken. Met het idee dat de aan-
val de beste verdediging is startte coach George met maar liefst 
vier aanvallers. De vaste spits Arjen kreeg vandaag ondersteu-
ning van Davy, Gert-Jan en debutant Matthijs. Dat concept werk-
te goed, want HBC maakte het eerste doelpunt, 1-0. Jeroen en 
Martijn waren de controleurs op het middenveld en ontregelden 
het spel van Uitgeest. Liban en Maarten hadden het achterin des-
ondanks niet makkelijk. Keeper Sebastiaan moest zelfs twee keer 
de bal uit het net halen. Het mooiste moment van de wedstrijd 
betekende de gelijkmaker. Jeroen veroverde de bal op het mid-
denveld. Zijn pass op Davy was perfect. Net als de aanname van 
Davy. Arjen, even losgelaten door Uitgeest, liet de keeper kans-
loos. Met 2-2 de rust in was niet gek.
 
De tweede helft was iets minder van HBC kant. Het spel werd 
wat rommelig en de energie vloeide uit de spelers weg. De coach 
bleef met wissels proberen nog nieuw elan binnen de lijnen te 
krijgen. Johan en Stijn, de debutant van vorige week, streden 
voor wat ze waard waren. Net als Bodiam, die zijn debuut maak-
te als stoere verdediger, konden zij een nieuwe nederlaag helaas 
niet voorkomen.
 
Met twee vrije weekenden en wat extra training voor de boeg 
gaan we met dit nieuwe team vast mooie resultaten halen...

Ingezonden sport

Appartementen Spaarnelicht gasloos opgeleverd
Spade de grond in voor woontorens
Heemstede - Naast het Spaar-
ne ziekenhuis Heemstede is men 
begonnen met de voorbereiding 
voor de bouw van twee woonto-
rens. Het stukje grond waarop de 
torens worden gebouwd is een 
van de weinige bouwlocaties die 
Heemstede nog rijk is. 

Als je niet wilt komen aan het 
wandelbos Groenendaal, het ter-
rein rond het Manpad en de wei-
landen bij Hageveld is er in Heem-
stede niet zo bar veel bouwruim-
te meer over. De nu te bouwen 
woontorens stonden al vanaf 
2006 in de planning. De plannen 
werden wegens de crisis op een 
laag pitje gezet. Nu de economie 
weer aantrekt zijn de plannen uit 
de kast gehaald. Intussen zijn er al 
57 appartementen verkocht nog 
voordat er ook maar één paal in 
de grond is geslagen.
Als je de foto-impressie mag ge-
loven, bieden zeker de hoger ge-
legen appartementen een fraai 
uitzicht over het Spaarne en om-
geving. Er komen totaal 62 koop-
appartementen in het gebouw 
variërend van 85 m2 tot 200 m2. 
Onder het gebouw komt een 
halfverdiepte parkeergarage voor 
de bewoners. Met een hoogte 
van ongeveer 30 meter tornt het 
gebouw flink uit boven de omge-
ving. 

In de gemeenteraad ontstond 
discussie of er wel duurzaam zou 
worden gebouwd. Hoewel er 
weinig middelen openstonden 
voor de gemeente om het af te 
dwingen, is de ontwikkelaar Syn-
chroon toch overgegaan de ap-
partementen gasloos op te le-
veren. In de voorbereiding wor-
den momenteel putten geslagen 
om bodemwarmte te gebruiken 

voor de verwarming en warm wa-
ter. Op 23 oktober start de bouw 
officieel. De nieuwe bewoners 
en overige betrokkenen zijn uit-
genodigd voor een bescheiden 
feestje. Als alles volgens plan ver-
loopt, kunnen de eerste bewo-
ners medio september 2020 hun 
appartementen betrekken. 

Eric van Westerloo

GEEN KRANT?
0251-674433
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IJsbaan Haarlem opent op 
29 september om 12.00 uur
Regio - De koelmachines zijn 
aangezet. Het nieuwe schaatssei-
zoen 2018-2019 gaat beginnen! 
Vanaf zaterdag 29 september is 
de IJsbaan Haarlem weer iedere 
dag open. Om 12.00 uur opent de 
ijsbaan de deuren en kun je jouw 
schaatsen onderbinden en het ijs 
gaan verkennen.

Groot onderhoud
De afgelopen zomer heeft de IJs-
baan hard gewerkt om klaar te 
zijn voor het nieuwe seizoen. 
Er stond een stevige ingreep op 
het programma. In de machine-
kamer zijn de compressoren na 
veertig jaar trouwe dienst ver-
vangen door nieuwe. Om deze 
grote en zware machines te kun-
nen plaatsen moest zelfs het dak 
verwijderd worden. Inmiddels 
snorren fonkelnieuwe compres-
soren tevreden: het ijs maken is 
begonnen. Graadje voor graad-
je wordt de temperatuur van het 

beton verlaagd. Morgen glimt het 
eerste dunne laagje ijs voorzich-
tig op de betonnen vloer. Daar-
na wordt over de komende da-
gen laagje voor laagje het ijs op-
gebouwd, komt de landmeter de 
wedstrijdbanen inmeten en wor-
den de lijnen in de banen getrok-
ken. Over anderhalve week ligt er 
een strakke, glimmende ijsvloer 
klaar voor de schaatsers.
 
Voordelig schaatsen in 
openingsweekend.
In het openingsweekend kan er 
voordelig worden geschaatst. Op 
zaterdag 29 en zondag 30 sep-
tember is het tweede kaartje van 
dezelfde waarde of goedkoper 
gratis. Dit gratis kaartje is op de-
zelfde dag geldig als het aange-
kochte kaart.

De ijsbaan vind je aan de IJsbaan-
laan 2, Haarlem. Tel. 023-5254000 
en www.ijsbaanhaarlem.nl.

Start hardlooptrainingen in oktober
Heemstede - De vakantie ligt al-
weer een paar weken achter ons. 
Misschien zijn er een paar onsjes 
bij je aangekomen van alle ijsjes 
die gegeten zijn tijdens de warme 
dagen. Deze kun je er weer vanaf 
hardlopen. Of misschien ben je in 
de vakantie gaan hardlopen, om-
dat je daar nu de tijd voor had en 
wil je ermee doorgaan. Wat de re-
den ook is, hardlopen is leuk en 
goed voor je lichaam en conditie. 

Op maandag 8 oktober begint 
een nieuwe serie ‘Hardlopen voor 
Beginners’ verzorgd door Lopers 
Company by Enno aan de Binnen-
weg 35 in Heemstede. Voor be-
ginnende hardlopers is er de 13 
weken durende cursus. Eénmaal 
per week loop je mee met een be-
ginnersgroep onder begeleiding 
van een deskundig trainer. Daar-
naast train je zelf 1 á 2 maal per 
week en zo leer je in 7 weken om 
20 minuten in je eigen tempo te 
hardlopen. In de daaropvolgende 
6 weken bouw je dit langzaam uit 
naar 40 minuten hardlopen.

Kun je al 30 minuten aaneen 
hardlopen dan is de Gevorder-
den Light groep, op de maandag-
avond, wat voor jou. Voor de lo-
pers die makkelijk 3 kwartier kun-

nen hardlopen is er de Gevor-
derden groep, die op dinsdag en 
donderdag traint. Wil je met één 
van deze groepen kennismaken? 
Je bent altijd welkom om een 
keer op proef mee te doen.

Bij welke groep je ook aansluit je 
krijgt altijd van een gecertificeer-
de trainer les en een persoonlijk 
schema voor het doel dat jij be-
paalt. Alle informatie hierover 
staat op:
ww.loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen. 

Wintersportseizoen 
Tuday Sports van start
Heemstede - Tuday Sports start 
1 oktober weer met het winter-
sportseizoen, de zaak is open op 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zelfs in het topseizoen zijn ook 
de dinsdagen te bezoeken. De 
supboards maken plaats en de 
ski’s en snowboards komen weer 
volop in de shop te staan. De ski-
schoencollectie is uitgebreid; die 
worden ook op maat gemaakt. 
Er is een ruime collectie winter-
sportmateriaal voor jong en oud, 
skiservice en onderhoud, Ren- 
Tuday verhuur voordelig huren, 
kleding, kinder groeiplan rege-
ling, bescherming en allerlei on-
derdelen en accessoires, alles 
voor de wintersporter.
 
De locatie aan de Nijverheidsweg 
17 is tevens de thuisbasis en pi-
lotstore voor het Nederlandse 
skimerk Turner dat inmiddels z’n 
zesde jaar ingaat en vanaf dit na-
jaar bij diverse Indoor skibanen, 
verhuurpunten en sport shops 
verkrijgbaar is. Ook organiseert 
Tuday Sports het ‘Winter Warm 
Up weekend’, een skiweekend 
medio november. Dit is de ope-
ning van het seizoen voor al-
le relaties van Tuday Sports. Met 
80 deelnemers naar Sölden Oos-
tenrijk en op de Turner Ski’s. 
Dit weekend groeide binnen 
twee jaar van 15 naar 80 perso-
nen. Interesse gewekt?, kijk op 
www.turnersports.nl/solden 

Groots voor de kleintjes
Tuday Sports heeft ieder winter-
seizoen een grote collectie win-
tersportmateriaal voor kinde-
ren en juniors. Door de samen-
werking met collega’s uit de Al-
penlanden heeft Tuday Sports 
voor ieder budget een oplossing. 
Wintersport hoeft niet duur te 
zijn als het om materiaal gaat, bij 
Tuday denken ze altijd ook finan-
cieel met u mee. Aanschaffen of 

huren, huurkopen, kinder groei-
plan, gebruikt materiaal, het is al-
lemaal mogelijk. Zelfs uw oude 
of te kleine materiaal kunt u in-
ruilen, mits nog bruikbaar. Nieuw 
dit seizoen het ‘Ski-abo’ voor kin-
deren. Een ski set op maat huren 
voor een langere periode. Infor-
meer naar de mogelijkheden. 

Korting op Skiservice en 
onderhoud/ RenTuday verhuur
Breng uw materiaal in het voor-
seizoen en u ontvangst 25% kor-
ting op alle onderhoud. Deze ac-
tie geldt t/m medio november. 
Op alles wat gebracht is voor me-
dio november ontvangt u deze 
korting. 
Ook kunt u nu al reserveren voor 
uw wintersportvakantie in huur-
materiaal, RenTuday voordelig 
huren. Verhuurd wordt alleen het 
allernieuwste materiaal en wat 
past bij uw prestatie. Reserveer 
via e-mail, kom ruim van tevoren 
passen en meten en daags voor 
uw vakantie staat alles klaar. Ren-
Tuday, goed en voordelig huren!

Let op: Op  8,9, 10 en 11 novem-
ber: Winter Warm Up Weekend 
Sölden.

Koopzondagen:
25 november, 16 december, 23 
december, 20 januari.
Op 8, 9,10 februari 2019:
Outlet Dagen.

Tuday Funsports & Ski,
Heemstede, 06-39013070
en www.tudaysports.nl.

Ouder- en kindgym bij 
HBC Gymnastics 
Heemstede - In de gymzaal van 
het kindcentrum De Molenwerf 
aan de Cruquiusweg 42 zijn elke 
woensdagochtend twee lesuren 
voor peuters die, samen met een 
ouder, heerlijk willen bewegen. 
Om 9.30 start de eerste groep. 
Door middel van loopoefeningen 
wordt er gekeken wat een kind al 
kan. Daarna worden de grondbe-
ginselen van bewegen doorge-
nomen door over de toestellen 
te bewegen en te rollen en met 

kleinmateriaal te werken. De les 
wordt afgesloten met een dans- 
of zang spelletje. Om 10.30 uur 
start een tweede groep .Een uit-
stekende gelegenheid om samen 
met uw kind plezierig te bewe-
gen en later thuis nog eens over 
te doen. In beide lesuren is nog 
plaats om deel te nemen.
Kijk voor meer informatie:
www.hbcgymnastics.nl of vraag 
informatie aan bij:
info@hbcgymnastics.nl.

Bewegen voor 65+ bij 
GSV-Heemstede
Heemstede - Bij gymnastiek– 
en sportvereniging Heemste-
de wordt al vele jaren zowel op 
de maan- als op de donderdag 
sportles gegeven aan dames en 
heren 65+.
De lessen zijn gericht op de toe-
name van kracht, beweeglijkheid, 
uithoudingsvermogen, coördina-
tie en balans. Het plezier in be-
wegen en het sociale contact zijn 
daarbij een belangrijk element.
Het volgen van de lessen bevor-
dert en onderhoudt de zelfstan-
digheid en zelfredzaamheid. Ie-
dereen kan in zijn/haar eigen 
tempo en op zijn/haar eigen ni-
veau meedoen. Na afloop van de 
les is er gelegenheid om samen 
iets te drinken. U zult merken hoe 
u zich fitter kunt voelen en hoe 
gezellig bewegen kan zijn. De do-
centen hebben voor deze doel-
groep een speciale opleiding ge-
volgd. 
De lessen zijn op maandag 9.30, 
10.30,11.45, 13.30 en 14.30 uur 
alsmede op donderdag 9.30 en 
10.30 uur. Komt u eens kijken of 
met twee gratis proeflessen mee-

doen? De locatie is het GSV-cen-
trum aan de Franz Schubertlaan 
37 in Heemstede.
Voor informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen 
met de voorzitter sectie Gym-
nastiek en Dans, 023-7851531 of 
gsvomnisport@gmail.com.

Zie ook de website:
www.gsv-heemstede.nl/gymnas-
tiek/bewegen voor senioren.

Nieuwe toestellen voor sportschool 
FM Health aan de Kerklaan 
Heemstede - Tien jaar deden ze 
dienst, de Life Fitness toestellen 
bij FM Health, donderdagavond 
werden ze weggehaald en vrij-
dag vervangen door de nieu-
we toestellen. De honderden 
sporters van alle leeftijden kun-
nen vanaf zaterdag 22 septem-
ber weer sporten op de nieuwste 
apparaten. Het is of je een nieu-
we auto krijgt, zo beleven de be-
zoekers van FM Health de nieuwe 
toestellen met de nieuwste snuf-
jes en besturing.
Vrijdag konden de instructeurs, 

wat vermoeid van het sjouwen 
en verhuizen, lekker relaxed bar-
becueën met de klanten en ge-
nieten van wat eigenaar Wouter 
Brans schonk.
Wethouder Sjaak Struijf open-
de de sportzaal waar de nieuwe 
toestellen stonden te blinken. Hij 
vond de sportschool FM Health 
een gemeenschapsclub, waar ie-
dereen kan bewegen op zijn ei-
gen tijdstip. Hij kende verrassend 
veel clubleden en was verrast dat 
leden van zijn voetbalteam die hij 
zelf traint, ook hier hun conditie 

op peil houden. “He, trainen jullie 
hier ook al”? Met een schaartje, 
formaat nagel, knipte hij het  lint 
door en konden de bezoekers, 
met de bubbels in de hand, be-
zit nemen van de nieuwe aanwin-
sten. Voor velen was het een ge-
voel van: “even een nieuwe auto 
uittesten”. De enthousiaste verha-
len kwamen los, iedereen had zo 
zijn favoriete toestellen die gelijk 
uitgeprobeerd werden. Dat werd 
een vrolijk sportuurtje.

Ton van den Brink 

Opening door wethouder Sjaak Struijf.

Lezing: De Barnsteen route
Heemstede - Barnsteen is ver-
steend hars, dat veel langs de oe-
vers van de Oostzee gevonden 
wordt. In de oudheid verzamel-
den bewoners van de Oostzee-
kust barnsteen om er sieraden 
van te maken en het te verhan-
delen. Via deze handel kwam het 
barnsteen uiteindelijk in het Mid-

dellandse Zeegebied terecht. De 
route bestond al in de Bronstijd: 
in Griekse graven uit Mycene (17e 
en 16e eeuw v.Chr.) zijn kralen en 
andere sieraden van barnsteen 
gevonden. Volgens latere Griek-
se mythen waren stukjes barn-
steen de gestolde tranen van de 
goden.  De Romeinen wisten, dat 
het hars van bomen uit het noor-
den was. Zij rekenden barnsteen 
tot de meest kostbare stenen, die 
zij kenden. In Romeinse graven 
in Nederland zijn verschillende 
voorwerpen van barnsteen ge-
vonden. In de oudheid zijn langs 
de hele route van de Oostzee tot 
aan de Middellandse Zee prach-
tige sieraden van barnsteen ge-
maakt. De Barnsteenroute wordt 
gevolgd van Denemarken tot de 
Middellandse Zee en verder naar 
Mesopotamië en Egypte. Deze le-
zing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op 1 oktober om 13.30 uur. En-
tree is €10,-. Opgeven: www.wij-
heemstede.nl  en (023)5483828.





27 september
  ‘Woman in Black’, Haarlem-
merhout Theater, V Olden-
barneveltlaan 17, Haarlem. 
20.15u. Kaarten via: www. 
h a a r l e m m e r h o u t t h e a t e r.
nl. Daarna: vrij 28/9, zo 30/9, 
vr 5/10 en zat 6/10.

4 oktober
  Dierendagconcert bij fa Heems, 
Havenstraat 49 Heemstede. 
17.30, 18.15 en 19u. Kom met 
je huisdier. Concert verzorgd 
door Pool Muziek en Stichting 
de Vrolijke Noot.

  Lezing Meine Pieter van Dijk 
over het succesverhaal van 
Ethiopië. Pauwehof, Wilhelmin-
aplein Heemstede. 20u. Geen 
entree/bijdrage welkom.

  Auteur Jaap Robben, 20.00 uur,  
te gast bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Toegang: €7,50. Reserveren: 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

  Informatieve avond over aan-
pak eenzaamheid bij WIJ 
Heemstede, De Luifel, om 
20.00 uur. Entree: €5,-. Opge-
ven via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

28 september
  Lezing auteur Rosita Steen-
beek ikv Bella Italia, 20u. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Toegang: 
€7,50. Reserveren gewenst: 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

28 en 29 september
  Nazomerevenement ‘Bella Ita-
lia’ van WCH in winkelstraten 
van centrum Heemstede. Div 
activiteiten, muziek en proe-
verijen.

5 oktober
  Nationale voorleeslunch 
voor senioren met Voorlees-
lunchverhaal van Yvonne 
Keuls. Bibliotheek Heemstede, 
Plein1, gratis toegankelijk: 
11.30–13.00 uur. Aanmelden 
gewenst, via klantenservice Bi-
bliotheek of www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

  Feestelijke opening Plein1, Ju-
lianaplein 1 Heemstede. Multi-
functioneel gebouw met oa Bi-
bliotheek Heemstede. Va. 13u.

5  en 6 oktober 
  Extra voorstellingen The Wo-
man in Black, Haarlemmerhout 
Theater, V Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem. 20.15u. Kaarten 
via: www.haarlemmerhout- 
theater.nl.

29 september
  Kinderkledingbeurs, gymzaal 
Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
9 Heemstede. 11-12.30u. Af-
gifte te verkopen kleding: vrij-
dag 28 september, 20-22.00u. 
Info en aanmelden: kleding-
beursjacoba@gmail.com.

  Cabaretière Louise Korthals 
met ‘Alles is er’ in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 20.15u. 
Entree: €19,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl. The-
aterlijn: 023-5483838 of aan de 
zaal.

▲

  Live band Harlem oil in Café 
de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 
103, Heemstede. 21u. Info:  
023-5286035.

13 oktober
  Moord in de coulissen, stuk 
van Toneelgroep Vondel. In de 
Luifel, Herenweg 96, 20.15u. 
Kaarten: www.toneelgroep-
vondelhaarlem.nl.

30 september
  10.000 stappenwandeling. 
Start: 10u. Bij achterzijde station 
Heemstede-Aerdenhout.

7 oktober
  Wandeling Woestduin in Voge-
lenzang. 11u 12.30u. Vertrek-
punt: Parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin. Reserveer op 
www.gaatumee.nl.

14 oktober
  Jubileumconcert vrouwen-
koor Elisabeth Bas, Doops-
gezinde Kerk Haarlem, Fran-
kestraat 24. 15u. Kaarten: 
www.elisabeth-bas.nl en via 
koorleden.

1 oktober
  Lezing Barnsteenroute, De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 13.30u. 10,- entree.  Opge-
ven: www.wijheemstede.nl  en 
(023)5483828.

  Themadiner WIJ Heemstede, 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 17.15u. Reserveren kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 5483828.

3 oktober
  Van 10.00-15.00 uur boeken- 
en puzzelmarkt in Woonzorg-
centrum Bosbeek, Glipperdreef 
209, Heemstede.

  Knutselclub jeugd, WIJ Heem-
stede, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. €5,-. Opgeven: 
5483828.

10 oktober
  Lezing Plastic Soup Sur-
fer Merijn Tinga op colle-
ge Hageveld, Heemste-
de. va. 19.30u. Aanmelden: 
h.lankveld@heemstede.nl. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

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

14 26 september 2018

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Dierendagconcert bij ‘Heems sinds 1822’
Heemstede - Op donderdag 4 
oktober is het Wereld Dierendag. 
Op deze dag organiseert Heems 
sinds 1822 in samenwerking met 
Pool Muziek en Stichting De Vro-
lijke Noot een ‘Dierendagconcert’ 
in de winkel aan de Havenstraat 
49 in Heemstede.  

Pool Muziek organiseert regel-
matig woonkamerconcerten op 
de Wagnerkade, in concertzaal-
tjes in de regio, in verzorgingste-
huizen en voor Stichting De Vro-
lijke Noot. 
Deze stichting organiseert vrolij-
ke, muzikale evenementen voor 
mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking en oude-
ren. Bedoeld voor mensen die blij 
worden van muziek.

Hoe dieren reageren op mu-
ziek is al vaker onderzocht. Bij 
de Gedragskliniek voor Dieren in 
Utrecht schrijft men: Alle soorten 
muziek kunnen kalmerend wer-
ken, zolang ze maar ‘kabbelen’ en 
niet teveel pieken in frequentie 
en volume bevatten. Als het bij 
honden zo werkt, dan kunnen we 
misschien voorzichtig stellen dat 
dit voor alle diersoorten geldt. 
Licht klassieke muziek lijkt dan 
meestal de beste optie.

Pool muziek is altijd opzoek naar 
unieke locaties om concerten te 
geven. Al jaren is de familie Pool 
klant bij de firma Heems voor hun 
katten en hun mooie vijver in de 
tuin. Op zoek naar een nieuwe lo-
catie reageerden de gebroeders 

Heems spontaan en stelden hun 
winkel beschikbaar voor dit unie-
ke concert. “Even de kooien aan 
de kant en een muziekplein is ge-
boren in de winkel”, vindt men bij 
Heems.

In de winkel, bij de dierenafde-
ling, wordt het concert gegeven 
door kinderen van de les prak-
tijk Pool Muziek. De kinderen, van 
7 tot 12 jaar, spelen op de piano, 
de harp of zingen dierenliedjes. 
De familie Pool, Marja, Mariska 
en Amir, zal hun leerlingen hierbij 
begeleiden. Hier is in het eerste 
deel van het lesjaar al veel op ge-
oefend. Nu kunnen ze het in een 
Dierendagconcert laten horen 
aan hun ouders, familie, vrienden 
en alle andere belangstellenden 

die dit unieke concert willen bij-
wonen.
Vanaf 17.30 uur bent u van har-
te welkom aan de Havenstraat 
49 in Heemstede. Er worden drie 
uitvoeringen gegeven: om 17.30 
uur, om 18.15 uur en om 19.00 
uur. Loop gezellig even binnen 
(met uw huisdier), de koffie staat 
klaar en luister naar deze leuke 
dierenmuziek.

Extra voorstellingen ‘Woman in Black’
Regio - Het huisgezelschap van 
het Haarlemmerhout Theater 
opende vrijdag 14 september j.l. 
haar theaterseizoen met het hui-
veringwekkende spookverhaal 
The Woman in Black. Wegens suc-
ces en de grote vraag naar kaar-
ten worden er twee extra voor-
stellingen gespeeld op vrijdag 5 
en zaterdag 6 oktober aanstaan-
de.

Al meer dan 30 jaar is deze voor-
stelling te zien op het Londense 
West End. Miljoenen bezoekers 
zijn daar al getuige geweest van 
deze aangrijpende en angstaan-
jagende toneelvoorstelling. 

De jonge advocaat Arthur Kipps 
krijgt de opdracht om de begra-
fenis van Alice Drablow bij te wo-
nen en haar nalatenschap uit te 
zoeken. Hij heeft er geen enkel 
idee van dat achter de gesloten 
luiken van haar grote huis gru-
welijke geheimen schuilgaan. 
Pas wanneer hij bij de begrafenis 
een glimp opvangt van een jon-
ge vrouw met een uitgeteerd ge-
laat die geheel gekleed is in het 
zwart, begint hem een ongemak-
kelijk gevoel te bekruipen.
Jaren later, als oudere man, is Ar-
thur geobsedeerd geraakt door 
het idee dat hij en zijn familie ver-
vloekt zijn door de spookachtige 

RAP Fotografie

vrouw in het zwart. In zijn poging 
het kwaad te bezweren, neemt hij 
een acteur in de hand om samen 
met hem zijn ervaringen na te 
spelen. Maar als het verhaal zich 
ontvouwt, begint de grens tussen 
werkelijkheid en herinnering on-
heilspellend te vervagen...

Een laatste kans om deze voor-
stelling te kunnen zien in uw 
Haarlemmerhout Theater. 

De regie is in handen van Loulou 
Rhemrev en wordt gespeeld door 

Marcel Oosterwijk en Thomas Ter-
stal. 

The Woman in Black is nog te 
zien op donderdag 27 september 
(laatste kaarten), vrijdag 28 sep-
tember (uitverkocht) en zondag 
30 september. De extra voorstel-
lingen zijn op vrijdag 5 en zater-
dag 6 oktober. 
Aanvang om 20.15 uur in het 
Haarlemmerhout Theater, van Ol-
denbarneveltlaan 17, Haarlem. 
Kaarten via:
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Inzamel-  en verkoop boekenactie 
voor het hospice was groot succes
Heemstede - Leuk dat zoveel vrij-
willigers plezier beleven aan de 
actie van Boekhandel Blokker om 
de Stichting Hospice Groep Haar-
lem en Omsteken te steunen met 
de verkoop van boeken die klan-
ten inleverden. 

Woensdagochtend 19 september 
had burgemeester Astrid Nien-
huis samen met wethouder Sjaak 
Struijf de verkoop goed in han-
den. De burgemeester kocht ook 
boeken voor haar zoons en praat-
te veel met de vrijwilligers van 
het Hospice. Ook goed om met 
zoveel klanten even een praat-
je te maken en meningen te ho-
ren. Daarnaast was de opdracht 
om veel boeken te verkopen een 
leuke uitdaging wat hen overi-
gens beiden goed afging. In de 
middaguren werden zij afgelost 
door wethouders Annelies van 
der Have en Nicole Mulder die 
beiden ook genoten van het con-
tact met de klanten. Arno Koek 
van Blokker was ook blij met part-
timers: Heleen Hooij, oud-wet-
houder, raadsleden Rozemarijn 
Baars (VVD) en Olav Lommerse 
(HBB) die er niet genoeg van kre-
gen. Olav was er bijna alle dagen. 
Bijna-buurman van Arno, Rene 
Janus met zijn vrouw Annemie-
ke, hij was eerder secretaris van 
de winkeliersvereniging, kwamen 
ook helpen. Alle beetjes helpen, 
al die uurtjes vrijwilligershulp, ze 
zorgen toch maar dat de euro’s 
binnenkomen voor het goede 
doel. Gehoopt werd om €10.000 
op te halen voor stichting Hos-
pice Groep Haarlem en Omstre-

ken. Dat is een nettobedrag want 
er zijn geen kosten aan die actie 
verbonden.
Gelukkig is het bedrag ruim-
schoots gehaald. Brantjes Con-
tainers leverde gratis de opslag 
voor de boeken met een gro-
te container. Er waren echter te 
veel boeken ingezameld in drie 
dagen, meer dan 25.000 boeken, 
een deel kon opgeslagen wor-
den in kooien van Centraal Boek-
huis, de marktkramen had J. Pel 
en Zonen gratis gebracht en op-

gesteld. De gemeente had gratis 
de vergunning verleend en B&W 
Office van de Binnenweg maak-
te de banieren. De koplopers van 
de schrijvers die veel verkocht 
werden waren Dan Brown, Pe-
ter Buwalda en Nicci French. Bij 
de kinderen was Pinkeltje favo-
riet. De kunstboeken brachten 
ietsje meer op maar waren nog 
altijd spotgoedkoop. Alle local
heros bedankt!

Ton van den Brink 

De boekenmarkt heeft €10.499 opgebracht en daar zijn de organisatoren 
hartstikke blij mee.

De herfst is weer ingetre-
den. Met dit weer pak ik lie-
ver de bus dan de fiets. On-
derweg stapte een moe-
der in met twee dreinen-
de en klierende kinderen. 
Zij was aan het bellen en 
de kids wilden natuurlijk 
mama’s aandacht. U her-
kent vast wel dit beeld. En 
ja hoor, een hele lege bus 
en de twee kinderen gaan 
precies op de zitplaatsen 
zitten pal achter me. Alsof 
de duvel ermee speelt, ik 
trek het altijd aan.

Moe keek wel uit, die ging 
zonder blikken of blozen 
juist aan de andere kant 
op de bank zitten en sto-
icijns door met haar mo-
biel in de vorm van whats 
app. Zo had ze zelf geen 
last van haar kinderen. 
Ik voelde dan weer een 
hand, dan weer schoppen 
en dan was het weer gillen. 
Ma Whats app deed niets, 
riep haar kinderen niet tot 
de orde en had alleen maar 
oog voor haar mobieltje. Ik 
vind kinderen best leuk en 
ik neem het deze kinderen 
niet eens kwalijk. Ik neem 
het de ouders wel kwalijk. 
Die verzuimen hun kin-
deren grenzen aan te ge-
ven en aandacht te geven. 
En dat moet jij als buiten-
staander allemaal maar 
leuk en goed vinden. Nee, 
de mobiele telefoon in 
kwestie is te allen tijde be-
langrijker. Egoïsme gevoed 
door het bereik van een te-
lecomprovider. Het gillen, 
trappen en schoppen te-
gen de bank ging intussen 
onvermoeid door.

Plots kreeg ik een maf idee-
tje. Ik stond op van de bank 
en ging luidkeels pal voor 
ma Whats app een aria uit 
een opera van Puccini zin-
gen. Ma What’s app keek 
verstoord op en keek me 
vuil aan. Nu had ik dus wel 
haar aandacht. Ik keek haar 
aan en zei: “Tja, ik dacht dat 
u mijn aria net zo leuk zou 
vinden zoals ik het geklier 
van uw kinderen zo weet te 
waarderen.”
Dacht u dat het kwartje nu 
bij ma What’s app was ge-
vallen? Welnee, haar inle-
vingsvermogen was net zo 
groot als het aantal woor-
den in haar whats app be-
richt. Op de valreep kreeg 
ik nog een grote mond toe, 
waarvan ik de inhoud maar 
niet hier op papier zet om 
het fatsoenlijk te houden. 
Boos stapte ze uit met haar 
twee koters bij de volgen-
de halte.

Ik had echter mijn doel 
toch op ludieke wijze be-
reikt. En achteraf was dat 
best kinderspel.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Kinderspel

Heemstede - Woensdag 3 okto-
ber komen de jongens en meiden 
van de Knutselclub weer bijeen.

Ze maken iets met materiaal dat 
ze zelf kiezen. De knutselclub is 
er voor jongens en meisjes van 
5 t/m 10 jaar, van 13.30 tot 15.00 
uur, in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Kosten: €5,-.
Aanmelden: 5483828. 

Knutselclub 
kiest zelf
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Vrijdag 5 oktober
Feestelijke opening multifunctioneel 
gebouw Plein1
Op vrijdag 5 oktober 2018 tussen 
13.00 en 17.30 uur zijn Heemstedenaren 
en andere belangstellenden van harte 
welkom bij de feestelijke opening van 
Plein1 aan het Julianaplein 1. 

Tot 16.00 uur vinden er doorlopend 
presentaties en demonstraties plaats door 
de samenwerkende partners in Plein1. Dit 
zijn: bibliotheek Zuid-Kennemerland, politie, 
Kennemerhart, Kinderopvang Op Stoom, 
Roads, RIBW, WIJ Heemstede en de Drive 
(onderdeel van De Zorgspecialist). 
Bezoekers kunnen het hele gebouw bekijken. 
De vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer 

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 94: een grijze 

damesfiets, merk On the Road, een zwarte 
damesfiets, merk PonSport, een zwarte 
damesfiets, merk Limit, een groene 
damesfiets, merk Puch

- Binnenweg, ter hoogte van 149: een rode 
damesfiets, merk Limit

- Blekersvaartweg, ter hoogte van 57: een 
blauw/zilveren herenfiets, merk Gazelle

- Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 11: een 
grijze damesfiets, merk Giant

- César Francklaan, ter hoogte van kast Stedin 
33: een witte damesfiets, merk Stockvis

- Händellaan, ter hoogte van 2: een groene 

damesfiets, merk Sparta
- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van 

sporthal: een bruine damesfiets, merk 
Batavus, een blauwe damesfiets, merk Trek, 
een grijze damesfiets, merk Union

- Richard Holplein, ter hoogte van halte R-Net: 
een groene herenfiets, merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 4: 
 een zwarte damesfiets, merk Sparta
- Jan Wiegmanlaan 22, ter hoogte van 22: 
 een zwarte herenfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 10 oktober 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Intocht Sinterklaas
Op 21 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het organiseren 
van de intocht van Sinterklaas op 
17 november aan de Van Merlenvaart van 
11.30 tot 12.40 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Herfstlaan/Groenendaalkade (tussen Torenlaan 
en Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de 
Molenlaan (vanaf Zomerlaan) af te sluiten 
tussen 10.30 en 12.30 uur.

Sint op het dak
Op 17 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 
houden van Sint op het dak in de Jan van 
Goyenstraat op 18 november 2018 van 16.00 
tot 18.30 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven voor het 
afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen 
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van 
Ostadeplein) van 16.00 tot 19.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.
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optreden in Plein1 zijn uiteraard ook aanwezig 
om uitleg te geven over het gebouw en 
alle activiteiten. Tussen 16.00 en 16.30 uur 
verrichten wethouder Sjaak Struijf en oud-
wethouder Christa Kuiper de feestelijke 
openingshandeling.

Een uitgebreider programma van deze dag 
staat op www.heemstede.nl (onder Nieuws).



‘Renbaan nog steeds te herkennen in 
huidige landschap Woestduin’
Regio - Wandel zondag 7 oktober 
mee met de gids van Landschap 
Noord-Holland over de schitte-
rende buitenplaatsen Woestduin 
en Vinkenduin, net op de grens 
van Heemstede en Bloemendaal.

De wandeling staat in het teken 
van bijzondere verhalen. Bijvoor-
beeld over de vinkenbaan, waar 
in het verleden, tijdens de vo-
geltrek duizenden vinken en an-
dere vogels werden gevangen 
voor consumptie (!). En over rij-
ke kooplieden die hun geld lieten 
rollen op de paardenrenbaan die 
daarom ‘de vloek’ van Kennemer-
land werd genoemd en uiteinde-
lijk werd verboden. De voormali-
ge renbaan is nog altijd goed te 
herkennen in het huidige land-
schap.
Geniet van de natuur in de herfst 
en van de bijzondere bomen en 
planten die zo typerend zijn voor 

deze buitenplaatsen, terwijl je 
luistert naar de verhalen die de 
geschiedenis tot leven brengen. 
Tip van de boswachter: Trek stevi-
ge wandelschoenen aan.
Zin om mee te wandelen? Reser-

veer op www.gaatumee.nl. De 
wandeling duurt van 11.00 tot 
12.30 uur; het vertrekpunt is het 
parkeerterrein van buitenplaats 
Leyduin, Woestduinweg 4, Voge-
lenzang.

Renbaan 1908, ansicht - Archief Landschap Noord-Holland.

Natuur en Milieuorganisaties blijven 
strijden tegen Duinpolderweg 
Regio - Provinciale Statenleden 
(PS) van Zuid-Holland hebben 
met een meerderheid van stem-
men op 19 september jl. ervoor 
gekozen dat de Oosteinderpolder 
in Hillegom op de schop kan voor 
de aanleg van de Duinpolderweg. 
De oppositiepartijen PvdA en CU/
SGP hielpen de VVD, het CDA 
en D66 aan een meerderheid om 
dit mogelijk te maken. 
De Natuur- en Milieuorganisa-
ties zijn zeer ontstemd dat PS van 
Zuid-Holland hebben gekozen 
voor de middenvariant door de 
Oosteinderpolder. In een persbe-
richt laten zij weten: “Nu is het ge-
bied nog een zeer belangrijk foe-
rageergebied voor weidevogels 
en duizenden andere wintergast-
vogels. In de polder heerst rust en 

stilte wat de vogels hard nodig 
hebben. Begin 2018 trok de Pro-
vincie Zuid-Holland nog 6,3 mil-
joen euro extra uit voor de weide-
vogelbescherming in de provin-
cie. Cynisch dus dat zij enerzijds 
geld uitgeeft voor weidevogelbe-
scherming, maar anderzijds zorgt 
voor landschapsvernietiging in 
de Oosteinderpolder. 
De middenvariant van de Duin-
polderweg lost niets op voor het 
lokale verkeer en zal alleen tot ex-
tra en uitgelokte verkeersdruk-
te gaan leiden op de Weerestein-
straat en Haarlemmerstraat in Hil-
legom, en de Rijksstraatweg in 
Bennebroek. Dit heeft natuurlijk 
gevolgen voor het leefmilieu en 
de gezondheid van de bewoners 
die er wonen.”

De Natuur- en Milieuorganisa-
ties zullen zich bij lokale- en pro-
vinciale overheden blijven ver-
zetten tegen de Duinpolderweg-
plannen. 

De grutto wordt met uitsterven
bedreigd.

Harlem oil live in 
Café de 1e Aanleg
Heemstede - Het live seizoen van 
Café de 1ste Aanleg gaat van start 
met een topper. Zaterdag 29 sep-
tember komt de Haarlemse band 
Harlem oil naar hét live muziek 
café van Heemstede voor een 
spetterend optreden. Vier stoere 
kerels en een schone dame spe-
len cover ballads, dance, rock en 
pop en brengen daarmee onge-
twijfeld het café in beweging.
Een mooie specialiteit van Har-
lem Oil is om niet alleen het re-
pertoire maar vooral het volume 

op de gelegenheid af te stem-
men. Het mag lekker versterkt op 
zaterdagavond  maar het is ge-
woon �jn als je trommelvliezen 
niet worden opgeblazen. En Har-
lem oil is een band die dat heel 
goed begrijpt.
Deze mega enthousiaste pop/
rock coverband speelt een zeer 
breed repertoire en verrast u 
graag met de vergeten nummers. 
De toegang is gratis en Harlem
oil speelt vanaf 21 uur. Hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan.

Amerikaanse toneelklassieker in 
Haarlemmerhout Theater
Regio - Project Fors speelt 5, 6 en 
7 oktober de voorstelling ‘Lief-
desbrieven’. Dit toneelstuk van de 
Amerikaanse schrijver A.R. Gurney 
werd genomineerd voor de Pulit-
zerprijs. ‘Liefdesbrieven’ behoort 
inmiddels tot de Amerikaanse 
toneelklassiekers. Al dertig jaar 
lang spelen verschillende Holly-
woodsterren samen ‘Love Letters’. 
Mia Farrow en Brian Dennehy, Di-
ana Rigg en Martin Sheen, Ri-
ta Wilson en Tom Hanks, alle gro-
te acteurs hebben ergens in hun 
carrière dit ontroerende en soms 
ook komische liefdesverhaal ge-
speeld. In Nederland werd ‘Lief-
desbrieven’ door Anne-Wil Blan-
kers en Paul van Vliet jarenlang in 
verschillende theaters opgevoerd. 
In de versie van Project Fors zullen 
de twee Haarlemse acteurs Lies-
beth Veltman en Jos Ahlers de 
hoofdrollen voor hun rekening 
nemen, onder regie van theater-
maker Marcel Kragt. Het stuk ver-
telt het verhaal van een man en 
een vrouw die voor elkaar voorbe-
stemd lijken. Het lot bepaalt ech-

ter anders en Andrew en Melis-
sa worden nooit een koppel. Wel 
blijven ze elkaar hun hele leven 
lang liefdebrieven schrijven. Hier-
mee houden zij toch hun liefde 
in stand, een liefde die alleen op 
papier kan bestaan. ‘Liefdesbrie-
ven’ is een intieme voorstelling 
die speelt in de bovenzaal van 
het Haarlemmerhout Theater; er 
is maar een beperkt aantal plaat-

sen beschikbaar. De voorstelling 
is te zien op vrijdag 5, zaterdag 
6 en zondag 7 oktober, aanvang 
20.30 uur. Kaarten à € 15,50 (inclu-
sief consumptie) zijn te reserveren 
via: www.projectfors.nl. Bijzonder 
detail is dat er in het decor Haar-
lemse liefdesbrieven en geschie-
denissen zijn verwerkt die het pu-
bliek na a�oop van de voorstel-
ling kan bekijken.

Viool/piano 
duo in de 
Nieuwe Kerk
Regio - Op zaterdag 29 septem-
ber is in de serie Nieuwe Kerk 
Concerten een concert georga-
niseerd met parels uit de kamer-
muziek van het begin van de 20e 
eeuw. Naast een sonate voor vi-
ool en piano van Claude Debussy 
is ook zijn schitterende  ‘Clair de 
Lune’ te horen. Uitvoerenden zijn 
violist Paul Medeiros en pianiste 
Valeriya Zakopay. 
Deze Russische musicienne laat 
graag haar passie horen voor het 
werk van Rachmaninov (o.a. de 
bekende ‘Vocalise’) Het program-
ma wordt besloten met miniatu-
ren van Gabriel Fauré. De uit Ca-
nada afkomstige Paul Medeiros 
is een veel gevraagde violist in 
kamermuziekensemble’s. Daar-
naast geeft hij met veel enthou-
siasme les aan ‘De Vioolschool’ 
in Haarlem. Valeriya Zakopay is 
naast haar concertpraktijk actief 
als docente en als begeleider van 
tal van koren in de Haarlemmer-
meer.
Het concert begint om 15.30 uur, 
duurt een uur en is vrij toeganke-
lijk. Na a�oop is er een deurcol-
lecte. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerk-
plein te Haarlem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Jan Miense Molenaerplein 11, de bouw 

van een kelder onder een garage,  
wabonummer 329023, ontvangen 

 13 september 2018
- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een raam 

in de voorgevel,  wabonummer 327701, 
ontvangen 10 september 2018

- Van Merlenlaan 31, het kappen van 
 20 bomen,  wabonummer 328166, 

ontvangen 11 september 2018
- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een 

dakopbouw,  wabonummer 328412, 
ontvangen 11 september 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, aanpassen gevel 

(kozijn) 1e verdieping, betrekken van het 
balkon bij de badkamer, wabonummer 
311790, verzonden 24 september 2018

- Amstellaan 17, nieuwe kozijnen en voordeur 
plaatsen aan de voorkant van het huis met 
veranderingen in de originele glasindeling, 
wabonummer 315311, verzonden 

 17 september 2018

- Jan van Goyenstraat 6, het verbouwen en 
uitbouwen van de winkel en bovenwoning, 
wabonummer 312425, verzonden 

 20 september 2018
- Kees van Lentsingel 9, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 311655, 
verzonden 17 september 2018

- Laan van Bloemenhove 1, het vergroten van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 324604, verzonden 

 20 september 2018
- Mahlerlaan 5, het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en 

 achtergeveldakvlak + constructieve 
aanpassingen binnen bestaand 
hoofdgebouw, wabonummer 325203, 
verzonden 20 september 2018

- Oudemanslaan 5, het kappen van 
 5 naaldbomen, wabonummer 325398, 

verzonden 20 september 2018

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




