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Achtste editie Heemstede Loop, op 29 oktober
Heemstede – Voor de acht-
ste keer wordt de Heemste-
de Loop georganiseerd. Het  
loopevenement vindt plaats 
op zondag 29 oktober. De 
Heemstede Loop is de af-
sluitende loop van het RSM 
Loopcircuit, Powered bij Run-
2Day Haarlem. Fonds Harte-
wensen van de Hartenkamp 
Groep is als goed doel aan dit 
evenement gekoppeld. 

Verschillende afstanden
De Heemstede Loop kent drie 
afstanden: de Les Petits Fami-
lyRun van 1,5 km, de Runaca-
demy 5 km en de 10 km. Het 
parcours voert de deelnemers 
door het Groenendaalse bos 
en diverse wijken van Heem-
stede. Langs deze fraaie rou-
te worden de lopers aange-
moedigd door vele enthousi-
aste toeschouwers. 

Les Petits FamilyRun
Les Petits kinderopvang heeft 
sport en bewegen hoog in 
het vaandel staan. De Les Pe-
tits FamilyRun is speciaal be-
doeld voor de jonge sportie-
velingen uit Heemstede en 
omstreken. Deze run is voor 
kinderen tot 12 jaar die alleen 
of samen met hun ouders 
een sportieve uitdaging wil-
len aangaan! De start voor de 
groepen 1 t/m 4 is om 10.00 

uur en die voor de groepen 5 
t/m 8 om 10.30 uur.

Bedrijvenloop
Ook dit jaar kunt u weer 
meedoen met een bedrij-
venteam! De bedrijvenloop is 
een ideale gelegenheid om 
samen met uw collega’s een 
gezellige en sportieve mid-
dag te beleven. En een uitge-
lezen kans om relaties uit te 
nodigen. Met een bedrijven-
team kunt u kiezen uit twee 
afstanden: 5 of 10 km. De be-
drijvenlooplocatie is dit jaar 
gevestigd in de kantine van 
HBC tennis, vlak naast de 
start/finishlocatie. Een be-
drijventeam geniet een aan-
tal voordelen: een gereser-
veerde startplaats aan de 
kop van het startveld, toe-
gang tot de businessruim-
te, voor elke deelnemer een 
runningshirt, u ontvangt een 
digitale groepsfoto en het 
team ontvangt vijf startbe-
wijzen. Daarnaast hoort u uw 
bedrijfsnaam omroepen door 
de speaker op de start/finish-
locatie en is er een herinne-
ringsmedaille voor elke deel-
nemer. De winnende ploeg 
krijgt een herinneringstrofee. 
Scholenbokaal 2017
De basisscholen in Heemste-
de zijn druk bezig om met zo-
veel mogelijk leerlingen aan 

de start van de Les Petits Fa-
milyRun te verschijnen. De 
Les Petits FamilyRun is met 
bijna duizend deelnemers 
een populaire afstand bin-
nen dit hardloopevenement. 
De school met de mees-
te aantal deelnemende leer-
lingen wint de Scholenbo-
kaal 2017! Daarnaast krijgen 
zijn één jaar lang de titel: ‘De 
Sportiefste school van Heem-
stede’.

Meerdere scholen hebben 
zich reeds aangemeld. 
Voor alle info zie:
www.heemstedeloop.nl.

Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307 

www.klokkenhuis.com

Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van 
donderdag t/m zaterdag 

10.00-16.30 uur.

Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Stijn uit Heemstede door naar finale 
prestigieuze modellenwedstrijd
Heemstede - Duizenden 
enthousiaste modellen in 
spé hebben zich het afgelo-
pen jaar tijdens één van de 
casting-dagen in Nederland 
aan Elite Model Look Neder-
land gepresenteerd. Na een 
spannende halve finale in de 
gloednieuwe Rob Peetoom 
Academy in de Suikerfabriek, 
werden de 20 finalisten door 
de jury bekend gemaakt. De-
ze finalisten stond een uit-
gebreid catwalk, fotoshoot, 
trainings en bootcamp pro-
gramma te wachten. Onder 
de deelnemers Stijn (18) uit 
Heemstede. Hij is door naar 
de finale.
Op zaterdag 14 oktober wor-
den tijdens de feestelijke fi-
nale in de Beurs van Berla-

ge te Amsterdam de winnaar 
en winnares van 2017 be-

kendgemaakt. De Elite Model 
Look jury beslist uiteindelijk 
of Stijn - of een van zijn con-
currenten - winnaar wordt. 
Er wordt ook een dame ge-
kozen.
De finalisten maken kans op 
een contract bij Elite Model 
Management Amsterdam en 
een plek in de internationale 
finale eind november in Mi-
laan, waar zowel de winnen-
de jongen als het winnende 
meisje het opnemen tegen 30 
andere nationaliteiten.
Elite vertegenwoordigt dui-
zenden modellen over de he-
le wereld door middel van 
haar exclusieve netwerk van 
meer dan 30 agentschappen. 
Het lanceerde de carrières 
van Cindy Crawford, Step-

hanie Seymour, Gisele Bünd-
chen, Linda Evangelista en 
Helena Christensen en tallo-
ze andere internationaal be-
kende gezichten. 
Elite heeft een ongeëvenaard 
vermogen om veelbeloven-
de nieuwe gezichten te scou-
ten over de vijf continenten. 

De Elite Model Look compe-
titie, opgericht in 1983, is de 
enige competitie die aspi-
rant-modellen met alle ach-
tergronden de mogelijkheid 
geeft om de modewereld te 
betreden in een professione-
le setting, en een kick-start 
aan hun carrière biedt. 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 8 oktober, 10.00 
uur, mevr. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 8 oktober, 10u.,
Oude Kerk: 10u. Taizé vie-
ring, ds. P.I.C. Terpstra, 
m.m.v. de cantorij, Crèche 
(4 jaar) en Kinderkring (4-
12 jaar).
Oude Kerk: 17u. Kunst-
vesper 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 8 oktober om 10uur
Ds. J. de Goei uit Amers-
foort.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 8 oktober, 10.30u., 
Eucharistieviering. Pastoor 
J-J van Peperstraten, Bavo-
koor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (35)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 8 oktober, aanvang 
10u. Voorganger Mevr. Drs. 
G. van der Harst-de Leeu-
we (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Eerst wil ik de lezers bedan-
ken voor de reacties op de 
puzzel Raadhuisstraat 80/82. 
Het is nu een stuk duidelijker 
geworden. 
Voor deze week Raadhuis-
straat 90 met een toenfoto uit 
het NHA van 1977.

In het Haarlems Dagblad van 
22 oktober 1918 lezen we dat 
M.G.J. Meyboom (kapper en 
verkoper van loten en polis-
sen) zijn zaak overgedragen 
heeft aan A. Verkaaik, niet 
alleen als kapper, maar ook 
met Assurantiekantoor “ÄL-

RO”, verkoopadres van obli-
gaties en ook Staatsloten. 
Drie jaar later opent Verkaaik 
een parfumeriezaak, bekend 
als “Heemsteedsch Tip Top”. 
Zoon Verkaik heeft later een 
zelfde zaak in de Jan van 
Goyenstraat. De heer Ver-
kaaik was de eerste kapper 
met een ‘elektrische haarsnij-
machine’, waarvan de mo-
tor aan de buitenkant zat. In 
1930 wordt de kapperszaak 
verkocht en in 1931 wordt de 
winkelpui aangepast voor de 
parfumerie. Op 11 augustus 
1933 een advertentie in de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant: “wegens uitbreiding 
Grote Opruiming bij TipTop”. 
Badmutsen voor 9 cent bij 
Heemsteedsche Tip Top, ad-
vertentie Eerste Heemsteed-
sche Courant van 17 mei 
1935. Géén geld. Voor de da-
mes heeft Tip Top een Zon-
nebruin fl acon voor 90 cent 
om lekker bruin te worden. 
In oktober 1958 lezen we een 
artikel over een jubileum: 
40-jarig huwelijk en 40 jaar 
een zaak voor de fam. Ver-
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Luthermaand
Zondag 8 oktober, 10u.:   
ds. Mar ianne  v an d er Mei j        
(Wateringen), Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

kaai, wonende op Raadhuis-
straat 34.
Op 1 november 1966 wordt 
in het adressenboek Heem-
stede ‘Parfumerie Apollo’ van 
J. Joon vermeld. Ook in 1969. 
Sinds 1978 zat ‘Jelly’s Bou-
tique Mode’ op Raadhuis-
straat 90 tot ongeveer 2010. 
In mei 2013 opent ‘More & 
More Heemstede’ haar win-
kel  Daarboven de apparte-
menten 90a en b.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 2 oktober 2017 
met nu een grotere auto voor 
de deur.

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws





Het is tegenwoordig niet moeilijk om een online mer-
kinbreuk te maken. Veel personen bestellen namaak 
zonnebrillen of anderen namaak modeaccessoires 
via AliExpress. Vervolgens worden deze artikelen bij-
voorbeeld via martkplaats.nl of andere websites te 
koop aangeboden voor een hogere prijs dan waar-
voor de artikelen zijn ingekocht. Op het moment dat 
de artikelen worden verkocht is er sprake van mer-
kinbreuk.
Let bij het aanschaffen van merkproducten via inter-
net vooral goed op of er sprake is van een verkoper 
die gevestigd is buiten de EU. Door de namaakpro-
ducten zelf in de EU te brengen, bega je mogelijk een 
merkinbreuk/modelinbreuk en/of inbreuk op het au-
teursrecht. 
De houders van bovenstaande rechten doen actief 
aan opsporing van inbreuken. Bekende voorbeelden 
zijn UGG, Chanel, BMW, Ray-Ban, Adidas en Calvin 
Klein. 
Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat mensen 
na het verkopen van de namaakproducten een som-
matiebrief ontvangen van de advocaat van de merk-
houder. Er wordt dan meestal aangegeven dat er een 
onthoudingsverklaring moet worden ondertekend, in-
formatie moet worden verstrekt over alle in- en ver-
kopen, een boetebeding moet worden geaccepteerd 
en eventueel gemaakte winsten moeten worden af-
gedragen.
Vaak is de brief van de tegenpartij dwingend gefor-
muleerd. Het ‘voorstel’ zoals wordt gedaan door de 
advocaat van de merkhouder is ongunstig en ver-
strekkend. Er zijn vaak argumenten die ervoor zorgen 
dat niet voldaan hoeft te worden aan alle vorderin-
gen van de merkhouder. Het is daarom altijd belang-

rijk om de situatie voor te leggen aan 
een specialist. Op het moment dat 
een onthoudingsverklaring namelijk 
wordt ondertekend is deze bindend 
en moet deze stipt worden nageko-
men. Zelfs indien achteraf blijkt dat 
er onderdelen zijn waar de tegen-
partij helemaal geen recht op had op 
basis van de wet. 

mw.mr. S. Bayraktar

Column

Merkinbreuk

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

 
Kung Fu
Zelfverdediging &
Weerbaarheid voor

kinderen
Leuk, effectief en snel te leren

Woensdag: 14.00 - 15.00
Zaterdag: 14.00 - 15.00
www.kenkungfu.nl

020 - 659 69 14

Heemstede/Bennebroek/
Bloemendaal

VVD trekt duurzaam jasje aan
Heemstede - De inzet op 
duurzaam, milieu en groen 
verwacht je niet direct te ho-
ren uit de mond van VVD-
politici. Onder druk van de 
eigen jongerenachterban 
is het roer om. De opmars 
van het duurzaamheidsden-
ken gaat ook aan de libera-
len niet voorbij. Om niet links 
en rechts te worden inge-
haald door GroenLinks en 
D66 wordt nu ingezet op mi-
lieu, duurzaamheid, energie-
transitie en groen. Om leden 
en belangstellenden kennis 
te laten maken met de nieu-
we koers was een bijeen-
komst belegd op de genera-
tietuin van de stichting Kom 
In Mijn Tuin bij Groenendaal. 
Marco Wiesenhaan, die na-
mens de VVD zitting heeft in 
de Provinciale Staten, legde 
uit dat zijn partij de oplossing 
is voor een duurzaam Neder-
land. Volgens hem loopt de 
partij al voorop als het gaat 
om besparingen op energie 
en het maken van duurzaam-
heidsplannen. Hij noemde 
VVD-minister Henk Kamp 
de meest duurzame minister 
ooit. Bijenkoning Pim Lem-
mers gaf een heldere uitleg 
over het belang van de bijen 
voor ons bestaan. De bijen 
zorgen er voor dat gewassen 

blijven bestaan. Hij hekelde 
de steeds voortschrijdende 
verstening van de tuinen in 
Heemstede. “Plant een serie 
bloemen en planten die ach-
tereenvolgens bloeien van-
af april tot oktober. De bij-
en hebben dan voldoende te 
eten en doen ze hun werk als 
bestuiver”, hield hij zijn ge-
hoor voor. Heemstede Duur-
zamer is een  samenwerking 
tussen bedrijven in Heem-
stede die diensten aanbiedt 
om particulieren hun huis en 
omgeving te verduurzamen. 
Dirk Roelofsen lichtte dit toe. 
Hier ging wel een commerci-
eel sausje over. Roelofsen en 
zijn bedrijf hebben de keuze 
gemaakt isolatie van de wo-

ning met specifieke produc-
ten uit te voeren. Er zijn ech-
ter veel verschillende produc-
ten in omloop, die met wisse-
lend succes worden toege-
past. In het komende verkie-
zingsprogramma van de VVD 
Heemstede staat vast en ze-
ker meer over duurzaamheid 
dan in het vorige programma. 
Met de duurzaamheidsbood-
schap wil de VVD kiezers 
overtuigen oog te hebben 
voor een duurzame maat-
schappij.
Om met de woorden van 
VVD-fractievoorzitster Eveli-
ne Stam te spreken. “Wij we-
ten het wel, nu de inwoners 
nog.”
Eric van Westerloo 

Laatste vaart seizoen 
Cruquiuspontje met jazzband
Heemstede - Het werd za-
terdagmiddag een spontaan 
opgezet feestje van enke-
le schippers van het Cruqui-
uspontje dat tegen 17.00 uur 
de laatste vaart maakte voor 
dit seizoen. Heel uitdrukke-
lijk werd erbij gezegd, laat-
ste vaart van ‘dit seizoen’! De 
organisatie was heel snel op 
zijn Amerikaans geregeld, 
wie neemt er wat drank mee 
en het Theehuis, vaste baken 
van de schippers, zette de fri-
tuur vast aan. Een bitterbal 
hoort erbij!
Niet alle schippers wa-
ren te bereiken, de verha-
len over de leuke gasten wa-

ren er niet minder om. Ster-
ke verhalen over hoe de wind 
vooral bij de aanvaart Zuid 
Schalkwijkerweg die moeilijk 
kan doen. Dat ligt aan de op-
bouw van de boot die eigen-
lijk geen onderbouw heeft, 
maar door schippers wordt 
omschreven als een varen-
de pannenkoek die met al-
le winden mee kan waaien. 
Voor onervaren schippers wel 
even wennen, maar ze leren 
elkaar snel de juiste kneepjes 
van het vaarvak. 
Vrienden onder elkaar, dat 
merk je direct op zo`n spon-
taan feestje waar voorzit-
ter Paul Hagendoorn loopt 

te glimmen tussen de schip-
pers, waarvan er drie ook 
musiceren bij de Spaarne 
Town Jazz Band. Die spelen 
natuurlijk ook op dit feestje 
en hun dixieland muziek doet 
het zo mooi op het water. Het 
draagt tot Vijfhuizen en mis-
schien had Schiphol er wel 
last van, maar geen klacht 
gehoord. 
André Blankert speelt gitaar, 
banjo en zat nu aan boord 
met een grote tuba, en een 
microfoon, want hij wilde zo 
graag ‘We’ll meet again, so-
me sunny day’ zingen op het 
water als afscheid van een 
succesvol vaarseizoen. De 

nestor van de Spaarne Town 
Jazz Band mag op 1 april 

het seizoen weer openen. 
Ton van den Brink 
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T/m 27 september 2017

 Huwelijken:
 16-09-2017 Johan C. Kleinhout &
  Janneke C. van Roon
 20-09-2017 Rob van Stijn & Joyce Brugman
 21-09-2017 Joost A. de Baan & Jacqueline Buis
 25-09-2017 Michael G.J. Dames &
  Marjolein Guldemeester

 Geregistreerd Partnerschap:
 20-09-2017  Ignacio Suarez Navas &
  Laura Frias Muñoz del Cerro

 Geboorteaangiften:
 14-09-2017 Mika June Huissen
 19-09-2017 Feline Coranna Bakker
 25-09-2017 Eleni Johanna Hahn
 27-09-2017 Elin Marenne de Lange

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandVier op een rij
Heemstede - Bij een kop-
staart aanrijding in Heem-
stede zijn vrijdagmiddag vier 
auto’s met elkaar in botsing 
gekomen. Het ongeval ge-
beurde even voor vijf uur op 
de Heemsteedse Dreef ter 
hoogte van de Haven. 
Meerdere ambulances en de 
politie werden opgeroepen 
om hulp te bieden. De inzit-
tenden, waaronder twee klei-
ne kinderen, zijn door am-
bulancepersoneel opgevan-
gen. Gelukkig bleek het let-
sel mee te vallen en kon ie-
dereen ter plaatse worden 
behandeld. De kinderen heb-
ben een trauma-beertje te-
gen de schrik gekregen.
Een bergingsbedrijf heeft de 

beschadigde voertuigen af-
gesleept. Het verkeer op de 
Heemsteedse Dreef onder-
vond enige hinder door het 
ongeval.

Beeld: Michel van Bergen

Kunstvesper PKN in Oude Kerk
Heemstede - De Heemsteedse kunstenares An Luthart 
werkt mee aan de kunstvesper in de Oude kerk, zondag 8 
oktober. Daar wordt haar werk, Vennetje, getoond. Luthart 
is in Heemstede vooral bekend van de Kunstflat, waarin 
ze tot enige tijd geleden veel cursisten ontving. “ik wil de 
schoonheid vangen,” zegt Luthart als ze vertelt over haar 
werk. Dat werk wordt gekenmerkt door een bijna fotogra-
fische precisie. Tegelijkertijd tonen haar werken zelden de 
exacte werkelijkheid, omdat de kunstenares probeert om 
het mooiste beeld ervan te maken. Het typeert haar: be-
trokken, gefascineerd door wat ze ziet en niet tevreden 
totdat ze het perfecte ‘plaatje’ heeft gemaakt. 

In de Kunstvesper klinken om dat werk heen muziek, en-
kele woorden, een gedicht en een kort bijbelgedeelte. Zo 
ontstaat een ruimte en tijd waarin men tot zichzelf kan ko-
men. Een moment van bezinning en verstilling in de mo-
numentale Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Aanvang 
is 17 uur, duur: 45 minuten. Entree is vrij.

Laatste dag op de kinder- en generatietuinen
Heemstede - De maisplan-
ten zijn weer weg, de laatste 
bonen geoogst en de prach-
tige dahlia’s zijn mee naar 
huis en staan nu ergens in 
de vaas. De composthoop ligt 
hoog gestapeld en de tuin-
tjes zijn bijna leeg.  Het sei-
zoen bij Kimt is afgelopen 

donderdag- en vrijdagmid-
dag afgesloten met een tuin-
diploma, een traktatie en een 
zakje krokus bolletjes voor 
komend voorjaar. 
Vanaf 13 april hadden diver-
se kinderen met of zonder 
(groot)ouders een moestuin-
tje bij KIMT waar ze de afge-

lopen maanden iedere don-
derdag- of vrijdagmiddag van 
16.00 uur tot 17.00 uur te vin-
den waren. Onder leiding van 
enthousiaste vrijwilligers kre-
gen ze les in moestuinieren 
van begin tot eind, van zaadje 
tot plant. De tuintjes werden 
in de grote vakantie bij afwe-
zigheid door buren, familie 
of familie bijgehouden op de 
woensdagavonden. Op za-
terdag 4 november is er nog 
éénmaal een ochtend voor 
de kinderen met hun ouders 
om te komen helpen de tui-
nen weer helemaal “schoon” 
op te leveren, wat vaak een 
hele klus is! Maar “vele han-
den maken licht werk” dus 
nu maar hopen op een gro-
te opkomst!

Op naar het volgende tuin-
seizoen, opgeven kan al weer 
via www.kominmijntuin.nl.

Toren-concert van het Bavokoor 
met Kennemer Blazers Ensemble
Heemstede - Na het suc-
cesvolle concert van vorig 
jaar zal het 50-jarig jubile-
rende Bavokoor (uitgebreid 
met een aantal gastzangers) 
weer samen met het Kenne-
mer Blazers Ensemble zon-
dag15 oktober om 15.00 uur 
een feestelijk concert geven 
in de H. Bavokerk, Herenweg 
88 te Heemstede. Dit speci-
ale concert, waarvoor de op-
brengst voor de gerestau-
reerde kerktoren is, wordt 
weer een unieke samenwer-
king met het Kennemer Bla-
zers Ensemble, bestaande uit 
2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinet-
ten, 2 fagotten en 2 hoorns.
Tijdens het concert zullen het 
Kennemer Blazers Ensemble, 
organist Wim Rijkhold Mees-

ters en het Bavokoor soleren 
en ook stukken samen ten 
gehore brengen.
Bij het Kennemer Blazers 
Ensemble staat o.a. de 22e 
Symfonie van Haydn, delen 
van Mozart en de Peppercorn 
Suite op het programma.
Daarnaast zullen het Bavo-
koor en de klanken van het 
prachtige van de Brink orgel 
er mede toe bijdragen, dat 
het een sfeervol concert zal 
worden.
Dit concert wordt gedirigeerd 
door Rob Draijer, dirigent van 
het Bavokoor.
De toegang is gratis, maar na 
afloop van het concert wordt 
er een deurcollecte gehou-
den. De gehele opbrengst 
van die collecte is bestemd 

voor de actie die gehouden 
wordt om de hoge kosten van 
de restauratie van de kerkto-
ren zoveel mogelijk ‘terug te 
verdienen’. De kerk is open 
om 14.30 uur.
Het Bavokoor bestaat in ok-
tober al weer 50 jaar en telt 
momenteel 36 enthousias-
te koorzangers. Sinds sep-
tember 2014 staat het on-
der de bezielende leiding van 
de energieke en enthousias-
te dirigent Rob Draijer, met 
aan het orgel Wim Rijkhold 
Meesters.
Nieuwe koorleden zijn ook 
dit jaar weer van harte wel-
kom! Zowel mannen als 
vrouwen, die van mooie en 
inspirerende muziek houden, 
maar ook van gezelligheid 

kunnen op de dinsdagavon-
den om 20.00 uur weer mee 
repeteren. Maar meld je dan 
wel eerst even aan bij Agnes 

Martens (voorzitter): tel. 023-
5280895. Voor verdere infor-
matie:
www.hbavo-heemstede.nl. 
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Elke eerste zondag van de maand
Theater terug in Het Oude Slot
Heemstede — Het Neder-
huys, voormalig rentmees-
tershuis en vroeger koets-
huis van het Oude Slot dat 
in 1978 in gebruik werd ge-
nomen als theater en expo-
sitieruimte, krijgt zijn thea-
terfunctie terug. Op 1 okto-
ber speelde theatermaker en 
singer-songwriter Ilonka Ory 
voor het eerst in het mooie 
pand. Zij verzorgt vanaf dan 
elke eerste zondag van de 
maand een theatershow op 
landgoed Het Oude Slot in 
Heemstede.

Ilonka Ory ontving over de ja-
ren reeds duizenden mensen 
in haar eigen Stalles Theater 
in Heiloo en zet haar theater 
nu voort in Heemstede. 

Gratis entree
Theater is voor iedereen. 
Ilonka’s Stalles theater ge-
bruikt het voor deze tijd unie-
ke ‘duit in het zakje’-concept: 
haar gasten betalen geen en-
treegeld maar mogen wan-
neer ze hebben genoten een 
‘duit in het zakje’ doen.

Aanmelden
Reserveren voor de voorstel-
lingen op zondag 5 novem-
ber en zondag 3 december 
kan via de website:
stallestheater.nl.

Ilonka Ory is theatermaker, 
singer-songwriter en inspira-
tiespreker. In 2010 won ze de 
publieksprijs van de Rabo-
bank Cultuurprijs. Haar voor-
stellingen zijn anders dan 
gebruikelijk: innemend, lief-
devol en zonder onvertogen 
woord. Ilonka heeft een unie-
ke donkere stem en wordt 
begeleid door topmuzikan-
ten Tim Langedijk (gitaar) en 
Danny van Kessel (piano).

Over Het Oude Slot
Het Huis te Heemstede, zo-
als Het Oude Slot ooit heet-
te, kent een bewogen ge-
schiedenis. Het is gebouwd 
rond 1300, maar vervolgens 
verschillende keren verwoest 
en weer opgebouwd. Adriaen 
Pauw is de bekendste bewo-
ner van het slot. Hij woonde 
er vanaf 1620 en liet het slot 
verfraaien met torens, poor-
ten en galerijen. Zo werd het 
van een verwaarloosd mid-
deleeuws kasteel tot renais-
sance lusthof. Ter gelegen-
heid van de Vrede van Mun-
ster, waar Adriaen Pauw aan-
wezig was namens de Staten 
van Holland, liet hij in 1648 
de Vredesbrug (Pons Pacis) 
en de Duivenpoort bouwen. 
Het Nederhuys werd in 1978 
in gebruik genomen als thea-
ter en expositieruimte.

Jazz in Zandvoort met 
pianist Erik van der Luijt
Regio - Op zondag 8 oktober 
vindt het tweede concert van  
het 16e seizoen plaats in de 
concertenreeks Jazz in Zand-
voort. Te gast is de geweldige 
pianist Erik van der Luijt. Het 
optreden begint om 14.30 uur 
en vindt plaats in gebouw De 
Krocht, Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. 
Erik van der Luijt (1970) is 
een Nederlandse jazzpianist 
die het meer dan de moei-
te waard is om uit nodigen 
als triopianist. Erik combi-
neert een avontuurlijke aan-
pak met een virtuoze tech-
niek en een geweldig ge-
voel voor swing. Naast pia-
nist is hij ook werkzaam als 
arrangeur, componist, band-
leider en producer. Hij bege-
leidt talloze Nederlandse ar-

tiesten en treedt ook met zijn 
eigen composities veelvuldig 
op in binnen- en buitenland. 
Hij begeleidt en deelt veelvul-
dig het podium met vocalis-
ten met een heel brede mu-
zikale achtergrond, zoals Ri-
ta Reys, Madeline Bell, Joke 
Bruijs, Joke de Kruijf, Pia 
Beck, Denise Jannah, Gree-
tje Kauffeld en Edwin Rutten. 
Verder droeg hij als pianist, 
arrangeur en producer bij 
aan diverse projecten, waar-
onder het Metropole Orkest, 
het jazzorkest van het Con-
certgebouw, de Koninklijke 
Militaire Kapel en de Dutch 
Swing College Band.
Erik van der Luijt – piano
Eric Timmermans – contra-
bas
Chris Strik – drums

Een nieuw seizoen Cruquiusconcerten 2017-2018
Regio - Met trots gaat stich-
ting Cruquiusconcerten za-
terdag 14 oktober van start 
met een nieuwe seizoen 
Cruquiusconcerten (2017–
2018). Toppianiste Klára 
Würtz opent het seizoen met 
een solo recital met prachtige 
werken van W.A. Mozart en L. 
van Beethoven.
“Klára speelt Mozart met  
levendigheid en pure opwin-
ding, tegelijkertijd met een 
fijnheid die zo mooi en zeld-
zaam is…..!”

Er zijn 12 prachtige kamer-
muziekconcerten voor de 
muziekliefhebber samenge-
steld. 
Toegezegd te komen musi-
ceren hebben topmusici zo-
als het Osiris Trio, het Sera-
fino Strijktrio, violist Bob van 
den Ent met o.a. de beroem-
de caprices van Paganini, het 
Aristos Strijkkwartet, Joris 
van den Berg & Martijn Wil-

lers met cellosonates van L. 
van Beethoven, de zeer jonge 
talentvolle blokfluitiste Lucie 
Horsch begeleid door klave-

cimbel met een geweldig Ba-
rokprogramma en pianist Mi-
sha Fomin met Moessorgski-
Schilderijententoonstelling. 
Bovendien Doris Hochscheid 
& Frans van Ruth met cello-
sonates van o.a. R. Strauss en 
H. Kox, het Arosa Pianotrio, 
Lucia Swarts met cello suites 
van J.S. Bach en Die Schöne 
Magelone, een meesterwerk 
van J. Brahms uitgevoerd 
door mezzo sopraan Karin 
Strobos, pianist Thomas Be-
ijer en verteller Sieger Sloot.
Alle concerten zijn zeer de 
moeite waard! Sommige 
daarvan (o.a. het eerste con-
cert) zijn al uitverkocht, dus 
bestel uw kaarten niet te laat. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website: www.Cruquius-
Concerten.nl of aan de kassa 
van schouwburg de Meerse: 
023-5563707. De toegangs-
prijs voor alle concerten is 
22,50 euro (incl. pauzecon-
sumptie).

Clara Wurtz treedt aanstaande 
zondag op in de eerste van de 
reeks Cruquiusconcerten. Dit 
concert is al uitverkocht maar 
het programma biedt veel 
meer prachtige optredens.

Kaarten reserveren? Bel 023-
5310631 of kijk op de web-
site www.jazzinzandvoort.nl 
dan wel Facebook. Toegang 
bedraagt 15,- euro. 

Jazz in Zandvoort is een initi-
atief van bassist Eric Timmer-
mans dat hij startte in no-
vember 2002. Zowel bij het 
publiek als bij de musici is 
een grote behoefte aan een 
locatie waar de muziek op de 
eerste plaats komt. Theater 
De Krocht beschikt over een 
vleugel en biedt ruimte aan 
maximaal 200 bezoekers.

Erik van der Luijt.

Hobbema Pianotrio gaat geen enkele eeuw uit de weg
Heemstede - Zondag 15 ok-
tober is er in de Oude kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede  een theeconcert, 
dat 15.00 uur begint. U kunt 
luisteren naar een optreden 
van het Hobbema Pianotrio. 
Dit trio, bestaande uit Jus-
si Paananen (viool), Jeanny 
Beerkins (cello) en Yumi Toy-
ama (piano) speelt al sinds 
2004 samen en heeft als spe-
cialisatie 18e en 19e eeuw-
se kamermuziek. Het drietal 
brengt KV 564 van Mozart, 
het eerste deel in sonatevorm 
en in het tweede deel zes va-
riaties die stuk voor stuk ju-

weeltjes zijn. Van Schubert 
het pianotrio op. 100, een van 
de laatste composities van 
hem, bestaande uit vier de-
len waarvan het tweede deel 
zeer bekend is. En de com-
positie Oton Porteno uit de 
four seasons of Buenos Ai-
res van Piazolla, hij schreef 
deze compositie in navolging 
van Antonio Vivaldi. U hoort 
‘de herfst’. De toegang tot dit 
concert is in principe gratis, u 
kunt u waardering laten blij-
ken tijdens de collecte bij de 
uitgang. Na afloop is er in de 
Pauwehof thee, koffie en ge-
bak tegen redelijke prijzen.

Mediacafé
Heemstede - WIJ Heem-
stede werkt met het orga-
niseren van het Mediaca-
fé samen met de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland. 
Donderdag 12 oktober is 
er om 13.30 uur een Open 
Inloop bij het Media Café: 
hier kunt u terecht met al 
uw vragen over uw compu-
ter, tablet en smartphone. 
Het Media Café is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
en de entree is gratis. Op-
geven via www.wijheem-
stede.nl  of 023-5483828. 
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Heemstede - Een jaar nu is 
Wil Balk met haar kledingre-
paratiewinkel aan het Wilhel-
minaplein te vinden. Ze vindt 
de Heemstedenaren aardi-
ge mensen en heeft gezellige 
collega-ondernemers in de 
buurt. Het Wilhelminaplein 
wordt ook opgeknapt dus 
dat is een leuk vooruitzicht 
voor het plein. Het betekent 
wel dat Wil en andere win-
keliers nog een paar maan-
den met minder parkeer-
ruimte zitten. Toch is om de 
hoek van het plein in veel ge-
vallen een plaatsje te vinden. 
En anders lopend of met de 
rollator. Wil vertelt dat ze haar 
drempel letterlijk zal verlagen 
om ook mensen met een rol-
lator een warm en makke-
lijk welkom te heten. Figuur-
lijk laag was de drempel van 

haar winkel al. Alles op ge-
bied van kledingreparatie is 
hier mogelijk. Met vakkundig 
oog en ruim 20 jaren ervaring 
(zij had eerst een zaak in Am-
sterdam Centrum) zorgt Wil 
dat kleding een lang leven 
krijgt. Ritsen, korter maken, 
innemen... heel gemakkelijk. 
Een paskamer is aanwezig 
en Wil speldt secuur af. Voor 
stoomgoed bent u natuurlijk 
ook welkom én sinds kort is 
er iets nieuws in het gezelli-
ge winkeltje: textiel bedruk-
ken. T-shirts met een grap-
pige, persoonlijke tekst kunt 
u via Wil aanschaffen. Daar-
naast ook andere textiel zoals 
ovenwanten of sokken met 
de door u gewenste opdruk. 
En kijk eens naar die gewel-
dige trendy schoudertassen 
van textiel. Wil maakt ze zelf 

van spijkergoed. Leuk om zelf 
te dragen of cadeau te doen. 
Dat geldt ook voor het be-
drukte textiel: er zijn al leuke 
cadeau-artikelen onder de 
vijf euro. Een uniek presentje! 
Kom gezellig even buurten bij 
Wil. Open: dinsdag t/m vrij-
dag van 9.30 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Wilhelminaplein 22, tel. 
023-5830189.
Kijk op de vernieuwde web-
site:
www.wilhelminakledingrepa-
ratie.nl.
Joke van der Zee

Nu ook bedrukken van textiel
bij Kledingreparatie Wilhelmina

Wat is de waarde van uw uitvaartpolis(sen)?
Heemstede - “Ik heb nog 
oude uitvaartpolissen lig-
gen, zijn die nog geldig?” en: 
“Bestaat die verzekeraar nog 
wel?” of: “Wat is de huidige 
waarde daarvan?” tot: “Ben 
ik wel voldoende verzekerd 
voor mijn uitvaart?”

Zomaar een paar vragen, 
waarop veel mensen het ant-
woord niet weten. Maar wel 
wíllen weten. Bij Loft Uit-
vaartbegeleiding kunt u het 
antwoord op al uw vragen te 
weten komen. Ook de polis-
sen, waarvan de oorspron-
kelijke verzekeraar niet meer 
bestaat, kunnen namelijk 
nog geld waard zijn.
U hoeft dat niet zelf te doen. 
Het bespaart u een heleboel 
moeite om door het doolhof 
van verzekeringsmaatschap-
pijen te wandelen. “En wij 
doen het kosteloos voor u”, 
aldus Colinda Veldman van 
Loft Uitvaartbegeleiding.

Waarom Loft Uitvaartbege-
leiding? “Omdat wij de weg 
kennen bij de verzekerings-
maatschappijen en omdat u 
vrij bent om een keuze te ma-
ken voor iemand die dit voor 
u uitzoekt. Net zoals u ook 
vrij bent om zelf een uitvaart-
begeleider te kiezen, ook al 

heeft u een uitvaartpolis bij 
een (grote) verzekeraar.” 
Het uitzoekwerk gebeurt 
kosteloos. Deze informatie 
komt in het ‘Rustament’. Een 
bijzonder boekje waarin al-
lerlei persoonlijke informatie 
kan worden vastgelegd.

Op donderdag 12 oktober 
houdt Loft Uitvaartbegelei-
ding van 10.00 tot 11.00 uur 
een gratis inloopspreekuur in 
de consistorie van de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
12 in Heemstede. 
U kunt bij daar terecht met 
al uw vragen over uw (oude) 
polis(sen) en/of uitvaartmo-
gelijkheden. Een kopje kof-
fie/thee staat voor u klaar.
Bent u op deze dag verhin-
derd, maar wilt u toch graag 
informatie over uw huidige 
polis(sen) of het Rustament? 
Bel dan 06–20380224. Dan 
kan er een afspraak worden 
gemaakt.

Colinda Veldman.

Landgoedfeest disco & 
danceclassics Oude Slot
Heemstede - Letz Party.nl 
organiseert op zaterdag 21 
oktober van 20.30 tot 1.00 uur 
een bruisend 30up, 40up & 
50up Disco & Classics dans-
feest in het prachtige land-
huis ‘Het Oude Slot’ bij de 
Ringvaartlaan 11 in Heem-
stede. 
. 
Let’s Party is hét feest der 
herkenning voor 30-ers, 40-
ers en 50-ers. DJ Henri Geer-
lings neemt je mee op de 
‘discotrain’ van zówel de ja-
ren ’70, ’80 en ’90 als de best 
dansbare hits van de zero’s 
en nu. Denk daarbij aan een 
swingende versie van Vale-
rie (Amy Winehouse) of Ed 
Sheeran’s – Shape Of You. 
Natuurlijk hoor je bijvoor-
beeld ook alltime classics zo-
als Armin van Buuren met 
‘This Is What It Feels Like’ en 
The Black Eyed Peas met ‘I 
Gotta Feeling’. 

Bij LetzParty is de sfeer altijd 
relaxed en ongedwongen. 
Terwijl je geniet van de mo-
numentale ambiance, ga je 
‘helemaal los’ met de DJ in de 
Adriaan Pauw-feestzaal. In 
de loungeruimte, kan je rus-
tig bijpraten en even bijko-
men. Op deze avond word je 
in de foyer verwelkomd door 
romantische klanken pianiste 
Lisette van Tol.
Dit evenement is mede mo-
gelijk gemaakt door www.
AppelmanEvents.nl

Tickets á 12,50 (ex fee) zijn 

verkrijgbaar op www.letzpar-
ty.nl . Deurprijs is €15. 
In de voorverkoop tegen con-
tante betaling kun je terecht 
bij Ajewe Sport, Raadhuis-
straat 95. 

Over LetzParty
LetzParty (voorheen Swing-
steesjun) is bedacht door 
William Appelman van Ap-
pelman Events en is al 13 
jaar een absolute hit bij de 
‘friendly 30up, 40up & 50up’ 
in de Randstad. Appelman 
bedacht Swingsteesjun in 
2004 omdat hij ervan baalde 
dat je als mainstream ‘oudere 
jongere’ nergens kon lekker 
dansen en zeker niet rookvrij. 
Anno 2017 vinden we rookvrij 
uitgaan en de feesten voor 
30-plussers, 40-plussers en 
50-plussers heel normaal. 
Letz Party feesten zijn rela-
tief intieme feesten met 150 
tot 300 gasten. Hoe dan ook, 
het buitenhuis gaat op z’n 
kop. Ook de tijden zijn net-
jes: om 20.30 uur begint het 
en om 1.00 uur is het feest af-
gelopen.
Parkeren voor fiets en au-
to gebeurt uitsluitend op het 
parkeerterrein aan de Ring-
vaartlaan 11, Heemstede. 

Dennenappels 
versieren
Heemstede - Woensdag 11 
oktober knutselt de Knutsel-
club weer. Ditmaal is het the-
ma herfst: de kinderen maken 
een egeltje, beertje kabouter 
of ander diertje van vilt en 

een dennenappel. Welke kies 
jij? De knutselclub is er voor 
jongens en meisjes van 5 t/m 
10 jaar, tussen 13.30 en 15.00 
uur bij WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: 5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost 22,50. 
Graag de kinderen per keer 
aanmelden via tel.: 5483828.
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kerst met dennengroen, in 
het voorjaar met narcissen, 
volgens de vakman blijven 
ze wel 5 jaar goed.  Of je je 
brocante nou sober, stoer, in-
dustrieel of romantisch wil, 
de fair  Landgoed Groenen-
daal had het allemaal. Men 
vindt de locatie zo mooi dat 
ze allemaal terug willen ko-
men , net zoals op Loevestein 
of Het Loo waar ze hun vaste 
agenda hebben. Voor Kenne-
merland is Landgoed Groe-
nendaal dan ook een van de 
mooiste buitens waar bro-
cante thuishoort. 
Ton van den Brink 

Brocante fair past op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Als je met bro-
cante bedoelt zeldzaam, dan 
is dat zeker van toepassing 
op de Brocante markt die dit 
weekend gehouden werd op 
Landgoed Groenendaal. Een 
bij uitstek prachtige plek om 
een brocante markt te hou-
den. Waar nog echte brocan-
te aangeboden wordt en de 
standhouders geen spullen 
aanbieden die oud lijken en 
in China een vleugje patina 
in welke vorm dan ook mee-
gekregen hebben of te heet 
gewassen zijn. Voor de bro-
cante die Froukje Bogaard 

op Landgoed Groenendaal 
met haar standhouders aan-
biedt, zijn er heel veel bro-
cantemarkten in heel Frank-
rijk afgelopen. Is er veel afge-
sjouwd met de met zorg uit-
gekozen spullen, want wat je 
koopt moet je ook nog mee-
nemen. Hele serviezen gaat 
nog, maar meubels is toch 
een ander verhaal en geen 
pakketje van IKEA. Het uit-
zoeken wordt steeds moeilij-
ker. Ervaring is hier echt no-
dig en dat is een steeds weer 
het gesprek tussen brocante-
handelaren die zo hun kwali-

teit in de gaten houden. Een 
hele geruststelling voor de 
bezoeker/koper die heel ar-
geloos is of haar ronde doet. 
Bij de serviezen zie je zo maar 
twee bijna dezelfde  schalen 
waarvan er eentje tweemaal 
zo duur is, blijkt de meest 
donkere zeer zeldzaam te 
zijn. De markten in Frankrijk 
zijn nog overzichtelijk, maar 
de standhouders die antiek 
in Engeland kopen,  moeten 
veelal  zo`n 2000 kramen af-
lopen, soms loop je dan tegen 
grappige dingetjes aan zoals 
een metalen chocoladevorm-
pje voor een Zwarte Piet, nog 
met zak en roe. Je moet er 
maar tegenaan lopen! Een 
Belgische decorateur en suc-
cesvol importeur van bro-
cante heeft de hal van Land-
goed Groenendaal gedeco-
reerd met zijn mooie spul-
len plus een aantal figuren in 
vroegere kleding. Beetje Lo-
dewijk de Veertiende. Opval-
lend zijn de dadeltakken die 
in veel kramen te koop zijn. 
Verse bessentakken die je 
in ieder jaargetijde kan ge-
bruiken, in de herfst met ei-
kels en kastanjes, bruin/rood 
kastanje blad erbij, met de 

Feestje bij 
Vrolijke 
Noot tussen 
de dahlia’s
Heemstede – Mensen wor-
den blij van muziek en dat 
geldt zeker voor lichame-
lijk en geestelijk gehandi-
capte mensen. Stich-
ting De Vrolijke Noot 
brengt jongeren in 
contact met ouderen. 
Jonge muzikantjes 
van de muziekschool 
van harpiste Mariska 
Pool en haar ouders 
brengen bezoeken 
aan zorginstellingen 
waar ze voor die be-
woners oude kinder-
liedjes spelen en als ze be-
ginnen veelal tegen gesloten 
ogen aankijken, maar allengs 
monden zien opengaan waar 
geluid uit komt en de ogen 
opengaan. Ze communiceren 
weer. Muziek van de Beatles 
werkt ook prima. Je ziet ze 
blij worden van muziek. “Aan 
de Amsterdamse grachten”, 
“24 rode rozen”, “Opzij op-
zij opzij”, u kent ze wel. Nou 
die kwetsbare mensen ook! 
Meezingen, dansen en klap-
pen of lekker onderuit in je 
stoel luisteren, dansen met 
handen, armen en voeten. 
Mozart, Strauss, Kasteelmu-

ziek met harpen, het raakt ie-
dereen die in een zorginstel-
ling woont of werkt. De mu-
ziek van de jongere en oude-
re muzikanten van de Stich-
ting werkt en verbindt. Als je 
dat tien jaar met groot suc-
ces doet, mag je dat vieren 
en Mariska is van een feestje. 
Feesten tussen dahlia`s waar 
ze aan de Kadijk in Heemste-
de bij Jan en Elly Geerlings in 
hun dahliatuin welkom zijn. 
Daar staan de dahliabloemen 
er nu op zijn mooist bij. Fees-
telijke kleuren voor de Vrolij-
ke Noot. Bij een feest hoort 
muziek en Mariska doet niets 

liever. Mariska op de harp 
begeleidde    haar vriendin 
Erica de Ridder die op dwars-
fluit liet horen hoe mooi bei-
de instrumenten elkaar aan-
vullen. Het Spaarne Kwartet 
met André Blankert op de gi-
taar, Ton Röben op de con-
trabas, Arie van der Kwaak  
op de saxofoon en Wim Kooy 
op de piano namen hun jaz-
zy bijdrage serieus en wisten 
zelfs een aantal gasten aan 
het dansen te krijgen waar-
bij Arie nog even een solo op 
sax weggaf aan de familie. 
Zo maak je een feestje waar-
voor Le grand Cru de wijn 
beschikbaar had gesteld. 
Een feestje voor de vrijwilli-
gers die de Stichting onder-
steunen met muziek en hand 
en spandiensten. Mooi werk, 
kijk maar eens op: www. 
stichtingdevrolijkenoot.nl.
Ton van den Brink 

Scouting St. Paschalis Baylon trapt 
de herfst af met het groepsfeest
Heemstede - Afgelopen za-
terdag vierde de Heemsteed-
se scouting St. Paschalis Bay-
lon het jaarlijkse groepsfeest. 
Het feest stond dit jaar volle-
dig in het thema van de Mi-
nions, waarbij een gemene 
schurk de groep saboteer-
de door het Minionlaborato-
rium te verwoesten. Vanaf de 
scoutinglocatie in het Groe-
nendaalse bos in Heemstede 
begonnen ruim 40 kinderen 
en ouders aan het spel, dat 
zij al fietsend langs 4 posten 
in Heemstede en Haarlem-
Zuid hebben afgelegd. Bij de 
brandweerkazerne in Heem-
stede moest het branden-
de Minionlaboratorium wor-
den gered en kon vervolgens 
de brandweerwagen van 

heel dichtbij worden gezien 
én gehoord. In de Haarlemse 
Hout werden met een levend 
Cluédospel belangrijke gege-
vens over de schurk achter-
haald. In Leyduin kon een le-
vensechte raket worden ge-
maakt die ook nog kon wor-
den afgeschoten. Terug bij 
de Paschalis blokhut kon ten 
slotte nog een nieuw labora-
torium worden gebouwd. 
Met alle behaalde gegevens 
en ontvangen coördinato-
ren kon de schurk uiteinde-
lijk worden opgespoord en in 
de boeien worden geslagen! 
’s Avonds is de dag met ruim 
100 leden afgesloten met 
een lekkere, gezellige barbe-
cue en een heerlijk Paschalis 
kampvuur. 
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Niemand wil Schiphol weg hebben, maar het 
is onzin om maar door te blijven groeien

Naar aanleiding van een aantal ingezonden brieven over geluidsoverlast heeft Eric van Wes-
terloo een artikel in de Heemsteder gepubliceerd. Hier wil ik graag op reageren. Eerst even 
wat fl auws maar een airco die net zoveel herrie maakt als een vliegtuig is natuurlijk gewoon 
stuk en je gaat ook niet voor je lol naast een wasmachine zitten.
In het artikel staat dat Schiphol werk verschaft aan in totaal, direct plus indirect, 420.000 
mensen. In juli 2016 heeft de RLi , de raad voor de leefomgeving en infrastructuur - een on-
afhankelijk strategisch adviescollege voor regering en parlement, een rapport gepubliceerd 
getiteld ‘Mainports voorbij’. Het RLi komt uit op 94.100 in totaal.
De bloei van de regio Amsterdam wordt in het artikel voor een groot deel toegeschreven aan 
Schiphol. De WRR constateerde in 1997 dat een belangrijk deel van de economische groei 
rondom Schiphol voortkomt uit activiteiten die geen directe binding hebben met de luchtha-
ven. Die activiteiten zouden zich ook elders kunnen vestigen en worden misschien wel ten 
onrechte aan Schiphol gerelateerd.
In het rapport van het RLi wordt de toegevoegde waarde van Schiphol geschat op 9 mil-
jard euro.
Natuurlijk is Schiphol belangrijk voor de economie, er is ook niemand die Schiphol weg wil 
hebben, maar het is wel onzin om maar door te blijven groeien. Er zijn nu tenslotte al meer 
dan 100.000 mensen die te maken hebben met ernstige geluidsoverlast, en er zijn ook nog 
eens 24.500 slaapgestoorden, al veel te veel, vind ik.
De mensen die wachten op stillere, lees: iets minder lawaaiige, vliegtuigen moeten volgens 
mij een hele hele lange adem hebben. Vliegtuigen gaan immers best lang mee.
De gegevens van de meetapparatuur op het sportcomplex zijn trouwens te vinden op de 
website van de gemeente, bij BAS en op de site van ‘bewoners omgeving schiphol’. Op de 
laatste site lees je ook wat anders dan de luchtvaarlobby altijd vertelt.
Als het er nog bij kan wil ik afsluiten met de conclusie van Bert Wagendorp over Schiphol uit 
zijn collumn in de Volkskrant van 28 September. ”Het zijn daar hondsbrutale leugenaars en 
ze hebben schijt aan alles en iedereen.” Lees zijn collumn waarom hij dat vindt.       
F. Slot, Heemstede

Lezerspost

Zebrapaden Lanckhorstlaan 
worden nu snel aangepakt
Heemstede - Verkeerswet-
houder Heleen Hooij (VVD) 
kondigde aan dat het college 
heeft besloten om de over-
steekplaatsen op de Lanck-
horstlaan snel aan te pakken. 
“Nog voor Sint Nicolaas hoop 
ik dat het werk klaar is.” Een 
slag om de arm betreft het 
weer. Mocht er vorst komen 
dan geeft dat oponthoud. 
Nog in oktober zal er wor-
den begonnen. Ten grond-
slag aan deze werkzaamhe-
den ligt het besluit om meer 
in te zetten op de veiligheid 
rond scholen. Er liggen drie 
basisscholen in de omgeving 
waarvan de Jacobaschool 
zelfs direct aan de Lanck-
horstlaan grenst. Iets verder 
weg ligt ook nog een middel-
bare school. 
Wat gaat er gebeuren? De 
huidige zebra’s worden ver-
hoogd en voorzien van licht-
jes in de bodem. Naderend 
verkeer ziet dan sneller dat er 
personen gaan oversteken. 
Ook de straatverlichting zal 
de oversteekplaatsen meer 
in het licht zetten. Fietsers 
houden slecht rekening met 
overstekers, daar moet nog 
een oplossing voor komen. 
Een nieuw zebrapad wordt 
aangelegd tegenover de Ja-
cobaschool. Daar gaat meer 

werk in zitten. Er komt in het 
midden van de weg een ei-
land. Overstekers kunnen 
daar even wachten en kijken 
of de weg vrij is. Om dit te re-
aliseren wordt de rijbaan ver-
legd. Dit gaat ten koste van 
twee parkeerplaatsen di-
rect voor de school. Tevens 
is besloten dat, als nu toch 
op verschillende plaatsen de 
weg open moet, er in de he-
le laan meteen nieuw asfalt 
wordt gelegd. Vanaf de Dreef 
tot aan de Herenweg komt 
dan een wegdek met fl uister-

Nieuw in de 
Bibliotheek: 
Mamacafé
Heemstede - Elke tweede 
vrijdag van de maand, van 
10.00 tot 11.30 uur, is er in de 
Bibliotheek Heemstede (Ju-
lianaplein 1) Mamacafé; een 
ontmoetingsplek voor (aan-
staande) moeders en vaders 
van jonge kinderen, waar-
bij ook baby’s en peuters van 
harte welkom zijn. Het Mam-
acafé start in Heemstede op 
vrijdag 13 oktober. Loop ge-

zellig binnen, aanmelden 
hoeft niet. Incidenteel wordt 
een thema besproken door 
een. In samenwerking met 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Kijk voor meer infor-
matie op www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

INGEZONDEN

ZCFC G1 - HBC G1: 0-16   
De koppositie....
Arjen Schriemer heeft zich voor het 
eerst dit seizoen aan kop gemeld 
van de topscorerslijst. Met zijn 
doelpunten van vandaag erbij staat 
de teller op 13! De spits, die ook 
nog assists geeft, is daarmee uitge-
groeid tot de belangrijkste aanvaller 
van HBC G1. Het meegereisde publiek 
uit Heemstede, vindt het prachtig en juicht hem toe. Zijn 
persoonlijke ambities liggen hoog, maar die hangt hij nog 
even niet aan de grote klok.
Van grote waarde dus voor het team, maar hij is gelukkig 
niet de enige met kwaliteiten. Keeper Sebastiaan bijvoor-
beeld laat wekelijks zien welke kwaliteiten hij heeft. Goed 
op de lijn, goede refl exen en voor de duvel niet bang. Al-
thans volgens zijn trainer, want in de wedstrijden krijgt hij 
niet altijd de kans om het te tonen.
Tussen die twee lopen dan de spelers met de elkaar aan-
vullende kwaliteiten. Robuuste verdedigers met mooie en 
strakke passes in de benen en uitstekende timing om op 
het juiste moment in te stappen. Ze spelen met zoveel bra-
voure. Een lust om te zien. Ook het middenveld met de vas-
te spelers voelde vertrouwd aan voor het elftal. Met name 
Gert-Jan had een belangrijke rol en met 3 doelpunten ook 
een behoorlijk aandeel in de overwinning. Davy, Thomas en 
Jeroen (met de openingsgoal) maakten de 16 vol.
Door het stoppen van 3 spelers heeft coach George wel 
wat moeten sleutelen aan het team. Inmiddels is wel dui-
delijk dat het vasthouden aan zekerheden voor iedereen 
het beste is en dat resulteert in de beste prestatie tot nu 
toe in dit seizoen. Van het kampioenschap van vorig jaar 
rest nog slechts de herinnering. Maar hoorde ik nou dat dat 
weer kan? Gewoon omdat de kwaliteit er is?
Leo Holdorp

groeid tot de belangrijkste aanvaller 

asfalt. Voor de bewoners zal 
dat een grote verbetering be-
tekenen, doordat het geluid 
in huis en tuin aanzienlijk af-
neemt. 
Hooij moet nog wel even 
spreken met de gemeente 
Haarlem. Het verkeer zal tij-
dens de werkzaamheden de 
route via de Spanjaardslaan 
moeten nemen. Op zich zal 
dat niet op grote bezwaren 
stuiten. Een mooi moment 
om eens te kijken wat de ge-
volgen zijn mocht de Lanck-
horstlaan ooit voor door-
gaand verkeer wordt afgeslo-
ten. De gemeenteraad heeft 
formeel het laatste woord. 
Eric van Westerloo

Hoe oud?
Heemstede – Je staat er 
even goed op, als je zo’n 
grote Sarapop voor de deur 
hebt. Afgelopen vrijdag werd 
deze opgeblazen dame ge-
spot bij ‘La Travee’ vlakbij het 
Wilhelminaplein. Ze bleek 
ook een tankje bij zich te 
hebben waarop te lezen was 
dat de inhoud wijn bevatte. 
Het werkte op de lachspie-
ren en hopelijk dacht de ja-
rige op het adres (we weten 
nu dat het om een 50-jarige 
gaat) er net zo over.
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Grote modeshow bij Reyngoud laat 
prachtige diversiteit en creativiteit zien
Dinsdag 26 september was het weer tijd 
voor de grote modeshow bij Reyngoud. En 
‘show’ was het! Met een zaak vol gezellige 
klanten was iedereen nieuwsgierig naar de 
looks voor komend najaar. De leuke presen-
tatie, door Mea Klay, gaf duidelijk weer wat 
te kopen, hoe je het kunt combineren en 
vooral ook welke prachtige schoenencollec-
tie er bij Brabants schoenenhuis / Dungel-
mann onder te combineren valt.
De rijke diversiteit aan stijlen van mode,  
goed terug te zien op de diverse foto’s, la-
ten maar weer eens zien wat een originali-
teit en creativiteit er in de mode en schoe-
nen speelt en bij Reyngoud te koop is.
De opening van de show vormden de win-
terjassen waar Reyngoud dit najaar een 
grote keuze in heeft. Van reverable regen-
jas naar heerlijke donsjas (sportieve look) of 
gewoon een klassieke wollen mantel tot aan 

sportieve jacks in kobalt of cognac kleur.  
Alles passeerde de revue tijdens de show. 
Heel veel leuke jurkjes van kant tot prach-
tige jaquard stoffen en van nonchalante sil-
houetten tot aan vrouwlijk raffi nement.
Lekker ‘brutale outfi ts’ in een sporty look, 
dat is wel een van stijlen die voor komend 
najaar getipt staan. U herkent vast wel de 
biezen op mouwen en broekspijpen die u 
ziet in de tijdschriften en op tv onder het 
mom ‘strepen maken de vrouw’.
De merken die bij Reyngoud te vinden zijn 
maken het een heerlijke zaak om lekker in 
te dwalen en goed geadviseerd te worden. 
Sandwich, Tramontana, Expresso, OUI, Ol-
sen, Brax, Taifun en Monari en nieuw:  de 
broeken van Rosner. Ga vooral binnen en 
geniet van de prachtige collectie en oprech-
te gezelligheid. Binnenweg 121, tel. 023-
5280465.

Nieuw muziekcollectief in de regio
Regio - Begin 2017 is het 
orkest ‘Muziekcollectief 
Nieuw-Vennep’ gestart. Een 
aantal enthousiaste muzi-
kanten, onder leiding van 
Wim van Klink, repeteert ie-
dere woensdag van 19.30 uur 
tot 21.00 uur in het Buurt-
huis ‘Het Contact’ in de wijk 
Getsewoud. Er zijn al enke-
le optredens geweest waar-
onder deelname aan het fes-
tival voor Blaasinstrumen-
ten in Pier K te Hoofddorp. 
De komende kerst staan ook 
al twee optredens gepland 

waaronder een samen met 
een koor. Het orkest is groei-
ende en bestaat uit jonge 
en oudere leden (van 12 tot 
67 jaar) die maar één pas-
sie hebben en dat is op een 
leuke en ontspannen ma-
nier muziek maken. Het col-
lectief is op zoek naar nieu-
we enthousiaste muzikanten. 
Het repertoire is lichtere mu-
ziek die met een fl exibele be-
zetting lekker te spelen is. Op 
Facebook (pagina muziek-
collectiefnieuwvennep) kun 
je de muziek beluisteren.

Fietsmaatje 
gezocht voor 

Hans (70)
Heemstede - De Over-
stap in Heemstede orga-
niseert onder meer duo-
fi etsritten. Men is op zoek 
nu naar een fi etsmaatje 
voor Hans. Hij is 70 jaar, 
heeft weinig familie en 
geniet heel erg van de-
ze fi etsrondjes. Een rond-
je op de duofi ets zorgt dat 
Hans vrolijk wordt. De me-
dewerkers van de Over-
stap hebben hier niet al-
tijd tijd voor. Daarom zoe-
ken zij iemand die het leuk 
vindt om een keer in de 
drie weken een rondje te 
fi etsen op de duofi ets. Is 
dit wat voor jou? Kom een 
keer kennismaken met 
Philadelphia. Je kunt con-
tact opnemen met Christi-
na Norde, c.norde@phila-
delphia.nl of via locatie De 
Overstap (023) 5293286.

Fietsmaatje 

Oproepje: Zet de eerste stap naar een 
leuke sport bij u in de buurt
Heemstede - Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort 
gaat vanaf heden verder on-
der de naam Team Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort. 
Er is ook een nieuwe websi-
te: www.teamsportservice.nl/
heemstede-zandvoort/.
De missie van Team Sport-
service Heemstede-Zand-
voort is alle inwoners van de 
gemeente te laten profi te-
ren van de positieve effec-
ten van sporten en bewegen. 
Om dit nog meer uit te stra-
len, is gekozen voor de sub-
tiele naamswijziging en lo-
go. Wat niet verandert zijn de 
buurtsportcoaches van Team 
Sportservice die nog steeds 
actief zijn in de gemeente om 
zoveel mogelijk inwoners in 
beweging te krijgen.
De buurtsportcoaches van 
Team Sportservice Heemste-
de-Zandvoort organiseren 
in opdracht van de gemeen-
te vele sport- en beweegpro-
jecten voor jong en oud, voor 
mensen met en zonder be-
perking. Uiteraard in samen-

werking met scholen, spor-
taanbieders, zorg- en wel-
zijnsorganisaties en ande-
re organisaties. Daarmee is 
Team Sportservice het lokale 
sportloket. Op de vernieuwde 
website vind je wat voor wie, 
wanneer en waar wordt ge-
organiseerd.
Inwoners die willen gaan 
sporten of bewegen, maar 
geen idee hebben welke mo-
gelijkheden er zijn, kunnen 
contact opnemen met de 
buurtsportcoaches. Zij weten 
alles van het actuele spor-
taanbod in Heemstede en 
Zandvoort. Ook voor men-
sen die (sociaal) een drempel 
voelen, staat de buurtsport-
coach klaar om samen die 
eerste stap te zetten.
Inwoners, sportaanbieders, 
zorg- en welzijnsorganisaties 
of andere organisaties kun-
nen met vragen contact op-
nemen met Lisette van Dee, 
lvandee@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl of Hubert 
Habers, hhabers@sportser-
viceheemstedezandvoort.nl.
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Vrijwilligerswerk wordt vaker maatwerk
Heemstede - Op donder-
dag 19 oktober tussen 19.30 
en 21.30 uur organiseert Vrij-
willigerspunt Heemstede de 
workshop: Vraag en aanbod: 
veranderingen in het vrijwilli-
gerswerk.
Mensen willen wel vrijwilli-
gerswerk doen maar hebben 
steeds meer behoefte aan 
maatwerk. Vrijwilligerswerk 

dat past binnen hun agenda: 
tijdelijk, flexibel of vast, iets 
van betekenis doen en de be-
hoefte om de eigen talenten 
in te zetten.
Dit vraagt van vrijwilligersor-
ganisaties een grotere flexi-
biliteit.
In de workshop ‘Zin in Vrij-
willigerswerk’ van Vrijwilli-
gerspunt Heemstede worden 

ontwikkelingen in vraag en 
aanbod van vrijwilligerswerk 
behandeld en manieren hoe 
een organisatie hierop kan 
inspelen. Een belangrijk on-
derdeel is het uitwisselen van 
kennis, ervaring en andere 
behoeftes. Voor meer infor-
matie en aanmelden kijkt u 
op www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl.

Debatreeks: Toekomst van de democratie
Regio - Tussen 10 oktober 
2017 en 13 maart 2018 or-
ganiseert de Pletterij Haar-
lem een serie van 10 debat-
ten over democratie, demo-
cratische vernieuwingen en 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Voor deze serie is een 
keur aan (oud) bestuurders 
en politici aangezocht om de 
debatten te leiden. Op dins-
dag 10 oktober wordt het 
spits afgebeten door gast-
spreker Job Cohen, tegen-

woordig bijzonder hoogle-
raar gemeentekunde in Lei-
den. Hij gaat in debat met 
Hans Alberse, adviseur / trai-
ner versterken lokale demo-
cratie. Dit debat wordt ge-
leid door Jan de Ridder, di-
recteur Rekenkamer Metro-
pool Amsterdam. Op donder-
dag 8 maart 2018 sluit Johan 
Remkes, commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, de 
reeks af. Hij zal reflecteren op 
wat er ter sprake is geweest 

in de debatten. Op 13 maart 
is er dan nog een groot ver-
kiezingsdebat. 
De debatten beginnen om 
20.00 uur, de toegang be-
draagt 3,- euro/voor jonger 
dan 25 jaar en houders van 
de HaarlemPas: 1,50. Reser-
veren kan via:
www.pletterij.nl.

De Pletterij is gevestigd aan 
de Lange Herenvest 122, 
Haarlem. 

 10 oktober Burgerdemocratie: klant of koning? Jan de Ridder
 31 oktober Politiek van de stoeptegel Enno Neef
 8 november Zetelroof ?!   Martin de Vries
 22 november Wie controleert: raad of aandeelhouder n.t.b.
 13 december Alleen rijken welkom in Haarlem Jan van Eeden
 25 januari ZZP’er lust of last  Stan Kaatee
 13 februari Achterdeurbeleid coffeeshops Bernt Schneiders
 21 februari Ruimte voor ondernemers Martin de Vries
  6 maart  Eigen economische ambities haarlem ? Bruno Braakhuis
 8 maart De commissaris van de Koning J. Remkes Jan van Eeden
  reflecteeert op de debatreeks
 13 maart Verkiezingsbijeenkomst 

Schema Debatten in de reeks ‘Toekost van de democratie’

Voorleeslunch met koor en 
accordeonspeelster
Heemstede - Op vrijdag 6 
oktober, Nationale Ouderen-
dag, organiseert de Biblio-
theek in samenwerking met 
WIJ Heemstede de Nationa-
le Voorleeslunch voor oude-
ren vanaf 65 jaar uit de ge-
meente Heemstede. Tijdens 
deze bijeenkomst leest Sybil 
van Dam een door Vonne van 
der Meer speciaal voor de-
ze gelegenheid geschreven 
verhaal voor. Een koor on-
der begeleiding van accor-
deonspeelster Marry Huys-
kamp zorgt voor een muzi-
kaal tintje. U bent van har-

te welkom om bij deze gra-
tis voorleeslunch aanwezig 
te zijn. U wordt om 11.00 uur 
verwacht bij WIJ de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanmelden vóór 5 oktober bij 
de balie van de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) 
of bij de receptie van WIJ de 
Luifel (Herenweg 96). U kunt 
zich ook opgeven via 023–
5115385 (de Bibliotheek) of 
023–5483828 (Wij de Luifel). 

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Korendag Zandvoort met 
Heemsteedse deelname

Regio - Zaterdag 7 oktober wordt de Korendag Zand-
voort georganiseerd. Het thema is ‘Made in Holland’. Er 
zingen 22 koren, die uit alle delen van het land naar Zand-
voort komen. Zij zingen alle iets dat met Holland heeft te 
maken. Popkoor Voice Collective uit Heemstede verleent 
ook medewerking.

Om 10.30 uur start de korendag, die in de tuin van de Pro-
testantse kerk aan de Poststraat 1 plaatsvindt. Na de ope-
ning volgen de koren, die elk 25 tot 30 minuten een spet-
terend optreden geven. 
In de kerktuin is een ‘koek en zopie’, waar u koffie, thee, 
lekkere chocolademelk met slagroom, een stroopwafel of 
een lekker broodje hagelslag kunt halen en niet te verge-
ten lekkere poffertjes en erwtensoep. Allemaal echt Hol-
landse dingen dus. Er is ook een kleine vrijmarkt. 
De sluiting van de korendag is ongeveer 22.00 uur. U kunt 
de korendag gratis bijwonen. Meer info op:
www.zingenaanzee.nl of op Facebook. 

Heart pillows voor vrouwen met borstkanker
Regio – Door gasten van het 
Adamas Inloophuis in Nieuw-
Vennep worden borstprothe-
ses gebreid en heart pillows 
genaaid voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad).  
Een heart pillow  is een hart-
vormig kussen van ongeveer 
35 cm dat is bedoeld ter ver-
lichting van de klachten na 
een borstoperatie. Het kus-
sentje is speciaal ontworpen 
door een Deense verpleeg-
kundige, die merkte dat het 
dragen van dit kussentje on-
der de oksel verlichting geeft 
van pijnklachten. 
Iedere maand is er bij Ada-
mas een workshop Heart Pil-
low waar vrouwen met elkaar 
jaar-lijks ongeveer 250 vrolijk 
gekleurde kussentjes maken. 
Knitted Knockers.nl is een 
netwerk van vrouwen in Ne-
derland die borstprotheses 
breien en haken in verschil-
lende maten naar het voor-
beeld van de Amerikaan-
se Knitted Knockers organi-
satie. Iedere maand hoor je 

in de huiskamer van Ada-
mas het tikken van breipen-
nen. Zij breien protheses op 
aanvraag of als voorraad. De-
ze worden ook in het Spaar-
ne Gasthuis aangeboden aan 
vrouwen die een borstampu-
tatie hebben gehad. 
Een heart pillow of borstpro-
these kun je krijgen in het 
Adamas Inloophuis.
Stuur een mail naar: mail@
adamas-inloophuis.nl met je 

naam, telefoon, adres en de 
ma-ten van de borstprothese. 
Het Adamas Inloophuis is 
100% afhankelijk van giften, 
donaties en subsidies. Jaar-
lijks is er 300,000 euro no-
dig om de gasten kwalitatief 
hoogstaande begeleiding en 
ondersteuning te bieden. 

Adres: Eugenie Previnaire-
weg 61, Nieuw-Vennep.
Tel. 0252-680233.

Cabaret en 
duurzaamheid 
gaan samen
Heemstede - Cabaretière 
Anouk Kragtwijk speelt van-
avond een aantal sketches 
en liedjes uit haar debuut 
voorstelling Madame Tofu die 
gaat over de gevolgen van 
de klimaatverandering en de 
harteloosheid van de men-
sen. Zij vraagt zich af: ‘Wie is 
er eigenlijk verantwoordelijk 

voor alle ellende op deze pla-
neet?’ Verhalen over maat-
schappelijke onderwerpen 
combineert zij met luisterrij-
ke liedjes. Ze zet mensen aan 
het denken, raakt de gevoeli-
ge snaar en is ook nog grap-
pig. Na de pauze gaan we 
met elkaar aan de slag rond 
het thema duurzaam leven.
De workshop is om 20.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree 10,- euro. Opge-
ven kan via www.wijheem-
stede.nl  of 023-5483828.
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Felkleurige fornuizen stelen de show

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl 

Italiaanse sfeer
in de keuken

Slaapkamer 
krijgt stoere look

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire bestemming. Maar we kunnen Italië ook 
in onze eigen keuken halen. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting stijlvol aan te 
passen.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurdesign een terugkerend thema. Deze 
trend wordt komend seizoen vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combinatie 
van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een warme uitstraling.

e keuken is uitgegroeid tot 
het hart van ieder huis, dé 
plek waar alles binnen het 
gezin gebeurt. Logisch dat 

er steeds meer aandacht aan deze 
leefruimte wordt geschonken. Een 
keuken met saaie kleuren, is niet 
meer van deze tijd. Het mag, nee 
moet, uitbundiger.
Grote losse koelkasten en fornui-
zen met felle kleuren passen in 

het I taliaanse thema. Steeds vaker 
wordt hier voor gekozen. Je kunt 
binnen dit thema wel weer voor 
verschillende combinaties kie-
zen. G eïnspireerd op beroemde 
 Italiaanse kustplaatsjes combine-
ren heldere Mediterrane kleuren 
 bijvoorbeeld prachtig bij roestvrij-
staal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-

sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs en 
 antraciet. Met deze kleuren krijgt de 
retrokeuken een levendige en pro-
fessionele uitstraling. Daarbij biedt 
een groter fornuis gewoonweg 
meer mogelijkheden. Met grote 
kookplaten - met zes branders - 
i nclusief wokopties, wordt het ko-
ken een feest. 

wart en wit staan voor stijl-
vol. Zeker als de kleuren 
verwerkt worden in passen-
de dessins. Zoals dekbed-

overtrekken gebaseerd op mooie 
tegels, die je tegenkomt in landen 
zoals Marokko. Oftewel het e� ect 
dat zwart in de ene hoek uitloopt 
naar wit in de andere hoek. Een 
dergelijk dekbedovertrek is ener-
zijds stoer, maar door de patroon-
tjes krijgt de overtrek toch een 
vriendelijke uitstraling. 
Wil je liever een wat chiquere uit-
straling dan ga je voor zwart- en 
grijstinten in combinatie met 
 oranje en zachtroze. Het geeft 
je slaapkamer een moderne en 

 trendy uitstraling. Je kunt ook kie-
zen voor een natuurtrend met ho-
rizontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapkamer. 

Verder zijn de ruitpatronen dit 
seizoen niet weg te denken uit 
het trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
 antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

D

Z

Draadloze technieken maken het wonen aangenamer

Radio luisteren 
in de badkamer

Hulpje in de keuken

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist vanaf je smartphone streamen? Dat 
kan tegenwoordig op een simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badkamer, slaap-
kamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

eel moderne woningen 
worden voorzien van in-
novatieve technieken, die 
het wonen aangenamer, 

veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met elkaar 
is verbonden, ook op het gebied 
van muziek. Een nieuwe innova-
tie is bijvoorbeeld de Busch-Radio 
 B T-connect. Na het inschakelen 
maakt deze inbouwradio automa-

en opgeruimd aanrecht kan 
lelijk worden ontsierd met 
een rondslingerend, on-
hygiënisch vaatdoekje. Toch 

is dat de praktijk van alledag. Het 
is namelijk praktisch om dat vaat-
doekje altijd binnen handbereik 
hebben. Gelukkig is daar nu een 
oplossing die de vaatdoek uit het 
zicht brengt. Die zorgt dat de vaat-
doek niet meer onhygiënisch over 

tisch verbinding met het als laatste 
verbonden bluetooth-apparaat. 
De RDS FM-radio wordt in de muur 
ingebouwd en is voorzien van een 
geïntegreerde digitale versterker 
en bijpassende inbouwluidspreker. 
Het resultaat is een fraai geluid en 
optimaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruimtes 

zonder problemen te installeren in 
gangbare inbouwdozen. De radio 
gaat automatisch aan wanneer je 
binnenkomt of het licht aandoet.  
Overigens zijn er ook oplossingen 
zonder bluetooth! Je ontvangt 
dan je favoriete FM-zenders via 
wi� . Digitaal – dus met een goede 
 geluidskwaliteit - zonder ruis en 
storingen.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer.
Foto: Busch

Zwartwit dessins combineren 
fraai met heldere kleuraccenten.

Foto: Beddinghouse
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de rand van de spoelbak hangt, 
maar een plek krijgt waar deze 
hoort. Een magnetische vaatdoek-
houder is het ‘ei van Columbus’.  
De houder is zonder gereedschap 
te plaatsen in bijna alle spoelbak-
ken! Er zijn twee uitvoeringen in 
roestvrij staal: een gebogen en een 
rechte versie. Hoe handig wil je het 
hebben.

De houder is zonder 
gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

De keuken is uitgegroeid 
tot het hart van ieder huis.
Foto: Smeg

Mega Snuffelmarkt Kennemer Sportcenter
Regio - 250 kramen met 
mooie oude spullen kunt u 
zondag 8 oktober verwach-
ten tijdens de Mega Snuffel-
markt in Haarlem. U bent van 
harte welkom in het Kenne-
mer sportcenter. De markt 
begint om 9.00 uur en sluit 
om 16.30 uur. Leuke dingen, 
gekke dingen, kostbare en 
handige dingen, zomaar of 
voor de heb. Een schatkamer 
aan mooie oude spullen.

De entreeprijs bedraagt 3,50 
euro voor volwassenen maar 
kinderen onder geleide mo-
gen gratis naar binnen. Par-

keren is gratis.
De Kennemerhal is gelegen 

aan de IJsbaanlaan 4A, Haar-
lem.

In alles, maar dan ook alles op, 
onder en in huis is Nouris thuis
Regio - In 1972 begon Henk 
Nouris een loodgietersbedrijf 
dat snel uitgroeide tot een 
toonaangevend installatie-, 
bouw-, keuken- en badka-
merbedrijf in de regio Haar-
lem/Heemstede en ver daar 
buiten. Marcel Nouris, de 
jongste zoon van Henk, leer-
de het vak van jongs af aan 
en werkte zich op tot drijven-
de kracht achter de bouw- en 
installatietak van het bedrijf. 

Het nieuwe Nouris
In 2010 is Marcel Nouris ge-
start met ‘Nouris Bouw & In-
stallatiebedrijf’, om zo de ac-
tiviteiten waar vader Henk 
zo bekend om stond te con-
tinueren. Het nieuwe Nou-
ris Bouw- & Installatiebe-
drijf legt zijn focus op veel 
meer werkzaamheden zodat 
het bedrijf echt allround kan 
worden genoemd. Ondanks 
de veelheid aan vakkundig-
heid kunnen de specialisa-

ties in één zin kunnen wor-
den genoemd: “Alles, maar 
dan ook alles op en onder en 
in het huis, daarin is Nouris 
thuis.” Of het nu om een dak-
renovatie of complete ver-
bouwing gaat, Nouris heeft 
op elk gebied de specialisatie 
in huis. Hieronder een greep 
uit het aanbod:
Installatiewerk 
Gas, cv, sanitair, elektra, rio-
lering, toiletten, water, bad-
kamers, keukens. 

Dakbedekking
Zinkwerk, goten, pannenda-
ken, dakisolatie, platte da-
ken, bitumdaken, (bitumi-
neuze dakbedekkingen), ko-
per- en loodwerk.

Verbouwing 
Van sloopt tot renovatie: wo-
ningen, badkamers, keukens, 
kozijnen, dakkapellen, uit-
bouw woningen, divers tim-
merwerk, stukadoren.

Plein voorlopig 
zandbak

Heemstede – Het Wilhel-
minaplein ligt open. Er wordt 
gewerkt aan een algehele 
nieuwe aanblik van het plein 
dat in een prachtig deel van 
Heemstede is te vinden. Par-
keerplaatsen zijn nu even 
moeilijk te vinden maar in 
de straatjes elders is vaak 
wel een plekje te vinden. 
Ondernemers van het plein 
zitten nog wel een maandje 
of wat met de zandbak op-
gescheept maar als eenmaal 
alles klaar is, zal de pijn wel-
dra zijn vergeten. Zij blijven 
u natuurlijk van harte wel-
kom heten, op de fiets of lo-
pend is wel zo gezond en 
dan aan parkeerruimte geen 
boodschap. Rond december 
moet het plein klaar zijn.

Nouris gebruikt moderne 
middelen en hanteert heden-
daagse strenge kwaliteits-
normen maar wèl met ou-
derwets vakmanschap. Voor 
zowel particulieren als be-
drijven is Nouris al jaren hét 
servicegerichte bouw- en in-
stallatiebedrijf van de regio 
Haarlem met een betrouw-
bare prijs-/kwaliteitsverhou-
ding. Gerenommeerde aan-
nemersbedrijven werken met 
Nouris samen in nieuwbouw, 
utiliteitsbouw of verbouw. 
Ook voor diverse overheids-
diensten verzorgt het bedrijf 
het onderhoud van de instal-
laties en daken. 

Wilt u eens weten wat 
Nouris Bouw- en Installa-

tiebedrijf voor u kunt doen? 
Bel: 023-5847325 of kijk op
 de website www.nouris.nl
Vestigingsadres: Zandlaan 

48, Hillegom.

Manpadlaanproject voor 
verkiezingen op de rails
Heemstede - Het college 
werkt aan een voorstel om de 
raad in januari te laten be-
slissen over natuur en wo-
ningbouw in het Manpad-
laangebied. De gemeente-
raadsverkiezingen in maart 
zijn aanstaande. Een andere 
zetelverdeling kan het project 
wel eens een geheel andere 
wending geven. De buurtbe-
woners willen wel eens we-
ten waar zij aan toe zijn en de 
grondbezitters zien hun in-
vestering niet renderen, maar 
verder heeft niemand haast. 
Met hun toetreding tot het 
college stelde D66 als voor-
waarde dat het op dat mo-
ment voorliggende plan van 
tafel moest. Onderzoek na 
onderzoek volgde elkaar de 
afgelopen jaren op.
Nu, 2,5 jaar nadat het plan 
opnieuw is onderzocht, blijft 
onduidelijkheid troef en is er 
weinig concreet. Hoeveel na-
tuur krijg je voor hoeveel hui-
zen, dat was steeds vraag. Tot 
D66 in het college kwam leek 
er consensus te bestaan over 

de bouw van een aantal vil-
la’s met waterpartijen en veel 
groen. De opbrengst zou vol-
doende zijn om de overblij-
vende natuur veilig te stellen. 
De laatste ingehuurde on-
derzoeker ziet mogelijkheden 
om zowel langs het Man-
pad als de Rivierenwijk wo-
ningbouw te realiseren. Het 
middengebied blijft dan na-
tuur. Of dit het gaat worden 
ligt aan de gemeenteraad. De 
meeste partijen hebben hun 
twijfels of dit de oplossing is. 
Waar worden concessies ge-
daan, waar wordt het aange-
past? De eigenaren van wo-
ningen en gebouwen aan het 
Manpad stellen hun eisen. 
De grondbezitters ook, even-
als de bewoners van de Ri-
vierenwijk. Plannen genoeg, 
maar wat is realistisch? Ho-
reca, een manege, een veld 
met zonnepanelen, kleine 
huizen of toch een nieuwe 
wijk met villa’s? Het gebied 
volbouwen met woningen 
wordt door vrijwel niemand 
gesteund. De burgerpartici-
patie - geroemd bij nieuwe 
plannen - komt slecht van de 
grond. Er is geen consensus 
tussen de betrokkenen. Wat 
voor de buitenwereld hele-
maal onduidelijk is zijn de fi-
nanciële gevolgen. Die blij-
ven geheim om latere onder-
handelingen niet te dwars-
bomen. Er zitten professio-
nals en eigenaren van pan-
den aan tafel die de jaren van 
uitstel nu te gelde willen ma-
ken. De kosten lopen daar-
door op. Na meer dan 15 jaar 
is er nog niets.

Op 5 oktober wordt een pro-
cesvoorstel in de commissie 
ruimte besproken. Belang-
hebbenden zullen daar onge-
twijfeld hun zegje doen. Een 
plan in januari rond te heb-
ben lijkt vooralsnog een brug 
te ver.
Eric van Westerloo 
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Marnix Rietveld (HPC) naar Nationale Miniorendag
Heemstede - De KNZB organiseert elk 
jaar de Nationale Miniorendag in Arn-
hem. 
Gedurende het zwemseizoen vinden er 
diverse wedstrijden in het minioren-
circuit plaats en per leeftijdscategorie 
worden uiteindelijk de 30 snelste zwem-
mers van Nederland voor de Nationale 
Miniorendag uitgenodigd. Marnix Riet-
veld van HPC Heemstede heeft het af-
gelopen seizoen op alle slagen zeer 
goed gepresteerd en was daarom uit-
genodigd voor deze dag voor jong ta-
lent. Hij mocht zijn trainster Luisa Garcia 
Montoya en zijn ouders meenemen. Tij-

dens deze bijzondere dag waren er di-
verse sportworkshops voor de zwem-
mers en een vragenuur inclusief meet 
and greet met zwemmers uit de Neder-
landse top als Marjolein Delno en Pe-
pijn Smits. 
Ook de trainers en ouders kregen diver-
se workshops aangeboden. Zo vertel-
de de technisch directeur van de KNZB 
over het Meerjaren Opleidingsplan 
Zwemmen van de KNZB, om kinderen 
naar een optimale persoonlijke presta-
tie te begeleiden (meer informatie hier-
over is te vinden op de website van de 
KNZB). Kinderpsycholoog Tischa Neve 

gaf een workshop over effectief en posi-
tief motiveren en er was een clinic door 
Marja Ockeloen - een diëtist die veel 
voor de diverse sportbonden werkt en 
topsporters begeleidt - over een zo op-
timaal mogelijke voeding voor kinderen 
die veel sporten. 
Trainster Luisa Garcia Montoya kreeg 
een extra workshop toegespitst op het 
geven van training en techniek. Aan het 
eind van de dag gingen Marnix, Luisa 
en zijn ouders geïnspireerd en met veel 
nieuwe tips, inzichten en adviezen weer 
naar huis. Op naar weer een mooi sei-
zoen met Miniorenwedstrijden. 

HBC de sterkste in de 
Heemsteedse derby met RCH
Heemstede - Een mooie 
ambiance bij HBC. Een fraai 
complex een volle tribune en 
veel supporters langs de lijn. 
Voor deze derby liep Heem-
stede warm. 
HBC lijkt een stuk verder de 
zijn in de ontwikkeling van 
het team dan RCH. In de eer-
ste helft van het duel, afge-
lopen zondag, liet de Heem-
stede Berkenrode Combi-
natie overtuigend zien tech-
nisch en tactisch op voor-
sprong te staan. De combi-
natie liepen soepel wat leid-
de tot een flink aantal moge-
lijkheden. Dat de afwerking 
niet altijd perfect was kun-
nen zij zich wel aantrekken. 
Het duurde precies 36 minu-
ten voordat RCH voor de eer-
ste maal in het strafschop-
gebied van HBC verscheen. 
Gedurende de eerste 45 mi-
nuten was het een spelletje 
aanvallen en verdedigen. Dat 
RCH tot aan de rust de scha-
de kon voorkomen was een 
wonder. Eric Liefting was een 
plaag voor de verdediging 
van RCH. Als hij aan de bal is 
ontstaat gevaar. Luke Vahle 
werd nog net op tijd gestopt. 
Aerts haalde uit maar raak-
te een verdediger. Doelman 
Snijders tastte soms mis. Een 
hard schot van Van de Linden 
werd gekeerd. In de rebound 
dacht Aerts te scoren maar 
de bal werd van de doellijn 
gehaald. Verzilver van de ve-
le kansen lukte HBC niet. In 
Christiaan de Vos heeft RCH 
wel een verdediger staan die 
zijn mannetje staat. Erik Dek-
ker kon door omstandighe-
den de afgelopen week niet 
trainen en begon op de bank. 
Met de Vos vormt hij normaal 
een sterk duo. De Racing 
werd ver teruggedrongen. 
HBC won vrijwel alle duels. 
Na rust tapte RCH uit een an-
der vaatje. Het leek of ze de 
schroom, of was het angst, 
van zich afschudde. Spits 

Heemstede – “Hebben jullie 
er zin in?” Je hoeft het eigen-
lijk niet te vragen want de 660 
kinderen die zich maandag-
ochtend verzamelden bij de 
VEW-kantine aan de Sport-
parklaan waren er klaar voor. 
In sportieve kleding holden ze 
naar de kantine terwijl hard-
lopen helemaal niet op de 
agenda stond. Hebben we dat 
vast gehad. Van de tien basis-
scholen kwamen er 660 kin-
deren uit de groepen 7 en 8 
maar liefst 25 verschillende 
sporten uitproberen. Dit kan 
helpen bij het kiezen van je 
eigen sport. Eerste sport is 
lawaai maken. Wat kunnen 
660 kinderen hard schreeu-

wen als je simpel vraagt of ze 
er zin in hebben... Wethou-
der Sebastiaan Nieuwland, 
gewend om met zoveel kin-
deren om te gaan, vertelde 
dat hij eigenlijk helemaal niet 
sportief is, ja een beetje wed-
strijdzwemmer, wat voetbal, 
en tuba spelen maar dat telt 
niet, alhoewel, die weegt wel 
35 kilo. Zijn sportieve favo-
riet is Jos Verstappen omdat 
hij zo jong zoveel presteert 
in die harde racewereld. Met 
een één-twee-drie konden 
de kinderen naar de start, na 
eerst een hele harde yell en 
een warming-up van sport-
school Groenendaal. Skate-
boarden met Mike Doode-

man van Plexat, dat is span-
nend, bijna net zo spannend 
als leren boemerang gooien, 
hockey bij Alliance, voetballen 
bij VEW, tennissen bij Merlen-
hoven en zwemmen in Groe-
nendaal waar in de sportzalen 
druk geturnd werd, tafeltennis 
oefenen en op de judomat le-
ren vallen. Veel sporten kwa-
men voorbij, maar hardlopen 
was er niet bij. Dat konden 
de kinderen doen als ze snel 
naar een andere sport wilden. 
Alle lof voor de organisatie 
van de gemeente, scholen, de 
sportverenigingen en die vrij-
willigers die er toch altijd weer 
voor klaar staan.
Ton van den Brink 

Sportdag voor 660 kinderen
Mike Van der Raad kreeg 
een kans maar verprutste 
die. Nu vielen duels vaker in 
het voordeel van RCH uit. De 
wedstrijd kwam wat meer in 
evenwicht. De ruim 300 toe-
schouwers moesten tot de 
60e  minuut wachten op een 
doelpunt. Bij een corner ver-
zuimde doelman Snijders in 
te grijpen. Er ontstond voor 
de doellijn een flipperkast si-
tuatie waarna Vahle met een 
omhaal doel trof 1-0. Snijders 
herstelde zich later via een 
aantal knappe reddingen en 
kwam bij één op één situaties 
als winnar uit de bus. RCH 
coach Spruijt bracht Ser-
gio Burke, Virgil Moal en Eric 
Dekker in het veld. Het spel 
werd beter en vooral Moal en 
Burke werden nog gevaar-
lijk. Eric Liefting bracht HBC 
in veilige haven door, na een 
afgeslagen corner, vanaf 18 
meter hard uit te halen 2-0. 
Over 90 minuten bezien was 
het HBC dat veruit het mees-
te recht had op de overwin-
ning. Er wacht hen een mooi 
seizoen waar het mee kan 
doen om de prijzen.
RCH zal, na twee verliespar-
tijen, het tij moeten keren. 
Eric van Westerloo
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Alliance Française
Vrijdag 6 oktober ‘La 
naissance des cathédra-
les gothiques’. Lezing met 
lichtbeelden door Henri 
Helfre. 20.15 uur, Pauwe-
hof, Achterweg 19, Heem-
stede. Niet-leden: 8,- euro 
toegang. 

Dansfeest
Zaterdag 21 oktober, 
30Up, 40up, 50up Disco & 
Classics Landgoedfeest
20.30u, Landgoed Ou-
de Slot, Ringvaartlaan 11, 
Heemstede. Kaarten en in-
fo: www.letzparty.nl.

Korendag
Zaterdag 7 oktober Div 
koren in Zandvoort, waar-
onder uit Heemstede Pop-
koor Voice Collective. Pro-
testantse kerk Zandvoort, 
Poststraat 1. Gratis toe-
gang. Zie ook:
www.zingenaanzee.nl.

Kunstvesper
Zondag 8 oktober, va 
17u werk van An Luthart 
bij een moment van bezin-
ning. Oude Kerk Heemste-
de, Wilhelminaplein. Entree 
vrij. Georganiseerd door 
PKN Heemstede.

Lezingen
Donderdag 5 oktober 
‘Motivatie Binnenstebui-
ten’, hoe werkt dat bij jon-
geren? 20-22u. WIJ Heem-
stede, Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Opgave:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Dinsdag 10 oktober ‘De 
ontwikkeling van jazzmu-
ziek’, WIJ Heemstede, He-
renweg 96 Heemstede. En-
tree: 5,-. 13.30u. Opgave: 
www.wijheemstede.nl en 
023-5483828.

Mamacafé
Vrijdag 13 oktober, 
10–11.30u. Gratis toe-
gang. Voor alle (aanstaan-
de) moeders. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1, Heemstede. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Markten en beurzen
Zondag 8 oktober Mega 
Snuffelmarkt, Kennemer 
Sportcenter Ijsbaanlaan 4a 
te Haarlem. 9-16.30u. En-
tree: 3,50 / kinderen heb-

ben gratis toegang. Vrij par-
keren.

Kofferbakmarkt op Dorps-
weide te Wijk aan Zee. 
8-16u. Info: www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl.

Muziek
Zondag 8 oktober Jazz 
in café de 1e Aanleg, het 
Hoffman jazzkwartet. va 
17u. Toegang gratis. Hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.

Jazz in Zandvoort met dit-
maal pianist Erik van der 
Luijt. Kaarten à 15,- euro via 
023-5310631 en 
www.jazzinzandvoor t .nl 
of Facebook. Theater De 
Krocht, Grote Krocht 41 te 
Zandvoort, 14.30u.

Zondag 15 oktober To-
ren-concert Bavokoor met 
Kennemer Blazers Ensem-
ble, Bavokerk Heemstede, 
Herenweg. Kerk open v.a. 
14.30u. Aanv. 15u. Gratis 
toegang, wel deurcollecte.

Theeconcert in de Oude 
Kerk Heemstede om 15u 
met het Hobbema Trio. Pi-
anotrio’s van Mozart en 
Schubert. Toegang vrij, met 
deurcollecte. Na afloop 
thee, koffie en gebak in de 
Pauwehof.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 11 oktober 
Puzzels ruilen bij St Jacob 
in de Hout, Zuiderhoutlaan 
1 Haarlem. 14-15.30u. Vrij-
willige bijdrage.
Info: 023-8927900.

Theater 
Zaterdag 7 oktober To-
neelgroep Vondel speelt 
‘Spotlight’, een konings-
drama in moderne setting. 
20.30u.
Liedjes, live muziek en re-
ceptie na afloop. Kaarten 
via:
toneelgroepvondel@hot-
mail.com en 06-23994117. 

Trefpuntcafé
Bennebroek
Vrijdag 6 oktober Theo-
loog Lydia Vroegindewe-
ij over Luther. Aanvang: 
20.30u. Deuren open: 20u. 
Toegang gratis. Akonieten-
plein Bennebroek.

Voorleeslunch
Vrijdag 6 oktober, 11-13u 
ikv Dag vd Ouderen lunch 
bij WIJ Heemstede, Lui-

AgendA

fel, Herenweg 96 Heem-
stede. Met muziek en ver-
haallezing. Opgave: www.
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 8 okto-
ber ‘Kleurrijk Haarlem’, div 
werk over de plaats en in-
woners. Met o.a werk van 
Vera Bruggeman uit Haar-
lem. Opening: zondag 24/9 
16u. KZOD, Spaarne 30 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl en Face-
book. 

T/m zaterdag 21 okto-
ber ‘Oog in oog’, foto’s die 
mensen aan het denken 
moeten zetten wat betreft 
maatschappelijke vraag-
stukken van voedsel.
Fotogalerie De Gang, Grote 
Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl.
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Heemstede – Wandelbos Groenendaal is natuurlijk po-
pulair bij natuurliefhebbers en gewoon om gezellig een 
wandelingetje met of zonder hond in te maken. Maar wist 
je dat het bos een sterk historisch karakter heeft? Van-
daar dat deze rubriek al enige weken ingaat op de ge-
schiedenis van diverse aspecten van het bos. Deze week: 
vijver ‘het Seringendal’. De Belverdèréheuvel is in 1765 
opgeworpen en was bedoeld als uitzichtpunt. Om voor de 
heuvel voldoende zand te krijgen is er aan de zuidwest-
zijde zoveel materiaal ontgraven, het verhaal gaat, dat 
de grond per kruiwagen naar boven gebracht is. Aan de 
oostzijde van de Belverdèré is ook zand ontgraven, waar-
door het Seringendal (de vijver op de foto) ontstond. Van 
de seringen is tegenwoordig geen spoor meer.
Het Groenendaalse Bosch werd aangekocht in 1767 door 
John de Hope (bankier) en zijn zoon  John Adrian Elias de 
Hope plaatste de uitkijktoren (1839) Belvedèré.

Herfstfoto
Het Seringendal
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Heemstede 
vanaf het 
water
Heemstede - Vorige week 
woensdag ging College Ha-
geveld samen met Tuday 
Sports op de sup. Ruim 30 
leerlingen beleefden een sup 
clinic en peddelden rich-
ting het Spaarne. Dat leverde 
mooie foto’s op vanuit de ha-
ven van Heemstede, het Ka-
naal en ‘t Spaarne.

Heemstede - Het Leger des 
Heils zoekt collectanten in 
Heemstede voor de jaarlijk-
se deur-tot-deurcollecte. De 
collecte wordt gehouden van 
27 november tot en met 2 de-
cember. De opbrengst van de 
collecte wordt gebruikt voor 
het sociaal maatschappelijk 
werk van het Leger des Heils. 
Steeds meer mensen doen 
een beroep op het werk van 
het Leger des Heils. In 2016 
kwamen meer dan honderd-
duizend mensen in aanraking 
met het Leger des Heils. Dat 
is bijna 20.000 meer dan het 
jaar daarvoor. Wilt u helpen 
collecteren?
www.legerdesheils.nl/collec-
te of bel 036-5398175.

Collectanten 
gezocht voor 

Leger des Heils
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Raadsbesluiten 
28 september

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Kerstboomverbranding 
 10 januari 2018
- Omgevingsvergunningen

Vrijdag 6 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 6 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Informatie over veiligheid 
op de markt
Vanwege de Landelijke Week van de Veiligheid van maandag 9 t/m 
zondag 15 oktober kunt u voor al uw vragen over veiligheid terecht 
op de weekmarkt in Heemstede. Op woensdag 11 oktober geven 
brandweerlieden voorlichting en beantwoorden vragen over brandveiligheid. Ze bieden een service 
aan in het gratis monteren van brandmelders bij inwoners uit Heemstede die hier zelf lichamelijk 
niet toe in staat zijn. U kunt hiervoor bij de brandweerwagen een kaartje invullen. Later wordt u door 
de brandweer benaderd voor plaatsing van de (gratis) brandmelder. Ook de politie (wijkagent) en 
de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) zijn aanwezig om uw vragen rondom veiligheid te 
beantwoorden. Imker Pim Lemmers, ook actief als ongediertebestrijder, geeft tussen 14.00-16.00 uur 
informatie over het voorkomen van ongedierte.

Open Dag Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur heeft 
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
open dag. Medewerkers laten zien wat ze doen om 
elke uitvaart op een unieke en waardige manier 
te laten verlopen. Rond de aula is een presentatie 
van diverse uitvaartondernemers en steenhouwers. 
Om 13.00 uur geeft opzichter Jos Willemse een 
rondwandeling met uitleg over de verschillende 
uitvaartmogelijkheden. Uniek voor Nederland is een 
eigen aanlegsteiger waardoor een uitvaart per boot 
mogelijk is. 

Kijk op voor het complete programma op 
www.begraafplaatsheemstede.nl > Actueel.

Tentoonstellingen raadhuis in oktober
Annetta Willemse
In de Burgerzaal is werk te zien van Annetta 
Willemse. Zij heeft zich laten inspireren door alles 
wat de natuur haar te bieden heeft. 

Josee van Schuppen
In de publiekshal toont schilderes Josee van 
Schuppen haar werken. De belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn: water, lucht, aarde en vuur. 
 
De werken zijn te zien tijdens de openingstijden 
van het raadhuis.



Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch blijkt 
uit ervaring dat het kan. Zelfs als je heel veel 
rookt. Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren 
hebben meer dan 150.000 rokers met elkaar 
bewezen dat Stoptober werkt. Stoptober is 
samen 28 dagen niet roken in oktober. 28 
dagen samen stoppen met roken vergroot 
de kans om het vol te houden met een factor 
vijf! Eén van de beste beslissingen die je kunt 
nemen. Doe mee en ga naar www.stoptober.nl

Gemeente Heemstede 
heeft 2 vacatures voor: 

Medewerker Centrum 
voor Jeugd en Gezin

(22-28 uur)

Ben je op zoek naar een aantrekkelijke functie 
bij een Centrum voor Jeugd en Gezin én heb 

je een relevante academische opleiding? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Schielaan 14, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 208221, 
ontvangen 18 september 2017

- Zandvoortselaan 35, het inkorten van het 
dakterras, wabonummer 208960, 

 ontvangen 18 september 2017
- Kees van Lentsingel 9, het snoeien van een eik, 

wabonummer 209660, 
 ontvangen 18 september 2017
- Kadijk 40, het vervangen van 2 bruggen door 

2 nieuwe bruggen, wabonummer 210581, 
ontvangen 20 september 2017

- Haringvlietplantsoen 6, het dichtzetten van 
eeen tussenstuk tussen de woning en berging, 
wabonummer 211441, 

 ontvangen 21 september 2017
- Blekersvaartweg 14-14a, het in afwijking van 
 de bestemming groen gebruiken van het stuk 

grond als tuin, wabonummer 211515, 
 ontvangen 19 september 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
- Maaslaan 3, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 207128, 
 verzonden 29 september 2017
- Bernard Zweerslaan 20, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
191026, verzonden 29 september 2017

- Franz Lehárlaan 119, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
196498, verzonden 29 september 2017

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

Evenement
Kerstboomverbranding 10 januari 2018
Op 29 september 2017 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
kerstboomverbranding op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef op 10 januari 2018 van 13.00 uur tot 
24.00 uur.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 
Burgemeester van Rappardlaan af te sluiten voor 
autoverkeer op 10 januari 2018 van 14.00 uur tot 
10.00 uur op 11 januari 2018.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

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

- Per 29-09-2017, Mevrouw E.L.I. Trichet, 
 geboren op 30-05-1978, H.W. Mesdaglaan 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 

damesfiets, merk Robuust
- Kerklaan, ter hoogte van 1: een groene 

damesfiets, merk Raleigh
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 39: een 

zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: een 

paars/grijze herenfiets, merk Giant
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van rotonde: een 

roze kinderfiets

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 bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 18 oktober 2017 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 bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering aanhangwagen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 

hebben de volgende aanhangwagen aangetroffen 
op de Pieter de Hooghstraat 22, 2102 BZ.
Een aanhangwagen voorzien van een één-as, 
zonder kenteken van het type boottrailer, merk 
Pega, zonder lading.

Op grond van artikel 5:6, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan 
op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of 
te hebben op een door het college aangewezen 
weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is 
met het oog op de verdeling van de beschikbare 
parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk 
aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot 
en met 19 oktober 2017 de gelegenheid de 
aanhangwagen te verwijderen.
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, wordt deze in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
aanhangwagen tegen betaling van de gemaakte 
kosten ophalen. Als de aanhangwagen binnen de 
periode van 13 weken niet is opgehaald, zullen 
burgemeester en wethouders overwegen de 
aanhangwagen te verkopen en/of te vernietigen.

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



Trefpunt-WIJ Lezing:
De ontwikkeling van jazzmuziek
Heemstede - In deze inlei-
ding, geïllustreerd met mu-
ziek- en beeldfragmenten, 
wordt in grote lijnen de ont-
wikkeling geschetst van de 
jazzmuziek in de afgelo-
pen 100 jaar. Daarbij komen 
aan de orde de ontstaans-
geschiedenis en de muzika-
le ontwikkeling van de jazz, 
belangrijke namen daarbij, 
raciale factoren, sociale en 
culturele aspecten en de in-

vloeden van - en op andere 
muziekvormen. De Trefpunt-
WIJ Lezing is bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 10 
oktober om 13.30 uur. Entree: 
5,-. De Trefpunt-WIJ Lezin-
gen zijn altijd populair, daar-
om adviseren wij u om een 
plaats te reserveren.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

Lezing Trefpunt over dementie
Heemstede - Wist u dat de-
mentie een verzamelnaam 
voor wel vijftig ziektes is? De 
eerste verschijnselen van de-
mentie verschillen per per-
soon en per ziekte. Meest-
al kaart de partner of fami-
lielid het zogenaamde ‘niet 
pluis gevoel’ aan. Aanleiding 
zijn vaak subtiele maar terug-
kerende geheugenklachten, 
gedragsproblemen en/of ver-
anderingen in karakter.
Welke vormen zijn eigenlijk 
de meest voorkomende, wat 
zijn de bijbehorende sympto-

men en hoe ontstaat het? 
Anita van Duin van Zorgba-
lans interviewt hierover een 
Specialist Ouderengenees-
kunde. Tijd: Inloop + koffie 
19:00 uur, aanvang 19.15 uur.
Kosten: Toegang is gratis, we 
vragen alleen 2,50 als bijdra-
ge voor de koffie en thee. De 
lezing van het Trefpunt De-
mentie is op woensdag 11 
oktoberbij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven voor 
deze lezing kan via:
www.wijheemstede.nl.

of 023-5483828. Wie wil kan 
voor die tijd (samen) eten in 
Eethuis de Luifel om 18.00 
uur, hiervoor kunt u zich ui-
terlijk een dag van te vo-
ren opgeven bij de recep-
tie van de Luifel of via info@
wijheemstede.nl. Het Tref-
punt Dementie Heemstede 
is een samenwerking van Wij 
Heemstede, Tandem, Zorg-
balans, SHDH, Home Instead 
Thuisservice en Alzheimer 
Nederland, afdeling Zuid-
Kennemerland. De Trefpunt-
avonden zijn er voor mensen 
met dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. 

Nationale Voorleeslunch tijdens
Internationale Dag van de Ouderen

Heemstede - Vrijdag 6 oktober wordt om 
van 11.00 - 13.00 uur in het kader van de In-
ternationale Dag van de Ouderen de Natio-
nale Voorleeslunch georganiseerd i.s.m. de 
Bibliotheek bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Het verhaal is dit jaar speciaal geschreven 

door Vonne van der Meer en wordt voorgele-
zen door Sybil van Dam, die u misschien wel 
kent van de verhalentafel. De bijeenkomst 
wordt muzikaal opgeluisterd door een koor-
optreden onder begeleiding van de accorde-
onspeelster Marry Huyskamp. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl  of 023-5483828.

Olieverf schilderen voor 
beginners en gevorderden
Heemstede - Tijdens de po-
pulaire cursus olieverf schil-
deren voor beginners en ge-
vorderden van Gemma van 
Schendelen op dinsdag 
van 13.30 - 15.30 uur wordt 
veel aandacht besteed aan 
de persoonlijke ontwikke-
ling van de deelnemers en 

eigen fantasie word gesti-
muleerd. Er zijn nog enke-
le plekken beschikbaar. De 
cursus is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl, in-
fo@wijheemstede.nl of 023-
5483828. 

Raadsbesluiten 28 september 2017
Aanwezig waren 17 van 21 raadsleden

De raad heeft vastgesteld:
- Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Nota 

duurzaamheid
 op verzoek van het College gewijzigd 

vastgesteld, namelijk met uitzondering 
van doelstelling 7, hoofdstuk 3 ‘regionale 
samenwerking’

 Het besluit is unaniem vastgesteld.

- Principebesluit tot afbouw 
aandeelhouderschap Eneco Groep NV

 Amendement GL en PvdA “Zorgvuldige afbouw 
aandelen Eneco”

 Het amendement is verworpen met 4 stemmen 
voor en 13 stemmen tegen.

 Voor stemden de fracties van GL en PvdA

 Tegen stemden de fracties van HBB, D66, VVD en 
CDA

 Raadsbesluit principebesluit tot afbouw 
aandeelhouderschap Eneco Groep NV

 Het besluit is vastgesteld met 13 stemmen voor 
en 4 stemmen tegen

 Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD en 
CDA

 Tegen stemden de fracties van GL en PvdA

 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
stal+schuur boerderij De Hartekamp 
(Vossenlaan 2)

 Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen

 Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA en 
GL

 Tegen stemden de fracties van HBB en PvdA

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 2017
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening heffing 
en invordering van lijkbezorgingsrechten

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos

- Benoemen plaatsvervangers voorzitters 
commissie Middelen

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 
september 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

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

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

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

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

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

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