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Oppositie hekelt participatie en besluitvorming ‘Reggelaan’
Heemstede - Tijdens de 
commissievergadering Ruim-
te van 5 oktober werd duide-
lijk dat de oppositie (PvdA, 
GroenLinks en HBB) diame-
traal tegenover de college-
partijen staan. Het huidige 
plantsoen en schoolgebouw-
tje aan de Reggelaan ma-
ken plaats voor bebouwing. 
Aanvankelijke wilden de be-
woners in de omgeving het 
gebied groen houden. Geen 
bezwaar bestond tegen het 
bouwen van één woning op 
de plek waar nu het school-
tje staat. Totdat een aanpa-
lende bewoner zich meldde 

om 70m2 grond te kopen van 
de gemeente om zijn huidi-
ge woning uit te breiden. Er 
ontstond een nieuw plan met 
het uit te breiden woonhuis 
en een tweede huis. Van het 
bestaande groen blijft dan 
niets meer over. Het proces 
waarbij de bewoners moch-
ten meepraten verliep niet 
vlekkeloos.

Op een namiddag bezocht 
de wethouder de bewoners 
om te overleggen. Het was 
een normale werkdag dus 
veel omwonenden waren niet 
aanwezig. Op een vraag wie 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

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

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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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Aandacht voor de Kinder-
boekenweek op school
Heemstede - Dát was even 
schrikken voor alle meesters 
en juffen op basisschool De 
Evenaar! De voordeur werd 
op woensdag 4 oktober, zo-
als gebruikelijk geopend om 
8.15 uur, alleen kwamen er 
dit keer geen kinderen de 
school binnen, maar heksen, 
tovenaars vampiers en nog 
meer griezelige wezens. Dit 
‘gevolg’ hoorde natuurlijk al-
lemaal bij de feestelijke ope-
ning van Kinderboekenweek 
2017. Het thema dit jaar is 
‘gruwelijk eng’ en dat was te 
zien in de school.

De opening gebeurde op 
muzikale wijze en dat maakte 
het natuurlijk extra feestelijk. 
In de weken ervoor had de 
muziekdocent van De Eve-
naar, meester Gunnar, in alle 
groepen een aantal gruwelijk 
enge liedjes ingestudeerd.
Zo begonnen de allerklein-

sten van de school, de groe-
pen 1 en 2 met het lied ‘7 hek-
sen’, de groepen 3 en 4 zon-
gen het lied ‘Minimonsters’ 
en onder luid gejuich lieten 
de kinderen van de groepen 
5 t/m 8 het lied ‘Monsterkids’ 
horen. Alle kinderen zon-
gen om het hardst mee met 
‘Monster in mijn kast!’

Tussen deze liedjes door wer-
den gedichten voorgedragen 
door leerlingen uit groep 8.
Heel spannend allemaal en 
het klonk zeer  professioneel, 
mede dankzij de muzikale 
begeleiding van de band van 
meester Gunnar, bestaan-
de uit gitarist Jeen Rabs en 
bassist Mark Zandveld, aan-
gevuld met 2 leerlingen uit 
groep 8, Emma met dwars-
fl uit en Boris op basgitaar.
Wat De Evenaar betreft is de 
Kinderboekenweek goed be-
gonnen!

instemde met het plan om 
het gebeid vol te bouwen gaf 
een kleine meerderheid aan 
hier vóór te zijn. Geen reke-
ning is gehouden met de af-
wezigen. Het college blijft op 
haar standpunt dat het pro-
ces juist is verlopen. Van der 
Have (HBB) vond het juist 
dramatisch. “Het college kis-
te voor rood in plaats van 
groen”, wierp zij de college-
partijen voor de voeten. Maas 
(PvdA) zag het als coalitie-
politiek. VVD en CDA waren 
vóór maar van D66 had hij 
iets anders verwacht. Maas 
verwijt D66 te draaien van 
standpunt. Ook de beant-
woording van de ingebrachte 

bezwaren van omwonenden 
liet te wensen over. Op ieder 
bezwaar kwam hetzelfde ant-
woord volgens Maas. Groen-
Links ziet als enig lichtpuntje 
dat de te bouwen woning(en) 
duurzaam kunnen worden. 
Wethouder Nieuwland zwak-
te dat af omdat de gemeen-
te niet direct invloed heeft op 
de bouwwijze.

De collegepartijen wilden het 
in de raad als hamerstuk la-
ten passeren. De oppositie 
vindt agenderen nut hebben, 
al zal tijdens de stemming 
blijken dat het college aan 
het langste eind trekt.
Eric van Westerloo
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 15 oktober 10.00 
uur. Spreker: Jan Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 15 oktober, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk, Crèche (tot 4 jaar). 
Kinderkring (4-12 jaar)

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 15 oktober om 10u.
Dhr. W. van Stuijvenberg, 
Waddinxveen.

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 15 oktober, 10.30u. 
Woord- en Communievie-
ring, Pastor A. Dekker, In 
Between.

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 (36)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 15 oktober, 10u. 
Voorganger ds. B.C. Hel-
mers (Velsen).

www.adventskerk.com

De toenfoto van Raadhuis-
straat 92 komt uit de collec-
tie van Rob Wester en toont 
de kruidenierswinkel J. Eb-
bers, al sinds 1866 op dit 
adres. In een advertentie in 
het Haarlems Dagblad van 3 
december 1917: ‘uit de Ge-
meentelijke Centrale Keuken 
te Heemstede op 6 decem-
ber wordt Erwtensoep aan-
geboden, vrijdag zuurkool en 
zaterdag hutspot’; men kon 
o.a. terecht bij de fa. Ebbers. 
J. Ebbers was ook apothe-
ker met contacten bij diverse 
huisartsen. Op 21 maart 1923 
overlijdt Jan Ebbers, maar de 
kruidenierswinkel blijft onder 
de naam J. Ebbers voortbe-
staan. Twee dochters zetten 
de kruidenierswinkel voort.
Vrijdag 14 juli 1944 is er een 
heropening van de kruide-
nierswinkel door J.J. Wes-
ter. De aankondiging is op 
een oranje kaart en dat tij-
dens WO II! In 1946 is Wester 

op zoek naar een ‘fl inke eer-
ste bediende’ voor fl . 25,- per 
week. In het adressenboek 
van 1 januari 1948 wordt Fa. 
Ebbers nog wel  genoemd, 
maar onder de naam van
J.J. Wester. Tot juli 1963 had 
de familie Wester de zaak. 
Verf- en glashandel Paul. A. 
Tibbe (ook ‘behangselpapie-
ren’) is de volgende gebrui-
ker van nr. 92. Tibbe wordt 
zelfs genoemd in de IJmui-
der Courant van 9 mei 1959 
als aanbieder van ‘Valspar, 
de lak voor uw badkamer”. 
In 1979 een winkelverbou-
wing voor Keur en Zoon uit 
Zandvoort. En in 1984 een 
winkelverbouwing voor Poe-
lier Janssen en in 1995 wordt 
de winkelpuit aangepast.
Op bouwtekeningen van sep-
tember 2003 zien we foto’s 
van de ‘Islamitische Slage-
rij Al Baraka’. Onder de noe-
mer ‘slagerij en levensmid-
delenzaak Al Baraka’ zit

deze er dit jaar alweer 13 jaar.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 9 oktober 2017. 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Luthermaand
Zondag 15 oktober, 10u:   
JOOST-viering met Helmi-
ne Pronk (D.C.G. De Sluis).
Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Voetrefl extherapie iets voor u?
Heemstede - Mireille Clau-
dia Smit verzorgt bij WIJ 
Heemstede een workshop 
voetrefl exmassage. Tegen 
welke lichamelijke klachten 
helpt voetrefl exmassage? En 
welke voordelen heeft het? 
Op donderdag 19 oktober 

is er een korte demonstratie 
van een voetrefl exmassage. 
Entree: 8,- euro. U bent wel-
kom in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, om 20.00 uur. 
Reserveren: www.wijheem-
stede.nl  of (023)5483828.





Hondensport is een breed 
begrip. Sommigen denken 
alleen aan het zogenaam-
de pakwerk waarbij de hond 
met harde hand getraind 
word om te leren mensen te 
bijten. Gelukkig is dit ach-
terhaald en bestaat het trai-
nen uit gehoorzaamheid, 
speuren en ook het bijtwerk. 
Daarnaast zijn er tal van an-
dere sporten waarbij het sa-
menwerken tussen mens en 
hond voorop staat. En juist 
die samenwerking is enorm 
belangrijk voor het intensi-

veren van de 
band met je hond. 
Bijna alle takken van sport, 
en zo ook bij de africhting, 
beginnen bij de basis en dat 
is de gehoorzame hond, met 
daarnaast door middel van 
spel en positieve beloning 
het speuren en bijten. Uiter-
aard is het afhankelijk van 
de hond op welke manier 
er beloond wordt: de een 
is idolaat van een bal, een 
ander op een fl oss.  Bij de 
meeste clubs train je twee 
keer per week. Je hebt de 
mogelijkheid om dat puur 
recreatief te doen en als je 
dat wil kun je ook deelne-
men aan wedstrijden, van  
club- en regionaal niveau  
tot aan WK. 

Wat wij willen benadruk-
ken is dat het sporten met je 
hond niet alleen een spor-
tieve, maar ook voor de 
hond vermoeiende bezig-
heid is waarbij de hond op 

een andere manier ener-
gie kwijt kan dan tijdens 
de wandeling. Sporthon-
den hebben die extra activi-
teit nodig om “hun ei kwijt te 
kunnen”. Wordt dit niet ge-
boden zullen ze zelf -in on-
ze ogen ongewenste- alter-
natieven bedenken. Lijkt het 
je leuk om sportief bezig te 
zijn met je hond? In de asie-
len zitten regelmatig hon-
den die gefokt zijn voor “de 
sport” en een nieuwe baas 
zoeken.  

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

Sporten met je hond

Begroting Heemstede 2018 nader bekeken (1)

Gemeente past bij op afvalstoffenheffi ng
Heemstede - In novem-
ber beslist de raad over de 
budgetten en kredieten voor 
2018. Heemstede heeft haar 
fi nanciële zaakjes al decen-
nialang op orde. Natuurlijk 
kunnen beleidsrichtingen die 
worden gestart vraagtekens 
oproepen.

Iedere gemeente is echter 
gehouden een aantal wette-
lijk taken uit te voeren. Dat 
zijn er ongeveer 50. Denk 

aan de veiligheid, socia-
le onderwerpen, het onder-
houd aan wegen of bruggen, 
het faciliteren van het on-
derwijs, het registeren wie er 
waar woont, of het verstrek-
ken van documenten. Het 
Rijk hevelt steeds meer taken 
over naar gemeenten. Voor-
al binnen het sociale domein 
zet het Rijk veel taken op af-
stand. Het Rijk gaat ervan uit 
dat een gemeente dichter bij 
de burgers staat en zo beter 

Voor vijf euro uw haar gekapt
Gezondheidsmarkt in Haarlem
Regio - Zaterdag 14 okto-
ber is er een interessante ge-
zondheidsmarkt in de Medi-
point winkel te Haarlem.
U kunt hier kennismaken met 
een aantal leveranciers met 
voorzieningen om uw leven 
gemakkelijker te maken.

Er zijn deskundigen aanwe-
zig om de voordelen te de-
monstreren van een verstel-
baar bed of een sta-opstoel. 
Er zijn diverse bewegingstrai-
ners die kunnen helpen vitaal 
te blijven en er is een thuis-
kapper aanwezig die zelfs ter 
plekke uw haar doet voor vijf 
euro!

Slenders Wasserij Stome-
rij laat zaterdag zien hoe het 
wegnemen van de zorgen om 
de was rust kan brengen. Te-
genwoordig schakelen ook 
mantelzorgers deze service 
in, want de vuile was wordt 
thuis opgehaald en schoon 
en fris bezorgd, klaar voor 
gebruik. U heeft er geen om-
kijken meer naar.

De beurs is gratis van 10.00 
tot 16.00 uur. Neem fami-
lie, buren en/of vrienden 
mee, een hapje en drank-
je zijn aanwezig. Het adres is 
de Stephensonstraat 145 in 
Haarlem.

Gruwelijk eng op de Ark
Heemstede - Basisschool 
De Ark opende dinsdag-
avond 3 oktober de Kinder-
boekenweek op heel bijzon-
dere wijze: Abe de Verteller 
kwam twee verhalen vertel-
len in het thema van de Kin-
derboekenweek ‘Gruwelijk 
eng!’, Op De Ark wordt the-
matisch gewerkt volgens de 
Noordwijkse Methode. De 
eerste tien weken staat het 
thema ‘Sprookjes, mythen, 
sagen en fabels’ centraal in 
al de ateliers. 

Daar past de Kinderboeken-
week prachtig in, want vroe-
ger toen de mensen nog 
niet konden lezen en schrij-
ven, werden de verhalen niet 
(voor)gelezen maar verteld! 
Abe vertelde levensecht het 
verhaal van Sjakie en de bo-
nenstaak en aan de oude-
re kinderen het sprookje 
Blauwbaard. Met de kinde-
ren in hun pyjama, met rode 
wangen van de spannende 
verhalen, werd een heel ge-
slaagde opening!

zicht heeft op de noden van 
de inwoners. In dat licht be-
zien is het niet zo verwonder-
lijk dat er ongeveer 20 mil-
joen euro of wel 35% van de 
begroting naar het sociale 
domein gaat.

Algemeen
Uit de najaarsnota 2017 blijkt 
dat Heemstede ruim 800.000 
euro overhoudt op de lopen-
de begroting. Dat komt voor-
al door extra ontvangen geld 
van het Rijk en minder uitga-
ven dan was begroot, voor-
al binnen het sociale domein. 
Ook aan bouwleges kwam 
100.000 euro meer binnen 
dan was voorzien. In 2018 
geeft de gemeente volgens 
de prognose 55,7 miljoen eu-
ro uit. Aan ontvangsten denkt 
zij eenzelfde bedrag te in-
casseren. Gerekend wordt 
op een miniem overschot. In 
2017 bedroeg de begroting 
net 50 miljoen euro.
Zoals hierboven opgemerkt 
gaat bijna 20 miljoen eu-
ro naar sociale zaken. Denk 
hierbij onder andere aan ou-
deren- en jeugdzorg, bij-
stand, op weg helpen van 
werklozen, schuldhulpverle-
ning en statushouders. Een 
toename van 2,5 miljoen euro 
ten opzichte van 2017. 
Een andere fl inke hap, 14 
miljoen euro, wordt uit het 
budget genomen door be-
stuur en ondersteuning. Hier 

valt naast het college en de 
raad ook communicatie on-
der, documenten, de griffi e, 
huwelijken, ICT en huisves-
tingskosten. 
Volksgezondheid en milieu 
is een post die jaarlijks meer 
kost en nu uitkomt op 6,5 mil-
joen euro. Het mogelijk ma-
ken om sport te bedrijven 
staat voor 4,5 miljoen euro in 
de begroting. Vooral het on-
derhoud en vervangen van 
velden en banen loopt in de 
papieren. Voor verkeer, ver-
voer en waterstaat wordt 5 
miljoen euro uitgetrokken.
De inkomsten komen vooral 
van het Rijk (32 miljoen eu-
ro). Heemstede zelf haalt via 
de door de burgers te beta-
len lasten 14,5 miljoen eu-
ro op. Huren, pacht en divi-
dend brengen ruim 2 miljoen 
euro op. Onder het hoofd-
stuk Rijksvergoedingen ont-
vangt Heemstede nog eens 
3,4 miljoen euro extra. Uit de 
vergaarbak ‘overigen’ wordt 
7 miljoen euro bijgeschreven 
onder andere uit de bijdrage 
van andere gemeenten waar-
mee Heemstede samenwerkt. 

Lokale lasten
Het voornemen, verwoord in 
de begroting, is dat de OZB 
niet stijgt. Meestal wordt een 
prijscompensatie toegepast 
maar die blijft voor 2018 ach-
terwege. In 2017 wordt meer 
belastinggeld ontvangen dan 

was begroot en dat wordt nu 
rechtgetrokken. 
Voor het onderhoud en de 
vervanging aan het riool gaat 
u meer betalen. Om precies 
te zijn 11 euro per aanslui-
ting. Ook de afvalstoffenhef-
fi ng gaat omhoog. Een kleine 
rolemmer gaat met 4,05 euro 
omhoog, een grote met 5,04 
euro. Hier is iets vreemds aan 
de hand. Deze post moet kos-
tendekkend zijn. Dat was het 
ook tot het afgelopen jaar. Nu 
blijkt dat er grofweg 800.000 
euro moet worden bijgepast 
door de gemeente. Ergens in 
de onderhandelingen of con-
trole is daar iets fout gegaan. 
De schuld wordt gelegd bij 
de toename van het aange-
boden vuil via de Milieustraat 
en de lage opbrengst van 
oud papier. Om de burgers 
niet direct met een forse ver-
hoging te confronteren past 
de gemeente uit de algeme-
ne reserve drie ton bij in 2018 
en de daaropvolgende jaren 
respectievelijk 2 en 1 ton.
Voor de komende jaren moet 
men er rekening mee houden 
dat de last op dit onderdeel 
gaat stijgen. Tot slot gaat de 
rioolheffi ng met 11 euro om-
hoog. Voor 2017 gaat een 
huishouden van meer dan 
een persoon, met een ge-
middelde woningwaarde van 
404.000 euro, en een grote 
rolemmer 16 euro meer be-
talen.

Volgende week: investe-
ringen, kosten van de zorg,
tendensen, de gemeentelijke
reserves en leningen.
Eric van Westerloo
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Heemstede – Vorige week 
donderdagmiddag hield 
Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding een recep-
tie ter gelegenheid van haar 
20-jarig bestaan. Een van 
de oprichtsters van het be-
drijf, Marry Brokking, sprak 
de gasten toe. Een pionier 
was ze, in uitvaartland. Tot 
20 jaar geleden werd het 
beroep van uitvaartbegelei-
der heel anders uitgevoerd 
dan vandaag-de-dag. Niet 
in het minst omdat de bran-
che nu niet direct door vrou-
wen werd gedomineerd. Bij 
Brokking & Bokslag is dat 
wel aan de orde. Warmte en 
betrokkenheid, Hier hoog 
in het vaandel, zijn zoetjes-
aan gemeengoed geworden 
in het bijstaan van families 
die hun geliefde een mooi 
en waardig af-scheid wen-
sen. Niet alleen het huidi-
ge (vrouwen)team, maar ook 
de fraaie behuizing aan de 
Herenweg zorgt voor een 
warme en troostrijke sfeer. 

Ayurveda, geneeskunst van duizenden jaren oud
Regio - Ayurveda is een van 
de oudste en meest comple-
te holistische gezondheids-
wetenschappen. Meer dan 
5000 jaar geleden werd in In-
dia al de Nadi Pariksha (pols-

diagnose) toegepast om de 
oorzaak van aandoeningen 
vast te stellen. Ewald Poeran 
van Sri Sri Ayurveda: “De Na-
di Pariksha wordt bij ons uit-
geoefend door hoogopgelei-
de ayurvedische specialisten 
met een postacademische 
graad. In Nederland kijkt een 
arts naar de klacht zelf om 
die te verhelpen. Binnen de 
Ayurveda kijkt men naar het 
geheel. In de Ayurveda gaat 
men ervan uit dat een mens 
is opgebouwd uit de vijf ele-
menten aarde, water, vuur, 
lucht en ether. Het is de ver-
houding van die vijf elemen-
ten die bepaalt wie je bent en 
hoe je bent. Daarom is ieder 
mens ook uniek. Wanneer 
je door een bepaalde leef-
stijl of gewoonten die ver-

houdingen verstoort, kun-
nen klachten ontstaan”, aldus 
Poeran. Diabetes, hartklach-
ten, gewrichtsklachten, over-
gewicht, allergieën, proble-
men met huid of haren, sla-
peloosheid, stress en hoge 
bloeddruk zijn hiervan enke-
le voorbeelden. Er wordt via 
polsdiagnose gekeken naar 
de verhoudingen en versto-
ringen van de vijf elementen 
bij jou. 
Wil je meer weten over 
Ayurveda en behandelingen, 
neem dan contact op met 
Praktijk de Nieuwe Lente in 
Heemstede, Raadhuisstraat 
56a, Heemstede. Telefoon: 
023-7370511.
Meer informatie over dit on-
derwerp op:
www.srisriayurveda.nl.

Échte sushi in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Sushi is mate-
loos populair. Diverse ketens 
brengen je de rijst/vis lekker-
nijen razendsnel thuis met 
hun bezorgservice. Wie ech-
ter wel eens heeft kennisge-
maakt met de sushi van pas-
sionforsushi.nl zal mogelijk 
niet zo snel meer zijn geneigd 
ooit nog bij zo’n keten te be-
stellen. Op vrijdag 13 oktober 
kunnen liefhebbers proeven 
hoe sushi eigenlijk bedoeld is 
en gegeten moet worden. 
Voor de tweede maal orga-
niseert café de 1e Aanleg te 
Heemstede de sushi vrijdag.
In een ongedwongen sfeer 
kunt u vrijdag tussen 16.30 
en 19.30 uur genieten van de 
sushikunsten van Jacqueline 
Mansvelder, sushichef van 
passionforsushi.nl.
Speciaal voor deze mid-
dag komt zij met een kakel-
vers bereide topselectie naar 
Heemstede die zij ter plaatse 

onder uw ogen zal bereiden. 
Een selectie van 12 van haar 
meesterwerkjes wordt aan-
geboden voor de speciale ac-
tieprijs van 15,- euro. Reser-
veren is helaas niet mogelijk 
en voor de sushi geld: op=op.
Hoewel veel mensen dat 
denken, is sushi van oor-
sprong geen Japans gerecht. 
Het werd eeuwen geleden 
door bewoners van Zuidoost-
Azië ontwikkeld als metho-
de om vis te conserveren. De 
vis werd in gekookte rijst ge-
legd en luchtdicht afgesloten 
- dat maakte de vis tot wel 
drie jaar houdbaar. De eerste 
sushi was geboren! Pas la-
ter toen meer Japanners zich 
verse vis konden veroorloven 
is de moderne sushi met rijst-
wijn ontstaan.

Welkom bij café de 1e Aan-
leg, hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat.

Warmte en betrokkenheid bij 
Brokking & Bokslag

Meedoen met sportlessen 
bij HBC Gymnastics
Heemstede - Enige tijd te-
rug heeft Albert Heijn in sa-
menwerking met de NOC-
NSF een actie gehad om 
mensen (meer|) in bewe-
ging te krijgen. Vele mensen 
hebben hier gebruik van ge-
maakt. Met het uitdelen van 
stickers is AH gestopt. Heeft 
u de actie gemist? Of zijn de 
vouchers op? Dan is hier de 
mogelijkheid om nog voor 
de Herfstvakantie aan een 

sportles deel te nemen.  Op 
onderstaande dagen zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. 
Maandag 19.00-20.00 uur 
bootcamptraining start gym-
zaal, v d Waalslaan 35
Dinsdag 9.00-10.00 uur con-
ditiegym Sporthal Groenen-
daal, Sportparklaan 16
Woensdag 20.00-21.00 uur 
conditiegym gymzaal Offen-
bachlaan 1
Donderdag 19.00-20.00 boot-
camptraining start gymzaal v 
d Waalslaan 35
Voor al deze lessen geldt een 
gratis proefles, aanmelden 
kan via de zaal of via 023-
5324160
Tevens is er gelegenheid om 
samen met uw peuter een 
les ouder en kind te volgen. 
Deze lessen zijn op woens-
dagmorgen in de Molenwerf 
van 10.30-11.15 uur. Voor de-
ze lessen kunt u zich recht-
streeks aanmelden bij de lei-
ding met telefoonnummer 
023-5324160. 
Alle verdere informatie is te 
zien op:
www.hbcgymnastics.nl.

Kleuradvies bij Sfeervol bijzonder/mooi
Heemstede - Op zaterdag 14 oktober, van 
11.00 tot 17.00 uur, kunt u bij Sfeervol bij-
zonder/mooi terecht voor een kleuradvies. 
Laat u vertellen welke kleuren bij u passen 
of vraag advies of de kleuren die u gebruikt 
u wel de juiste uitstraling geven.
Bij een globaal advies krijgt u te horen of u 
het moet zoeken in de warme of juist in de 
koele tinten. Na een kort gesprek weet u 
welke richting u zou moeten opgaan. Voor 
zo’n globaal advies betaalt u 7,50 euro.
Ook kunt u een afspraak maken voor een 
uitgebreid advies. Bij een uitgebreid advies 
wordt nagegaan in hoeverre u zou moeten 

kiezen voor koele of warme kleuren, waarna 
de zuiverheid van de te kiezen tinten wordt 
bepaald. Dit houdt in dat u advies krijgt of u 
voor heldere of gedempte kleuren zou moe-
ten kiezen. En als laatste krijgt u goede raad 
over de kleurdiepte: lichte of juist donke-
re kleuren.
Na het bepalen van deze drie aspecten 
krijgt u een kleurkaartje mee. Hiermee kunt 
u bij aanschaf van kleding en sieraden be-
palen of de gekozen kleur bij u past of juist 
niet.
Sfeervol bijzonder/mooi, Jan Miense Mole-
naerplein 8, Heemstede.

Kinderen en 
echtscheiding’
Heemstede - Donderdag 12 
oktober vindt een ‘echtschei-
dingscafé’ plaats bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. In samen-
werking met een advocaat en 
jeugdhulp wordt deze avond 
gehouden. Diverse aspec-
ten over scheiden komen aan 

bod. Speciaal toegespitst op 
kinderen in een echtschei-
dingsprocedure.
Na afloop kunt u met een 
van de aanwezige gespecia-
liseerde familierecht-advoca-
ten vrijblijvend van gedach-
ten wisselen.
 
Aanvang: 20.00 uur en de 
toegang is vrij. Reserveren 
via info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.

Tijdens de receptie kon de 
bezoeker elke kamer bekij-

ken of de tuin in. 
Joke van der Zee
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Jonge schrijvers on tour
Heemstede - Donderdag 19 
oktober om 20.00 uur komen 
we drie jonge auteurs naar 
Boekhandel Blokker:  Alma 
Mathijsen, Lucas de Waard 
en Thomas Heerma van Voss. 
Aan het begin van het ko-
mende boekenseizoen bren-
gen drie jonge, veelbeloven-
de auteurs een nieuw boek 
uit: van Alma Mathijsen ver-
schijnt de roman Vergeet 
de meisjes, van Lucas de 
Waard de roman Kraaien tel-
len en van Thomas Heerma 
van Voss het non-fictiewerk 
Plaatsvervangers.
De drie schrijvers toeren door 
het land en presenteren hun 
nieuwe werk, gaan in ge-
sprek te gaan met lezers en 
lezen voor.
Alma Mathijsen (1984) be-
gon op haar achttiende met 
schrijven voor de jongeren-
website spunk.nl en ze was 
de helft van het duo Fan-
ny & Alma in Het Parool. In 
New York studeerde ze Cre-
ative Writing aan het Pratt In-
stitute. In 2011 studeerde ze 
af aan de Gerrit Rietveld Aca-

demie, afdeling Beeld & Taal. 
Ze is schrijver van zes toneel-
stukken, een verhalenbun-
del en twee romans. Pas ver-
scheen haar roman Vergeet 
de meisjes bij De Bezige Bij, 
een roman waarin twee vrou-
wen besluiten zich aan de 
wereld te onttrekken.
Lucas de Waard (1984) 
schreef onder meer voor Bos 
Theaterproducties, Cojones 
(VARA) en het Zuidelijk To-
neel. Zijn romandebuut De 
kamers (2015) werd geno-
mineerd voor de Schaduw-
prijs Gouden Strop 2016. 
De Waard ontving de Musi-
cal Award voor beste script 
voor ‘Willem Ruis, de show 
van zijn leven’ en is co-au-
teur van het uitstekend ont-
vangen Watskeburt?! De mu-
sical. Net gepubliceerd is zijn 
roman Kraaien tellen.
Thomas Heerma van Voss 
(1990, Amsterdam) schreef 
onder meer de romans De 
Allestafel (2009) en Stern 
(2013) en de verhalenbun-
del De derde persoon (2014). 
In augustus 2017 verscheen 

Koperblazers 
opgelet!

Heemstede - Speel je 
hoorn, trombone, eupho-
nium, bastuba of trompet? 
Dan heb je nu een kans 
mee te doen met een twee 
uur durende les, een Cli-
nic voor Koperblazers, ge-
geven door beroepsmusici. 
Vervolgens kun je ook nog 
een keer meespelen in een 
echt groot orkest. 
Het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede (SBH) 
bestaat dit jaar 20 jaar en 
heeft dat al met twee con-
certen gevierd en een or-
kestreis naar Engeland. 
Maar het orkest wil dat 
ook samen met andere en-
thousiaste amateurmusi-
ci feestelijk vieren. Daarom 
is er een Clinic voor Ko-
perblazers georganiseerd. 
Deze vindt plaats op zon-
dag 5 november in de Pin-
sterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede, van 16.00 uur 
tot 18.00 uur.
Vijf koperblazers van het 
Nederlands Philharmo-
nisch Orkest (NedPhO) 
zijn bereid gevonden om 
aan de deelnemers van de 
Clinic in een paar uur wat 
kneepjes van het vak te le-
ren en met elkaar een mu-
ziekstuk in te studeren. 
Het concert van die avond 
start om 20.00 uur en be-
gint met het optreden 
van het SBH. Na de pau-
ze volgt een concert door 
het twaalfkoppige NedP-
hO Brass orkest. Het laat-
ste nummer van hun op-
treden wordt samen met 
de deelnemers aan de Cli-
nic gespeeld. 
Meer info en opgave via: 
www.sbo-heemstede.nl.

Seniorenkoor 
‘Sing-in’ 

begint weer
Heemstede - Al meer dan 
25 jaar bestaat het senioren-
koor ‘Sing-in’ en iedere dins-
dagochtend van 10.00 tot 
11.45 uur zingen de dames 
en heren, begeleid door pi-
anist Jaap Brackman, en-
thousiast een breed popu-
lair repertoire in het Neder-
lands, Engels, Duits en Frans. 
Van Lou Bandy tot Boudewijn 
de Groot, van Vera Lynn tot 
Frank Sinatra, van operette 
tot Schlagers en van Charles 
Aznavour tot Charles Trenet.
Uiteraard wordt rekening ge-
houden met mensen die niet 
meer zo heel goed ter been 
zijn, er wordt er zittend ge-
zongen.
Locatie: de zaal van Welzijn 
Ouderen Heemstede aan de 
Lieven de Keylaan 24.
Heeft u interesse: kom dan 
eens op dinsdagochtend bin-
nenlopen en proef de sfeer.
Voor informatie kunt u con-
tact opnemen met Ton Ever-
out, tel. 023-05287846 of 
06-40301871.

Heemsteedse terug naar rampplek
Benefietgala Children of the Mount Everest
Heemstede - Een groot aan-
tal artiesten uit de regio zet 
zich in om geld in te zamelen 
voor de nabestaanden van de 
slachtoffers van een grote la-
wine op de Mount Everest in 
2014. Dit doen zij op zaterdag 
21 oktober in de Sociëteit De 
Vereeniging in Haarlem. Tij-
dens deze ramp kwamen 

zestien daar levende en wer-
kende sherpa’s om het leven.
Terug van een klimvakantie in 
de Himalaya komen en dan te 
horen krijgen dat het gebied 
getroffen is door de grootste 
lawine ooit. Dat overkwam 
Heemstedenaar Maartje Hin-
se en de Haarlemse Maria El-
dering in 2014 toen zij een 

trektocht op de Mount Eve-
rest in Nepal maakten. Daar 
ontmoetten zij een groep gid-
sen, de Sherpa’s. Het basis-
kamp, vanwaar zij vertrok-
ken, werd een paar weken 
later getroffen door een van 
de dodelijkste lawines die 
de Mount Everest ooit heeft 
meegemaakt. Zestien Sher-
pa’s kwamen om, hun gezin-
nen brodeloos achterlatend.
Nu, een paar jaar later, keren 
de dames terug naar het dorp. 
Maria Eldering, de Haarlemse 
violiste die tegenwoordig fu-
rore viert in De Koepel on-
der de naam ‘Haarlemse Vi-
ooldiva’s, vertelt: “De reis be-
talen we zelf, maar er is geld 
nodig om de families daar te 
helpen. Een aantal mannen, 
gidsen dus, zijn het slachtof-
fer geworden van de lawine. 
Een belangrijke bron van in-
komsten is weggevallen. 
Een keur aan artiesten treedt 
op. Voorbeelden: Mylou Fre-
ncken, Gerard Alderlief-
ste, de Haarlemse Viooldi-
va’s (Maria Eldering zelf en 
Suzanne Groot) en Trio Vier-
stemmig (Evelien Hofhuis, 
Michel Corten, Jos Ahlers en 
Hans Goes).
De minimum toegangsprijs 
is 20,- euro, maar meer be-
talen mag ook. Het gala be-
gint om 20.00 uur (zaal open 
19.30 uur) in de Sociëteit De 
Vereeniging, Zijlweg 1, Haar-
lem. Kaarten via benefietga-
lanepal@gmail.com of op de 
avond zelf aan de kassa.

Maartje Hinse.

Vrouwen van 
Nu ontvangt 
Jan Terlouw

Heemstede - Op woens-
dagmiddag 18 oktober 
komt Jan Terlouw bij de 
Vrouwen van Nu Heem-
stede/Aerdenhout. Hij 
geeft een lezing over zijn 
werkzame leven als we-
tenschapper, schrijver en 
politicus.
De middag begint om 
14.00 uur maar de zaal 
gaat open om 13.45 uur bij 
WIJ Heemstede, Heren-
weg 96.
Gasten zijn welkom, ook 
heren, en betalen 2,50 eu-
ro entree.

Regio - Griet Halbertsma uit 
Heemstede en Marja Ver-
hage uit Amstelveen expo-
seren de komende drie we-
ken met nieuw werk in Gale-
rie De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Een tentoon-
stelling met als thema ‘Verha-
len en Beweging in Abstrac-
tie’. Een confrontatie tussen 
ogenschijnlijk twee geheel 
uiteenlopende uitgangspun-
ten: het chaotische creatieve 

proces bij Griet en bij Mar-
ja het planmatig scheppen 
van tegengestelde bewe-
gingen via een geheel eigen 
beeldtaal. Met als resultaat 
een geslaagde combinatie: 
de kleurrijke schilderijen van 
Halbertsma waarbij de beel-
den met vrouwelijke vormen 
wonderwel met elkaar har-
monieren! Lyrisch abstract 
is een omschrijving die Griet 
zelf hanteert en zonder meer 

de non-fictie-bundel Plaats-
vervangers. Hij publiceert in-
terviews, verhalen en artike-
len in onder meer De Groe-
ne Amsterdammer en op De 
Correspondent. Aanvang is 
20.00 uur en de toegang be-
draagt 7,50. Scholieren en 
studenten betalen 3,- euro.
Locatie: Binnenweg 138, 
Heemstede. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

ook van toepassing is op de 
beelden van Marja.

T/m zondag 29 oktober in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. Info:
www.kzod.nl.

Een wonderwel harmoniëren
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Proeverijen in kader van het jubileum
Tien jaar ondernemerschap bij Gall & Gall Heemstede!
Heemstede - Tien jaar ge-
leden kochten Marcel Lam-
beck en Hilde Slagter Gall & 
Gall aan de Binnenweg en de 
Blekersvaartweg van de Gall 
& Gall moederorganisatie. 
Het jubileum van tien jaar on-
dernemerschap in Heemste-
de zal niet geruisloos voorbij-
gaan. 
De Gall & Gall winkels van 
Marcel en Hilde zijn ech-
te franchisewinkels.  “Gall 
& Gall is een goede formule 
met een hoge bekendheids-
graad. Maar wij geven er ook 
onze eigen draai aan. We 
kunnen ook zelf merken in-
kopen. En dat doen we ook, 
zoals Boschendal wijnen, een 
bekend Zuid-Afrikaans wijn-
huis en Zuidam, een unieke 
distilleerderij en familiebe-
drijf uit Baarle-Nassau”, al-
dus Lambeck.

Profs in proeverijen
Marcel en Hilde bepalen als 
franchisenemers ook zelf de 
proeverijen die met regelmaat 
plaatsvinden in het proeflo-
kaal van Gall & Gall Blekers-
vaartweg. “Deze proeverijen 
organiseren we zelf. We de-
len graag onze kennis met 
de klanten. Het is leuk ver-
schillende wijnen naast el-
kaar te proeven en te ontdek-
ken welke wijn jij lekker vindt. 

Er wordt altijd aandacht be-
steed aan wijn en spijs com-
binaties.” In de winkels van 
Marcel en Hilde kan je met 
de aanwezige tablet jouw 
smaakprofiel ontdekken. 

Extra proeverijen
In het kader van het jubile-
um zijn er 4 extra proeverij-
en: donderdagavond 19 ok-
tober wijnproeverij Boschen-
dal wijnen, vrijdagavond 27 
oktober AH kaas zoekt Gall 
& Gall wijn, zaterdagmiddag 
28 oktober Zuidam Whisky, 
likeuren, genevers en Gin en 
donderdagavond 2 november 
een whiskyproeverij. Afgeslo-
ten wordt op zondagmiddag 
5 november met een inloop 
wijnproeverij.
Marcel en Hilde zijn erva-
ren in het geven van feest-
jes en daar helpen ze ande-
ren graag bij. Ben jij bezig 
met het organiseren van een 
particulier of zakelijk feest? 
Maak dan gebruik van de uit-
leen- en verhuurservice van 
Gall & Gall Heemstede. “Je 
kunt hier alle soorten dran-
ken voor een feestje kopen 
en je kunt er glaswerk, een 
biertap, cocktailbar en stata-
fels bij lenen of huren. Te veel 
gekochte niet aangebroken 
(wijn)flessen en vaten nemen 
wij retour.” Bezorgen doet 

Gall & Gall ook. Vraag advies 
via info@gall-heemstede.nl .

Topteam
Hilde: “We hebben een team 
dat bestaat uit vinologen en 
ervaren horecamensen. Twee 
daarvan zijn Fred Hagens en 
Jacqueline Giesbers. Zij wer-
ken al vanaf het begin bij 
ons en zijn dus echt het vas-
te gezicht voor onze klanten. 
Niet alleen Fred en Jacqueli-
ne, maar het volledige team 
heeft veel kennis en voorziet 
de klanten graag van advies.”

Wie jarig is trakteert!
Tien jaar ondernemerschap 

bij Gall & Gall Heemste-
de vraagt natuurlijk om een 
feestje. Van 12 oktober tot 
en met 3 november lopen 
er verschillende jubileumac-
ties. Zo kun je in die perio-
de je aankoopbedrag terug-
winnen. Van 16 tot en met 22 
oktober ontvang je een gra-
tis fles wijn bij aankoop van 
minimaal 30,- euro. Een week 
later krijgt je een week lang 
10% korting op het gehele 
assortiment. 

Gall & Gall Heemstede, Bin-
nenweg 108 en Blekersvaart-
weg 74-76.
Info: www.gall-heemstede.nl.

Regio – Op zaterdag 14 ok-
tober vindt een grote hob-
by- en creamarkt plaats in de 
Van Zantenhal te Nieuw-Ven-
nep (IJweg 1415). Deze keer 
is de zaal goed gevuld met 
veel kramen met alles op het 
gebied van creatieve hobby’s. 
Je vindt hier onder meer ma-
terialen voor (3D)Kaarten, 
miniaturen, sieraden, scrap-
booken, stempelen, ponsen, 
breien, haken, decopatch, 
beren en meer. Tevens kunt 
u aanschuiven bij diverse de-
monstraties en workshops. 
Het Hobbyfestival in Nieuw-
Vennep is de uitgelezen plek 
voor de standhouders om de 
noviteiten op hobbygebied te 
tonen. Een bezoek aan het 
Hobbyfestival is de beste ma-
nier om u te laten informeren 
over de nieuwe producten. 
Demonstraties, workshops of 
een gesprek met een ‘ken-
ner’. Het Hobbyfestival wordt 
georganiseerd door Organi-
satieburo J & E van Aerle BV 
en is geopend van 10.30 tot 
16.30 uur. Entree volwasse-
nen: 4,50 en kinderen tot 12 
jaar mogen gratis (onder ge-
leide) binnen. Parkeren is ook 
kosteloos.

Kunstschilder-
vriendinnen 
exposeren 
met elkaar

Heemstede - Nicoline, Fran-
coise, Helly, Marian, Anneke, 
Annemiek, Marijke en Jolan-
de zijn 8 kunstschildervrien-
dinnen uit Heemstede. Een 
aantal van hen is heel erva-
ren en een aantal is net be-
gonnen. Dat maakt het leuk 
en interessant. “Wij zijn al-
lemaal anders, hebben alle-
maal een andere stijl en zijn 
continu van elkaar aan het 
leren en aan het ontdekken. 
Het is een hartstikke leuke 
hobby, dan kan ik u vertellen”, 
aldus Jolande van der Putten.  
De acht gaan nu exposeren 
van 9 oktober t/m 4 decem-
ber in twee vestigingen van 
de Bibliotheek Haarlemmer-
meer: die in Nieuw-Vennep 
en Zwanenburg.

Joost viert jubileum op 
ludieke en creatieve manier
Regio - Zondag 15 oktober 
wordt in het Trefpunt weer 
een Joostviering gehouden.
Deze maand die in het te-

ken staat van de Reforma-
tie, ook wel de Luthermaand 
genoemd, zal ook Joost het 
jubileum vieren op zijn 
eigen ludieke en creatieve 
manier. De viering wordt 
geleid door ds. Helmine 
Pronk–de Graaff.
De viering begint om 10.00 
uur en er is een Jeugdviering.
Akonietenplein 1 Benne-
broek. Van harte welkom!

Film bij WIJ 
Heemstede: Jackie

Heemstede - Woensdag-
avond 18 oktober draait in 
de Luifel bij WIJ Heemste-
de de film ‘Jackie’. De rol-
prent geeft een blik op en-
kele dagen uit het leven 
van Jackie Kennedy. Dat 
is de periode na de aan-
slag op haar man, presi-
dent John F. Kennedy, tot 
aan zijn begrafenis. Loca-
tie: Herenweg 96, Heem-
stede, aanvang: 20.00 uur, 
entree: 7,- euro. Reserveren 
kan via:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Hobby- en Creamarkt in Nieuw-Vennep Cabaret en 
duurzaamheid 
gaan samen in 

workshop
Heemstede - Donderdag 
12 oktober wordt in de Luifel 
bij WIJ Heemstede aandacht 
besteed aan duurzaamheid. 
Cabaretiere Anouk Kragtwijk 
speelt die avond een aantal 
sketches en liedjes uit haar 
debuutvoorstelling Madame 
Tofu die gaat over de gevol-
gen van de klimaatverande-
ring en deharteloosheid van 
de mensen. De workshop be-
gint om 20.00 uur. Locatie: 
Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 10,- euro. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Zondagochtend een moment voor jezelf
Regio - Een nieuw initia-
tief van Carmen de Haan, 
Praktijk voor Communicatie, 
Santpoort-Noord. Anderhalf 
uur met meditatie, een bezin-
ningsvraag en een affirma-
tief gebed. Dit geeft een on-
gekende vrijheid die zich het 

best laat omschrijven als een 
flow van bewustzijn. Datum: 
zondag 15 oktober. Bijdrage 
is 7,- euro, aanmelden is no-
dig. Dit kan tot 10.00 uur op 
de dag zelf via:
info@carmendehaan.nl of 
whatsapp 06-21216801.
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Proefl okaal de Groene Druif 
is jarig dat wordt gevierd!

Heemstede - Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan or-
ganiseert Proefl okaal de Groene Druif zaterdag 14 oktober 
de offi ciële opening van het jubileumjaar. Buckwheat zal 
live komen optreden op groot podium in de Jan van Goyen-
straat. Deze mannen hebben geen introductie nodig want 
ze bewijzen al ruim 25 jaar lang dat ze tot een van de beste 
coverbands van Nederland behoren. De zeskoppige band 
uit de hoofdstad speelt voornamelijk ‘powersoul’; de betere 
covers uit de jaren 70, 80 en 90. Als klap op de vuurpijl staat 
DJ Rik Alain ook nog op het programma dus deze avond 
kan niet anders dan een succes worden! Van 19.00 tot 00.00 
uur, je bent van harte welkom, Jan van Goyenstraat 33.

Muziek voor uitvaarten

Uitvaartzorg De Meer 
organiseert muzikale avond
Heemstede - Hoort u ook 
weleens een lied waarvan 
u denkt: Dit lied zou wel tij-
dens mijn uitvaart mogen 
klinken? Veel mensen we-
ten in gedachten al welke 
muziek zij op hun uitvaart 
ten gehore gebracht willen 
hebben. 
Uitvaartzorg De Meer orga-
niseert op woensdag 18 ok-
tober in samenwerking met 
musicus Hans van Noord en 
m.m.v. Muziekspeciaalzaak 
S. de Wit & Zn en Uitvaart-
centrum & Crematorium 
Haarlemmermeer een mu-
zikale avond in Uitvaartcen-
trum & Crematorium Haar-
lemmermeer met als thema 
‘De magie van muziek’. De 
avond start om 19.00 uur.
Er is ook gelegenheid om 
het Uitvaartcentrum & Cre-
matorium te bekijken.
Veel mensen luisteren graag 
naar muziek van grote com-
ponisten zoals Bach en Mo-

zart. Anderen zijn groot fan 
van John Lennon of Leonard 
Cohen. Weer anderen hou-
den van fi lmmuziek of van 
geestelijke liederen. Wat 
raakt u? Hans van Noord 
vertelt hierover op zijn eigen 
enthousiaste en interessan-
te manier en demonstreert 
e.e.a. met diverse (live) mu-
ziekfragmenten.

Van Noord zal tevens diver-
se voorbeelden laten horen 
die mensen kunnen beïn-
vloeden of inspireren.

Belangstellenden zijn van 
harte welkom in Uitvaart-
centrum & Crematorium 
Haarlemmermeer aan de 
Hoofdweg 1100 te Nieuw-
Vennep. Toegang en par-
keren zijn gratis! Wel is op-
gave van uw aanwezig-
heid wenselijk via: info@
uitvaartzorgdemeer.nl of
06-57627540.

Gezellige brocante-,
kunst- en streekmarkt in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 21 oktober is 
er weer een gezellige markt in het centrum 
van Heemstede. Meer dan 60 marktkramen 
vullen de trottoirs van de Binnenweg van 10 
tot 17 uur met een zeer gevarieerd en aan-
trekkelijk aanbod aan brocante, curiosa, 
kunstobjecten en streekproducten. 

Exclusieve standhouders bieden in het cen-
trum tegen betaalbare prijzen mooie bro-
cante en curiosa, bijzondere kunst en inte-
ressante spullen uit grootmoeders tijd aan. 
Antiek, glas, boeken, sieraden, aardewerk, 
porselein, tin, schilderijen, bronzen beel-
den, nostalgische en verzamelobjecten zul-
len in overvloed aanwezig zijn. Ook stands 
met streekproducten zoals worsten, kaas en 
andere heerlijkheden zullen er staan.

Lekker slenteren langs de stalletjes en dan 
in een van de vele horecabedrijven die het 
centrum rijk is genieten van een lunch, kof-
fi e of een drankje. Gewoon even lekker ont-
spannen. Dat kan ook in Heemstede cen-

trum!

Heemstedenaren en bezoekers uit de re-
gio en de wijde omtrek zijn welkom om een 
kijkje te nemen op deze knusse markt in het 
gezellige winkelhart van Heemstede. In de 
meer dan 60 kramen is voor eenieder wel 
iets te vinden. 

Dit is de zevende keer dat een soortgelijke 
markt op de Raadhuisstraat & Binnenweg 
wordt georganiseerd. Omdat de bezoekers 
steeds enthousiast reageren op de gezel-
ligheid heeft de winkeliersvereniging van 
Winkelcentrum Heemstede besloten deze 
markt wederom te faciliteren.

Het wordt vast weer een zeer geslaagd eve-
nement voor publiek, standhouders en de 
middenstand van Heemstede. De toegang 
is gratis.

De rijbaan blijft gewoon open en parkeer-
plaatsen blijven beschikbaar.

kunst- en streekmarkt in Heemstede

Een nieuwe Yvonne Weijers: 
jazz & latin in het Nederlands
Heemstede – Ze heeft een 
drive om te vernieuwen en 
dat kan verrassend uitpak-
ken. Yvonne Weijers, be-
kend als Jazz en Latin zan-
geres, sprak twee jaar gele-
den al met haar pianist Ca-
jan Witmer over Nederlands-
talige muziek. Tot nu toe zong 
Yvonne Engels en Spaanse 
teksten die niet iedereen ver-
staat. Maar klakkeloos Engel-
se songteksten vertalen lukt 
niet. Als in een Cubaans lied 
gezongen wordt over twee 
gardenias dan weet ieder-
een dat je liefde bedoeld. Net 
als in Nederland met twee 
rode rozen. Die boodschap 
moet kloppen. Dan maak je 
een luisterlied en dat is nou 
precies wat Yvonne wilde. Ze 
speelt al jaren met een band 

en de musici waren enthousi-
ast over het idee. Cajan Wit-
mer, haar pianist, is een be-
gaafd arrangeur die de mu-
ziek maakte voor de overi-
ge bandleden, Reinier Voet, 
de virtuoze gitaarspeler, Han 
Slinger de onverstoorbare en 
krachtige bassist en de jonge 
Jonas Linnemann de drum-
mer en percussionist. Top-
musici die elkaar aanvoe-
len. Een team ook die direct 
snapt waar je naar toe wil en 
dat is heerlijk werken. Als je 
dan ook nog een dichter , de 
Heemstedenaar Marten Jan-
se binnenhaalt die bekend is 
met teksten van jazzsongs, 
dan ben je goed op weg naar 
een CD. Lees je de teksten 
van Marten dan zijn dat geen 
vertalingen, maar interpre-

Links Yvonne Weijers met dichter Marten Janse.

taties. Knap werk, dat lukte 
met 12 van de 23 pogingen. 
Twaalf sterke Nederlands ta-
lige songs die gemakkelijk in 
het gehoor liggen, als lekkere 
luisterliedjes. 

Album  
Twaalf luisterliedjes in een 
album waarin alle teksten 
staan, een CD en een per-
soonlijke download code. 
Met liederen als Rode rozen 
op muziek van Beuna Vis-
ta Social Club, Jonge liefde 
van Van Morrison, Op de Ve-
randa van Paul McCartney, 
Te mooi om waar te zijn van 
Sonny Bono, Liefde luistert 
van Benny Golson, Mijn val-
se vriend van Alison Moy-
et, de zon gaat op van Mol-
ly Johnson en Hou me ste-

vig vast van Cole Porter. Een 
duur project dat Yvonne fi -
nanciert met crowdfunding. 
Het werkt via u. Door in te 
schrijven voor de presenta-
tie van de CD op 24 febru-
ari 2018 in de Philharmonie 
in Haarlem, waarvoor u kunt 
intekenen voor toegang met 
CD voor een of meerdere 
gasten, met vermelding van 
uw naam of logo in het al-
bum tot en met luisteroptre-
dens elders, u doet mee van-

af 30 euro, inclusief de CD. 
Want zo`n productie van een 
CD kost heel veel. Dat dur-
ven ze aan want Yvonne en 
haar hele team zijn overtuigd 
van het succes dat haar nieu-
we optreden met Nederlands 
talige luistermuziek zal bren-
gen. Rode rozen voor  Yvonne 
Weijers en haar nieuwe CD. 

Kijk maar vast even op:
bit.ly/yvonne-nieuw-album.
Ton van den Brink

Halloween op 
de Knutselclub
Heemstede – Op woens-
dag 18 oktober versieren 
de kinderen een pompoen-
masker in Halloweenthe-
ma. De knutselclub heet jon-
gens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar welkom tussen 13.30 en 
15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Deelname: 5,- 
euro per keer of een kaart 
voor 5x: 22,50. 
Graag de kinderen per keer 
aanmelden: 023-5483828.
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Zaterdag 7 oktober was 
er diploma zwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal
De volgende kinderen heb-
ben hun A, B, of C Diploma 
gehaald.

Diploma A
Yfke Agterhof,  Céline 
van den Akker, Lynn An-
genent, Fiene Balink,  Ju-
lia Bes,  Jesse Beute, Juli-
an Blom, Casper Blomjous, 
Boas Bodenstaff, Tristan 
de Boer, Nine Bos, Ame-
lia Bouchibti, Nick Brussé, 
Dilara Can,  Lina Asya De-
mirkaya, Mees van Etten, 
Ward Ferwerda,  Boas Gla-
zenburg,  Fleur de Graaf, 
Rihana  Hassan,  Liv Hee-
ringa, Evi Hendrikx, Lexie 
van Heusden, Eva ’t Hooft, 
Rosa Jaspers,  Fiene Kaars 
Sijpesteijn, Anouk Kalsho-
ven,  Fleur de Keizer, Tij-
men Koeten, Saar Linde-
man, William Lodeweegs,  
Elfie May de Lugt,  Morris 
Meadowcroft, Gigi Mendes 
de Leon , Mané Movsesjan, 
Ajmal Nuri, Thomas van Os, 
Jos Paap,  Caelan Renaud 
Feitz , Reno Rommers, Ma-
rit Rotmans, Mas Röve-
kamp, Feline van Schaik, 
Rui Shen, Julia Smit, Kim 
Stoppel, Karl van Til,  Jip 
Veldmeijer, Elise Ward,

Diploma B 
Kiki van den Berg, Sare 
Claessens, Hagop  Du-
sen, Deveney van Eck, Jay-
son van Eck, Jayden Gor-
ter, Florentien ten Have, 
Chelsey van der Hek, Floor 
Hesseling,  Julian Hubregt-
se, Zoë Kastrin,  Kick Kerk-
hof, Halina Koeman, Demi 
Kraaijvanger, Alexia Kwaai-

Diploma-
zwemmen

taal, Kiki Langezaal, Friso 
de Leeuw, Timme Los, No-
va Maas, Tessa Musters, 
Lise Lotte Mac lean, Lara 
van der Neut, Mees Pau-
lus, Willemijn van Pruissen, 
Meis Rijlaarsdam, Guyon 
Rongen, Linde Schepers, 
Elisa Schipper, Suki Schip-
per, Niqui Schneider, Thijs 
Sipkema, Rayan Smit, Lars 
Takens , Reinier Thieschef-
fer, Teun van Varick, Day-
enne van der Veen, Isis 
van Viegen, Naomi Vinke, 
Thijs van Vliet, Jack van der 
Vlugt, Sterre van der Voo-
ren, Maxim Voorn, Feline 
Zeilstra, Milena Zuidhoek,

Diploma C 
Teun van Aalderen, Es-
ra Cakir, Floris Cool, Vic-
tor Cool, Olivia Dutilh, Otto 
Dutilh, Lars de Fluiter, Bel-
le Gilding, Roemer Gilding, 
Kiki Hamann, Julie Hulshof, 
Mika Lommerse, Rosie Le-
cuyot, Scott Milton , Lévy 
Möllmann, Tim Onderstal, 
Oliver Overmars, Kick van 
de Pol, Mila de la Rambelje, 
Zanna Rasch, Casper van 
Rooijen, Teun van Sam-
beek, Stella Schavemaker, 
Yasin Tepe, Mijntje Thissen, 
Elouise Verkaaik, Laura van 
Wijk, Julian Worrell

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 

Raad verdeeld over proef met 
extra rolemmer in Merlenhoven
Heemstede - Nederland on-
derschrijft de doelstelling van 
het klimaatakkoord van Pa-
rijs. Provincies en gemeen-
ten willen ook hun steentje 
bijdragen aan het terugdrin-
gen van de berg onbruikbaar 
afval. Terwijl Nederland gro-
te hoeveelheden afval uit het 
buitenland, vooral uit Enge-
land, importeert om de ovens 
rendabel te houden, komt er 
steeds minder Nederlands 
afval beschikbaar voor ver-
branding. De overheid wil 
het restafval nog verder te-
rugdringen. Om dit te berei-
ken zou het plastic, metaal 
en drinkkartons (PMD) uit de 
afvalstroom moeten worden 
gehaald.
Dit PMD maakt 40% uit van 
het restafval. Een deel van 
deze materialen kan opnieuw 
worden gebruikt. Er dient 
dan wel een nascheiding van 
soorten plastic plaats te vin-
den. Niet al het plastic is voor 
hergebruik geschikt. Om in-
zicht te krijgen in het re-
sultaat en uitvoerbaarheid 
wordt in januari 2018, in de 
wijk Merlenhoven, een proef 
gestart. De bewoners krij-
gen een extra container voor 
PMD afval. De grijze bak 
wordt dan nog maar eens in 

de vier weken geleegd. Ver-
volgens staat een fase 2 ge-
pland waarbij bewoners het 
restafval moeten wegbren-
gen. De groenbak met het 
GFT afval wordt in de win-
termaanden eens in de twee 
weken geleegd en in de zo-
mermaanden iedere week. 
De adviesgroep duurzaam-
heid vindt het onvoldoen-
de. Zij willen direct naar fase 
2. Veel bewoners willen he-
lemaal geen extra bak. Voor 
het geval iemand niet mee 
wil doen heeft de gemeente 
vooralsnog geen oplossing. 
Maas (PvdA) opperde om be-
woners die meedoen te belo-
nen in welke vorm dan ook. 
Leenders (VVD) vindt het de 
taak van de winkeliers om de 
verpakkingen terug te drin-
gen. “Breng het plastic terug 
naar de winkel en ontvang 
iets voor iedere ingebrachte 
zak met plastic. Je zult zien, 
dan loopt het storm”, meent 
hij. Van der Have (HBB) vindt 
de totale kosten van 86.000 
euro te hoog, daar er niets 
bekend is over de milieu-
winst. Wat gaat het niet kos-
ten als heel Heemstede aan 
de extra bak moet? Het Cen-
traal Planbureau publiceer-
de recentelijk een rapport 

dat een ander licht werpt op 
de zaak. Van Vlijmen (CDA) 
is kritisch:  het wordt op ter-
mijn alleen maar duurder. 

De VVD, CDA, PvdA gaan, zij 
het met op- en aanmerkin-
gen, akkoord, D66 en Groen-
Links willen liever direct met 
fase twee starten, HBB is te-
gen totdat meer duidelijkheid 
is over de milieuvoordelen. 
Eric van Westerloo

Heemstede – We dwalen 
nog even verder het bos in 
en komen bij de Linden-
kom (vijver). Deze is be-
plant met Hollandse lin-
den, gekiemd omstreeks 
1755 in, 1760 geplant, zo is 
uit een jaarringtelling ge-
bleken. Een zeer oude vij-
ver dus.
Bijna 300 jaar oude linden-
bomen en horend bij de in 
1740 gebouwde Hofstede 
Groenendaal. Deze Hofste-
de kunt u helaas niet meer 
bewonderen, die afgebro-
ken.
Van deze eerste aanleg res-
teren de Lindenkom en het 
Koetshuis; het personeels-
verblijf. Nu Restaurant 
Landgoed Groenendaal.
De moeite waard om een 
kijkje te gaan nemen, voor-
al nu alles zo mooi kleurt.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

Historisch 
herfstbos

De 
Lindenkom

Regio - Heeft u thuis nog er-
gens munten in een potje zit-
ten en bent u altijd al nieuws-
gierig naar de waarde ervan 
? Op drie verschillende plaat-
sen in de regio zullen bin-
nenkort kosteloze taxatieda-
gen van munten, penningen 
en bankbiljetten worden ge-
houden.

De vraag: “Wat zijn uw mun-
ten waard ?” kan dan worden 
beantwoord.
De experts zijn Karel de Geus 
muntveilingen B.V. uit Veld-
hoven (040-2123455), Ro-
munt B.V. Numismatiek uit 

Roermond (0475 – 316 010) 
en Mevius Numisbooks Int. 
B.V. uit Vriezenveen (0546-
561322), samen goed voor 
meer dan 100 jaar aan ken-
nis en ervaring. Zij taxe-
ren kosteloos de door be-
zoekers meegebrachte mun-
ten, penningen en bankbil-
jetten op basis van de huidi-
ge marktwaarde. U kunt te-
recht op zaterdag 14 oktober 
in De Vrijburcht, Vrijburglaan 
2 te Heemskerk, op zondag 
15 oktober in Noorddamcen-
trum, Noorddammerweg 1 te 
Amstelveen en op maandag 
16 oktober in Hotel De Beurs, 

Kruisweg 1007 te Hoofddorp, 
telkens van 13.00 tot 17.00 
uur.
U kunt zich tijdens deze da-
gen ook vrijblijvend laten in-
formeren over inlevering voor 
internationale muntenveilin-
gen of eventuele verkoop na 
legitimatie. Alle dagen is de 
entree gratis.
Zie voor meer informatie ook 
de website:
www.munttaxatie.nl.

“Wat zijn uw munten waard?”
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Jeugdvoetbaldagen 
tijdens de herfstvakantie
Heemstede - Speciaal voor 
jeugdspelers uit de regio die 
als een profvoetballer  wil-
len trainen worden de jeugd-
voetbaldagen gehouden, bij 
RCH in Heemstede. Ze vin-
den plaats op dinsdag 24 en 
woensdag 25 oktober, tijdens 

de herfstvakantie. jeugdspe-
lers van 6 tot en met 15 jaar 
zijn welkom. De organisatie 
is in handen van de staf van 
de stichting Jeugdvoetbalop-
leiding.
Alle kinderen van 6 tot en met 
15 jaar kunnen hier aan deel-

Heemstede - Het seizoen 
voor de wedstrijdzwemmers 
van HPC Heemstede is nu 
echt begonnen. In Huizen 
vond de eerste van de vijf 
competitiewedstrijden plaats. 
HPC was met een flinke de-
legatie aanwezig van zowel 
jonge zwemmers, die nog 
nooit eerder competitie had-
den gezwommen, als wel rou-
tiniers. Het dames estafette-
team, bestaande uit Radna 
Mulder, Nina Schoonbeek, 
Anouk van Dam en Alexan-
dra de Jong, trapten de mid-
dag af met een estafette 4x 
100 meter vrije slag en wisten 
deze met overmacht te win-
nen. Wat een fijn begin van 
het seizoen!

Bij jongens en meisjes t/m 10 
jaar sleepten Roos Henne-
quin en Marnix Rietveld res-
pectievelijk één en twee keer 
goud in de wacht op de 50 
meter schoolslag en 50 me-
ter rugslag, terwijl Alex Kos-
sen, die pas sinds kort com-

petitie zwemt, verrassend zil-
ver won op de 50 meter rug-
slag. 

Ook Quinten Ravesteijn en 
Darius Nagtzaam (jongens 
t/m 13 jaar) keken tevreden 
terug op een mooie zwem-
middag. Quinten won goud 
op de 100 meter wisselslag 
en Darius brons op de wis-
selslag en zilver op de 100 
meter vrije slag. Beide jon-
gens zwommen flink wat se-
conden van hun persoonlij-
ke records af. En dat deed 
ook Leonie van Moorsel. 
Ondanks een schouderbles-
sure wist ze toch 6 secon-
den van haar tijd op de 100 
meter vlinderslag af te halen 
en won ze knap zilver. Daar-
naast waren er ook nog me-
dailles voor Fien van Mun-
ster, Deborah Hartman, Twan 
de Vries, Finn Koene, Sie-
be de Vries, Radna Mulder, 
Alexandra de Jong, Jeroen 

Braspenning en Jens van der 
Sman.
Voor Lianne Vinken (in de 
categorie uitkomend t/m 10 
jaar) was het een van eerste 
keren dat ze aan de zwem-
competitie meedeed. Ze ver-
telde een superleerzame en 
leuke middag gehad te heb-
ben. “Zwemmen vind ik het 
allerleukste wat er is, maar 
dat mijn vader – die vroe-
ger ook op wedstrijdzwem-
men zat – nu ook weer een 
startvergunning heeft aange-
vraagd en vanmiddag bij de 
heren meedeed met de com-
petitie is helemaal super. Ik 
verheug me op de volgende 
wedstrijd en hoop dat mijn 
vader dan ook weer mee-
zwemt.” Het team ging met 
een tevreden gevoel huis-
waarts en is gemotiveerd om 
de komende maanden op-
nieuw hard te gaan trainen 
voor de volgende competitie-
wedstrijd in januari.

Kon. HFC blijft winnen
Regio - HFC coach Verdonk-
schot droeg zijn mannen op 
het duel tegen BVV Baren-
drecht agressief te beginnen. 
Hij wilde de tegenstander de 
eerste 20 minuten vol onder 
druk zetten. Daar kwam ech-
ter niets van terecht. Na wat 
plaagstootjes van HFC kwam 
Barendrecht op stoom. Ba-
rendrechter Danny Mon-
ster pakte binnen twee mi-
nuten al een gele kaart. Te-
gen het einde van de wed-
strijd kon hij zelfs met direct 
rood vertrekken. De verdedi-
ging van HFC kreeg de bal 
slecht uit hun eigen straf-
schopgebied. De bal kaats-
te van de een naar de ander. 
Melvin Winterberg profiteer-
de van de onrust en bracht 
Barendrecht terecht op een 
1-0 voorsprong. Dat bleek 
het sein voor HFC om de ba-
kens te verzetten. Vanaf dat 
moment kwam Barendrecht 
nog zelden in het spel voor. 
Wie anders dan de smaak-
maker aan de kant van HFC, 
Roy Castien, bracht HFC hal-
verwege de tweedehelft de 
gelijkmaker. Hij werd keu-
rig bediend door Danny Hols. 
Zeven minuten later was het 
opnieuw Castien die, nu op 
aangeven van De Visser, HFC 
op voorsprong zette. De las-
tige spits van Barendrecht, 

Ramy Salem dwong de 40 ja-
rige HFC doelman Van Ros-
sum tot zijn zoveelste spec-
taculaire redding van dit sei-
zoen. Na de pauze bleef HFC 
op alle fronten heer en mees-
ter. Gevaar ontstond slechts 
bij corners van Barendrecht. 
Zij beschikken over een gro-
te luchtmacht. Met een hand 
vol mannen van rond de 1,90 
is het lastig verdedigen. HFC 
kwam daar steeds goed uit. 
Hols maakte zijn eerste doel-
punt voor HFC in een compe-
titiewedstrijd. Het gebeurt de 
verdediger niet zo vaak dat 
hij de kans krijgt te scoren. 
Nu was Castien de aange-
ver. De wedstrijd was daar-
mee feitelijk gespeeld. Je 
zag de krachten en de over-
tuiging bij Barendrecht weg-
vloeien. Daniel van Son deel-
de in de feestvreugde door 
voor de 4-1 te zorgen. Cas-
tien kon, via een terecht toe-
gekende strafschop, aanleg-
gen voor het vijfde doelpunt. 
HFC maakt een ongekend 
goede seizoensstart door. De 
beloning een derde plaats op 
de ranglijst achter het onge-
naakbare Katwijk en op twee 
punten verwijderd van de 
nummer twee GVVV. Zondag 
15 oktober gaat HFC op be-
zoek bij FC Lienden. 
Eric van Westerloo

Heemsteedse School 
van de 13

technieken KEN
Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie GSV Heemstede

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Foto: Pim Hols

Heemstede 
Loop zoekt 

vrijwilligers!
Heemstede - Op zon-
dag 29 oktober wordt de 
Heemstede Loop weer ge-
organiseerd. De Heem-
stede Loop is een gezelli-
ge herfstloop in de mooie 
omgeving van Heemste-
de. Er worden vrijwilligers 
gezocht voor diverse on-
dersteunende werkzaam-
heden zoals inschrijvin-
gen, start/finish, parcours, 
rondbrengen bewoners-
brieven, evenemententer-
rein.
Wil jij vrijwilliger zijn bij dit 
evenement, stuur dan een 
mail naar: vrijwilligers@
sportsupport.nl.

nemen. Van keeper tot spits, 
iedereen is welkom! Voor de 
keepers is er een speciaal 
programma, onder leiding 
van professionele keeper-
trainer. Je hoeft niet lid te zijn 
van een bepaalde vereniging, 
iedereen kan zich aanmel-
den! De specifieke trainingen 
zullen worden verzorgd door 
professionele trainers. 

Schrijf je in voor de jeugd-
voetbaldagen door een mail-
bericht te sturen naar info@
jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet 
hierin je naam en adresgege-
vens, je geboortedatum en je 
telefoonnummer.

HPC Heemstede begint goed aan nieuw seizoen

Foto: Harry Opheikens
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Auteursbezoek
Donderdag 19 oktober 
Lucas de Waard, Thomas 
Heerma van Voss en Alma 
Mathijsen bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Entree: 7,50 
euro. Studenten: 3,-euro. 
Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. 

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

Film
Woensdag 18 okto-
ber ‘Jackie’ over oud-first 
lady die haar man ver-
liest. Herenweg 96, Heem-
stede, 20.00 uur, en-
tree: 7,- euro. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

Jeugd
Woensdag 18 okto-
ber Knutselclub van WIJ 
Heemstede, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. The-
ma: Halloween. 13.30-15u. 
5,- euro deelname. Aan-
melden: 023-5483828.

Jeugdvoetbal 
Dinsdag 24 en woens-
dag 25 oktober Voet-
bal leren bij RCH. Activiteit 
voor 6-15 jaar. Info en op-
gave:
info@jeugdvoetbaldagen.nl

Kleuradvies
Zaterdag 14 oktober 
Kleuradvies bij Sfeervol bij-
zonder/mooi, 11-17u.
Jan Miense Molenaerplein 
8, Heemstede.

Lezing
Woensdag 18 oktober 
‘Het verleden – herdenken 
in het nu’ door oud-Twee-
de Kamerlid Thijs van Vlij-
men, 10.30u bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang 
vrij–reserveren gewenst: 
023-5282472 / www.boek-
handelblokker.nl.

Dinsdag 24 oktober Tref-
punt-WIJ Lezing in de Lui-
fel over kunstenaar Da-
li. Herenweg 96, Heemste-

de om 13.30 uur. Entree: 
5,- euro. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Mamacafé
Vrijdag 13 oktober, 10–
11.30u. Gratis toegang. Voor 
alle (aanstaande) moeders. 
Bibliotheek Heemstede, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Markten en beurzen
Zaterdag 14 oktober 
Hobby- en Creamarkt, Van 
Zantenhal Nieuw-Vennep, 
10.30-16.30u. Entree: 4,50/
kinderen gratis binnen. 
IJweg 1415. 

Zaterdag 21 oktober Bro-
cante-, kunst- en streek-
markt centrum v Heemste-
de. 10-17u. Rijbanen Bin-
nenweg blijven open. Acti-
viteit van winkeliersvereni-
ging centrum: www.wch.nl.

Zondag 22 oktober Grote 
rommelmarkt in Sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 te Heemste-
de. 9.30-16u. Toegang: 2,50, 
kinderen vrij entree. 
Info: 0229-244739 of 
244649. www.mikki.nl.

Mediacafé
Donderdag 12 oktober 
Open inloop voor vragen 
over computer, tablet etc. 
WIJ Heemstede ism Bibli-
otheek Zuid-Kennemer-
land. Locatie: De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
13.30u. Entree gratis. Opga-
ve: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Muziek
Zaterdag 14 oktober Ope-
ning jubileumjaar Proeflo-
kaal de Groene Druif met 
band Buck-wheat. Jan van 
Goyenstraat 33, Heemstede. 
Info: info@degroenedruif.nl.

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 

AgendA

thee, koffie en gebak in de 
Pauwehof.

Vrijdag 20 oktober Jazz 
in Haarlem, met Johan Cle-
ment e.a. 20.15u. 15,- euro 
toegang. Sociëteit Vereeni-
ging, Zijlweg 1 Haarlem. 
www.jazzinhaarlem.nl.

Zaterdag 21 oktober Be-
nefietgala ‘Children of the 
Mount Everest’ met div. 
artiesten. Opbrengst voor 
sherpa-slachtoffers Nepal. 
20,- euro toegang. Zaal 
open: 19.30u. Sociëteit De 
Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem. Kaarten:
benefietgalanepal@gmail.
com of a/d kassa.

SeniorWeb
Dinsdag 17 oktober 
Open inloopochtend in De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Ditmaal: opschonen 
van PC of laptop. Eigen ap-
paratuur meenemen. 10-
12u. Gratis toegang.

Vrouwen van Nu
Woensdag 18 oktober 
Jan Terlouw te gast. Aanv 
14u. Zaal open: 13.45u. 
WIJ Heemstede, Herenweg 
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Dag van de ouderen
Bewegen is goed, dansen is een feestje
Heemstede – De eerste ok-
tober is de Internationale Ou-
deren dag, uitgeroepen door 
de Verenigde Naties.De na-
tionale Ouderendag is offici-
eel op 6 oktober, maar de lo-
kale Heemsteedse Ouderen-
dag, de belangrijkste van al-
len, was maandagmiddag 3 
oktober, in de Pauwehof , ge-
organiseerd door WIJHeem-
stede, vroeger Welzijn Oude-
ren. Katinka Verdonk, soci-
aal werker ouderen bij WIJ-
Heemstede, besprak het the-
ma `Bewegen`. Hoe belang-
rijk dat is voor ouderen. Zij 
had op vakantie in Frankrijk 
op veel pleinen ouderen zien 
dansen, zomaar overdag en 
in de avonden. Ze zag hoe 
leuk dat was, maar nog meer 
hoe gezonder dat bewegen 
was. Dat is iets voor ons. Het 
werd het  thema voorde Dag 
van de Ouderen, de dans-
vloer lag er al in de Pauwehof 
en met de muziek van Bianca 
Basjes van Let`s twist again 
kon de beweging beginnen. 
Maar eerst vertelde Cokky 
Bentvelsen , oefentherapeut 
mensendieck, waarom je veel 
moet bewegen. Want bewe-
gen vertraagt de processen 
van het ouder worden. Het 
vertraagt de afname van de 
botten, dat scheelt wel bij het 

vallen! Je spiermassa neemt 
af, je conditie wordt minder, 
je wordt strammer. Bewe-
gen heeft aantoonbaar  po-
sitief effect op hoge bloed-
druk, overgewicht, suiker-
ziekte ouderenobesitas, je 
geheugen blijft in conditie 
en je kan langer zelfstandig 
functioneren. Op latere leef-
tijd beginnen met bewegen 
en sporten, heeft wel dege-
lijk een positief effect op bot-
ten, spieren en conditie. De-
zen zullen merkbaar verbe-
teren, vertelde een mevrouw 
van 93 die weer een dansje 
waagde en nu elke vrijdag bij 
de Pauwehof aan een uurtje 
Seniorenfit 2 meedoet. Er zijn 
overigens nog veel mogelijk-
heden om te bewegen op de 

Pauwehof aan de Achterweg, 
achter de Oude Kerk, tel: 
023-5286022. Zowel dansen 
als koersbal en verschillen-
de activiteiten  voor senioren. 
Bianca zet muziek uit de ja-
ren 60 op en de gasten willen 
dansen. Het gaat vanzelf op 
die bekende liedjes als limbo 
Rock en Let`s twist again van 
Chubby Checker. Muziek van 
Mantovani, Louis Armstrong 
en Elvis Presley. De walsen-
koning Andre Rieu kwam ook 
voorbij , zelfs groot geprojec-
teerd op de muur, de gas-
ten wisten niet van ophou-
den. “Stop dus niet met dan-
sen omdat je ouder wordt, 
je wordt pas oud als je stopt 
met dansen”. 
Ton van den Brink 

96 Heemstede. Niet-leden: 
2,50 euro.

Thema-avond 
‘Echtscheiding’
Donderdag 12 oktober 
Presentatie over echtschei-
ding en kinderen. Advo-
caat en jeugdhulp aanwe-
zig. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemste-
de. Reserveren gewenst: 
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 12 t/m zon-
dag 29 oktober, werk van 
Heemsteedse Grietje Hal-
bertsma (schilderijen) en 
Amstelveense Marja Ver-
hage (beelden) Galerie de 
Waag, Spaarne 30 Haar-
lem. Info: www.kzod.nl.

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

Het verleden - 
herdenken in 

het nu
Heemstede - Woensdag-
morgen 18 oktober geeft 
Thijs van Vlijmen een le-
zing over zijn boek ‘Het ver-
leden–herdenken in het nu’ 
bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede. U bent van harte 
welkom om 10.30 uur aan de 
Binnenweg 138.
Beleven en ondergaan we 
op 4 mei en 15 augustus nog 
dezelfde dodenherdenking? 
Vieren we op 5 mei nog wel 
dezelfde bevrijding? Het zijn 
die vragen waarop Thijs van 
Vlijmen in dit boek nader in-
gaat. 
Thijs van Vlijmen (1930, 
Overveen) kwam als oorlogs-
vrijwilliger in dienst en verliet 
het leger in 1951 als eerste 
luitenant. Van 1981 tot 1994 
was Van Vlijmen lid van de 
Tweede Kamer en onder an-
dere lid van het NATO parle-
ment. Naast diverse andere 
functies was hij van 1997 tot 
2004 voorzitter van het Na-
tionaal Katholiek Thuisfront. 
Reserveren voor deze lezing 
is gewenst: 023-5282472, de 
toegang is vrij.
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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

Vergadering gemeenteraad 
19 oktober

In deze uitgave:
- Uitschrijvingen BRP
- Verkeersbesluit 
- Omgevingsvergunningen

Samen maken we de nieuwe film over 
Heemstede!
Samen met u willen wij een film maken die laat zien waarom het hier zo heerlijk wonen is. En 
welke voorzieningen en activiteiten Heemstede allemaal te bieden heeft. Stuur uw filmpjes voor 
1 november naar ons op via WhatsApp: 06 46 18 78 29. Dit mogen ook al bestaande filmpjes 
zijn. Met dit beeldmateriaal willen we een promotie/voorlichtingsfilm maken. Voor en door 
Heemstedenaren!

Waar moet u op letten
- een filmpje gemaakt met smartphone of tablet is goed genoeg
- een filmpje duurt minimaal 5 seconden en maximaal 1 minuut 
 (of een link naar een langere film, bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo)
- is horizontaal/liggend gefilmd
- let op de privacy van anderen, vraag indien nodig toestemming
- stuur alleen beelden die de gemeente zonder toestemming van derden mag gebruiken (rechtenvrij)

Workshop Omgaan met 
emoties van tieners
Op woensdag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
de workshop ‘Omgaan met emoties van tieners’. 
Deze gratis workshop vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede en is speciaal voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 

Als er iets gebeurt waardoor tieners van streek 

raken, is het van belang dat ze leren zichzelf te 
kalmeren. Ouders kunnen hun tiener helpen 
de juiste ondersteuning te bieden, zonder 
opdringerig te zijn. Er worden praktische 
suggesties gegeven over hoe je als ouder 
je tiener kan leren omgaan met emoties. 
Inschrijven gaat via www.cjgheemstede.nl
Klik op de link ‘Themabijeenkomsten’ en ‘cursussen’.

WIJZIG REGELMATIG 
JE WACHTWOORDEN

OPEN
EN SLUIT
NOOIT 
ALLEEN

CURSUS 
VOOR JE 
PERSONEEL

KASSA 
AFROMEN 
DIEFSTAL 
VOORKOMEN

RUST
ACCEPTEREN
AFGEVEN
KIJKEN

Ben jij voorbereid
op criminaliteit?
Kijk voor meer tips op
deweekvandeveiligheid.nl

Als je met z’n tweeën bent, 
denken overvallers ook twee  
keer na of ze je willen beroven. 

Want cybercrime komt veel meer voor dan je denkt.

Denk aan het RAAK-principe mocht 
je worden overvallen: Rustig blijven, 
Accepteren, Afgeven en goed Kijken.

Door regelmatig de kassa te legen, 
voorkom je diefstal.

Als je iedereen gastvrij ontvangt,  
zijn dieven niet meer anoniem.  

Laat al het personeel een 
veiligheidscursus volgen. 
Dan weet iedereen hoe ze moeten 
reageren op agressie en geweld.

GROETEN
OOGCONTACT
AANSPREKEN
LUISTEREN

PINNEN?
JA GRAAG

Meer pinnen, betekent  
minder geld in de kassa. 

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Deze week is de landelijke Week van de 

Veiligheid. De gemeente Heemstede geeft 

dan extra aandacht aan de veiligheid van 

inwoners en ondernemers. Volg ons via 

Twitter en Facebook en ontvang tot en met 

zondag elke dag een veiligheidstip!
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Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 19 oktober 2017 in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen het buiten behandeling 
  stellen van een aanvraag om een 
  uitkering Participatiewet - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een reclamezuil aan de Herenweg 
  180 - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de vaststelling van het 
  programma en overzicht voorzieningen 
  huisvesting onderwijs 2017 - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 06-10-2017: B.J. Slisser, 
 geboren 30-03-1999, Molenwerfslaan 14 
- Per 23-08-2017: R.J. Lute, 
 geboren 04-07-1994, Binnenweg 102

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 22 november 2017 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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 17 augustus 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- N.A.M.B. Rashwan, 
 geboren 02-11-1995, Dr. J.R. Thorbeckelaan 146
- A. Koudiss, 
 geboren 19-10-1991, Overijssellaan 93

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
22 november 2017 bezwaar maken bij het college 
van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Bezwaar maken’. 

Instellen voorrangsregeling kruispunt 
Zandvaartkade-Binnenweg
Het instellen van een voorrangsregeling op het 
kruispunt Zandvaartkade-Binnenweg waarbij het 
verkeer vanaf de Zandvaartkade voorrang moet 
verlenen aan verkeer op de Binnenweg. 

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
3 oktober 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis. 
Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Casper Fagellaan 10, het renoveren van 

het woonhuis en plaatsen van een trap, 
wabonummer 211560, ontvangen 22 september 
2017

- Rembrandtlaan 7, aanpassing constructieve 
begane grondvloer in een betonnen vloer, 
wabonummer 212013, ontvangen 25 september 
2017

- Celebesstraat 18, het recht optrekken van 
de achtergevel en plaatsen dakopbouw, 
wabonummer 212333, ontvangen 26 september 
2017

- Lombokstraat 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 212774, ontvangen 
28 september 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 

afwijking gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
de bestemming wonen, wabonummer 204519, 
ontvangen 12 september 2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 

afwijking gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
de bestemming wonen, wabonummer 204519, 
ontvangen 12 september 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 51, het plaatsen van 2 dakkapellen 

op het voorgeveldakvlak en 1 dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 204591, 
verzonden 6 oktober 2017

- Prinsenlaan 83, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 207379, verzonden 6 oktober 
2017

- W. Denijslaan 7, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 200762, 
verzonden 6 oktober 2017

- Van Merlenlaan 4A, het kappen van twee Tsuga’s, 
wabonummer 197497, verzonden 6 oktober 2017

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

 verzonden 6 oktober 2017
- Bartoklaan 1, het plaatsen van airco-units boven 

het restaurant, wabonummer 204410, verzonden 
6 oktober 2017

- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 179486, verzonden 6 oktober 2017

- Havenstraat 49, het plaatsen van een 
luchtbehandelingsinstallatie op het dak, 
wabonummer179718, verzonden 6 oktober 2017

- Kadijk 40, twee bruggen worden vervangen door 
twee nieuwe bruggen, wabonummer 210581, 
verzonden 6 oktober 2017

- Havenstraat 61, het uitbreiden van het woonhuis 
op de 1e verdieping, wabonummer 186899, 
verzonden 6 oktober 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’. 

Weigering omgevingsvergunning
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen 

van een dakopbouw en dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 171688, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 9 
oktober 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’

Plaatsing mobiele puinbreekinstallatie 
Havendreef
Het plaatsen van een mobiele puinbreekinstallatie 
bij het bouwproject Havendreef in de periode van 
28 november 2017 tot en met 28 februari 2018 van 
maandag tot en met vrijdag 07.00 uur tot 16.00 
uur. Er zijn geen mogelijkheden voor zienswijzen of 
bezwaren.



Trefpunt-WIJ Lezing Dali
Heemstede - Liselot de Jong 
verzorgt bij WIJ Heemstede 
een lezing over de schilder 
Dali. Dat gebeurt op dinsdag 
24 oktober. Kunsthistorica Li-
selot de Jong geeft u inzicht 
in zijn artistieke ontwikkeling. 
Aanvankelijk ondergaat hij 
de invloed van het impressi-
onisme en het kubisme. Vanaf 
1929 woont Dalí in Parijs waar 

hij in contact komt met de 
dichter André Breton en het 
surrealisme. Laat u verras-
sen door fascinerende voor-
beelden uit de recente ten-
toonstelling over het surre-
alisme in Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam.
Entree: 5,- euro. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

INGEZONDEN

Overbos G1-HBC G1: 1-4    
Te weinig aanwas
Een probleem waar het G-voetbal 
mee te maken heeft is de aanwas 
en daarmee de continuïteit. Waar 
het valide voetbal altijd voldoende 
aanmeldingen krijgt om in alle leef-
tijdsgroepen teams te kunnen for-
meren heeft het G-voetbal die luxe 
niet. Slechts mondjesmaat meldt zich i e -
mand aan. En dat wreekt zich op sommige m o m e n -
ten. Na 3 afmeldingen heeft HBC net genoeg senioren voor 
een team, maar geen opvulling vanuit de jeugd. Onze te-
genstander van vandaag, Overbos, bevindt zich in de situa-
tie dat ze en te weinig jeugd en te weinig senioren hebben. 
Nu is de keuze gemaakt om te gaan spelen in de senioren-
competitie met een 4-tal junioren. Een heel jong team dus. 
Dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. 

De wedstrijd werd op een zakelijke manier afgewerkt. 0-2 
met de rust, door doelpunten van ARJEN en MARTIJN, en 
een paar prachtige reddingen van SEBASTIAAN. Even bij-
komen in de lekker droge kleedkamer en weer door. Ook 
nu weer 2 doelpunten, van THOMAS en DAVY. Een rom-
melige situatie voor het HBC doel, waar zo’n beetje alle 
verdedigers bij betrokken waren, leidde tot de eerste te-
gengoal van dit seizoen.

Door dit resultaat voert HBC de ranglijst aan. Met een 
compleet team zien we de rest van de competitie met ver-
trouwen tegemoet.  
Leo Holdorp

meren heeft het G-voetbal die luxe 

Bel Air Bridge strijdt om het 
kampioenschap van Kennemerland
Heemstede - Op zaterdag 7 
oktober ging voor het 28ste 
jaar de zaterdagmiddag van 
de Bridgeclub Bel Air weer 
van start. 140 bridgers waren 
allemaal op tijd in het GSV 
gebouw aan de Frans Schu-
bertlaan te Heemstede aan-
wezig, zodat er weer gestre-
den kon worden om het Kam-
pioenschap van Kennemer-
land. De regerende kampi-
oenen Dessa Ramic en Wim 
Wonink leden een gevoelige 
nederlaag. Zij kwamen niet 
verder dan 45,83%. De winst 
van deze middag ging naar 
Elly v. Schaik en Tiny Schuijt 
met 63,13%. Tussen de num-
mers twee en drie, Theresia 
v.d. Horst met Miep v.d. Raad 
en Liesbeth Groenewegen 
met Gré Sellmeijer bedroeg 
maar 2 tiende %. 61,67% te-
gen 61,46%. Marja en Hans 
v. Meeteren hadden zo hun 
best gedaan om in de A lijn 
terecht te komen, maar kwa-
men er achter dat dit andere 
koek was. Met 31,46% wer-
den zij laatste. In de B groep 
werden Ria Franken en Em-
ma de Roos met 60,83% eer-

ste. Ada Lohuis met Marjan 
Jansen werden tweede met 
58,75%. Anneliek Waaier en 
Nel Verdegaal hebben deze 
zomer niet met elkaar geoe-
fend en dat was te zien. Met 
31,67% werden zij twaalfde. 
In november gaan zij weer in 
de kleine zaal aan de slag.
Doetie v.d. Meulen nam Jean-
ny Feliks mee, omdat haar 
partner verhinderd was. Met 
63,335 trokken zij aan het 
langste eind in de C lijn. Ook 
Marten Hoogeterp kwam met 
een invaller. Met John Hof-
mans behaalde hij 58,75%. 
Omdat het invallers waren 

werden beiden scoren terug-
gebracht naar 55%. Adrie en 
Jan v.d. Staay waren geheel 
nieuw bij de club en waren in 
de C lijn ingedeeld. Beetje te 
hoog. Met 38,75% gaan zij de 
volgende keer een treetje la-
ger acteren.
Marjan en Frans Bakker wer-
den de winnaars in de D lijn 
met 57,29%. Tweede plaats 
was voor Elly Jansen en Le-
nie Ghijsen. In de E lijn ging 
de winst naar Simone We-
ijprecht en Tini de Boer met 
58,85%. Hier werden Cor-
rie Bosklopper en Annemarie 
Harting tweede met 55,21%.

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’.

Vergadering gemeenteraad 19 oktober
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 19 oktober 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 19 oktober 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan 

Basisscholen (IHP)
- Vaststellen bestemmingsplan Reggelaan 14 

 te Heemstede
- Omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen inloopstal Leidsevaartweg 
ongenummerd (W. van Zadel & Co BV) - 
onder voorbehoud van bespreking in de 
raadscommissie Ruimte van 9 oktober 2017

- Najaarsnota 2017 - onder voorbehoud van 
bespreking in raadscommissie Middelen 

 van 16 oktober 2017

Hamerpunt: 
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2017

Overige punten:
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 september 2017
- Wat verder ter tafel komt

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