
Heemstede - De lievelingen 
van de Kees van Lentsingel, de 
meest gefotografeerde zes jon-
ge zwanen, beleefden een ang-
stige maandagmiddag. Een jon-
ge zwaan werd aangevallen door 
een zwanenechtpaar uit de buurt 
en overleefde dit niet. De overi-

ge jonge zwanen vluchtten naar 
de walkant onder de bosschages 
maar werden agressief achter-
volgd door de grote zwanen die 
bleven aanvallen. Omwonenden 
hadden inmiddels de dierenam-
bulance gebeld. Die probeerde 
de jonge zwanen te vangen.
Dat lukte uiteindelijk met hulp 
van de brandweer Kennemer-
land die met de brandspuit het 
agressieve echtpaar zwanen uit 
de buurt hield en de redders 
de gelegenheid kregen om de 
zwanen te vangen in hun vang-
netten.

Een medewerkster van de die-
renambulance vertelde dat zij dit 
in tien jaar werken bij de dieren-
ambulance, nog nooit meege-
maakt had.
De jonge zwanen zijn afge-
voerd en zullen in het vogel-
hospitaal opgevangen worden. 
Zij moeten wel wat stress kwijt-
raken. Eerst opgejaagd door je 
soortgenoten en dan gevangen 
worden door mensen die je 
meestal een stukje brood serve-
ren. Soms is de wereld ook hard 
voor jonge zwanen. 
Ton van den Brink 
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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Madurodam telt 2 nieuwe bewoners 
uit Heemstede en Bennebroek
Heemstede – Het was feest in 
Madurodam afgelopen zaterdag. 
Het beroemde Haagse minia-
tuurpark mocht zich verblijden 
met 248 nieuwe jonge bewoners, 
waaronder Jasmijn uit Heemste-
de en Dante uit Bennebroek.
Afgelopen zomer konden al-
le kinderen tot 13 jaar dagelijks 
kans maken om bewoner te wor-
den van Madurodam. De jonge 
bezoekers konden in de ‘Fanta-
sitron’, een futuristische 3D om-
geving die zich in het midden 
van het park bevindt, een digi-

tale 3D-kopie van zichzelf laten 
maken. In juli en augustus selec-
teerde de Fantasitron 248 wille-
keurige winnaars die een schaal 
1 op 25 poppetje van zichzelf 
wonnen. Deze poppetjes zijn 
zaterdag door de gelukkigen 
zelf op een plek in het park ge-
plaatst. Daarnaast wonnen de 
winnaars een Madurodam-jaar-
abonnement waarbij ze 4 intro-
ducés mogen meenemen. De 
vijfjarige Dante was heel geluk-
kig met zijn poppetje. Omdat hij 
dol op voetballen is, hoefde hij 

dan ook niet lang na te denken 
waar hij het poppetje zou plaat-
sen. Het werd natuurlijk het sta-
dion. Moeder Marije Kooijman 
hielp hem daar natuurlijk even 
mee, want het ministadion was 
natuurlijk nog best groot voor 
de kleine man. Met de komst 
van 248 nieuwe jonge bewo-
ners telt Madurodam nu offici-
eel 60.248 inwoners, waardoor 
de kleine stad een stuk groter is 
dan Heemstede en Bennebroek 
bij elkaar.
Bart Jonker

Dante met zijn moeder Marije (foto: Bart Jonker Productions).

Zwanen gered
uit Kees van 

Lentsingel
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Het Trefpunt
Regio - Aan het Akonieten-
plein 1 te Bennebroek, in Het 
Trefpunt, wordt zondag 26 ok-
tober een dienst gehouden 
met ds. J.E.Th. Nak-Visser. 
Aanvang 10.00 uur. Tevens 
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 26 ok-
tober dienst in de Oude Kerk 
met ds. A. Molendijk. Aanv. 
10.00 uur. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar en Kinderkring, 
4-12 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 26 oktober, aanvang 
10:00 uur. 

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (12)

We gaan vandaag verder met 
Camplaan 12. 
Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nostal-
gisch Heemstede” en “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en van 

het NHA koppelen we de foto’s 
van toen met de situatie van nu. 
Nu was nummer 12 nooit een 
winkel, zoals we in Heerlijk-
Heden juli 2008 kunnen lezen. 
Camplaan 12 was het woon-

huis van C. Verdonschot (jaren 
60), die enige tijd mede-eige-
naar was van het Ververschings-
huis (Groenendaal) en deelde in 
het beheer van de Belvédère in 
Groenendaal. 
Eerder is hier de Bijzondere Pro-
testantse School begonnen. 
De eerste steen voor de school 
werd gelegd door Jacoba Eli-
sabeth Beets, oud 5 1/2 jaar, 
op 18 maart 1852, oorspronke-
lijk de Bijzondere Protestant-
se School Camplaan 12. Nanco 
Roos vond advertenties van ene 
Jos Braam, die o.a. handelde in 
grond en aardappelen. We pra-
ten dan over de jaren 1910-1920, 
dus toch een soort winkel.
De toenfoto is een fragment uit 
een ansichtkaart. Het gaat om 
het deel na de sigarettenwinkel. 
De nu foto van Harry Opheikens 
(oktober 2014) geeft bijna het-
zelfde beeld.
Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (communi-
catie@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-

vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Kleine rectifi catie: twee weken 
geleden hadden we het over de 
Camplaan 8 en 10. In het artikel 
gaf ik aan dat Hollands Glorie op 
dit moment te koop staat, maar 
dat is sinds 2011 niet het geval 
gezien de crisis in de huizen-
markt van toen.

Heemstede - In de nachten van 
8 en 9 oktober heeft ProRail de 
overweg tussen de Leidsevaart 
en het Laantje van Alverna af-
gesloten. De hekken zijn weg, de 
weg is deels onklaar gemaakt en 
er staat nu een vast hek. Uit vrij-
wel niets is meer te zien dat er 
hier ooit een overweg heeft gele-
gen. ProRail heeft dit gedaan na-
dat de nieuwe verbindingsweg 
van het laantje richting station 
klaar was. ProRail wil geen risi-
co nemen dat er nog gevaarlij-
ke situaties ontstaan bij de over-
gang. Ondanks de vele protesten 
vanuit de bevolking van Heem-
stede voldoet ProRail aan de op-
dracht van het ministerie om
alle gevaarlijke spoorwegover-
gangen in Nederland op te hef-

fen. De fi etsersbond en Wandel-
net, namens de fi etsers en wan-
delaars, voeren al tijden actie te-
gen deze sluiting. Zij hebben een 
punt. De overweg is al meer dan 
30 jaar in gebruik en dient dan, 
volgens geldend recht, als open-
bare weg te worden aangemerkt. 
De gemeente en in hun kielzog 
ProRial zijn van mening dat het 
geen openbare weg is.

Afgelopen donderdag 16 okto-
ber is de kwestie voorgelegd aan 
de rechter in Haarlem. Een groot 
aantal getuigen verklaarde daar 
dat zij al meer dan 30 jaar de-
ze overgang hebben gebruikt en 
het dus een openbare weg is ge-
worden. De rechter zal hier een 
leuk klusje aan hebben. Als hij 

tot de conclusie komt dat het in-
derdaad een openbare weg is, 
dan dient ProRail de weg weer 
open te stellen en er door mid-
del van slagbomen, geluidsig-
nalen en lichten de overweg te 
beveiligen. Dit brengt voor Pro-
Rail aanzienlijke kosten met zich 
mee. Ook de nieuwe ontslui-
tingsweg is al betaald door Pro-
Rail, ook dat was niet echt goed-
koop. De bewoners van het laan-
tje zullen niet staan te springen 
om 12 x per uur de slagbomen 
te horen sluiten met alle gelui-
den die daarbij horen. Het goe-
de nieuws is dat ProRail, de ook 
al onbewaakte overweg bij Ley-
duin in tact laat. Bewoners van 
Heemstede hebben daar minder 
aan omdat deze overgang niet zo 
op de route ligt naar de kust.

De gemeente Heemstede staat 
er neutraal in. Zij is de gedaagde 
partij. Wethouder Van de Stadt 
vatte het als volgt samen. Wint 
de gemeente dan is de veilig-
heid gegarandeerd. Winnen de 
klagers dan komt er een mooie 
en ook veilige overgang. De ge-
meente dient wel de kosten van 
de rechtszaak te betalen. De 
rechter vond de zaak niet spoed-
eisend en doet daarom pas voor 
het einde van het jaar uitspraak. 
Eric van Westerloo

Overweg Laantje Alverna
dicht of toch weer open?
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Peter van Gennip kan zich be-
roepen op een jarenlange erva-
ring. “Ik heb 13 jaar bij een ho-
veniersbedrijf gewerkt”, vertelt 
hij. “Daar heb ik veel geleerd en 
had ik veel verantwoordelijkheid. 
Eind 2012 ben ik voor mezelf be-
gonnen met Van Gennip Land-
schapsverzorging en Dienstver-
lening. Mijn echtgenote Emmy 
Wittebrood doet hiervoor de ad-
ministratie. Mijn eerste klanten 
kreeg ik door mond-tot-mondre-
clame via een vriend van me in 
de bouw. Mijn eerste opdracht 
was in Bloemendaal, herinner ik 
me. Mijn klantenkring richt zich 
voornamelijk op deze omgeving 
zoals Heemstede, Haarlem, Bloe-
mendaal, Aerdenhout, Overveen, 
Vogelenzang en Bennebroek. Ik 
vind een complete tuin aanleg-
gen fantastisch: je maakt van 
chaos opnieuw een prachtige 
tuin. De klant weet vaak niet wat 
hij of zij wil, dus geef je veel ad-
vies over zon,  lichtval en plan-
ten. Op deze manier kom je sa-
men tot een prachtig eindresul-
taat. Gaandeweg zie je de tuin 
opknappen en dat geeft mij een 
geweldig en voldaan gevoel. Het 
is zo leuk en dankbaar als pas-
santen je complementeren met 
je werk, terwijl je met een tuin 
bezig bent. Iemand zei een keer: 
“Je kunt gewoon zien dat jij veel 

plezier in je werk hebt”. Hij vroeg 
gelijk om een offerte en voor 
hem doe ik nu het regulier on-
derhoud van de tuin. In de win-
ter doe ik veel snoeiwerk, bouw 
ik schuttingen en schuren en leg 
ik bouwputten voor aannemers 
aan.
De aannemers noemen mijn 
naam op hun beurt weer als hun 
klanten iemand voor de tuin of 
erfafscheiding nodig hebben. 
‘Nee-verkopen’ dat kan ik niet. 
Van Gennip staat voor hoog-
staand hovenierswerk, complete 
tuinaanleg, schuttingen en om-
heiningen, straatwerk en terras-
aanleg, computergestuurde be-
regeningsinstallatie en haard-
hout zagen en kloven. Maar 
ook voor boomverzorging, zoals 
snoeien en rooien, inclusief het 
verwijderen van lastige stron-
ken. In mijn werk speelt mijn 
graafmachientje een belangrij-
ke rol. Het unieke hiervan is dat 
de rupsbanden versmald kunnen 
worden naar 75 cm, waardoor dit 
door iedere deur of poort past.  
Door dit graafmachientje kan ik 
snel werken en dat scheelt in de 
arbeidsuren, zodat mijn klanten 
snel van hun nieuwe tuin kun-
nen genieten.”

Van Gennip Landschapsver-
zorging en Dienstverlening, te-

Heemstede – Afgelopen zomer had vele mooie warme dagen, 
waarvan iedereen kon genieten. Heerlijk om dan te bivakke-
ren in je eigen tuin. De Heemsteder mocht ook met de tuinen-
wedstrijden vele inzendingen met pareltjes van tuinen ontvan-
gen. Echter om zo’n tuin te hebben, dient deze in topconditie 
te worden gehouden. Van Gennip Landschapsverzorging en 
Dienstverlening kan daar alles in betekenen.

lefoon:  023-5388373 of  06-
51846601. e-mail: info@van-
genniplandschapsverzorging.nl. 
Meer informatie op: www.van-
genniplandschapsverzorging.nl.
Bart Jonker
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Fietsen vormen nog steeds 
voetgangersobstakels rond station
In september deed De Heemsteedse Courant ver-
slag van een fietstocht door Heemstede voor lo-
kale politici.
Blijkens het verslag ging het vooral om knelpunten 
op fietspaden, in- en uitritten bij de Dekamarkt, 
flessenhals Glipperweg, ongunstig geparkeerde 
auto’s, enzovoort.
“Het was een verhelderende, zeer aangena-
me fietstocht in een mooie omgeving”, aldus De 
Heemsteder, die ook een verslag met foto maakte.

Jammer dat de politici niet een verkenning voor 
voetgangersobstakels rond station Heemstede-
Aerdenhout maakten. Dan zouden ze vast niet zo 
reageren. Op 21 september 2012 overhandigde 
ik een brief aan drie wethouders, die een inloop-
spreekuur hielden voor bewoners van de stations-
buurt. Ik kon niet naar het spreekuur, maar nog 
wel de brief persoonlijk overhandigen.
Namens meer bewoners maakte ik de wethouders 
attent op de overlast van fietsen, die vooral aan de 
noord-oostzijde van het station werd ervaren.
Eerder had ik de politie gebeld, die mij verwees 
naar de Afdeling Handhaving, maar die had geen 
opdracht er iets aan te doen.

Op mijn brief kwam geen enkele reactie. Op 7 juni 
2013 ging ik naar het inloopspreekuur van de bur-
gemeester. Eerder was het voor mij niet mogelijk. 

Ik overhandigde haar een kopie van de brief dd. 
september 2012.

Op 9 augustus 2013 kreeg  een mailtje van de 
Afd. Uitvoering Openbare Ruimte: “Aanvankelijk 
belemmerde de (APV) Algemene Plaatselijke Ver-
ordening juridisch optreden tegen de overlast van 
fietsen. Maar de APV was intussen aangepast en 
sinds begin 2013 van kracht. Er werd weer effec-
tief door de handhavers opgetreden.
Eind augustus 2013 was weer een grote actie ge-
pland en daarna aan het einde van het jaar. Wrak-
ken werden regelmatig verwijderd.” Echter ‘wrak-
ken’ zijn niet het probleem, maar fietsen.

Intussen is het oktober 2014.  De overlast van fiet-
sen, vooral aan de noordzijde van het viaduct, is 
groter dan ooit. Loop je met een buggy, rollator, 
kleine kinderen, dan kun je er soms niet of met 
veel moeite tussendoor. Aan de overkant bij de lift 
wordt het af en toe ook onmogelijk op het trottoir 
te lopen. Je moet dan óf door het station  óf over 
het fietspad.
Bovendien aan vrijwel elke paal/boom worden 
fietsen met ketting ‘gestald’ . Elke week meer. Ik 
zou de politici dus met klem willen aanraden eens 
op verkenning naar voetgangersobstakels rond 
het station te gaan.
Mw. R. de Boer, Heemstede

INGEZONDEN

Kaalslag
Toen ik 8 jaar geleden hier kon 
wonen ben ik gezwicht voor het 
bosje van de school de Ark. Het 
leek, vooral in de zomer, of ik 
aan een bosrand woonde. Je 
kon er zo inlopen. Geen hek er 
om heen en een oude scheef 
hangende grijsgroene wilg. In 
combinatie met de andere bo-
men qua kleurcompositie een 
plaatje. Genieten was dat.
Een paar jaar geleden werd de 
onderbegroeiing weg gehaald 
en kwam er een hek omheen. 
(Gelukkig groen en niet blauw)
Dit jaar werd het schoolplein 

opgeknapt, nog wat bomen 
weggehaald. Mooie speeltoe-
stellen geplaatst, waar veel ge-
bruik van wordt gemaakt buiten 
de schooltijden, best gezellig.
Maar nu in de herfstvakantie 
is, wat er nog over was van het 
bosje, allemaal weggeslagen in-
clusief de wilg op een paar bo-
men na, die nog opgeschoond 
werden. Niets is er meer over 
van het mooie uitzicht. Maar de 
kinderen zijn veilig.
Elise Hoedemaeker
(85 jaar)
Stevinlaan 57, Heemstede.

INGEZONDEN

Van Gennip Landschapsverzorging en Dienstverlening 

“Je kunt gewoon zien dat jij 
veel plezier in je werk hebt”

Zonnige wedstrijd 
Scouting Graaf Bernadotte
Heemstede - Scouting Graaf 
Bernadotte doet mee aan de 
scouting zonnestrijd. Dit is een 
wedstrijd waarmee scouting-
groepen zonnepanelen voor op 
het dak van hun clubhuis kun-
nen winnen. Uit de 170 deelne-
mende groepen worden de vijf 
groepen geselecteerd die op 
de website www.zonnestrijd.nl/
stem de meeste stemmen verza-
melen. Om op een ludieke ma-
nier meer aandacht te vragen 
voor de wedstrijd hebben al-
le speltakken van de groep een 
zomerse foto gemaakt waar-
mee zij laten zien dat zij alvast 
klaar zijn voor de zon. “Wij zijn 
klaar voor de zon, nu ons club-
huis nog!” staat er in grote letters 
op het bord voor het clubhuis in 

het Groenendaalse bos vlakbij 
deingang Mariënheuvel . Door 
grappige foto’s te maken en de-
ze zoveel mogelijk te verspreiden 
hoopt de scoutinggroep genoeg 
extra stemmen te verzamelen om 
kans te maken op de zonnepa-
nelen. Scouting Graaf Bernadot-
te is al een tijd op zoek naar een 
manier om zonnepanelen op het 
dak van hun clubhuis te zetten 
en zo hun clubhuis duurzamer 
te maken. Helaas is er geen geld 
om de zonnepanelen zelf aan te 
schaffen, daarom probeert de 
groep via projecten als de scou-
ting zonnestrijd dit doel te ver-
wezenlijken. Stemmen voor de 
zonnestrijd loopt nog tot 31 ok-
tober en kan op www.zonne-
strijd.nl/stem.
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Gemeentebegroting nader bekeken

Heemstede staat er 
fi nancieel niet slecht voor

Behoudens de compensatie voor 
de prijsstijging blijft de OZB vrij-
wel gelijk. Dat komt neer op een 
verhoging van de OZB van 1,5 %. 
Dit percentage wordt ook toe-
gerekend aan verschillende ge-
meentelijke producten zoals bij-
voorbeeld de grafrechten. De ri-
oolheffi ng stijgt wel iets meer 
en wel tot 195,83 (was 189,03) 
evenals de afvalstoffenheffi ng. 
De 240 liter rolemmer gaat per 
jaar 5,52 euro meer kosten.
De afgelopen jaren is er bijna 5 
miljoen bezuinigd zonder de las-
ten aanzienlijke te laten stijgen. 
Dit beleid wordt nu voortgezet. 
Er is op dit moment ook geen 
noodzaak om fors te bezuini-
gen. In een mondelinge toelich-
ting laat de wethouder fi nanciën 
wel weten dat de grens aan be-
zuinigen zo ongeveer wel is be-
reikt. Hoewel er de afgelopen ja-
ren de nodige bezuinigingen zijn 
doorgevoerd heeft dat niet di-
rect geleid tot een ernstige ach-
teruitgang in het voorzieningen-
niveau. 
 
Van het Rijk ontvangt Heemste-
de in 2015  acht miljoen euro 
extra. Dat geld is bestemd voor 

de nieuwe taken binnen het so-
ciale domein die de gemeente 
per 1 januari moet gaan uitvoe-
ren. Omdat niemand precies kan 
aangeven wat de werkelijke kos-
ten zullen zijn is dit, zeker voor 
2015, een onzekerheid. Toch ver-
wacht het gemeentebestuur op 
basis van de al wel bekende ge-
gevens dat het bedrag toerijkend 
zal zijn. Van de jeugd- en oude-
renzorg alsook de wet werk en 
inkomen wordt van de gemeen-
telijke organisatie veel verwacht. 
Heemstede is in de gelukkige 
omstandigheid relatief weinig 
mensen in de bijstand te hebben 
of inwoners die als werkzoekend 
staan ingeschreven. 

Voor de inwoners die nu al een 
beroep doen op fi nanciële com-
pensatie van de (Rijks)overheid 
is over het algemeen een over-
gangsregeling van kracht. Nieuw 
is dat de kosten van jeugdigen 
die buiten de gemeente in een 
instelling verblijven of zorg krij-
gen, de ouders nu in hun woon-
plaats opdraaien voor de kos-
ten. De gemeente zal dan moe-
ten bijspringen.
De rijkgevulde pot met reser-

ves (nu rond de 11 miljoen) zal 
voor een aanzienlijk bedrag (+/- 
5 miljoen)  worden aangewend 
om af te schrijven op de scho-
len. Dit levert in alle navolgen-
de jaren een besparing op van 
160.000 euro per jaar. Het be-
drag dat overblijft in de reser-
ves is ruim voldoende om ca-
lamiteiten het hoofd te bieden.
De weerstandscapaciteit blijft 
2,4 miljoen euro en voldoet daar-
mee aan de eisen.

In de begroting is het nieuwe be-
leid verwerkt. Dit college maakt 
min of meer pas op de plaats en 
gaat geen grote nieuwe projec-
ten aan. Nieuw is dat dode bo-
men in woonwijken weer vervan-
gen gaan worden. De voorgeno-
men verhoging van de parkeer-
tarieven in 2015 is van de baan. 
Mocht er de komende jaren fi -
nanciële ruimte ontstaan in de 
begroting dan wordt dit ten eer-
ste aangewend ten bate van de 
openbare ruimte. Het college 
drukt dit uit in het motto ‘schoon, 
heel en veilig’.

Deze week zal de gemeente-
raad zich in de commissies bui-
gen over deze begroting. Op 6 en 
7 november volgt dan het debat 
en de vaststelling in de gemeen-
teraad. 
Eric van Westerloo

Cabaretduo ‘Schudden’ in de Luifel
‘Perrongeluk wordt per ongeluk Henk’
Heemstede -  Op  31 oktober 
treedt Cabaretduo Schudden 
(Emiel de Jong en Noël van San-
ten)  op in Theater de Luifel.  Het 
duo begon onlangs met een se-
rie try-outs van hun nieuwe pro-
gramma. Al doende kwamen de 
cabaretiers er achter dat zij het 
oorspronkelijk bedachte concept 
beter een stukje konden bijscha-
ven. Zo ontstond de voorstelling 
‘Perrongeluk wordt per ongeluk 
Henk’. 

Op hun Facebookpagina meld-
den de heren van Schudden het 
volgende: “We denken dat on-
ze nieuwe voorstelling Perron-
geluk per ongeluk Henk is gaan 
heten. Henk was een persona-
ge met een bijrol, maar daar nam 
hij geen genoegen mee. Hoe-
wel Henk geen prater is, liet hij 
dit keer van zich spreken. Henks 
leven kent rustige dagen, maar 

onrustige nachten. Zijn nacht-
merries en angsten sluipen zijn 
alledaagsheid binnen. Waar ko-
men ze vandaan? En waar bren-
gen ze hem?
Ons tiende programma heet stie-
kem Henk.  Perron Geluk is een 

halte in het midden van niets. 
Het is er een komen en gaan van 
alleenstaanden, meelopers, he-
melbestormers, gelukzoekers, 
doemdenkers en vluchters. Ze 
verplaatsen zich tussen verle-
den en toekomst, tussen gevoel 
en verstand en hemel en aar-
de. Tussen het overdonderende 
Niets en het nietige Al. 

Perron Geluk is niet makkelijk 
te vinden. Je komt er bij toeval. 
Schudden gaat een ultieme po-
ging doen dit perron te vinden, 
deze wonderlijke halte met tijd-
reizigers. U kunt mee op deze 
Express als u in het bezit bent 
van een geldig plaatsbewijs.”

Theater de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten 19,50 euro via www.po-
diaheemstede.nl of aan de kassa 
van de Luifel.

Heemstede - Het college van B&W heeft de begroting voor 
2015 rond. Die is sluitend zonder de lasten voor de burgers 
fl ink te hoeven verhogen. Voor de periode tot en met 2018 ligt 
er een sluitende meerjaren begroting.

Heemstede – Bij het na-
jaar horen bessen. In de 
meeste gevallen een ge-
not voor vogels en in alle 
soorten en kleuren aan-
wezig. Marenka Groen-
huijzen maakte een rond-
je langs bessenstruiken. Zij fotografeerde de sneeuwbes symp-
horicarpos-While-Hedge. Deze bes is juist niet interessant voor 
vogels. Wel mooi is dat hij de winter door bloeit. De Rode bos-
bes Vitis-idaea is gezegend met bladeren die altijd groen blijven. 
Dan de Kardinaalshoed Euonymus planipes.
Heeft een ingewikkeld mutsje, de kardinaalshoed, afkomstig uit 
Japan. In de herfst verschijnen rode (maar wel) giftige vruchtjes.
De paarse Callicarpa hodinieri var.giraldii is een heester met een 
opgaande groeiwijzer. Sierlijk zijn de bessen en die lang aan de
struik blijven en gedroogd kunnen worden. Om besjes te krijgen 
moeten de bloempjes zelf bestuiven.
De sierappel Malus is geel en deze boom is het hele jaar interes-
sant, mits hij in de zon staat, want daar voelt hij zich het beste. 
Hij kondigt de herfst aan met zijn gele appeltjes.
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  Rondje herfst

Dorcas voedselactie bij
Supermarkt De Koning
Heemstede - Van 2 tot en met 9 
november wordt voor de negen-
tiende keer de Dorcas Voedsel-
actie gehouden.
In honderden supermarkten, 
kerken, scholen en bedrijven in 
Nederland zamelen duizenden 
vrijwilligers voedsel en geld in 
voor de allerarmsten in Oost-Eu-
ropa en Afrika. Ook komt dit jaar 
een belangrijk deel van de op-
brengst ten goede aan mensen 
die getroffen zijn door het ge-
weld in Syrië. 
In Heemstede houdt Dorcas op 

zaterdag 8 november zijn Voed-
selactie bij Supermarkt De Ko-
ning, Glipper Dreef 105, Heem-
stede van 8.30 – 15.30 uur.

Direct na de voedselactie wor-
den de donaties overgemaakt 
aan Dorcas en de verzamelde 
goederen door vrijwilligers ver-
werkt tot voedselpakketten. De 
voedselpakketten worden daar-
na zo spoedig mogelijk getrans-
porteerd en uitgedeeld aan de 
allerarmsten. Meer informatie: 
www.dorcasvoedselactie.nl.

Begroting Heemstede
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Heemstede - Healthclub Nu in 
Heemstede bestaat deze maand 
twee jaar en dat is reden voor 
een jubileumfeest. Clubmanager 
van deze indrukwekkende sport-
school, Arjen Van der Veen meldt 
met plezier dat leden en niet-le-
den op zondag 26 oktober van 
harte welkom zijn. 
Arjen: “Op het programma staan 
alle groepslessen van de sport-
school die bezoekers kunnen 
volgen op deze feestelijke dag. 
Er zijn prijzen te winnen voor zo-
wel leden als niet-leden met als 
klapper een jaar gratis sporten.”
Men kan meedoen aan Cros-
sNU een manier van fitness die 
gewichtheffen, atletiek en gym-
nastiek combineert in een trai-
ningsvorm. Gedurende de trai-
ning worden functionele bewe-
gingen op een gevarieerde ma-
nier in een hoge intensiteit zo 
snel mogelijk uitgevoerd.
Maar ook Body and Mind les-
sen, de dansles Sh’Bam en XCO 
wat staat voor Extreme Core 

ofwel buik- en rugtraining. Tij-
dens deze dag kan men tevens 
een gratis gezondheidscheck la-
ten uitvoeren.
Deze meest complete en luxe 
sportschool in Heemstede ziet 
steeds kans snel in te spelen op 
de laatste trends en ook nu staat 
er weer gloednieuwe apparatuur 
in de fitnessruimte. Komt u voor 
het eerst dan kan het zomaar ge-
beuren dat u razend enthousi-
ast raakt en meer wilt maar wel-
licht niet goed weet hoe u dit aan 
moet pakken. Het kundige per-
soneel van Healthclub Nu helpt 
u graag verder een geeft advies 
op maat. 
Voor elke leeftijdscategorie zijn 
er mogelijkheden, er zijn gekwa-
lificeerde instructeurs en er is fy-
siotherapie.
Komt u gerust langs op 26 okto-
ber van 09.00 – 17.00 uur.
Adres: Cruquiusweg 37 – eerste 
verdieping, Heemstede.
www.hcnu.nl.
Monique Teeling

Heemstede - Tijdens de Fairtrade Week, van 
25 oktober tot en met 2 november,  is er in 
de Wereldwinkel extra aandacht voor pro-
ducten uit Thailand. Met de inhoud van het 
Thaise Fairtrade wokpakket voor 4 perso-
nen, dat te koop is voor 14,95 bij Wereld-
winkel Heemstede.

Met de verkoop van fairtrade producten inves-
teert de Wereldwinkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. Elk product uit het assortiment is 
met zorg en volgens de fairtrade criteria gepro-
duceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwik-
kelingslanden krijgen op deze manier toegang 
tot de Europese markt en daarmee de kans een 
beter bestaan op te bouwen.
Wereldwinkel Heemstede verkoopt al meer dan 
30 jaar fairtrade producten. De winkel wordt ge-
rund door vrijwilligers en met veel succes. Steeds 
meer klanten hebben, op zoek naar een cadeau-
tje, de Wereldwinkel aan de Raadhuisstraat ge-
vonden.

De Stichting Wereldwinkel Heemstede is op dit 
moment op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zin 
en tijd hebben om mee te helpen.

Spreekt de hierboven genoemde doelstelling van 
de Wereldwinkels u aan? Neem dan contact op 
met de wereldwinkel 023- 5291770.
De winkel is natuurlijk gewoon open van dins-
dag tot en met zaterdag om uw fairtrade inko-
pen te doen. Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29.

Thais wokpakket tijdens
Fairtrade Week bij Wereldwinkel 

Nieuwe behandeling bij herniaklachten, bij Chiropractie Munksgaard

De ‘decompressietafel’ is een 
behandeltafel die door middel 
van drukverlichting (decompres-
sie) van uw ruggengraat weer 
ruimte geeft aan de tussenwer-
velschijven. Deze hebben op dat 
moment de mogelijkheid om te 
herstellen en verstevigen. De 

druk die ontstaat tussen de wer-
vels geeft vaak klachten. 
Heeft u last van een hernia, ste-
nose, ischias, uitstralende pijn 
of degeneratie van de tussen-
wervelschijven? Dan kunt u baat 
hebben bij Decompressie The-
rapie. 

Wilt u meer weten over Decom-
pressie Therapie, of weten of dit 
iets voor u is? 
Kijk dan eens op onze website: 
www.munksgaard.nl of bel voor 
een afspraak (tel: 023-5290506). 
Chiropractie Munksgaard, He-
renweg 80a, Heemstede.

Ervaring van een patiënt

Een van de patiënten die met Decompressie Therapie worden 
behandeld, is de heer Van Leeuwen. Hij heeft een hernia in de 
onderrug. Hij had altijd een pijnlijke en stijve rug bij het op-
staan. Ook had hij last van uitstraling naar de heup en naar zijn 
rechter been. Op grond van een MRI-scan raadde de arts een 
operatie aan, maar dat wilde de heer Van Leeuwen graag voor-
komen. 
Hij ging op zoek naar andere behandelingen. Toen zijn chiro-
practor hem vertelde over Decompressie Therapie wilde hij dat 
graag proberen. Al na de tweede behandeling had de heer Van 
Leeuwen minder pijn. Inmiddels heeft hij 7 behandelingen ge-
had en de verbetering blijft doorzetten. Voorheen had hij vooral 
’s ochtends veel last van pijn en stijfheid bij het opstaan. Nu zegt 
hij lachend: ’Ik spring weer uit bed als een jonge god.’ 

Heemstede - Herniaklachten komen veel voor en er zijn ver-
schillende behandelingsmethoden, met wisselende resul-
taten. Bij Chiropractie Munksgaard kunt u nu terecht voor 
Decompressie Therapie. “We hebben goede resultaten ge-
zien bij de behandeling van hernia patiënten met Decompres-
sie Therapie, bij chiropractoren in Amerika en willen onze pa-
tiënten hier graag mee gaan helpen”, aldus Per Munksgaard, 
chiropractor.

Healthclub Nu viert feest

Regio - VerspreidNet die onder meer de verspreiding van ‘de
Heemsteder’ uitvoert, heeft nu in totaal 17 Renault Masters af-
genomen in 12 jaar tijd bij Renault Nieuwendijk. Voor Renault 
Nieuwendijk wordt gekozen omdat niet alleen de kwaliteit/km-
prijsverhouding telt, maar tevens is een goede inruilprijs erg 
belangrijk. De Renaults brengen de kranten elke week op tal van 
adressen. Al vele jaren in bestelauto’s van Renault Nieuwendijk, 
vertrouwd en betrouwbaar. Ook de goede service die het auto-
bedrijf geeft en de sterke band tussen beide bedrijven, telt voor 
VerspreidNet mee.

VerspreidNet breidt 
wagenpark uit
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Nu ook een verfijnd tapasmenu
bij Restaurant 139, Zandvoortselaan
Heemstede – Genieten van 
hoogstaand Spaans eten kan 
al een tijdje bij Restaurant 139 
aan de Zandvoortselaan 139 in 
Heemstede. Sinds 3 maanden 
serveert 139 naast geraffineerde 
Spaanse gerechten tevens een 
uitgekiend tapasmenu. Eigena-
res Christa van der Schoot en de 
Spaanse chef kok Alvaro Santia-
go Caro doen een en ander sma-
kelijk uit de doeken.

“Bij ons vind je de Spaanse keu-
ken in haar diepere en brede-
re betekenis. Dit is bijna ner-
gens ter wereld  zo, tenzij je naar 
Spanje zelf gaat”, vertelt Christa 
van der Schoot trots. Restaurant 
139 is allesbehalve het stereo-
type Spaanse restaurant”.  Chef 
Alvaro Santiago Caro vult aan: 
“De veelzijdigheid van de Spaan-
se keuken kent geen grenzen en 
is echt groot. Hier bij 139 base-
ren we de keuken 50 % op de 
klassieke Spaanse keuken en 50 
% op de moderne keuken met 
fusion. We houden ervan onze 
gerechten zo te verfijnen dat de-
ze een echte smaakexplosie te-

weeg te brengen. Onverwach-
te combinaties die kloppen en 
onze gasten smakelijk verras-
sen.  Zoals de ‘Carrilleras de ter-
nera’, langzaam gegaarde kalfs-
wangen geserveerd met kippen-
lever, rode curry en gerookte pa-
ling. Juist het unieke van de ge-
rookte paling in dit gerecht zorgt 
voor een fantastische smaakbe-
leving. De Spaanse samenleving 
en cultuur leeft op en rond goed 
eten. Daarvoor neem je de tijd, 
daarvan geniet je met je dierba-
ren zoals familie of vrienden. Ik 
ben geboren met deze gastro-
nomie in het bloed. Het moder-
ne gerecht  ‘Malagueña de Ba-
calao’, dun gesneden gerookte 
kabeljauw, is  gebaseerd op een 
authentiek recept van mijn moe-
der en daar heb ik mijn eigen in-
terpretatie aan gegeven. En nu 
bieden we in deze traditie een 
prachtig tapasverassingsmenu 
aan voor 25 euro per persoon, 
waar je de veelzijdigheid van di-
verse Spaanse culinaire juwelen 
kunt proeven. Tapas zijn in vroe-
ger eeuwen ontstaan. Het woord 
‘tapa’ betekent letterlijk ‘deksel’. 

Vroeger legde men een brood-
je op het glas met drinken, zo-
dat er geen insecten in konden 
komen. Gaandeweg begon men 
het broodje te beleggen, bijvoor-
beeld met ansjovis en dit te eten. 
Zo zijn de tapas eigenlijk ont-
staan.” Christa:  “Daarnaast is 
Restaurant 139  een expert in 
wijnen en biedt het een uitge-
breide wijnkaart met verschil-
lende topwijnen. Daarbij kun je 
ook voor een wijnarrangement 
kiezen. Eigenlijk hebben we al-
le ingrediënten in huis om een 
avond uitgebreid te genieten. En 
wij serveren tevens de traditio-
nele paella. Voor dit gerecht dien 
je echter een dag van te voren te 
reserveren.” 

Informatie: 023 – 74 306 34 of 
info@restaurant139.nl. 6 dagen 
per week ’s avonds geopend en 
dinsdag gesloten. Lunches voor 
grote groepen en partijen zijn 
mogelijk op aanvraag. Meer in-
formatie op www.restaurant139.
nl of like Facebook.com/restau-
rant139.
Bart Jonker
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Regio - Een unieke kans om uw dierbare bezit-
tingen te laten taxeren door Willem de Winter, 
beëdigd taxateur, bekend van het tv-program-
ma ‘Tussen Kunst & Kitsch’. De taxatie wordt ge-
organiseerd door Lions Club Haarlem-Spaarne 
op dinsdagavond 11 november in het Tuighuis 
van Restaurant Kraantje Lek, Duinlustweg 22 te 
Overveen. Inloop tussen 19.30 en 20.30 uur.

Goede doel
De entree voor de taxatie is €20,- p.p. (incl. kop-
je koffie/thee). U kunt maximaal 2 objecten p.p. 
laten taxeren. De opbrengst van de entreegel-
den wordt geschonken aan Stuif-Stuif, Haar-
lems grootste en meest veelzijdige zomervakan-

tie evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Komt u? Meld u dan aan via haarlem.spaarne@
lions.nl vóór 5 november, want vol = vol.

Lions herfstdiner
Voorafgaand aan de taxatie kunt u ook aan-
schuiven bij het Lions-herfstdiner in Restaurant 
Kraantje Lek. Het drie gangen diner kost slechts 
€20,50 p.p., excl. consumpties. Inloop tussen 
18.00 en 18.30 uur. Reserveer het diner tot uiter-
lijk 5 november via info@kraantjelek.nl of tel.nr. 
023-5241266.
Meer weten over Lions Club Haarlem-Spaar-
ne? Bezoek de website https://www.lions.
nl?club=haarlem.spaarne

Opbrengst entreegelden naar ‘Stuif-Stuif’

Lions organiseren taxatie-avond
in ‘het Tuighuis’

Kleur ontmoet geur bij Ree
Heemstede - Verfhandel Ree 
en ICI Paris XL zijn beiden win-
kels op de Binnenweg in Heem-
stede met oog voor kwaliteit en 
persoonlijke service. Tot het eind 
van dit jaar slaan zij de handen 
ineen voor een leuke actie: kleur 
ontmoet geur! Bij elke besteding 
van 50,- euro aan Pure verf bij 
Verfhandel Ree ontvangt u na-
melijk een 10,- euro cadeaubon 
voor parfum bij ICI Paris XL.
Pure verf by Flexa ColorLab - met 
een palet van 224 prachtige tijd-
loze kleuren- is exclusief ver-
krijgbaar bij verf- en behangspe-
ciaalzaken. Alle Pure lakken en 
muurverven zijn gemaakt vol-
gens de nieuwste verftechnolo-

gieën en garanderen een per-
fect eindresultaat. De muurver-
ven zijn verkrijgbaar in verschil-
lende uitstralingen zoals Kalk-
mat, Extra Mat en Zijdemat. De 
vraag is echter: welke kleur kiest 
u? Dat kunt u het beste beslis-
sen door de betreffende kleur al-
vast in de te schilderen ruimte 
te zien. Van de gehele Flexa Pu-
re collectie zijn exclusieve hand-
geschilderde A4-formaat stalen 
beschikbaar.  Tevens kunt u de 
speciale gratis inspiratiefolder 
aanvragen op www.flexa.nl/pu-
re-actie of komt u langs bij Verf-
handel Ree waar zij u graag hel-
pen bij het maken van de juiste 
kleurkeuze. 

Heemstede – Praktijk De Lente 
organiseert een reinigingskuur 
van twee weken. Het moment 
om lichaam en geest te zuiveren. 
Na een lange mooie zomer kunt 
u zich opmaken voor de winter 
om uw lichaam op te frissen. De 
kuur duurt van 1 tot en met 15 

november. Inschrijven kan tot 28 
oktober. Meld u aan via reigi-
gingskuur@praktijkdelente.nl of 
023-5470950. Kosten: 200 eu-
ro all in. Informeer naar bijzon-
derenheden via eerdergenoem-
de contactgegevens. Kijk ook op 
www.praktijkdelente.nl.

Herfstkuur bij
De Lente

www.lijfengezondheid.nl

Verlanglijstje: buikspieren

Carlos Lens
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Lezing over geschiedenis 
begraafplaats Heemstede

Heemstede - Parijs heeft zijn 
Père Lachaise, Londen zijn High-
gate Cemetry, Amsterdam heeft 
Zorgvlied en wij hebben de Al-
gemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan. Vrijwel iedere bewo-
ner van Heemstede kent hem 
van buitenaf. Maar wat is daar 
te zien en wat is er over te ver-
tellen?

In samenwerking met de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB) organi-
seert Casca op dinsdag 28 okto-
ber een lezing over de Algemene 
Begraafplaats. Aan de hand van 
foto’s van vroeger en nu maakt 
u een virtuele wandeling, wordt 
stilgestaan bij de vele bijzonde-
re graven van bijzondere Heem-
stedenaren en hoort u wat zij 
hebben betekend voor ons dorp. 
Burgemeesters, eigenaren van 
buitenplaatsen, raadsleden en 
kunstenaars maar ook bouwers, 
postbodes, voetballers en ver-

zetsstrijders: ze komen aan bod. 

Natuurlijk komt de geschiede-
nis van de Algemene (feitelijk: 
de gemeentelijke) begraafplaats 
voorbij, waarvan het oudste 
deel uit 1829 is ontworpen door 
J.D. Zocher jr. Het is een van de 
mooiste van Nederland en bevat 
zeer interessant cultureel en fu-
nerair erfgoed. 
Niet voor niets is de begraaf-
plaats in het Beleidsplan van de 
HVHB benoemd tot een van de 
prioriteiten en wil HVHB samen 
met de gemeente een langeter-
mijnvisie ontwikkelen over be-
houd en gebruik van de begraaf-
plaats, met name de oudste ge-
deelten.

De lezing wordt gehouden door 
Marc de Bruijn, bestuurslid van 
de HVHB, die al verschillende 
artikelen over dit onderwerp pu-
bliceerde. Hij begint 28 oktober 
om 14.00 uur in Casca de Lui-

fel, Herenweg 96 in Heemste-
de (023 - 548 38 28). Toegang 4 
euro per persoon, reserveren via 
info@casca.nl.

Ingang Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan (1928).

Leden van de familie Van Merlen: 
wie het zijn, hoort u tijdens de 
lezing.

De begraafplaats anno nu.

Regio - Eyeflash (Photograp-
hy) is het fotografiebedrijf van 
Nicole Jagerman (47). Het werd 
opgericht begin 2010 en is met 
een studio aan huis gevestigd in 
Bennebroek. De interesse voor 
fotografie was al langer aanwe-
zig als hobby. Na het beëindi-
gen van haar professionele ten-
niscarrière in de jaren ‘90, groei-
de die interesse uit tot een pas-
sie om van de fotografie haar vak 
te maken. “Niets is mooier dan 
van je hobby je beroep te kun-
nen maken. Nu voelt het leve-
ren van mooie foto’s net als des-
tijds het behalen van een over-
winning in tennis!”

Nicole volgde de opleiding aan 
de fotovakschool te Amster-
dam waar ze in 2009 haar diplo-
ma behaalde. Met de oprichting 
van Eyeflash bijna vijf jaar gele-
den, heeft zij een begin gemaakt 
met de professionele fotografie. 
Een reeks van zeer gevarieerde 
opdrachten heeft ze inmiddels al 
op haar naam staan, zowel voor 
een aantal (grote) bedrijven als 
in de privésfeer. Dit laatste be-
treft voornamelijk studio-por-
tretfotografie, maar ook op loca-
tie,  de zakelijke kant bestaat uit 
het vastleggen van evenementen 
en productfotografie. 
Eerder dit jaar heeft Nicole een 
zeer veelzijdige opdracht voor 
zanger en schrijver Maurice Her-
mans verzorgd. Zij maakte foto’s 
zowel tijdens opnames van zijn 

nieuwe CD als voor de CD co-
ver. Ook de fotografie tijdens de 
bijbehorende concerten waarin 
werk van zijn vader Toon voor het 
voetlicht wordt gebracht, zal in 
handen zijn van Nicole. En in het 
voorjaar legde zij al de signering 
van zijn gedichtenbundel ‘Dich-
ter bij liefde’ vast die bij boek-
handel Blokker heeft plaatsge-
vonden.

Op diezelfde plek werd afgelo-
pen zaterdag het boek ‘De laat-
ste generatie?’ geschreven door 
Harry Borghouts aan burge-
meester Heeremans aangebo-
den. Dit boek, waarvoor Nico-
le de fotografie heeft  gedaan, 
gaat over de historie van een 
aantal winkeliers aan de Raad-
huisstraat en Binnenweg. De fo-
to’s zijn op een zeer persoonlij-
ke en gezellige wijze in iedere 
winkel gemaakt. Het resultaat is 
een reeks unieke portretten met 
kleurrijke accenten, herkenbaar 
voor trouwe bezoekers van de 
Raadhuisstraat en Binnenweg. 

Perfectie is hetgeen Nicole na-
streeft in haar fotografiebedrijf 
Eyeflash. De wens van haar klant 
staat voorop. Die wens samen 
in beeld brengen is het ultieme 
doel.
Meer informatie: Nicole Jager-
man, www.eyeflashphotography.
nl, +31 6 22 17 40 34.
Lucy Spee-Rouppe van der 
Voort

V.l.n.r.: Myra Nijman(vormgeefster), burgemeester Heeremans, Harry 
Borghouts en Nicole Jagerman.

V.l.n.r.: Nicole Jagerman, Harry Borghouts, Myra Nijman (vormgeef-
ster vh boek).

Even voorstellen: 
Eyeflash Photography

Open Dag SportPlaza Groenendaal
Heemstede – Kom naar de Open Dag in zwem-
bad Groenendaal. Daar kunt u bekijken of aqua 
slank iets voor u is, senioren fit of andullatiethe-
rapie. Ook kunt u zich inschrijven om voor kerst 
nog 5 kilo af te vallen. Doe mee met de open les 
op 28 oktober van 14.00 tot 15.00 uur. SportPlaza 

vindt u aan de Sportparklaan 16 te Heemstede. 

Informeer naar de bijzonderheden en demon-
stratie van diverse sporten en de tijdstippen via 
023-5292072 of infogroenendaal@sportplaza.nl 
of kijk op www.sportplazagroenendaal.nl

Abraham of Sara gezien dit 
jaar? Dan naar de Aanleg!
Heemstede - Op zaterdag 22 
november is in Café de 1ste Aan-
leg op de hoek van de Raadhuis-
straat met de Kerklaan hét vijfti-
gersfeest van Heemstede en om-
liggende gemeenten. Alleen al 
in Heemstede hebben ruim 380 
Abrahammen en Sara’s hun vijf-
tigste levensjaar mogen vieren 
(of doen dat zeer binnenkort).

Abraham en Sara dag 
Het samenkomen en vieren van 
het vijftigste levensjaar in regi-

onaal verband geeft tevens de 
mogelijkheid je oude school-
maten of buurtgenoten te ont-
moeten die je al zo lang uit het 
oog was verloren. Daarom doen 
de organisatoren een beroep op 
scholen, sportcentra, verenigin-
gen, etc. om mee te denken over 
hoe deze groep te bereiken en te 
mobiliseren is.
De avond is zeker niet uitsluitend  
bedoeld voor dorpsgenoten die 
al bekend zijn met het Café de 
1ste Aanleg maar juist ook voor 

hen die gewoon nieuwsgierig 
zijn om ‘lotgenoten’ in een vrij-
blijvende ontspannen sfeer te 
ontmoeten.

Het belooft een geweldige avond 
te worden waarbij een afgevaar-
digde van de gemeente u zal be-
groeten en toespreken, de dans 
muziek is aangepast aan uw ge-
neratie en de hapjes worden 
aangeboden door jullie gast-
vrouw en heer van de 1ste Aan-
leg. Aan het definitieve program-
ma en de tijden wordt nog ge-
werkt. Kijk ook op Facebook.
De Eerste Aanleg vindt u op de 
hoek Kerklaan en Raadhuis-
straat.
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‘Hetty kan niet zonder publiek’
Heemstede - Toneelgroep Perspektief speelt zaterdag 8 en zon-
dag 9 november ‘Hetty’ in theater De Luifel in Heemstede, He-
renweg 96. Het is een komedie van diva’s en nuchtere mensen, 
langs elkaar heen praten en het accepteren dat zelfs een actri-
ce ouder wordt. Geschreven door Christa Warmerdam en gere-
gisseerd door Fred Rosenhart, beiden geen onbekenden binnen 
de lokale toneelwereld. 
Actrices kunnen niet zonder publiek. En zeker Hetty niet. Ooit 
was ze een gevierd actrice van ‘het grote toneel’. Maar de laat-
ste jaren heeft ze moeite met het onthouden van haar teksten. 
Ze ziet ‘haar rollen’ dan ook naar een jongere generatie gaan. 
In een wereld waarin jong en mooi regeert is het moeilijk over-
leven. Hetty weigert dit te accepteren. Zaterdag begint de voor-
stelling om 20.15 uur en zondag betreft het een middagvoorstel-
ling die 14.30 uur aanvangt. Kaarten zijn 10,- en te bestellen via 
info@toneelgroepperspektief.nl of 06-57273878.

Kunstlijn Heemstede 2014, 
kwestie van smaak
Heemstede – Een Burgerzaal 
vol smaakmakers. Kunstlijn 2014, 
die zich woensdag 29 oktober 
uitrolt over Heemstede heeft al-
les te maken met smaak. Een 
dertigtal Heemsteedse kunste-
naars exposeert elk een nieuw 
kunstwerk in de Burgerzaal om 
bezoekers vast in de stemming 
te brengen hun ateliers te be-
zoeken die het hele weekend 
van 1 en 2 november geopend 
zijn. De organisatoren, Hanne-
ke Prins- Roozen en Rosita van 
Wingerden hadden de smaak te 
pakken bij de organisatie van dit 
evenement. Een centrale pre-
sentatie in de Burgerzaal en een 
kunstketting van ateliers, gale-
ries of  chambres d`amis door 
heel Heemstede, die u kunt be-
zoeken als u even een routebe-
schrijving ophaalt aan het Raad-
huis. Daarop vindt u de namen 
van deelnemende kunstenaars 
en hun adressen. Wethouder 
Christa Kuiper zal Kunstlijn 2014 

Heemstede openen in de Bur-
gerzaal op 29 oktober om 17 uur. 
De expositie wordt op smaak ge-
bracht door twee jonge Heem-
steedse kunstbeoefenaars. Met 
Laurens Mensink, een bijzonder 
energieke singer-songwriter die 
zijn eigen rifs bedenkt en die laat 
hij graag horen in het program-
ma De Beste Singer-Songwriter 
van Nederland. Vincent van den 
Bosch, eigenaar van patisserie 
Tummers, vertelt over zijn pas-
sie: Patisserie Passionelle.  Ro-
nald van Haarlem, wereldkampi-
oen patissier in 2006, maakt de 
lekkerste taarten bij Tummers 
en laat op de zaterdag zien hoe 
gepassioneerd hij is als kunste-
naar bij het maken van prachtige 
kunststukken patisserie. 

Kinderkunstlijn
Bij Kunstlijn Heemstede hoort 
een publieksprijs. Dit jaar heb-
ben drie kunstenaars een state-
ment afgegeven over hun werk.  

Bezoekers mogen raden welke 
uitspraak hoort bij welke kun-
stenaar. Bijvoorbeeld, Karel Ap-
pel zou gezegd kunnen hebben: 
“ik proef overal kleur”. Te winnen 
is er een museumjaarkaart, voor 
kinderen een abonnement op 
Dada. Kinderen hebben hun ei-
gen kunstlijn. De organisatoren 
van de Heemsteedse Kunstlijn, 
Rosita van Wingerden-Haarsma 
en Hanneke Prins-Roozen,  vin-
den kunsteducatie, in de breed-
ste zin van het woord, belang-
rijk en hebben zich altijd ingezet 
voor kunsteducatie in het basis-
onderwijs. De Heemsteedse ba-
sisschooldirecteuren reageer-
den enthousiast op het plan over 
deelname aan Kunstlijn en heb-
ben er voor gekozen om jaarlijks 
leerlingen van  twee Heemsteed-
se scholen te laten meedoen. Bij 
wijze van pilot worden er dit jaar 
in de hal van het Raadhuis tij-
dens het Kunstlijnweekend, 30 
kinderkunstwerken tentoonge-
steld. De werken zijn tot stand 
gekomen onder leiding van de 
eigen docenten, er is vrij ge-
werkt naar het thema ‘Een kwes-
tie van smaak’. De Kinderkunst-
lijn krijgt een  bescheiden, be-
sloten opening. Deze ontmoeting 
tussen kunst en kinderen  kan in 
de toekomst  verder worden uit-
gewerkt. Deze speciale kinder-
kunstlijn is daar een eerste aan-
zet toe. 

Proef dus in het weekend van 
1 en 2 november bij de Heem-
steedse kunstenaars de smaak 
die alle zintuigen streelt en ge-
niet van met passie gemaakte 
muziek door jonge kunstenaars 
uit Heemstede tijdens de ope-
ning. Er staan een kleine der-
tig ateliers open met kunst, dat 
smaakt naar meer. Volgende 
week het gehele programma met 
de deelnemende kunstenaars in 
de Heemsteder.
Ton van den Brink  

Links Hanneke Prins-Roozen, rechts Rosita van Wingerden-Haarsma.

Bekende sopraan Miranda van 
Kralingen terug in Heemstede

“Ik had destijds in 1989 gehoord 
over het eerste podiumseizoen 
in Heemstede, mijn agent kreeg 
daar een aanvraag over binnen.  
Het leek me leuk idee om juist in 
Heemstede een recital te geven. 
Ik vond Heemstede erg leuk en 
het Oude Slot een mooie locatie. 
Na deze 25 jaar kijk ik ook zeker 
uit naar het weerzien met Heem-
stede, het publiek en het optre-
den in de Oude Kerk.
Ik kijk met veel plezier terug op 
mijn hele loopbaan. In het bij-
zonder heb ik veel te danken 
aan Ank Reinders, de zangpe-
dagoge waarbij ik studeerde. Ze 
was echt een van de besten. Ze 
gaf goede lessen en begeleidde 
mij uitmuntend. Aan haar heb ik 
echt veel te danken en ze is pri-
vé ook een fantastisch mens. Na 
het afstuderen aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam volgde ik masterclasses bij  
Elisabeth Schwarzkopf, ook een 
goede leerschool die mij heeft 
gebracht en gevormd waar ik 
nu ben. Ik heb de angsten in de 
muziek overwonnen: toen ik be-
gon dacht ik wel eens: ‘Oh jee’, 
nu denk ik: ‘oh ja…’ Waar ik te-
vens dankbaar voor ben is dat ik 
een Franse opvoeding heb geno-
ten, waardoor ik goed Frans heb 
leren spreken. In de Oude Kerk 
ga ik ook veel Frans repertoire 
brengen.
Mijn optreden in de Oude Kerk 
wordt heel speciaal: ik begin met 
het allereerste liedje dat ik ooit 
heb geleerd. Het gaat een optre-
den worden van liederen waar je 
hart bij ligt, met een persoonlijk 
tintje. Het is eigenlijk mijn leven 
in muziek, aangevuld met ver-
halen en anekdotes dat ik met 
het publiek deel. Diverse stuk-
ken van verschillende compo-
nisten passeren de revue, zo-

als Poulenc, Chopin, Fauré, maar 
ook lichtere muziek zoals Fran-
se chansons. Mijn pianist Da-
niel Thonnard is wat dat betreft 
zo begaafd, hij kan alles spelen. 
Daarnaast Spaanse, Italiaanse 
en Duitse stukken. Ik heb een 
prachtig vak: hoe meer je jezelf 
geeft, hoe dichter je bij het pu-
bliek staat. Ik hoop gewoon het 
publiek de schoonheid, van de 
poëzie en ook wat humor mee 
te geven. Deze middag moet ge-
woon een fijn gevoel geven. Ik 
hoop altijd dat wanneer je de 
muziek uit de vorige eeuwen, nu 
op een laagdrempelige manier 
brengt, deze de tand des tijds zal 
overleven, het is dus vooral een 
verhaal over verleden, heden en 
toekomst”, aldus Miranda van 
Kralingen.
De Oude Kerk, 26 oktober, aan-
vang 15.00 uur. Voorstelling gra-
tis voor Vrienden van het Oude 
Slot, overige kaarten 19,50 euro 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel.
Bart Jonker

Heemstede - Sopraan Miranda van Kralingen behoort tot de 
top. Ze trad op voor de groten der aarde en heeft een glans-
rijke carrière opgebouwd. Naast het zingen is zij tevens Alge-
meen en Artistiek Directeur van operagezelschap Opera Zuid. 
In 1989 was zij een van de artiesten in het eerste podiumsei-
zoen in het Oude Slot. Nu 25 jaar later keert zij terug in Heem-
stede in de Oude Kerk met een matineevoorstelling op zondag 
26 oktober, waarbij ze op haar eigen muzikale wijze terugkijkt 
op haar loopbaan als zangeres. Ze wordt hierbij begeleid door 
haar vaste pianist Daniel Thonnard.
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Nachtzwemmarathon
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede - Zaterdag 25 ok-
tober gaat in het Sportcomplex 
Groenendaal, precies om 20:00 
uur, de Nachtmarathon van 
Heemstede van start. Dit evene-
ment wordt georganiseerd rond-
om het 95-jarig jubileum van de 
Heemsteedse reddingsbrigade. 
De burgemeester van Heemste-
de, Mevrouw Heeremans, zal het 
startschot geven.

De deelnemende teams ko-
men van diverse reddingsbriga-
des uit de omgeving, De teams 
zwemmen 12 uur aan een stuk in 
een lange estafette. Ieder kwar-
tier wordt er van zwemmer ge-
wisseld en het is de bedoeling 
per team een zo’n groot moge-
lijke afstand te zwemmen gedu-
rende de nacht.
Het is alweer de dertiende nacht-
zwemmarathon. In het verleden 

zijn door de teams, bestaande 
uit maximaal 8 zwemmers, af-
standen gehaald tot over de 40 
kilometer tijdens de nacht. Of dat 
dit jaar ook gaat lukken zal zon-
dagochtend 26 oktober blijken .
Veel mensen in Heemstede en 
omgeving kennen de HRB voor-
al van de zwemlessen op zater-
dag. Dat de HRB ook op andere 
fronten zeer actief is, is minder 
bekend. Zo verzorgt de vereni-
ging bij veel evenementen op het 
water bewakingen met de eigen 
boten. Er wordt getraind voor va-
rend redden, voor onderwater-
hockey (de HRB neemt deel aan 
zowel de competitie als aan di-
verse toernooien) en veel zwem-
mers houden er jarenlang hun 
conditie op peil.

Meer informatie op: www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl.

Boek ‘De laatste generatie?’ overhandigd
Heemstede - Zaterdag jl. over-
handigde Harry Borghouts het 
eerste exemplaar van zijn boek 
De laatste generatie? aan bur-
gemeester Heeremans en het 
tweede exemplaar aan Peter van 
Limburg, voorzitter van de win-
keliersvereniging WCH.
In dit boek maakte Borghouts 
35 portretten van ondernemers 
van de Binnenweg en Raad-
huisstraat. Hij deed dit omdat er 
sprake is een veranderend win-
kelklimaat, mede door internet 
en veranderend koopgedrag van 
de consument.

Samenwerking is een belang-
rijke spil voor succes en over-
leven, zo blijkt de verschillende 
gesprekken. Samenwerking met 
collega ondernemers en met de 
gemeente.
Ook de veiligheid van de straat 
wordt vaak genoemd.
Verder bekijken alle onderne-
mers welke kansen er zijn en hoe 
ze kunnen anticiperen op de ver-
anderende tijd. 
Het is een boeiende publicatie 
die een heus tijdsbeeld geeft van 
de tegenwoordige tijd.
De foto’s in het boek zijn ge-
maakt door Nicole Jagerman.
De prijs van het boek is 14,90 eu-
ro en is te koop bij De Pijp in de 
Raadhuisstraat en bij Boekhan-
del Blokker op de Binnenweg.

Cursus mediteren door 
Yoga Heemstede

Heemstede - Meditatie is een 
goede manier om beter om te 
gaan met stress. Yoga Heem-
stede gaat  in november voor de 
tiende keer van start met een 
cursus van vier avonden, in de 
yogapraktijk aan de Postlaan 2  
in Heemstede, door twee erva-
ren docenten: Marianne Masci-
ni (yogadocente) en Hans Hop-
man (ontspanningstherapeut).
Op deze avonden kun je op een 
luchtige manier kennis maken 
met mediteren en er ervaring 
mee op doen. Hans: “cursisten 
maken kennis met allerlei oe-
feningen, houdingen, achter-
gronden en meditatievormen. 
We hebben het zodanig op-
gezet dat het ook voor deel-
nemers zonder enige ervaring 
leuk is. Dat ook zij uiteenlopen-
de  vormen van meditatie kun-
nen oefenen, en we begeleiden 
dat goed.”
Meditatie is geen trance of hyp-
nose, maar een andere staat 
van bewustzijn. Hierbij word je 
toeschouwer; toeschouwer van  
je emoties, toeschouwer van je 

gedachten en toeschouwer van 
je lichaam. 
Marianne: “Meditatie helpt je 
om je gedachtenstroom tot 
rust te brengen, waardoor je je 
geestelijk en lichamelijk ont-
spant. Dit heeft een positieve  
invloed op je gevoel van wel-
zijn, je gezondheid en je pres-
taties én het helpt je beter om-
gaan met negatieve gevoelens 
zoals vermoeidheid en depres-
siviteit.”
Er wordt aandacht besteed aan 
de (wetenschappelijke) achter-
grond en de diverse stromin-
gen. Op een speelse en afwis-
selende manier worden voor-
bereidende oefeningen gedaan 
en praktische aanwijzingen ge-
geven.
De vier woensdagavonden (5, 
12, 19 en 26 november) zijn be-
doeld voor iedereen kennis wil 
maken met meditatie of zich er 
verder in wil verdiepen. De cur-
sus kost 80,- euro.
Aanmelden via info@yoga-
heemstede.nl . Meer info op: 
www.yogaheemstede.nl.
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LaRiva biedt speciaal programma 
voor een te dikke buik
Heemstede - Een combinatie 
van slechte eet- en leefgewoon-
ten leidt heel vaak tot overge-
wicht. Vanuit medisch oogpunt 
is dit erg ongezond. Het vergroot 
de kans op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en gewrichtsaan-
doeningen. 
Iedereen heeft wel een plek op 
zijn of haar lichaam waar het te-
veel aan vet zich concentreert. 
Bij vrouwen zit het vaak op de 
billen, dijen en buik. Bij mannen 
zit het vaak vooral op de buik. 
Het begrip bierbuik kent ieder-
een, vaak wordt er zelfs lache-
rig over gedaan en geroepen dat 
het een bewijs is van het goede 
leven, echter…

Wanneer de buik te groot, rond 
en te zwaar is, drukt deze op de 
organen waardoor deze minder 
goed kunnen werken. Hoe gro-

ter en zwaarder de buik, hoe ge-
vaarlijker deze is. De organen, 
zoals b.v. de milt, lever en het 
hart, werken minder goed, de 
fysieke conditie van het hele li-
chaam wordt slechter, men voelt 
zich dan ook vaak moe en lus-
teloos. 
Artsen en zorgverzekeraars zijn 
zich zeer bewust van het pro-
bleem buik .Er bestaan al tabel-
len waarin staat wat de omvang 
van de buik mag zijn.
LaRiva heeft een speciaal pro-
gramma voor vrouwen en man-
nen met een grote buik. Met de 
Thermo Fysische Methode biedt 
LaRiva een doelgerichte bewe-
gingstherapie aan. Zonder ge-
bruik van fitnessapparatuur 
en zonder een zwaar en tijdro-
vend programma. Bij deze thera-
pie gaat het om een combinatie 
van conditie, beweging en voe-

ding. Het ervaren en professio-
nele team van  LaRiva begeleidt 
u naar het gewenste resultaat.
Voor meer informatie en het ma-
ken van een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse kunt u bellen 
met: LaRiva, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. Tel: 023 547 44 19, 
www.lariva.nl.

Knutselclub: Een leuke Uil
Heemstede - Woensdagmid-
dag 29 oktober is knutselmid-
dag, voor meisjes én jongens 
van 5 tot en met 10 jaar. Samen 
met knutseljuf Renate maken ze 
iedere week weer leuke en ori-
ginele dingen. Er wordt gewerkt 
met hout, stof, papier, verf, kralen 
etc.  Er zijn weer genoeg den-
nenappels te vinden… van één 
daarvan maken de kinderen een 
leuk uiltje met veertjes en papier. 

De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Neem je deze keer 
je beste vriend(in) mee? Kosten 
per keer zijn: 4,- euro, een kaart 
voor 10 keer kost 37,50 euro. Kin-
deren graag per keer van tevo-
ren aanmelden: 023-548 38 28 
– kies 1. (op werkdagen tussen 
9 en 12 uur). Kinderen die zich 

hebben aangemeld gaan voor. 
Voor meer info: www.casca.nl.





Expositie bij Casca cursisten 
Marianne Vrijdaghs
Heemstede - Van maandag 10 
november tot en met vrijdag 5 
december is bij Casca de Molen-
werf een expositie van de cursis-
ten van Marianne Vrijdaghs, van 
haar cursussen Schilderen met 
olie-, acryl- en aquarelverf en 
Portretschilderen.
Iedereen heeft een andere inte-
resse of aanleg. Daarom biedt 
de cursus Schilderen met olie-, 
acryl- en aquarelverf een Open 
Atelier-manier van werken aan. 

De deelnemers krijgen indivi-
duele begeleiding, bij wat zij als 
ideeën aandragen en bij de keu-
ze van schildermateriaal. De do-
cente helpt met het duidelijk krij-
gen van voorkeuren en schilder-
technische ontwikkeling. Enige 
teken- en/of schildervaardigheid 
is gewenst. 
Geïnspireerd door portret en 
model onderzoeken deelne-
mers van de cursus Portretschil-
deren de compositie en stofuit-
drukking. Het streven is naar een 
verdieping van hun technisch 
kunnen. In de gebonden les-
sen wordt gewerkt met model en 
naar opdracht. 

De onderwerpen voor de vrije 
lessen worden in overleg be-
paald. Er wordt opgezet met 
acryl en uitgewerkt in olieverf. 
Deze cursus is alleen geschikt 
voor (ver)gevorderden. De heel 
verschillende, knap geschilder-
de resultaten ziet u in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede tij-
dens openingsuren. (Van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-12.00 
uur en van 13.00-17.00 uur). 
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Lezingen met thema 
Levenskunst bij verlies
Regio – Ineke Smit Uitvaartverzorging verzorgt samen met ds. 
Egbert de Lint een lezingencyclus met het thema ‘Levenskunst 
bij verlies. Hoe overleef je een vermissing?’
Charmaine Hulsbosch verloor haar man door vermissing op zee. 
Zij schreef het boek ‘Drie weduwen, één graf’. Deze roman is ge-
baseerd op een waargebeurd verhaal. Haar man gaat met een 
paar vrienden per schip naar Duitsland. Daar komen ze helaas 
nooit aan. Zoektochten leveren niets op. Er breekt een lange pe-
riode aan van onzekerheid en hoop. Woensdag 29 oktober zal 
ds. Egbert de Lint Germaine hierover interviewen. Lonneke Len-
ferink zal deze avond, die om 20.00 uur plaatsvindt in de Oos-
terkerk te Haarlem, vertellen over rouwen na vermissing. Lonne-
ke werkt samen met hoogleraar Jos de Keijser. Hij is benoemd 
tot bijzonder hoogleraar behandeling van complexe rouw. Na de 
pauze is er ruimte voor vragen. De Oosterkerk vindt u aan de Zo-
merkade 165 in Haarlem. Toegang kosteloos. Het boek als ge-
noemd is te koop tijdens de pauze voor 12,50 euro.

Concertserie in Haarlemmermeer
Duo Leeghwater speelt Waterwolf
in drie gemalen in Haarlemmermeer
Regio - Op drie zondagmidda-
gen, 26 oktober, 9 november en 
7 december, speelt Duo Leegh-
water een bijzondere concertse-
rie op locatie in de drie gemalen 
van Haarlemmermeer. 
De Cruquius, De Leeghwater 
en De Lynden hebben destijds 
de onvoorstelbare klus geklaard 
het Haarlemmermeer droog te 
pompen. Waterwolf geeft op 
speelse wijze inzicht in de ge-
schiedenis van de droogmake-
rij en de voortdurende strijd te-
gen het water, toen, nu en in de 
toekomst. U hoort muziek van de 
17e eeuw tot nu, op informele en 
toegankelijke manier gepresen-
teerd, aangevuld met vertellin-
gen en polderanekdotes. Ook de 
gemalen zelf spelen een muzika-
le rol in het programma. Boven-
dien een unieke kans om de nor-
maal gesloten gemalen in Lijn-
den en Buitenkaag van binnen 
te bewonderen.

Duo Leeghwater bestaat uit Ma-
rieke Franssen, dwarsfluit en 
Marieke Wenink, altviool.
Medewerking is er van het 
pompgemaal van De Cruqui-
us (zondag 26 oktober), Marijn 
Korff de Gidts, slagwerk (zon-

dag 9 november) en Henk Zwart, 
verteller/zanger (zondag 7 de-
cember).
De bezoeker kan luisteren naar 
composities van o.a. Bach, Mil-
haud, Debussy, en speciaal ge-
schreven werken van Arthur Wa-
genaar, Natalia Dominguez Ran-
gel en Pieter Smithuijsen.

Concerten
Op zondag 26 oktober  12:00 / 
15:30 uur – gemaal De Cruqui-
us, Cruquiusdijk 27, Cruquius. In 
dit decor buigen knappe koppen 
zich over de droogmakerij. Het 
werkende pompgemaal wordt 
letterlijk en figuurlijk ingezet als 
medespeler.

Zondag 9 november, 12:00 / 
15:30 uur – gemaal De Lynden.  
Akerdijk 12, Lijnden.
In het normaal voor publiek ge-
sloten gemaal De Lynden wordt 
de periode vlak ná de droogleg-
ging uitgelicht en de ruimte van 
deze kathedraal van de industri-
ele revolutie. Met gastspeler Ma-
rijn Korff de Gidts.

Zondag 7 december, 12:00 / 
15:30 uur - gemaal De Leeghwa-
ter (Buitenkaag) 
Lisserdijk 5, 2158 LT Buitenkaag. 
In het enige historische gemaal 
dat nog in werking is, wordt de 
bezoeker geconfronteerd met 
het heden. Wanneer was het be-
ter? Toen of nu? Met gastspeler: 
Henk Zwart, spel/zang.

Prijs voor de gehele serie: 45,- 
euro inclusief consumptie, Losse 
verkoop 17,50 euro.

Kaarten zijn verkrijgbaar via Phil-
harmonie Haarlem: www.thea-
ter-haarlem.nl en Schouwburg 
De Meerse Hoofddorp: www.de-
meerse.com.

Voor meer informatie:
www.duoleeghwater.nl.

Fotograaf: Nellie de Boer.

Alarmbeurs in 
Vogelenzang

Regio – Camera’s, schrik-
draad, waakhonden en toch 
wordt nog steeds ingebro-
ken of pogingen ondernomen 
daartoe. Wat kunt u hier te-
gen doen? Op de Alarmbeurs 
in het Woonstation in Voge-
lenzang zijn op zaterdag 1 no-
vember antwoorden op die 
vraag te vinden. Er zijn diver-
se specialisten aanwezig op 
het gebied van preventie en 
beveiliging van huis, tuin en 
bedrijf. Welkom tussen 11-17 
uur. Leidsevaart 36, Vogelen-
zang.

Inkt-middag bij De Roos vulpenspeciaalzaak
Heemstede - Als vulpenspe-
ciaalzaak zijn ze bij De Roos 
in Heemstede natuurlijk gek 
op pennen, potloden, notitie-
boeken en alles wat daar mee 
te maken heeft. Van vloeihob-
bel tot gum en van ganzeveer 
tot fineliner. Daarbij is het 
vandaag de dag belangrijk 
te beschikken over de juis-
te inkt. We schrijven immers 
het meest met balpen, roller-
pen, fineliner en vulpen en 
in steeds mindere mate met 
(vul)potlood. Op zaterdag 25 
oktober houdt De Roos een 
speciale middag over inkt. 

De inkt voor de vulpen heeft 
vaak de voorkeur omdat deze 
inktsoort makkelijk is in gebruik, 
doordat ze (veelal) wateroplos-
baar is. En ook vandaag de dag 
is er een enorm assortiment aan 
kleuren beschikbaar in patronen 
en in inktpotten. 
Vanuit de voorliefde voor inkten 
en de vragen die samenhangen 
met het gebruik van inkt is De 
Roos in contact gekomen met de 
twee bijzondere inktliefhebbers 
uit Heemstede. Het zijn Nicole de 
Cock en Gertie van der Weiden, 
beiden werkzaam met inkt. Zij 
stellen aparte wensen en eisen 
aan kleur en materiaal! Op de 
inkt-middag – die 13.00 uur be-
gint - zullen zij beiden op geheel 
eigen wijze laten zien wat wel en 
ook wat niet goed kan met vul-
peninkt. Zowel bij het schrijven 
en schilderen met inkt kunnen 
deze tekenaars laten zien wat er 
‘gebeurt en ontstaat’ in de sa-
menwerking met pen en papier.

Nicole de Cock tekent het liefst 
dieren en andere onderwer-
pen uit de natuur. Van Nicole de 
Cock zijn een aantal boeken uit-
gebracht als ‘ABCDas’, ‘Bout en 
Moertje’ en ‘Goede reis Gierzwa-
luw’ waarin zij zowel tekst als il-
lustraties verzorgd heeft.

Gertie van der Weiden tekent nog 
niet zo lang als Nicole maar be-
schikt zonder meer over groot(s) 
talent. De nieuwste vorm van 

kunst maakt zij zich momenteel 
eigen; Sketching journal. Dus in 
plaats van elke dag een bladzij-
de schrijven tekent zij en schil-
dert zij met (vulpen)inkten in 
haar zelf gebonden dagboeken.

Kom zaterdagmiddag langs en 
laat u inspireren door de enor-
me collectie vulpen inkten van 
de Roos die op deze dag extra in 
het zonnetje staan met een aan-
trekkelijke aanbieding! De Roos 
vulpenspeciaalzaak, Binnenweg 
110 in Heemstede. Reserveren 
niet nodig en toegang vrij.

Bovenstaande afbeelding is sket-
ching (travel)journal van Gertie 
van der Weiden.

Spanning stijgt in stuk 
toneelgroep Vondel
Heemstede - Op zaterdag 1 no-
vember speelt Toneelgroep Von-
del ‘de ultieme vermagerings-
kuur’ in Theater de Luifel te 
Heemstede. De aanvang is 20.15 
uur en kaarten à 12,50 euro kun-
nen worden aangeschaft via 
023- 5358203 of  toneelgroep-
vondel@hotmail.com
De Luifel is gevestigd aan de He-
renweg 96.
Vier  vrouwen verblijven in een 
wellnesscentrum. Voor het ve-
le geld dat ze betaald hebben 
valt vooral  het eten erg tegen. 
Dan sterft een van hen en slaat 

de angst toe. Want wat voert de 
eigenaresse van het centrum in 
haar schild? En is de charman-
te personal trainer wel te ver-
trouwen?
En de telkens opduikende tuin-
man is wel erg sinister. Ook de 
arts is een vreemd type.
Als er nog meer slachtoffers val-
len, wordt het allemaal wel erg 
spannend.
Niemand vertrouwt de ander 
nog, iedereen kan immers de 
moordenaar zijn!
Een toevallige vondst leidt tot de 
verrassende ontknoping.
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Woensdag 22 oktober
t/m 24 oktober
Oranje en het water.
Nieuwe tentoonstelling in het 
provinciehuis in het kader van 
200 jaar Koninkrijk. Prenten, 
(technische) tekeningen en 
foto’s uit de Provinciale Atlas, 
aangevuld met objecten van 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.
De  expositie is te bezichti-
gen op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur en tijdens het 
Open Monumentenweekend, 
13 en 14 september. Locatie: 
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 
Haarlem.

Woensdag 22 oktober
t/m 25 oktober

Beeld van Jolien Wesselink

Expositie Nora van Klin-
geren met wandkleden en 
schilderijen van vilt, Tom van 
Campenhout met tekeningen 
en schilderijen, Jolien Wes-
selink met bronzen beelden, 
Marlene van Alphen met 
schilderijen en Jur Fortuin 
met objecten. Open: woens-
dag t/m zaterdag 13.00 - 17.30 
uur. Galerie Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a, Heem-
stede.
www.hetkunstbedrijf.nl
 
Woensdag 22 oktober
t/m 26 oktober

Tentoonstelling  Joke Ael-
berts: ‘ Ik zal jullie eens wat 
laten zien’. ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem. Toe-
gang gratis, geopend: dinsdag 
- zaterdag 12.00-17.00 / zon-
dag 13.00-17.00. Meer infor-
matie op: www.architectuur-
haarlem.nl.

Expositie Jan-Willem Wou-
ters in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

Woensdag 22 oktober
tot 29 oktober
Luna Meis exposeert in de 
Bibliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1 te Heemstede. The-
ma: Carmen. Gratis toegang.

Woensdag 22 oktober
t/m 31 oktober
Expositie van Casca-cur-
sisten van de teken-, schil-
der en aquarellessen van 
docente Caroline Aarens. 
Zij exposeren in De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tijdens openings-
uren van het gebouw.
www.casca.nl.

Woensdag 22 oktober
tot 7 november

Astrid Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. www.inloop-
huiskennemerland.nl.

Woensdag 22 oktober
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Ley-
duin. Open Monumentenda-
gen, 13 en 14 september te zien 
van 10.00-17.00 uur. Op ande-
re (werk-)dagen van 11.00-
15.00 uur. Gratis te bezoe-
ken. Buitenplaatsen in beeld. 
Leidsevaartweg tussen 49-
51. De parkeerplaats na 200 
meter rechts. Let op: bij Huis
Leyduin mag u niet parkeren.

Woensdag 22 oktober
t/m 28 november

In de publiekshal van het 
Raadhuis Heemstede expo-
seert Lizan van Dijk schil-
derijen en objecten. Meer 
info, zie: www.lizanvandijk.nl.

AgendA Donderdag 22 oktober
t/m 2 december
‘Merklappen in Kruissteek’, 
expositie van Tilly Jepsen. 
Gratis toegang, voorm. Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5. Openingstij-
den, maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur.
www.tentoonstellingenbenne-
broek.nl.

Woensdag 22 oktober
t/m 7 december

Fotografe Brettney Vlie-
land exposeert bij Sanquin 
Bloedvoorziening, Boer-
haavegebouw 32c, Haarlem. 
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geën-
sceneerde fotografi e. De serie 
Paper Planet is een van papier, 
folies en vuilniszakken gevou-
wen onderwaterwereld. Het 
zijn zes op het oog levensech-
te dieren zoals een haai, zee-
paardje en schildpad. Zij zocht 
een balans tussen surrealiteit 
en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

Woensdag 22 oktober
t/m 26 oktober

Onschuld en nostalgie in 
Waagexpositie. Beeldend 
kunstenaar Rob van Bruggen, 
Haarlem. Galerie de Waag 
(Spaarne 30 te Haarlem) (ope-
ning zondag 12 oktober, 16.00 
uur). Donderdag t/m zondag 
van 13.00-17.00 uur. Zie ook 
www.shadowandhighlights.nl 
en www.kzod.nl.

Donderdag 23 oktober
Museumtour met Bart Rut-
ten:  Lezing Marlene Du-
mas, ‘The Image as Burden’ 
Het Oude Slot, aanvang 20.15 
uur, kaarten 17,00 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 

Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 9 
en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de lezing.

Zaterdag 25 oktober
NAH café (niet-aangebo-
ren hersenletsel) komt bij-
een in Heliomare Haarlem, F. 
Nightingalestraat 3. Onder-
werp: Mens erger je niet. Ont-
moeten is een spel. Geen zwa-
re kost dit keer, maar samen 
een spel spelen en ondertus-
sen praten over alle dingen 
van het leven die voorbij ko-
men. V.a. 13.15 uur tot 15.30 
uur. Toegang gratis, consump-
ties voor eigen rekening.

Nachtzwemmarathon
Heemsteedse Reddings-
brigade. Sportcomplex Groe-
nendaal, aanvang 20.00 uur. 
Meer info op: www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl.

Rommelmarkt in woon-
zorgcentrum Schalkweide. 
Van 10.00 tot 15.00 uur, toe-
gang vrij. Locatie:  Woonzorg-
centrum Schalkweide, Floris 
van Adrichemlaan 15 in Haar-
lem.

Zaterdag 25 oktober
en zaterdag 15 november
Genealogiedagen in His-
torisch Museum Haarlem-
mermeer: op zoek naar uw 
voorouders. Historisch Mu-
seum Haarlemmermeer,  Bos-
weg 17 in Hoofddorp (rand 
Haarlemmermeerse Bos). 
Parkeren op het parkeerter-
rein in het bos, achter Claus 
Event Center. Meer informatie  
op www.historisch-museum-
haarlemmermeer.nl of  www.
museumdecruquius.nl. 

Zondag 26 oktober
Heemstede Loop, start en fi -
nish Sportparklaan Heemste-
de. Afstanden 1,5 km, 5 en 10 
km. Kidsrun, individueel en 
bedrijvenloop. Starttijden resp 
11.00 uur, 12.00 en 13.00 uur.
Zie: www.heemstedeloop.nl.

Cubaans concert bij Heem-
steedse Kunst Kring, theater 
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Tussen 15.00-16.00 uur. 
Leden van de Heemsteedse 
Kunstkring hebben gratis toe-
gang tot het concert. Introdu-
cés zijn van harte welkom en 
betalen 2,50 euro. Kaartjes 
worden aan de zaal verkocht

Sopraan Miranda van Kra-
lingen en Daniel Thonnard, 
een uniek weerzien met een 
groot zangeres.
De Oude Kerk,  aanvang 15.00 
uur. Voorstelling gratis voor 
Vrienden van het Oude Slot, 
overige kaarten 19,50 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel.

Woensdag 29 oktober
Opening Kunstlijn Heem-
stede in het Raadhuis van 
Heemstede door wethouder 

Kuiper, 17.00 uur. Met mu-
ziek van Laurens Mens. Vin-
cent van den Bosch, eigenaar 
Tummers vertelt over patisse-
rie. Kunstlijn weekend is za-
terdag 1 en zondag 2 novem-
ber in 30 ateliers in Heemste-
de. Zie de Heemsteder van 29 
oktober voor het uitgebreide 
programma. 

Vrijdag 31 oktober
Schudden met ‘Perron-
geluk wordt per ongeluk 
Henk’. Cabaret. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de, aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten 19,50 euro via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van de Luifel.

Zaterdag 1 november
Toneelgroep Vondel speelt 
‘De ultieme vermagerings-
kuur’ in theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Voor 
Kaarten ad 12,50 euro bel 
023- 5358203 of mail: toneel-
groepvondel@hotmail.com. 
Aanvang 20.15 uur.

Speelgoedbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan 9 te 
Heemstede. Inbreng: 9.00 tot 
10.00 uur, verkoop: zaterdag 1 
november van 11.30 tot 12.30 
uur. Afrekenen: 14.30 tot 15.00 
uur. Voor info en instructie-
pakketje inbrengers: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.

Zaterdag 1 november
en 2 november

Expositie in Gallery Odys-
sey tijdens Kunstlijn Haar-
lem, tussen 11.00 en 17.00 uur, 
in homegallery met Cubaanse 
kunstenaars waaronder Car-
los Casas, Julio Fleitas, Ma-
nuel en Vazquez. Ook werk 
van humidor designer Martin 
Apeldoorn. Locatie: Pelikaan-
laan 3 Heemstede.

Vrijdag 7 november
Marieke Reehoorn vertelt 
verhalen, dat is haar pas-
sie. Vanaf 20.00 uur. Ieder van 
harte welkom. Trefpuntcafé, 
Akonietenplein 1 Bennebroek. 
Geen entree.

Zaterdag 8 november
en 9 november
Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘Hetty’ in theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Over een ouder wordende 
actrice die niet zonder publiek 
kan. Zaterdag begint de voor-
stelling om 20.15 uur en zon-
dag betreft het een middag-
voorstelling die 14.30 uur aan-
vangt. Kaarten zijn 10,- euro  
en te bestellen via info@to-
neelgroepperspektief.nl of 06-
57273878.
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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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Woensdag 19 november van 18.00 tot 21.00 uur 
Heemstede Herdenkt
Op woensdag 19 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de 
tweede keer een herdenkingsavond. Uit 
de belangstelling voor de avond vorig jaar 
blijkt de behoefte aan het gezamenlijk 
herdenken van overleden dierbaren. 

De begraafplaats is voor die gelegenheid 
van 18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht met 
kaarsen en fakkels. Gedurende de avond 
bestaat de mogelijkheid om een ster of 
hartje in de speciale herdenkingsboom te 
hangen. Onder andere zal het koor Voci 
Vivaci passende muziek ten gehore brengen. 
Om 19.30 en 20.30 uur vindt in de aula een 
herdenkingsdienst plaats waar Aart Mak en 
Pieter Terpstra zullen spreken. Binnenkort meer 
over dit programma. 

Op donderdag 13 november houdt de 
gemeente Heemstede in samenwerking met de 
politie een wijkschouw in de buurten rondom 
de Troelstralaan en Korhoenlaan. Gemeente, 
politie en Elan Wonen inventariseren dan of 
er nog knelpunten zijn nadat het reguliere 
onderhoud en de handhavingsacties zijn 
uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: 
schoon, heel en veilig. Dat betekent dat tijdens 
de schouw onder andere wordt gelet op de 
bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 

Wijkschouw in De Glip 2
hondenpoep, graffi  ti, 
speelvoorzieningen 
en fout parkeren. 
Bent u bewoner van 
deze wijk dan kunt u knelpunten die het algemeen 
belang van uw buurt aangaan aan ons melden via 
wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw 
neem dan contact op met Dick Nieuweboer, 
adviseur openbare orde en veiligheid via 
telefoonnummer: (023) 5485745 of via e-mail 
dnieuweboer@heemstede.nl.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 31 oktober 2014 
(i.p.v. 7 november) 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.

Inloopochtend burgemeester 
31 oktober

Snel aan de slag als oproepmedewerker facilitaire 
dienst bij de gemeente Heemstede?  Als facilitair 
medewerker help je bij het bedienen tijdens 
vergaderingen en recepties en assisteer je bij 
huwelijken. Verder houd je de vergaderzalen, 

burgerzaal en de keuken netjes. Ben je 
klantvriendelijk en dienstverlenend en vind je 
het geen probleem om fl exibel te werken 
(met name ’s avonds)? Solliciteer dan direct via 
www.werkenbijheemstede.nl.

Gezocht: 
Oproepmedewerker facilitaire dienst



Drank- en 
horecavergunning

Handhavingsacties
Verwijdering boot diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een donkere speedboot met een donkerblauw 

dekzeil, in de Houtvaart (Vondelkade) 
 op ligplaats VDK 008.
- Een gemotoriseerd vaartuig, met blauw dekzeil, 

in de Houtvaart (Vondelkade) 
 op ligplaats VDK 013.
- Een rode consoleboot met houten bankje, in de 

Leidsevaart (Asterkade) op ligplaats ASK 028.
- Een groen/wit gemotoriseerd vaartuig, met 

windscherm, in de Leidsevaart (Asterkade) 
 op ligplaats ASK 031.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen op diverse locaties 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een witte “Postcodeloterij” damesfiets, merk 

Union, met twee lekke banden, ter hoogte van 
Herenweg 103a, aan de achterzijde van het 
kantoorpand;

- Een blauw/grijze herenfiets, merk Union, met 
twee lekke banden, ter hoogte van Herenweg 
103a, aan de achterzijde van het kantoorpand;

- Een groene herenfiets, merk Batavus, met 
doorgeslepen slot, ter hoogte van Herenweg 
103a, aan de achterzijde van het kantoorpand;

- Een groene herenfiets, merk Peugeot, met lekke 
voorband, ter hoogte van Herenweg 103a, aan 
de achterzijde van het kantoorpand;

- Een blauwe damesfiets, merk Pointer, 
zonder voorwiel en ketting, ter hoogte van 
Raadhuisstraat 53, in Heemstede.

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

Verwijdering aanhangwagen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:

- Een aanhangwagen met Pools kenteken CWL 
8U08, in de Havenstraat tegenover nummer 63, 
in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden 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 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde objecten 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn object van de 
weg te verwijderen. Als het betreffende object 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 
wordt het object 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 het object 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Einthovenlaan 18 het kappen van 4 bomen 

wabonummer 15965, ontvangen 6 oktober 2014. 
- Spaarnzichtlaan 2A het aanpassen van een 

toegangspoort wabonummer 16054, ontvangen 
7 oktober 2014. 

- Von Brucken Focklaan 15 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 

16059, ontvangen 7 oktober 2014. 
- Hendrik Andriessenlaan 36 het verbouwen van 

het woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak wabonummer 16069, ontvangen 
9 oktober 2014. 

- Prinsenlaan 26 het kappen van 1 boom 
wabonummer 15945, ontvangen 6 oktober 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 13 oktober 2014 heeft de burgemeester 
besloten, i.v.m. nieuwe leidinggevenden, een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf te verlenen aan Mixed Hockey 
Club Alliance, Sportparklaan 8. Neem voor meer 
informatie contact op met de afdeling Algemene en 
Juridische Zaken, tel. 023-5485607.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. In gevallen dat 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.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
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. Verzoek om voorlopige voorziening 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
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) 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 kader ‘Bezwaar’.
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