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Petitie ‘Heemstede zegt nee’ krijgt veel bijval
Heemstede -  Afgelopen 
week verscheen de aankon-
diging van een petitie in ver-
schillende kranten. Het doel 
is te peilen of de Vomar, in 
weerwil van het door de poli-
tiek genomen besluit, wel op 
draagvlak onder de bevolking 
kan rekenen. In een mum van 
tijd reageerden inwoners op 
dit initiatief en onderteken-
den de petitie. De teller staat 
momenteel al rond de 600. 
Niet alleen verontruste bur-
gers maar ook veel winke-
liers zien de komst van de 
supermarkt niet zitten. Intus-
sen heeft ook de Belangen-
vereniging Buurtbewoners 
Binnenweg Oost haar cohe-
sie betuigd, al zijn zij niet de 
initiatiefnemers van de peti-
tie. Het blijkt een actie te zijn 
van een groep betrokken in-
woners waar Klaas Kremer er 
een van is. “Wij zijn niet te-

gen een Vomar op zich, maar 
vinden de aangewezen loca-
tie onverantwoord”, licht Kre-
mer de actie toe. “Het ver-
keer in de omgeving wordt 
steeds gevaarlijker. De be-
woners in de nabijheid on-

dervinden overmatig veel 
overlast. De Vomar die ver-
trekt uit het noordelijk deel 
van de Binnenweg slaat daar 
een gat in het winkelaanbod. 
Iets dat niet goed is voor de 
overige middenstand. Kleine 

winkeliers in de verssector 
krijgen het moeilijk. Heem-
stede heeft juist zulke mooie 
speciaalzaken met producten 
van hoge kwaliteit. Met de 
komst van een grote super-
markt treedt verschraling op. 
De politiek schermt met 100 
extra parkeerplaatsen. Netto 
blijft hiervan weinig over om-
dat er ook parkeerplaatsen 
verdwijnen en de bewoners 
boven de supermarkt ook er-
gens moeten parkeren.” De 
groep hoopt met zijn actie 
de inwoners te laten spreken 
en zo de politiek met de neus 
op de feiten te drukken. In 
de ogen van veel bewoners 
en winkeliers is de beslissing 
op verkeerde gronden geno-
men. Op de site
www.heemstedezegtnee.nl 
kunnen inwoners en winke-
liers de petitie ondertekenen. 
Eric van Westerloo

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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Moeten gemeenten meebetalen 
aan de lokale journalistiek?
Heemstede - Over loka-
le journalistiek versus ge-
meentelijk bestuur, daarover 
ging het gesprek op 24 ok-
tober in de Pletterij te Haar-
lem. In Leiden staat men op 
het punt om met 250.000 eu-
ro per jaar de lokale en regi-
onale journalistiek steunen. 
GroenLinks en D66 in de 
raad van Leiden zijn van me-
ning dat de journalistiek on-
voldoende tijd en geld heeft 
om hun controlefunctie op 
het stadsbestuur waar te ma-
ken. Vooral de regionale bla-
den liggen er beroerd bij. De 
oplages slinken, de adver-
tenties blijven achter en het 
aantal journalisten neemt af. 
Bij het Leidsch Dagblad zijn 
nog 17 journalisten over van 
de oorspronkelijke 70. Voor-
al jongeren halen het nieuws 
binnen via sociale media. Dat 
nieuws is niet altijd betrouw-
baar. Professor Jaap de Jong 
heeft onderzoek gedaan naar 
het medialandschap in Lei-
den. Leiden is vergelijkbaar 
met Haarlem, vandaar dat 
hij het ook graag in Haarlem 
wilde komen toelichten. Het 
idee is een fonds te vormen 
waarop alle media, van regi-
onaal dagbladen tot aan de 
lokale omroep en allerhan-

de gratis bladen een beroep 
kunnen doen. Het moet dan 
specifiek gaan over een on-
derwerp waar diepgaand en 
tijdrovend onderzoek voor 
nodig is. Zo hoopt men meer 
diepgang te krijgen in de ar-
tikelen en de waarheidsvin-
ding naar een hoger plan te 
brengen. De gemeente geeft 
alleen het geld en mag geen 
enkele invloed uitoefenen op 
de inhoud. Daar zit de ge-
voeligheid. Een onafhanke-
lijke commissie moet de aan-
vragen beoordelen. Maar wie 
is onafhankelijk en zonder 
vooroordelen? In verschillen-
de discussiegroepen werden 
de voor- en nadelen op een 
rij gezet. De Jong scheerde 
de lokale journalistiek over 
een kam met de nutsfuncties 
als een bibliotheek of een 
zwembad die ook met ge-
meenschapsgeld worden ge-
steund.

Of je moet willen dat er met 
gemeenschapsgeld journa-
listiek wordt bedreven, is een 
vraag die raadsleden moeten 
beantwoorden. Het lijkt op 
een journalistiek reddings-
plan om vooral regionale bla-
den uit het slop te trekken. 
Eric van Westerloo

Volgende fase nieuw
havengebied vangt aan
Heemstede – De voorbe-
reiding van sloop van leeg-
staande panden aan de 
Kanaalweg voor fase 2 van 
het nieuwe havengebied is 
in volle gang. Afgelopen we-
ken vond er asbestsane-
ring plaats in de leegstaande 
panden en in het Touchdown 
Centre is men al bezig het 
binnengedeelte leeg te halen.

De riolering is nu tot aan 
de Kanaalweg gelegd en de 
straat wordt weer gedicht 
om het vrachtverkeer door te 
laten tijdens de sloopwerk-
zaamheden.
Het slopen van het grote ge-
bouw wordt natuurlijk het 
meest spannend, al vinden 
de slopers zelf het nog een 
‘simpel’ klusje.

Foto: Harry Opheikens
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 5 november, 
18.30u. interkerkelijke sa-
menk. ‘Hier gebeurt het, in 
Zijn aanwezigheid’.
Muziek: Hans en Esther
Maaltijd: 17.30u.
Opg: 06-44052511.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 5 november, 10u.
Pinksterkerk: dr. C.H. Koet-
sier, Crèche tot 4 jaar), Kin-
der Anders-dienst (4-10 
jaar), Verhalenboom (10-
12 jaar) en De Kerk Draait 
Door (12-15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 5 november om 
10u. Ds. .R. Werrie uit Bun-
schoten - Spakenburg.

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 5 november, 
10.30u. Eucharistieviering                                                          
Pastoor J-J van Peperstra-
ten. Samenzang.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (39)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 5 november, 10u. 
Voorganger Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Vorige week bereikten we 
van de Raadhuisstraat het 
‘eindpunt’ van de even kant 
en zijn beland bij de IJzeren 
Brug. Deze plek gebruiken 
we nu als keerpunt met een 
fraaie foto vanuit de cabine 
van de tram (foto NHA uit de 
jaren 40), die richting Raad-
huisstraat gaat en als eerste 
halte voor Raadhuisstraat 78 
zal stoppen.
Waar Binnenweg, Raadhuis-
straat en Zandvaart samen-
komen, lag in de 17de eeuw 
een druk verkeersknooppunt: 
bij de IJzeren Brug kruiste 
de belangrijkste noord-zuid-
verbinding van het dorp de 
vaart. Niet voor niets zat hier 
een herberg, de voorloper 
van de 1ste Aanleg (daarover 
volgende week meer). 
De Zandvaart werd op last 
van de Heer van Heemste-
de, Adriaan Pauw, in het jaar 
1632 gegraven. met het doel 
afgegraven duinzand af te 

voeren ten behoeve van de 
blekerijen. Het zand was heel 
geschikt om bouwterreinen 
in bijvoorbeeld Amsterdam of 
Haarlem op te hogen. In bei-
de steden werd toen heel veel 
gebouwd (stadsuitbreiding). 
De Zandvaart liep 
van de duinen via 
de IJzeren Brug 
naar het Spaar-
ne. Vandaar gin-
gen de zandsche-
pen naar Haarlem 
of via het Haar-
lemmermeer naar 
Amsterdam.
In 1643 lag op het 
knooppunt al een 
brug als verbin-
ding tussen de 
Binnenweg en de Heerenlaan 
(nu Kerklaan). Na 1887 is de-
ze brug vervangen en veran-
derde de naam van Heeren-
brug in IJzeren Brug.
De namen van o.a. de Bin-
nenweg (deze naam bestond 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag   5  november: 10u. 
ds. Rien Wattel (Hoofd-
dorp). Kindercafé.  
 

www.pkntrefpunt.nl

al in de Volksmond) en de 
Raadhuisstraat werden pas 
offi cieel op 24 oktober 1907 

vastgesteld door de gemeen-
teraad.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 24 oktober 2017 
met nog wel herkenbare ge-
bouwen.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Jan betaalt al een paar jaar alimentatie aan zijn ex 
voor zijn kinderen en voor haar. Eigenlijk was hij het 
wel beu dat hij zich ‘een slag in de rondte werkte’ en 
dat zij ‘haar hand ophield’. Hij vroeg zich af of hij niet 
beter minder kon gaan werken of helemaal kon stop-
pen. Deze vlieger gaat echter niet op. Bij alimentatie 
gaat het niet alleen om het inkomen dat je verdient, 
maar ook wat je redelijkerwijs kan verdienen. Als 
alimentatieplichtige moet je er alles aan doen om je 
inkomen op peil te houden. Als je door eigen schuld 
minder inkomen krijgt, zal de rechter zeer waarschijn-
lijk geen rekening houden met het lagere inkomen. 
Dat betekent dat het eerder vastgestelde bedrag 
gewoon betaald moet blijven worden. Wat Jan be-
ter kan doen, is zijn ex stimuleren om aan het werk te 
gaan. Niet door boos te worden, maar door haar te 
helpen. Hij zou wel kunnen vragen wat ze zelf al heeft 
gedaan om werk te vinden. Een recht op partner- 
alimentatie is er immers niet voor eeuwig, in de mees-
te gevallen geldt dit recht voor maximaal 12 jaar. Daar-
om is het voor haar belangrijk om eigen inkomen te 
krijgen. Jan kan ook limitering van de termijn vragen. 
Bij een dergelijke procedure kan het handig zijn dat 
hij zijn ex eerder heeft gestimuleerd om te gaan solli-
citeren. Als ze zelf inkomen heeft, kan de partnerali-
mentatie omlaag en kan ze wellicht ook meer bijdra-
gen in de kosten kinderen, zodat de bijdrage van Jan 

omlaag kan (tenzij het kindgebon-
denbudget met eenzelfde bedrag 
lager wordt). En als zij gaat samen-
wonen als zijnde gehuwd, dan ver-
valt de partneralimentatie helemaal. 
Mocht haar relatie daarna overgaan, 
dan herleeft het recht op partner- 
alimentatie niet.

Mw. mr. E. van Haasteren
(familierechtadvocaat) 

Column

Minder werken om minder 
alimentatie te hoeven betalen?

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Heemstede Loop, ook leuk voor de Hartekamp 
1544 deelnemers hadden de wind mee

Heemstede – Die laatste 
minuut hè vóór de start van 
de Heemstede Loop. Je tikt 
je ene hiel tegen de andere, 
staat te wisselen van linker 
naar rechterbeen en als dan 
het startschot klinkt van wet-
houder Sebastiaan Nieuw-
land, dan vergeet je de hele 
wereld, tot je in het Groenen-
daalse bos komt en je wat tot 
rust komt. Je loopt! Het gaat 
lekker. Geen wind, voor je het 
weet loop je het bos weer 
uit en kom je op de Heren-
weg. Van Merlenlaan op, voor 

sommigen komt hier de man 
met de moker al in zicht. Bij 
het Molentje staat ‘ie, maar 
je gaat dapper door. Nog 
een rondje Groenendaal, dat 
loopt zo lekker! Lucas Nieu-
weboer liep hier de 10 kilo-
meter in ruim 31 minuten, hij 
won in 2015 ook al. Bij de da-
mes was Josien Scheepers 
de snelste met bijna 36 minu-
ten. De 5 kilometer was voor 
Coen Brantjes in 17 minuten 
en deed Lydia van Dijk het in 
bijna 19 minuten. De Family 
Run van anderhalve kilome-

ter was een Vrolijke Loop, al-
lemaal lachende gezichten, 
er kwamen van de school-
groepen 1 t/m 4 wel 499 smi-
leys voorbij. De snelste smi-
leys waren Maxim Mantel in 
5.10 minuten en Lisa Sillen in 
6.21 minuten. De grote kin-
deren, schoolgroepen 5 t/m 
8, papa’s, mama’s en soms 
ook de jonge opa’s en oma’s, 
bij elkaar goed voor 273 deel-
nemers, deden het nog snel-
ler. Timo Oud: 4.15 min en 
Fransesca Schenker in 4.37 
min, allemaal zijn hun tijden 
genoteerd door de chips die 
ze in hun startnummer had-
den en door Racetimer ge-
meten waren. Bij de 5 kilo-
meter deden 772 deelnemers 
mee en 569 liepen de 10 ki-
lometer uit. Ze liepen niet 
voor niks want er wordt een 
wens vervuld van de cliënten 
die wonen op de Eekhoorn-
laan 43, locatie Hartekamp in 
Heemstede. In de tuin staat 

Winnaar 10 km Lucas Nieu-
weboer.

een oude schommel, die niet 
meer aan de gestelde veilig-
heidseisen voldoet. Voor de 
bewoners in de groep zou het 
vreselijk zijn als de schommel 
er niet meer zou zijn. Los van 
het fenomeen ‘schommelen’ 

zelf… is  de schommel een 
belangrijk middel bij het bie-
den van ontspanning, vorm 
van contact, het bieden van 
veiligheid en sensorisch spel. 
Bedankt voor het lopen!
Ton van den Brink 
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Blad, een onschuldig, emotieloos woord 
Ze zijn er in vele vormen en kleuren
Kan ook een stuk papier zijn, of om op te dienen
Maar vandaag kan ik er wel om grienen

Drie bomen laten van alles vallen
Zaad, vlinders, en uiteindelijk blad
Je kan het, als je bukt, moeiteloos  pakken
Maar vandaag is het overal aan blijven plakken

Die bomen staan naast mijn huis
De wind blaast gestaag uit het zuidwesten 
Al dagen lang alles in goot en tuin
Maar vandaag verlies ik dan eindelijk mijn goed luim

Je wordt ouder. men prijst je: Je ziet er zo goed uit
Dat lopen en bukken wat minder gaat 
Zie niet vanaf de buitenkant
Maar vandaag wil het blad maar niet in kliko en mand

Teveel. De boom is nog lang niet leeg
Uitdagend dwarrelen ze alweer voor mij op het pad
De boom is niet van mij, dus ergert dat
En vandaag denk ik: Ach wat!

Eigenlijk is dat strijdig met mijn zo gewenste ordelijkheid
Maar het gaat gewoon niet meer
En dat doet in- en uitwendig echt wel zeer
Vandaag roep ik HELP! Tegen de gemeente dit keer.

Fred Belt, Heemstede

Blaadjes

LezerspostKom binnen tijdens het Kunstlijnweekend
Kunstenaarswerk in de Oude Meelfabriek
Heemstede - Op zaterdag 4 
en zondag 5 november ope-
nen de ateliers in de Oude 
Meelfabriek aan de Glipper-
weg 94 in Heemstede, hun 
deuren in het kader van de 
jaarlijkse Kunstlijn. 
Naast een kennismaking met 
nieuw werk van de verschil-
lende kunstenaars treedt ook 
de Haarlemse zangeres Ni-
colette Knape op, om 13.30 
uur. 
Dit weekend biedt een unie-
ke gelegenheid om het mar-
kante gebouw en zijn bedrij-
vigheid te leren kennen. De 
openingstijden zijn 11.00 tot 
17.00 uur. 
Tijdens dit weekend vertel-
len de kunstenaars over hun 
werk en zijn er ook verschil-
lende bijzondere designmeu-
bels te koop bij Domini-de-
sign. Kijk vooral op www.do-
minidesign.com
Ook de Massage & Acu-
punctuur Praktijk van Stel-
la Maris is geopend. Op za-
terdag is bovendien Roos In-

ternational Kitchen aanwe-
zig voor een drankje en hap-
jes en op zondag zorgt Funk-
food voor heerlijke gerecht-
jes die als kunstwerkjes op-
gemaakt worden.
De deelnemende kunste-
naars zijn Gonny Nierman 
(beelden), Gerard van Vel-
zen (schilderijen en kunst-
drukken), Margreet Lemm 
(schilderijen), Mariska Pisam 
(schilderijen) en Walter Sans 
(fotografi e).
Het centrale thema in het 
werk van Gonny Nierman is 
het spelen met vormen. Vaak 
zijn het geometrische vormen 
zoals driehoeken, cirkels of 
rechthoeken. Maar ook het 
menselijk lichaam kan als 
uitgangspunt dienen. Gerard 
maakt schilderijen en etsen 
en gebruikt daarbij verschil-
lende oude en nieuwe tech-
nieken van droge naald tot 
kooldruk en cyanotype om 
landschappen weer te geven. 
Margreet schildert met acryl-
verf op doek. Haar stijl kun je 

omschrijven als fi guratief-ab-
stract. Zij werkt met penseel, 
maar ook met paletmessen 
en doekjes. Haar werk is vro-
lijk en biedt de kijker ruimte 
voor persoonlijke interpreta-
tie.

Mariska werkt in olieverf, 
vanuit een onderschilde-
ring, die mag meewerken in 
de verdere ontwikkeling van 
het schilderij. Door de onder-
liggende verfstreek en de al 
aanwezige kleuren, krijgt het 
uiteindelijke beeld een extra 
dimensie. 
Walter gebruikt veelal oude 
analoge fotografi sche tech-
nieken. De nadruk ligt daar-
bij op origineel Polaroidma-
teriaal, zwart-wit negatieffi lm 
en oude technieken als gom-
druk en cyanotype. Zo maakt 
hij portretten met een groot-
formaat camera op 8×10 
inch Polaroidfi lm en is daar-
mee één van de weinige fo-
tografen in Europa die nog zo 
werkt. 

Swingende boekpresentatie ‘Beer en de honingboom’ 
van Jeroen Schipper en Vera de Backker
Regio - Woensdagmiddag 
25 oktober stroomde de Doe-
lenzaal van de Centrale Bi-
bliotheek Haarlem vol met 
zo’n 115 kinderen, ouders en 
grootouders. Zij waren afge-
komen op de lancering van 
een bijzonder nieuw pren-
tenboek: Beer en de honing-
boom. Terwijl ze zich gezel-
lig op de klaarliggende mat-
jes nestelden, keken de kin-
deren nieuwsgierig naar het 
podium, waar het kleurrij-
ke vertelkastje van illustrator 
Vera de Backker klaarstond. 
Na het openingswoord van 
Erna Houwers van de Bibli-
otheek begon de voorstel-
ling met een dromerig lied-
je over Beer, de hoofdper-
soon uit het boek, die onder-
aan een heuvel ligt te dom-
melen in de ochtendzon. Je-
roen Schipper, auteur van het 
boek en tevens de componist 

van de bijbehorende liedjes, 
begeleidde op gitaar. Als snel 
bleek dat er niet alleen ge-

droomd kon worden. Behal-
ve naar het verhaal luisteren 
en meekijken naar de kleur-

rijke platen in het vertelkast-
je, kreeg het heel jonge pu-
bliek (in leeftijd variërend van 
1 tot 6-7 jaar) volop de kans 
om mee te dansen en te zin-
gen met het bijzondere ver-
haal dat een verrassende 
ontknoping kent. 
Toen iedereen na een hap-
py end was uit gedanst en 
gezongen, was er nog gele-
genheid om onder het genot 
van een glaasje limonade een 
mooie kleurplaat van Beer te 
maken. Vera en Jeroen sig-
neerden hun boek en klets-
ten volop na met hun publiek 
over deze geslaagde boek-
lancering!
Kijk op:
www.beerendehoningboom.nl
voor meer informatie. Vera 
de Backker heeft tijdens de 
Kunstlijn Open Atelier, Ble-
kersvaartweg 20 Heemstede 
www.veradebackker.nl.

Film ‘Lion’
& herfstdiner

Heemstede - Donderdag 9 
november biedt WIJ Heem-
stede iets nieuws in de Lui-
fel: fi lm & diner. De fi lm be-
gint om 16.00 uur en aan-
sluitend kunt u dineren. Kos-
ten zijn 15,- euro. Op donder-
dag 9 november draait de fi lm 
Lion en kookt de kok voor u 
een heerlijk herfstdiner. In de 
waargebeurde dramafi lm Li-
on raakt de 5-jarige Indiase 
jongen Saroo verdwaald in 
de straten van Calcutta, dui-
zenden kilometers van huis. 
Hij overleeft vele uitdagingen 
waarna hij door een Austra-
lisch stel wordt geadopteerd. 
Reserveren: www.wijheem-
stede.nl  of 023-5483828.
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‘Als ik niet bang ben, heeft 
niemand macht over mij’

Regio - Examenangst, vliegangst, sociale angst, podi-
umangst... iedereen kent wel een of meerdere van deze 
angsten. Angst is een van de meest vernietigende emo-
ties die we kennen. Angst is echter een product van het 
denken. De sleutel om angstgevoelens hanteerbaar te 
maken zit in een verandering van je denken.  Carmen de 
Haan houdt hier een verhaallezing over, op zondag 5 no-
vember in het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, te Bloemen-
daal, van 14.00 tot 16.00 uur.  Bijdrage is 9, euro inclusief 
koffie, thee, schrijfgerei. Reserveren is niet noodzakelijk.
Info: www.carmendehaan.nl.

Mathieu van Bellen komt met fijnbesnaard vioolspel:
“De kracht van kamermuziek in de Oude Kerk”
Heemstede – Op zaterdag-
avond 11 november treedt vi-
olist Mathieu van Bellen op in 
de Oude Kerk, begeleid door 
pianist Omri Epstein. Bei-
den zijn ze actief in het Bus-
ch Trio, dat verder nog be-
staat uit cellist Ori Epstein, 
de broer van Omri. Het Bus-
ch trio is genoemd naar de 
legendarische violist Adolf 
Busch en het gooit wereld-
wijd hoge ogen. In de Oude 
Kerk komen ze dus met z’n 
tweeën en dat belooft een 
prachtige avond te worden. 
Mathieu is wereldberoemd 
als eersteklas virtuoos violist, 
met warm en fijnbesnaard vi-
oolspel vol intensiteit. Tijd 
voor een interview met hem. 
Mathieu:  “Ik heb de broers 
Epstein ontmoet tijdens mijn 
studietijd in Londen. Ik zat 
daar op het conservatorium. 
Er ontstond direct een hech-
te vriendschap. We zijn sa-
men gaan spelen en dat klik-
te. Zo is eigenlijk het Busch 
Trio ontstaan, dat nu vijf jaar 
bestaat. Ik doe ook alleen 
met Omri veel recitals en dat 
doet Ori ook met zijn broer. 
Zodoende spelen Omri en ik 
samen op 11 november in de 

Oude Kerk. Het is fijn om sa-
men te spelen als je elkaar zo 
goed kent: je bent helemaal 
op elkaar ingespeeld. 

In Oude Kerk brengen we on-
der andere werken van Schu-
mann en Ravel. Na de pau-
ze spelen we Igor Stravins-
ky’s ‘Suite Italienne’ uit Pul-
cinella. Dit stuk heeft Stra-
vinsky in samenwerking met 
een goede vriend geschre-
ven voor viool en piano. Ten 
slotte de vioolsonate van Ri-
chard Strauss, een relatief 
jong werk van hem. Volgens 
mij is er geen vioolsonate zo 
symfonisch als deze. Door 
de manier waarop Strauss 
dit werk heeft geschreven, is 
het net of je naar de symfonie 
voor viool en piano luistert. Ik 
kijk er naar uit in om de Ou-
de Kerk te spelen. Ik houd er-
van om in een intieme setting 
voor het publiek te spelen. Zo 
ontstaat juist de kracht van 
kamermuziek.
Ik vind het leuk om de lief-
de voor klassieke muziek 
bij de jeugd te promoten. In 
Zeeuws-Vlaanderen waar ik 
vandaan kom, ben ik enke-
le jaren geleden een festi-

val begonnen, nadat ik klaar 
was met mijn studie. Het viel 
me op dat musici vaak te-
ruggingen naar hun geboor-
testreek en daar iets wilden 
terugdoen voor de gemeen-
schap. Toen ik het festival be-
gon realiseerde ik me dat er 
relatief veel klassiek muziek 
was in Zeeuws-Vlaanderen, 
maar weinig voor de jeugd. 
Ik kon mezelf ook niet voor 
de geest halen dat ik vroeger 
ooit een klassieke muzikant 
op mijn school had gezien. 
Ik heb toen gedacht wat ik 
hieraan kon doen, want vaak 
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Op reis met Harmonie St. Michael
Herkenbare muziek, daar houden mensen van
Heemstede – De reis begint 
in het Venetië van 1730 waar 
Vivaldi zijn Concerto D-dur 
componeert. Gespeeld door 
enkel musici van St. Michael 
die zomaar binnenvallen. Ta-
mara Obreskova, zangeres 
die bekend werd in Europe-
se concertzalen met opera-
rollen met bekende dirigen-
ten en optredens in het Con-
certgebouw in Amsterdam 
en de RAI concerten, doet 
het eigenlijk nu wat kalmer 
aan maar kon het zondag-
middag niet laten in de Pink-
sterkerk. Wat een volume en 
kracht in `Don`t cry for me 
Argentina` waarin Evita Pe-
ron vraagt niet te rouwen om 

haar dood. Paris Montmartre, 
Franse muziek stijgt op uit de 
Seine met `C`est si bon`, La 
vie en rose, Moulin Rouge, 
maar daar moet je een accor-
deon bij hebben. Daar komt 
Tim Wagenaar, prijswinnaar 
uit de regio, die de Franse 
toon kan zetten. Summertime 
van George Gershwin uit Por-
gy and Bess, doet de zomer-
tijd niet vergeten. Vrolijkheid 
en weemoed gaan samen bij 
het Klezmer Karnival zoals 
de Joden dit kunnen vieren 
in Oost-Europa. De There-
min is een apparaat dat niets 
weg heeft van een muziekin-
strument, maar via magneti-
sche golven tussen twee an-

tennes kan je er muziek uit-
halen. Helen Tilmans, zelf be-
roeps hoboïst, `bespeelde` dit 
instrument met de Harmonie 
in het stuk ̀ Once upon a time` 
en het klonk. Wel heel apar-
te belevenis, maar geen aan-
vulling voor andere stukken. 
James Bond stapt binnen 
en de diverse thema`s uit de 
films klinken zeer bekend. Bij 
de Moonlight Serenade mag 
iedereen, vooral de oude-
ren, hun eigen herinneringen 
even koesteren. We praten 
wel over muziek uit WOll. Wat 
klinken die Tulpen uit Am-
sterdam toch als een Harmo-
nie als St. Michael dit speelt. 
Zeker als de bollenengeltjes 
uit Lisse, ja echt, bollen gaan 
uitreiken aan het publiek. 
Geste van tuincentrum Nijs-
sen aan de Sportparklaan om 
het concert van St. Michael 
straks rond het bloemencorso 
in april vast aan te kondigen. 
Daar deden de musici van St. 
Michael als toetje nog wat 
Tulpen uit Amsterdam over-
heen. De slagwerker Jan van 
der Kolk mag overigens wel 
een maatje erbij krijgen, want 
in zijn eentje alle trommels, 
bekkens en percussie bedie-
nen, het wordt wel veel!
Ton van den BrinkDe solisten Tamara Obreskova, Tim Wagenaar en Helen Tilmans

gaat de jeugd niet uit zich-
zelf naar een klassiek con-
cert of ze weten niet waar ze 
naar toe moeten gaan. Als je 
het niet kent, dan kom je er 
ook niet mee in aanraking. Ik 
ben daarom veel naar scho-
len toegegaan om de eerste 
introductie van klassieke mu-
ziek te geven. Dat bleek een 
groot succes. Nu ga ik jaar-
lijks minstens bij 1000 scho-
lieren langs.”  

Zaterdag 11 november, in de 
Oude Kerk, aanvang 20:15 
uur. Entree: 18,50 euro, kaar-
ten via:
www.podiaheemstede.nl of 
de Theaterlijn: 023–5483838. 
Bart Jonker

Knutselclub 
maakt Sint 
Maarten 
snoeptas

Heemstede - Nog even 
en dan mag je weer met 
een lichtje langs de deu-
ren! Sint Maarten is een 
bekend kinderfeest in de 
regio. Kinderen maken op 
de Knutselclub van WIJ 
Heesmtede op woens-
dag 8 november een Sint 
Maarten snoeptas van 
stof. De knutselclub is er 
voor jongens en meis-
jes van 5 t/m 10 jaar en 
je bent welkom van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kos-
ten: 5, euro- per keer, aan-
melden via 023-5483828.

Welkom bij het Kunstenaarsgilde
Heemstede - U bent op 4 en 5 november welkom bij 
Het Kunstenaarsgilde, Ger  en Fernande Daniëls Laas. Of 
op afspraak een andere datum. Neem contact op voor 
meer informatie via 023-5286336 (bij afwezigheid Benja-
min Kanbier: 06-22079693). Voor zeer interessante kor-
tingen kunt u eigenaar worden van de verscheidene stij-
len: grafisch werk, aquarellen etc, waaronder de prachti-
ge bloemen-schilderijen van Ger Daniëls. Ook kunt u het 
bekende jazzy-concept van Fernande Daniëls Laas op het 
atelier komen bewonderen. Kunstuitleen is ook mogelijk 
of teken-schilderlessen volgen.
atelier-galerie ‘Het Kunstenaarsgilde’ Ger en Fernande 
Daniëls Laas vindt u aan de Voorweg 49A te Heemstede.
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Festival voor 
koperblazers
Heemstede - Op zondag 5 
november vindt er een bij-
zonder concert plaats in de 
Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede onder de noe-
mer Fe(e)stival. In verband 
met het 20-jarig bestaan 
van het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede (een feest 
dus) zijn er vanuit de he-
le regio koperblazers uitge-
nodigd om mee te spelen bij 
dit concert, dat daardoor re-
sulteert in een festival. Diver-
se enthousiaste mensen heb-
ben zich aangemeld. Na een 
middag stevig oefenen tij-
dens een clinic onder leiding 
van een groep professionele 
koperblazers van het Neder-
lands Philharmonisch Orkest 
(NedPhO) zullen zij zich bij 
het slotnummer van het con-
cert laten horen. 
Uiteraard staat de toehoor-
ders een volledig programma 
te wachten, met als eerste 
een optreden van het Sym-

fonisch Blaasorkest Heem-
stede zelf. Voor de gelegen-
heid zijn er stukken gekozen 
die vooral gericht zijn op ko-
perblazers en op een festival, 
maar u zult verbaasd zijn ook 
een succesnummer van de 
Beach Boys te horen. Of een 
oud Schots volksliedje, be-
werkt door Arthur Pryor, ooit 
de stertrombonist van de be-
roemde Amerikaanse Sousa 
Band. De solo in dit nummer 
zal gespeeld worden door 
David Kutz, bastuba speler 
van het NedPhO. De koper-
blazers van dit orkest hebben 
een aparte NedPhO-Brass 

opgericht en treden regelma-
tig op onder leiding van Le-
on Bosch, ook de vaste di-
rigent van het SBH. Zij spe-
len na de pauze, twaalf man 
sterk, en brengen een bui-
tengewoon gevarieerde en 
ook spannende selectie van 
stukken. Het slotstuk zal door 
hen gespeeld worden, samen 
met de clinic deelnemers. 
Wilt u graag weten wat ze 
spelen of het zelf horen? 
Hartelijk welkom op 5 no-
vember in de Pinksterkerk. 
Het concert begint om 20.00 
uur, de zaal is open om 19.30 
uur, kaarten: 15,- euro. 

INGEZONDEN

Bloemendaal G1 - HBC G1    1-4 
Kansen
“Coach, ik ben ziek, dus ik weet niet 
of het vandaag lukt om te spelen”. 
“Coach, mijn busje is te laat, dus ik 
weet niet of ik op tijd ben”. De kans 
dat je dit soort berichten als coach 
van een G-team vlak voor vertrek 
krijgt is reëel. Gelukkig blijkt later in 
de kleedkamer de selectie compleet.
De kansen stijgen daardoor, want Bloemendaal is een niet 
te onderschatten tegenstander. 

In de eerste helft heeft HBC het ook moeilijk. Met name 
het kleine veld is lastig. Voor je het weet is de bal aan de 
andere kant van het veld. Gaande  de wedstrijd lukt het 
echter steeds beter kansen te creëren. Het afmaken schiet 
er alleen nog bij in. De spits, nog wat ziekjes, de keeper, in 
goede doen, het al genoemde kleine veld, het draagt er al-
lemaal toe bij dat het bij kansen blijft.

In de rust voert de coach een nadrukkelijk aanvallende om-
zetting door. Met vier aanvallers moet de druk op Bloe-
mendaal vergroot worden. Het lukt! De eerste de beste 
kans voor Arjen is direct raak. Een opluchting voor ieder-
een. HBC blijft rustig spelen en net als in de eerste helft, 
blijven de kansen komen. Nu weet HBC er beter raad mee 
en Arjen maakt zijn tweede. Uit een zeldzaam foutje van 
Maarten ontstaat een kans voor Bloemendaal en die be-
nutten ze. Bloemendaal gooit fanatiek nog wat meer in 
de strijd, maar het verdedigingsblok van HBC geeft geen 
krimp. Jeroen, nu op zijn favoriete linkerkant, maakt aan al-
le onzekerheid een eind met de derde goal. Dat Davy, met 
een curieus doelpunt, de eindstand op 1-4 bepaalt is heer-
lijk en goed voor de statistiek.

Bij het verlaten van het veld zegt een speler van Bloemen-
daal al hardop dat HBC kampioen wordt. Enigszins voorba-
rig, maar zo spelend is die kans er zeker. 

Leo Holdorp

krijgt is reëel. Gelukkig blijkt later in 

M.i. zal het hoog tijd worden dat Heemstede een parkeer-
garage op de Raadhuisstraat/Binnenweg krijgt. Ik begrijp 
dan ook niet dat iemand, die daar tegen is, een ingezonden 
stuk schrijft. Die woont dan zeker aan de zuidkant. Ik woon 
ten noord-westen van de Binnenweg. Helaas is die voor
auto’s vanaf het noorden gesloten.

Het is in Heemstede erg druk om te parkeren en duur (50 
ct. per 20 min.). Sedert de afsluiting kom ik niet meer op 
de Binnenweg, maar doe bijna dagelijks mijn boodschap-
pen in Schalkwijk (50 ct. per uur). Daar heb je alle winkels 
naar keuze: AH, Deka, Hema, C & A, ING etc. en alles is 
overdekt (bij regen, wind, sneeuw, kou) en je hebt altijd een 
parkeerplaats, zonder de auto te hoeven verzetten. 

Wat de inzender betreft: het zal tijd worden dat het
eenrichtingsverkeer wordt omgedraaid, dus van noord 
naar zuid. Overigens: het moge duidelijk zijn: wat er moet
gebeuren is dat de auto’s van de Binnenweg weren en de 
gemeente winkeluitbreidingen niet langer moet toestaan.

Mr. M. Hazenberg, Zandvoorter Allee, Heemstede 
(grens Haarlem).

Pleidooi voor een 
parkeergarage

Lezerspost

Pleidooi voor een 

Werk van Jacintha Reijnders.

Kunstlijndeelnemers in De Luifel
Heemstede - Evenals voor-
gaande jaren exposeert een 
drietal beeldend kunstenaars 
in de zalen, de foyer en de 
gangen van theater De Lui-
fel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. Dit jaar heeft Ja-
cintha Reijnders uit Heem-
stede een 2-tal gerenom-
meerde collega’s uitgeno-
digd om met haar de bezoe-
kers tijdens het weekend van 
zaterdag 4 en zondag 5 no-
vember vanaf 11.00 tot 17.00 
uur in De Luifel te verrassen. 
Jacintha toont in twee zalen 
naast haar kleurrijke werken 
in ei-tempera ook een geheel 
nieuwe serie kleine zeege-
zichten op paneel. Een even-
wichtig geheel waarbij de 

beelden van Gonny Nierman 
uit Heemstede met mooie 
vormen verrassend harmoni-
eren. Met deze vormen pro-
beert Gonny het materiaal 
(steen of hout) waar zij mee 

Een culinaire Kerst bij
Restaurant Landgoed Groenendaal

Heemstede –  De kerstdagen staan elk 
jaar bij Landgoed Groenendaal in het teken 
van culinaire hoogstandjes, gezelligheid en 
warmte. Ook dit jaar overtreft de chef en 
zijn team van Landgoed Groenendaal al uw 
verwachtingen. Landgoed Groenendaal is 
voor de tweede keer op rij zowel eerste- als 
tweede kerstdag geopend voor lunch en di-
ner en heet u van harte welkom!
De Kerstdagen zijn voor velen de mooiste 
dagen van het jaar. Deze dagen staan in het 
teken van versierde bomen, knapperende 
haardvuren, gezellige familiediners en lan-
ge boswandelingen. Landgoed Groenen-

daal is dan ook bij uitstek de ideale plek 
om de kerstdagen te vieren onder het genot 
van culinair eten & drinken. Ook kan dit ge-
combineerd worden met een wandeling in 
het Groenendaalse bos. 
Op beide kerstdagen wordt er zowel een 
kerstlunch- als kerstdiner aangeboden. 
Beide menu’s bestaan onder andere uit 
tartaar van tijgergamba, rilette van Schot-
se zalm en lauwwarme Canadese kreeft. De 
reserveringen gaan snel, dus wees er tijdig 
bij. Bekijk de website van Landgoed Groe-
nendaal voor meer informatie:
www.landgoedgroenendaal.nl

werkt als het ware in bewe-
ging te brengen. Jacqueline 
van Rosmalen uit Hoofddorp 
toont naast schilderijen ook 
haar foto’s. Zondag speelt er 
een jazzcombo.
Zie verder:
www.kunstlijnhaarlem.nl.
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Bijzondere hardloopwinkel opent 
op 4 november in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 
4 november opent Lopers 
Company by Enno de deu-
ren op de Binnenweg 35 in 
Heemstede. Meerkampster 
en EK medaillewinnaar Na-
dine Broersen opent de win-
kel om 10 uur op feestelijke 
wijze. Nadine won een zilve-
ren medaille op het EK ze-
venkamp in 2014 en werd in 
2015 vierde bij het WK. Na 
de opening verzorgen hard-
loopexperts korte clinics die 
hardlopers nog meer plezier 
en resultaat met hardlopen 
geven.
Ook is er een surprise run 
voor Heemstedenaren.
Trainers, een podothera-
peut en een yoga-instruc-
trice geven op de dag kor-
te clinics. Denk aan tips om 
blessures te voorkomen, yo-
ga voor hardlopers, het nut 
van krachttraining, de (on-)
zin van standaard hardloop-
schema’s en veel meer.

Surprise run door 
Heemstede
Wie herkent 5 plekken in 
Heemstede, weet ze alle 5 in 
hoog tempo te bereiken en 
maakt op die plekken een 
selfie om dat te bewijzen? De 
man én vrouw met de snel-
ste tijd winnen een mooi 
paar hardloopschoenen van 
Brooks. Je kunt de hele dag 
van start en voor 100 deelne-

mers ligt er een leuke goodie 
bag klaar.

Over Lopers Company
by Enno 
Lopers Company by Enno is 
meer dan een hardloopwin-
kel. Natuurlijk vind je hier 
goede loopschoenen, kleding 
en deskundig advies. Het is 
ook een community met trai-
ningen en uiteenlopende ex-
perts die online én in de win-
kel advies of les geven. Zij 
zijn ook aanwezig in de Face-
bookgroep waar hardlopers 
uit Heemstede en omgeving 
terecht kunnen met hun vra-
gen. Dat team bestaat inmid-
dels uit een ervaren yoga-in-
structrice, masseur, voedings-
deskundige, podotherapeut, 
personal trainer en gecertifi-
ceerde hardlooptrainers.

Iedere hardloper is anders 
Initiatiefnemer achter Lo-
pers Company by Enno is En-
no Aerts. Enno is een gecer-
tificeerde hardlooptrainer en 
zelf een gedreven hardlo-
per: “Hardlopen stroomt 24/7 
door mijn aderen. Inmiddels 
heb ik na zoveel jaren rennen 
de aarde minstens 1,5 keer 
rondgelopen. Mijn droom is 
om alle hardlopers, van be-
ginner tot gevorderde, een 
plek te bieden waar je leert 
hoe je duurzaam en blessu-
revrij loopt.”

Naar de bollen? Naar De Oosteinde!
Hyacinten, blauwe druifjes, sneeuwklokjes, 
narcissen, amaryllis, allium… en natúúrlijk 
tulpen. In het voorjaar vinden we kleur en 
daardoor ook een beetje troost als de tuin 
nog in een winterslaap is. Plant ze nu en ge-
niet in het (vroege) voorjaar al van de bol-
len. U hoeft niet naar de bollenvelden, cre-
eer een bollenhoekje in uw eigen tuin. Om-

zoom uw terras, plant ze in manden of in de 
border. Mogelijkheden genoeg! 

Kijk bij Tuincentrum de Oosteinde voor bol-
len en aanverwante zaken. Filialen: Hille-
gom aan de Zandlaan en Vijfhuizen aan de 
Schipholweg. Zie ook: www.deoosteinde.nl.
Joke van der Zee

Therapie & Ontwikkeling in jouw tempo 
met je partner of individueel
Heemstede - Problemen 
zijn gewoon onderdeel van 
het leven. Ze vormen vaak 
een toegangsdeur tot nieu-
we mogelijkheden. Ervaar en 
doorleef een lastige periode 
en je wordt steeds meer wie 
je in wezen bent. Dit geeft 
verdieping en vaak ook weer 
échte blijdschap.
Juuliëtte Tromp Meesters 
kan jou helpen om jouw weg 
te vinden. Ze vertelt: “We rui-
men op. Soms moeten daar-
voor nog tranen gehuild wor-
den, of moet boosheid naar 
boven komen die niet ge-
voeld is. Dingen uit je verle-
den halen we er alleen bij als 
ze je nu belemmeren om vol-
uit te leven. Je vindt je eigen 
weg ook door deze fase. Uit-
eindelijk merk je dat je meer 
ruimte hebt om voluit te le-

ven. Wat is er mooier om te 
weten wie je werkelijk bent!
Eén van de dingen die ik ook 
graag doe, is stellen helpen 
om hun relatie weer op de 
rails te krijgen als het even 
minder lekker loopt.”

Voor iedereen die 
even vastloopt
•  ben je op zoek naar de vol-

gende stap in je werk?
•  wil je graag beter omgaan 

met een ziekte of verlies?
•  verlang je naar meer leven-

digheid en energie?
•  wil je zorgelozer leven?
•  wil je zijn waar je voor be-

doeld bent?

Juuliëtte is psychosociaal 
therapeut. Ieder is van harte 
welkom.
Voor informatie neem je con-

tact via:
juuliette@leveninvolheid.nl of 
06-17102387. Kijk ook op:
www.leveninvolheid.nl.

Juuliëtte Tromp Meesters.

Ayurveda in De 
Nieuwe Lente 
Heemstede 

Heemstede - Ayurveda is 
een van de oudste en meest 
complete holistische gezond-
heidswetenschappen. Meer 
dan 5000 jaar geleden werd 
in India al de Nadi Pariksha 
(polsdiagnose) toegepast 
om de oorzaak van aandoe-
ningen vast te stellen. Ewald 
Poeran van Sri Sri Ayurveda: 
“De Nadi Pariksha wordt bij 
ons uitgeoefend door hoog-
opgeleide ayurvedische spe-
cialisten met een postaca-
demische graad (BAMS-di-
ploma: Bachelor of Ayurvedic 
Medicine and Surgery). Hier 
kijkt een arts naar de klacht 
zelf om die te verhelpen. Daar 
kijken ze naar het geheel. Elk 
mens is opgebouwd uit de vijf 
elementen 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 elk 
mens ook uniek. Wanneer je 
door een bepaalde leefstijl of 

gewoonten die verhoudin-
gen verstoort, kunnen klach-
ten ontstaan.’’ Diabetes, hart-
klachten, gewrichtsklachten, 
overgewicht, allergieën, pro-
blemen met huid of haren, 
slapeloosheid, stress en hoge 
bloeddruk zijn hiervan enkele 
voorbeelden. Hier wordt dus 
via de polsdiagnose gekeken 
naar de verhoudingen en ver-
storingen van de vijf elemen-
ten bij jou. De consulten vin-
den plaats in de Nieuw Len-
te, Raadhuistraat 56a, Heem-
stede. Info: 06-11397334 en 
www.srisriayurveda.nl.

Serafino Strijktrio in Museum de Cruquius
Regio - Het Serafino Strijktrio is opgericht in 
2010 door drie gelijkgestemde musici die de 
passie voor deze bezetting en het daarvoor 
geschreven repertoire delen. Op vele Neder-
landse en buitenlandse podia zijn ze te be-
luisteren geweest; hun optredens werden 
met groot enthousiasme ontvangen.
Het trio is vernoemd naar de viool van Cecilia 
Bernardini, een Santo Serafin uit 1750.

Op het programma staan:
•  Friedrich Wilhelm Rust – Strijktrio in F kl.
•  Beethoven – Strijktrio in G gr. op. 9 no. 1
•  Beethoven – Strijktrio in C kl. op. 9 no. 3

Serafino String Trio treedt op in het Cruquius 
Museum op zaterdag 4 november, 20.15 uur 
waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn. Kijkt 
u op www.cruquiusconcerten.nl.
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Leo Bakker (rechts),  secretaris van Stichting sportkantine HFC 
Heemstede/VEW en Jeroen van Hoesel (links), eigenaar/direc-
teur van Sportfever.

Samenwerking kinderopvang 
met voetbalclubs VEW/HFC
Heemstede - Afgelopen 
week is een contract gete-
kend tussen Sportfever kin-
deropvangorganisatie en 
de voetbalclubs VEW/HFC 
Heemstede. 

Vanaf maart 2018 wil Sport-
fever een sportieve BSO star-
ten die gevestigd is in het 
clubhuis van de voetbalclubs. 
Een naschoolse opvang puur 

en alleen gericht op sport en 
spel in de buitenlucht. 

Sportfever is een sportie-
ve naschoolse opvang voor 
kinderen vanaf 4 jaar tot 13 
jaar met energie voor 10! Kijk 
voor alle informatie op www.
sportfever.nl of haal een fol-
der op in het clubhuis van 
VEW/HFC Heemstede, Sport-
parklaan 10, Heemstede.

RCH heeft de eerste punten binnen
Heemstede - Het ging tot 
afgelopen zondag niet goed 
met RCH. Nog zonder punten 
bengelde de club onderaan 
de ranglijst. RCH heeft ze-
ker geen slechte ploeg. Toch 
wil het scoren niet lukken en 
achterin wordt er te vaak een 
fout gemaakt. In de streek-
derby tegen BSM uit Benne-
broek moest het tij worden 
gekeerd.
Ook BSM is geen hoogvlieger 
in de vierde klasse. Het klasse 
verschil tussen de twee teams 
viel duidelijk in het voordeel 
uit van RCH. Individueel be-
schikt RCH over betere spe-
lers. Waar het aan ontbreek 
is een scorende spits en een 
middenvelder die meer lijn 
brengt in het spel. Het afge-
lopen seizoen vervulde Ha-
kim Ajnaoua deze rol. Helaas 
laat hij zich niet meer zien op 
de club. 
BSM heeft een piepjonge se-
lectie. Met drie junioren van 
17 jaar en vier spelers onder 
de 20 jaar is het vooral de er-
varing die nog ontbreek. Bij 
RCH stond de jonge Mike 
Brandenburg (17) onder de 
lat. Zijn vader, sponsor van 
RCH, had enige druk uitge-
oefend om zijn zoon op te 
stellen. Hij keepte zeker een 
goede wedstrijd. RCH zette 
BSM vanaf de start de duim-
schroeven aan. Een doelpunt 

voor de Racing  kon niet uit-
blijven. Sergio Burke had de 
1-0 op zijn schoen maar faal-
de tegenover doelman Hor-
tensius van BSM. Even la-
ter was het opnieuw Burke 
maar nu in de rol van aange-
ver die Kevin van de Raad de 
eerste goal van de wedstrijd 
liet maken. Met een prachtig 
schot vergrootte Burke zelf 
de voorsprong. Dat het uit-
eindelijk 3-0 werd, door op-
nieuw Van de Raad maakte 
het feest voor RCH compleet.  
Het aantal doelpunten voor 
RCH had veel hoger kunnen 
uitvallen als alle kansen en de 
vele corners beter waren be-

nut. Schoten verdwenen over 
en naast het doel en één maal 
kon een BSM verdediger op 
de doellijn nog redding bren-
gen. Deed BSM dan helemaal 
niet mee, zeker wel. Een kop-
bal van Mats Jansen werd 
nog net gepareerd door de 
RCH doelman. Een harde in-
zet van Van der Meer kwam 
recht op de keeper af dus een 
gemakkelijk prooi voor Bran-
denburg. Zondag 5 novem-
ber kan RCH de stijgende lijn 
voortzetten als zij in Hoogma-
de op bezoek gaan bij MMO.  
BSM ontvangt in Bennebroek 
het Haarlemse DSK.  
Eric van Westerloo

Turngala Den Bosch: een zeer geslaagde dag!
Heemstede - Op zaterdag 28 oktober zijn 
26 personen van de wedstrijdgroep van 
HBC Gymnastics afgereisd naar ‘s Herto-
genbosch voor een turnspektakel op ni-
veau. Voor de show was er een gelegen-
heid om een vragen(v)uur bij te wonen met 
Sanne Wevers. Hierin beantwoordde zij al-
le vragen die vanuit de turnsters uit de zaal 
kwamen. Daarna kwam de groep bij elkaar 
voor een groepsfoto met alle turnsters en 
ouders die mee waren gekomen. Daarna werd 
het publiek verrast met een show van veel 
nationale turntoppers zoals Sanne Wevers, 

Tisha Volleman, Michel Bletterman en Yuri  
van Gelder. Maar ook de turntoekomst heeft 
hun kunnen laten zien, de toppers die bij 
de subtop horen en zich klaar maken voor 
de Olympische Spelen van 2020. Hierin 
afgewisseld mat acro groep van Flik Flak, 
Theatrobatics met 2 mooie shownummers 
en de springgroep van het Nederlands 
team was de middag compleet.
Na de show mocht iedereen nog handte-
keningen scoren van hun idool wat alles 
compleet maakte.
Een zeer geslaagde dag!

Mediteren, hoe doe je dat?
Heemstede - Wist je dat er 
bij Yoga Heemstede naast 
Hatha-yoga ook andere yo-
gavormen worden gege-
ven? En dat Yoga Heem-
stede regelmatig avonden 
organiseert over verwante 
onderwerpen zoals medita-
tie, klankschalen, chakra’s 
en mindfulness.
Vanaf 16 november wordt 
voor de twaalfde keer een 
serie van vier avonden over 
meditatie georganiseerd bij 
De Nieuwe Lente in Heem-
stede.
Op deze avonden maak 
je op een luchtige manier 
kennis met mediteren en 
doe je er ervaring mee op. 
Meditatie helpt je om je 
gedachtestroom tot rust 
te brengen, waardoor je 
je geestelijk en lichamelijk 
ontspant. Dit heeft een po-
sitieve  invloed op je gevoel 
van welzijn, je gezondheid 
en je prestaties. Bovendien 
helpt het je ook beter om-
gaan met vermoeidheid,
negatieve gevoelens en de-
pressiviteit.
Meditatie is geen trance of 
hypnose, maar een staat 
van bewustzijn. Hierbij 
word je toeschouwer; toe-
schouwer van  je emoties, 
toeschouwer van je ge-

dachten en toeschouwer 
van je lichaam. 
Dalma Kamberovic (yoga-
docente) en Hans Hopman 
(ontspanningstherapeut) 
hebben deze workshop van 
vier avonden zodanig op-
gezet, dat ook deelnemers 
zonder ervaring onder goe-
de begeleiding uiteenlo-
pende vormen van medita-
tie kunnen oefenen. Er zal 
aandacht worden besteed 
aan de (wetenschappelij-
ke) achtergrond van me-
ditatie en aan de diverse 
stromingen. Op een speel-
se en afwisselende manier 
worden oefeningen gedaan 
en praktische aanwijzingen 
gegeven
De vier donderdagavonden 
(16, 23, 30 november en 7 
december) zijn bedoeld 
voor iedereen die kennis 
wil maken met meditatie 
of zich er verder in wil ver-
diepen.  De kosten zijn 80,- 
euro per persoon.
De Nieuwe Lente- Centrum 
voor Vitaliteit & Gezond-
heid, Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede.
Voor vragen of aanmelden: 
info@yogaheemstede.nl of
hanshopman@xs4all.nl of 
kijk op:
www.yogaheemstede.nl.

Media Café
Heemstede - Donderdag 9 
november is er om 13.30 uur 
een Open Inloop bij het Me-
dia Café bij WIJ Heemstede, 
hier kunt u terecht met al uw 
vragen over uw computer, ta-
blet en smartphone. 
Het Media Café wordt ge-
organiseerd i.s.m. de Biblio-
theek Zuid Kennermerland 
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de en is gratis. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.
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Auteursbezoek
Donderdag 2 novem-
ber Thomas Verbogt over 
zijn boek ‘Hoe alles moest 
beginnen’, Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Toegang: 5,- 
euro. 20u. Reserveren: in-
fo@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. 

Vrijdag 3 november Nel-
leke Noordervliet in Tref-
puntcafé Bennebroek, 
Akonietenplein 1 Benne-
broek. Inloop om 20.30u. 
Toegang vrij.

Dag voor
mantelzorgers
Vrijdag 10 november af-
sluitende dag van ‘Week 
van de Respijt’, speci-
aal voor mantelzorgers uit 
Haarlem e.o, in Philharmo-
nie Haarlem. V.a. 14.15u 
met optreden Ruth Jacott. 
Info: 023-8910610.
Mailen:
info@tandemmantelzorg.nl.

Dementie
Vrijdag 10 november Offi-
ciële opening ontmoetings-
centrum Heemstroom, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemste-
de. 14-16u. Met muziek en 
ontmoeting tussen senioren 
met dementie en hun man-
telzorgers. Gratis toegang.

Film
Woensdag 8 november 
Nocturnal Animals, regis-
seur Tom Ford. 20u. De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 7,- euro entree.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Donderdag 9 november 
film & diner bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. Film over Indiase jon-
gen die verdwaalt in Calcut-
ta. Aanv 16u. Aansluitend 
diner. Kosten:15,- euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Historische vereniging
Donderdag 9 november 
va 19.30u najaarsbijeen-
komst met boekpresentatie 
HVHB in burgerzaal Raad-
huis Heemstede. Toegang 
vrij. Info: www.hv-hb.nl.

Jeugd
Woensdag 8 november 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. 13.30-
15u. Dit keer: snoeptas voor 
Sint Maarten. 5,- euro deel-
name. Aanmelden:
023-5483828.

Kunstlijn
Zaterdag 4 en zondag 5 
november Kunstlijnexposi-
tie met 17 deelnemers in De 
Waag bij KZOD, Spaarne 30 
Haarlem. Thema ‘Zichtbaar-
heid’. V.a. 11u. Off. opening, 
vrijdag 3 november: 16u.

Div. ateliers geopend, in 
Heemstede en Haarlem. 11-
17u. Info:
www.kunstlijnhaarlem.nl.

Div. open ateliers in Oude 
Meelfabriek, 10.30 en 16.30 
uur Glipperweg 94 Heem-
stede.

Kunstlijndeelnemers in De 
Luifel, o.a. Jacintha Reijn-
ders. Zondag met jazzcom-
bo. Bezoektijden: 11-17u. 
Info:
www.kunstlijnhaarlem.nl.

Kijken bij Het Kunstenaars-
gilde, Ger en Fernande Da-
niëls Laas, Voorweg 49A, 
Heemstede.
Info: 023-5286336 (bij afwe-
zigheid Benjamin Kanbier: 
06-22079693).

Lezingen
Donderdag 9 novem-
ber over graancirkcels. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Aanv. 20u. Re-
serveren: www.wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

Mamacafé
Vrijdag 10 november 
Mamacafé Heemstede, te-
vens opening door wet-
houder Kuiper. 10–11.30u. 
Gratis toegang. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Markten en beurzen
Zaterdag 4 november 
Kledingbeurs Jacoba 
School, Lanckhorstlaan 9, 
Heemstede. Inbreng: 9-10u. 
Verkoop: 11.30-12.30u.
Afrekenen: 14.30-15u. Alle 
info: kledingbeursjacoba@
gmail.nl.

Zaterdag 11 november 
Boekenmarkt in Grote of St 
Bavokerk Haarlem. 9-17u 

AgendA vrij toegang. Met komst van 
schrijvers Snijders en Wie-
ner, tussen 12-14u.

Media Café
Donderdag 9 november 
Inloop ism Bibliotheek, vra-
gen over computer en ta-
blet. Herenweg 96 Heem-
stede. Gratis toegang. Re-
serveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Muziek
Zaterdag 4 november 
Serafino Strijktrio in Mu-
seum de Cruquius, 20.15u. 
Kaarten via:
www.cruquiusconcerten.nl 

Zondag 5 november 
Fe(e)stival met Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede, 
Pinksterkerk, Camplaan 
Heemstede. Zaal open: 
19.30u. Kaarten: 15,- euro. 

Zaterdag 11 november 
Violist Mathieu van Bellen 
in de Oude Kerk. Werk van 
o.a. Schumann en Ravel. 
Wilhelminaplein, 20.15u. 
Entree 18,50 euro:
www.podiaheemstede.nl 
of de Theaterlijn:
023–5483838. 

Zondag 12 november 
Optreden Vocaal Ensem-
ble Kwarts ‘Liefde en wee-
moed’, Doopsgezinde Kerk, 
Frankestraat 24, Haar-
lem. 15.30u. Brahms en 
Schumann. Kaarten: www. 
vocaalensemblekwarts.nl: 
12,50 euro vvk en 15,- eu-
ro zaal.

Rouwcafé
Zaterdag 11 november 
Rouwcafé in de foyer van 
de Luifel met optreden van 
zanger Dennis Kivit. 10-
12u. Gratis toegang. Info: 
Ria van Kleef, 06-52306969 
of info@hetrouwcafe.nl en 
www.hetrouwcafe.nl.

Sinterklaasintocht
Zaterdag 18 november 
Intocht Sinterklaas en zijn 
pieten, Herfstlaan bij ‘t Mo-
lentje, 11.30u. Ontvangst 
raadhuis om 12u. Program-
ma: www.heemstede.nl.

Stiltewandeling
Donderdag 2 november 
11-12u. stiltewandeling op 
landgoed Leijduin.
Verzamelen bij gebouw De 
Kakelije, parkeerplaats bij 
Manpadslaan.

Taxaties
Dinsdag 14 november 
Taxatie- en restauratiead-
vies-avond door Lionsclub 
Haarlem-Spaarne, Sein-
wezen, Kinderhuissingel 1 

Haarlem. V.a. 19u. 10,- euro 
entree. Per taxatie-object: 
10,-. Aanmelden:
haarlem.spaarne@lions.nl.

Theater
Zondag 5 november 
Theatershow Ilonka Ory op 
landgoed Oude Slot Heem-
stede, Ringvaartlaan. In-
loop va 19.45u, aanvang 
20.15u. Kaarten:
www.stallestheater.nl.
Gratis entree.

Toneel
Vrijdag 3, zaterdag 4 en 
zondag 5 november ‘Wil-
de Havana’ van Toneel-
groep Perspektief in Haar-
lemmerhouttheater, Van 
Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem. Aanv 20.15u en 
zondag: 14.30u.

Kaarten: 15,- euro via 
www.toneelgroepperspek-
tief.nl of 06-37121253.

Zaterdag 11 en zondag 
12 november ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier per-
sonen, een handjevol per-
soneel en een tafel die niet 
vrijkomt’. Door Alberdingk 
Thijm, Haarlemmerhout 
Theater, V Oldenbarnevelt-
laan 17 Haarlem. 12,50 eu-
ro toegang,
www.alberdingk-thijm.nl of 
06-43544556.

Tentoonstellingen/
exposities
Dinsdag 7 t/m donder-
dag 30 november Expo-
sitie in Raadhuis v Heem-
stede, nav Kunstlijn: Parels 
van de Kunstlijn.

Halloween Disco in zwembad 
een Griezelig groot succes!
Heemstede - Het was afge-
lopen vrijdag 27 oktober een 
echt Happy Halloween feest 
bij SportPlaza Groenendaal.
In de tot griezelhuis omgeto-
verde entreehal wachtten de 
kinderen begeleidt door enge 
griezelgeluiden tot Eucalip-
ta, de bosheks van Groenen-
daal, om 18.00 uur de deuren  
van haar domein opende. 
Meer dan 300 kinderen ver-
maakten zich uitstekend op 
de muziek van DJ Jeffrey uit 
Hillegom die de vele muziek 
wensjes zonder moeite ver-
vulde. Vanaf 20.00 uur kon-
den de stoere waaghalzen 
met een zwemdiploma zich 
ook vermaken in het wed-
strijdbad waar zij de uitda-
ging aan gingen met de pira-
tenrun. Veel kinderen brach-
ten een bezoekje aan de keu-
ken van de bosheks waar zij 
tussen de muizen potten met 
rattenkeutels, hondenhaar, 
dove oren drilpudding met 
spinnen zagen.
Op tafel stond haar glazenbol 
die zij even, heel spannend, 
mochten aanraken!

Fay Bakker won met haar 
spreuk: Hocus Spocus Pa-
leisje ik wens voor mij en mijn 
vriendinnen een ijsje …. de
toverspreukenwedstrijd en 
kon zij samen met haar zes 
vriendinnen genieten van 
een heerlijk ijsje met natuur-
lijk disco spikkels.
Toen om 21.30 uur de laatste 
muzieknoten afstierven en 
alle broodjes griezelworst en 
glaasjes smurrie waren ge-
nuttigd ging het licht aan en 
zwaaide Eucalipta haar stoe-
re gasten uit.
Zij gaf aan  hen allen nog 
een appeltje voor onderweg 
die aangeboden werd door 
Albert Heijn van de Bleker-
vaartweg in Heemstede.
Niet ieder kind vertrouwde 
de appels want ja we weten 
wat er met Sneeuwwitje ge-
beurde toen die een appel 
aanpakte van een heks
Heel de avond zijn er in en 
om het zwembad foto’s ge-
maakt u vindt daar meer in-
formatie over op de face-
bookpagina van SportPlaza 
Groenendaal.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 november 2017

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Bijeenkomst ’Succesvol zzp’en’
- Ik val op in Heemstede
- Bestemmingsplan Reggelaan 
 14 vastgesteld

Raad bespreekt begroting gemeente op 
2 en 3 november 
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? Dit 
staat in de gemeentelijke begroting voor 2018. 
Op donderdagavond 2 november vanaf 19.30 
uur en vrijdagmiddag 3 november vanaf 13.00 
uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. U 
bent van harte welkom om de vergadering (in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. 

Op www.heemstede.nl/begroting2018 vindt u 
de complete begroting, waar u digitaal doorheen 
kunt ‘klikken’.

In het weekend van 4 en 5 november 2017 zetten 
kunstenaars uit Haarlem en omgeving tussen 11.00 
en 17.00 uur hun deuren open voor het publiek. U 
kunt solo- en groepstentoonstellingen bezoeken 
in open ateliers, galeries en musea. Kijk voor een 
compleet overzicht op www.kunstlijnhaarlem.nl 
Aansluitend is op werkdagen tussen 7 november 
2017 en 30 november in het raadhuis van 
Heemstede de expositie ‘Parels van de Kunstlijn’ 
te zien. Let op: het raadhuis is tijdens het 
Kunstlijnweekend niet open.

4 en 5 november 
Kunstlijnweekend

Iedereen heeft 
wel een idee!
Iedereen uit Heemstede met een goed 
idee voor de straat, de buurt of zelfs 
heel Heemstede maakt kans op 500 
euro. Dus doe mee! Met het winnende 
idee gaan we samen aan de slag. Meer 
info en voorwaarden? 
Kijk op: www.heemstede.nl/idee 
Indienen voor 4 december.

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.



Val jij op in 
Heemstede?
De fietser is een kwetsbare deelnemer 
aan het verkeer. Zien en gezien worden 
is voor fietsers daarom van groot 
belang. Met de ‘donkere dagen’ in het 
vooruitzicht is het goed om aandacht 
te besteden aan goed werkende 
fietsverlichting. Controleer je verlichting 
voordat je de weg op gaat. Een boete 
voor het rijden zonder licht (voor 
kinderen tot 16 jaar) is € 37. Voor een 
volwassene is dit € 64.

Vrijdag 10 november
Binnenlopen bij de burgemeester
Vanwege behandeling van de begroting in de gemeenteraad op 2 en 3 
november is de maandelijkse inloopochtend van burgemeester Marianne 
Heeremans verplaatst naar vrijdag 10 november. U bent dan van 10.00 
tot 12.00 uur welkom 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.

Ook voor Heemsteedse zzp’ers
Bijeenkomst ‘Succesvol zzp’en’ 
in Haarlem
Op woensdag 15 november organiseert de Kamer van Koophandel samen met 
Gemeente Haarlem het event ‘Succesvol zzp’en’. Van 17.00 tot 21.00 uur kunnen 
ondernemers presentaties bijwonen, de informatiemarkt bezoeken en netwerken met collega-
ondernemers. Deze gratis bijeenkomst vindt plaats in de Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, 
2011 GR Haarlem. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kvk.nl/zzpevent

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een 
verbouwing in uw straat komt? Of dat uw buurman 
een uitbouw gaat maken? 
Met de Omgevingsalert-app kunt u snel op de 
hoogte blijven van de laatste bekendmakingen en 
omgevingsvergunningen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor 
bekendmakingen

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Herenweg
- ter hoogte van bushalte Eykmanlaan: een 

merkloze zwarte damesfiets
- ter hoogte van bushalte Kadijk: een blauwe 

herenfiets, merk Sparta en een zwarte 
damesfiets, merk Old Fashion

- ter hoogte van 141: een zwarte damesfiets, 
 merk Azonic

Meijerslaan
- ter hoogte van 154: een zwarte damesfiets, merk 

Robuust, een witte damesfiets, merk Sparta en 
een zwarte damesfiets, merk Loveland

Maaslaan
- ter hoogte van 2: een zwarte herenfiets, 
 merk On the Road

Glipper Dreef
- ter hoogte van 125: een grijze damesfiets, 
 merk Batavus

Laan van Bloemenhove
- ter hoogte van 34: een groene damesfiets, 
 merk Yamaha

Zandvoortselaan
- ter hoogte van 12: een zwart/grijze damesfiets, 

merk Oxford, een groene damesfiets, merk Sparta 
en een zwarte merkloze damesfiets

- ter hoogte van 67: een witte damesfiets, 
 merk Highlander
- ter hoogte van 73: een zwarte damesfiets, merk 

President, een groene herenfiets, merk Oscar, een 
merkloze zwarte damesfiets en een merkloze 
roze damesfiets

- ter hoogte van 119: een zwarte merkloze 
damesfiets

- ter hoogte van 160: een bruine damesfiets, 
 merk Gazelle
- ter hoogte van 169: een zwart/grijze damesfiets, 

merk Eleganca, een zwarte merkloze damesfiets 

Van den Eijndekade
- ter hoogte van 1: een grijze herenfiets, merk 

Gazelle, een grijze damesfiets, merk City Lady, 
een groene damesfiets, merk Gazelle, een blauwe 
damesfiets, merk Puch

- ter hoogte van 91: een rode merkloze damesfiets 
en een paarse damesfiets, merk Fashion

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 15 november 2017 de gelegenheid 
hun fiets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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Bestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ vastgesteld
Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en wethouders 
van Heemstede bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Reggelaan 14 te Heemstede’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0201 op 19 
oktober 2017 heeft vastgesteld. 

Waarvoor is het bestemmingsplan opgesteld? 
Het perceel Reggelaan 14 (bestaande uit 14 en 
14a) was jaren in gebruik voor een peuterspeelzaal, 
maar dat gebruik is beëindigd. Momenteel 
wordt het gebouw gebruikt voor de huisvesting 
van statushouders. Per 1 juli 2018 houdt dat 
gebruik op. Het perceel is daarna niet langer 
nodig voor gemeentelijke doeleinden en kan 
om die reden worden verkocht. Het perceel 
wordt geschikt gemaakt voor de bouw van 
een duurzame woning. Om het gebruik en de 
bouwmogelijkheden op het perceel te wijzigen, is 
een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien? 
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar “Een plan bekijken” en dan naar 
“Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op ‘ID’ en vul 
‘NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0201’ in om het plan 
te bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 
donderdag 2 november 2017 tot en met woensdag 
13 december 2017 ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen van 
donderdag 2 november tot en met woensdag 13 
december 2017 tegen dit besluit beroep instellen. 

Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunt u ook digitaal in beroep gaan. Dat kan 
alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) worden 
gevraagd bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, als 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, behalve als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer 023 -548 57 58. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met 
vermelding van ‘Reggelaan 14’.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
Eykmanlaan
- 6 essen in de zuidelijke groenstrook langs 

de Eykmanlaan, tussen Romeinlaan en 
Kohnstammlaan. De bomen zijn sterk aangetast 
door de essentaksterfte. Herplant met andere 
boomsoort en renovatie groenstrook volgen in 
het najaar van 2018.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
15 november 2017 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via 023- 548 57 78. 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Intocht Sinterklaas
Op 30 oktober 2017 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen voor de 
intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 
2017. De vergunning is verleend op grond 
van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. In verband hiermee zal op zaterdag 18 
november 2017, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de Herfstlaan (tussen Groenendaalkade en 
Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de Molenlaan 
(vanaf Zomerlaan) van 11.00 uur tot 12.30 uur 
afgesloten worden voor autoverkeer. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken via telefoonnummer 
(023) 548 56 07.

Aankomst met de boot
Om 11.30 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). 
Om 12 uur ontvangt burgemeester Marianne 
Heeremans de Sint op het Raadhuisplein. 
Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij Händellaan 172 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor 
de bewoner

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot en 
met 8 december ter inzage in het raadhuis van 
Heemstede. Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Ontwerpbesluiten kinderdagverblijf 
Johan Wagenaarlaan 1
Weigeren permanente omgevingsvergunning, 
verlenen tijdelijke omgevingsvergunning 
en gedogen kinderdagverblijf Johan 
Wagenaarlaan 1.

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding 
kinderdag verblijf van 10 naar 14 kinderen
91850 uitbreiding kinderdag verblijf
  Johan Wagenaarlaan 1

Het kinderdagverblijf is al enige tijd in gebruik 
voor 10 kinderen. Voor 14 kinderen is een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
bouwwerken vereist. Het gebruik is echter 
ook in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning om 
af te wijken van het bestemmingsplan wordt niet 
verleend.
De gemeente heeft echter eerder bij de eigenaresse 
het vertrouwen gewekt dat een kinderdagverblijf is 
toegestaan binnen het bestemmingsplan. Daarom 
wordt het bestaande gebruik voor 10 kinderen 

gedoogd. Omdat al afspraken zijn gemaakt voor 14 
kinderen geven wij tot 1 april 2018 de tijd hiervoor 
andere oplossingen te zoeken. Omdat voor meer 
dan 10 kinderen een vergunning voor brandveilig 
gebruik noodzakelijk is willen wij dit tijdelijk 
vergunnen.

Drie ontwerpbesluiten, indienen zienswijzen 
mogelijk
De volgende ontwerpbesluiten liggen van 
donderdag 2 november tot en met woensdag 13 
december 2017 ter inzage. In deze periode kunnen 
belanghebbenden zienswijzen indienen.

Op de aanvraag: 
- Weigering van een permanente 

omgevingsvergunning voor het kinderdagverblijf
- Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning voor 

het kinderdagverblijf tot 1 april 2018 voor 
maximaal 14 kinderen

- Gedogen kinderdagverblijf voor maximaal 
 10 kinderen vanaf 1 april 2018



Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging
Heemstede - Op donderdag 
9 november houdt de Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB) de na-
jaarsbijeenkomst 2017 in de 
burgerzaal van het raadhuis 
van Heemstede. Vanaf 19.30 
uur is iedereen (leden en 
niet-leden) welkom voor kof-
fie of thee. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur, toegang 
is gratis. Op het program-

ma staan: Van vroeger tot 
nu, een video gemaakt door 
Daan Posthumus en Daan 
Frietman, leerlingen van Ha-
geveld. Een toelichting op het 
jaarprogramma van de HVHB 
in 2018 en de presentatie van 
een nieuw boek: Heemstede 
Vooruit! Anja Kroon, Marc de 
Bruijn en Wim de Wagt, drie 
van de zes auteurs, lichten 
een tipje van de sluier op van 

hun nieuwe onderzoeken en 
laten onbekende foto’s zien. 
Het eerste exemplaar van het 
boek wordt overhandigd aan 
wethouder Christa Kuiper.

Heemstede Vooruit! is deze 
avond ook te koop zijn en la-
ter verkrijgbaar in de lokale 
boekhandels.
Info: www.hv-hb.nl

Lezing ‘Mysterie van de 
nieuwe graancirkels’
Heemstede - Onderbouwd 
met feiten en prachtig beeld-
materiaal (ook van UFO’s!) 
kunt u een avond lang genie-
ten van de prachtige ontwik-
kelingen en de huidige stand 
van zaken rondom dit won-
derlijke fenomeen: graancir-

kels. Kom naar WIJ de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 9 november voor 
deze lezing. De entree is 10,- 
euro en de aanvang 20.00 
uur. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

Dagopvang senioren met dementie
Feestmiddag Ontmoetingscentrum 

Heemstroom & WIJ Heemstede
Heemstede - Afgelopen zomer  is de grote 
ruimte in activiteitencentrum de Molenwerf 
van WIJ Heemstede helemaal opnieuw in-
gericht. Ontmoetingscentrum Heemstroom 
is daar erg blij mee. De groep van Ontmoe-
tingscentrum Heemstroom is een dagop-
vang voor senioren met (beginnende) de-
mentie en hun mantelzorgers.

In het informele en gezellige centrum kan 
iedereen zijn of haar verhaal kwijt en hoe-
ven niet steeds uit te leggen wat er aan 
de hand is. Samen met andere bezoekers 

wordt iets leuks ondernomen. Aan de pro-
fessionele medewerkers kunnen specifieke 
vragen gesteld worden. Er wordt een fees-
telijke middag gehouden en wel op vrijdag 
10 november, van 14.00 tot 16.00 uur. Op de 
middag laat het muzikale duo Carmen van 
zich horen. De nieuwe ruimte wordt dan 
ook officieel in gebruik genomen.

Iedereen is van harte welkom! De feestmid-
dag is gratis, consumpties zijn voor eigen 
rekening.
Molenwerfslaan 11, Heemstede.

Theater terug in Het Oude Slot
Heemstede — Het Neder-
huys, voormalig rentmees-
tershuis en vroeger koetshuis 
van het Oude Slot dat in 1978 
in gebruik werd genomen als 
theater en expositieruimte, 
heeft zijn theaterfunctie te-
rug. Theatermaker en singer-
songwriter Ilonka Ory voert 
er elke eerste zondag van de 
maand haar theatershow op. 
Ilonka Ory ontving over de 
jaren duizenden mensen in 
haar eigen Stalles Theater in 
Heiloo en zet haar theater nu 
voort in Heemstede. 

Gratis entree
Theater is voor iedereen. 
Ilonka’s Stalles theater ge-

bruikt het voor deze tijd unie-
ke ‘duit in het zakje’-concept: 
haar gasten betalen geen en-
treegeld maar mogen wan-
neer ze hebben genoten een 
‘duit in het zakje’ doen.
Reserveren voor de komen-
de voorstelling, zondag 5 no-
vember, kan via:
www.stallestheater.nl.

Over Ilonka Ory
Ilonka Ory is theaterma-
ker, singer-songwriter en in-
spiratiespreker. Ilonka heeft 
een unieke donkere stem en 
wordt begeleid door topmu-
zikanten Tim Langedijk (gi-
taar) en Danny van Kessel 
(piano).

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein voor 4, het realiseren 

van een standplaats voor een visverkoopwagen, 
wabonummer 222779, ontvangen 19 oktober 
2017

- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van de 
entree, wabonummer 220079, ontvangen 

 12 oktober 2017
- Jan van Goyenstraat 29, het vervangen 

van de voorgevelpui voor een nieuwe met 
schuifvouwwandconstructie en nieuwe 
gevelbekleding, wabonummer 222440, 
ontvangen 19 oktober 2017

- Meer en Boslaan 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 221360, ontvangen 17 oktober 
2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is op dit 
moment nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Erasmuslaan 12, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding met 
poort, wabonummer 203400, verzonden 

 27 oktober 2017

- Haringvlietplantsoen 6, het dichtzetten van 
het tussenstuk tussen woning en berging, 
wabonummer 211441, verzonden 27 oktober 
2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 
verdieping, wabonummer 143114, verzonden 

 27 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’.
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