www.brantjeswijn.nl

Tel. 023-8200170

www.heemsteder.nl
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TroTs van de keurslager
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0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Kalfssukade
100 gram

2.

00

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

DE LEUKSTE KRANT
VAN HEEMSTEDE

Robert Paagman ruimt zwerfvuil,
eigen initiatief voor Serious Request

Gezellige

KERSTSHOW!
ZONDAG 30 NOV

in zijn directe omgeving en deponeert dat dan in de daarvoor
in de buurt staande vuilbakken,
of brengt het naar de vuilnisophalers als zij iets hebben verloren of, als het groot is, brengt
het naar de gemeentewerf. Rob
is ook actief bij Paswerk, waar
hij een dag in de week kaarsen
maakt. Die zij zo mooi dat hij bijna uitverkocht was tijdens de
herdenkingsavond (19 november) op de begraafplaats.
Serious Request
Onlangs kwam Rob met een
grandioos idee. Hij wil graag iets
doen voor Serious Request. Een

KOZIJNEN
NODIG?
DAKKAPEL
NODIG?

*
NU 6% BT W

OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WWW.DEOOSTEINDE.NL

Vondelweg 540
2026 BH HAARLEM
023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
*

vraag naar de voorwaarden

vergoeding vragen bij iedereen
in zijn directe omgeving voor
zijn activiteiten met betrekking
tot het verzamelen van zwerfvuil.
Gewoon voor Serious Request.
Maar mag dat eigenlijk wel?
Hij stapte naar de gemeente en
kreeg een speciale vergunning
om zijn idee en doelstelling waar
te maken. Bij B&B Print en Office aan de Binnenweg in Heemstede maakten ze een brief met
uitleg over zijn actie. B&B Print
en Office deed dit gratis en gaf
Robert 300 prints, die hij vervolgens bij 300 bewoners in zijn
buurt uitdeelde. Hij gaat nu alle
adressen af om bij de bewoners
geld op te halen voor zijn actie.
Uiteraard hoopt Rob dat alle
bewoners in zijn buurt hem rijkelijk belonen, zodat hij met
een forse hoeveelheid geld naar
de Grote Markt in Haarlem kan
gaan, om dit vervolgens af te
geven bij de programmamakers van Het Glazen Huis.
Als Rob dus bij u aanbelt,
schroomt u dan vooral niet om
gul uw portemonnee te trekken om Rob met zijn actie voor
het goede doel te ondersteunen. Laat hem dus niet met
lege handen staan! Wat een gaaf
initiatief!
Ton van den Brink

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

Open
dag
A.s. zaterdag
12.00-15.00 uur
e6,00 per uur

BAMBAM &
PEBBLES
kinderOpvang

Johan Wagenaarlaan 1
Tel. 023-5401140

Deze week in De krant!

Foto: Michel van Bergen

Heemstede - Robert Paagman is een hartstikke leuke en
enthousiaste vent die al 25 jaar
bij Albert Heijn Bennebroek de
schappen vult en daarvoor enige tijd geleden een onderscheiding kreeg van het bedrijf. Rob
voelt zich betrokken en verantwoordelijk voor alles wat in zijn
omgeving Dr. Schaepmanlaan
gebeurt. Overal is hij een graag
geziene gast. Een van de dingen waar Rob zich bijzonder
aan stoort, is het afval dat mensen op de straat achterlaten. Elke week loopt hij zijn ronde en
zonder enige uitzondering verzamelt hij wekelijks al het zwerfvuil

STOMERIJ EN
WASSERIJ

Fietser zeer ernstig gewond
Heemstede – Een fietser is
maandag 24 november aan het
begin van de avond zeer ernstig
gewond geraakt na een val. De
man kwam rond zes uur ten val
op de Leidsevaartweg in Heemstede. Bij zijn val raakte hij een
middengeleider tussen het fietspad en de weg.
Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amster-

**

dam, zijn ingezet om assistentie te verlenen. De man is door
ambulancepersoneel gestabiliseerd waarna hij met spoed naar
het ziekenhuis is overgebracht
voor verdere behandeling. Een
trauma-arts is met de ambulance meegereden naar het
ziekenhuis. Het is nog onduidelijk waardoor de man ten val is
gekomen.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4+5.

**
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CD Hageveld Records uitgereikt
Heemstede – Burgemeester
Heeremans heeft vrijdag 21
november op college Hageveld de eerste cd ‘Hageveld
Records’ gekregen.

Samen met negen talentvolle
scholieren en de muzikanten van
de band ‘Tinseltown’ heeft Remy van ‘t Hoff deze cd gemaakt.
Op de schijf staan tien individue-

le nummers en een groepsnummer. Tijdens Hagefest, een dag
in het teken van het goede doel
voor 3 FM Serieus Request, werd
de cd tevens voor het eerst verkocht, voor 10,- euro.
De totale opbrengst gaat naar
het goede doel. De verwachtingen waren hoog, de animo was
nog veel groter.
Ruim 300 exemplaren kregen
de eerste dag een nieuwe eigenaar. Verder gaat de verkoop via
de winkels aan de leukste winkelstraat van Heemstede, die
de productiekosten hebben gesponsord, en via de webshop
op www.hageveldrecords.nl. Na
twee dagen waren bijna alle
exemplaren verkocht! Een tweede persing komt in de loop van
deze week weer in de verkoop.
Vrijdagochtend werd op de radio
van RTV NH veel aandacht aan
de cd besteed. Er is enorm veel
muzikaal talent in Heemstede, zo
was het oordeel. Kijk ook op de
Facebookpagina Hageveld Records staat de laatste info en
veel foto’s.

COLOFON
van 1930

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 30 november, 10.00
uur: lekenpreken.
Zondag 7 december, 10.00 uur:
Ds. M.A. Smalbrugge. Na de
dienst: Aan tafel met…
Zondag 14 december, 10.00
uur: Ds. M.A. Smalbrugge
www.adventskerk.com

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

Het Trefpunt
Regio - Zondag 30 november, aanv. 10u., Akonietenplein
1 Bennebroek. Met dr. A. van
Egmond. Eerste zondag van
Advent. Met Kindercafé.
Zie ook www.pkntrefpunt.nl

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

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 30 november. Eerste Adventszondag. Om 10.00 uur in Oude
Kerk: ds. A. Molendijk, m.m.v.
de cantorij Crèche. Voor kinderen tot 4 jaar en Kinderkring
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Onbekend Heemstede

Wilhelminaplein toen en nu (1)
Van de Camplaan, waar we tot
aan de Dreef zijn gekomen vorige week, stappen we nu over
op het Wilhelminaplein waar ook
diverse winkels e.d. hebben gezeten en soms nog zitten.
Ook hier maken we dankbaar
gebruik van de Facebookpagina’s “Nostalgisch Heemstede”,
“Je bent Heemstedenaar als…..”
en het NHA koppelen we de
foto’s van toen met de situatie
van nu. Ook van de persoonlijke
archieven van Johan van Schie

maken we gebruik en zullen dat
aangeven.
Voor we de winkeltjes gaan behandelen laten we eerst een
fragment van een luchtfoto zien
van het Wilhelminaplein uit de
verzameling van Johan. De maker van deze foto is Eduard van
Worp. Het is een foto uit het jaar
1980. De huisnummers van het
Wilhelminaplein beginnen bij de
twee panden recht tegenover de
Oude Kerk (1 en 3), voordat de
weg overgaat in de Voorweg. Bij
Schagen begint 2. We behan-

www.kerkpleinheemstede.nl

delen in deze serie eerst even
de oneven nummers en daarna
de even nummers. Namens het
HVHB hopen we weer op vele
reacties van u als lezer.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u mailen naar
de Historische Vereniging Heem-

stede-Bennebroek
(webmaster@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.
Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere lezers wel
aanvullingen. Zo proberen we
alle winkeltjes op een rijtje te
krijgen.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Sinterklaas op de Glip
Heemstede – Bij supermarkt de Koning en slagerij van der
Werff wordt het woensdag 3 december een gezellige middag.
Niemand minder dan Sinterklaas en zijn pieten komen op die
dag tussen 14.00 en 16.00 uur langs voor alle kleine kinderen.
Ben je er ook bij? En vergeet niet om je kleurplaat aan Sinterklaas te geven! Die kun je vanaf nu al ophalen bij de kassa van
De Koning of vraag hem bij de toonbank van de slagerij. Tijdens
het bezoek van Sint en zijn pietermannen is er voor elk kind
trouwens een cadeautje. Tot woensdag 3 december! Slagerij van
der Werff en supermarkt De Koning, Glipperdreef 105.

‘Heemstede herdenkt’
Heemstede - Volgens Jos Willemse, opzichter van de begraafplaats aan de Herfstlaan, was het
aantal bezoekers verdubbeld.
Naar schatting zeker zeshonderd mensen kwamen woensdagavond naar de begraafplaats
om overledenen te herdenken.
Uit eigen kring, uit de straat, het
dorp of van de ramp MH 17? In
twee diensten hield dominee
Pieter Terpstra twee voordrachten. Niet als predikant, maar als
Heemstedenaar. Hij vroeg zich af
wat we gedenken. “Niet iemand
in het bijzonder wordt herdacht,
maar telkens als dat wel gebeurt,
wordt duidelijk hoe belangrijk
het is om stil te staan bij leven en
dood. Want altijd maakt de dood
een einde aan het leven, aan het
verhaal van een mens. Van een
uniek mens, een bijzonder mens.
Een mens die geluk heeft gekend en ongeluk, die liefde heeft
ontvangen, liefde heeft geschonken. Een mens. En dan is er vandaag dit moment. Een moment,
“uitgehakt in de drukte van al-

ledag”. Deze avond waarop wij
herdenken. En net als eens bij
de uitvaart doet ieder dat op de
eigen manier. Op allerlei manieren proberen mensen de herinnering aan hun overleden geliefden levend te houden. Iemand
ontsteekt een kaars- een ander
staart naar de steen. Weer een
ander drukt nog maar eens een
foto aan het hart en huilt zachtjes. Ergens bidt iemand en houdt
zich vast aan verhalen uit de Bijbel, of een ander heilig boek.”
Rouw is liefde zonder adres
“Zo doet ieder op zijn eigen manier recht aan het leven van een
ander. Zo markeren wij dat dat
leven niet zomaar is geleefd. Iemand zei eens: rouw is liefde
die geen adres meer heeft. Vanavond zijn wij zo samen: om onze liefde te uiten. Toen die ene
stierf, hield er veel op; sommigen vermoeden nog een hemel,
een bestaan na dit bestaan, anderen geloven dat het na het hier
en nu voorbij is. Maar wat blijft,

Kerkbollenveiling goed
voor nieuwe verwarming
Heemstede – Het modewoord
participatie werd 138 jaar geleden bij de eerste kerkbollenveiling van de St. Bavoparochie
niet gebruikt. Was ook niet nodig want de parochianen deden
toch wel mee. Vrijdagavond was
de zaal van het EHBO-gebouw
naast de Bavokerk tot de laatste stoel bezet met parochianen
die tegen elkaar of soms tegen
zichzelf opboden om er een zo
best mogelijke verwarming voor
de kerk uit te slepen. Met de opbrengst van 14.500 euro kom je
al een heel eind. Daar was iedereen tevreden over! Meer dan

350 kavels gingen in hoog tempo
door de veilingmolen onder toe-

van al die doden die wij vandaag
gedenken is hun naam. En wanneer wij hun naam noemen, verbinden wij ons leven een beetje aan dat van hen. In hun naam
leven zij voort. Meer dan in de
uitgehakte letters in de steenleven hun namen voort in onze harten.” Langs de met lampjes en kaarsen verlichte paden
konden de bezoekers over de
begraafplaats naar de herdenkingsboom, waar de kaartjes ingevuld konden worden met hun
wensen en emoties. Veel teksten
met woorden als `missen, voor
altijd, xxxkusje`, om te hangen
aan de vele takken van de herdenkingsboom.
Een herdenking, mogelijk gemaakt door de wethouder Pieter
van de Stadt, gemeente Heemstede en verzorgd door uitvaartondernemingen Brokking &
Bokslag en Erika, de medewerkers van de begraafplaats, Paswerk, Mariska Pool en het koor
Voci Vivaci uit Haarlemmermeer.
Ton van den Brink
zicht van notaris mr. E.H Huisman. Gekke prijzen voor zelfgemaakte appeltaarten, dwaze noteringen voor bloembollen, waar
zelfs economen geen bal van
snappen. Hoeft ook niet als het
voor een goed doel is.
Ton van den Brink

Casca Nova woensdagavondfilm
Bijna iedere week draait er
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, een film
in de Theaterzaal. Op woensdag 3 december is dat een komische dramafilm over een bizar moment in het leven van
een president van de Verenigde Staten.
Aanvang: 20.00 uur. Entree
6,50 euro. Duur van de film: 95
minuten. Voor meer informatie
over de titel of het onderwerp
van de film of om te reserveren kunt u bellen op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.
023-548 38 28 kies 1.
Casca-lezing voor senioren: Jan Steen, de
verhalenverteller
Jan Steen, een van de meest
populaire schilders van de

Gouden Eeuw, keek met humor naar de wereld om hem
heen. Hij schilderde bij voorkeur taferelen vol Hollandse gezelligheid. Rommelige
huishoudens, schalkse meisjes, warme bakkers en pleziermakers in de kroeg. Maar
hij had ook oog voor de ernst
van het leven. Er zijn ook stille en intieme stukken van zijn
hand bekend. In al dat levensechte schilderwerk leren we
Jan Steen tijdens deze dialezing door Aukje Bos-Gertsema kennen als verhalenverteller. Tot 8 januari 2015 presenteert Museum Bredius in Den
Haag een tentoonstelling waar
werk van Jan Steen te zien is.
Deze Trefpunt-Casca lezing
is op dinsdag 9 december bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede om 14.00 uur.
De entree is 4,- euro. Opgeven
kan telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. (023)
528 38 48 kies 1.

Wereldwinkel Heemstede voor
fairtrade decembercadeaus
Heemstede - Voor uw decembercadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen in
Azie, Afrika en Latijns-Amerika
bent u bij Wereldwinkel Heemstede aan een vertrouwd adres.
Naast leuke Sinterklaascadeaus
zijn er al volop kerstartikelen.
Al 36 jaar verzorgen vrijwilligers
de verkoop van fairtrade cadeauartikelen en levensmiddelen in
Heemstede. In 1978 begonnen in
de Appelkamer aan de Koediefslaan en via een tijdelijke behuizing aan de Binnenweg (waar nu
de Binnendoor is) sinds 1984 in
het pand aan de Raadhuisstraat
29. Alweer 30 jaar een vertrouwde plek, aan het begin van de
winkelstraat.
Nog altijd is de doelstelling actueel: ‘Producenten een eerlijke
prijs betalen, waardoor zij een
menswaardig bestaan op kunnen bouwen’. De producten worden gemaakt met respect voor
mens en milieu. In de Wereldwinkel vindt u steeds weer nieuwe producten van nieuwe pro-

jecten, daardoor slaagt u vast
en zeker voor grote of kleine,
mooie of praktische cadeautjes.
Ook voor kerstpakketten kunt u
evenals voorgaande jaren in de
Wereldwinkel terecht.
Wereldwinkel Heemstede is
open van dinsdag t/m zaterdag en tot de kerstdagen ook
op maandagmiddag. Kijk op de
website wereldwinkelheemstede.nl voor meer informatie.
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ZONDAG
30 NOVEMBER OPEN
HILLEGOM en VIJFHUIZEN, NU IEDERE ZONDAG OPEN T/M 14 DECEMBER

(12.00-17.00)

Aanb. geldig van 26-11 t/m 02-12 2014 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

Gezellige

KERSTSHOW!

KUNSTKERSTBOMEN
KUNSTKERSTBOOM JAMESON PINE
185 CM HOOG
3 JAAR GARANTIE

39.

VAN 55,00 VOOR

95

KOM KIJKEN IN
ONS
KUNSTKERSTBOM
ENBOS
DE KEUZE IS EN
ORM!

LEUK VOO
R DE KIN
DEREN!

VOLOP KERSTBALLEN!

25%

VROEGKOOP
KORTING

KERSTMAND
KERSTMAND INCL
KERSTBOOMVORM
(EXCL. PLANT)

Openingstijden:
ma. t/m woe. 09.00 - 18.00 uur
do. of vrij. 09.00 - 21.00 uur
zat.
08.30 - 17.00 uur

Let op! Donderdag koopavond in Vijfhuizen en vrijdag koopavond in Hillegom. Doorlopend tot 21.00 uur
WWW.DEOOSTEINDE.NL | VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS
Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom
(grens Bennebroek) Tel. 023-5846338

3.

VAN 7,95 VOOR

E
COMPLET
VOOR HET
JK OP
KI
T
EN
ASSORTIM
WWW.
NE.NL
NDEONLI
DEOOSTEI

Schipholweg 1088, 2141 BG Vijfhuizen
(grens Haarlem) Tel. 023-5581528

1001

95

SINTERKLAASTIPS!!
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Modetalent zoekt ondersteuning
Heemstede –Vierentwintig studenten Fashion Design van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten zijn momenteel druk met de
samenstelling van hun Collectie Arnhem 2015 die als een volwaardig label wordt getoond tijdens Amsterdam Fashion Week
in januari. Een van de jonge modetalenten is de 22-jarige Sandra Zomer uit Heemstede. Volgens haar is er traditioneel veel
nationale en internationale belangstelling in de pers voor het
ambitieuze design van de Hogeschool. Sponsoren zijn echter
essentieel voor de realisatie van
het project. Personen en bedrijven die jong creatief talent willen ondersteunen kunnen zich
bij haar melden.
Veel details van de nieuwe collectie willen de studenten nog
niet prijsgeven, maar dat het
een kleurrijk geheel met veel
print zal zijn, kan Sandra alvast
verklappen.”Ieder heeft natuurlijk een eigen inbreng, maar we
houden ons als groep aan het
afgesproken concept ‘Grid Print’.
Volgens onze filosofie is het leven een grid en vormen wij ons
naar de lijnen ervan. Onze identiteit is elastisch. Het grid verzwelgt en camoufleert ons en
maakt ons deel van het geheel.
We kunnen niet zonder individualiteit maar ook niet zonder
groepsgevoel. De mens is een
van de vele nummers in het grid,
een driedimensionale vorm gevangen in tweedimensionale data. We gebruiken technologie om
alles te rangschikken, maar vragen onszelf af wat er gebeurt als
die ordening verstoord raakt.”
Sandra Zomer kreeg meer dan
gewone belangstelling voor mode van haar moeder die veel van
de kleding voor haar en haar
broer en zus zelf maakte. “Ik zat
er altijd nieuwsgierig naast, te

kijken wat ze nu weer bedacht.”
De derdejaarsstudente heeft een
voorkeur voor mode uit Scandinavië. Voor haar stage hoopt ze
een plekje te bemachtigen bij de
Deense ontwerper Henrik Vibskov in Kopenhagen. Het valt niet
mee om in deze tijd jezelf te profileren in creatieve beroepen. De
modewereld is daarop geen uitzondering. Toch komt Nederlands talent steeds vaker in de
internationale belangstelling te
staan met namen als Victor &
Rolf en Jan Taminiau. Voorlopig
zijn dat toekomstdromen voor
Sandra. Zij en haar medestudenten Fashion Design zijn volop in
touw met alles wat er komt kij-

ken bij de presentatie van hun
collectie. “Binnenkort starten we
met de casting van de modellen die onze circa 21 outfits gaan
showen. We schakelen castingbureaus in, maar we blijven kritisch, want ook de modellen
moeten wel passen in het plaatje
van ons ontwerp.”
Toekomstige sponsors ontvangen een origineel sponsorgeschenk in de vorm van Grid
Prints en kaarten voor de Amsterdam Fashion Week 2015 in
de Westergasfabriek.
Mailadres voor meer informatie:
collectiearnhem@artez.nl.
Mirjam Goossens

Moderne foto speciaalzaak
opent in Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 2 december opent in Heemstede een
nieuwe fotowinkel. De sfeervolle Binnenweg is vanaf dat moment de plek voor iedereen die
zijn herinnering wil vereeuwigen.
Foto Vincent van Dijk, zoals de
zaak gaat heten, is genoemd
naar de jonge eigenaar met een
eigen visie op fotografie. De zaak
moet voldoen aan moderne eisen in zowel interieur als in aanbod. Daarbij valt te denken aan
digitale fotografie via camera’s
maar ook via tablet of mobiele
telefoon. Ook het printen hiervan
kan bij deze winkel en uiteraard
is daar een bijpassend lijstje bij.

Tevens wordt aandacht besteed
aan het maken van pasfoto’s,
albums en zijn er zelfs fotolijsten
op maat te laten maken. Als welkomstgeschenk krijgen de eerste 150 klanten een goodiebag
met een speciaal voor de opening samengesteld presentje.
Foto Vincent van Dijk vind u aan
de Binnenweg 137 te Heemstede naast Tummers en is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
(10.00-17.30 uur) en op zaterdag
(10.00-17.00 uur).
Meer informatie kunt u vinden
op www.fotovincentvandijk.nl of
kom gewoon langs in de winkel!

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest

Integratieve psychotherapie bij Praktijk de Lente

“Een mens heeft bijna alles zelf in
huis om zijn blokkades op te heffen”

Foto: Arthur van Diest

Heemstede – Iedereen heeft een verwachtingspatroon van
zichzelf en streeft naar een gelukkig leven, waarbij alles in balans is. Maar er zijn ook gebeurtenissen uit je verleden die je
kunnen blokkeren en dit streven in de weg kunnen staan. Integratieve psychotherapie helpt je om deze blokkades te doorbreken.
Nancy Meijs is therapeute en
deed als afgestudeerd orthopedagoog de opleiding integratieve
psychotherapie. “In de integratieve psychotherapie komen diverse inzichten en methodieken
uit verschillende therapierichtingen tezamen”, legt Nancy uit.
“Dat maakt deze therapie kortdurend en effectief. Doordat ik
juist thuis ben in al deze inzichten, kan ik de methodiek kiezen
die van toepassing is op de client. Bij integratieve psychotherapie stem je af op het bewuste deel en het onbewuste deel

van het innerlijk bij een cliënt.
Meestal zit de pijn van een blokkade, probleem of klacht in het
onbewuste deel. Iemand kan iets
hebben meegemaakt, bijvoorbeeld in zijn of haar jeugd. Deze ervaringen zijn weggestopt,
niet goed verwerkt en zijn de
trauma’s die de klachten, pijn of
blokkades veroorzaken. Integratieve psychotherapie hanteert
een aantal methodieken om deze blokkades in het onbewuste
deel op te sporen, door middel
van open gesprekken, maar er
kan ook gebruik gemaakt worden van trance/hypnose, waarbij de cliënt in een ontspannen
staat wordt teruggebracht naar
het onbewuste deel van zichzelf
waar de blokkade of het trauma
is weggestopt. Het is vaak angst,
die een bescherming biedt aan

iemand maar ook juist de pijn en
blokkade veroorzaakt. Ik luister
naar de cliënt, veroordeel niet en
leer de cliënt in meer mogelijkheden te denken: handvatten om
zijn probleem of blokkade op te
heffen uit zijn eigen kunnen. Ieder mens heeft bijna alles in huis
om zijn blokkades op te heffen,
je moet alleen weten hoe. Hoe ga
je zelf iets aan jezelf veranderen
om met deze pijn om te gaan. Ga
jezelf eens voelen om je balans
terug te vinden. Ik werk met zowel pubers als volwassenen. Je
ziet bij pubers dat deze te veel
prikkels ontvangen en daardoor
bijna burnt out kunnen raken.
Bijvoorbeeld door hun smartphone: dan komt er weer een ap-

pje binnen, of een berichtje, een
voortdurende blootstelling en
een teveel aan prikkels. Het eerste wat ik doe is vertellen om die
telefoon weg te leggen. Leren
hoe je grenzen moet stellen. Je
pijn erkennen en luisteren naar
je kwetsbaarheid om je balans
terug te vinden: dat is eigenlijk
de kern van de integratieve psychotherapie”.
Praktijk de Lente, Valkenburgerlaan 73, Heemstede. Nancy Meijs is te bereiken op 06-24712972
of per e-mail: info@nancymeijs.nl. Meer informatie op www.
nancymeijs.nl en www.praktijkdelente.nl.
Bart Jonker
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Herdenken op de begraafplaats:
serene rust, ondanks vele bezoekers
verlicht, dan geeft dat een extra
dimensie aan het begrip rouwen.
Op woensdagavond 19 novem-

ber bestond de mogelijkheid het
kerkhof te bezoeken, kaarsjes te
branden bij de graven en urnen
of gewoon even overpeinzen bij
de klanken van stemmige muziek. Het was druk deze avond
op de met kaarsjes en lampjes
verlichte paden. Er stonden her
en der vuurkorven en een herdenkingsboom waar de mensen,
die dat wilden, een zelf geschreven tekst aan konden ophangen.
Het koor Voci Vivaci zong in de
aula, bij de urnentuin harpiste
Mariska Pool.
Medewerkers van de begraafplaats, Paswerk en uitvaartverzorger Brokking & Bokslag zorgden dat alles vlekkeloos verliep.
Bij de ingang ontvingen bezoekers draagbare kaarsjes en was
er koffie, thee en warme chocolademelk. Het geheel straalde, ondanks de vele bezoekers,
een serene rust uit. Geen lawaai,
geen harde gesprekken gewoon
rust zoals dat past op een begraafplaats. Vele inwoners van
Heemstede en daar buiten namen deze unieke gelegenheid
te baat om eens op een andere wijze hun dierbaren te herdenken. De bijzondere avondopenstelling, die voor de tweede
maal werd gehouden, verdient
zeker het komende jaar een vervolg. Het blijkt in een behoefte te
voorzien.
Eric van Westerloo

Agnes Prins en Dorcas Kringloopwinkel
winnen de vrijwilligersprijzen
Heemstede – Na tien jaar kreeg
Steunpunt Vrijwilligers een nieuwe naam die bij de uitreiking van
het vrijwilligersprijzen, donderdag 20 november, direct werd
onthuld door wethouder Christa Kuiper en coördinator Steunpunt Vrijwilligers, José van Duin.
Ze draaiden een bord om en
voor iedereen duidelijk, vanaf nu
dus: Vrijwilligerspunt Heemstede. Voor de tiende keer kwamen
uit het grote vrijwilligersarsenaal
dat Heemstede heeft, een aantal genomineerden naar voren.
Met een jury die was samengesteld uit de winnaar van vorig
jaar Wim Schrama (Heemsteedse Reddingsbrigade), Janny Rosendal (De Zonnebloem, afdeling Berkenrode), Claire Leenen (Stichting de Baan) en José van Duin (coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede). Er waren twee categorieën.
Samenwerkingsproject en Verbindende vrijwilliger.
Samenwerkingsproject: met de
Hartekampgroep, graffiti spuiten
en straatspeeldag, de Molens
Zuid-Kennemerland met Rob
Hinse als de vrijwillige molenaar,
Welzijn Ouderen Heemstede met

samen eten, Unie van Vrijwilligers met hun Boek aan Huis en
de Kringloopwinkel van Dorcas.
In de categorie verbindende vrijwilliger waren genomineerd Agnes Prins, Paul Kok, Jaap Winius. De vrijwilligersprijs ging naar
Agnes Prins. Al 25 jaar is de altijd
bescheiden Agnes de verbindende kracht tussen leiding en
bestuur van GSV. In de loop der
jaren is zij de beheerder geworden van het lief en leedpot geworden: een huisbezoekje, een
bloemetje of kaartje als iemand
niet goed in zijn vel zit. Ook is
Agnes al jarenlang vrijwilligster voor parochie Heilige Bavo:
werkgroepen met kinderen, de
missionaire werkgroep met aandacht voor de Derde Wereld en
als postduif! Als dat al niet genoeg is zij huiskamer vrijwilliger bij dagcentrum De Symfonie in De Heemhaven. Omdat zij
al jaren in Heemstede woont kan
zij met de Alzheimerbewoners
mee praten over vroeger, ze doet
spelletjes, wandelt met de bewoners, ook hier staat Agnes, met
een kwinkslag, klaar voor de bewoners en andere vrijwilligers.
Paul Kok is de stille kracht bij de

Zonnebloem. De verbinding tussen gasten en vrijwilligers van de
afdeling Valkenburg met humor,
rustige uitstraling en positieve
houding. Jaap Winius zou dinsdag gedotterd worden en overleed die dag. Meer dat tien jaar
was hij de bescheiden vrijwilliger bij Bosbeek en die de drij-

KUNST HEEMSTEDE
in

Heemstede - Rouwen kan je
overal, maar als de begraafplaats
na zonsondergang feeëriek is

Dit reliëf is gemaakt door Hendrik van den Eijnde, exponent van de Amsterdamse School en één van de belangrijkste beeldhouwers van zijn
tijd. Hij leefde van 1869 – 1939 en woonde en werkte enige tijd in Heemstede. Hij ontwierp in Heemstede zijn eigen huis aan de van der Veldekade. Het reliëf, ‘spelend leren’, werd door hem in 1930 vervaardigd en is
gemaakt van Frans kalksteen.
Remco van den Berg
vende kracht achter de jaarlijkse
fancy fair. Hij werd herdacht met
een minuut stilte. Grote vreugde bij het in rood geklede team
van Dorcas – de Kringloopwinkel
voor het goede doel. De kringloopwinkel is in een paar jaar tijd
uitgegroeid tot een winkel met
1000 vierkante meter en 80 vrijwilligers. Bereikt door een enorme inzet en een goede samenwerking onder de vrijwilligers. Er
komen veel klanten in de winkel,
daardoor zijn er al vele duizenden mensen in Afrika geholpen

aan schoon water en dat zonder
enige subsidie! Maar wel met
hulp van organisaties als stichting Kennemerland Oost-Europa,
de speelgoedbank en gemeente Heemstede, die elkaar helpen met de tweedehands spullen. Met harpmuziek van Mariska Pool en haar leden van
‘de Vrolijke Noot’, muziek gemaakt door mensen met een
beperking, liet het leger van vrijwilligers het drankje en hapje
goed smaken.
Ton van den Brink
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Canon Heemstede-Bennebroek actueel
Heemstede – Nog nooit was
de drukte bij een najaar bijeenkomst van de Historische Vereniging HVHB zo groot. Donderdagavond bleven bodes
maar stoelen aansjouwen, iedereen was benieuwd naar de geschiedschrijving van onze dorpen.

hadden de Nederlandse katholieken veel meer mogelijkheden
zich te organiseren en dat lieten
ze duidelijk blijken. Ze sloegen
aan het bouwen. Te beginnen
met een nieuwe parochiekerk,
de Sint Bavo, in neogotische stijl.
Veel herkenning vanuit de zaal
bij beelden van de Bavo, Valkenburgkerk, St. Josephschool en
St. Augustinus school, Antoniusschool, zusters, broeders, prelaten en priesters, Hillebrand sluit
af met: “Niemand misgunt ze de
hemelse zaligheid”. Met applaus
voor de docent.
Sport door Ruud Bannink met als
kampioen RCH dat de landstitel
tweemaal haalde, 1923 en 1953.
Afkomstig uit Haarlem waar het

bij gebrek aan ruimte moest verhuizen naar Heemstede. Net als
bij de Roeivereniging en Alliance hockey. Allemaal terug te vinden op www.regiocanon.nl . Genieten van plaatjes van het vroedere zwembad, daar waar nu de
uitbreiding ligt van de begraafplaats. De ijsbaan waar nu mensen wonen in de Frans Leharlaan. Eenmaal gewend om te
zappen van plaatje naar plaatje
ontdek je ons dorp, Heemstede
of Bennebroek als een geschiedenis die rijk is aan wat mensen
ervan maakten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met secretaris@hv-hb.nl. Of kijk
op www.hv-hb.nl.
Ton van den Brink

De canon
De historische commissie van de
HVHB heeft een canon samengesteld, waarin een twintigtal
onderwerpen de geschiedenis
van Heemstede en Bennebroek
behandelt. Van buitenplaatsen tot de gasfabriek, van Lucia
klooster tot Bavokerk, Leidsevaart en Herenweg . Drie heren
hadden zich afgelopen jaar gebogen over diverse onderwerpen
en gaven nu een kijkje in de digitale canon die u zelf kunt bekijken op www.regiocanon.nl
waarna u mag doorklikken naar
Noord Holland en u Heemstede
Bennebroek tegenkomt. Van wildernisse zoals onze dorpen er
5000 jaar geleden bijstonden tot
2000 waarin de HVHB zich presenteert met boeken over Groenendaal en van ‘wildernisse’ tot
winkelstraat, over de Binnenweg
en Raadhuisstraat. Martin Bunnik behandelde het verkeer waar
vroeger op zandpaden de postkoets voor vervoer zorgde of de
trekschuit op de Leidsevaart, hoe
tramwegen verschenen en verdwenen, de bus kwam en bleef.
Het Rijke Roomse Leven was
het domein van oud docent Hageveld Hillenbrand de Lange.
Het duurde tot het einde van de
19de eeuw voordat het katholieke volksdeel weer zichtbaar
werd in het straatbeeld. Maar
dan ook in volle luister. Sinds Vlnr: Harry Opheikens, Martin Bunnik, Ruud Bannink en Hillebrand de
de grondwetswijziging van 1848 Lange.

‘Kinderopvang werkt beter’
Heemstede – Casca Kinderopvang is in Heemstede de oudste en meest vertrouwde professionele organisatie voor verschillende vormen van kinderopvang.
Met een kinderdagverblijf,
7 locaties voor buitenschoolse opvang nabij basisscholen
en 2 peuterspeelzalen bieden
ze een veilige opvang voor
kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar.
“Tegenwoordig zoeken ouders
naar allerlei manieren om opvang te regelen voor hun kinderen”, vertelt Marion Höcker, locatiehoofd bij Pierewiet, het kinderdagverblijf van Casca: “opa’s
en oma’s, de buurvrouw of een
au-pair, iedereen wordt ingezet.
Veel mensen zijn in de veronderstelling dat een kinderdagverblijf
duur is. Dat is jammer, want bepaalde onkosten vallen onder de
regeling kinderopvangtoeslag.
Afhankelijk van het netto gezinsinkomen betaalt de belasting-

dienst een deel mee. Het bedrag
dat je terugkrijgt kan behoorlijk
oplopen. Ook is het goed om te
weten dat Casca Kinderopvang
is een non-for-profit organisatie is met het primaire doel een
prettige plek voor kinderen te
zijn zonder winstbejag. Het geld

dat verdiend wordt, komt altijd
ten goede aan de organisatie.”
Kinderdagverblijf
Pierewiet
maakt deel uit van ‘De Molenwerf’, een Brede School voor onderwijs, welzijn en kinderopvang,
nabij de Valkenburgschool. Tussen de school en het kinder-

J.J. Cremer speelt heerlijk stuk
Heemstede - Het afgelopen
weekend bracht toneelvereniging J.J. Cremer, met drie voorstellingen, ‘De Familie Kegge’ op
de planken in Casca de Luifel.
Het stuk speelt zich af in het begin van de vorige eeuw. De familie Kegge keert na een lang verblijf in Nederlands-Indië terug
naar het moederland. Regisseur
René Retèl had het zichzelf niet
gemakkelijk gemaakt. Hij koos
ervoor de hoofdrolspelers snel
te laten spreken, waardoor de
toeschouwers soms iets van de
tekst misten.
Het taalgebruik uit die periode maakte het ook de spelers
niet altijd even eenvoudig. Een
hoofdrol was weggelegd voor
Rens Schrama. In de rol van Hildebrand stond hij veelal alleen
op het toneel en kon zich zonder tegenspeler geen fout veroorloven. Hij bracht Hildebrand
uiterst geconcentreerd tot leven. Een schitterende en humoristische rol was weggelegd voor
Hans Kluit. Als bloemenverkoper
en kweker zette hij een natuurgetrouw personage neer. Lekker plat sprekend, een prachtig contrast met de taal die door
de overige spelers werd gebezigd. Adam Kegge, de heer des
huizes, werd meer dan uitstedagverblijf ligt een ruime hal
die in gebruik is als speelruimte. Verder beschikken ze over
de schoolgymzaal en een groot
speelplein.
Marion Höcker: “Bijzonder aan
deze locatie is dat kinderen van
0-12 jaar elkaar hier tegen komen. De meeste kinderen zijn
toe aan een nieuwe uitdaging als
ze een jaar of zeven zijn. Daarom hebben wij een groep jongere en een groep oudere kinderen, elk met een eigen lokaal,
die we zoveel mogelijk leeftijdgerichte activiteiten aanbieden.
En verder hebben we een aparte
babygroep.”
Het locatiehoofd van Pierewiet
benadrukt het voordeel van professionele kinderopvang. “Uit
onderzoek blijkt dat een omgeving met andere kinderen en onder leiding van geschoolde medewerkers gunstig is voor de
ontwikkeling van een kind. Con-

kend vertolkt door Willem Padt
die met zijn luide stemgeluid
zeer aanwezig was en de voorstelling voor een deel droeg. De
perfecte kledingkeuze deed het
publiek zich wanen in de periode dat het vervoer nog per koets
ging en de gefortuneerde Nederlander zich nog huishoudelijk
personeel kon veroorloven. Mady van den Bergh-Eldering vierde met deze voorstelling dat zij
40 jaar deel uitmaakt van het J.J.
Cremergezelschap. Zelf had zij
er voor gekozen geen dragende rol te spelen. De rol van Mevrouw Marisson was haar op het
lijf geschreven. Als hoogbejaarde halfbloed oma boeide zij het
publiek. Na afloop van de voorstelling werd Mady gehuldigd en
kreeg het publiek in de foyer de
mogelijkheid haar persoonlijk te
feliciteren. Vermeldenswaardig
is ook het optreden van Aymie
Lenders. Zij speelde haar rol als
dochter Henriëtte uit een welgesteld milieu met verve.
J.J. Cremer bestaat al 132 jaar
en als het aan hen ligt gaan ze
nog jaren door. Op 2 en 3 mei
2015 speelt J.J. Cremer weer een
nieuw stuk, waarvan ze de naam
voorlopig nog angstvallig geheimhouden.
Eric van Westerloo
tacten leggen en het trainen van
sociale vaardigheden zijn zeer
waardevol in de eerste vier jaren
van een kinderleven. Het hoort
bij het leven van ieder mens om
te leren luisteren naar elkaar, te
wachten op je beurt en om met
teleurstelling om te gaan. Met
het oefenen van die vaardigheden kun je niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen leren het meest
van andere kinderen, daarna pas
van volwassenen en van speelgoed. Je gunt een kind die voorsprong waar ze de rest van hun
schoolcarrière profijt van hebben. Wij ondersteunen de campagne ‘Kinderopvang werkt beter’ van de brancheorganisatie
dan ook van harte.”
Marion Höcker is te bereiken op
telefoonnummer (023) 548 38 33
keuze 5 en per email: mhocker@
casca.nl.
Mirjam Goossens
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HBC Tafeltennis herdenkt supervrijwilliger
Heemstede – Afgelopen zondag werd Ron Olijdam herdacht
met een gezellig verenigingstoernooi. De in mei 2012 overleden supervrijwilliger trok jarenlang in diverse functies de
kar voor de tafeltennisafdeling
van HBC. Olijdam had altijd als
doel om de jeugd- en seniorleden dichter bij elkaar te brengen.
Om daarin een grote stap te zetten werd er een jeugd/seniorentoernooi georganiseerd. Jeugd-

leden vormden een dubbelteam
met elke wedstrijd een ander seniorlid als partner.
Na een lang en warm applaus
voor Olijdam en zijn aanwezige
familie kon er worden begonnen.
Tijdens het druk bezette toernooi
werden er aan de bar, onder het
genot van een hapje en drankje,
herinneringen met elkaar opgehaald. Na een sportieve middag
met heel veel wedstrijden wa-

ren de winnaars bekend. Jeugdleden Kenzo Kandelaar, Ashkan
Issazadeh en Matthijs van Beek
werden 1e, 2e en 3e! Bij de senioren eindigden Roel Bisschop,
Edip Bagdadi en Mark Swaalf
op genoemde volgorde bovenaan. Voor hen allemaal waren er
mooie bekers beschikbaar gesteld. Een geslaagd toernooi dat
zich zeker zal gaan herhalen in
2015. Foto’s zijn te bekijken via
www.hbctafeltennis.nl.

Nieuw bestuur voor
Mixed Hockey Club Alliance
Heemstede – MHC Alliance heeft naar aanleiding van hun laatste ledenvergadering van 20 november een nieuw bestuur samengesteld. Het nieuwe bestuur bestaat uit: voorzitter Herre Kleuver, secretaris Nicolette de Haas, penningmeester Bart
Brouwer en bestuursleden Bart Wiezer (Tophockey) en Peer van
Gestel (Breedtehockey). Het bestuur is voor vragen te bereiken
op bestuur@mhc-alliance.nl.
Meer informatie op: www.mhc-alliance.nl.

HPC meer dan zwemmen alleen
Heemstede - Zwemvereniging
HPC Heemstede is meer dan zomaar een zwemvereniging. Het
team van de HEG (HPC En Gezelligheid) organiseert al jaren allerlei leuke activiteiten die soms
niets met zwemmen te maken
hebben. Het team bestaat, naast
voorzitter Jens van der Sman,
uit Nina Schoonbeek, David van
Groen, Laurens Wind, Nadia du
Fossé en Laurens Oomkens. In
september hebben ze een Sporten Spelmiddag georganiseerd en
op 31 oktober een Halloween-

feest. De HEG is er voor alle afdelingen van HPC Heemstede en
het is leuk dat er op de meeste activiteiten dan ook niet alleen wedstrijdzwemmers komen,
maar ook de leden van het minipolo, Waterplezier en het Gzwemmen. Op 4 december zorgt
de HEG voor een leuke Sinterklaastraining waarbij de echte
Sint en zijn Pieten natuurlijk niet
zullen ontbreken. Begin januari staat er een nieuwjaarsborrel
op het programma en uiteraard
zal de HEG ook wat leuks gaan

FC Abcoude G1 – HBC G1 6-2
Als het even niet mee zit...
Met een minimaal aantal spelers vertrok HBC naar
Abcoude zuid…. Oorzaken als vakantie, blessure, ziekte en andere bezigheden, zorgden ervoor
dat we met 8 spelers tegen FC Abcoude van start
gingen. Toen Maarten halverwege de eerste helft
moest uitvallen met een enkelblessure, haalde
Abcoude ook een speler uit het veld en speelden
we zeven tegen zeven.
In de wedstrijd was HBC niet de mindere maar
door onachtzaamheid in de verdediging kregen
we toch twee doelpunten om de oren. Veel ballen
kwamen niet aan of men ging voor eigen succes.
In de rust twee enkels onder de kraan en een peptalk van de coach en de HBC’ers gingen er weer
tegen aan. Jeroen op het middenveld en Gert jan
in de spits, Thomas terug in de laatste linie maar
wederom door onzekerheden in de eigen gelederen kwamen de tegenstanders weer vrij voor Sebastiaan: 4-0.
Pas nu werd HBC wakker. De bal werd naar elkaar

verzinnen als er in het Pinksterweekend weer een grote groep
wedstrijdzwemmers naar Duitsland zal afreizen om mee te doen
aan de Internationale Sprint Cup.
Het enthousiaste team van de
HEG komt regelmatig bij elkaar
om leuke plannen te maken, al is
dat soms niet altijd even makkelijk omdat Laurens Wind en Nadia du Fossé ondertussen in een
andere stad studeren en wonen.
Maar dankzij Facetime en Skype kunnen zij toch virtueel bij de
vergaderingen aanwezig zijn.

INGEZONDEN

ipv naar de tegenstander gespeeld.
We
kwamen
steeds weer voor
het doel van FC
Abcoude. Thomas
kwam door goed
samenspel
voor
het doel en tekende voor de 4-1.
HBC rook mogelijkheden en trok ten strijde. Jeroen en Gert jan kregen een paar mooie kansen,
maar bij een uitval scoorde FC Abcoude 5-1.
Gert jan werd het spel moeilijk gemaakt en pakte een paar minuten rust. Dit had effect, toen hij
weer in het veld kwam tekende hij uit een mooi
opgezette aanval voor de 5-2 op het bord. In de
laatste minuut werd voor de statistiek de 6- 2 gemaakt. Met een strafschoppen serie kwam er een
einde aan een sportieve wedstrijd.
Jan Kerver

David van Groen, Laurens Oomkens, Nina Schoonbeek en Jens van
der Sman.

Sinterklaas
bij RCH
Heemstede – Woensdag 26 november om 14.00 uur is er wel
een hele bijzondere training voor
de Racertjes, F’jes en E’tjes van
RCH. Geen clinic van een grote club, geen beroemde speler,
maar toch komt er een heel beroemd persoon.
De RCH jeugd komt als vanouds
weer lekker trainen, maar dan:
zien ze een nieuw lid? Kan hij

wel voetballen? Hij heeft wel een
vreemd pak aan, niet echt een
trainingspak. En dan is het duidelijk: Sinterklaas komt langs.
Hij heeft Zwarte Piet al een beetje vooruit gestuurd.
En dan gaat het feest beginnen.
Iedereen de kantine in, incl. de
pappa’s en mamma’s al is het
natuurlijk wel een feest voor alle
jeugdleden van RCH.
Om vier uur zingen we dan
met z’n allen: “Dag Sinterklaasje……”, want de goedheiligman
heeft het deze dagen natuurlijk
heel erg druk.
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Eerste turnwedstrijden GSV Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 22
november vonden de eerste
wedstrijden van het rayon plaats.
De wedstrijden werden gehouden in Beverwijk en hier streden 6 meisjes van GSV in de D1
en de vierde divisie. Allereerst
kwam Irene de Vries in actie. Zij
turnde een hele mooie balkoefening, met een 14.20 een hoge
score. Op de vloer was de verreweg de beste; een 15.20 met alle
pluspunten die in een oefening
kunnen zitten. Ook bij de brug
had zij de hoogste score van alle
28 deelneemsters, dus een welverdiende 1ste plaats.
In de tweede wedstrijd streden Hanna en Ires bij de pupillen 2. Bij de vloer allebei een
mooie flick flack, waarbij Hanna

net iets hoger uitkwam met een
13.40. Bij de brug zwaaide Ires
weer wat hoger met een score
van 14.20 op de tweede plaats
van de 13 tegenstanders. Bij de
balk en sprong kwam Hanna
weer beter uit de verf, wat resulteerde in een bijna podiumplek
van de 5de plaats voor Hanna en
een 7de plaats voor Ires.
Cindy turnde ook een strakke
wedstrijd. Over alle vier de toestellen deed ze goed haar best
en turnde ze goede oefeningen.
Met een 11.05 als laagste score
heeft ze een prima wedstrijd geturnd.
Marlijn moest promoveren naar
de 4de divisie, dit bleek een uitdaging te zijn. Bij de sprong liet
ze een prima half in half uit zien.
Bij de balk liet ze een mooie

handstanddoorrol en een radslag zien en hier kwamen maar
3 meisjes boven haar uit. Bij haar
vloeroefening moeten de sprongen nog wat strakker en hoger,
maar voor de eerste keer dit niveau helemaal niet slecht met
een 7de plaats.
Damitha was de jongste turnster
zaterdag, een instapper. Ze begon al met een hele mooie brugoefening, waar maar 1 meisje
hoger eindigde. Bij de balk lukte de handstand niet helemaal, maar bij de koprol bleef
ze staan. Ook haar vloeroefening was goed, al was ze de weg
even kwijt. Met een 13.50 bij de
sprong maakte ze de wedstrijd
goed af om op de 3de plek op
het podium te staan.

Kinderfeestje bij Boekhandel Blokker
Heemstede – Van de presentatie van een nieuw boek weet eigenaar Arno Koek van boekhandel Blokker iedere keer weer een
apart feestje te maken. Bij het
verschijnen van het kinderboek
‘Haas en Dientje’ verwachtte hij
kinderen, dus stonden er vrijdag
vrolijk gekleurde stoeltjes klaar
en stond de limonade al koud.
De dochter van schrijfster Dorien van Vlijmen had wat vriendjes meegenomen van basisschool de Ark. Het boekje Haas
en Dientje van de Heemsteedse schrijfster Dorien van Vlijmen en geïllustreerd door Marion Vrijburg is een voorleesboek
voor iedereen. Van 5 tot 99. Het
boek geeft kinderen handvatten om problemen op te lossen
in het dagelijkse leven, zoals de
angst om in het donker te slapen, bij pesten of jaloezie. Hoe
word je weer blij en waar haal je

moed vandaan? Haas heeft altijd
twee wezentjes bij zich. Dippe de
Denker en Madelief het Engeltje.
Dippe maakt zich gauw zorgen
en is vaak bang. Je herkent hem
aan zijn paarse truitje en hij heeft
3 pieker-de piek-haartjes boven
op zijn hoofd. Maar hij zorgt er
wel voor dat Haas ook goed blijft
nadenken in zijn leven. En dat is
ook heel belangrijk! Dus Haas is
ook wel blij met Dippe. Madeliefje, het Engeltje dat altijd bij Haas
is geeft hem veel goede raad en
zorgt vaak voor een blij gevoel.
Samen met Haas helpt ze zo ook
een heleboel andere vriendjes
en vriendinnetjes. Haas en Dientje wandelen in dit boekje samen
naar het Meer. Het Meer waar
opa Haas altijd over vertelde. Op
weg daarnaartoe komen ze allemaal nieuwe vriendjes tegen en
ontdekken ze hoe mooi het Meer
met energie is en leren ze wat er

met je gebeurt als je net als het
meer, veel energie hebt.
Dorien bedankte twee juffen van
de Ark voor hun support tijdens
het schrijven. Een juf pakte het
boekje en begon voor te lezen.
Zo krijg je kinderen direct muisstil. Marion Vrijburg maakte intussen een tekening. In zwartwit. Na de presentatie ontfermden de kinderen zich over de tekening en die kreeg kleur zoals
alleen kinderen dat kunnen. Sinterklaas was al even langs geweest vanuit het Pietenpakhuis
aan de overkant en had voor ieder kind een cadeautje afgegeven. Een klein boekje dat je in
een kwartiertje uitleest.
Haas en Dientje is nu te koop bij
Boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138.
Ton van den Brink
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Sinterklaas komt
bij The Vintage
Store
Heemstede - Zaterdagmiddag 29 november om 15:00 uur komt
Sinterklaas een bezoekje brengen aan de kinderen bij The Vintage Store. Zijn pieten komen ook mee en brengen een aantal cadeautjes mee. De pieten strooien pepernoten door de
hele winkel heen. Sinterklaas houdt erg van tekeningen, daarom
heeft The Vintage Store kleurplaten liggen die je zo mooi mogelijk
in kunt kleuren. Als je je kleurplaat voor 27 november inlevert, dan
sturen wij hem op naar Sinterklaas en wie weet krijg je een speciaal
cadeautje van de Sint. Als je nog geen kleurplaat hebt moet je
deze snel komen halen bij The Vintage Store.

Tweede turnwedstrijden
GSV Heemstede
Heemstede - Op zondag 23 november werd een vervolg gegeven aan de wedstrijden. Hier
turnden de meisjes van de 5de
divisie en D2 tegen de andere meisjes van het rayon. Anne,
Mania, Laura, Kyra en Eva begonnen de wedstrijddag. Mania
turnde bij de jeugdmeisjes, bij
haar vloer haalde ze de oefening
door elkaar en bij de balk viel ze
bij de koprol. Een 6de plaats voor
haar. Kyra, Eva en Laura streden
tegen elkaar en tegen nog 13
andere turnsters. Eva kwam bij
de sprong en de brug het hoogste uit en Laura bij de balk en de
vloer. Maar toch kwam Kyra als
hoogste van de drie op een 8ste
plek.
De verrassing van de dag was
Anne Smolenaars. Zij turnt dit
seizoen iets extra’s, maar nog
niet bij de wedstrijdgroep. Bij de
brug was zij het allerhoogst met
een 14.10 en bij de sprong op
een tweede plek. Door een val
van de balk eindigde ze op een
4de plaats met medaille.
In de middag kwam Zoe in actie.
Zij turnt voor het eerst de wedstrijden en dat was te zien. Bij de
balk was ze niet strak genoeg en
ook de brug had een val.

In de derde wedstrijd twee junioren; Mirre en Christa. Met al enige jaren ervaring, gedreven om
te winnen. Bij de balk presteerde
Christa het om na haar bruggetje te blijven staan en een mooie
oefening te tonen, de hoogste
score voor haar. Bij de vloer had
Mirre de hoogste score van iedereen met een 11.50. Christa kwam net buiten het podium
met een 5de plaats.
In de laatste wedstrijd nog 6
turnsters van GSV. Bij de pupillen 1 streden Kathleen, Nikki,
Maia en Emilie met nog 17 andere turnsters. Bij de brug scoorde
Nikki een 14.30 door de mooie
zwaaien. Bij de balk stak Kathleen ver boven de anderen uit
met een 14.40! In de totaal score
kwam Kathleen als hoogste uit
met een 9de plaats.
Bij de senioren een strijd tussen
Vera en Rivka. Bij Vera ging de
brugoefening perfect, zoals alleen zij hem kan. Daardoor ook
de hoogste brugscore van allemaal met 11.80. Bij de balk
scoorde Rivka het hoogst van
allemaal met een 11.90. Rivka
mocht hierdoor een 2de prijs in
ontvangst nemen als laatste van
de dag.

‘Whatever’ alias ‘Cruqband’
live in de 1ste Aanleg
Heemstede - Hoe kan één fantastische feestband zoveel namen
hebben? ‘Whatever’ zoals ze officieel heten, speelt sinds 2002
jaarlijks ten minste een maal in Café de 1ste Aanleg en mag zich
daarmee gerust de ‘huisband’ van het café noemen. Toen zij in
2002 voor de eerste keer kwamen optreden, was dat voor deze
coverband met 2 vrolijke zangeressen voor het eerst dat ze buiten
de poorten van stichting SEIN speelden. Als personeelsband van
stichting Sein waren ze toentertijd nog jong en onervaren. Maar
daar is in de jaren wel verandering in gekomen. Bij dat eerste optreden was de naam van de band nog niet bekend bij de 1ste
Aanleg en zo kwam het dat de band werd aangekondigd als de
Cruqband, verwijzend naar de Cruquiushoeve, waar ze in dat jaar
nog allen werkzaam waren. Whatever is inmiddels een op zichzelf
staande volwassen coverband met breed repertoire. Beroemd zijn
ze met hun vertolking van het nummer ‘Sinterklaas wie kent hem
niet?’ van het Goede Doel en daarom heeft caféuitbater Heger het
3e alias, de Sint-Nicolaasband, toegevoegd. Bij een optreden van
Whatever mag je gegarandeerd feest verwachten.
De band start zaterdag 29 november om 21.00 uur en de toegang
is gratis. Cafe de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede.
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Kon. HFC sleept op wilskracht
punt binnen bij VVSB

Feest bij GSV Heemstede!
tiek afdeling. Een flink uitgevallen bos bloemen en een zilveren
speld van de bond viel hen ten
deel. Voor mevrouw Mea Michel
kan men alleen maar diep respect hebben. Al 40 jaar is zij een
trouwe deelneemster aan de activiteiten. Voor haar had de voorzitter van de sectie gymnastiek,
Peter Grajer, namens de KNGU
een zilveren medaille om haar
extra te eren. Een grote ketting
met een tiental afbeeldingen van
het getal 40 plus een speldje van
de bond.
Mevrouw Michel bleef er nuchter onder. Zij vond dat er zelfs in
de veertig jaar weinig was veranderd. “Als je, zo als ik, al wat
op leeftijd raakt is het wekelijks
samenzijn met een grote groep
dames iets waar je naar uitkijkt”,

wist ze te vertellen. “De sfeer is
prima en de contacten allerhartelijkst.” Er werden nog 37 leden, die intussen 10 jaar lid van
de vereniging zijn, in het zonnetje gezet. De heer Reeuwijk memoreerde nog dat de dames Beliën en Kokkelkoren respectievelijk 32 en 30 jaar zitting hebben
gehad in het bestuur en tijdens
de algemene ledenvergadering
tot erelid van de vereniging zijn
benoemd.
GSV is met ruim 1500 leden
springlevend. De oudste deelneemster is 96 en doet nog tegelmatig mee aan Nordic Walking. Het is maar weer eens
bewezen: sport houdt de mens
gezond.
Eric van Westerloo

VEW in gelijkwaardig duel naar gelijkspel
Heemstede - VEW kwam thuis
tegen Ouderkerk niet verder dan
een gelijkspel. In een gelijk opgaande wedstrijd werd het aan
de sportparklaan in Heemstede 1-1.
VEW had een weekje rust gehad
en begon met veel enthousiasme
aan de wedstrijd. Maar ook Ouderkerk had er zin in. Toch resulteerde dit niet in al te veel kansen in de eerste helft voor beide ploegen. De bezoekers waren
wellicht nog het dichtste bij een
doelpunt toen de bal op de bovenkant van de lat terecht kwam.
Na de rust ging het tempo omhoog. Ouderkerk had enkele gevaarlijke bewegelijke spitsen
waar de defensie van VEW alle
moeite mee had. Maar toch bleef
die defensie goed op de been.

Mede door goed keepers werk
van Jelle de Vries werd Ouderkerk eigenlijk nimmer echt gevaarlijk. Na een uur spelen leek
een brilstand de meest logische
uitslag te worden van dit duel. Echter bij een cornerbal voor
Ouderkerk verdween de bal, na
een matig schot op goal, via een
rug van een VEW-verdediger
achter de verbouwereerde VEW
keeper Jelle de Vries. VEW liet
het er niet bij zitten en nam meer
en meer het initiatief op het middenveld. De verdediging van Ouderkerk onder aanvoering van
oud betaald voetbalkeeper Dennis Gentenaar liet steeds meer
gaatjes vallen. VEW kreeg via
Michiel Dekker een uitstekende
kans op de gelijkmaker maar helaas faalde hij oog in oog met de
keeper. Toch kreeg VEW zijn verdiende punt. Na een sterke actie aan de zijlijn kwam de bal op
de 16 meterlijn voor de voeten
van Jeroen Veltenaar die de bal
mooi in de hoek van het net krulde. VEW ging nog op zoek naar
meer maar Ouderkerk wilde de
overwinning en de drie punten naar Ouderkerk meenemen.
Dat leverde een mooi slot van de
wedstrijd op voor het meelevende thuis publiek. Maar uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.
VEW staat nu op een 10de plek
van de in totaal 14 ploegen. Vol-

gende week krijgen de mannen
in blauw-zwart weer een kans
om aansluiting te vinden bij de
middenmoot van de 3de klasse
B van het zaterdagvoetbal. Dan
speelt VEW uit tegen de Burg.
Aftrap 14.30 uur.
Meer info: check de site
www.vewheemstede.nl.

veld. Rechtsachter Van der Slot
kon frank en vrij opstomen richting het HFC doel. Er werd hem
geen strobreed in de weggelegd. Zijn pass op Giovialli Serbony was perfect en de laatste
drukte simpel af 2-0. Op karakter streed HFC door, al gaf het
spel tot dan toe geen enkele
hoop voor de HFC aanhang dat
er nog iets te halen viel. Coach
van Leeuwen van VVSB dacht de
drie punten in de knip te hebben.
Hij wisselde een aantal van zijn
best spelers. Dat hem dit zou opbreken kon hij toen niet vermoeden. Met nog een minuut of tien

dag 23 november was dat het
geval. Geklungel achterin stelde
Thomas Tavilla instaat om binnen 10 minuten VVSB op voorsprong te zetten. Tjon–A-Njoek
raakte nog de lat namens HFC
maar veel verder kwamen de
HFC aanvallers niet. Yener moest
zijn doelman te hulp komen en
kopte de bal van de doellijn.
Na rust bracht coach Mulders
Mike van den Ban, na een lange periode met blessureleed, in
het veld. Er kwam daardoor iets
meer schwung op het midden-

te spelen scoorde Van den Ban
uit een voorzet van Frederik zomaar de aansluitingstreffer. Een
minuut voor tijd kopte Carlos
Opoku de gelijkmaker binnen en
kreeg HFC loon na werken. Dat
Opoku in blessuretijd nog de onderkant van de lat van zijn eigen
doel raakte kon de feestvreugde
bij HFC niet drukken.
Aanstaande zondag speelt HFC
een cruciaal duel, thuis tegen
Leonidas. Een zespunten wedstrijd.
Eric van Westerloo

Herfstlicht geeft hoop
Heemstede - In donkere dagen geeft licht vaak een sprankje
hoop. Licht zorgt dat alles net wat minder zwaar wordt, minder
donker, letterlijk gezien. Een aardig gesprek met een wildvreemde kan een somber humeur oplossen en een schouderklop of
glimlach net op dat juiste moment kan verlichtend werken. In
de nadagen van de herfst lijkt het soms wel of het donker blijft.
Maar dan... zorgt net die ene zonnestraal voor licht.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Zaterdag 22 november was de dag dat de
Gymnastiek en Sportvereniging (GSV) Heemstede haar jubilarissen in het zonnetje zette. Het is ook niet zomaar iets
als je tientallen jaren lid bent
van een sportclub. Voorzitter de
heer Reeuwijk informeerde en
passant het gemêleerde gezelschap van gymnasten, bridgers,
tafeltennissers, badmintonners,
nordic walkers en volleyballers
over de gang van zaken binnen
het bestuur. Dit, voordat hij toekwam aan het toespreken van
de jubilarissen. De onlangs overleden voorzitter Henk Ruigrok
werd met een kort moment van
stilte herdacht. De dames Burgers en Weijers maken al weer
25 jaar deel uit van de gymnas-

Regio - Het was al snel duidelijk welke van de twee ploegen
het beste was. VVSB beschikt
over een uitgebalanceerde ploeg
met sterke en snelle aanvallers.
Dat ook verdedigers ieder moment aangrijpen om aanvallend
hun steentje bij te dragen maakt
het een geduchte tegenstander.
HFC stelde hier een portie werklust tegenover en speelde zeker
niet slecht. De eindpass ontbrak
echter te vaak om het de VVSB
doelman Van der Meer moeilijk te maken. Verdedigend laat
HFC nog wel eens een steekje vallen. Ook afgelopen zon-
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Kinderboerderij ‘t Molentje gesloten
tot 14 december
Kinderboerderij ‘t Molentje moet in verband met
uitbraak vogelgriep elders in het land opnieuw
gesloten blijven. Deze maatregel blijft naar
verwachting van kracht tot zondag 14 december.
Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit eerder

opgeheven of verlengd worden. Dit betekent
dat alle publiek, ook scholen, groepen etc. niet
ontvangen mogen worden. Kijk voor meer
informatie op www.kinderboerderijen.nl/vogelgriep.
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- Niet thuis, licht aan

Volg ons via Facebook
en Twitter!
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

Wet Markt en Overheid:
gedragsregels voor overheden
Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid in
werking getreden. Deze wet geeft een aantal
gedragsregels voor overheden bij het aanbieden
van goederen en/of diensten op de markt. Het
doel van deze gedragsregels is om te voorkomen
dat overheden met economische activiteiten de
concurrentie aangaan met bedrijven. Een van die
gedragsregels stelt dat overheden de integrale
kosten voor een product of dienst in rekening
moeten brengen bij de afnemer.
De Wet Markt en Overheid maakt het mogelijk om
af te wijken van deze gedragsregel. Zo kan in een
gemeente de gemeenteraad uitspraak doen over
welke economische activiteiten worden verricht in
het algemeen belang. Daarmee is het toegestaan
dat deze activiteiten tegen een lagere prijs dan
de integrale kostprijs door de gemeente kunnen
worden aangeboden.

Economische activiteiten in
algemeen belang

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30
oktober 2014 besloten de volgende economische

activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die
plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in
artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
- aanbieden gratis toegang van internet (Wifi) in
het gemeentehuis en gemeentewerf
- verhuur of anderszins in gebruik geven van
ruimten in gemeentehuis en gemeentewerf
- gebouwenbeheer bij niet gemeentelijke
gebouwen
- werkzaamheden bij evenementen
- verhuur of anderszins in gebruik geven van
gronden en panden aan maatschappelijke
organisaties
- standplaatsenverhuur
- verhuur gemeentewoningen/verhuur grond
tuincentrum.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij de gemeenteraad van Heemstede
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Zie hiervoor
Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inloopochtend burgemeester
5 december
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 5 december 2014
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.

Handhavingsacties

Niet thuis?
Licht aan!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Verwijdering fiets Dr. Schaepmanlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben de volgende fiets in onvoldoende
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met
lekke achterband, in het fietsenrek aan de Dr.
Schaepmanlaan t.h.v. huisnummer 62.
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.
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en
met 7 dagen na de datum van deze publicatie de
gelegenheid de fiets van de weg te verwijderen of
ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische
staat verkeert. Zie verder kopje Bestuursdwang.

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar
als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan
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Afspraak maken =
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer
het u uitkomt en wordt u direct geholpen op
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of voor het aanvragen van
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus!
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik
rechts in uw scherm op ‘Maak een afspraak’.

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 zwarte damesfiets, merk BSP, met twee lekke
banden, ontbrekende ketting en ontbrekend
spatbord, aan de Eikenlaan aan de achterzijde
van de bibliotheek te Heemstede;
- Een rode damesfiets, merk Cameo, met lekke
achterband, kapot zadel en kapot achterlicht,
aan de Eikenlaan aan de achterzijde van de
bibliotheek te 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.
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen
tot en met 14 dagen na de datum van deze

publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer
in rijtechnische staat verkeert. Zie verder kopje
Bestuursdwang.
Verwijdering aanhangwagen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben het volgende voertuig aangetroffen:
- Een aanhangwagen zonder kenteken, op de
Javalaan t.h.v. huisnummer 65, 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.
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze
publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen
van de weg te verwijderen. Zie verder kopje
Bestuursdwang.
Bestuursdwang
Als de betreffende objecten binnen deze termijn
niet van de weg zijn verwijderd, wordt ze 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 publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Van de Spiegellaan 20 het kappen van 1 boom
wabonummer 17043,
ontvangen 10 november 2014.
- Lorentzlaan 36 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 17026,
ontvangen 7 november 2014.
- Iepenlaan 5 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak wabonummer 17046,
ontvangen 10 november 2014.
- Cruquiusweg 47 het kappen van 1 boom
wabonummer 17145,
ontvangen 12 november 2014.
- Zomerlaan 29 het kappen van 1 boom
wabonummer 17174,
ontvangen 13 november 2014.
- Einthovenlaan 24 het verhogen van de kap t.b.v.
een atelierruimte wabonummer 5558,
ontvangen 11 november 2014.
- Van Merlenlaan 28A het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
16762, ontvangen 13 november 2014.
- R. Strauszlaan t.h.v. nr. 13, Herenweg t.h.v. nr.
111-113, IJssellaan t.h.v. nr. 23 het kappen van
3 bomen wabonummer 17134,
ontvangen 10 november 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Binnenweg 155B het vervangen van lichtreclame
wabonummer 16425, ontvangen 22 oktober
2014. In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben wij
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van 6 weken.
- Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 1e
verdieping wabonummer 16150, ontvangen 14
oktober 2014. In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben wij
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van 6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.
Zie inzien reageren, bezwaar maken.
- Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 1e
verdieping wabonummer 16150,
ontvangen 14 oktober 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Vrijheidsdreef het plaatsen van een
namenmonument wabonummer 14569,

verzonden 21 november 2014.
- Sportparklaan 2 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 16452,
verzonden 21 november 2014.
- W. Denijslaan 11 het plaatsen van 4 dakkapellen
wabonummer 16117,
verzonden 21 november 2014.
- Leidsevaartweg 143 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
15853, verzonden 21 november 2014.
- Hendrik Andriessenlaan 36 het verbouwen van
het woonhuis wabonummer 16069,
verzonden 21 november 2014.
- Nabij 2e Leyweg, terrein - Amsterdamse
Waterleidingen het kappen van 2 bomen
wabonummer 16928,
verzonden 21 november 2014.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
brandveilig gebruik
(uitgebreide procedure)
U kunt zienswijzen indienen tot en met 6 weken na
publicatie.
- Franz Schubertlaan 37A omgevingsvergunning
brandveilig gebruik voor een kinderopvang
wabonummer 14411, ontvangen 13 augustus
2014.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergaderingen
Gemeenteraad – gewijzigde agenda
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 27 november
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering
27 november 2014
- Vragenuur
Hamerpunten
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen
van Wob-verzoeken
Overige punten
- TOEGEVOEGD
Rekenkameronderzoek Sport in Heemstede:
hoofdstuk 5 Reactie College B&W
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering
27 november 2014
- Wat verder ter tafel komt

- Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs
Zuid-Kennemerland
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting CASCA
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur Paswerk
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
Sociaal Domein
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

- ISV- bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6
(A-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
omgevingsvergunning voor 4 woningen
glipperweg 33-39 (A-stuk)
- Beheerplan Groenendaal vrijgeven voor inspraak
(B-stuk)
- Opladen elektrische auto’s
(C-stuk o.v.v. VVD en D66)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen
Woensdag 3 december 2014

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten
vergadering op donderdag 4 december 2014
aansluitend aan de openbare vergadering van
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen, Ruimte en
Samenleving houden in december een openbare
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Middelen
3 december 2014
- Spreekrecht burgers
- Belastingverordeningen 2015 (A-stuk)
- Plan van aanpak evaluatie ligplaatsenbeleid
vaartuigen (B-stuk)
- Startnotitie Economisch Programma 2015-2019
(B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving”
gemeente Heemstede 2015 (B-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole
2014 (C-stuk o.v.v. auditcommissie)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Samenleving
Dinsdag 2 december 2014

Commissie Ruimte
Donderdag 4 december 2014

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering
2 december 2014
- Spreekrecht burgers

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
4 december 2014
- Spreekrecht burgers

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering
commissie Ruimte
- Routebepaling Manpadslaangebied
- Strategische aankoop
- Beantwoording vragen D66 over Plan Watertoren
fase 4
- Mededeling voortgang bouwplannen
- Wat verder ter tafel komt
Meer weten?
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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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