Heemstede

Lees
het
Achterop
deze
Lees
het gemeentenieuws
achterop
krant
het
gemeentenieuws
Gemeentenieuws
in deze
dezekrant
krant
11 september 2019

www.heemsteder.nl | 0238200170

STOMERIJ EN WASSERIJ

Kwaliteitsslagerij

depot

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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

www.lariva.nl

Uitbreiding kinderopvang
Camplaan lijkt gelopen race

Omdat er meer
nodig is om af
te slanken.

KEURSLAGERKOOPJE

Hamburgers
4 stuks voor

5,00 Prijs zomerpoëziewedstrijd

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

Uitbreiding
fietsensta in
station in
opstartfase

Heemstede - Reizigers moeten
nog even geduld hebben om
hun stalen ros fatsoenlijk te kunnen stallen nabij het station. Uitbreiding is een traject van de lange adem, al zit er nu toch schot
in de zaak. In het derde kwartaal
van 2020 kan de spade de grond
in. Het is een kostbaar project
van bijna twee miljoen euro. Begrijpelijk dat het college de afgelopen jaren, samen met ProRail
heeft gezocht naar financiering.
Er is gewacht totdat er vanuit Den
Haag duidelijkheid kwam over de
financiële bijdrage die de Rijksoverheid bereid is te fourneren
in het kader van de mobiliteit van
burgers. Daarbij spelen het openbaar vervoer en de fiets een grote rol. Eind 2018 heeft het Rijk een
financiële bijdrage toegekend. Er
is tevens onderzoek gedaan naar
oplossingen. Fietsen onder de
grond stallen blijkt veel te kostbaar. Ook ProRail gaat meebetalen, mits er een oplossing komt
waarbij een fietsenstalling op
maaiveldhoogte wordt gerealiseerd. Vanuit het regionale mobiliteitsfonds wordt 468.000 euro
bijgedragen en de gemeente had
in de begroting al 500.000 gereserveerd. ProRail en het Rijk trekken samen 645.000 euro uit voor
dit project. Een raming die gemeente in 2017 heeft opgesteld
en de nu toegekende bedragen
laten een gat zien van 187.000
euro. Er is een gerede kans dat
ook dat bedrag vanuit het regionale mobiliteitsfonds wordt betaald.
De bewoners en gebruikers worden gaande het traject op de
hoogte gebracht en kunnen dan
inspreken en/of een zienswijze indienen. Intussen wordt een voorlopig plan gemaakt. In het twee-

V.l.n.r. Redacteur Bart Jonker, Arno Koek en winnaar Rogier Cornelisse.

uitgereikt bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op vrijdag 6 september jl. nam de winnaar van
de zomerpoëziewedstrijd, Rogier
Cornelisse uit Heemstede dolgelukkig zijn prijs, een boekenbon
ter waarde van 50 euro, in ontvangst uit handen van Arno Koek
van Boekhandel Blokker. Hij won
deze prijs met zijn gedicht ‘Binnenweg’, dat Arno nog even voordroeg in de boekwinkel. Om de
feestelijkheden compleet te maken, overhandigde redacteur Bart
Jonker namens de Heemsteder
aan Rogier nog een boeket bloemen.
Ondanks dat de inzendingen
voor de zomerpoëziewedstrijd
op een zeer hoog kwaliteitsniveau lagen, was de jury, bestaande uit Arno Koek en de redactie
van de Heemsteder, het er unaniem over eens dat het gedicht
‘Binnenweg’ het winnende gedicht moest worden. “Het is een
bijzonder en mooi verwoord gedicht”, legt Arno Koek uit. “Je kijkt
naar de vakantie uit, bent in een
andere omgeving en dan blijkt
daar de herkenning van thuis terug te komen en dat je vakantieadres niet zo anders is als thuis.
Met de bijzondere wending dat je
daarvoor eigenlijk niet op vakantie hoeft.”
Poëtische overpeinzingen
en Jack van Gelder
Rogier schrijft al sinds zijn middelbareschooltijd. Hij schreef onlangs nog een tijdlang poëtische
overpeinzingen, die op vrijdag
werden gepubliceerd in de ru-

briek ‘Toen we daar zo zaten’ van
het Parool. Samen met kunstenaar David (Staaf ) de Winter ging
hij in Amsterdam op terrassen zitten waar ze zich door de plek en
omgeving lieten inspireren. Wat
zij daar voelden en gadesloegen
portretteerden zij in woord en
beeld in een poëtische overpeinzing.
Daarnaast bracht Rogier een bundel uit in 2010, met de woorden
en uitspraken van Jack van Gelder, als hij een voetbalwedstrijd
op de radio versloeg. Rogier: “De
manier hoe hij dat becommentarieerde was regelrechte poëzie en ik besloot dat op te schrij-

ven.” Rogier houdt van gedichten
schrijven en hij staat er zeker voor
open ook een eigen dichtbundel
uit te brengen. “Vorig jaar liep ik
toevallig bij Boekhandel Blokker, toen hier de uitreiking van de
prijs van de vorige zomerpoëziewedstrijd plaatsvond. Ik was toen
net te laat met meedoen. Toen ik
dit jaar de oproep zag, besloot ik
gelijk mee te doen”, aldus Rogier.
Hieronder nogmaals het winnende gedicht. Rogier, namens de
Heemsteder en Boekhandel Blokker van harte gefeliciteerd met je
prijs!

Er loopt nog een traject van mediation tussen de eigenaar en
de buurtbewoners. Zij, de buurtbewoners, zien op tegen de extra geluidsoverlast van de kinderen en ondervinden last van een
mekkerende geit in de tuin. Het
kinderdagverblijf wordt bij voldoende animo zelfs in het weekend geopend, iets wat de buurt
al helemaal niet wenst. Of ze er
samen uitkomen, de tijd zal het
leren.
Het veiligheidsprobleem wordt
door de gemeente afgedaan met
de constatering dat de kinderen,
anders dan bij een basisschool,
Uit het juridisch advies dat de ge- gespreid worden gebracht en gemeente heeft ingewonnen, werd haald, waarmee het college geen
de conclusie getrokken dat de verkeersveiligheidsprobleem vergemeente hier geen sterke zaak wacht.
heeft. Vanuit de jurisprudentie Gaat de gemeenteraad op 12
kwam naar voren dat in soortge- september akkoord, dan start de
lijke gevallen gemeenten aan het ondernemer snel met een interne
kortste eind trekken. Er ligt nu verbouwing.
dan ook een voorstel van het college aan de raad om de vergun- Eric van Westerloo

Binnenweg
Een dorp loopt leeg: we zien elkaar
over een paar weken weer. In de verte
wacht een kale berg, smacht een zee.
Stapels boeken en verwachtingen —
thuis komen ze nooit uit. Ginds heersen
andere wetten, zingt een vreemde taal:
het verhaal gaat dat je op vakantie
de beste versie van jezelf kunt zijn.
Totdat je na een dag of wat, je ogen
dicht onder de platanen op de piazza,
de bomen op de Binnenweg hoort ruisen.
Je plots ontdekt dat zonder zonnebril
croissants hier ook gewoon naar bakker
ruiken. Dan wordt het zacht tijd om
terug te keren. De avonturen mogen
in de kofferbak. Het is goddank voorbij.
Rogier Cornelisse

BEZORGERS/STERS
MET SPOED GEVRAAGD:

Eric van Westerloo

ning alsnog te verlenen en het
bestemmingsplan aan te passen.
De gemeenteraad kan hier uiteraard besluiten niet akkoord te
gaan, maar deinst terug voor slepende rechtszaken met een ongewisse afloop.

Bart Jonker

de Heemsteder

de kwartaal 2020 volgt de aanbesteding, zodat er in het derde
kwartaal begonnen kan worden.
Na jaren van een groot tekort aan
fietsparkeerplaatsen lijkt uitbreiding er nu echt van te komen.

Heemstede - Ondanks bezwaren
van buurtbewoners en de nodige gestelde vraagtekens door de
gemeenteraad aangaande parkeren en veiligheid, zit het college
klem en lijkt de uitbreiding van
de 1e en 2e etage van de kinderopvang op Camplaan 40 een verloren race.
In een oud bestemmingsplan
stond de mogelijkheid het gehele pand voor kinderopvang te
benutten. Bij de herziening van
het bestemmingsplan, een aantal jaren geleden, is deze mogelijkheid per abuis voor de bovenetages weggevallen. De activiteit kind en- naschoolseopvang
wordt op de begane grond wel
toegestaan. De gemeente erkent
dat er toentertijd een fout is gemaakt. De huidige nieuwe eigenaar tekende bezwaar aan tegen deze belemmering in zijn bedrijfsvoering. Hij wil, net als eerder wel was toegestaan, de twee
bovenliggende etages ook gebruiken voor opvang. De lastige
verkeerssituatie (lees veiligheidssituatie) op de hoek van de Camplaan, met halende en brengende ouders van kleine kinderen,
kon aanleiding zijn om het verzoek af te wijzen.

omgeving Haemstedelaan/Haemstedeplein

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - Hendrik van den Eijnde kreeg opdracht voor het
beeldhouwwerk aan de Zandvaartbrug op de Heemsteedse
Dreef van de gemeentelijke dienst Openbare Werken Heemstede. Mooi beeldhouwwerk op ronde pilaren, met de naam
van de brug, het jaartal van ingebruikname (1929) en het
gemeentewapen van Heemstede, met de zeven merletten,
aan de overzijde. De brugpijlers zijn in de expressionistische stijl.
Ook waren er toiletten aanwezig aan de onderzijde: voor
heren aan de noordzijde, voor
dames aan de zuidzijde. Deze
zijn al geruime tijd gesloten.
Loop er eens langs, het is de
moeite waard.
Foto’s en tekst:
Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (66)

Zoals al eerder geschreven zijn
de nummers 170 t/m 178 in
1921 gebouwd. De toen-foto is
een fragment uit een ansichtkaart van Vincent Martin uit de
jaren 60 met de nummers 166
(rechts), t/m 172 (links). Foto’s
zijn er weinig te vinden helaas.
De eerste bewoner van nummer 172 (dit adres wordt deze
week beschreven) is een 1ste
officier van de Stoom Maatschappij Nederland (adressenboek Haarlem 1 januari 1923).
Op 22 oktober 1927 lezen we
in de Bloemendaal’s Editie over
een opening van een schoenmakerij, dus de eerste ondernemer op dit adres. Het artikel
vermeldt dat de ondernemer
‘als bekwaam vakman in Haarlem en omgeving bekend staat’.
De naam van de onderneming
is ‘De Centrale’ en er is tevens
een fourniturenhandel aan verbonden. De naam van de ondernemer wordt niet in het berichtje vermeld. In de Bloemendaal’s Editie van 16 maart 1929
wordt de naam van de ondernemer ‘verraden’ onder de rubriek ‘gevonden voorwerpen’.
Het is dhr. Maljaars. Het ondernemerschap heeft helaas niet
lang standgehouden, want op
29 maart 1929 staat in het Haarlems Dagblad dat per 19 maart
de onderneming failliet is.

gevend Bureau voor toegepaste Electro Techniek’. M. Tas is
nog steeds hierin de adviseur.
Ook in 1971 wordt M. Tas op nr.
172 genoemd.
In 1993 (adressenboek Heemstede) woont op nr. 172 een kunt u terecht via webmaster@
predikant.
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldDe nu-foto van Harry Ophei- materiaal. Tips en opmerkinkens is van 8 september 2019, gen? Bel 023-8200170 (kantoor
rechts ziet u 166, links 172.
Heemsteder).
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan Bijdrage: Harry Opheikens

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Doopsgezinde Gemeente

Zondag 15 september,
Oude Kerk, 10u.
ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.

Zondag 15 september
Geen dienst.

Postlaan 16 Heemstede

www.vdgh.nl

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 12 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor Verhaegh.
Zondag 15 september, 10u.
Eucharistieviering
m.m.v. In Between.
Pastoor Van Peperstraten.

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 15 september, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten
(Startzondag).
www.adventskerk.com

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

www.parochiesklaverblad.nl

Vervolgens zien we in de diverse adressenboeken van Heemstede (Krantenviewer NHA) vele bewoners voorbijkomen. Op
1 januari 1948 wordt dan weer
een ondernemer vermeld: M.
Tas, elektricien. Op 1 januari
1966 wordt in het adressenboek Haarlem op Zandvoortselaan 172 gesproken over ‘Raad-

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

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

LEZERSPOST

Wie bepaalt de toekomst van het
Manpadslaangebied?
Het zomerreces is voorbij, ook in de politiek.
Een aantal belangrijke dossiers kan weer worden opgepakt, waaronder het Manpadslaangebied.
In maart hebben het college en de gemeenteraad voor het laatst in het openbaar gesproken over het Manpadslaangebied. Die discussie bood niet veel nieuws; de intentie om
het gebied groen in te richten is er weliswaar,
maar wie dat moet betalen blijft schimmig. En
zolang je als gemeente geen geld in het gebied wilt steken, leg je je lot in handen van de
projectontwikkelaars.

het college het initiatief om een gebied groen
in te richten. In 1913 kocht de gemeente uit
eigen zak buitenplaats Groenendaal en stelde dat als groen recreatiegebied open voor de
Heemsteedse bevolking. En dankzij die stap
pakte ze de regie in handen en daar hebben
we nu nog steeds profijt van. Zou die succesvolle aanpak van toen ook nu kunnen werken? Vooralsnog lijkt het erop dat de projectontwikkelaars aan het langste eind gaan trekken, waardoor de kans groot is dat Heemstede een nu nog groen en open gebied gaat
verliezen.

Maar zo is het niet altijd gegaan in de geschiedenis van Heemstede. Ooit namen de raad en

M. Wiebosch-Steeman, voorzitter stichting
Manpadslaangebied, Heemstede

En inderdaad is Lola op 4 juni, na 898 dagen in een asiel te
hebben gezeten, geadopteerd
door Aaltje en Rob. Na en tijdje kregen we het volgende berichtje van Lola en haar baasjes:
‘Hallo allemaal! Ik ben Lola. Na
2,5 jaar in het asiel gezeten te
hebben, heb ik toch echt mijn
gouden mandje gevonden. Ik
voel mij helemaal thuis! Wij,
baasjes van Lola, zijn zo blij met
ons knuffelkipje, ze geniet van
alle aandacht en knuffels en
geloof me: dat gaat de hele dag
door. Ons meisje is altijd vrolijk
en lief, we hopen nog heel lang
van haar te mogen genieten.’
En dit is nu precies waar wij allemaal heel blij van worden
en voor ieder dier zo ons best
doen. Een gouden mand of
verblijf voor iedere hond, kat of
konijn uit ons asiel.

Hervormd PKN
Bennebroek

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Binnenweg 67, Bennebroek

Welkom!

Zondag 15 september, 10u.
Ds. Dirk Jorissen,
Pastoor A. Dekker,
Ds. J. Nak.

www.petrakerkheemstede.nl

Na de dienst koffiedrinken
in het Jagerhuis.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 15 september, 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Aanbidding: Elske.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 15 september:
pastor Ans Dekker/ds. Jolien Nak
en ds. Dirk Jorissen.

Gouden mand voor Lola
Zandvoort - We hebben al
eens eerder iets verteld over
Lola, een Amerikaanse Bulldog
die een operatie aan haar knie
moest ondergaan. Gelukkig is
Lola na de operatie voorspoedig hersteld. Helaas liet een
nieuwe baas op zich wachten.
In de Nederlandse asielen zitten veel honden van dit type
en is er dus veel concurrentie.
Zo heeft Lola, voordat ze bij ons
kwam, al twee jaar in een ander
asiel gewoond. Op Facebook
werden verschillende oproepen gezet om toch maar vooral kennis te komen maken met
Lola. Na een oproep om het berichtje te delen is dit 420 keer
gedaan en heeft Lola zo 44.771
personen bereikt. Je zou toch
denken dat daar de gedroomde match tussen zou moeten
zitten.

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Oecumenische viering in de
Hervormde kerk Binnenweg.
www.pkntrefpunt.nl

www.rafael-nehemia.nl

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
30 augustus
Robertus C.H. Hilgersom &
Dorothea E.M. Strauss
4 september
A. Stigter & Marieke C. Kleij
6 september
Van Bruggen & Driessen
Van Dijk & Geutjes

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Partnerschap:
4 september
Lennart P. Stut &
Maret van der Vlies

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

ra afi
uit 2018 in
de Luifel
Heemstede - Op woensdag 18
september om 20 uur draait er
een dramafilm uit 2018 bij WIJ
Heemstede in de grote zaal van
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De filmduur is: 121 min.
Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt u
bellen met: 023-54838 28. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9-13
uur: tel.: 5483828.
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Mooie opbrengst Team Gijs
na BikevoorParkinson
Heemstede - Team Gijs is net terug uit Valkenburg waar zij op zaterdag 7 september met een grote groep uit Heemstede en omgeving de Limburgse heuvels hebben beklommen voor de BikevoorParkinson.

Veel mensen uit Heemstede hebben de afgelopen tijd meegedaan aan een van de activiteiten, zoals het spinnen, de tennisclinic, het samen eten voor Parkinson.

Mamacafé in
Bibliotheek
Heemstede

En er zijn zelfs mensen die een
actie op touw hebben gezet.
Team Gijs heeft ruim € 17.000
bijgedragen aan de totale opbrengst en zij danken iedereen
die hieraan heeft bijgedragen.

Na de finish op de Cauberg heeft
Gijs de Vries met enkele andere
Parkinsonpatiënten én in aanwezigheid van wielerlegende Joop
Zoetemelk een cheque met een
bedrag van bijna € 73.000 mogen
overhandigen aan professor Bas
Bloem van ParkinsonNet.

Foto: Michel van Bergen

Fietser gewond na valpartij
Raadhuisstraat Heemstede
Heemstede - Een fietser is vrijdagmiddag 6 september gewond geraakt bij een ongeval in
Heemstede. De man kwam even
voor half vijf ten val in de Raadhuisstraat ter hoogte van de Provinciënlaan. Politie en ambulance

kwamen met spoed ter plaatse.
De man is opgevangen door ambulancepersoneel en na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere zorg.
Agenten hebben het verkeer tijdelijk geregeld op het kruispunt.

Schaak mee bij de Schaaksoos
Heemstede - Houdt u ook van
schaken? Loop dan gerust eens
binnen bij de Schaaksoos om een
partijtje mee te spelen op woens-

dagmiddag van 14 - 16.30 uur in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. U betaalt slechts 1,50 euro per
keer.

50 Heemstedenaren in uitzending
Postcode Loterij Miljoenenjacht
Heemstede - Vijftig inwoners
van Heemstede uit postcodegebied 2102 strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro
in tv-show ‘Postcode Loterij

Miljoenenjacht’. Dit meldt de
Poscode Loterij.
Zij wonnen bij de Postcode Loterij een felbegeerde studioplaats in de spelshow die Linda

de Mol presenteert. Of de inwoners van Heemstede daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 29 september vanaf 20 uur
te zien bij SBS6.

V.E.W. JO-08 verliest ondanks goed spel
Heemstede - Op zaterdag 7 september traden de mannen van
V.E.W. JO-08 al voor dag en dauw
aan in Hoofddorp.
Met de drie nieuwe aanwinsten
Carras, Jurre en Renzo in de basis, begon V.E.W. voortvarend aan
de wedstrijd. Onze nieuwelingen
speelden alsof ze al jaren in het
team meedraaiden.
Het duurde niet lang voordat
V.E.W. via ‘goaltjesdief’ Thijs brutaal de leiding nam.
V.E.W. bleef de wedstrijd domineren en had pech dat Fedde het
doel niet kon vinden. Tot tweemaal werd het houtwerk geraakt:
paal en lat.
‘Wanneer jij de kansen niet afmaakt dan scoort de tegenstander’, luidt een oude voetbalwet.
En zo ook op deze zaterdag.
Ondanks een paar fantastische
reddingen van keeper Julius, trok
Hoofddorp de wedstrijd naar zich
toe. De uit de kluiten gewassen
sterspeler van Hoofddorp kon tot
vijfmaal toe juichen.

Foto aangeleverd door V.E.W.

Ondanks de achterstand en de nu
met bakken uit de lucht komende
regen, rechtte V.E.W. de rug. De
uit Heemstede meegereisde toeschouwers zagen V.E.W. met mooi
samenspel dichterbij komen door
doelpunten van Bram en Fedde

waarmee de einduitslag 5-3 werd.
Het verlies kon de V.E.W.’ers niet
deren: de mannen hadden lol
met elkaar en verheugden zich
alweer op de training van maandag. Dat is de spirit.

Een fietsreis door Rwanda
voor het goede doel
Heemstede - Een aantal vrouwen uit Heemstede en omgeving hebben zich aangemeld
voor een fietsreis door Rwanda
voor het goede doel. Zij gaan in
januari 10 dagen een mooie tocht
maken vanaf de hoofdstad, Kigali
naar Musanze in het noorden en
langs het schitterende Kivu meer
weer terug. Uiteraard wordt gestart met een bezoek aan het genocidemonument in Kigali om
stil te staan bij de afschuwelijke
genocide die daar in 1994 heeft
plaatsgevonden. Het land heeft
zich daarna economisch zo goed
ontwikkeld dat het inmiddels een
voorbeeld is voor veel andere landen in Afrika.

zen en de inrichting van luxe passagiersschepen en van de Côte d’Azur Pullman Express. Iedere maand zijn er culturele Trefpuntlezingen en/of presentaties
op dinsdagmiddag om 13.30 uur
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Foto aangeleverd door Bibliotheek
Zuid-Kennemerland.

Nieuw seizoen
‘Vrouwen van nu’

Heemstede - Na de zomervakantie, begint ‘Vrouwen van nu’ afdeling Heemstede met frisse moed
aan een nieuw seizoen.
Er staan mooie lezingen op het
programma, met om te beginnen
een bezoek van onze burgemeester mevrouw Nienhuis, op woensdagmiddag 18 september bij WIJ
Heemstede, Herenweg 96, Heemstede. De middag begint om 14
uur. Belangstellenden zijn welkom, entree € 2,50.
Er ligt tevens informatie klaar
over de ‘Vrouwen van nu’. Meer
informatie via tel.: 023-2580340.

nomisch zelfstandig bestaan op
te bouwen. Tijdens de reis gaan
we ook een kijkje nemen bij een
van deze projecten om zelf te ervaren welk verschil je maakt met
een donatie aan de projecten in
Rwanda. Op het platteland is immers nog wel veel armoede.
Fiets je mee? Een beetje fietservaring is mooi meegenomen. Gemiddeld willen we zo’n 60 km per
dag fietsen. Maar wordt het te
zwaar of heb je een slechte dag
dan is er vervoer beschikbaar in
de vorm van twee minibusjes die
we ook voor de transfers nodig Heemstede - Op woensdag 18
september gaat de Knutselclub
hebben.
weer van start. De Knutselclub
Heb je interesse om mee te gaan is er voor jongens en meisjes
en/of wil je meer informatie, stuur van 5 t/m 10 jaar. Iedere woensHet doel is met deze reis geld op dan een email naar cvandijk@me- dag kunnen kinderen superleute halen voor Stichting Melania/ lania.nl. Vind je dat nog een brug ke en originele kunstwerken maRwanda. Stichting Melania steunt te ver maar wil je de actie wel fi- ken van klei, papier, hout en stof,
al bijna 100 jaar succesvol projec- nancieel steunen dan kan dat via die vaak te maken hebben met de
ten voor vrouwengroepen in ont- de ‘pif-world’pagina van Stichting jaargetijden of de feestdagen.
wikkelingslanden om het voor Melania: http://bit.ly/Melania01. De Knutselclub is van 13.30 tot
15.00 uur bij WIJ in de Molenwerf,
hen mogelijk te maken een eco- Elke bijdrage is welkom.
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten: € 5,- per keer of een kaart
voor 5x kost € 22,50.
Graag de kinderen per keer aanmelden via tel.: 548 38 28.

Knutselclub
weer van start

Lezing over René Lalique:
van edelsmid tot glaskunstenaar
Heemstede - Op dinsdag 17 september houdt Barbara StammerLapouge om 13.30 uur een lezing
over René Lalique: van edelsmid
tot glaskunstenaar. Weinig artiesten waren zowel Art Nouveau als
Art Déco kunstenaars, maar René Lalique (1890 - 1945) was er
één van. Als siersmeder bereikte hij zijn hoogtepunt in 1900; als
glaskunstenaar groeide hij uit tot
grootindustrieel van wereldfaam.
Wij denken hierbij aan zijn parfumflesjes, radiatordoppen, va-

Heemstede - Ontmoet vrijdag
13 september in de Bibliotheek
Heemstede (Julianaplein 1) tijdens het Mamacafé (iedere tweede vrijdag van de maand) andere (aanstaande) vaders en moeders van jonge kinderen. Natuurlijk krijg je ook leuke tips voor kinderboeken Er is altijd een professional aanwezig die je vragen kan
beantwoorden. Vaak wordt er
een thema in het zonnetje gezet.
Loop gewoon binnen tussen 10–
11.30 uur, aanmelden is niet nodig en neem je baby of peuter gezellig mee. Het Mamacafé is gratis te bezoeken en wordt georganiseerd in samenwerking met het
Centrum voor jeugd en gezin.

Burendag bij
De Heemhaven

Foto: Laurens Bosch

Gewonde bij kettingbotsing

Heemstede - Op woensdagavond 4 september is bij een ketDe entree is € 5,-. Deze populaitingbotsing tussen vier auto’s op
re middagen zijn wel vaak snel
vol. Wij adviseren u om te reser- via: www.wijheemstede.nl of de Heemsteedse Dreef, ter hoogveren als u verzekerd wilt zijn op werkdagen tussen 9-13 uur: te van de Spaarnzichtlaan een
gewonde gevallen. De gewonde
van een plekje. Reserveren kan tel.: 5483828.

vrouw zat in een van de gebotste wagens. Ambulancepersoneel
heeft haar ter plaatse eerste hulp
verleend. Daarna is zij voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Heemstede - Op Burendag,
zaterdag 28 september, kunnen belangstellenden en
buurtbewoners een kijkje
nemen bij zorgcentrum De
Heemhaven op de Von Brucken Focklaan 20 in Heemstede.
U kunt kennismaken, praten,
proeven en de locatie bekijken. Er staan hapjes en
drankjes klaar voor iedereen
die een kijkje komt nemen.
Van 14 tot 17 uur.
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Slow fashion
bij Heemels

Heemstede - Bij modezaak Heemels werd op zaterdag 7 september alweer de negende modeshow gehouden. Eigenares Els Nieuwenhuis presenteert sinds de opening in 2014 de nieuwe collectie met een
modeshow en laat daarmee een voorproefje zien van de aankomende
wintermode.
Thema voor dit najaar is de jaren 70: wijd uitlopende broekspijpen, ribfluweel, ruitpatronen, bruintinten, de hoge taille en zelfs de broekrok
maakt een comeback. Volgens de moderubriek van de Volkskrant is het
truttige imago eraf en straalt het kledingstuk kracht uit. Geheel in stijl
was ook de muziekkeuze uit de seventies.
Terug in de tijd qua inspiratie, maar helemaal van deze tijd zijn de 42
combinaties die geshowd werden. Bij een leefstijl van 2020 hoort duurzaamheid hetgeen zich vertaalt in de zogenaamde slow fashion. Mode
van kwaliteit, gemaakt middels een productieproces dat de omgeving
niet schaadt en onder eerlijke omstandigheden gefabriceerd.
Voorbeeld van deze trend zijn de bij Heemels nieuwe merken Alchemist
en Humanoid. Alchemist is afgeleid van alchemisten, voorlopers van de
scheikundigen. Ze maken gebruik van natuurlijke materialen zoals biologisch katoen en merinowol. Hun mooie kleurige kleding is supervrouwelijk en tevens heerlijk draagbaar. Dit modemerk maakt ook gebruik
van gerecyclede stoffen. Humanoid is een ander merk dat tijdloze kleding produceert met de beste materialen en is volledig handgemaakt.
Ook hun synthetische weefsels hebben een ontwikkeling doorstaan en
zijn van topkwaliteit.
Verder nieuw bij Heemels is het Belgische label Just in Case, romantisch
en sensueel, ontworpen door twee eigenzinnige vrouwen. Scandinavische modemerken zijn vanaf het begin populair bij Heemels, omdat ze
goed aansluiten bij de smaak van de Nederlandse vrouw. Voorbeeld van
deze mode uit het hoge noorden zijn de merken Hope, Sand Copenhagen, Graumann en Elvine. Nederland is goed vertegenwoordigd met
Monique van Heist, Femmes du Sud, Kyra & Ko, Zenggi en Hiltje H.
Tijdens de beide modeshows van zaterdag kreeg het verzamelde publiek slechts een deel van de nieuwe mode te zien. De winkel hangt vol
met nieuwe items voor vrouwen van alle leeftijden die graag gekleed
gaan in mooie draagbare mode uit het hogere segment.
Heemels mode is gevestigd aan de Binnenweg 180. Informatie over alle
modemerken: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Mindful wandelen in park Zwaanshoek

Heemstede - Na de zomerstop
opent Podia Heemstede op vrijdag 13 september weer haar deuren; Dolf Jansen trapt af met ‘Oudejaars 2019’ in Theater de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede.
Dolf Jansen speelt zijn dertigste
Oudejaars. In plaats van een eerbetoon in Carré of een feestelijke
avond in de Ziggo Dome, speelt
hij deze keer de Oudejaarsvoorstelling 80 keer in de theaters;
ook in Heemstede.
Hij fileert binnen anderhalf uur
met veel energie het jaar 2019.
Elk incident, elk detail, elke politieke leider, niemand blijft gespaard.

Stand-upcomedy; heel veel grappen, poëzie die voorbij is voordat u door heeft dat het rijmt. Improvisatie tot aan de grenzen van
het betamelijke. Aanvang 20.15
uur, Entree €17,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via
de theaterlijn 023 5483838 of op
de avond van het concert aan de
zaal.

Foto aangeleverd door Podia Heemstede

Podia Heemstede trapt
seizoen af met Dolf Jansen

Het gaat om mindful wandelen,
oftewel wandelen met aandacht.
Dit is in de praktijk een zeer rustgevende manier om de hectiek
De maand september is er veel te
van alledag los te laten. Bij delachen in Theater De Luifel. Zaterze excursie gaat het niet zozeer
dag 14 september Ton Kas (Deze
om het wandelen zelf, maar voorvoorstelling is uitverkocht, maar
al om het beleven van de natuur
u kunt altijd informeren naar de
september Javier Guzman met en het aanwezig zijn in het hier
wachtlijst).
Vrijdag 20 sepember een try-out zijn show Guzmàn. Informatie via en nu. Ervaring met mindfulness
is niet nodig.
voorstelling van Sara Kroos en 27 de theaterlijn 023-5483838.

Fries koor ‘Nijefurd Sjongt’ in Grote of St. Bavokerk
Haarlem - Het Friese koor ‘Nijefurd Sjongt’ uit Workum geeft zaterdagmiddag 28 september a.s.
van 13.15 - 13.45 uur een lunchconcert in de Grote of St.-Bavokerk op de Grote Markt te Haarlem. Dirigente Fia Zweers-Marchand, een echte Haarlemse. In
2003 besloten Fia en haar man
zich definitief in Workum te vestigen en in 2006 richtte zij met
drie andere dames het koor ‘Nijefurd Sjongt’ op, dat zij inmiddels
al dertien jaar dirigeert. Het koor
heeft een zeer afwisselend repertoire: klassiek, opera, operette, musical, popsongs etc.De pianobegeleiding is in handen van
Maarten Smit uit Workum. Het
concert is gratis. Toegang kerk
2,50 euro.

Zwaanshoek - De werkgroep
Haarlemmermeer van het IVN
Zuid-Kennemerland organiseert
op vrijdag 13 september 2019 van
9.30-11.30 uur een ontspannende
wandeling in Park Zwaanshoek.
Deelname is gratis. Startpunt is
het parkeerterrein van begraafplaats Meerterpen aan de Spieringweg 1021 in Zwaanshoek.

Foto aangeleverd

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

zich richten tot Ester Saelman:
of
Voor meer informatie kunt u ester.saelman.1@gmail.com

06-20554887. Aanmelden vooraf
is niet nodig maar mag wel.

Excursie op
Landgoed
Koningshof
Overveen - Op zondag 22 september organiseert het IVN ZuidKennemerland een interessante
excursie op Landgoed Koningshof. Landgoed Koningshof ligt in
het oudste gedeelte van de duinen, de binnenduin. Het is een
windloze plek die 4 km van zee
ligt. Een van de meest opvallende delen van dit landgoed is het
prachtige, imposante landhuis
dat dateert uit ongeveer 1900.
Vooraf aanmelden is gewenst via

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis. De
groep verzamelt om 13 uur bij het
infopaneel op de parkeerplaats
van Landgoed Koningshof (Duin-

lustweg 26, Overveen). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Aanmelden en meer informatie via
www.np-zuidkennemerland.nl
of tel. 023-5411123.
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Plekken van Plezier:

Monumenten openen hun
deuren voor publiek
Heemstede - Op zaterdag 14 en zondag 15 september openen weer veel monumenten hun
deuren voor het publiek in het kader van de jaarlijkse Monumentendagen, met als thema
‘Plekken van Plezier’. Hierbij alvast een voorproefje. De complete lijst met alle geopende
monumenten in Heemstede en Bennebroek vindt u op: https://www.openmonumentendag.nl/
activiteit/open-monumenten-dagen-heemstede-bennebroek/

Harmonie St. Michaël:
plek van plezier op Monumentendag
Heemstede - Ook Harmonie St. Michaël is
een plek van plezier en dan met name op cultureel gebied.
St. Michael maakt deel uit van de rijke Heemsteedse cultuurtraditie sinds haar ontstaan
in 1909. In die 110 jaar heeft de harmonie op
verschillende plekken bij allerlei gelegenheden voor muzikale klanken gezorgd. In de
tentoonstelling in het Pomphuis, Watertoren
2, Heemstede, wordt dit zichtbaar gemaakt
d.m.v. foto’s, video en diverse attributen.
Deze tentoonstelling is te zien vanaf Monumentendag tussen 11- 15 uur op de volgende dagen: zaterdag 14 september, zondag
15 september, zaterdag 28 september, zaterdag 5 oktober en op verzoek op afspraak via
0620661187.
Er is een spectaculaire opening op zaterdag
14 september om 11 uur. U bent van harte Meer informatie over de Harmonie vindt u op
uitgenodigd.
de website: www.stmichael-heemstede.nl.

De H. Bavokerk opent haar deuren
tijdens de Monumentendagen
Heemstede - Op zaterdag 14 en zondag 15
september zal de H. Bavokerk (uit 1879) aan
de Herenweg 88 in Heemstede haar deuren
openen om de monumentale ruimte te tonen aan iedere belangstellende.
Het orgel, gebouwd door de Amsterdamse
orgelbouwers Van den Brink, neemt daar een
belangrijke plaats in.

Heemstede - Op zondag 15 september is
Kom In Mijn Tuin (KIMT, Herenweg 18 Heemstede, ingang Groenendaalse Bos, tegenover
het Manpad) open van 11-16 uur: het is dan
het weekend van Open Monumentendag.
Het thema dit jaar is: ‘plekken van plezier’,
een heel toepasselijke titel. Op Kom in mijn
tuin is van alles te zien, te doen, te proeven
en te koop. Vanaf 14.30 uur wordt er voorgelezen door en voor kinderen, een diashow
in het Tuinhuis. Er is ook groente en fruit te
koop, net geplukt; dus verser kan haast niet.
Uiteraard wordt er ook aan de inwendige
mens gedacht. Er is geen pin op KIMT; graag
zelf tasjes meenemen.

uur met ‘kijken en proeven bij de buren’ aan
de picknicktafels. De producten komen uit de
tuin. Deze vrijwilligers van groene organisaties zijn apart uitgenodigd en worden op deze manier in het zonnetje gezet op open monumentendag.

Voor de vrijwilligers in het groen (met introducés en kinderen) sluit KIMT af van 15.30- 18 Kijk ook op: www.kominmijntuin.com.

Molentje Groenendaal niet open op
Monumentendagen
Heemstede - Op zaterdag en zondag 14 en
15 september zijn er veer Open Monumentendagen. Heemstede is gewend dat op
die dagen het Molentje van Groenendaal in
Heemstede altijd open staat voor een bezoek.
Helaas is dat dit jaar niet het geval. Het Molentje verkeert momenteel in een heel beroerde staat, waardoor het niet verantwoord
is om met het molentje te draaien en om
mensen op de stelling toe te laten. Met pijn
in het hart moest de Stichting Molens Zuid
Kennemerland tot dit besluit komen.
Gelukkig is er ook goed nieuws: Inmiddels is
het restauratieplan rond en is het herstel en
de restauratie aanbesteed bij een molenmaker. Daarom zal het Molentje van Groenendaal volgend jaar weer in volle glorie kunnen
meedoen aan de Open Molendagen.

Foto: Bart Jonker

Open Monumentendag in de
Doopsgezinde Kerk
Heemstede - In het kader van Open Monu- gayama samen vierhandig (quatre mains) de
mentendag opent de Doopsgezinde Kerk op werken van o.a. Bach, Händel, Mozart alsmede Postlaan 16 in Heemstede op zaterdag 14 de werken van Haydn.
september van 11-16 uur haar deuren.
De Doopsgezinde kerk is in 1926 gebouwd
in de Amsterdamse Schoolstijl, naar het
ontwerp van architect Huib Tuninga (18981958). Het glas-in-loodontwerp is van Huib
de Ru, uit 1926.
Dit jaar zijn er weer organisten uitgenodigd
om het Flentrop-orgel (1937) en het Meckerorgel (1976) te bespelen.
Vanaf 11 uur speelt Yu Nagayama werken van
Sweelinck, Buxtehude en Bach.
Vanaf 12.30 uur speelt Marco bij de Vaate
o.a. Engels 18de eeuws werk, Gavotte, Flutes, Adagio.
Vanaf 14 uur spelen Dick Koomans en Yu Na-

Orgelbouwer Leonard Van den Brink kreeg in
1833 de opdracht een orgel te bouwen voor
de oude schuilkerk aan de overzijde van de
Hereweg, te Heemstede-Berkenrode.
De huidige kerk van St. Bavo werd pas in
1878/1879 gebouwd. Orgelbouwer Adema
heeft het Van den Brink-orgel toen overgeplaatst naar de hoge koorzolder achter in
de kerk. In de honderd jaar waarin het orgel
daar stond is het, door de grote verschillen in
temperatuur en vochtigheid op die de koorzolder, steeds slechter, op den duur zelfs onbespeelbaar, geworden.
Dankzij een aantal enthousiaste kerkgangers
en koorleden, met name door de volhardendheid van Ton Nelissen, is het orgel gered; en – mede dank zij de bijzonder geconstrueerde speeltafel - zelfs erkend als rijksmonument.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het orgel wordt zaterdag- en zondagmiddag Foto: Jos van Kesteren
na 12 uur elk half uur bespeeld door Wim
Rijkhold Meesters en Ian Clarke. Zij spelen Georg Friderich Handel, Carl Philipp Emanuel
werken van Albert de Klerk, Nicolaus Bruhns, Bach en Johan Sebastian Bach.

Vocal Group Good Vibes neemt deel
aan Korenlint
Heemstede - De opening van het culturele
seizoen in Haarlem e.o. vindt komend weekend plaats met o.a. het Korenlint. Koren in alle soorten en maten uit de regio laten zich
horen op mooie en soms onverwachte locaties. Het is immers ook Open Monumentendag. Good Vibes uit Heemstede zingt zondag
15 september om 13 uur in het Rosenstock
Huessyhuis op de Hagestraat 10 in Haarlem
en om 15 uur in het Museum, Groot Heiligland 47 in Haarlem.
Good Vibes uit Heemstede is een vocal group
bestaande uit 10 ervaren zangers en zangeressen, begeleid door pianiste Charlotte. Zij
zingen a capella en/of met piano en gitaar
een heel divers repertoire, waarbij ze een
knipoog niet schuwen.

Open Monumentendag
bij Kom In Mijn Tuin

Vocaal Ensemble Arcadelt treedt op
in de H. Bavokerk
Heemstede - Tijdens de Open Monumentendag van zaterdag 14 september verzorgt het
Vocaal Ensemble Arcadelt tweemaal een kort
optreden in de H. Bavokerk aan de Herenweg
88 te Heemstede.

en zondag 14 en 15 september. De kerk is
geopend zaterdag van 10 uur tot 17 uur en
op zondag van 12 uur tot 17 uur. ‘s Middags
wordt het orgel bespeeld.

Om 11.30 uur brengt het ensemble koorwerken uit de renaissance ten gehore gevolgd
door de motetten, madrigalen van o.a. Brumèl, Josquin des Prez, Jean Mouton en Claudin de Sermisy, die de kerkruimte vullen met
hemelse klanken.
Deze muziek is geschreven voor grote ruimten, de kathedralen van Frankrijk en Engeland en klinkt ook mooi onder de gewelven
van de H. Bavokerk in Heemstede.

Foto aangeleverd door Vocal Group Good Vibes

Het ensemble bestaat uit zestien leden en
zingt onder leiding van luitist en dirigent Willem Mook uit Haarlem.
Het optreden van het Arcadelt Ensemble in
de H. Bavokerk in Heemstede maakt deel uit
van de Open Monumentendagen zaterdag Vocaal Ensemble Arcadelt (aangeleverd).
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Begin dit najaar
met leren hardlopen

Foto: Pim Hols

Kon. HFC laat onnodig
punten liggen: 2-3
Haarlem - Excelsior Maassluis,
dat het afgelopen seizoen tweede werd in de competitie, is voor
HFC altijd een lastige tegenstander. Bij het begin werd duidelijk
dat de ploegen redelijk aan elkaar
gewaagd waren.
Excelsior had wel het betere van
het spel. HFC speelde wat onnauwkeurig, zodat passes niet
altijd aankwamen bij een medespeler. In de verdediging bij
HFC wordt Peet van der Slot, wegens een blessure, node gemist.
HFC heeft voldoende kwaliteit in
de selectie om dit op te vangen,
maar toch gaat het achterin nog
weleens fout. Afgelopen seizoen
had HFC de minste gepasseerde
verdediging. Nu na drie wedstrijden staat de teller al op negen
goals tegen. Excelsior kwam door
Giovanni Fonseca simpel tot de
0-1. Werd de voorzet er al niet uitgehaald, ook Fonseca werd geen
strobreed in de weggelegd. Het
werd nog erger voor HFC toen
scheidsrechter Henshuijs oordeelde dat André Morgan de bal
tegen de arm had gekregen binnen de 16 meter.

een. Excelsior moest terug. Excelsior aanvoerder Bijl verklaarde na afloop dat zijn team al blij
was als zijn verdediging de ballen
hard weg kon trappen. Een doelpunt kon niet uitblijven. De wissel om Van der Linden in te brengen pakte goed uit. Aangespeeld
in 16 meter was hij zijn tegenstander met een trucje te slim af,
draaide en schoot binnen. Excelsior kwam zelden tot een aanval
in de tweede helft.

Toen het een keer wel lukte ging
het helemaal mis voor HFC. Bijl
zette voor, Van den Berg schoot
de bal op de paal en terugspringende bal werd door Kurt alsnog
achter doelman Boks gewerkt.
Zowel Van den Berg als Kurt stonden helemaal vrij en dat mag HFC
zichzelf aanrekenen. De wedstrijd
was nog lang niet gespeeld. Ondanks de marge van twee goals
moest Excelsior alle zeilen bijzetten om HFC te stoppen. Van der
Linden kopte een voorzet van
Van Son snoeihard in het Excelsior-doel. De aansluiting was
daar en het wachten was op minimaal de gelijkmaker. Vele kanDaan Bijl voltrok het vonnis en sen en mogelijkheden later stond
keek HFC tegen een 0-2 achter- HFC nog steeds met lege handen.
stand aan. HFC had zeker kansen Het vertoonde spel, werklust en
om te scoren in de eerste helft, De kracht geeft vertrouwen voor de
Excelsior doelman stond meest- komende wedstrijden.
al precies in de baan van de
schoten. Na rust een geheel an- Op zaterdag 14 september gaat
der HFC. Franklin Lewis werd ge- HFC naar Scheveningen. Aanwisseld voor de boomlange Flo- vang 14.30 uur.
ris van der Linden. De kansen en
mogelijkheden regen zich aan- Eric van Westerloo

Foto: Harry Opheikens

14de Loek Bekkers
veteranentoernooi bij RCH
Heemstede - Nog steeds eert
RCH één van zijn iconen met zijn
eigen toernooi. Helaas is Loek
Bekkers er niet meer, maar de seizoenstart begint bij RCH altijd
met het Loek Bekkers veteranentoernooi, dat al vanaf 2006 georganiseerd wordt.
Zaterdag 14 september vindt dit
toernooi weer plaats en de deelnemende verenigingen zijn Haarlem-Kennemerland, KHFC, RCH
Vet, HBC, Olympia Haarlem en
AFC.
De jaren gaan best wel tellen, dat
bleek wel bij het ‘boeken’ van de
teams, want vaste deelnemers
moeten zo langzamerhand dit
populaire toernooi loslaten. Zo
kon de winnaar van vorig jaar,
Bloemendaal, zijn titel niet verdedigen. Toch heeft de RCH-or-

ganisatie, te weten René Evers en
Henk Niesen weer een mooi wedstrijdschema kunnen samenstellen met 2 poules van 3 teams.
De eerste wedstrijden starten
om 13 uur, er wordt 2x 15 minuten gespeeld. Om drie uur zijn er
twee troostfinales en om 15.40
uur de finale.
Hoewel voetballers, eenmaal aan
de bal, voor de winst gaan, staat
op dit toernooi toch ook weer
respect en gezelligheid hoog in
het vaandel. Voor sommige mannen wordt het een weerzien uit
vervlogen tijden; voor sommige
mannen is het een mooie voorbereiding op het seizoen 20192020.
U bent van allen uitgenodigd om
getuige te zijn van dit prachtige
voetbalevenement.

Heemstede - Het najaar komt
eraan en een nieuw sportseizoen ook. Misschien heb je altijd al willen hardlopen of heb
je het vroeger gedaan en wil
je opnieuw beginnen. Sluit je
dan aan bij de groep Hardlopen voor Beginners, die gegeven wordt door Lopers Company by Enno. Vanaf maandag 16
september begint een nieuwe
serie trainingen van 13 weken.
Na deze 13 weken kun je 40 minuten hardlopen en daarnaast
leer je gelijk de goede looptechniek. Met een goede looptechniek loop je makkelijker en
voorkom je blessures.
Kun je al hardlopen, dan zijn
de trainingen van de Gevorderden Light of Gevorderden

groepen wat voor jou. Bij deze
groepen ligt de nadruk ook op
een goede looptechniek. Daarnaast doen ze tijdens de training korte intervallen om je
basissnelheid te verhogen. Wil
je met één van deze groepen
kennis maken? Je bent altijd
welkom om een keer op proef
mee te doen.
Bij welke groep je je ook aansluit, je krijgt altijd van een
gediplomeerde Atletiekunietrainer les en een persoonlijk
schema voor het doel dat jij
bepaalt.
Alle informatie hierover staat
op: https://www.loperscompanyheemstede.nl/hardlooptrainingen.

Herbie opent expositie
Reddingsbrigade
Heemstede - Mascotte Herbie opende woensdagmiddag
zelf de expositie 100 jaar Heemsteedse Reddingsbrigade, HRB,
met burgemeester Astrid Nienhuis, door met een reddingshaak
dwars door het pakpapier de Burgerzaal binnen te stormen. Herbie staat voor HRB Heemsteedse Reddingsbrigade. Flipper Herbie ontmoette in de zaal veel bekende redders die even ontspannen hun eigen geschiedenis konden zien. Oude reddingsmiddelen, vroegere zwemtrainingen
in de Van Merlenvijver, brevetten, diploma`s, houten poppen
met lood, ijshaken, ijsladders en
spalken. Er werden EHBO-cursussen gegeven, later werd de EHBO
een zelfstandige vereniging. De
Heemsteedse Reddingsbrigade
werd in 1919 opgericht, de heer
L.C Brandt werd de eerste voorzitter. Er waren 35 leden die de zorg
hadden om het aantal verdrinkingsgevallen terug te brengen.
Veel mensen konden niet zwemmen in die tijd. Werd er een nieuwe vlet in gebruik genomen, dan
kwam de harmonie erbij en de
heren met hoge hoeden.

Proefvaartdagen bij
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Op vrijdag 13 en
zaterdag 14 september organiseert Jachthaven Poelgeest
proefvaartdagen met de boten
van Antaris, Maril en Maxima. Op
de proefvaartdagen is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders.
Poelgeest staat al jaren bekend
vanwege de superluxe Antaris en
Maril sloepen en heeft haar assortiment succesvol uitgebreid met
de Maxima tenders.
De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen
van 4,85 tot 7,30 meter. Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een
zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer
Maril ligt de 7Nxt klaar voor een
proefvaart. De 7Nxt is de grotere broer van de veel geziene
6Nxt. Beide modellen zijn uitermate populair en combineren eigentijdse lijnen met een klassieke en elegante vormgeving. Deze
Marils kunnen ook volledig elek-

trisch geleverd worden. Tijdens
de proefvaartdagen is er een Maril 6Nxt elektro beschikbaar voor
demonstraties.
Naast de nieuwe Maril liggen
ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een
proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris
zeer veel succes. Al zes jaar achtereen is de maximale productie
gedraaid.
In de maand september is het
nog mogelijk om een model 2020
te bestellen voor de prijs van
2019 tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ook zijn diverse demonstratiemodellen zeer scherp
geprijsd.
Wilt u ook eens kennis maken met
deze prachtige boten van Nederlandse bodem kom dan langs op
het Proefvaartweekend. De vloot
ligt klaar op vrijdag 13 en zaterdag 14 september van 10 tot 17
uur bij Jachthaven Poelgeest aan
de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie vindt u
ook op www.poelgeest.nl.

structeurs stap voor stap begeleid naar het examen van diverse zwemmend redden diploma`s.
Heb je de juiste diploma`s, dan
kun je zomers `baywatch` strandwacht aan de kust worden. Spannend hoor! Vanaf 9 jaar kun je je
conditie en zwemtechniek verbeteren bij de conditietrainingen.
Bij de opening van de expositie sprak directeur van Reddingsbrigade Nederland, Koen Breedveld, dat er in de toekomst veel
te doen is voor de 270 leden. Grote club hoor. “Het klimaat verandert, mensen gaan steeds vaker
naar het strand en hebben geen
benul hoe ze moeten zwemmen.
Schoolzwemmen is op vele scholen afgeschaft en daar maak ik me
grote zorgen over. De jeugd haalt
een paar diploma`s en weg zijn
ze, om te voetballen of te hockeyen”, aldus Breedveld. De zweminstructeurs knikken instemmend:
“Wat goed dat hij dat hier nu eens
zegt.”
Recordpoging Guinness
World records
Met Onderwaterhockey zit HRB
aan de top van Nederland. Dan
kun je wel een poging doen om
een wereldrecordpoging voor
het Guinness World Records
te houden. Zaterdag 12 oktober 2019 om 18.30 uur In het
Sportplaza Zwembad Groenendaal. Dat wordt een spektakel
met zwemvinnen, sticks, duikbrillen en snorkel, met een kilo zware puck op de bodem. Koppie erbij houden, want hoe drukker je
je maakt, des te meer je ademen
moet. Dus stress thuislaten, want
het is erop of eronder.

Aan de Ringvaart heeft de vereniging een eigen clubhuis waar
altijd gezelligheid is te vinden.
Heel belangrijk. Klaverjassen kunnen ze goed, er zijn dartavonden, kinderkampen en jeugdkampen. HRB is een brigade voor
het binnenwater zoals het Spaarne, Ringvaart en Leidsevaart, en
helpt de roeivereniging in Heemstede en bij de ‘Mudmasters’. Ze
hebben geen bewakingsgebied.
Bij HRB leer je beter zwemmen
en krijg je les in iemand te helpen die in het water geraakt is.
Je wordt door gediplomeerde in- Ton van den Brink

Afscheid Cees de Schipper
als coördinator Boa’s
Heemstede - Een boerenjongen uit de Haarlemmermeer,
een Meerbonk. Cees de Schipper
koos echter niet voor de boerderij maar voor de tuinbouw. Hij had
de lagere school snel doorlopen,
klas overgeslagen op een school
met totaal 24 leerlingen, dus bijna individueel onderwijs. Hij
deed de tuinbouwschool en was
met 15 jaar klaar voor het grote
werk. Moest nog even wachten
tot hij 16 was om te kunnen werken in een rozenkwekerij. Met 20
jaar de dienst in en daarna werd
hij bedrijfsleider op een rozenkwekerij. Hij kon na enkele jaren
een rozenkwekerij in Aalsmeer
overnemen tegen gunstige condities. Het klikte met de eigenaar
en zo werd hij ineens trotse eigenaar van een hectare, dus 10.000
meter glas. Jaren gewerkt tot er
een nieuw gebied voor tuinbouw
in De Kwakel kwam. De bank
vroeg een ondernemersplan,
maar de kinderen werden ziek,
zijn zoon zeer ernstig. Er werd besloten de boel te verkopen, Cees
deed een jaar niks.
Hij solliciteerde als parttime conciërge/schoonmaker bij de bibliotheek in Heemstede, dat werd
fulltime. Hij ging in de medezeggenschapsraad en werd al gauw
voorzitter van de hele OR, Ondernemingsraad van de gemeente. Betrokken bij het flexwerk bezorgde hij de toenmalige gemeentesecretaris Willem van den
Berg slapeloze nachten. Het negatief rapport zorgde voor een

andere aanpak, heeft positief uitgepakt mede door de aanpassingen van de OR. Willem en Cees
bleven goede maatjes.
Wethouder Marijke Mous vond
dat Cees meer in zijn mars had en
haalde hem naar de parkeercontrole waar hij later Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar, Boa,
werd. Bij zijn afscheid van de bibliotheek was echt iedereen aanwezig, directeur Hans Krol was
maar wat trots op zijn voorzitter
van de OR. Als coördinator van de
Boa`s voelde hij zich helemaal op
zijn plaats, hij bleef nog twee jaar
langer om de samenwerking met
Bloemendaal op orde te krijgen.
Dat was voor hem de uitdaging
om daar dat team los te trekken.
Cees krijgt een afscheid op donderdag 19 september om 16 uur
in het Raadhuis.
Ton van den Brink

Heemstede/Haarlem
Vrijdag 12.00-13.00 uur

Tai Chi/Chi Kung
Beweging, Meditatie &
Ademhalingsoefeningen
Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Maak een goede start bij
HJF Huiswerkbegeleiding

Grote drukte bij Open Dag Pauwehof
Heemstede - Heemstede heeft
er zin in om weer aan de slag te
gaan. Anky Weitkamp begroette
namens de vrijwilligers en docenten veel bezoekers van de Open
Dag in de Pauwehof die niet kunnen wachten om met hun cursus
te beginnen. De zomer is voorbij,
dus kom op met die verfkwast,
het potlood, de kaarten of naaimachine.

aquarellen, speksteenbeelden en
kleding. Bij mandala’s begint altijd met het maken van een cirkel
waarin je een symmetrisch patroon tekent vanuit het midden.
Bloempatronen zijn hier favoriet.
De moeilijkheidsgraad van de patronen kan groter worden en de
invulling hoeft niet meer symmetrisch, maar naar eigen creativiteit. Net als het gebruik van de
kleuren.
Grote drukte woensdagoch- Leren bridgen voor beginners
tend 4 september bij het ont- is bedoeld om te ervaren of je
moetings-en activiteitencentrum het leuk vindt. De koning van de
voor ouderen, de Pauwehof, waar kaartspelen is een spannend spel,
docenten informatie gaven over je speelt met een partner tegen
de vele cursussen en cursisten twee tegenstanders. Die zijn er
hun creaties van vorig jaar toon- genoeg, wel een half miljoen speden. Prachtige patchwork wand- lers in Nederland. Nodig is een
doeken, mandala’s, schilderijen, gezond verstand en vooral een

goede uitleg. Die uitleg geven ze
bij de Pauwehof al jaren succesvol. De kunst om aan de eisen van
de tijd mee te kunnen doen en
de kwaliteit van het leven te behouden wordt besproken in de
gespreksgroep Blijven meedoen,
een leven lang.
Bij de Pauwehof is veel beweging
met cursussen: seniorenfit, Pilatus, gym en yoga. Er zijn ook dinsdagen waarop je zomaar kunt
binnenlopen om samen creatief
bezig te zijn. De cursusgelden
zijn laag door de samenwerking
van de Diaconie van de Protestante Gemeente Heemstede en
de stichting WIJ Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstede - De scholen zijn nu
weer volop gestart. Voor veel kinderen, vooral in het voortgezet
onderwijs, is het weer wennen:
nieuwe vakken, andere docenten, soms een andere klas. Of zelfs
een start in de brugklas. Er komt
veel op hen af. Een steuntje in de
rug kan dan heel welkom zijn. En
dat steuntje in de rug kan HJF
Huiswerkbegeleiding prima bieden. En wat nog beter is: wacht
niet tot er onvoldoendes vallen.
Het is echt niet fijn om te starten
met onvoldoende resultaten: een
leerling wordt er vaak erg onzeker van waardoor het nog minder goed gaat. Het is veel beter te
starten met begeleiding en dat af
te bouwen als dat kan.
Natuurlijk moeten leerlingen het

Heemstede - Op zaterdag 21 september is er weer een kinderkledingbeurs in de gymzaal van de
Jacobaschool aan de Lanckhorstlaan 9 in Heemstede. De verkoop
is van 11 tot 12.30 uur. Wil je kinderkleding verkopen? Vraag dan
via kledingbeursjacoba@gmail.
com een cijfer aan. Je mag maximaal 75 stuks kleding inbrengen.

september maar u kunt op ieder
gewenst moment kennismaken
en lid worden. Plaats van handeling is het leuke Dorpshuis aan
de Donkere Laan in Bloemendaal
waar u ook altijd (gratis) kunt parkeren.
Waarom bridgen op onze vereniging? Je ontmoet er nieuwe en
gezellige mensen, leert al doende
van anderen, en je speelt ook leuke drives (Kerst, Pasen, slotdrive).
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u terecht bij onze vicevoorzitter Elly Krieger,
tel. 023-5276595, e-mail:
e.krieger@planet.nl, of onze secretaris Guus Schornagel, tel. 0235320018, e-mail:
guusschornagel@upcmail.nl.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Daan heeft zijn diploma gehaald,
mede door het steuntje in de rug!
volgt, kan 1 uur per week hulp
krijgen van een gediplomeerd remedial teacher. Dan gaat het leren in de toekomst nog beter.
Wilt u meer informatie? Bel met
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

Tweedehands kinderkledingbeurs in Jacobaschool

Bridgevereniging Bloemendaal zoekt nieuwe leden
Bloemendaal - Zin om te bridgen in clubverband? Serieus maar
vooral gezellig? Bridgevereniging Bloemendaal (BVB) verwelkomt nieuwe leden woonachtig
in Zuid-Kennemerland die desgewenst eerst een aantal avonden op proef willen meedoen.
Je hoeft geen bridge crack te zijn
om bij ons lid te worden, maar basiskennis van het spel is wel vereist. De club telt momenteel zo’n
85 leden en speelt iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur 6 rondes van 4 spellen en in 2 lijnen.
De uitslag wordt onmiddellijk na
de laatste ronde (ca. 23 uur) bekend gemaakt. Dan is er ook gelegenheid voor een gezellige nazit.
Het seizoen 2019-2020 start in

uiteindelijk zelf gaan doen, maar
huiswerkbegeleiding kan helpen
om het overzicht te behouden, te
helpen met op tijd beginnen, iets
uit te leggen wat je net gemist
hebt in de les en mee te kijken of
je je huiswerk ook goed gedaan
hebt. Het geeft een kind vertrouwen in zichzelf. Als je als ouder
wacht tot er onvoldoendes staan,
is het veel moeilijker om dat nog
bij te sturen. Het kind wordt onzeker, krijgt een hekel aan school en
huiswerk en vaak is er veelvuldig
ruzie thuis over het huiswerk en
de werkhouding op school. Gun
uw kind daarom vanaf het begin
dat steuntje in de rug. Kom eens
praten wat de mogelijkheden
zijn. Wie bij HJF minimaal 3 dagen
per week huiswerkbegeleiding

Aan de hand van de korte instructie kun je zelf thuis de kleding
prijzen. Deze kun je aanvragen
via hetzelfde e-mailadres. Het innemen van de te verkopen kleding is op vrijdag 20 september
van 20 tot 22.00 uur.
De kleding moet wel heel, schoon
én van deze tijd zijn. (Dus écht
niet ouder dan van een paar jaar
terug.) Zaterdagmiddag tussen
15.30 en 16 uur kan de verkochte kinderkleding worden afgerekend en kun je niet verkochte kleding weer ophalen.
75% van de verkoopprijs is voor
de verkoper. Van de overige
25% worden de zaalhuur, kledingrekken, tafels en hangers betaald.
Niet verkochte kleding kan na af-

loop van de beurs ook worden
achterlaten voor het goede doel.
Welk doel dat is kun je lezen als
je de kleding inbrengt. Let op: er
is geen pin. Neem a.u.b. contant
geld mee.
Een gezellig team van vrijwilligers runt deze tweedehands kinderkledingbeurs. De groep kan
weer wat aanvulling gebruiken.
Lijkt het je leuk en ben je 3x per
jaar beschikbaar op zaterdag en
2x op vrijdagavond daaraan voorafgaand? Laat het even weten op
kledingbeursjacoba@gmail.com.
De datum voor de Speelgoedbeurs is ook bekend: zaterdag 2
november. Het inbrengen is op
die zaterdag tussen 9.00 en 10
uur en de verkoop tussen 11.30
en 12.30 uur.

LEZERSPOST
Idee leegstandsbeheer winkelstraat

Bewegen, gezonder eten en
slanker worden bij LaRiva
Heemstede - Wilt u meer bewegen, gezonder eten en een slanker lichaam? Maar is het moeilijk
om te beginnen?
Start dan nu. Met een persoonlijk programma van sporten in
verwarmde cabines, ontspannen
en gezond eten, krijgt u weer

controle over uw gewicht en
werkt u op een effectieve manier aan uw conditie en gezondheid.
Voor een gratis proefbehandeling: www.lariva.nl of kom langs:
LaRiva, Raadhuisstraat 27, in
Heemstede.

Openluchtbioscoop aan
de Vrijheidsdreef
Heemstede - Een heel bijzondere beleving is het om een film te
bekijken op een weiland met als
decor de bosrand van Groenendaal. Daar een kinderfilm zien
waar dieren heldhaftig zijn, hun
hartsgeheimen hebben en bezorgd zijn om de baasjes. Daar
kun je nog van leren. Wat een
film, wat een leuke vriendjes.
Bijna 130 kinderen genoten zaterdagmiddag van de film Huisdiergeheimen, in een openluchtbioscoop aan de Vrijheidsdreef in
Heemstede, met lekker eten en
drinken.
Voor het derde jaar or-ganiseer
de Rotary Club Heemstede ‘s middags de Huisdiergeheimen en ‘s
avonds Mamma Mia II – Here we
go again. Gelukkig vlak na de bui,
konden de bezoekers zich terugtrekken in tenten. Mamma Mia,
een muzikale, romantische ko-

Hoe maken we een winkelstraat weer aantrekkelijk? Door
leegstandsbeheer.
Het idee is als volgt: de gemeente stelt zich verantwoordelijk
voor tijdelijke verhuur/leegstandsbeheer. De eigenaren zijn
gebaat bij een florerende winkelstraat, omdat de prijzen van
hun panden niet dalen, zelfs stijgen. Je kunt de Heemsteedse winkelstraat (Raadhuisstraat en Binnenweg) een nieuwe
impuls geven door middel van creatief leegstandsbeheer
en door de lege panden te bevolken met creatieve ondernemers (geen concurrenten van de huidige winkeliers, maar
meer de ontwerpers, kunstenaars, muzikanten).
De voordelen hiervan zijn:
1. De panden worden bevolkt en de winkelstraat wordt aantrekkelijker, dat de prijzen van de panden doet stijgen
2. De kunstenaars en starters krijgen een kans om op te
starten.

Om de eigenaren van de panden hiertoe te bewegen, is het
belangrijk dat de gemeente de garantie geeft dat de tijdelijke huurders eruit gaan, zodra er zich een huurder of koper
zich aandient.
Als de gemeente een ambtenaar werft die de leegstand
beheert, is er een nieuwe vacature die betaald wordt uit de
inkomsten van het leegstandsbeheer.
V. Bruggeman, Heemstede

medie met veel bekende nummers van Abba. Onweerstaanbaar. Tussen de films door organiseert de Rotary Club deze keer
ook het eerste Heemsteedse
Mario Kart Game Kampioenschap. Je kon in het Virtual Reality-café even spelen op de head-

set en met de zwaarden de tegemoetkomende blokjes wegtikken. In Haarlem is nu een Virtual
Reality-café waar heel veel spelletjes gespeeld kunnen worden.

komt volledig ten goede aan het
behoud van de biodiversiteit in
Heemstede via het Bijenhuis en
imker Pim Lemmers op Kinderboerderij ‘t Molentje in Heemstede. Zijn reactie op de film:
De opbrengst van de kaartjes “Mamma Mia, wat een leuke ac-

tie voor mijn lievelingen.” Hij keek
ontspannen naar de film. Bezoekers vinden dat een film op de
Vrijheidsdreef best een traditie
mag worden.
Ton van den Brink
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Mandarin 30 jaar in Heemstede
Heemstede - De zachte smaak uit
de Kantonese keuken of uit het
‘peperschuurtje’, een pittige kipfilet uit de Szechuanese keuken.
Chinees eten haal je al 30 jaar bij
Mandarin op de Raadhuisstraat
2-4, schuin tegenover het Raadhuis. Twee verschillende keukens
van een vertrouwde chefkok.
Vader Lau begon in Schalkwijk
een Chinees restaurant dat hij
Mandarin noemde. In 1989 verhuisde Mandarin naar de Raadhuisstraat in Heemstede. Zoon
Jacky begon daar, 18 jaar oud, in

de bediening. Hij had net de grafische school afgemaakt en wou
verder als technisch tekenaar.
Maar de gezelligheid van de horeca was veel leuker. Dat werd
weer studeren om alle detailhandel en horecapapieren te halen.
Diploma`s, certificaten en heel
belangrijk, het SVH, Sociale Hygiene diploma. Gelukkig heeft Jacky vastigheid in de keuken. Een
vaste ploeg koks waar vader Lau
nog graag eens een kijkje komt
nemen.

Oudejaarsvoorstelling
Dolf
Jansen. Cabaret. Theater de
Luifel aan de Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang 20.15
u. Entree €17,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of
via 023 5483838.

▲

Doorgaan met waar je goed in bent:

12 september

Nicolette Knape bij de Roze
Salon 55+. Nieuwe Groenmarkt
20 in Haarlem. Van 17-18 u.
Zie www.rozesalonhaarlem.nl.

meestal thee, soms rijstewijn,
maar de nieuwe generatie neemt
eerder bier of wijn. Wijn is sterk in
opkomst.
Het familiebedrijf wordt nu geleid door Jack en zijn zus. Vader
is echt gestopt. Was het vroeger
een pijpenla met de verplichte
lampions, nu is er uitgebreid, zijn
de rode lampen weg en is er ruimte voor honderd gasten. Maar het
blijft een entourage waarin je je
blijft verbazen over de exotische
inrichting met Chinees porselein, Chinese landschappen en de
rode vloer. Helemaal aangepast
aan de eisen van deze tijd. Al tien
jaar is het mogelijk om bij mooi
weer op het terras te dineren. De
familie Lau heeft een mooi bedrijf
opgebouwd waar het goed eten
is. Ook af te halen, met heel veel
keuze en vlugge bediening. Ze
willen graag wat ze opgebouwd
hebben behouden zolang ze
goed zijn.

Chinese keukens
Zij koken de Kantonese keuken waar veel roerend gebakken
wordt, waardoor de smaak en
sappigheid van vlees en groenten bewaard blijven. De Szechuankeuken ‘het peperschuurtje’
met de sterk gekruide gerechten,
veel rundvlees waar veel chilipepers en Szechuanpepers worden
gebruikt. Lekker bij koud weer.
Pekingeend komt uit de keizerlijke keuken, althans het recept.
Chinezen drinken bij hun eten Ton van den Brink

Seizoenopening met twee
films en Italiaans buffet. WIJ
Heemstede, Herenweg 96 in
Heemstede. De middagfilm
start om 16 u, avondfilm om
20 u, naar keuze. Tussendoor
buffet. 1 film en buffet zijn
€ 18,50. Beide films incl. buffet € 25,50. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of 0235483828.
Mediacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van
13.30-15.30 u. Gratis.

12 en 26 september

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 uur. Kosten € 3,- p.
middag.

12 t/m 28 september

Calender girls in Haarlemmerhout Theater. Van Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem. Speeldata: Donderdag 12, 19, 26,
vrijdag 13, 20, 27 en zaterdag
14, 21, 28 september. Aanvang
20.15 uur. Kaarten € 17,50, te
bestellen via www.haarlemmerhouttheater.nl.

13 september

Mediaspreekuur. Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1. Van
14.00-15.30 u. Gratis.
Mamacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van 1011.30 u. Gratis.
Natuurbeleving en mindfulnesswandeling. Startpunt: parkeerterrein van begraafplaats
Meerterpen,
Spieringweg
1021, Zwaanshoek. Van 9.3011.30 u. Meer info via ester.
saelman.1@gmail.com of 0620554887. Aanmelden is niet
nodig, mag wel.

Drukte in de Luifel.

Veelzijdige organisatie presenteert zich
Heemstede - Nog maar de helft
van Nederland heeft contact met
de buurt dat verder gaat dan de
directe buren. 67% van de ondervraagden geeft aan dat samen
eten zorgt voor een beter onderling contact en daardoor voor
een veiligere buurt zorgt.
Heemstede doet zelf veel om elkaar te leren kennen. Themagericht koffiedrinken is een manier om elkaar te ontmoeten en
dingen voor elkaar te doen. WIJ
Heemstede wil zich meer bezig
houden met de kwetsbare jeugd
met en zonder beperking, samen
in de wijk. WIJ Heemstede geeft
maatschappelijke hulp op maat.
Inburgering komt weer naar de
gemeenten, dat vraagt alle aandacht voor maatschappelijke, juridische begeleiding, arbeidsparticipatie en zorg op maat. De bussinesclub helpt bij uw administratie, van regelingen gebruik maken en bedoeld voor wereldvrouwen in Heemstede, de voorleesexpres voor kinderen met een
taalachterstand, ondersteuning
vluchtelingenwerk. Met WeHelpen Heemstede organiseer je zelf
hulp die nodig is of bied je hulp
aan wie dit nodig heeft.

die voor cursussen die WIJ Heemstede organiseerde en faciliteerde en vorig jaar wegviel. In februari vonden de voorbereidingen
plaats om een aantal cursussen te
verzelfstandigen. Docenten hebben zich verenigd in het Cursus
Collectief Heemstede.
Marianne Vrijdags nam het initiatief, acht docenten zijn nu ZZP’ers
die nog administratieve ondersteuning krijgen van WIJ Heemstede maar straks zelf hun folders en hun website moeten maken en onderhouden, kortom, als
freelancer moeten werken. Het
begin was zwaar, maar ze kijken
er positief tegen aan.

Cursussen WIJ Heemstede
Het werd een kaalslag, de subsi- SeniorWeb.

De Open Dag op woensdagmiddag in de Luifel was drukbezocht
en velen vonden hun cursus Pilatus, Spiritualiteit, Portretschilderen en cursussen bewegen en
eenzaamheid.
Ook SeniorWeb met lessen in
computers of mobieltjes had veel
belangstelling. WIJ Heemstede is
een steeds zich vernieuwende organisatie van activiteiten en cursussen. Bevordering van sociale infrastructuur en kwaliteit van
wonen en leven voor jong en oud
om te kunnen deelnemen aan de
maatschappij.
Ton van den Brink

Open Monumentendag in
de Doopsgezinde Kerk. Postlaan 16, Heemstede. Van 1116 u.

Vocaal Ensemble Arcadelt
treedt op in de H. Bavokerk.
H. Bavokerk, Herenweg 88,
Heemstede. Aanvang 11.30 u.

14 en 15 september

Open Monumentendagen. Zie
wat opengesteld is op www.
hv-hb.nl.

Tentoonstelling Harmonie St.
Michaël. Het Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede. Van
11-15 u. meer info op: www.
stmichael-heemstede.nl.

21 september

Tweedehands kinderkledingbeurs in Jacobaschool. Lanckhorstlaan 9, Heemstede. Van
11 tot 12.30 u.

22 september

Excursie op Landgoed Koningshof. Verzamelen om 13 u.
bij infopaneel op parkeerplaats
van Landgoed Koningshof
(Duinlustweg 26, Overveen).
Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl of tel. 0235411123.

René Lalique. Om 13.30 u. in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. De
entree is € 5,-. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of tel.
tussen 9-13 uur: tel. 5483828.

17 en 24 september

De Buurttafel. Thema Gezond
Ouder Worden. Locatie Princehof, de Glip, Glipperweg 57,
Van 10-12 u.

28 september

Korendag in OLV Hemelvaartkerk. Valkenburgerplein,
Heemstede, van 13-15.30 u.
Burendag bij De Heemhaven. Von Brucken Focklaan 20,
Heemstede. Van 14-17 u.
Fries koor ‘Nijefurd Sjongt’ in
Grote of St. Bavokerk. Grote Markt, Haarlem. Van 13.1513.45 u. Het concert is gratis.
Toegang kerk € 2,50.

15 september

Superhero Kidsrun. Burgemeester Reinaldapark, Haarlem. Gratis. Meer info en inschrijven op: www.superherokidsrun.nl.

Theeconcert Oude Kerk. Wilhelminaplein Heemstede. Met
Continuo Kwartet. Vanaf 15 u.
Toegang gratis met deurcollecte.

Dwaze dagen
Van 1984 tot en met 2015 was het ieder jaar raak in oktober:
koopjesjagen tijdens de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf.
Lieve medelandgenoten: in werkelijkheid konden de dwaze
dagen het trieste maar ware toneel vormen van oerdriften en
onhebbelijkheid, overgoten met vette sauzen van asociaal en
ordinair. Oftewel dwaasheid in optima forma.
Drie dagen lang kwamen er veel aasgieren uit het hele land als
vliegen op deze honing van dure merken af, om in de Bijenkorf
hun slag te staan. Deze groep zag je de rest van het jaar nooit
in het warenhuis. Ik heb vroeger tijdens deze dagen daar nog
gewerkt in Amsterdam, die de Bijenkorf in deze wirwar van
koopchaos, opgefokt met een teveel aan hebberigheid subiet
in een wespennest veranderde.
Zo moesten op zo’n dag twee vrouwen door het winkelpersoneel uit elkaar gehaald worden, omdat ze elkaar in de haren gevlogen waren en vochten om de laatste jas van het gerenommeerde en chique Italiaanse merk Dolce & Gabbana. Dat
verliep niet bepaald met de ‘mantel der liefde’. Deze twee voldeden werkelijk aan de omschrijving ‘viswijf’, zonder dat je de
betekenis in het woordenboek erop hoefde na te slaan. “Ik zag
hem het eerst!” beet de een in een te vaak gewassen en veel te
strakke legging met een geverfde mahoniekop de ander toe,
“Nee ikke!” schreeuwde de ander onder vlekkerige tattoos en
een uitgroei van hier tot in de Kalverstraat. Geflankeerd door
een vocabulaire, dat ook de taal ‘Nederlands’ scheen te zijn en
waarvan mijn collega met zijn zakdoek het schaamrood van
zijn kaken moest deppen. Beide vrouwen trokken wild aan een
mouw van de jas en… ja hoor: scheur! Ineens zaten we met
twee exemplaren van de jas. Probleem van de laatste jas opgelost, hij kon alleen niet meer gedragen worden. ‘Dolce’ was
in een klap zuur geworden. Geen mouw meer aan te passen.
Afschrijven die hap. Wij konden ons er geenszins om bescheuren: de beveiliging moest eraan te pas komen om dit ‘hoogstaande en stijlvolle duo’ resoluut uit de winkel te verwijderen.
Dwaze dagen: koopjesjagers die dus zichzelf publiekelijk in de
uitverkoop zetten.
Bart Jonker

Open Monumentendag bij
KIMT. Herenweg 18 Heemstede, ingang Groenendaalse Bos,
tegenover het Manpad. Van
11-16 u. www.kominmijntuin.
com.

14, 15, 28 september en 17 september
5 oktober
Trefpuntlezing over

COLUMNITEITEN

Anette Aukema.

Open Dag WIJ Heemstede:

14 september

Vocal Group Good Vibes neemt
deel aan Korenlint. Om 13 u.
in het Rosenstock Huessyhuis,
Hagestraat 10 , Haarlem en om
15 u.in het Museum, Groot Heiligland 47 te Haarlem.

18 september

Taalsoos. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van 10.1511.30 u. Gratis.
Burgemeester Nienhuis bij
‘Vrouwen van nu’. WIJ Heemstede, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang: 14 u. Entree
€2,50.
Knutselclub (5 t/m 10 jr.) Van
13.30 tot 15 u. bij WIJ in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kosten: € 5,- per
keer of een kaart voor 5x kost
€ 22,50. Kinderen per keer
aanmelden via tel.: 5483828.
Dramafilm uit 2018 in de Luifel. Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang 20 u. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of telefonisch op werkdagen tussen
9-13 uur: tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf september

Tentoonstelling
Historische
Grand Prix. Zandvoorts Museum, Swaluestraat 1, Zandvoort.
Meer info op: www.zandvoortsmuseum.nl.
Doorlopende expositie Cubaanse kunstenaar Carlos
Casas. Visspecialist Oléron
op de Zandvoortselaan 167
in Heemstede. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 09
- 18 u.
Expositie ‘Het Stomende Monster’ in Museum Haarlem. Gasthuis, Groot Heiligland 47, Haarlem. Lees meer op: https://
www.museumhaarlem.nl/project/het-stomende-monster/

Tot 24 september

Expositie Haarlem Filmstad in
Museum Haarlem. Groot Heiligland 47, in Haarlem. Openingstijden: di t/m za van
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u.
Zie: www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september

Expositie schilderijen Dick van
Groen bij Sfeervol bijzonder /
mooi. Jan Miense Molenaerplein 8, Heemstede.

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail:
redactie@heemsteder.nl

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 11 september 2019

Heemstede

Meld grote evenementen in 2020
vóór 1 november bij de gemeente
Bent u in 2020 van plan een groot
en mogelijk risicovol evenement in
Heemstede te organiseren? Meld dit dan
vóór 1 november 2019 bij de gemeente.

Raadsdiscussie
Metropoolregio
Amsterdam
Vragen aan de
gemeente?

Uw evenement wordt dan beoordeeld
en geplaatst op de regionale
evenementenkalender. Hulpdiensten,
als brandweer, politie en Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR), hebben zo een overzicht met de
grote evenementen die in de regio worden
georganiseerd en kunnen advies geven over
de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Evenementenkalender vastgesteld
in december
In december 2019 stellen de gemeenten
een regionale evenementenkalender vast.
Dit betekent dat alleen de datum van het
aangemelde evenement vaststaat. Hierna
kunt u een vergunning voor het evenement
aanvragen bij de afdeling Algemene en
Juridische Zaken van de gemeente. Staat uw
evenement niet op de kalender, dan kan het
zijn dat uw evenement op de door u gewenste
datum niet door kan gaan.
Meldingsformulier aanvragen
Stuur een e-mail naar postbusAJZ@heemstede.nl
om een meldingsformulier Evenementen aan te
vragen.

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Werkvoorbereider
Verkeer en Wegen
(36 uur/ schaal 8)

Beleidsmedewerker/
projectleider
ruimtelijke ordening
(32 uur/ schaal 11)
Bekijk deze vacatures op
werkenbijheemstede.nl/vacatures

Adresgegevens en
openingstijden

Raadsdiscussie over
Metropoolregio
Amsterdam (MRA)

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

Uitgelicht: Textielinzameling in
Heemstede
Welke soorten textiel kan ik inleveren voor
hergebruik?
Textiel is niet alleen kleding, maar ook
handdoeken, dekens, lakens, knuffelberen,
gordijnen, petten, schoenen en tassen.
Meerlanden zamelt niet alleen onbeschadigd

textiel in, maar juist ook de gescheurde
theedoek, de kapotte spijkerbroek, die ene
schoen en de knuffelbeer met maar één oog.
Welk textiel is niet herbruikbaar?
Sterk vervuild en/of nat textiel met verfvlekken

Op 19 september houdt de gemeenteraad
een open bijeenkomst waar u als inwoner kunt
inspreken over de volgende onderwerpen:
mobiliteit, duurzaamheid, ruimte voor werken
en landschappelijke kwaliteit. Daarna kunt
u de discussie tussen raadsleden over deze
onderwerpen bijwonen.
Kijk voor meer informatie over de actuele
vraagstukken in de agenda op Internet:
gemeentebestuur.heemstede.nl en
klik op de ‘kalender’ op ’19 september’ of
zie de bekendmaking verderop in deze
HeemstedeNieuws.

Verwijdering fietswrakken
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Willem Klooslaan, ter hoogte van
halte Koediefslaan:
een grijze damesfiets, merk Batavus
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte
van hoek Zandvoortselaan:
een grijze herenfiets, merk B’Twin
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8c:
een zwarte damesfiets, merk Batavus,
een zwarte damesfiets, merk Decathlon
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 59:
een roze damesfiets, merk Batavus,
een grijze herenfiets, merk Batavus
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169:
een bruine damesfiets, merk Sparta,
een witte damesfiets, merk Royal,
een witte herenfiets, merk Van Moof,
een grijze damesfiets, merk BSP
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179:
een zwarte herenfiets, merk Kona
- Orchideeënlaan, ter hoogte van 1:
een zwarte damesfiets, merkloos
- Meijerslaan, ter hoogte van 260:
een zwarte damesfiets, merkloos,
een zwart/grijze damesfiets, merk Ranger,

een grijze damesfiets, merk Sparta,
een blauwe damesfiets, merk Gazelle,
een groene damesfiets, merk Gazelle,
een witte damesfiets, merk On the Road,
een bruine damesfiets, merk Birmingham,
een groene herenfiets, merk Gazelle,
een zwarte damesfiets, merk Melo
Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 25 september 2019 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 tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede
Hebt u vragen over deze publicatie? Neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Collecteren
en venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
Nierstichting

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op
www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code

over
werkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
de weg

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Agenda raadsdiscussie
over Metropoolregio
Amsterdam (MRA)
De gemeenteraad houdt op 19 september om
20.00 uur een openbare bijeenkomst over de
MRA in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd
bij hierbij aanwezig te zijn.
Agenda raadsdiscussie MRA
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Mobiliteit
- Duurzaamheid
- Ruimte voor werken en
landschappelijke kwaliteit
- Conclusie

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 19 september 2019 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een besluit tot
uitschrijving uit de BasisRegistratie
Personen (niet openbaar)

20.30 uur: bezwaar tegen het intrekken van
een ligplaatsvergunning (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen het afwijzen van
een verzoek tot aanpassen van
een akoestisch rapport en maatwerk
met betrekking tot het Oude Slot
(openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeentebestuur.heemstede.nl
Neem voor meer informatie telefonisch
contact op met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Leidsevaartweg 15 Heemstede
Op 16 januari 2019 heeft de Omgevingsdienst
IJmond een aanvraag ontvangen voor een
veranderingsomgevingsvergunning (op
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) van A.W.
Mense Groen B.V., voor de inrichting op het
perceel Leidsevaartweg 15 te Heemstede.
De verandering betreft het intrekken van het
gebruik van een LPG-tankstation. De directeur
van Omgevingsdienst IJmond is namens het
college van B&W van Heemstede van plan de

gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
Inzage ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van
12 september tot 24 oktober 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt
u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
een telefonische afspraak maken via
(0251) 26 38 63
- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)
Zienswijze geven
U kunt tot 24 oktober 2019 uw schriftelijke of
mondelinge zienswijze geven aan de directeur
van Omgevingsdienst IJmond via:
- info@odijmond.nl
- Postbus 325, 1940AH Beverwijk
- (0251) 26 38 63

Omgevingsvergunningen

U kunt uw visie kenbaar maken
Tijdens de raadsdiscussie mag u uw visie en/of
mening geven door gebruik te maken van het
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden
bij commissiegriffier Frank Wilschut via
telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Toestemming
aanleg in/uitrit
Het college van B&W heeft goedkeuring
verleend aan verzoeken om een in/uitrit
aan te leggen bij de volgende percelen in
Heemstede:
- Jeroen Boschlaan 4, 2102AV
(29 augustus 2019)
- Zomerlaan 27, 2103 AH
(5 september 2019)

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Amstellaan 17, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453235, ontvangen
24 augustus 2019
- Franz Lehárlaan 100, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453652, ontvangen
26 augustus 2019
- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van
2 bomen, wabonummer 455702,
ontvangen 28 augustus 2019
- Troelstralaan 47, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 455316, ontvangen
28 augustus 2019
- Zandvoortselaan 133, het plaatsen van
een dakopbouw voor een extra woning
en aanpassing van het trappenhuis,
wabonummer 455040, ontvangen
28 augustus 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- César Francklaan 43 het uitbreiden van

de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 397819, verzonden
3 september 2019
- Hageveld 84 + 100, het plaatsen van een
markies, wabonummer 444790,
verzonden 3 september 2019
- Landzichtlaan 78, een opbouw op de eerste
verdieping/verhogen kap, wabonummer
435334, verzonden 2 september 2019

en achtergeveldakvlak, wabonummer
447341, ontvangen 8 augustus 2019
- Zandvoorter Allee 7, het plaatsen/
vervangen van een dakkapel op het vooren achtergeveldakvlak, wabonummer
447488, ontvangen 8 augustus 2019
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw van
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

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

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Ir. Lelylaan 6, het aanbrengen van een wifiantenne aan de gevel van het Oude Slot,
wabonummer 448657, ontvangen
12 augustus 2019
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen
van de brug in het IJsbaanpad,
wabonummer 444296, ontvangen
31 juli 2019
- Zandvoorter Allee 5, het plaatsen/
vervangen van een dakkapel op het voor-

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen
van de brug in het IJsbaanpad,
wabonummer 444296, ontvangen
31 juli 2019

-

In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
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 stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

COLUMNITEITEN

Dwaze dagen
Van 1984 tot en met 2015 was het ieder jaar raak in oktober: koopjesjagen tijdens de Drie Dwaze Dagen van
de Bijenkorf. Lieve medelandgenoten: in werkelijkheid konden de dwaze
dagen het trieste maar ware toneel vormen van oerdriften en onhebbelijkheid, overgoten met vette sauzen van
asociaal en ordinair. Oftewel dwaasheid
in optima forma.

Drie dagen lang kwamen er veel aasgieren uit het hele land als vliegen op deze honing van dure merken af, om in de
Bijenkorf hun slag te staan. Deze groep
zag je de rest van het jaar nooit in het
warenhuis.
Ik heb vroeger tijdens deze dagen daar
nog gewerkt in Amsterdam, die de
Bijenkorf in deze wirwar van koopchaos, opgefokt met een teveel aan hebberigheid subiet in een wespennest veranderde.

-

de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

Zo moesten op zo’n dag twee vrouwen door het winkelpersoneel uit elkaar gehaald worden, omdat ze elkaar in de haren gevlogen waren
en vochten om de laatste jas van
het gerenommeerde en chique Italiaanse merk Dolce & Gabbana. Dat
verliep niet bepaald met de ‘mantel der
liefde’.
Deze twee voldeden werkelijk aan de
omschrijving ‘viswijf’, zonder dat je
de betekenis in het woordenboek erop hoefde na te slaan. “Ik zag hem het
eerst!” beet de een in een te vaak ge-

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

wassen en veel te strakke legging met
een geverfde mahoniekop de ander
toe, “Nee ikke!” schreeuwde de ander
onder vlekkerige tattoos en een uitgroei van hier tot in de Kalverstraat. Geflankeerd door een vocabulaire, dat ook
de taal ‘Nederlands’ scheen te zijn en
waarvan mijn collega met zijn zakdoek
het schaamrood van zijn kaken moest
deppen.
Beide vrouwen trokken wild aan
een mouw van de jas en… ja hoor:
scheur! Ineens zaten we met twee
exemplaren van de jas. Probleem

van de laatste jas opgelost, hij kon alleen niet meer gedragen worden.
‘Dolce’ was in een klap zuur geworden. Geen mouw meer aan te passen.
Afschrijven die hap.
Wij konden ons er geenszins om bescheuren: de beveiliging moest eraan
te pas komen om dit ‘hoogstaande en
stijlvolle duo’ resoluut uit de winkel te
verwijderen.
Dwaze dagen: koopjesjagers die dus
zichzelf publiekelijk in de uitverkoop
zetten.
Bart Jonker

