
Heemstede - Musetteklanken uit 
de accordeon, chansons van een 
Franse vedette die overigens per-
fect Nederlands spreekt, maar 
wel heel mooi in het Frans zingt 
met de warmte van de chanson-
nière Edith Piaf. Een Franse dag 
in het winkelcentrum Raadhuis-
straat/Binnenweg, waar kinderen 
konden spelen in hun eigen cha-
teau. Waar Gall&Gall gelegen was 
tegenover de Eifeltoren en de 
met Franse zwier geklede gast-
vrouw Hilde Slagter, met zwarte 
baret, de witte Chardonnay Pays 
inschonk aan ieder die maar wil-
de proeven.
Veel winkeliers hadden hun zon-
nebloemen buitengezet, soms 
vergezeld van croissantjes, Fran-
se wijnen, brie, camembert, of 
fromage de….vult u maar in. Vro-
lijke Frans Patrick van der Voo-
ren liep fl uitend te bedienen op 
zijn terras van café Batifol, waar 
met bloemen onder de prachti-
ge bomen een echt Frans sfeer-
tje heerste. Home made by Ree 
had veel creativiteit voor de deur. 
Kinderen werden geschminkt of 
er werd een karikatuur van ze ge-
maakt waar opa’s trots op konden 
zijn. De Lord had een kraam staan 
met leuke aanbiedingen, goed 
gedaan. Zouden veel meer win-
keliers moeten doen met dagen 
waarop je actie voert en een zon-
netje cadeau krijgt.

Ton van den Brink 
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Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - De Marisbrug of Mauritsbrug is de overgang van 
Heemstede naar Haarlem, geplaatst in 1928 door de Dienst 
Openbare Werken Heemstede, in samenwerking met beeld-
houwer Hendrik A. van den Eijnde.
Het is een vaste liggerbrug, die de verbinding vormt tussen de 
J.H. Weissenbruchweg (Heemstede) en de Prins Mauritslaan 
(Haarlem) over de Crayenestervaart.
De architectuur van de brug is van grote historische beteke-
nis en waarde.  Het is een combinatie van baksteen, natuur-
steen, smeedijzeren hekken en een 
bepaalde typografi e, die kenmerkend 
zijn voor de stijl van de Amsterdam-
se School. Aan weerszijden van de 
brug maakt een bank onderdeel uit 
van het geheel met letters en het jaar-
tal. De oostelijke zijde daarvan is naar 
de weg toe voorzien van de onder
elkaar geplaatste letters ‘ANNO,’ de 
westelijke zijde van het verticaal
geplaatste jaartal ‘1928’.

Bron: o.a. Wendingen Platform voor de 
Amsterdamse school.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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bij Sint Jacob?
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Woonzorgcentrum Bosbeek, Glipper Dreef 209, Heemstede
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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5,95 Vive la France op 
Binnenweg/Raadhuisstraat

BROEKENWEEK

BROEK 
H A LV E PRIJS*

*vraag naar de 
actievoorwaarden

2e
t/m 5 oktober 2019

Binnenweg 7-9, Heemstede. Tel. 023-5834970

Je liefste
huisdier in de 

krant? Doe 
mee met de 

fotowedstrijd!
Heemstede - Op vrijdag 4 
oktober is het weer Wereld-
dierendag, waarbij dieren 
in het zonnetje worden ge-
zet. Wil jij ook je foto van je 
liefste huisdier in de krant? 
Doe dan mee met onze
fotowedstrijd.

Mail een lieve, grappige of 
mooie foto van je huisdier, 
voorzien van je naam, de 
naam van je huisdier, woon-
plaats en e-mailadres naar 
redactie@heemsteder.nl.

Inzenden kan tot uiterlijk 
dinsdag 1 oktober 12 uur 
(deadline krant). De leukste, 
mooiste of grappigste fo-
to’s krijgen een plaatsje in de 
Heemsteder van 2 oktober. 
Uit een van deze foto’s selec-
teert het redactieteam een 
winnaar, die een leuke prijs 
kan winnen.
Succes!

Foto: Bart Jonker
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 26 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor Verhaegh.

Zondag 29 september, 10u. 
Woord- en Communieviering 

m.m.v. Bavokoor.
Pastor Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 29 september, 10u.
 Dr. K.D. Goverts.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 29 september, 10u. 
ds. Marieke Meiring-Snijder 

(Woerden).       

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 29 september, 10u.
Ds. O. Sondorp (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 29 sept. 10u.
spreekster: Yvonne Elbers.

Thema: de sleutels van het 
koninkrijk.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 29 september, 10u.
Oude Kerk,

pastor mw. J.A. v.d. Velde.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Dit artikel gaat over de num-
mers 176 tm 180. Zoals al eer-
der geschreven zijn de num-
mers 170 tm 178 in 1921 ge-
bouwd. Dat geldt ook voor de 
nummers 180-186. De toen-
foto is een fragment uit een an-
sichtkaart uit de verzameling 
van Vincent Martin uit de jaren 
60. (Helaas zijn er haast geen 
(bedrijf )foto’s van deze kant van 
de Zandvoortselaan. Op de foto 
van rechts naar links de num-
mers 176, 178 en 180.

Nummer 176 en 178 vinden we 
in de diverse stratenboeken van 
Heemstede terug als woonhuis 
met bewoners met uiteenlo-
pende beroepen. Zo komen we 
op 176 o.a. een machinist tegen, 
een agent buitenlandse huizen, 
ingenieur, vertegenwoordiger, 
typiste. In de huidige telefoon-
gids wordt nog ‘Mindset Voe-
dingsadvies en Lifestyle Coa-
ching’ en ‘MarKatink Heemste-
de’ op 176 genoemd. 

Op nummer 178 vinden we o.a. 
een ingenieur/leraar MTS (A. 
Fornier), maar ook een lerares 
Engels en Frans (uit hetzelfde 
gezin Fornier), die van huis uit 
les geeft (vanaf 1949). In sep-
tember 1959 werd nummer 176 
te koop aangeboden via een 

openbare verkoop. In oktober 
1959 werd vermeld dat de vei-
ling niet door ging. Tot in de
jaren 60 werd er lesgegeven 
door mevr. Fornier.

Op nummer 180 komen we 
dan weer een onderneming te-
gen, die veel adverteerde in di-
verse kranten. Het was ‘Maison 
des Dames’ van B. Prijs, die nog 
drie fi lialen had. Het bovenhuis 
van 180 werd te huur aange-
boden voor fl .30,- per maand. 
De kapsalon zat eerst op num-
mer 186, maar sinds 1934 op 
nummer 180. Tot in de jaren 40 
zat de kapsalon daar, daarna 
was het vooral woonhuis.

De nu-foto van Harry Ophei-

kens is van 22 september 2019 
met van rechts naar links 176, 
178 en 180 achter veel groen.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (68)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Zandvoort - Altijd al willen we-
ten hoe het er in een asiel aan 
toe gaat? Op zoek naar een lie-
ve huisgenoot? Dan is dit het 
moment, Dierentehuis Ken-
nemerland, Keesomstraat 5 in 
Zandvoort, organiseert op zon-
dag 29 september aanstaande 
een open asieldag. Iedereen is 
op die dag van harte welkom 
om tussen 12 en 16 uur een 
kijkje achter de schermen te
komen nemen. 

Wil je een speurhond zien die 
geld kan vinden? En met een 
andere speurneus kun je ver-
stoppertje spelen. Met zijn ge-
weldige neus kan hij je altijd 
terugvinden. Deze zgn. detec-
tiehonden geven om 13.30 
en om 15 uur een demonstra-
tie. Om 14.15 uur stelt het te-
huis de asielhonden aan je voor 
op de rode loper. Er is een kat-
tengedragsdeskundige die je 
meer kan vertellen over de frat-

sen van je kat. De kinderen kun-
nen een speurtocht doen, als 
dier geschminkt worden of een 
kijkje nemen in de frettenspeel-
hoek van ‘Frettig Gestoord’. Ook 
is er een springkussen en kan 
er worden voorgelezen voor de 
asielkatten.
Natuurlijk is er ook aan de in-
wendige mens gedacht; er 
heerlijk zelfgemaakt gebak, 
soep van Fleur, snacks en na-
tuurlijk koffi  e en limonade. 
De dieren vinden het echt ge-
weldig als je iets voor ze mee 
neemt zoals blikvoer.

Kortom een leuke, gezellige 
dag die jij en je kinderen niet 
mogen missen, de asieldieren 
kijken al uit naar jullie komst. 
Op de open asieldag kun je een 
dier alleen reserveren, er wor-
den geen dieren geplaatst. Hou 
onze Facebookpagina (https://
www.facebook.com/Dierente-
huisKennemerland/) in de ga-

ten voor de laatste informatie 
over de open dag. Je bent van 
harte welkom bij Dierentehuis 
Kennemerland. 

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. dan ook telefonisch bereikbaar. 

Open Huis Dierentehuis 
Kennemerland in Zandvoort

Poes Moon (aangeleverd door 
Dierentehuis Kennemerland).

Huwelijk:
12 september 

Jasper D. van Velthoven
& Fleur J. Uitendaal

Jeff rey D. van Reijen
& Samantha Kuijs

19 september
Andreas Verduin &

Kelly Sleper

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Je maakt weleens wat mee als je winkelt. Zo stond ik laatst bij een parfumerie, waar met veel bom-
barie een man binnenkwam en op luide toon tegen de verkoopsters riep: ‘Ik wil graag een geurtje 
dat alle vrouwen aantrekt, geld speelt geen rol.”

Deze man had direct de aandacht van de gehele zaak. Mijn 
mond viel open van verbazing. Gatver, moet je je dan zo mani-
festeren? De overdonderde verkoopster, nog een jong meisje, 
keek zenuwachtig tussen de merken. Ze pakte enkele testers. 
Ze stamelde: “Ik heb hier een mooie luxe geur, ik denk echt 
wat voor u” en spoot wat van de eau de toilette op de arrogant 
uitgestoken pols van de man.

Hij schudde met zijn arm om de geur ietwat te laten vervlie-
gen, trok een vies gezicht en schudde vervolgens met zijn 
hoofd nee. “Ik wil iets wat vrouwen aantrekt, niet iets wat vrou-
wen afstoot”, riep hij afkeurend. “Dit gebruik ik nog niet eens 
voor de kattenbak.”

Zo ging dat nog vijf keer door, zelfs de bedrijfsleidster wist 
het niet meer. Het personeel had intussen zo veel tijd gespen-
deerd aan deze persoon, die uiteindelijk zonder geur en bele-
digd de deur uitging. Gebakken lucht dus.

Ach, door zo interessant te doen op niets af kon hij al vrouwen 
afstoten en hoefde hij niets op te spuiten. Hij was toch immers 
al een rijke stinkerd?

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Geur- en kleurloos 

Trefpuntlezing
Rob Merks over Rusland
Heemstede - Op dinsdag 1 ok-
tober vindt er om 13.30 uur een 
trefpuntlezing over Rusland 
plaats door Rob Merks in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

Na de wrede moord op de laat-
ste Romanovs was natuurlijk het 
begrip ‘Tsarisme’ niet uit de Russi-
sche volksaard verdwenen. Zelfs 
Lenin werd aanvankelijk de nieu-
we Tsaar genoemd. Jozef Stalin, 
die op handige wijze de regels 
van het uit West-Europa geïm-
porteerde Marxisme naar zijn ei-
gen hand wist te zetten en zich 
tot een ware ‘Rode Tsaar’ ontwik-
kelde, geliefd en gevreesd door 
zijn onderdanen.

Hetzelfde gebeurde na de in-
eenstorting van de Sovjet-unie. 

Al snel bleek deze ‘democra-
tie’ in Rusland niet te werken en 
op even handige wijze als Stalin,
wist de aanvankelijk onbeken-
de Vladimir Poetin de uit West-
Europa geïmporteerde demo-
cratie naar zijn eigen (Russische) 
hand te zetten en net als Stalin 
uit te groeien tot een ware ‘Tsaar’ 
(al is het in dit geval een ‘Verlich-
te Tsaar’).

De entree is €5,-. Deze populaire 
middagen zijn wel vaak snel vol. 
Wij adviseren u om te reserveren 
als u verzekerd wilt zijn van een 
plekje.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9-13 
uur: tel.: 5483828.
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Kijkje bij woonzorgcentrum 
Bosbeek tijdens Open Dag
Heemstede - Op 28 september, 
tijdens Burendag, opent woon-
zorgcentrum Bosbeek op de Glip-
perdreef 209 in Heemstede, tus-
sen 11-14.30 uur haar deuren. Ie-
dereen die benieuwd is hoe het 
eraan toe gaat in een woonzorg-
centrum of die meer wil weten 
over werken of wonen bij een van 
de locaties van Sint Jacob is van 
harte welkom. 
 
Er is zaterdag 28 september van 
alles te doen voor jong en oud. 
Bezoekers kunnen de sfeer proe-
ven en een rondleiding krijgen 
door het huis. Ook over de an-
dere woonzorglocaties van Sint 
Jacob en de Jacob Kliniek, waar 
men kan revalideren, is informa-
tie te krijgen.

Wie geïnteresseerd is in een op-
leiding of een baan bij Sint Jacob 

is van harte welkom om meer te 
horen over de mogelijkheden.
 
Diverse activiteiten
Bezoekers kunnen een gratis ge-
zondheidscheck laten doen, 
een proefrit maken op de duo-
fiets of genieten van een heerlij-
ke kop soep en live muziek. Ook 
kan men kennis maken met di-
verse hulpmiddelen die contact 
en activiteiten met mensen met 
dementie beter mogelijk maken 
zoals de Beleef TV of de zeehon-
drobot. Voor mensen met vragen 
over dementie is een dementie-
deskundige aanwezig. 
 
Speeddaten
Voor mensen die meer willen we-
ten over werken of leren bij Sint 
Jacob is er van alles te doen. Zo 
kan men zorgmedewerkers alles 
vragen over werken in de zorg. 

Het Jacob Leerhuis, waar de op-
leidingen van Sint Jacob plaats-
vinden, laat zien welke oplei-
dingsmogelijkheden Sint Jacob 
biedt. Verder is er informatie over 
de vacatures bij de woonzorgcen-
tra en revalidatiekliniek en kan 
men meer te weten komen over 
vrijwilligerswerk bij Sint Jacob. 
 
Uniek kijkje op het 
landgoed van Bosbeek
Het landgoed van Bosbeek, dat 
normaliter niet toegankelijk is 
voor publiek, is eenmalig te be-
zoeken. Samen met een bos-
wachter die van alles verteld over 
de natuur kunnen bezoekers een 
wandeling maken door de tuin. 
Daarnaast is er de mogelijkheid 
om te high tea’en in het sfeervolle 
prieeltje in de tuin.
Meer informatie op:
https://www.sintjacob.nl/.

Smartlappen Karaoke 
én Merol in Patronaat
Haarlem - Tijdens het nieuwe No 
Labels Festival gaat op 11 oktober 
het dak eraf in het Haarlemse Pa-
tronaat. Daar zorgen de beroem-
de Smartlappen Karaoke Live 
Band én spraakmakende zange-
res Merol voor. Zij zijn de twee 
belangrijkste acts op deze feeste-
lijke avond. Speciaal in het leven 
geroepen om de internationa-
le Coming Out Dag te vieren. Op 
deze dag worden wereldwijd ac-
tiviteiten georganiseerd om te la-
ten zien dat iedereen zichzelf kan 

zijn. Het No Labels Festival is een 
feestconcept dat mensen op een 
vrolijke manier uitdaagt verder te 
kijken dan de seksuele voorkeur, 
geloofsovertuiging, huidskleur, 
sekse of afkomst.
Met dit feest hoopt de organisatie 
een breed publiek te bereiken. “ 

Op de feestavond is er ook ruim-
te voor een aantal bijzondere acts 
in de grote zaal. Zo is er een body-
paint-artist, een cocktailbar, een 
aantal dragqueens en natuurlijk 

vermaarde DJ’s. DJ Moog (Club 
Church, Milkshake, Musketiers, 
Wilsons) draait samen met DJ Bo 
Monde (Club Roxy, Milkshake, 
Munich Pride, Amsterdam Pride) 
door tot in de kleine uurtjes. Host 
van de avond is Miss Sasja La Vi-
ne. Wil je zelf zingen, dan kun je je 
op de avond zelf opgeven bij het 
podium. 

No Labels Festival op vrijdag-
avond 11 oktober vanaf 20 uur in 
het Patronaat, Zijlsingel 2.
Kaarten en meer informatie:
www.patronaat.nl.

(Direct link: https://www.patro-
naat.nl/11-10-2019/no-labels-
festival%3a-merol-special-guest-
%2c-smartlappen-karaoke-meer)

De kracht van een levensdossier
Regio - Al enige tijd liep mevrouw Jansen, die we-
duwe is, met zorgen rond over hoe het straks gaat 
als zij komt te overlijden. Zorgen of de kinderen 
het samen wel eens kunnen worden over haar na-
latenschap. Via een financieel adviseur kreeg zij 
het advies om eens met een externe executeur te 
gaan praten. Tijdens het gesprek met mevrouw 
Jansen adviseerde ik haar om samen een levens-
dossier op te gaan stellen. Daarin wordt alle infor-
matie opgenomen die ervoor zorgt dat een ander 
(bij voorbeeld de levensexecuteur) precies weet 
hoe te handelen als mevrouw het even niet meer 
kan of weet, of bij haar overlijden.

Mevrouw Jansen nodigde de begrafenisonderne-
mer thuis uit om alles voor te bespreken. En voor 

haar levenstestament en testament gingen we sa-
men naar de notaris. Daar moest mevrouw Jansen 
ook (zonder mij) haar wensen te kennen geven. 
Na afloop van de bespreking werd al duidelijk dat 
er rust was gekomen in haar hoofd. Iedereen weet 
nu waar hij aan toe is en mevrouw Jansen hoeft 
zich geen zorgen meer te maken. De (levens)exe-
cuteur zorgt ervoor dat straks, als het nodig is, 
alles zal verlopen zoals mevrouw Jansen het 
graag wil. Zonder zorgen kan zij rustig van haar 
oude dag genieten. Dat is de kracht van een 
levensdossier.

Als u ook wilt weten wat het voor u kan beteke-
nen kijkt u dan op www.karinrutte.nl of maakt u 
een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

Foto’s aangeleverd
Zangeres Merol.Smartlappenkaraoke Band.

Informatieavond Broodfonds
Regio - Het Broodfonds is een 
succes door heel Nederland. In 
zo’n collectief spreken zelfstan-
digen af om elkaar te steunen bij 
ziekte. Het is een sociaal vangnet 
voor en door ondernemers. De 
Broodfondsen bestaan nu dertien 
jaar. Met landelijk al 530 groepen 
waar meer dan 23.500 onder-
nemers aan meedoen. Haarlem 
krijgt er een Broodfonds bij, na 
een speciale informatieavond op 
14 oktober in De Plek, Waarder-
weg 19 in Haarlem om 19.30 uur. 
Inloop om 19 uur.
 Veel ondernemers hebben geen 
financieel vangnet als zij ziek 
worden. Als oplossing ontwikkel-
de een groep ondernemers het 
Broodfonds. 

Het Broodfonds is er voor al-
le soorten ondernemers, zowel 
zzp’ers als zelfstandigen met een 
BV of VOF. De maximaal vijftig 
deelnemers leggen geld in op in-
dividuele rekeningen. Zodra een 
van hen arbeidsongeschikt raakt, 
krijgt die van de anderen tijdelijk 
financiële steun. 

De avond is voor mensen die een 
groep zoeken om bij aan te slui-
ten of zelf een broodfonds willen 
starten.

U krijgt uitleg en antwoord op 
vragen. Een kort filmpje met uit-
leg en voor aanmelden voor de 
informatieavond, kijk op:
www.broodfonds.nl.

Muziek & Taal 
Project in
de Luifel

Heemstede - Op woensdag 
2 oktober gaat het Muziek 
& Taal Project in de Plexat-
ruimte in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede van 
start, van 10-10.45 uur. Wilt 
u samen met uw peuter of 
kleuter de Nederlandse taal 
beter begrijpen en spreken? 
Door middel van muziek en 
spel kan dit. Geef u op voor 
de muzieklessen van de We-
reld muziek school. In de-
ze zes lessen zingen en be-
wegen u en uw kind(eren) 
op muziek en leert u over de 
Nederlandse taal. Wanneer: 
woensdag 2, 9, 16, 30 okto-
ber, 6,13 november 2019 
Kosten: € 6,00 voor 6 lessen 
Wie: ouders en kinderen (2,5-
4 jaar) waarvan de Neder-
landse taal de tweede taal is.  
Opgeven bij: Lies Leen, bel 
06-36080475, of mail naar: 
lleen@wijheemstede.nl

omis he dramafilm 
in de Luifel
Heemstede - Op woensdag 2 
oktober om 20 uur draait er bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 96 in 
Heemstede in de grote zaal van 
de Luifel een komische biografi-
sche dramafilm uit 2018. De film-
duur is: 130 min. 
Voor meer informatie over de ti-
tel en de inhoud van deze film 
kunt u bellen met: 023-548 38 
28. Reserveren kan via www.wij-
heemstede.nl of telefonisch op 
werkdagen tussen 9-13 uur: tel.: 
5483828.

Alles opmaken bij 
de Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 2 ok-
tober is de laatste keer om echt 
alles op te maken aan oude ma-
terialen bij de Knutselclub. Maar 
dat is echt heel leuk, want er zit 
vast iets bij wat je al wilde maken. 
De Knutselclub is er voor jongens 
en meisjes van 5 t/m 10 jaar, van 
13.30-15 uur bij WIJ in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: € 5,- per keer of een 
kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag de kinderen per keer aan-
melden via tel.: 5483828.

MSD bezorgt bewoners
Nieuw Delftweide een prachtige dag
Haarlem - Voor de bewoners van 
woonzorgcentrum Nieuw Delft-
weide was het maandag feest: 
vrijwilligers van geneesmidde-
lenbedrijf MSD uit Haarlem orga-
niseerden diverse activiteiten op 
de locatie in een zogenaamd ‘Be-
levingslint’.
 
Het Belevingslint bestond uit een 
reeks zeer uiteenlopende activi-
teiten waar de bewoners aan mee 
konden doen. Er werden pannen-
koeken gebakken, oud-Hollandse 
spellen gespeeld, geschilderd en 
nagels gelakt. Er was een ‘verha-
len-tafel’, een heuse roofvogelde-
monstratie en een optreden van 
pop-troubadour Arnoud Kas. Als 
klap op de vuurpijl kon een aan-
tal bewoners zelfs plaatsnemen 
in een zijspan voor een motorrit-
je door de omgeving. Een 84-ja-
rige bewoonster raakte niet over 
haar motorrit uitgesproken: “Dat 
ik dit nog mag meemaken. Mo-
torrijden was een droom van me 
en het was echt fantastisch!”
 
De groep enthousiaste medewer-
kers van MSD uit Haarlem zorg-
de ervoor dat het Belevingslint 
een groot succes werd. Een keer 
per jaar zetten medewerkers van 
MSD zich vanuit het ‘MSD Han-
den uit de Mouwen project’ in 
voor een aantal maatschappelij-

ke projecten of organisaties. Op 
16 september werden de bewo-
ners van Nieuw Delftweide door 
MSD getrakteerd op een fantasti-
sche dag.
De bewoners genoten zichtbaar 
maar ook voor de vrijwilligers was 

het genieten. “We hebben een 
geweldig leuke dag gehad met 
elkaar,”, aldus een van hen, “Ik heb 
in het dagelijks leven niet zo vaak 
contact met ouderen en ik werd 
verrast door hun humor en mooie 
verhalen!”

Foto: Annelies Roozen

UWV: lichte stijging WW-uitkeringen, 
krapte arbeidsmarkt blijft groot
Regio - In augustus steeg het 
aantal WW-uitkeringen. Dit meldt 
UWV. In Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek-Waterland en Zuid-
Kennemerland en IJmond wer-
den 16.934 uitkeringen verstrekt. 
Dat was 1,3% meer dan een 
maand eerder.
Ten opzichte van vorig jaar is 

het aantal WW-uitkeringen met 
15,5% gedaald.
De WW-stijging gold met name 
voor Noord-Holland Noord en 
Zuid-Kennemerland en IJmond. 
In Noord-Holland Noord bedroeg 
de toename 124 uitkeringen 
(+1,6%) en in Zuid-Kennemer-
land en IJmond 79 (+1,7%). De 

stijging in Zaanstreek-Waterland 
was met een stijging van 7 uitke-
ringen (0,2%) minimaal.
De (lichte) toename van het aan-
tal WW-uitkeringen heeft nog 
geen invloed op de spanning op 
de arbeidsmarkt. Elk kwartaal be-
rekent UWV de spanning op de 
arbeidsmarkt. Aan het eind van 

het tweede kwartaal 2019 was 
voor de drie regio’s de arbeids-
markt krap, waarbij opvalt dat de 
krapte in Zaanstreek-Waterland 
in het eerste kwartaal door UWV 
nog als ‘gemiddeld’ werd gety-
peerd. Een krappe arbeidsmarkt 
betekent dat er in verhouding tot 
het aantal vacatures weinig kan-
didaten zijn.

Per sector zijn er wel aanzienlijke 
verschillen in krapte. De arbeids-
markt voor ICT en voor techni-
sche beroepen is in de drie regio’s 

(zeer) krap, terwijl voor de crea-
tieve en taalkundige beroepen de 
markt juist (zeer) ruim is. Ook zijn 
er regionale verschillen. Voor be-
drijfseconomische en administra-
tieve beroepen is in Zaanstreek-
Waterland de spanning gemid-
deld, terwijl deze in de andere re-
gio’s en ook in de aangrenzende 
regio Groot Amsterdam als krap 
wordt bestempeld. Bedrijfseco-
nomen en administratieve krach-
ten maken in deze regio’s wellicht 
meer kans op het vinden van een 
passende baan.

Jaarlijkse ledendag over 
huidstoornis Vitiligo
Regio - Op zondag 6 oktober 
worden de leden van Vitiligo.nl 
geïnformeerd op de jaarlijkse le-
dendag in het AMC Amsterdam 
over onder andere de nieuwste 
mogelijkheden bij het behande-
len van vitiligo en de samenhang 
die de pigmentaandoening heeft 
met andere auto-immuunziektes. 
In Nederland hebben naar schat-
ting 240.000 mensen vitiligo. 
De meeste specialisten vermoe-
den dat de huidstoornis ontstaat 
door een fout in het afweersy-
steem: het lichaam valt de eigen 
pigmentcellen aan. Zo ontstaan 
er witte plekken die in grootte 
en vorm verschillen. Ze kunnen 
op heel het lichaam voorkomen, 
of op een deel ervan; en ook ha-
ren die op witte plekken groei-
en worden vaak wit. De zichtbare 
(met name in het gezicht), maar 
ook minder in het oog springen-
de witte plekken kunnen men-
sen onzeker maken. Vooral op-

Foto: Krista Simons

groeiende kinderen ondervin-
den soms dat ze worden gepest. 
Sommigen trekken zich dan te-
rug, bijvoorbeeld als in korte kle-
ding wordt gesport. Of ze dragen 
tijdens warme dagen bedekken-
de kleding. Door te camoufleren 
kunnen mensen met vitiligo hun 
huid bedekken; of ze hopen met 
het volgen van een tijdrovende 
lichttherapie dat weer pigment 
terugkeert.
Meer hierover, aanvangstijden, 
het programma en aanmelden 
op www.vitiligo.nl.





06 25 september 2019

College Tour HBM met Fred Teeven
Heemstede - Nadat Paul Ro-
senmöller eerder al te gast was 
op het HBM (Haemstede-Barger 
Mavo) was het op 22 september 
de beurt aan Fred Teeven, om een 
uur met de leerlingen in gesprek 
te gaan. De tijd vloog voorbij 
door de mooie verhalen die Tee-
ven wist te vertellen. De leerlin-
gen waren vooral geïnteresseerd 
in de periode dat Teeven officier 
van justitie was. “Wat was vol-
gens u uw belangrijkste rechts-
zaak die u voerde?” was de eerste 
vraag. Daar hoefde hij niet lang 
over na te denken. Dat was de 
zaak tegen Frans van Anraat die 
in de jaren tachtig grondstoffen 
voor de productie van gifgassen 
verkocht aan het Irak van Sadam 
Hussein. Dat was door de interna-
tionale gemeenschap ten streng-
ste verboden. Teeven reisde naar 
Iran en Irak voor zijn onderzoek. 
Van Anraat werd tot 16,5 jaar ver-
oordeeld. Zaken tegen Holleeder 
en de ‘Hakkelaar’ trokken de aan-
dacht. 

Hoe Fred in de politiek terecht-
kwam, werd snel duidelijk. Er wa-
ren aanwijzingen dat crimine-
len het op Teeven en zijn gezin 
gemunt hadden. Drie jaar lang 
kreeg de familie beveiliging. Het 
stond hem ook tegen dat slacht-
offers van misdrijven slecht wer-
den gehoord in de rechtszaal. Hij 
was klaar met justitie. Via de lijst 
Leefbaar Nederland kwam hij in 
de Tweede Kamer. Later stapte hij 
over naar de VVD en werd uitein-
delijk staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid. In 2015 moest hij 
aftreden, samen met minister Ivo 
Opstelten. De reden, een deal die 
door Teeven, nog als officier, was 
gesloten met crimineel Cees H., 
viel verkeerd in de Tweede Kamer. 
De scholieren wilden ook weten 
wat Teeven vroeger wilde wor-
den. “Luchtverkeersleider”, was 
zijn antwoord, maar door slech-
te ogen kwam hij daarvoor niet 
in aanmerking. Hij werkte bij de 
Belastingdienst, studeerde in de 
avonduren rechten en deed later 
een Master Public Management. 
Als officier van justitie en later po-
liticus genoot hij landelijke be-
kendheid. 

Na zijn vertrek uit de politiek werd 
hij buschauffeur bij Connexxion, 
iets wat hij nu nog steeds doet, 

al is dat nu nog maar twee da-
gen per week. Daarnaast heef hij 
een eigen bureau dat adviseert in 
veiligheid vraagstukken voor be-
drijven. Hij rekent grote scheep-
vaartbedrijven tot zijn klanten. 
Een les voor de leerlingen, ook 
als je opgroeit in een Haarlem-
se volkswijk, zoals Teeven, kun je 
toch een mooie carrière maken. 
Voor de leerlingen het bewijs dat 
je kansen moet pakken om ver-
der te komen op de maatschap-
pelijke ladder.  Het is nooit te laat 
om de bakens te verzetten en het 
eens in een andere richting te 
proberen. 
Dit was de tweede College Tour 
van dit schooljaar. Er volgen ho-
pelijk meer.

Eric van Westerloo          

Maak kennis met fitness bij FM HealthClub
Heemstede - Een kennisma-
kingsactie moet vele Heemstede-
naren over de streep trekken om 
eens te ervaren wat voor voorde-
len fitness heeft op de gezond-
heid. Voor maar € 29,- kunnen al-
le deelnemers drie weken lang fit-
nessen bij FM HealthClub.

Na een vrijblijvend maar uitge-
breid informatiegesprek kan er 
ingeschreven worden voor de 
kennismakingsactie. Samen met 
een instructeur wordt er een be-
weegprogramma op maat ge-
maakt voor de aankomende drie 
weken. De deelnemers mogen 
gebruik maken van alle facilitei-
ten, als groepslessen (Yoga, Pi-
lates, Bodyshape), zonnebank, 
ontspannen in de sauna en ge-
nieten van een heerlijk kopje 
Lavazza koffie.

Inschrijven voor de kennisma-
kingsactie bij de kleinschalige 
sportschool kan tot en met 7 ok-
tober.

De sportschool is te vinden aan 
de Kerklaan 113 achter de Zwart 
interieur of te bereiken op:
023 5478171. 

Vernieuwd RCH staat tegenstander 
WSV’30 één punt toe
Heemstede - RCH is in vele op-
zichten vernieuwd. Een nieuwe 
voorzitter, nieuwe trainer, een 
nieuwe hoofdsponsor en een 
aantal nieuwe gezichten in de 
selectie. RCH zoekt de weg om-
hoog vanuit een aangepaste or-
ganisatie met een aantal nieu-
we bestuursleden en vrijwilligers 
op belangrijke posten. Zo zijn 
de kleedkamers flink opgeknapt, 
wat vooral door vrijwilligers is ge-
daan. Afgelopen zondag ging na 
een lange zomerpauze de com-
petitie weer van start. RCH be-
gon met een thuiswedstrijd te-
gen WSV ’30 uit Wormerveer. Na 
amper drie minuten stond RCH 
al op een 1-0 voorspong. Urwin 
IJssel werd gelanceerd op de lin-
kervleugel, hij was zijn opponent 
te snel af en trok de bal voor het 
doel. Nigel Hoep kwam voor zijn 
man en schoof de bal van dicht-
bij binnen. Een flinke opsteker, te-
meer daar WSV de daaropvolgen-
de minuten moest bekomen van 
de schrik. RCH was echter niet in 
staat om de voorsprong snel uit 
te bouwen. Kansen volop, maar 
de uitstekende doelman De Vries 
van WSV verrichtte een drietal 
spectaculaire reddingen. Aan de 
andere kant kreeg ook WSV kan-

sen maar alleen door doelman 
Brian Koppert faalden de WSV 
aanvallers hopeloos. Nadat de 
bal door de RCH-defensie onge-
controleerd werd weggewerkt, 
kwam de bal panklaar voor de 
voeten van Merlijn Hersche. Zon-
der te aarzelen mikte hij de bal 
in de verre hoek. Zo trok WSV de 
stand weer gelijk. Dat zou zo blij-
ven tot het eindsignaal. WSV was 
tot aan de rust sterker en balvast. 
RCH was na de theepauze de bo-
venliggende partij. Er vielen gro-
te gaten op het middenveld waar 

onvoldoende gebruik van werd 
gemaakt. Wat opviel bij beide 
teams was het gebrek aan contro-
le over de bal als spelers werden 
aangespeeld. Het is zo eenvou-
dig te trainen, een van de basis-
vaardigheden voor een voetbal-
ler. RCH gaat zeker nog punten 
verzilveren deze competitie. Het 
team van coach Mehmet Simsek 
heef voldoende kwaliteit in huis 
om te groeien in de loop van de 
competitie.

Eric van Westerloo
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Weg met dat plastic in Heemstede
Aanpak van zwerfvuil met 
World Clean Up Day
Heemstede - De World Clean Up 
Day kreeg zaterdagmorgen een 
aantal enthousiastelingen bij het 
Raadhuis. Daar stonden Hanne-
ke Lankveld en Wim Donkerlo 
klaar voor uitleg en instructies: 
“Zwerfafval is niet alleen storend 
om te zien, uiteindelijk komt het 
in de natuur terecht. Daar breekt 
het af tot kleine stukjes en komt 
het in ons water en eten terecht. 
Dieren raken verstrikt in zwerfaf-

val of eten het op. Of zwerfafval 
breekt helemaal niet af en blijft 
voor eeuwig liggen.” 

Wim Donkerlo was de organisa-
tor. Zaterdag deelde hij bij het 
gemeentehuis grijpers, hand-
schoenen en zakken uit die door 
de gemeente Heemstede ter be-
schikking waren gesteld. Deel-
nemers kregen een plattegrond 
mee, maar je kon natuurlijk ook 

gewoon in eigen wijk samen met 
de buren bijvoorbeeld oprui-
men. Net zo gezellig. Wel werd 
gevraagd om de scholierenroute 
Hageveld - Dekamarkt vooral na 
te lopen.
Kinderen deden mee aan de 
Clean Up Day voor een stukje 
veiligheid en een opgeruimde 
wereld.

Ton van den Brink 

Week van de eenzaamheid:
Ervaringen over eenzaamheid na het 
overlijden van iemand die je lief is
Bloemendaal - Alleen naar bed 
en alleen weer op. In je een-
tje bedenken wat er vanavond 
gegeten moet worden, de he-
le dag zien door te komen. Dag 
in, dag uit. Je koos hier niet voor. 
Het lot besloot dit voor je.

Het gemis wordt met de dag 
groter en het verdriet steeds 
zwaarder te dragen. De glans 
is ervan af. Waarom zou je nog 
moeite doen? Langzaam raak je 
steeds meer geïsoleerd in je ver-
driet en voel je je ieder dag een-
zamer.

Om de eenzaamheid onder ou-
deren te verminderen, organi-
seert de gemeente Bloemen-
daal van 1 tot 8 oktober met een 
aantal lokale organisaties ont-
moetingen tussen ouderen in 
het kader van de landelijk ac-

tie ‘de week tegen de eenzaam-
heid’.

Lokale uitvaartverzorgster Jes-
sica IJzer komt in haar werk re-
gelmatig eenzame oudere men-
sen tegen. “Het is schrijnend om 
het verdriet en de intense een-
zaamheid te zien en te voelen 
bij mensen die, soms na wel 70 
jaar samen, hun partner hebben 
moeten verliezen.” 
Zij kan zich dan ook goed vin-
den in de slogan van de lande-
lijke actie: “Dé eenzaamheid op-
lossen kan niemand, maar ie-
mands eenzaamheid doorbre-
ken, kunnen we allemaal.” 

Jessica IJzer: “Rouwen is name-
lijk keihard in je eentje werken 
aan je verlies. De wereld den-
dert door, terwijl jij er dagelijks 
aan wordt herinnerd. Het is be-

langrijk om daar met anderen 
over te kunnen praten. Al is het 
maar om je even niet alleen te 
hoeven voelen in je eenzaam-
heid.” 

Iedereen die zich eenzaam voelt 
na het overlijden van iemand 
die hem of haar lief is, is daarom 
van harte welkom op woensdag 
2 oktober om 15.00 uur bij Uit-
vaartzorg Jessica IJzer in Spar-
renheuvel aan de Bloemen-
daalseweg 139 te Bloemendaal. 
Daar kunnen op informele wijze 
onder begeleiding van een des-
kundige ervaringen worden uit-
gewisseld.

Graag van tevoren aanmelden 
via 06-83595938.
www.eentegeneenzaamheid.nl, 
www.uitvaartzorgijzer.nl,
www.bloemendaal.nl.

First: ‘Zoek de boekhouder die bij u past’
Heemstede - Niet iedere ondernemer heeft een 
boekhouder die bij hem of haar ‘past’. Je treft re-
gelmatig de situatie aan dat een betrekkelijk klei-
ne onderneming, met een evenzo eenvoudige 
boekhouding, een accountant heeft die de admi-
nistratieve zaken regelt. En in veel gevallen is dat 
een ‘overkill.
Een relatief eenvoudige boekhouding, zoals veel 
ZZP‘ers die hebben, vraagt niet om een accoun-
tant met het bijbehorende uurtarief, maar zou 
net zo goed – en dus goedkoper – door een klein 
administratiekantoor gedaan kunnen worden. 
Hetzelfde resultaat, minder kosten.

Een of meer BV’s met een holding daarboven is 
veel complexer en kan in sommige gevallen veel 
baat hebben van de kennis en de kunde van een 
accountant. Naast kennis en kunde van de boek-
houder moet er natuurlijk ook een klik zijn tus-
sen ondernemer en zijn boekhouder. Het gaat 
tenslotte altijd om het afhandelen van vertrou-
welijke zaken. First Administratie & Advies, sinds 

2004 in Heemstede gevestigd, heeft zich gespe-
cialiseerd in het werken voor ondernemers in het 
MKB – eenmanszaken, VOF’s en CV’s. Daardoor is 
veel kennis opgebouwd op dit gebied. De klan-
tenkring van First bestaat dan ook voor het over-
grote deel uit ZZP’ers. Daarnaast werkt First ook 
voor verenigingen, stichtingen en doet belas-
tingaangifte voor particulieren. BV’s, die zich bij 
First aanmelden worden doorverwezen naar een 
grotere collega.

Bent u ook op zoek naar een goede boekhou-
der voor uw bedrijf, of overweegt u een overstap 
naar een kleiner administratiekantoor, neem dan 
eens vrijblijvend contact op met:
First Administratrie & Advies,
Jan Miense Molenaerplein 8, 2102 CE Heemstede.
Telefoon 023 – 547 1319 of 0625021084.

En per e-mail kan natuurlijk ook:
info@first-administratie.nl.
Een kosteloos gesprek is altijd mogelijk.
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Ontstaan
De eerste nederzetting ontstaat rond het jaar 1000. In 
1129 laat de heer van Stenvorde een waterburcht bou-
wen, het huidige Slot Steinfurt. Rondom deze burcht groeit 
een marktnederzetting, die in 1338 ‘Stat to Stenvorde’ ge-
noemd wordt. De stadsrechten worden echter pas door de 
stad Münster verleend in 1347, die meteen de aanzet vor-
men tot de bouw van de stadsmuren en vestingwallen. Na 
1721 verdwijnen deze geleidelijk aan en wordt hier over-
heen gebouwd. Steinfurt heette van 1886 tot 1975 Burg-
steinfurt, een residentiestad voor de graven van Bentheim-
Steinfurt. Door te fuseren met de nabijgelegen gemeente 
Borghorst, ontstaat in 1975 de huidige Kreisstadt Steinfurt. 
Het stadje raakte gehavend door de vele bombardementen 
in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is alles in de oor-
spronkelijke staat teruggebracht en gerestaureerd.

Steinfurt: een fraai openluchtmuseum 
De verschillende historische huizen in diverse stijlen en his-
torische bezienswaardigheden die je tijdens de wandeling 
in het oude stadcentrum op je pad komen, doen de tijden 
van weleer als grafelijke residentiestad herleven. Veel huizen 
werden gebouwd door invloedrijke rijke families en grafe-
lijke ambtenaren, die hun welgesteldheid daarmee niet on-
der stoelen of banken staken. Ze zijn stuk voor stuk een lust 
voor het oog en sprookjesachtig mooi. Steinfurt is wat dat 
betreft echt een fraai openluchtmuseum. Een greep uit de 
vele bezienswaardigheden.

Slot Steinfurt
Het Slot Steinfurt, dat in 1129 werd gebouwd op een kunst-
matige heuvel, was een van de machtigste waterburchten in 
het Münsterland. Het immense en indrukwekkende bouw-
werk wordt omringd door prachtige grachten die gevoed 
worden door het water van de Steinfurter Aa. De oudste 
gebouwen van het complex op de hoofdbrug zijn de dub-
belkapel, de Ridderzaal en de fraaie Kemenade (geriefelijk-
ste woonkamer in burcht met schouw). Het slot wordt te-
genwoordig privé bewoond en kan derhalve niet worden 
bezichtigd. Aan het slot grenst het grote openbare groene 
park Bagno, dat toegankelijk is voor het publiek voor recre-
atieve doeleinden. 

Slotmolen
Tegenover het slot bevindt zich de opvallende en sierlijke 
Slotmolen met watermolenrad, thans een restaurant. Hier 
stond de oudste molen uit de stad, uit 1352. De watermo-
len diende om de waterstand van de grachten van het slot 
Steinfurt op peil te houden. Het fraaie vakwerk van het huis 
dateert uit 1923, naar het ontwerp van prinses Victoria zu 
Bentheim und Steinfurt.

Het oude raadhuis
Midden in het oude stadscentrum op de Markt van Burg-
steinfurt staat het oude witte raadhuis, dat als middelpunt 
direct opvalt. Het wonderschone gebouw dateert uit 1561 
en heeft door de eeuwen heen verschillende functies ge-
had. Natuurlijk als zetel voor de gemeenteraad, maar ook 
als stadswaag waar goederen werden gewogen. Een stads-
waag stond alleen in een stad met verleende stadsrechten. 
Het oude raadhuis kenschetst het zelfbewuste karakter van 
de destijds opkomende burgerij. Tegenwoordig is in het ou-
de raadhuis het toeristenbureau gevestigd.

Hubertshuis
In de Wasserstrasse treffen we het Hubertshuis aan, dat op-
valt door zijn prachtige voorgevel met vele ramen en voor-
portaal met trap. Dit huis werd in opdracht gebouwd door 
de grafelijke gerechtsschrijver Gerhard Huberts, in 1609.

Burgerhuis
Het minstens zo fraaie 
Burgerhuis is gebouwd 
in 1584, zoals te lezen is 
op het muuranker. Het 
is de woning geweest
van de invloedrijke fami-
lie Beifang, in de bloeitijd 
van Steinfurt.

Amtenarenhuizen
Goddaeus en Kestering
Op de Kirchstrasse staan 
twee bijzondere ambte-
narenwoningen te prij-
ken. Links op de foto het 
huis Goddaeus, dat in de 
late middeleeuwen een 
wijnhandel was. In 1614 
woonde hier rechter en 
professor Goddaeus, die 
opdracht gaf voor de 
bouw van de huidige façade aan de voorgevel. Rechts op de 
foto is het ambtenarenhuis Kestering te zien, met markan-
te trapgevel. Dit huis werd door professor Kestering na het 
einde van de 30-jarige oorlog rond 1648 gebouwd. Keste-
ring was een tijd in Nederland geweest en was onder de in-
druk geraakt van de vele trapgevelhuizen die hij daar had 
waargenomen. Hij liet daarom zijn huis in dezelfde stijl op-
trekken.

Er zijn nog vele andere huizen en kerken te bewonderen in 
het fraaie Steinfurt, te veel om op te noemen. De omgeving 
van de stad leent zich ook goed voor een mooie fi etstocht 
door de prachtige groene natuur van het Münsterland.

Kijk voor alle informatie op de toeristische website (ook in 
het Nederlands): https:// www.steinfurt-touristik.de/nl/.
 
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bron: Steinfurt Touristik.

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Slot Steinfurt vanaf gracht gezien.

Burgerhuis

Koffi  estop in Steinfurt:
een heerlijke historische ontdekking

Een dagje toeren met de auto in Duitsland en onder-
weg een korte koffi estop maken om even de benen 
te strekken, dat was het plan.
Zo gezegd, zo gedaan: de auto wordt geparkeerd 
in het Duitse Steinfurt, ongeveer 40 kilometer van
Enschede. De koffi estop mondt echter uit in een heer-
lijke en verrassende stadswandeling door het pitto-
reske Steinfurt, dat een sympathiek stadje blijkt te 
zijn. Met in zijn mars een lan-
ge doch boeiende geschiede-
nis. Ook de weergoden zijn 
ons gunstig gestemd, dus
camera in de aanslag voor 
wat leuke pics. En die willen 
wij u niet onthouden. 

Oude raadhuis. Hubertshuis.

V.l.n.r. Beamtenhaus Goddaeus en Kestering.

Beeldhouwwerk Steinfurtse Gezichten 
door Jupp Ernst uit 1990.

Burgerhuis.



ZANDVOORT 2020 
Win 2 kaarten

voor de Formula 1 Heineken Dutch
Grand Prix 2020 in Zandvoort

Bij het wassen met programma Zilver of Goud in 
oktober en november krijg je een lot, waarmee je kans 
maakt op twee tickets ‘Main Straight’ ter waarde van 

450,- euro per stuk, voor de Formula 1 Heineken Dutch 
Grand Prix 2020 in Zandvoort op zondag 3 mei 2020!*

Carwash Heemstede - www.carwashheemstede.nl.

INFORMATIEAVOND OM 19.30 UUR

UW JAREN ‘30 HUIS 
DUURZAAM?
STAPPENPLAN NAAR AARDGASLOOS HUIS
LOCATIE: GEMEENTEHUIS HEEMSTEDE
Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

Mede georganiseerd door Duurzaam Bouwloket
www.duurzaambouwloket.nl

Maandag 7 oktober:

Bijeenkomst ‘Uw jaren 
’30 woning duurzaam?’
Heemstede - Op maandag 7 
oktober organiseert gemeen-
te Heemstede met Duurzaam 
Bouwloket een informatiebijeen-
komst ‘Uw jaren ’30 woning 
duurzaam?’. Vanaf 19.30 uur bent 
u van harte welkom en hoort u 
hoe u stap voor stap uw jaren ’30 
woning kunt verduurzamen.

 

Wethouder Nicole Mulder opent 
om 19.30 uur de avond. Ra-
oul Santibanez van Duurzaam 
Bouwloket licht het stappenplan 
toe om te komen tot een duur-
zame jaren ’30 woning. De meest 
interessante maatregelen zullen 
de revue passeren.
Relevante subsidies en leningen 
op het gebied van duurzaam ver-
bouwen worden uiteengezet. Zo 
is onlangs de Subsidie Energie-
besparing Eigen Huis van RVO 
geopend. Deze subsidie kunt 
aanspraak op maken als u meer-
dere isolatiemaatregelen in uw 
woning aanbrengt. Wilt u meer 
weten? Kom dan 7 oktober van-
af 19.30 uur naar het gemeente-
huis in Heemstede.
Stichting Klimaatgesprekken 
start samen met gemeente 
Heemstede een reeks van Woon-
Gesprekken. Gedurende 4 work-

shops leren inwoners hoe zij 
hun woning kunnen verduur-
zamen en hoe zij buren kunnen 
enthousiasmeren ook aan de 
slag te gaan. Er kunnen 10 inwo-
ners meedoen van verschillen-
de Heemsteedse wijken die uit-
eindelijk als ambassadeur in ei-
gen straat kunnen fungeren. De 
voorlopige data van de WoonGe-
sprekken zijn 30 oktober, 20 no-
vember, 11 december en 8 janu-
ari.
Maandag 7 oktober is de start 
van de Week van de Duurzaam-
heid. Op dinsdag 8 oktober vindt 
een bijeenkomst plaats over cir-
culair en duurzaam ondernemen 
in het gemeentehuis, met spre-
kers als Jan van Betten (Nudge) 
en Marcel Peters (Bundles). En op 
vrijdag 11 oktober is er een film-
avond met een toelichting door 
Plastic Soup Surfer Merijn Tin-
ga bij Haemstede-Barger Mavo. 
Zijn laatste film ‘Plastic Paradox’ 
wordt dan vertoond.

 

Voor meer informatie verwijzen 
we u graag naar de website van 
de gemeente www.heemstede.
nl of naar Facebook Duurzaam 
Heemstede.



 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Wat is jouw favoriete 
woontrend?

Het behang van nu is
trendy wandbekleding

Denk aan een ORV

Tuin 
winterklaar 

maken?
Ga je een huis kopen? 

Aantrekkelijke 
subsidie voor 

woningbezitters



Ga je een huis kopen? 
Denk aan een ORV

Deze verzekering dekt het � nanciële risico af 
van het betalen van de hypotheek bij overlij-
den. Kom jij of je partner tijdens de looptijd 
van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt de 
overlijdensrisicoverzekering het verzekerde be-
drag uit. Als door overlijden het inkomen weg-
valt, is er � nanciële zekerheid om de hypotheek 
te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om reke-
ning mee te houden als je een overlijdensrisico-
verzekering huis afsluit bij een hypotheek.

We noemen de belangrijkste vijf:
1. Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verze-
kerd bedrag. Dat is of een vast bedrag dat tot 
uitbetaling komt bij overlijden tijdens de loop-
tijd of een dalend bedrag. Bij een annuïtaire hy-
potheek of lineaire hypotheek ligt het voor de 
hand om voor een dalend bedrag te kiezen. Je 
hypotheekschuld neemt dan namelijk ook met 
de jaren af. Uitzondering hierop is een a� os-
singsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblijven-
de uitkering logischer. 

2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid 
om te kiezen tussen een of twee polissen. Als 
je samen op één polis bent verzekerd, is er één 
keer sprake van een uitkering bij overlijden. Bij 
twee polissen volgt er na het overlijden van de 
tweede persoon ook nog een uitkering van het 
verzekerd bedrag.

3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het verplicht 
om een overlijdensrisicoverzekering bij een hy-
potheek af te sluiten. Je moet dan een bepaald 
deel van de hypotheek verpanden. Dit is het 
deel boven een bepaalde percentage van de 

marktwaarde van de woning. Hoe hoog dit per-
centage is, hangt af van de hypotheekverstrek-
ker.

4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is 
van verschil in premie bij de overlijdensrisico-
verzekeraars. Wat dat betreft loont het zeker de 
moeite om polissen te vergelijken. Je betaalt 
namelijk gedurende een lange periode pre-
mie. De kosten van de ORV variëren en zijn van 
meerdere factoren afhankelijk, zoals 
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken

5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook ver-
zekerd bent als de eigendomsakte van de koop-
woning nog niet is ondertekend. In de periode 
tussen het tekenen van het koopcontract en ei-
gendomsakte bestaat ook altijd een kans op 
overlijden. Na acceptatie en voor de ingangsda-
tum van de overlijdensrisicoverzekering biedt 
de voorlopige dekking uitkomst.

Bron: Foto en tekst WONEN.nl 

Als je een huis gaat kopen, is het verstandig om te kijken naar een 
overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor bij de hypotheek.
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LAAT JE INSPIREREN DOOR

ONZE LAATSTE HOME STORIES IN 

DE NIEUWE STIJLGIDS
Haal de gratis stijlgids op in de winkel of vraag een exemplaar aan met de QRcode.

Het nieuwe (woon)seizoen is aangebroken, de 
periode waar we weer meer tijd binnen door-
brengen. Niets � jner dan thuiskomen in de ge-
borgenheid van een sfeervol thuis. Dus hoog 
tijd voor een nieuwe Stijlgids boordevol woon-
inspiratie, trends en prachtige sfeerbeelden. 
Vanaf deze week ligt de nieuwste editie GRA-
TIS voor je klaar bij Home Made By_REE. Deze 
woonwinkel op de Binnenweg 89 is de inspira-
tiebron voor jouw nieuwe thuis. Met een bre-
de keus in verf, behang, vloeren, karpetten, gor-

dijnsto� en, raamdecoratie, meubels en woon-
accessoires. Stylist, sto� eerder en schilder; het 
enthousiaste team van REE geeft graag deskun-
dig en persoonlijk advies. Onze Home Stories 
Park, Barn en Loft zijn gecreëerd op typische 
Nederlandse architectuur en designtraditie, de 
wisselde jaargetijden en een ingetogen kleu-
renpalet.   Laat je inspireren en ontdek jouw ei-
gen Home Story! Zie de QR code in onze adver-
tentie elders in deze krant voor het aanvragen 
van onze stijlgids.

Let’s design
together



Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND

KEUKENTRENDS 
ZWART IS HET NIEUWE WIT
 

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &  
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE 
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,  
NU OOK DE KEUKEN!  

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN  
MAKKELIJKE RECEPTEN 



Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND

KEUKENTRENDS 
ZWART IS HET NIEUWE WIT
 

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &  
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE 
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,  
NU OOK DE KEUKEN!  

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN  
MAKKELIJKE RECEPTEN 



Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je
maar weet waar te beginnen. Met de
HuisScan van GreenHome zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij
kunt nemen.

Start de HuisScan op
GreenHome.nl/Rabobank

Aantrekkelijke subsidie 
voor woningbezitters

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in 
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen 
tenminste twee energiebesparende maatregelen te worden uit-
gevoerd aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augus-
tus van dit jaar, dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels 
al zijn uitgevoerd, maar wel na deze datum werden gerealiseerd, 
nog in aanmerking komen voor subsidiëring. Overigens is het 
voor toekenning van de subsidie wel vereist dat de maatregelen 
uitgevoerd worden door een deskundig bedrijf dat ingeschre-
ven staat bij de Kamer van Koophandel in de sectie bouwnijver-
heid. Per woning geldt een maximumbedrag van 10.000 euro 
aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest voor het zogenoem-
de ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maximum van 15.000 
euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen worden uitgevoerd 
binnen de bestaande thermische schil van de woning. Het laten 
plaatsen van een aanbouw of opbouw met energiebesparende 
maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmerking. 

De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar 
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. 
Voor verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die 
doorloopt tot eind 2022.

Voor woningbezitters is 
vanaf deze maand een 
aantrekkelijke subsidie 
beschikbaar om de kos-
ten voor energiebespa-
rende maatregelen te 
dekken. Via de Subsidie-
regeling Energiebespa-
ring Eigen Huis (SEEH) 
stelt de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Neder-
land (RVO) in totaal 84 
miljoen euro beschik-
baar die huiseigenaren 
over de streep moeten 
trekken om de woning te 
verduurzamen.

Medewerker van Isototaal.

Het behang van nu is
trendy wandbekleding

Een voorbeeld van een bijzondere muurbekleding is Extinct Animals 
van Moooi via Arte. Deze muurbekledingen zijn geïnspireerd door 
Moooi’s Museum of Extinct Animals. 

Met het Museum of Extinct Animals laat Moooi de diversiteit van de na-
tuur zien,ook uit vervlogen tijden. Ze benadrukken dat de kostbaarste 
schat van oude en huidige expedities, de onverwachte diversiteit van 
de schoonheid is en dat in al haar vormen.
Elk design van de Extinct Animals collectie is geïnspireerd door de ken-
merken van een uitgestorven dier. Opvallende combinaties van kleu-
ren, eigenschappen en de textuur van de vacht, de veren of de huid 
brengen de dieren weer tot leven op onze muren. Sommige ontwerpen 
vertellen een bijzonder verhaal; anderen stimuleren onze zintuigen met 
behulp van beelden en texturen.

Neem bijvoorbeeld dessin Aristo Quagga
Dit is een bedrukte muurbekleding met een afwerking in � ock, deze is 
geïnspireerd door de zachte vormen en vorstelijke verschijning van de 
Aristo Quagga. Prachtig toch om op deze manier je wanden een Make 
Over te geven?

En wat te denken van de (dappere ) Dodo Pavone?
Deze 3D muurbekleding met de look en feel van zachte suède is geïn-
spireerd door de natuurlijke out� t van de eens zo mooie Dodo Pavone 
– een zachte pluimage van zilverkleurige veren met verschillende tin-

ten van grijs, blauw, beige en wit. Dit is nu allemaal vertaald in een luxe 
behang. 
Je vind een aantal prachtige dessins in deze succesvolle collectie van 
Arte maar Menagerie of Extinct Animals is de bestseller uit deze collec-
tie. De afbeeldingen zijn digitaal geprint op een soft touch textiel op 
vlies, waarin elk van de uitgestorven dieren op mysterieuze wijze ver-
borgen zit. 

We hebben het nu natuurlijk wel over aardig wat uitgesproken dessins 
maar er zijn tegenwoordig ook weer collecties te verkrijgen met een 
rustige linnen look of zelfs wandbekleding van bijvoorbeeld grassen of 
ra�  a. Kortom nooit meer een saaie wand of ongezellig hoekje met be-
hang kun je tot grootste metamorfoses komen waar je jarenlang ple-
zier aan zult beleven!

Wil je meer zien van 
de behang collecties 
van o.a. Arte, 
Anthology, 
Designers Guild, 
Zo� any, Mulberry 
en Thibaut?
Check dan de 
website van 
www.di-alma.com

De tijd dat behang oubollig is, is he-
lemaal voorbij. Steeds meer zien we 
de meest uiteenlopende patronen 
en dessins voorbij komen. In veel 
horeca gelegenheden en (boutique) 
hotels kun je genieten van mooie, 
retro, stoere, luxe sferen en dat alles 
door het grootste meubelstuk in je 
interieur: de wanden. Maar waarom 
zou je zo’n uitgesproken wand ook 
niet gewoon toepassen in je eigen 
woning? Wat te denken van bijvoor-
beeld een te gekke print op de wand 
achter je bed of gewoon een state-
ment maken in de living? De keuze is 
tegenwoordig enorm.



Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeeltelijk be-
staat uit gras, is het natuurlijk belang-
rijk om deze grasmat goed bij te hou-
den. Natuurlijk is regelmatig maaien 
een vereiste, niet alleen om te voor-
komen dat het gras te lang wordt en 
daarmee niet meer fraai oogt, maar ze-
ker ook om de kwaliteit van het gras te 
verbeteren. Het is verstandig om tot 
eind oktober door te gaan met maai-
en, al kun je er eventueel wel voor kie-
zen om de maaihoogte wat bij te stel-
len. Een lengte van vier centimeter is 
een prima uitgangspunt. Zorg er daar-
bij wel voor dat het gras niet bedekt 
wordt door bladeren. In de maanden 
september en oktober dwarrelen er 
heel wat bladeren naar beneden en als 
die op het gras blijven liggen, kan het 
gras niet goed ademen. Houd de hark 
dus in de aanslag en haal met enige 
regelmaat de gevallen bladeren weg. 
Doe dit frequent, dan ben je zo klaar en 

voorkom je dat het later onnodig veel tijd kost. Je kunt het werk eventu-
eel combineren met de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu bemesting toe-
dient, blijft het gras in de wintermaanden mooier en ziet het er komend 
voorjaar weer keurig verzorgd uit. Een goede tip is ook om wat kalk op 
het gras te strooien. Hierdoor neemt de zuurgraad van de grond af en je 
voorkomt ermee dat mossoorten zich tussen het gras vestigen. Het even-
tueel al aanwezige mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel eenvou-
dig verwijderen. 

Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote plant erin. Maar eigenlijk 
wordt die plant iets te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld an-
dere planten in de weg begint te zitten, maar het kan ook zijn dat de 
plant bijvoorbeeld te veel over het looppad heen gaat hangen. Wat te 
doen? In de meeste gevallen is het scheuren van de plant een goede op-
lossing. Dit kun je in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de plant, in-
clusief de wortelkluit, in twee stukken. Zo krijg je dus twee mooie plan-
ten, waarvan je er eentje op een andere plek kunt neerzetten. In het voor-
jaar heb je daarmee een tuin die nog weer 
een stukje mooier is geworden. Of gun 
een ander ook wat fraais uit eigen tuin 
en geef de tweede plant cadeau aan ie-
mand met een tuin! Voor een aantal plan-
ten geldt overigens dat ze in de winter-
maanden wat bescherming nodig heb-
ben om te kunnen overleven. In de win-
termaanden kan de temperatuur gemak-
kelijk dalen tot waarden beneden het 
vriespunt en niet alle plannen zijn daarte-
gen bestand. Het gaat daarbij niet zozeer 
om de wortels, want de wortels van plan-
ten in de volle grond zijn doorgaans goed 
beschermd tegen de kou. De plant zelf 
kun je bescherming door deze als het wa-
re in te pakken in een constructie van jute 
of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe 
dit echter slechts in beperkte mate, alleen 
als het echt nodig is. De plant moet im-
mers ook voldoende licht en lucht krijgen 
om te kunnen overleven. Overigens kun 
je in borders en onder hagen de gevallen 
bladeren juist beter laten liggen. Ze vor-
men zo een natuurlijke beschermingslaag 
voor de wortels van de planten. Bekijk de 
bladeren wel zo nu en dan even, want als 
zich op de bladeren schimmels bevinden, 
is het beter om ze te verwijderen.

Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar door in diverse winkels te-
recht, maar voor vogels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze het 
soms moeilijk bij het verzamelen van voedsel, vooral wanneer de tempe-
raturen � ink dalen. Ze zoeken echter niet alleen naar voedsel, maar ook 
naar beschutting. Een vogelhuisje kan een prima beschutting aan ze bie-
den, maar controleer dan wel even vooraf of het er nog goed verzorgd bij 
hangt. Zelf wil je immers ook niet wonen in een smerige omgeving, voor 
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuisje dus even van de muur 
en reinig het goed, zodat het weer een waardig onderkomen kan worden 
voor onze gevederde vrienden.

Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant of boom. Voor elk type ge-
was geldt een andere handleiding waar het aankomt op het snoeien. 
Sommige soorten, zoals de hortensia, behoren in het voorjaar gesnoeid 
te worden, andere soorten kun je gerust in de herfst kortwieken. Raad-
pleeg een plantengids als je erover twijfelt, want het zou zonde zijn als 
je door verkeerd te snoeien een mooie plant of boom om zeep helpt. De 
buxus is een plantensoort die je zowel in het voorjaar als in het najaar 
kunt snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om dat ook twee keer 
per jaar te doen. De maand oktober is dus een prima maand om de snoei-
schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg er wel voor dat die goed 
schoon blijft, dus haal er tijdens het snoeien even regelmatig een doek 
overheen.

Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie bloementuin met narcis-
sen, hyacinten, krokussen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie te ko-
men. Deze bolgewassen dienen tijdig geplant te worden, oktober is er 
een prima maand voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt het be-
slist geen zwaar karwei. Dit geldt overigens niet voor de dahlia’s, anemo-
nen, calla’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zogenoemde knollen en 
die worden juist in het voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste nacht-
vorst. Ze bloeien dan in de zomer. We beperken ons nu even tot de bollen 
die in het najaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze ongeveer twee 
maal zo diep de grond in gaan als dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een 
speciale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is het ook goed met de 
hand te doen. Maak een gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aar-
de en geef tenslotte na het planten wat water, zodat de bol meteen goed 
kan gaan groeien. In het voorjaar kun je dan genieten van die heerlijke 
bloemenpracht!

Het najaar is in zicht en voor ie-
dereen die een tuin heeft, wordt 
het nu tijd om voorbereidin-
gen te tre� en voor de komen-
de winter. Door tijdig de juis-
te maatregelen te nemen, heb 
je in het volgende voorjaar min-
der werk en kun je weer snel van 
je tuin genieten. De beste perio-
de voor het winterklaar maken 
van je tuin is de maand okto-
ber. Over het algemeen telt de-
ze maand namelijk nog tamelijk 
wat mooie zonnige en droge da-
gen, waardoor het aangenaam 
werken is in de buitenlucht. Bo-
vendien hoef je nog niet te vre-
zen voor vorst, zodat de grond 
niet bevroren is en je dus vrij ge-
makkelijk alle werkzaamheden 
kunt verrichten.

Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?

onderhouds abonnement schilderwerk
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Heemstede - De Schilderswijk in 
Heemstede, met de straatnamen 
van Hollandse meesters is een 
fraaie buurt. Echter, staan we er 
eigenlijk weleens bij stil wie deze 
meesterschilders waren als we in 
deze straten wonen of door deze 
straten lopen? 
De Heemsteder belicht enkele 
meesterkunstenaars uit de Gou-
den Eeuw, die op het Heemsteed-
se straatbordje vermeld worden. 
Jan Miense Molenaer, Jan van 
Goyen, Adriaen van Ostade en 
Jacob van Ruisdael, allen werk-
ten zij een tijdje in deze regio. De 
kunstwerken die hier zijn afge-
beeld, zijn te bewonderen in het 
Frans Hals Museum in Haarlem. 
De eerste stop is op het Jan Mien-
se Molenaerplein. 

Jan Miense Molenaer 
(1609/10-1668)
Hoewel op het straatbordje 1610 
als geboortedatum staat, is het 
niet exact bekend of Jan Miense 
Molenaer in 1609 of 1610 is ge-
boren. Hij werd geboren in Haar-
lem en overleed daar ook. Hij was 
prentkunstenaar, schilder en te-
kenaar. Hij heeft gedurende zijn 
leven afwisselend in Haarlem, 
Amsterdam èn Heemstede ge-
werkt.
Jan Miense Molenaer was een 
leerling van Frans Hals. Hij was 
getrouwd met Judith Leyster, die 
ook schilderde en die hij zelf les 
heeft gegeven. Zijn vrouw over-
leed in 1660. Jan Miense Mole-
naer schilderde naast portretten 
en stillevens ook genrevoorstel-
lingen, vooral in het laatste sta-
dium van zijn leven. Het werk op 
de foto is een zelfportret met fa-
milieleden, dat gedateerd wordt 
rond 1634-1636. Zijn vrouw Ju-
dith Leyster ontbreekt hierop, 
omdat hij pas in 1636 met haar 

trouwde. Het tafereel laat het ge-
zamenlijk musiceren zien van de 
familie Molenaer, dat symbolisch 
staat voor de harmonie in het ge-
zin. Het bellenblazen symboli-
seert de vergankelijkheid.

Jan Josephsz van Goyen
(1596-1656)
De Jan van Goyenstraat is in 
Heemstede een bekend en ge-

zellig winkel- en uitgaansgebied, 
maar wie was Jan van Goyen zelf? 
Jan van Goyen werd in 1596 te 
Leiden geboren. Als oudste zoon 
van een schoenmaker werd hij 
door zijn vader aangespoord om 
een goede teken- en schilder-
opleiding te volgen. Hij ging in 
1606 in de leer bij een viertal leer-
meesters in Leiden. Hij vertrok er-
gens tussen 1608 en 1615 naar 
Hoorn. Op zijn 19de vertrok hij 

naar Frankrijk. Daarna studeerde 
hij bij Esaias van de Velde in Haar-
lem (circa 1610-1617), die hem 
een nieuwe schilderstijl bijbracht. 
Het zijn niet meer de verschillen-
de elementen, maar de totale in-
druk die de schilderijen van Van 
Goyen kenmerken. Van Goyen 
werkte van 1617 tot 1618 in Haar-
lem en van 1618 tot 1632 in Lei-
den en werd ook opgenomen in 
het Leidse Sint-Lucasgilde. Van 
Goyen was als schilder gespeci-
aliseerd in landschappen en ri-
viergezichten en erg productief, 
er zijn meer dan 800 werken van 
zijn hand. Het werk ‘Rivierland-
schap’ op de foto is er een van, 
uit 1649. Hij speculeerde tevens 
in huizen en tuinen en werkte als 
kunsthandelaar en taxateur. Een 
van zijn leerlingen was Gerard ter 
Borch, die onder anderen Adriaan 
Pauw portretteerde. De schilder 
Jan Steen trouwde met zijn doch-
ter Grietje. Van Goyen overleed in 
1656 in Den Haag. 

Adriaen van Ostade 
(1610-1685)
Adriaen van Ostade werd in 1610 
te Haarlem geboren als oudste 
zoon van Jan Hendricx van Osta-
de, een wever uit het stadje Osta-
de bij Eindhoven. Adriaen en zijn 
broer Isaak namen de naam ‘Van 
Ostade’ aan als schilders. Van 
Ostade studeerde in 1627 onder 
Frans Hals. In 1634 trad hij toe tot 
het Lucasgilde in Haarlem, waar-
van hij later enkele keren hoofd 
werd.  Adriaen van Ostade was 
een genreschilder en etser. Zijn 
taferelen beeldden vooral scènes 
van het boerenleven uit, onder 
andere van herbergen, dorpen 
en plattelandsbuurten, zie ook 

de beide schilderijen op de fo-
to uit 1650. Van Ostade schilder-
de soms portretten, Bijbelse tafe-
relen en landschappen. Hij over-
leed in 1685.

Jacob van Ruisdael 
(1628-1682)
Jacob Isaaksz van Ruisdael werd 
geboren in 1628 in Haarlem was 
net als de hierboven genoemde 
Jan van Goyen een typische land-
schapsschilder, alsmede een te-
kenaar en etser. Hij schilderde te-
vens stads- en strandgezichten 
en andere onderwerpen.  Op de 
foto’s twee schilderijen van duin-
landschappen, een uit 1646 en 
een uit 1650. De duinlandschaps-
schilderijen van Jacob van Rui-
dael werden in de volksmond 

ook wel ‘Haarlempjes’ genoemd. 
Hij werkte voornamelijk in Haar-
lem en Amsterdam, maar reisde 
ook naar andere plaatsen in Ne-
derland of Duitsland af. Jacob 
van Ruisdael komt uit een kun-
stenaarsfamilie: zijn vader Isaack 
van Ruisdael en zijn oom Salo-
mon van Ruysdael waren beiden 
kunstenaars. Waarschijnlijk is Ja-
cob een leerling geweest van zijn 
vader.
Naast kunstenaar was Jacob van 
Ruisdael ook arts van beroep. Hij 
overleed te Haarlem in 1682.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bronnen: Frans Hals Museum, Jan 
van Goyenhuis en Masterworks-
� neart.
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Kunstkennis opfrissen in de Schilderswijk:
Wie is diegene op het straatbordje?
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Kinderboekenschrijver Jozua Douglas 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdagmiddag 28 
september vertelt Jozua Douglas 
over zijn nieuwe kinderboek Ufo-
Alarm, ’s middags om 15 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
82 in Heemstede.
 
Ufo-alarm is het vierde deel in de 
supergrappige en populaire kin-
derboekenserie Costa Banana 
van Jozua Douglas, met zwart-
witillustraties van Elly Hees.

Er vliegen ufo’s rond het paleis en 
president Pablo Fernando krijgt 
een boodschap uit de ruimte. We-
zens van een verre planeet wil-
len hem als leider. Maar dan moet 
hij wel een ruimtereis maken. De 
president vindt het geweldig, 
maar Rosa heeft haar twijfels. Wie 
zijn deze wezens eigenlijk, en zijn 
ze wel te vertrouwen?
 
Voor De gruwelijke generaal, deel 
1 in de Costa Banana-serie, ont-
ving Jozua de Pluim van de Se-
naat van de Nederlandse Kinder-
jury, en het kinderboekenpanel 
van DWDD verkoos dit boek tot 
een van de beste kinderboeken 
van 2015. Datzelfde panel koos 
De ongeloofl ijke Ravi Ravioli, 
Costa Banana deel 2, als een van 
de beste kinderboeken van 2016. 
Voor De ongeloofl ijke Ravi Ravio-
li ontving Jozua in 2017 de Pluim 
van de Senaat. Met De verschrik-
kelijke badmeester won Jozua de 
Hotze de Roosprijs. Er versche-
nen ook prentenboeken van zijn 

Joshua Douglas (foto aangeleverd 
door Boekhandel Blokker).

hand, waaronder De Kusjeskro-
kodil (met Loes Riphagen) en Het 
monsterbonsterbulderboek (met 
Marieke Nelissen). Jozua schreef 
in 2018 Kinderboekenweekge-
schenk De eilandenruzie, deel 5 
in de serie Costa Banana.

Jozua Douglas heeft een wed-
strijd uitgeschreven en roept de 
lezers op een de nieuwe naam 
voor Costa Banana deel 6 te be-
denken.

Voor meer informatie ga naar: 
www.libris.nl/castababana.

Javier Guzman 
in reprise
Heemstede - Vrijdagavond 
27 september staat cabaretier 
Javier Guzman met zijn ne-
gende theatershow in Thea-
ter De Luifel op de Herenweg 
96 in Heemstede.  Dit is het 
tweede programma in een 
triologie, die begon met Ga- 
Bie-Jer en wordt afgesloten 
met Francisco. 
In Guzmàn kijkt hij terug op 
zijn grillige leven, zijn storm-
achtige carrière en vertelt hij 
dingen die je nog niet van 
hem wist.                  
                                                                                       
Javier Guzman (1977) werd 
geboren op Gran Canaria en 
is op jonge leeftijd met zijn 
moeder en broertje Emilio 
naar Nederland geëmigreerd. 
In 1998 studeerde hij aan de 
Academie voor Kleinkunst in 
Amsterdam. In het derde jaar 
van deze opleiding (2002) 
won hij zowel de jury- als pu-
blieksprijs op het Leids Caba-
retfestival.
In 2003 studeerde hij af en 
zette hij zijn carrière voort op 
de planken, televisie en het 
witte doek. Inmiddels is hij 
niet meer weg te denken uit 
de Nederlandse en Vlaamse 
theaterscene. 

Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
à 22,- euro via: www.podia-
heemstede.nl of via de thea-
terlijn 023-5483838 of op de 
avond van de voorstelling aan 
de zaal.

Javier Guzman (foto: Anke van 
der Meer.

Nationale Voorleeslunch
voor senioren in Bibliotheek
Heemstede - De eerste vrijdag in 
oktober is jaarlijks uitgeroepen 
tot Nationale Ouderendag. Op 
vrijdag 4 oktober kunnen oude-
ren tijdens de Nationale Voorlees-
lunch in heel Nederland luiste-
ren naar het Nationale Voorlees-
lunchverhaal van Maarten Span-
jer.
Ook in de Bibliotheek van Heem-

stede, op het Julianaplein 1 zijn 
senioren van harte welkom. De 
gratis voorleeslunch is van 11:30 
– 13:00 uur. Het is noodzakelijk 
dat je je van tevoren aanmeldt. 
Dat kan bij de servicebalie van je 
Bibliotheek. Ook kun je je online 
aanmelden via:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Herfstwandeling op 
historische grond Leyduin
Vogelenzang - Het is prachtig 
wandelen op de vele buitenplaat-
sen in Zuid-Kennemerland. Ze-
ker als je meeloopt met een gids 
van Landschap Noord-Holland. 
Tijdens deze excursie op zon-
dag 6 oktober van 11– 12.30 uur 
wandel je over Woestduin en Vin-
kenduin, onderdelen van buiten-
plaats Leyduin. 

Na deze heerlijke herfstwande-
ling weet je alles over de rijke ge-

schiedenis van de prachtige bui-
tenplaatsen en hun bewoners 
van weleer. 

Zin om mee te gaan? Meld je aan 
op: www.gaatumee.nl
 
Vertrekpunt: Parkeerplaats Ley-
duin, Woestduinweg 4, Vogelen-
zang. Kosten: Volwassenen € 7,- 
kinderen tot 12 jaar € 3,-. Dona-
teurs € 4,- kinderen van dona-
teurs € 2,-.

 Woestduin (foto: Ilse Miedema).

Paddenstoelen-
lezing in de 
Haarlemmer 
Kweektuin
Haarlem - Op donderdag 26 sep-
tember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een leerzame 
paddenstoelenlezing in de Haar-
lemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 
in Haarlem. Een natuurgids leert 
u van alles leren over de wereld 
van zwammen. 
Deze lezing wordt gegeven ter 
voorbereiding op het grote IVN-
evenement De Paddenstoelen-
dag... op ontdekkingsreis naar 
paddenstoelen van zondag 6 ok-
tober. 

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden niet nodig. De lezing start 
om 20 uur en duurt ongeveer 1,5 
uur. Meer informatie via Leo van 
der Brugge, tel. 023-5261584 of 
kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

Foto aangeleverd door IVN Zuid-
Kennemerland.
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Zangeres 
Paula Leek in 
Het Rouwcafé
Heemstede - Het Rouwcafé is 
een plek waar eenieder die met 
dood en rouw in aanraking is ge-
komen, van harte welkom is. Op 
zaterdagmorgen 5 oktober van 
10-12 uur vindt de volgende edi-
tie van Het Rouwcafé plaats in de 
foyer van De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Met als speciale 
gast Paula Leek. Onder het genot 
van een kopje koffi  e en de ons 
welbekende Westfriese troôst-
koekies, brengt Paula Leek een 
aantal songs ten gehore.

Paula Leek is een veelzijdige zan-
geres. Zij begeleidt zichzelf op gi-
taar en piano. Nadat zij de pop-
opleiding op het conservatori-
um afrondde in Amsterdam is zij 
zeer actief in de muziekwereld. 
Zo treedt zij o.a. veel op tijdens 

huwelijksceremonies en op uit-
vaarten. 

Naast haar optredens geeft zij 
ook les. Haar gedrevenheid komt 
voort uit de passie voor muziek 
en om mensen te raken met haar 
stem.
Zie ook: http://www. paulaleek.nl.
 
De entree is gratis. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via info@hetrouwcafe.nl of bellen 
naar Ria van Kleef 06-52306969. 
Maar ook zonder aanmelding 
staat de deur van Foyer De Luifel 
voor u open. 

Paula Leek (foto aangeleverd).

Françoise Kist bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Op vrijdag 27 sep-
tember is er een interview en pre-
sentatie van het boek ‘Ik doe krant 
- Belevenissen van een vrouw
die op een dag besluit jonge 
vluchtelingen te gaan helpen’ 
van Françoise Kist, ’s middags om
16 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 82 in Heemstede.
 
Na een carrière in het bedrijfsle-
ven besluit Françoise Kist op een 
dag het roer om te gooien. Zij be-
gint een non-profi tkantoortje om 
jongeren te ondersteunen die 
richting zoeken in hun leven. 

Aanvankelijk helpt ze vooral stu-
denten, maar al gauw kloppen 

ook jon-
ge asielzoe-
kers bij haar 
aan. ‘Kunt u 
mij helpen?’ 
vragen ze. 
‘Ik weet het 
niet, maar ik wil wel met je mee-
denken,’ antwoordt zij.
Zo begint met vallen en opstaan 
een bijzondere reis, waarop Fran-
çoise behoedzaam probeert de 
jongens, en een enkel meisje, 
mee te nemen uit hun illegale
bestaan, een nieuw pad op. 
 
Toegang gratis, aanmelden ge-
wenst 023-5282472 of:
info@boekhandelblokker.nl.

Bosch en Hovenschool wil 
vernieuwd groen schoolplein
Heemstede - De Bosch en Ho-
venschool is enthousiast bezig 
met de vernieuwing van een vro-
lijker en groener schoolplein. Het 
doel is een nieuw schoolplein, 
maar de weg ernaar toe vindt de 
school minstens zo belangrijk.
In de huidige tijd waar in ieder 
steeds individualistischer is, heeft 
de Bosch en Hovenschool sa-
menwerking hoog in het vaan-
del staan.

De visie voor het schoolplein is 
dan ook: samen spelen en samen 
komen. Daarom werkt de school-
pleincommissie, bestaande uit 
twee enthousiaste moeders van 
de school, intensief samen met 
de leerlingen, de docenten, veel 
betrokken ouders, de gemeen-
te, de buitenschoolse opvang, de 
peuterspeelzaal en de omwonen-
den. 

De noodzaak voor vernieuwing 
kwam naar voren uit de ouder te-
vredenheidmonitor waar school 
zeer hoog scoort maar het plein 
ervaren wordt als grijs en weinig 
uitdagend. Daarnaast zijn de hui-
dige speeltoestellen aan renova-
tie toe. Het open karakter blijft 
behouden, zodat buiten gymmen 
en de eigen creativiteit van kinde-
ren gewaarborgd blijft. Maar met 
terugplaatsing van bomen, uit-
dagende speel aanleidingen en 
meer kleur. 

Om het, nu nog grijs ogende 
schoolplein, te voorzien van meer 
groen en nieuwe speeltoestellen 
is er echter een fl ink bedrag no-
dig. Er zijn al verschillende acties 
opgezet om de fi nanciering rond 
te krijgen. Zo hebben alle leer-
lingen zelf ruim €10.000,- bij el-
kaar gerend tijdens een sponsor-

loop. En zijn er mogelijkheden 
voor ouders, belanghebbenden 
en ondernemers om bij te dragen
(https://boschenhovenschool.nl/
schoolpleinactie).

Daarnaast zijn er fondsen aange-
schreven.





20 25 september 2019

Ans Burgers 30 jaar sportief 
bezig bij HBC Gymnastics
Heemstede - Op 14 september 
1989 besloot Ans Burgers aan 
sport te gaan doen. Het werd 
conditietraining bij Jos Holdorp 
op de donderdagavond bij HBC 
Gymnastics. Zij vond dat zo leuk, 
dat na 5 jaar ook haar man Wil-
bert enthousiast werd gemaakt. 
In 2012 besloot zij zich aan te 
sluiten bij het sectiebestuur. In 
het jaar 2016 werd van een ver-
eniging verwacht dat er een ver-
trouwenspersoon aanwezig was. 
Met goed gevolg werd de cur-
sus doorlopen en kreeg zij de be-

voegdheid om deze functie uit te 
oefenen. Na het vertrek van een 
bestuurslid nam Ans ook de ver-
zorging van de verjaardagskaar-
ten op zich, waardoor alle kinde-
ren op hun verjaardag een leuke 
verjaardagskaart krijgen. Samen 
met Wilbert trainden zij vele jaren 
in de Evenaar, waarna ze besloten 
in 2014 deel te gaan nemen aan 
de bootcamplessen buiten. 

En nu, na 30 sportieve jaren kreeg 
zij zelf een grote kaart met 30 jaar 
sportief bezig er op.

Jos Holdorp en Ans Burgers (foto aangeleverd door HBC Gymnastics).

Burgemeester Astrid Nienhuis 
feliciteert trimclub EMWG
Heemstede - Zaterdag 21 sep-
tember had trimclub EMWG haar 
jubileumtrim. Familie en vrien-
den waren uitgenodigd om een 
keer mee te maken hoe die man-
nen van EMWG elke zaterdag-
morgen van 8 tot 9 uur in het 
Groenedaalse Bos aan het spor-
ten zijn. Trainer Gerald Garrelts 

(sinds 2000 trainer) en zijn zoon 
Arthur hadden ‘pittige’ oefenin-
gen in petto voor jong en oud en 
dan is een uurtje snel voorbij met 
als afsluiter een spel.

De trimclub bestaat dit seizoen 
50 jaar, opgericht in 1970, en met 
een evenementen gaat EMWG 

(En Maar Weer Gewoon, de afslui-
tende yel van de eerste trainer 
Wim Verzijlbergen) er dit aantal 
seizoen aandacht aan schenken. 
Wilt u daar deelgenoot van zijn, 
dan kunt u zich elke zaterdagoch-
tend aanmelden.
Verrassend op deze trimochtend 
was dat burgemeester Astrid 
Nienhuis de uitnodiging had ge-
accepteerd en ze om negen uur 
langskwam om met de club de af-
sluitende koffie met cake heerlijk 
liet smaken. Op Facebook schreef 
ze het volgende:

”Vanochtend 21 september in 
wandelbos Groenendaal is het 
50-jarig jubileum gevierd van 
trimclub EMWG (En Maar Weer 
Gewoon, een bekende kreet van 
de groep). Het initiatief is destijds 
ontstaan nadat de overheid op-
riep om meer te bewegen.

De club heeft ongeveer 25 leden 
van jong tot oud, waarvan enke-

Samen met de burgemeester op de foto voor het prachtige jubileum-
spandoek (foto: Harry Opheikens).
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len ook marathons lopen. Elke za-
terdag gaat de groep van 8 tot 
9 het bos in en sluit af met koffie. 
Een mooie start van het weekend.
Iedereen vanaf 40 jaar is van har-
te welkom. Ter bevordering van 
de diversiteit is de hoop dat enke-
le vrouwen zich aansluiten. Nog-
maals hartelijk gefeliciteerd!”

Fraaie overwinning V.E.W. JO-10
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
21 september trad op de Sport-
parklaan het voetbalteam van 
V.E.W. JO-10 aan tegen Hillegom. 
Dat de spelers van V.E.W. er zin in 
hadden was vanaf het begin dui-
delijk.
De eerste paar minuten was het 
nog een beetje aftasten, maar 
daarna kwam V.E.W. meer in het 
spel en maakte Koen de 1-0. Na 
een paar minuten vloog ook de 
2-0 in het netje door toedoen van 
Ties. Hij nam ook de 3-0 voor zijn 
rekening door goed door te gaan 
na een scherpe voorzet. Met mooi 
verdedigend spel en goede aan-
vallen drukte V.E.W. door. Jayden 
hield met een aantal fraaie red-
dingen zijn doel schoon. Onder 
meer door een eigen doelpunt 
van Hillegom en een goal van de 
goed spelende Kian, ging V.E.W. 
uiteindelijk met een 5-1 voor-
sprong de welverdiende rust in.
In de rust werden de puntjes weer 
even op de ‘i’ gezet. Teun ging de 
2e helft op doel.
V.E.W. kwam minder soepel uit 
het kleedlokaal en Hillegom 
kwam terug in de wedstrijd, 5-2. 
Goed verdedigend werk van on-
der anderen Dani en Ruben, en 
goed keeperswerk van Teun zorg-
de ervoor dat er niet meer tegen 
doelpunten vielen.

Na wat kleine omzettingen stelde 
V.E.W. orde op zaken en na doel-

punten van Sem, en nog twee-
maal Koen werd de eindstand 
van 8-2 bereikt. Helaas werd een 
doelpunt van Fenna, na een mooi 
schot van Jayden, nog afgekeurd 
vermeend hands.

Een mooie overwinning, die door 
een goede samenwerking en met 
veel spelplezier bereikt werd. Vol-
gende week staat de clash met 
de “buren” van H.B.C. op het pro-
gramma. Naar deze derby kan de 
echte liefhebber nu al uit kijken.

Foto aangeleverd door V.E.W.
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Jaap Cashoek 50 jaar trainer bij KennemerRand
Heemstede - Hij loopt nog 
steeds even graag in de Amster-
damse Waterleidingduinen met 
een groep die wil portwandelen, 
nordic walking, hardlopen of wil 
doen aan low impact sport. Ooit 
begonnen ter voorbereiding van 
een skivakantie zonder spierpijn. 
Dat was onder de vlag van de Ne-
derlandse Ski Vereniging. Maar 
tegenwoordig is het meer een 
hardloopgroep en conditietrai-
ning onder de naam Kennemer-
Rand.

Bij SV KennemerRand sport je 
buiten in de mooiste sportschool 
van Nederland: de Amsterdam-
se Waterleidingduinen en bin-
nen in het Coornhert Lyceum, het 
hele jaar door train je in gezelli-
ge groepen. Je kunt op ieder ni-
veau instappen. Woensdagavond 
werd er vanaf zeven uur bij zons-
ondergang bij strandtent Sandy 
Hill nog flink gesport, maar te-

gen achten werd iedereen bin-
nen verwacht. Sjaak Struijf, wet-
houder sport van Heemstede, 
zette Jaap Cashoek die avond in 
het zonnetje. Vijftig jaar lang had 
Jaap de skitrainingen verzorgd. 
Sjaak Struijf kwam in een reünie 
van sporters terecht. Zijn vrouw 
Arnoldine had hem eerder al ge-
zegd: “Die Jaap ken ik.” Hij bleek 
de leraar Lichamelijke Opvoe-
ding van de Theresia Mavo te zijn 
geweest. Zo waren er nog meer 
bij Sandy Hill. De herinneringen 
zijn nog springlevend. De survi-
valkampen en recordpoging om 
in het Guinness Book of Records 
te komen door zoveel mogelijk 
meisjes in zijn Eend te proppen. 
Er gingen 20 brugklassers in, die 
waren nog klein. De gemeente 
Heemstede wil met een cadeau-
bon de waardering onderstrepen 
voor actieve burgers in een spor-
tieve gemeente.
Voorzitter KennemerRand, Albert 

van Hattum had, naast de mooie 
woorden als uitspraak van Jaap: 
”Zeventig is het nieuwe vijftig” 
een variant die veel verder gaat: 
“Negentig is het nieuwe vijfen-
zestig”, waarmee Jaap kan leven. 

“Maar beste mensen, het buf-
fet staat klaar met een feestelij-
ke overdaad, dat wordt morgen 
weer het strand op.”

Ton van den Brink

Links Jaap Cashoek, rechts wethouder Sjaak Struijf.
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Nordic Walking-
lessen bij GSV 
Heemstede
Heemstede - Vanaf 3 oktober 14 
uur starten de Nordic Walking-
lessen bij GSV Heemstede. Ver-
zamelen om 14 uur in het GSV 
Centrum Fr. Schubertlaan 37 te 
Heemstede. De vereniging zorgt 
voor stokken. U kunt zich opge-
ven en inlichtingen inwinnen bij 
de instructeur René Reeuwijk. 
Tel. 0653582295 of per email 
renereeuwijk@gmail.com. Ook 
kunt u meedoen met loopgroepen 
op zaterdagochtend vanaf 8.30 
uur voor meer gevorderde lopers 
en de Easy loopgroep om 11.30 
uur. Start beide groepen vanuit 
het GSV Centrum. Alle info vindt 
u op de website van GSV Heem- 
stede: www.gsv-heemstede.nl. 

Heemstede - Wintersportspeci-
alist Tuday Sports opent vanaf 1 
oktober weer de deuren voor het 
wintersportseizoen 2019-2020. 
Tuday Sports gelegen aan de Nij-
verheidsweg 17 (achter Bakke-
rij Tummers) is inmiddels een be-
kende wintersportspecialist in de 
regio en tevens pilot store van 
Turner Dutch Ski Technology, het 
Nederlandse skimerk gevestigd 
in Heemstede. Laat u eens infor-
meren over de verschillen in ski’s 
en boards.

U kunt bij Tuday Sports terecht 
voor informatieve, advies en aan-
koop van nieuw en jong gebruikt 
Wintersport materiaal. Wij helpen 
u hierbij graag op weg.  Een rui-
me collectie wintersport materi-

aal voor kinderen, juniors en seni-
ors. Ook voor de kids het Kinder 
Groeiplan met een vaste inruil-
prijs na 1,2 of 3 jaar.
Naast de wintersportshop is de 
werkplaats gevestigd waar snel 
en vakkundig uw wintersport-
materiaal wordt onderhouden.
Tevens slijpen, waxen, monte-
ren en afstellen. Ook skischoe-
nen worden op maat gemaakt. 
Wist u dat een goed onderhou-
den ski of board u veel meer win-
tersport plezier bezorgt. Geen ge-
sjouw, want u kunt voor de deur 
gratis parkeren.

Wilt u niet kopen maar huren, dan 
is er RenTuday verhuur van win-
tersportmateriaal tegen voordeli-
ge prijzen. Verhuur van de  nieuw-
ste materialen en tevens behoort 
huurkoop ‘Try before you buy’ 
tot de mogelijkheden. Bezoek de 
website www.tudaysports.nl voor 
informatie, merken, prijzen en 
voorwaarden.

Tuday Sports, Nijverheidsweg 17, 
Heemstede, tel 06-39013070.

Tuday Sports opent weer de deuren

‘Winter Warm Up’
Tuday Sports organiseert 
voor al haar relaties een jaar-
lijks ‘Winter Warm Up’ op de 
Big3 gletjers in Sölden Oos-
tenrijk. In een ongedwon-
gen sfeer 3 of 4 dagen skiën 
of snowboarden, relaxen en/
of meedeinen in de gezellige 
Tiroolse après ski, niets moet, 
alles mag.

Datum: 7 t/m 10 november 
a.s. Inschrijfdatum sluit 7 ok-
tober, er zijn nog enkele vrije 
plaatsen.

Meer informatie/ inschrij-
ven op www.turnersports.nl/ 
solden of informeer in de 
shop.





26 september
  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

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

  Paddenstoelenlezing in de 
Haarlemmer Kweektuin. Kle-
verlaan 9, Haarlem. Aanvang: 
20 u. Gratis. Meer info: www.
ivn.nl/zuidkennemerland. 

3 oktober
  Film & Lunch verplaatst naar 3 
oktober, i.p.v. 26 september. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de van 10.30-13.30 u. Toegang 
€ 13,50 incl. lunch. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
tel.: 5483828.

27 september
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. Van 
14.00-15.30 u. Gratis.

  Mamacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 10-
11.30 u. Gratis.

  Javier Guzman in reprise. Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang 20.15 
u. Kaarten à € 22,- via: www.
podiaheemstede.nl of tel.:
023-5483838.

  Françoise Kist bij Boekhan-
del Blokker. Binnenweg 82 in 
Heemstede. Om 16 u. Toegang 
gratis, aanmelden gewenst 
023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl.

27 september,
11 en 25 oktober

  Workshops Bloemschikken. 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, om 
14 u. Tweewekelijks. Kosten 
6,- euro per keer. Opgeven bij 
www.wijheemstede.nl, of tel.: 
0238224909.

4 oktober
  Nationale Voorleeslunch voor 
senioren. Bibliotheek Heem-

▲

stede, Julianaplein 1. Van 11:30 
- 13:00 uur. Gratis. Aanmelden 
via de servicebalie of via www.
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

28 september
  Korendag in OLV Hemel-
vaartkerk. Valkenburgerplein, 
Heemstede, van 13-15.30 u. 

  Burendag bij De Heemha-
ven. Von Brucken Focklaan 20, 
Heemstede. Van 14-17 u.

  De Vrolijke Noot viert 12,5 
jaar bestaan. Petrakerk, Lim-
burglaan 3, Heemstede. Zaal 
open om 20 u, aanvang 20.30 
u. Graag aanmelden bij info@
stichtingdevrolijkenoot.

  Fries koor ‘Nijefurd Sjongt’ in 
Grote of St. Bavokerk. Gro-
te Markt, Haarlem. Van 13.15-
13.45 u. Het concert is gratis. 
Toegang kerk € 2,50. 

  Kinderboekenschrijver Jozua 
Douglas bij Boekhandel Blok-
ker. Om 15 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 82 in 
Heemstede.

  Open dag woonzorgcentrum 
Bosbeek. Glipperdreef 209 in 
Heemstede, tussen 11-14.30 u.
Meer informatie op: https://
www.sintjacob.nl/.

28 september en 5 oktober
  Tentoonstelling Harmonie St. 
Michaël. Het Pomphuis, Wa-
tertoren 2, Heemstede. Van
11-15 u. meer info op: www.
stmichael-heemstede.nl.

5 oktober
  Zangeres Paula Leek in Het 
Rouwcafé. Foyer van De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Gratis entrée. Aanmel-
den via info@hetrouwcafe.nl of 
tel.: 06-52306969.

29 september
  Cathelijne & Friends, met het 
Dudok Quartet. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede, 
om 15 u. Kaarten à € 17,50 via 
www.podiaheemstede.nl, tel. 
023-5483838 of aan de zaal. 

  10.000 stappenwandeling (2 
uur lopen) om 10 uur vanaf 
de achterzijde van het station 
Heemstede-Aerdenhout.

  Open Huis Dierentehuis Ken-
nemerland. Keesomstraat 5 in 
Zandvoort. Van 12-16 u.  Meer 
info op: https://www.face-
book.com/DierentehuisKen-
nemerland/

6 oktober
  Herfstwandeling op histori-
sche grond Leyduin. Vertrek-
punt: Parkeerplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4, Vogelen-
zang. Van 11– 12.30 u. Kos-
ten: Volwassenen € 7,- kinde-
rentot 12 jaar € 3,-. Donateurs
€ 4,- kinderen van donateurs 
€ 2,-.

1 oktober
  Trefpuntlezing Rob Merks over 
Rusland. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang 13.30 
u. Toegang €5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl op tel.: 
5483828.

8 oktober
  De Buurttafel. Thema: Ont-
moeting & Positief Leven. Lo-
catie Princehof, de Glip, Glip-
perweg 57, Heemstede. Van 
10-12 u.

2 oktober
  Taalsoos. Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Van 10.15-
11.30 u. Gratis.

  Komische dramafi lm in de Lui-
fel. WIJ Heemstede, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 20 u. 
Reserveren kan via www.wij-
heemstede.nl of telefonisch 
op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.

  Alles opmaken bij de Knutsel-
club. (5 t/m 10 jr). Van 13.30-15 
u. WIJ in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: € 5,- per keer. Graag de kin-
deren per keer aanmelden via 
tel.: 5483828.

9 oktober
  Parkinson Café Haarlem & Om-
streken. Wijkcentrum De Ring-
vaart, Floris van Adrichemlaan 
98, Haarlem. Van 14-16 u. Toe-
gang € 2,- p.p.  incl. koffi  e/thee. 
Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.

TENTOONSTELLINGEN

Vanaf september
  Tentoonstelling Historische 
Grand Prix. Zandvoorts Muse-
um, Swaluestraat 1, Zandvoort. 
Meer info op: www.zand-
voortsmuseum.nl.

  Doorlopende expositie Cu-
baanse kunstenaar Carlos 
Casas. Visspecialist Oléron 
op de Zandvoortselaan 167 
in Heemstede. Geopend van 
maandag t/m zaterdag van 09 
- 18 u.

Abels brug over het Spaarne (aan-
geleverd door Museum Haarlem).

  Expositie ‘Het Stomende Mon-
ster’ in Museum Haarlem.
Gasthuis, Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Lees meer op: https://
w w w.museumhaar lem.nl/
project/het-stomende-mon-
ster/

Tot 30 september
  Expositie schilderijen Dick van 
Groen bij Sfeervol bijzonder / 
mooi. Jan Miense Molenaer-
plein 8, Heemstede.

T/m 12 oktober
  Expositie ‘Dit is wat ik wil’.
Galerie de Tuinkamer, Wilson-
straat 61, Hoofddorp. Meer in-
formatie op: www.galeriede-
tuinkamer.nl. 

  Tentoonstelling Stadsgezich-
ten Haarlem en Amsterdam.
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht in Haar-
lem. Gratis. Meer info: www.
kunstcentrum-haarlem.nl. 

T/m 27 oktober
  Tentoonstelling Panorama Tu-
lipland 3.0. Museum de Zwar-
te Tulp, de Heereweg 219,
Lisse. Meer info op: www.
museumdezwartetulp.nl.

T/m 14 november
  Duurzaam textiel in Kunstcen-
trum Haarlem. Gedempte Ou-
de Gracht 117-121, Haarlem. 
Met lezing op 14 september, 
aanvang 14 u. (Aanwezigheid 
graag melden via info@kunst-
centrum-haarlem.nl.) Meer in-
formatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.nl. 

Heemstede - Vulpenspeciaal-
zaak De Roos sluit zijn deuren. 
Volgend jaar houdt de fysie-
ke winkel, op de hoek van de 
Binnenweg en de Julianalaan, 
op te bestaan. Een van de ‘ico-
nen van de Binnenweg’ ver-
dwijnt na ruim 50 jaar uit het 
zicht, maar gaat door als web-
shop op:
www.vulpenspeciaalzaak.nl.

In 2005 was De Roos de eer-
ste webshop in Nederland met 
onlineverkoop van pennen.

Eigenaren Jacqueline en 
Alexander Mengerink ver-
huizen naar de Veluwe. “Het 
is voor veel van onze klanten 
toch nog wel een schok”, ver-
telt Alexander. “Maar we heb-
ben er lang en goed over na-
gedacht en zijn na een aantal 
onplezierige ziektegevallen 
in vrienden- en familiekring 
gaan nadenken wat we nou 
echt willen. En dat is meer ge-
nieten en minder werken on-
danks dat we dat nog altijd 
met veel plezier doen!”

De Roos vulpenspeciaalzaak 
verder als webshop

Vechtsporters doneren aan tuinkinderen
Kom In Mijn Tuin krijgt 
regeninstallatie van Aikido
Heemstede - Een grote wens 
ging vrijdag in vervulling bij Kom 
In Mijn Tuin (KIMT), toen Mik van 
der Bor een cheque van 650 eu-
ro in ontvangst mocht nemen om 
een pomp te slaan op de tuinde-
rij.
Besproeien met leidingwater is 
duur en eigenlijk verspilling van 
water dat voor andere doelen zo 
is gezuiverd. Het lijkt wel of we 
steeds meer water nodig hebben, 
de droogteperioden zijn langer 
en een fl inke regensproeier is dan 
een uitkomst.

Vorig jaar deed Aikido een dona-
tie aan de Kinderboerderij en nu 
kreeg Mik van der Bor, initiatief-
neemster van Kom In Mijn Tuin, 
zomaar een donatie van Aikido, 
een vereniging die de vechtsport 
beoefend. Wel een sport met een 
fi losofi sche inslag. Zij maken er 
een kunst van om zichzelf te ver-
dedigen en tegelijkertijd hun 

aanvaller tegen letsel te bescher-
men. Heel vredelievend.
Dennis en Patrick, beide instruc-
teurs in de regio van Aikido, bo-
den Mik van der Bor een cheque 
aan van 650 euro. Met een dona-
tie van een tachtigjarige tuinier-
ster op Kom in mijn Tuin kan er 

nu niet alleen een pomp worden 
geslagen, maar de hele berege-
ning in een keer aangelegd wor-
den. Mik van der Bor is er blij mee 
en kan niet wachten op het ma-
ken van haar eigen regenbuien.

Ton van den Brink

De strijd om de toegankelijkheid van het Laantje van Alver-
na en de nieuwe ontsluitingsweg naar Station Heemstede 
lijkt niet meer over de vermeende onveiligheid van de over-
weg en het zoeken naar een constructieve oplossing daar-
voor, te gaan. 
In de juridische strijd die hierover is ontbrand, komen de pri-
vébelangen van de bewoners van het Laantje steeds meer 
op de voorgrond. Het gebied lijkt tot privé-eigendom te wor-
den geannexeerd; geen toegang meer voor de voormalige 
gebruikers van het gebied, de wandelaars en fi etsers die aan 
de overzijde van het spoor wonen.
Ook de gemeente Bloemendaal heeft recent weer een duit 
in het zakje gedaan.
Na al een vergunning af te geven voor een hek dat de toe-
gang tot het gebied afsluit voor andere gebruikers dan de 
bewoners, heeft deze gemeente een nieuw, juridisch, hek 
geplaatst: de beslissing (op een lopend ingediend Bezwaar) 
dat het Laantje van Alverna niet openbaar is.
De rechter heeft een uitspraak moeten afdwingen. Op straf-
fe van een dwangsom moest de gemeente zich uitspreken 
over de openbaarheid van het Laantje. Na 160 (dagen) kwam 
zij daarmee over de brug. De kosten aan boetes voor niet tij-
dig reageren lopen in de duizenden euro’s. Allemaal bepaald 
niet in het algemeen belang.
Tegen deze beslissing is beroep aangetekend door Wandel-
net en de Fietsersbond.

De Actiegroep Overweg Alverna Open (AOAO) heeft een
kritische brief over deze zaken naar de raadsfractie van de 
gemeente Bloemendaal gestuurd. De AOAO streeft naar toe-
gankelijkheid voor langzaam verkeer van de gebieden Laan 
van Alverna en de ontsluitingsweg naar station Heemstede, 
met name voor de bewoners aan gene zijde van het spoor.

Namens AOAO, 
M. Vrugt en A. Behrend-Pels, Heemstede

LEZERSPOST
Laantje van Alverna

GEEN KRANT?
0251-674433

Scooterrijder gewond bij 
ongeval op de Lanckhorstlaan
Heemstede - Een scooterrijder 
is maandagavond 24 september 
gewond geraakt bij een onge-
val in Heemstede. De man kwam 
rond half tien ten val op de Lanck-
horstlaan ter hoogte van de Bron-
steeweg.
Omstanders boden direct hulp in 

afwachting van de politie en am-
bulance. Het slachtoff er is door 
ambulancepersoneel opgevan-
gen en na de eerste zorg naar het 
ziekenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. Het is nog onduide-
lijk hoe het ongeval heeft kunnen 
gebeuren.

Foto: Michel van Bergen

Film & Lunch 
verplaatst naar

3 oktober
Heemstede - Deze fi lm en 
lunch is verplaatst van 26 
september naar donderdag 
3 oktober. 
De fi lm van 3 oktober is een 
komische fi lm. Voor meer in-
formatie over de titel en de 
inhoud van deze fi lm kunt 
u bellen met: 023-548 38 28. 

De fi lm&lunch is bij WIJ 
Heemstede in de grote zaal 
van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 10.30 tot on-
geveer 13.30 uur. De entree 
is € 13,50 inclusief lunch.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl
of telefonisch op werkdagen 
tussen 9-13 uur:
tel.: 5483828.
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Budget voor 
bewoners- en 

buurtinitiatieven

Heemstede

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: 
Dierenbescherming

Budget voor bewoners- en 
buurtinitiatieven
Heeft u een idee of initiatief voor Heemstede? 
Een project waar uw buurt of de hele 
gemeente iets aan heeft? Wilt u bij dit project 
zelf of samen met anderen een actieve 
bijdrage leveren? Misschien kan de gemeente 

u (met een fi nanciële bijdrage) helpen. 
Meer weten of direct uw idee aanmelden? Dit 
kan vanaf 26 september via www.heemstede.
nl/idee Een medewerker van de gemeente 
neemt dan contact met u op.

Heemstede

Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

MAANDAG 7 OKTOBER 
UW JAREN ‘30 HUIS DUURZAAM?
19.30 UUR
GEMEENTEHUIS HEEMSTEDE

DINSDAG 8 OKTOBER 
HEEMSTEEDSE ONDERNEMERS 
CIRCULAIR
16.00 UUR
GEMEENTEHUIS HEEMSTEDE

VRIJDAG 11 OKTOBER 
MOVIE NIGHT: PLASTIC PARADOX 
MET PLASTIC SOUP SURFER
20.00 UUR
HAEMSTEDE-BARGER MAVO

Chau� eur om samen 
boodschappen te doen
Voor een inwoner van Heemstede, met eigen 
auto, zijn we op zoek naar een chauff eur die op 
donderdag of vrijdag meegaat boodschappen 
doen. Deze inwoner is tijdelijk niet in staat om 
zelf auto te rijden. Ben jij die chauff eur, bel ons 
dan!

Technische vrijwilliger 
Wie zou willen helpen wat meubels in elkaar te 
zetten en eventueel een hifi -installatie aan te 
sluiten? In verband met de beperking van de 
hulpvrager zoeken wij een handige, technische 
vrijwilliger.

Vrijwilliger voor winkeltje 
woonzorgcentrum
Wij zoeken een vrijwilliger die op maandagen 
van 10.00 -12.00 uur wil helpen in het winkeltje 
in woonzorgcentrum De Houttuinen. Op 
maandag komen de bestellingen binnen en 
die moeten in de winkel worden gezet. Je 
werkt in een vrijwilligersteam. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken
Haarlem - Op woensdag 9 okto-
ber a.s. is er weer een open mid-
dag in het Parkinson Café van 14 
tot 16 uur.
Het thema van deze middag is 
‘Vallen’: bescherming bij vallen 
en het voorkomen ervan.
Er zullen twee nieuwe hulpmid-
delen gedemonstreerd worden. 
Freek Dix toont een heupairbag 

die veel bescherming geeft en 
Roland Sloterdijk demonstreert 
een robotrollator die vallen kan 
voorkomen.
Locatie: Wijkcentrum De Ring-
vaart, Floris van Adrichemlaan 98 
in Haarlem.
Toegang € 2,- p.p. incl. ko�e/
thee. Informatie: 023-5278170 of 
06-36323306

Kennisdelen rondom probleemgedrag 
in ouderenzorg op symposium
Haarlemmerliede - Op 19 sep-
tember 2019 vond het symposi-
um ‘Probleemgedrag in de oude-
renzorg: een doeltre�ende aan-
pak?!’ plaats in De Zoete Inval in 
Haarlemmerliede.

Het symposium vormde de aftrap 
voor het regionale project KEC, 
een Kennis en Expertise Centrum 
rondom probleemgedrag in de 
ouderenzorg. Doel is antwoord 
te geven op de steeds complexe-
re zorgvraag die door zorgaan-
bieders ervaren wordt én om een 
gezamenlijke regionale aanpak 
en werkwijze tot stand te bren-

gen. Zeven ouderenzorgorga-
nisaties (Sint Jacob, Zorgbalans, 
Zorggroep Reinalda, Reigers-
hoeve, Zorgspecialist, ViVa! Zorg-
groep en Kennemerhart) bunde-
len hun krachten om de vraag-
stukken hierover beter, sneller en 
e�ciënter te kunnen oplossen.

Naast het symposium, dat in sep-
tember 2020 een tweede editie 
zal beleven, is een consultatie-
team, bestaande uit ervaren zorg-
professionals op het gebied van 
probleemgedrag, in oprichting.

Zorgmedewerkers van de aange-

sloten instellingen kunnen van-
af november advies aanvragen 
over casussen uit de praktijk. Ook 
wordt een gezamenlijk scholings-
aanbod en een digitaal platform 
ontwikkeld, zodat de zeven zorg-
organisaties elkaar niet alleen fy-
siek maar ook digitaal kunnen 
ontmoeten. 

Op de site www.kec-inderegio.nl 
is meer informatie te lezen over 
de gezamenlijke regionale aan-
pak van probleemgedrag in de 
ouderenzorg. Ook zijn er de pre-
sentaties van de diverse lezingen 
en workshops te vinden. 

Workshops 
Bloemschikken
Heemstede - Vanaf vrijdag 27 
september gaat Lucia Hartmann 
elke 2 weken om 14 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, aan de slag 
om met u samen een gezellig 
bloemstukje voor het weekend 
te maken. Ook op vrijdag 11 en 
25 oktober. Kosten 6,- euro per 
keer. U kunt zich opgeven bij WIJ 
Heemstede via www.wijheemste-
de.nl of telefonisch op werkdagen 
tussen 9.00 en 13.00 uur op 023-
8224909 of rechtstreeks bij Lucia 
06-17573339.

Inschrijven voor hardloop-
evenement Teva Halve
Haarlem - Op zondag 29 sep-
tember staat de Grote Markt 
weer centraal tijdens de 35eedi-
tie van het hardloopevene-
ment de Teva Halve van Haar-
lem. De Grote Markt is het hart 
van het evenement, hier is na-
melijk de start en �nish van al-
le afstanden. De voorinschrij-
ving is gesloten Er zijn nog twee 
momenten waarop na-inschrij-
ving mogelijk is. Op zaterdag 
28 september van 10 en 14 uur 
op kantoor SportSupport, Henk 
van Turnhoutpad 1 in Haar-
lem of op zondag 29 septem-
ber vanaf 09:30 uur tot 15 min. 
voor de start van de gekozen af-
stand bij het Stedelijk Gymna-
sium, Prinsenhof 3 (200 m. van 
start/�nishlocatie). 

De Teva Halve van Haarlem 
heeft 5 verschillende onderde-
len waaronder twee leuke kin-
derlopen: een Kabouterloop 
van 700 meter en een KidsRun 
van 1400 meter. Daarnaast staat 
er een 5 en 10 kilometer op het 
programma én natuurlijk het 

pronkstuk van deze loop: een 
uitdagende halve marathon.
Alle afstanden staan bekend 
om de prachtige routes door 
Haarlem en de groene omge-
ving daar buiten.Voor de bedrij-
ven is er een unieke bedrijven-
loop met een prachtig terras in 
de binnentuin van het stadhuis.

Meer informatie op:
halvevanhaarlem.nl.

Foto: Renata Jansen fotogra�e

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).

- 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.

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.

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’.

Regeling budget 
bewoners/
buurtinitiatieven
Op 3 september 2019 heeft het college de 
Regeling budget bewoners/buurtinitiatieven 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 
26 september 2019. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van de 

kap, wabonummer 460664, ontvangen 10 
september 2019

- Binnenweg 75, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 461002, 
ontvangen 10 september 2019

- Glipperweg 72, het slopen van het 
woonhuis met voormalige bakkerij ten 
behoeve van nieuwbouw, wabonummer 
459604, ontvangen 6 september 2019

- Heemsteedse Dreef 199, het wijzigen van de 
gevel van de garage, wabonummer 460407, 
ontvangen 9 september 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van 2 dode 

berken in het bosperceel, wabonummer 
446600, verzonden op 19 september 2019

- Camplaan 40, brandveilig gebruik Kindervilla 
Wereld Heemstede, wabonummer 441232, 
verzonden op 19 september 2019

- Troelstralaan 47, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 455316, verzonden op 

 19 september 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’.

Ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning
- Reggelaan 12, het uitbreiden van het 

woonhuis, wabonummer 400834, deze 
ingetrokken omgevingsvergunning is 
verzonden op 10 september 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 

balkon, wabonummer 452011, ontvangen 
21 augustus 2019

- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

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




