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Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - De Crayenesterbrug is geplaatst in 1931 door 
de Dienst Openbare Werken in samenwerking met beeldhou-
wer Hendrik A. van den Eijnde en (waarschijnlijk) beeldhouwer 
Mari Andriessen. De brug verbindt de Pieter de Hooghstraat 
in Heemstede met de Willem de Zwijgerlaan in Haarlem over 
de Crayenestervaart. Sinds 1927 vormt de noordoever van dit
water de grens tussen Heemstede en Haarlem.
De Crayenesterbrug is een vaste liggerbrug en bevat archi-
tectonische elementen van de Amsterdamse School. De brug 
heeft een terraszijde met bankjes dat uitzicht heeft over de 
Crayenestervaart. De hoeken zijn afgerond. Met uitzondering 
van de zuidwesthoek, die met granieten blokken is bekleed en 
die ter hoogte van het brugdek is bekroond met granieten py-
lonen met decoratieve motieven.  Zoals vogels en een golven-
de lijst aan de bovenzijden, die waterfauna en het stromen van
water tot expressie brengen. Langs de zijkanten van de brug 
worden deze pylonen met elkaar verbonden door een granie-
ten lijst, waarop een smeed-
ijzeren hek is aangebracht 
met detaillering in de stijl van 
de Amsterdamse School.
 
Bronnen: Objecten Amsterdam-
se School, Oneindig Noord-
Holland.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

WIJ Heemstede vervangt
De Princehof voor andere locatie
Heemstede - WIJ Heemstede 
heeft in 2018 en 2019 het wel-
zijnswerk in Heemstede vanuit 
een aantal vaste gebouwen vorm-
gegeven. De gebouwen ‘De Lui-
fel’, activiteitencentrum ‘De Mo-
lenwerf’ en verenigingsgebouw 
‘De Princehof’ zijn herkenbare 
WIJ Heemstede locaties binnen 
de gemeente Heemstede. Daar-
naast participeert WIJ Heemste-
de in Plein1. De laatste jaren liep 
het aantal gebruikers van het ge-
bouw ‘De Princehof’ terug, waar-
op de organisatie in eerste instan-
tie heeft ingezet op het verbete-
ren van de bezettingsgraad van 
het gebouw. Dit heeft niet gere-
sulteerd in een toename van het 
aantal gebruikers. Daarom is WIJ 
Heemstede aan het begin van dit 
jaar een fi nancieel onderzoek ge-
start naar de kosten en baten van 
het gebouw ‘De Princehof’. Tege-

lijkertijd is WIJ Heemstede in con-
tact getreden met de gemeente 
over de ontstane situatie. 

Helder is dat de huurkosten, die 
WIJ Heemstede aan de gemeente 
betaalt, niet gedekt worden door 
de inkomsten, voortvloeiend uit 
de exploitatie van het gebouw. 
WIJ Heemstede heeft een plan 
ontwikkeld waarbij alle huidige 
gebruikers van ‘De Princehof’ per 
1 januari 2020 een andere loca-
tie hebben gevonden. Sommige 
gebruikers hebben zelf een nieu-
we plek gevonden, anderen heeft 
WIJ Heemstede daarbij onder-
steund.

WIJ Heemstede gaat ervan uit 
dat alle verenigingen en overi-
ge gebruikers per 1 januari 2020 
een defi nitief nieuw onderkomen 
kunnen betrekken.

Prijsuitreiking tuinenwedstrijd met De Oosteinde

Kleine tuinen de echte winnaars
Heemstede - Trots op de vele 
bloeiende bloemen in hun tuin 
aan de Jan van den Bergstraat. 
Rob en Irene Keehnen waren za-
terdag uitgenodigd in het restau-
rant van Tuincentrum De Oost-
einde om de 1ste prijs van de tui-
nenwedstrijd  in ontvangst te ne-
men.

Bedrijfsleider van De Oostein-

de in Hillegom, John Augusti-
nus, had een waardebon voor de 
1ste prijs van 100 euro voor Rob 
en Irene Keehnen, Moon van de 
Nes kreeg voor de 2de prijs 50 eu-
ro en de 25 euro ging naar Laura 
van Vliet. Eigenaar van het Tuin-
centrum William Dobbe had het 
zich niet gemakkelijk gemaakt 
“Het lijkt wel of ieder jaar de tui-
nen mooier worden.” Vooral de 

kleinere tuinen schieten eruit. 
Neem nou het balkon van Lau-
ra aan de Jan Wiegmanlaan. Met 
veel eenjarige bloemen en die 
prachtige hortensia`s. Jip van de 
Nes stuurde foto`s van de tuin 
van zijn moeder aan de Ir. Lely-
laan. Een kleine tuin vol potten 
met heel veel kleur en veel vari-
atie op een toch kleine plek. Die 
potten vragen veel water, soms 
wel tweemaal per dag. Rob en Ire-
ne zijn druk aan de Jan van den 
Bergstraat, waar hun achtertuin 
vol staat met struiken, boompjes 
en bloeiende planten. Ook hier 
veel potten en hangende man-
den met kleurrijke planten. De 
buxusbomen legden het loodje 
en zijn vervangen door de Japan-
se hulst die ook groen blijft. 

Het vele werk is echt leuk, het 
op tijd genieten van de koffi  e in 
zo`n tuin nog leuker. Hun hofl e-
verancier blijkt Tuincentrum De 
Oosteinde te zijn. Dat hoort John
Augustinus graag. Alle prijswin-
naars gingen ook nog met een 
prachtige gele chrysant naar huis.

Ton van den Brink 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Zuster Laeta: 100 jaar en 100 procent
Heemstede - Met vriendinnetjes 
verkende ze vanuit haar geboor-
tedorp Heiloo al het ziekenhuis in 
Alkmaar. Mooi werk is die verple-
ging. Ze volgde een opleiding in 
het psychiatrisch ziekenhuis Cou-
dewater in Rosmalen die begon 
in mei 1940. De hele oorlog kon 
ze niet weg. Dat werd vijf jaar la-
ter. Ze herinnert zich nog de do-
den om haar heen, links, rechts, 
overal. Het verwondert haar nog 
steeds dat zij daartussen liep, le-
vend. Daarna het klooster in, 
maar het eerste klooster was niks. 
Het werden de Augustinessen 
waar ze zich thuis voelde en zich 
kon ontplooien in haar werk. 

Verpleging
Ze ging aan de slag in zieken-
huizen van deze kloosterorde in 
Delft, Alkmaar en Baarn. Op paleis 
Soestdijk moest ze een prinsesje 
inenten. Een hofdame had ge-
opperd dat de dokter dat moest 
doen, maar koningin Juliana zei: 
“Vraag de wijkverpleegster maar, 

dat is veel goedkoper.” De zuster 
vertelt verder met glimoogjes: 
“Leuk bij de poort als de wacht
salueerde toen ik op mijn Mo-
bylette aan kwam rijden.” In 1957 
ging ze naar het ziekenhuis in 
Rotterdam. Heerlijke tijd gehad 
en daar kreeg ze de Erasmuspen-
ning van wethouder Lucas Bol-
sius, omdat zij zich lange tijd op 
sociaal, cultureel, economisch of 
sportief gebied verdienstelijk had 
gemaakt voor de Rotterdamse sa-
menleving.

Op haar zestigste ging zij met 
pensioen: zij meldde zich bij de 
Autocentrale als chauff eur en 
ging ouderen brengen naar de 
apotheek, kapper of tandarts of 
maakte een leuk ritje naar Bel-
gië. Bracht nog 20 centen per ki-
lometer op. Als een voorloper van 
de Valys. Een weduwnaar, vroe-
ger president-directeur van de 
Rabobank, moest thuis verzorgd 
worden. In de weekenden deden 
zijn vijf kinderen dat, maar door 

de week deed Laeta die zorg. Ze 
heeft hem steeds voorgehouden 
dat hij dat leven niet vol zou hou-
den, roken en drinken met zestig 
jaar. Zij hield het vijf jaar vol, ging 
toen naar de Glipperdreef naar 
Thagaste, tegen bos Groenendaal 
aan. Tot volgend jaar juni, als Tha-
gaste gesloten wordt, met nog 
tien zusters en zij zich gaan ves-
tigen in Egmond waar al 28 zus-
ters zitten. 100 jaar en 100 pro-
cent in orde, sport zij nog eens 
per week een uurtje waar onder 
begeleiding op de stoel alle spie-
ren een beurt krijgen. Ze kijkt er 
altijd naar uit.

Haar verjaardag vierde zij zon-
dagochtend na de mis met de 
zusters en burgemeester Astrid 
Nienhuis, waarmee ze de kaars-
jes op de taart uitblies. Zondag-
avond werd zij onthaald in Heiloo 
door zestig neven en nichten. Wat 
een leven! 

Ton van den Brink 

de Heemsteder

omgeving Raadhuisstraat
Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
MET SPOED GEVRAAGD:

Budget voor 
bewoners- en 
buurtinitiatieven
Heemstede - Veel inwoners zet-
ten zich in voor hun dorp, straat 
of buurt. Dat kunnen buurtfees-
ten zijn, maar ook initiatieven 
om het dorp klimaatbestendiger, 
energiezuiniger of veiliger te ma-
ken. De gemeente Heemstede 
stimuleert en ondersteunt initia-
tieven en roept iedereen op om 
te komen met nieuwe ideeën. 
Inwoners met een idee of initia-
tief voor (een deel van) Heemste-
de kunnen mogelijk een fi nancië-
le bijdrage tot maximaal 3000 eu-
ro ontvangen uit het budget be-
woners/buurtinitiatieven.
Op www.heemstede.nl/idee staat 
meer informatie over het indie-
nen en realiseren van kleine en 
grote initiatieven, en de voor-
waarden om in aanmerking te ko-
men voor een fi nanciële bijdrage.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

100 gram
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Muffin
Sauer-
kraut

Burgemeester Astrid Nienhuis (links) feliciteert zuster Laeta Wessels (rechts).



Heemstede - Dinsdag 15 oktober 
komt er een modezaak de herfst- 
en wintercollectie bij het Kon. 
NVVH-Vrouwennetwerk presen-
teren. De modeshow vindt om 14 
uur plaats in het EHBO-gebouw 
op de Herenweg 88a in Heem-
stede.
Deze zaak is gespecialiseerd in 
kleding voor de modebewus-
te senior. Met veel plezier tonen 
de mannequins u de laatste mo-
detrends. Na afl oop van de show 
vindt er verkoop plaats. U kunt 
contant betalen maar ook pin-
nen. Heeft u zin en misschien 
vindt u het leuk met onze actieve 
55+ vrouwenvereniging kennis te 

maken, kom dan gerust langs.
De gastvrouwen staan met koffi  e/
thee voor u klaar.
Leden gratis: niet-leden betalen
€ 2,50. Wilt u meer weten over 
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, bel 
dan voor informatie 023-5477486 
of kijk op onze website:
www.nvvh.nl.
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COLOFON

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

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 6 oktober, 10u.
 Ds. A. Christ.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 6 oktober, 10u.
ds. Jolien Nak.

Israëlzondag met m.m.v. de 
cantorij o.l.v. Addy Alberts.

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 6 oktober, 10u.
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 6 oktober, 10.30u.
Br. A. Fanoy.

www.vdgh.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 6 oktober 
Geen samenkomst bij Nehemia.

Opening Kerk van de Nazarener 
van 13-14u.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 6 oktober
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk

Crèche, Kinder Anders-dienst, 
Verhalenboom en

De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 3 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 6 oktober, 10u. 
Eucharistieviering. Alle koren. 

Pastor R. Verhaegh en
Pastor A. Dekker. Koffi  e.

www.parochiesklaverblad.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Gezien de bouw van de panden 
(1921-1924) verwacht je alleen 
maar bewoning, maar ook in de 
nummers 182-184-186 komen 
we, weliswaar niet overal, een 
actieve onderneming tegen. De 
toen-foto is wederom een frag-
ment uit een ansichtkaart uit de 
verzameling van Vincent Martin 
uit de jaren 60. 

Op nummer 182 lezen we in 
de diverse stratenboeken van 
Heemstede door de jaren heen 
een koopman (1926) en een di-
recteur van een NV (1929-1932). 
De familie Wust (eveneens di-
recteur van een NV) kwam in 
1932 (tot de jaren 60) op nr. 182 
wonen en Jeanette Wust had 
een soort onderneming: ze gaf 
pianoles aan huis. In het Haar-
lems Dagblad van 30 septem-
ber 1936 een bijzondere ad-
vertentie: “Net dagmeisje ge-
vraagd, katoen en zwart dra-
gend(?)”.

Nummer 184 staat in 1923 nog 
te koop en is vooral woonhuis 
voor o.a. een makelaar (1940), 
een bouwkundig ingenieur 
(1948) en sinds 2009 de ‘Stich-
ting behoud stoomschip Rot-
terdam’ van Klaas Krijnen.
Op nummer 186 zat o.a. kort 
de kapsalon van B. Prijs (sinds 
1934 op nr. 180). Zeer verras-

send is de opening op 22 maart 
1930 van een ‘Meubelbeurs’ van 
F. Brandsteder. Speciale ver-
koop, maar ook een tentoon-
stelling. In 1930 is er een ge-
velverbouwing aan het pand. 
“Grote opruiming” wordt er ge-
adverteerd. De bovenwoning 
werd verhuurd, daardoor wor-
den er veel bewoners vermeld 
in de stratenboeken. Vanaf 1933 
heeft arts Flohil praktijk aan nr. 
186. In 1940 wordt herenkapsa-
lon Bogert vermeld op 186. In 
1955 is het Maison Jacques van 
J. Kok tot zeker 1993.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 29 september 2019 

met van rechts naar links 182, 
184 en 186. 

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (69)

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

Edith Tiessen, trouwambtenaar in Heemstede en Bloemendaal
“Je trouwt niet alleen het bruidspaar, 
maar ook de familie eromheen”
Heemstede - Dat Heemstede 
een prachtige gemeente is om te 
trouwen behoeft geen betoog. 
Er wordt in onze gemeente me-
nig huwelijk voltrokken. Edith 
Tiessen is buitengewoon ambte-
naar van de burgerlijke stand, af-
gekort ‘babs’. De Heemsteder wil-
de graag weten hoe leuk het werk 
van een ‘babs’ is en benaderde 
haar hierover.

Edith: “Vroeger gaf ik Frans in 
het voortgezet onderwijs. Het is 
leuk om te doceren, maar het al-
lerbelangrijkste is dat je als do-
cent een band hebt met je leer-
lingen. Ze moeten het fi jn vinden 
in jouw les en accepteren wat je 
probeert over te brengen. Ik vond 
echter dat ik te veel politieagen-
tje moest spelen, best jammer. Ik 
maakte een move door een tijd 
als secretaresse voor Citroën en 
het Franse bedrijf Telemecanique 
te werken en ben vervolgens hos-
tess geweest op Schiphol, waar ik 
rondleidingen gaf. Zo’n bijzonde-
re wereld en erg leuk werk. Daar-
na heb ik sponsorwerk gedaan 
voor het Haarlems Toneel. Geen 
grote carrièrestappen voor mij, 

maar het waren wél allemaal din-
gen die ik ontzettend leuk vond 
om te doen.

Via een kennis die trouwambte-
naar is, kwam ik op het idee om 
ook trouwambtenaar te worden. 
Ik ben nu babs voor de gemeen-
ten Heemstede en Bloemen-
daal. Trouwambtenaar zijn, daar 
zit van al mijn vorige banen een 
beetje in: dat heeft te maken met 
groepen, met talen, met het ver-
binden van mensen en vooral ge-
zelligheid creëren. Voor ik babs 
werd, schreef ik liedjes, teksten 
en gedichten waarmee ik optrad 
op feesten en partijen. Nu doe ik 
dat in de vorm van speeches die 
ik schrijf voor de bruidsparen. 
Soms zing ik een paar regels, of 
doe ik iets wat van toepassing is 
op hun leven, omdat ik weet dat 
het bruidspaar het leuk vindt. Dat 
vind ik echt het allerbelangrijkste.

Ik ga altijd van tevoren op be-
zoek bij het aankomend bruids-
paar, door het hele land. Ik zie 
dan het paar in zijn eigen huise-
lijke omgeving en ik krijg zo het 
juiste plaatje mee. Je hoort dan 

van alles. Leuke, grappige dingen 
en anekdotes, maar soms ook 
verdrietige dingen en vervelen-
de familiekwesties. Je trouwt op 
een ceremonie daarom eigenlijk 
niet alleen het bruidspaar, maar 
ook de familie eromheen.  Soms 
word ik uitgenodigd om voor het 
gesprek een hapje te komen eten. 
Heel gezellig allemaal: je gaat dan 
bijna als een vriendin weg, mét 
een afscheidszoen. En op de ce-
remonie is het dan ook weer kus-
sen.

Op het moment dat het bruids-
paar ‘ja’ gezegd heeft en de bal-
konscène gaat doen, ben je uit 
beeld. Dat weet je van tevoren en 
dat hoort erbij. Je krijgt nog wel 
vaak een bedankje of een foto. Ik 
stuur de speech, die altijd uniek 
is, digitaal naar het bruidspaar 
toe. Zo kan deze nog een keer na-
gelezen worden. Daarna gaan we 
weer ieder ons weegs en zo hoort 
dat ook”, aldus Edith Tiessen, die 
ergens dit najaar een workshop 
Trouwen geeft voor de mensen in 
de dagbesteding bij Plein 1. 

Bart Jonker

Modeshow bij Kon. 
NVVH-Vrouwennetwerk 
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Fit & food Training
Heemstede - Gezond door het le-
ven gaan, willen we dat niet alle-
maal? Maar hoe doe je dat? Een 
goede manier is door twee keer 
per week minimaal 30 minuten te 
bewegen en gezond te eten. Om 
je op weg te helpen hebben Mar-
jon Kok (voedingsdeskundige), 
Liselot van de Langerijt (kracht- 
en conditietrainster) en Enno 
Aerts (hardlooptrainer) de han-
den ineengeslagen.
Op zondag 6 oktober geven zij 
in sportschool Fit4lady op de 
Raadhuisstraat 54-A een trai-
ning, waarin je onderricht krijgt 

met behulp van apparaten van 
kracht- en conditietraining, de 
beginselen van het hardlopen 
leert en voorlichting krijgt over 
gezond eten. Dit alles wordt met 
een lekkere en uiteraard gezon-
de lunch afgesloten. De training 
is van 10 tot 12:30 uur.

Meer info hierover en hoe je je-
zelf kunt inschrijven vind je in de 
sportscholen van Fit4lady en Lo-
pers Company by Enno (Binnen-
weg 35) of op de site:
https://www.loperscompany-
heemstede.nl/fi t-food-training/

V.E.W. JO-08 is 
Koninklijke HFC de baas
Heemstede - Na een ‘warme’ ont-
vangst bij de Koninklijke HFC be-
gon de wedstrijd van de JO-08 
stipt om 10 uur. Daar HFC geen 
spelleider geregeld had, nam de 
leider van V.E.W. de fl uit ter hand.

V.E.W. startte met een ijzersterk 
verdedigingsblok; Bram op de 
goal en Karras en Ties centraal 
achterin. Goed combinatiespel 
van Jurre, Renzo en Ian zorgde 
ervoor dat goalgetter Fedde vier 
keer hard en hoog kon afronden. 
Na de 0-4 liet V.E.W. de teugels 
vieren waardoor de V.E.W-keeper 
toch nog een aantal keer in actie 
moest komen. Met enkele knap-
pe reddingen hield Bram zijn doel 
schoon. Voor de rust werd hij ech-
ter toch éénmaal verschalkt waar-
door beide teams met 1-4 aan de 
thee konden.

Na de rust ging V.E.W. door met 
waarmee het voor de rust al was 
begonnen. Vloeiende combina-
ties zorgden ervoor dat Thijs tot 
twee keer toe de bal hoog in de 

touwen kon jagen. Achterin bleef 
het dankzij Abdullah en Julius 
goed staan. Een onoplettendheid 
maakte dat het halverwege de 
tweede helft 2-6 stond. 

In de laatste 10 minuten was de 
organisatie bij V.E.W. ver te zoe-
ken. De V.E.W’ers wilden alle-
maal naar voren om te scoren en 
de restverdediging gelaten werd 
voor wat het was. HFC profi teerde 
optimaal en kwam terug tot 4-6. 

Met Abdullah op goal en Ties, 
Jurre en Karras achterin werd de 
organisatie hersteld. Er zat weer 
lijn in het spel en al snel scoorde 
Bram. Een vlammend schot in de 
hoek liet de keeper van HFC kans-
loos. Vlak voor tijd kon ook Ren-
zo zijn eerste doelpunt maken 
voor V.E.W., een droge knal zorg-
de voor de 5-8 eindstand.

Aankomende zaterdag speelt de 
JO-08 van V.E.W. thuis. Kom ge-
rust eens kijken naar deze jonge 
helden aan de Sportparklaan 10.

Foto aangeleverd door V.E.W.

Transgender Zwemmen 
in het Boerhaavebad
Haarlem - Na de zomervakantie 
in oktober organiseert het Boer-
haavebad op de Kadijklaan 1 in 
Haarlem, vier zwemmomenten 
speciaal voor transgenders. Spor-
ten is bevorderlijk voor het tran-
sitieproces en een manier om ge-
lijkgestemden te ontmoeten. Het 
doel is om een gezellig zwem 
uurtje te creëren. Deelnemers 

mogen in zwemkleding komen 
waarin ze zich prettig voelen. Re-
creatief zwemmen voor trans-
genders is op zondag 6, 13, 20 en 
27 oktober van 19:30 – 20:30 uur 
voor transgenders van vanaf 12 
jaar. Kosten: € 2,50 per keer. Aan-
melden en meer informatie bij 
Buck: genderzwemmenhaarlem
@gmail.com of 06-31218821.

HBC geeft met overwinning 
visitekaartje af
Heemstede - Zondag 29 okto-
ber speelde HBC voor de eerste 
maal thuis, na het vorig seizoen 
behaalde kampioenschap. Een 
week eerder werd de ploeg van 
Jasper Ketting door Kampong 
met 4-1 van de mat gespeeld. 
Kampong draait al jaren mee in 
de top van de tweede klasse, dus 
was dat geen grote verassing. 
De 6-0 overwinning op Zeebur-
gia, dat afgelopen seizoen degra-
deerde uit de eerste klasse, was 
dan ook een mooie opsteker. Zee-
burgia, een heel jonge ploeg van 
gemiddeld 21 jaar, bakte er wei-
nig van tegen de routiniers van 
HBC dat een ploeggemiddelde 
heeft van rond de 25 jaar. HBC be-
gon wat slordig, maar naarmate 
het duel volgde, kwam de ploeg 
steeds beter voor de dag.

De passing werd steeds beter, 
de felheid spatte ervan af zonder 
grof te worden. De strijd ging re-
delijk gelijk op tot aan de 17e mi-
nuut. Neil van Hooff  nam snel 
een ingooi, bereikte Luke Vahle 
die stuitte op de doelman. De bal 
kwam voor de voeten van Van 
Hooff . Hij bracht HBC op voor-
sprong. Ondanks het vele bal-
bezit ontstonden er weinig ech-

te kansen. De straff e wind was er 
mede de oorzaak van dat diep-
tepasses te hard waren voor de 
aanvallers. Nieuw in het team van 
HBC is Sven Wierda.  Hij liet zien te 
kunnen voetballen, al was hij oog 
in oog met de doelman niet tref-
zeker. Hij maakte alles goed door 
in de 77e minuut de 5-0 te ma-
ken. Een andere nieuweling, Lu-
cas Verstraten, maakte met een 
mooie lob gebruik van de ruim-
te die de doelman hem gaf. Ook 
de ingevallen Eric Liefting scoor-
de secuur met een lob over de ui-
terste zwakke  Zeeburgia doel-
man Wesseh. Ook Luuk Vahle 
deed een duit in het zakje met 
het derde doelpunt van de mid-
dag. In 13 minuten tijd wist HBC 
vijf keer te scoren. Het slotdoel-
punt was er wederom een van 
Luke Vahle.  HBC zag er prima uit 
deze middag. Ook de ingeval-
len Mark Mul (overgekomen van 
Zwanenburg) maakte in de minu-
ten dat hij speelde een uitsteken-
de inruk. HBC heeft een ploeg die 
zich zeker kan handhaven in de-
ze afdeling. Op zondag 6 oktober 
speelt HBC opnieuw thuis dan te-
gen SV Nieuw Utrecht. 

Eric van Westerloo   

Trimmers EMWG 
genieten van de natuur
Heemstede - Hoe leuk is dit als 
je dit ‘s morgens tegen mag ko-
men tijdens het trimuurtje van 
de 50-jarige trimclub EMWG op 
de zaterdagmorgen tussen 8 en 
9 uur.
Zaterdag 28 september kwamen 
de trimmers, op weg naar de vol-

gende oefening, deze rustig gra-
zende dieren tegen. Wat kan het 
toch heerlijk zijn om en te trim-
men en van de natuur te genie-
ten.
Kom ook langs in het heerlijke 
Groenendaal waar inmiddels de 
herfst is begonnen.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - De Open Dag van de brandweer in Heemstede trok 
veel bezoekers afgelopen zaterdag 29 september. Loeiende sirenes 
en laaiend enthousiaste bezoekers zorgden voor een zinderende en 
spannende dag (foto: Minke van Schelven, Heemstede).

Bezoekers Open Dag brandweer 
laaiend enthousiast

Pilateslessen bij Lopers 
Company in Heemstede
Heemstede - Karen Wouters van 
Pink Pilates Studio geeft in sa-
menwerking met Lopers Com-
pany by Enno pilateslessen in 
Heemstede. De afgelopen zomer-
maanden heeft Pink Pilates Stu-
dio op de Vrijheidsdreef in Groe-
nendaal lessen ‘Pilates in de bui-
tenlucht’ gegeven. Enno Aerts 
van Lopers Company by Enno 
zag deze groep trainen en heeft 
Karen Wouters benaderd met het 
idee om samen te werken. Vanaf 
oktober geeft Karen Wouters el-
ke woensdagavond pilatesles van 
19.30 tot 20.30 uur, in de winkel 
van Lopers Company op de Bin-
nenweg 35 in Heemstede.

Deze les is speciaal voor vrouwen, 
die in een kleine groep willen trai-
nen aan een soepel, fi t en sterk li-
chaam. Karen Wouters: “De les 
is zeker niet alleen voor hardlo-
pers bedoeld, alle vrouwen kun-
nen hieraan deelnemen. Pilates 
zorgt voor een grotere rompsta-
biliteit en een sterkere core en dit 
kan blessures bij hardlopen, maar 

ook bij veel andere sporten, voor-
komen.” Pilates is een trainings-
methode die al 100 jaar geleden 
ontwikkeld is door Joseph Pi-
lates. Houding, stabiliteit, coördi-
natie, ademhaling en concentra-
tie zijn belangrijke uitgangspun-
ten. Hiermee versterk je je hele li-
chaam en je diepere buikspieren 
in het bijzonder. De les bestaat 
uit oefeningen op de mat, waar-
bij ook gebruik gemaakt wordt 
van de pilatesring en bal. Ieder-
een traint op eigen niveau. De les 
wordt afgesloten met een fi jne 
ontspanning. 

Naast deze les in Heemstede 
geeft Pink Pilates Studio ook in 
de eigen studio in Lisse pilates-
lessen op verschillende dagen en 
tijden. Zin om mee te doen? Geef 
je dan op voor een gratis proefl es! 
We trainen in een kleine groepen, 
dus wacht niet te lang. Reserveer 
je matje op:
www.pinkpilatesstudio.nl.

Hier vind je ook alle informatie.

Inschrijving open voor 
Meerlandenfonds
Heemstede - De inschrijving 
voor het Meerlandenfonds 2019 
start op 1 oktober. Ook dit jaar 
heeft Meerlanden weer een be-
drag van €55.000,- in het fonds 
gestort om (sport)verenigingen 
en goede doelen te ondersteu-
nen. Ook vrijwilligers van goede 
doelen en sportverenigingen uit 
Heemstede kunnen voor een bij-
drage uit het Meerlandenfonds in 
aanmerking komen door een pro-
ject te beschrijven. Zij kunnen tot 
1 november een aanvraag indie-
nen. Dat kan door vanaf 1 okto-
ber het online formulier in te vul-
len op www.meerlanden.nl/in-
schrijven. Voor goede doelen is 

de maximale bijdrage € 2.500,- en 
voor (sport)verenigingen maxi-
maal € 1.000,-. Het bestuur van 
het fonds let bij de aanvragen op 
degenen, die zich inzetten voor 
een mooie en duurzame leefom-
geving, vandaag en morgen. 
 
Begin december ontvangen 
de aanvragers bericht over een 
eventuele toekenning van een 
bedrag uit het fonds. De feestelij-
ke uitreiking van de cheques van 
het Meerlandenfonds is op 12 de-
cember 2019.

Het reglement staat op:
www.meerlanden.nl/fonds. 

Het afgelopen jaar is de Blekersvaartweg regelmatig afge-
sloten geweest wegens de bouw bij de voormalige galerie. 
De aannemer heeft met verkeersborden aangegeven dat het 
verkeer gestremd was. Deze gele borden staan ter hoogte 
van de parkeergarage  AH en de Binnendoor.
De wegafsluiting is ter hoogte van de Beelenlaan.
Dat de borden slecht gelezen worden, blijkt wel uit het vele 
verkeer dat daardoor de wijk van de Beelenlaan inrijdt: ook 
hier geldt geen doorgaand verkeer.
Er is maar een manier om de wijk uit te komen, maar ook daar 
gaat men de fout in.
In de toekomst wordt de bouw bij Fireplace gestart, dus weer 
toename van verkeer in onze wijk.

K. Koenders, Blekersvaartkwartier Heemstede

LEZERSPOST
Verkeersborden lezen!
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3 oktober
  Lezing ‘Jouw brein en de wet 
van de aantrekkingskracht, 
door Tony Rekelhof. WIJ Heem-
stede, 20u. Entree: € 8,-. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

10 oktoberr
  Film & Diner bij WIJ Heemste-
de. Ditmaal een Duits drama. 
16u. Deelname: € 15. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Creatieve middag in de Molen-
werf (van WIJ Heemstede), 14-
15.30u. Volgende keer: dond. 
24/10. Info: tel: 023-5483831.

4 oktober
  Workshop Samen zingen en 
ontmoeten, WIJ Heemstede, 
10-12u. Deelname: € 5,-. Er-
varing niet vereist. Opgeven: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

11 oktober
  Workshop bloemschikken bij 
WIJ Heemstede. 14u. € 6,- deel-
name. Volgende keer: 25 okt. 
Opgeven bij WIJ Heemste-
de: www.wijheemstede.nl of 
rechtstreeks bij Lucia op 023-
8224909 of 06-17573339.

  Kinderdisco bij Plexat Heem-
stede (Luifel) met thema ‘die-
ren’. 19-21u. € 3,- toegang. Aan-
melden niet nodig.

▲

12 oktober
  Panna toernooi bij WIJ Heem-
stede in de Luifel. V.a. 12.30u. 
Gratis deelname. Info: Team 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort lvandee@team-
sportservice.nl, 023–2055509 
of Mike Doodeman, jongeren-
werker, Heemstedemdoode-
man@wijheemstede.nl, 023–
5483847/06-40909303.

  Aloha Festival bij WIJ Heem-
stede in de Luifel. Voor jonge-
ren met een licht verstande-
lijke beperking. € 7,- toegang. 
Info: www.aloha-haarlem.nl, 
06-51725903, of info@aloha.nl. 

6 oktober
  Peuter & Kleuterpret voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 
Ditmaal: Kkkkrokodil, vertel-
theater. Toegang: € 6,-. Ouders 
gratis entree. Met pannenkoek. 
11-12.30u. Opgeven: www. 
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

7 oktober
  Themamaaltijd ‘bijna herfst’ bij 
WIJ Heemstede. Aan tafel van-
af 17.15u. € 11,50. Reserveren 
tot uiterlijk 10u. op de dag zelf: 
023-5483828.

9 oktober
  Sieraden maken bij de Knutsel-
club voor kinderen, WIJ Heem-
stede in de Molenwerf. € 5,- 
deelname. 13.30-15u. Aanmel-
den: 023-5483828.

Samen zingen en elkaar 
ontmoeten met je stem
Heemstede - Zingen is iets wat 
je bij uitstek samen doet. Vrijdag 
4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
verzorgt Henriëtte Middelkoop 
een ochtend ontspannen zingen 
met elkaar.

In alle groepen die Henriëtte kent 
ontstaat verbinding als er samen 
wordt gezongen, ook in één och-
tend. Je begint als vreemden en 
na een paar uur zingen heb je 
energie, voel je je blij en voel je 
je samen. Er is ruimte om je eigen 
stem te laten horen en in het ge-
heel op te laten gaan, zonder je 
eigenheid te verliezen. Alle kleu-
ren van ieders stem geven een 
vol en rijk geheel. Je gaat zingen, 
maar dan een beetje anders. Een 
beetje vrijer worden met je stem. 

Door oefeningen om meer ont-
spannen en voluit te zingen. El-
kaar al zingend te zien, horen en 
ontmoeten; vrij en ongedwon-
gen. Zangervaring is niet nodig! 
Deelname: €5,-.

De workshop is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

‘Jouw brein en de wet van de aantrekkingskracht’
Heemstede - Op donderdag 3 
oktober om 20.00 uur geeft To-
ny Rekelhof een lezing over de 
grenzeloze mogelijkheden van je 
brein. Ieder is een authentiek per-
soon die beschikt over een prach-
tig stuk gereedschap: het brein! 
Laat niet langer jouw oude erva-
ringen en opgebouwde gedrags-
patronen je leven bepalen. Er is 

een manier om het brein voor je 
te laten werken in plaats van te-
genwerken.
De basisprincipes hoor je op de-
ze avond. Een lezing met waarde-
volle, toepasbare informatie. Of 
het nu gaat om blessures, ziek-
te, stress, relaties, financiën… Be-
wust zijn van de kennis van het 
brein en de technieken van de 

wet van aantrekkingskracht zijn 
sleutels om successen te boeken 
in het leven. Natuurlijk
is er ruimte om vragen te stellen. 
Meer informatie via www.tonyre-
kelhoff.nl Entree: €8,-. De work-
shop is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl of bel 023-5483828.

Kkkkkkkkkkkkkrokodil
Peuter & Kleuterpret
Heemstede - De kleine krokodil 
vindt bananen best lekker maar 
‘lust toch liever een kindje’.

Zondag 6 oktober wordt het ver-
haal ‘Kkkkkrokodil’ bij WIJ Heem-
stede gebracht als verteltheater. 
Daarna horen kinderen over Rita 
en de krokodil, die dikke vrienden 
zijn. Deze korte animatiereeks is 
geschikt voor de allerkleinsten. 
Ze krijgen ook een pannenkoek 
en spelen het spannende ‘kroko-
dil hap spel’.

Voor de allerkleinsten organi-
seert Plexat eens per maand op 
zondag van 11.00 tot 12.30 uur 
Peuter & Kleuter Pret. Er is van al-
les te beleven voor kinderen van 
2 ½ t/m 6 jaar met elke keer een 

ander thema. Kom gezellig langs 
en neem je vader, moeder, opa of 
oma mee. Entree: € 6,- per kind. 
Neemt u gepast geld mee? Er is 
op zondag geen mogelijkheid 
om te pinnen. Ouders/begelei-
ders kunnen gratis naar binnen. 

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

Knutselclub 
maakt 
sieraden
Heemstede - Kettingen, ringen, 
oorbellen; draag jij wel eens sie-
raden? Leuk voor naar een feest-
je! Je gaat ze zelf maken op 
woensdag 9 oktober. Je mag je 
zelfgemaakte sieraad natuurlijk 
ook aan iemand cadeau geven. 
De Knutselclub is er voor jongens 
en meisjes van 5 t/m 10 jaar. Elke 
woensdag kunnen kinderen su-
perleuke en originele kunstwer-
ken maken van klei, papier, hout 
en stof, die vaak te maken hebben 
met de jaargetijden of de feestda-
gen.  De Knutselclub is van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: €5,- per keer of een 
kaart voor 5 keer (€22,50).  
Graag de kinderen per keer aan-
melden via tel. 023-5483828.

Film&Diner
Duitse 
d a afi
Heemstede - Eén keer per 
maand wordt in de grote zaal 
van De Luifel een film gedraaid 
met aansluitend een diner. De 
film op donderdag 10 okto-
ber is een Duitse dramafilm en 
start om 16.00 uur. Na de film 
kunt u genieten in de foyer van 
een driegangendiner. Kosten 
voor film & diner zijn € 15,-. Lo-
catie: de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of tel. 
023-5483828.  Wil je de WIJ 
Nova Nieuwsbrief gratis iede-
re maand in de mail kunt ont-
vangen? Hierin staan de titels 
en omschrijvingen van de films 
vermeld en zo weet je als eerste 
welke films er in de Luifel spe-
len. Bel 023-5483828 of mail 
naar info@wijheemstede.nl.

Themamaaltijd:
Bijna herfst 

menu
Heemstede - Maandag 7 ok-
tober bereidt de kok van WIJ 
Heemstede de themamaaltijd: 
Bijna herfst Menu. 

Onder meer staat witlof uit 
de oven met ham en kaas op 
het menu. Voor de maaltijden 
kunt u aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert. De the-
mamaaltijd is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, aan de Heren-
weg 96, Heemstede en kost 
€11,50.
Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf, via: 
023-5483828.

Nieuwe 
workshop 
bloemschikken
Heemstede - Een mooi bloem-
stuk op tafel voor het weekend? 
Op vrijdag 11 en 25 oktober gaat 
Lucia Hartmann met cursisten 
aan de slag om een mooi bloem-
stuk voor het weekend te maken. 
Na genoemde data elke twee we-
ken om 14.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten 6 euro per 
keer. Je kunt je opgeven bij WIJ 
Heemstede via www.wijheemste-
de.nl of rechtstreeks bij Lucia op 
023-8224909 of 06-17573339.

Dierendisco 
voor kinderen
Heemstede - Vrijdag 11 ok-
tober zorgt een dj er met zijn 
muziek voor dat kinderen lek-
ker kunnen dansen en sprin-
gen bij WIJ in de Luifel. Meest-
al is er ook een danswedstrijd-
je of gaan de kids limbo-dan-
sen. Deze keer is het thema 
‘dieren’. Je mag verkleed ko-
men als dier, maar het hoeft 
niet. Bij binnenkomst wor-
den de naam en het telefoon-
nummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterla-
ten en eventueel intussen in 
de foyer van WIJ de Luifel een 
kopje koffie drinken. De disco 
duurt van 19.00 tot 21.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
en kost 3 euro toegang. Aan-
melden is niet nodig.

Panna Toernooi voor 13+
Heemstede - Doe mee met het 
gratis Pannatoernooi op zaterdag 
12 oktober!
Team Sportservice Heemstede-
Zandvoort organiseert in samen-
werking met Plexat WIJ Heem-
stede op die dag een gratis Pan-
natoernooi in Heemstede. Van-
af 12.30 uur kunnen deelnemers 
van 13 jaar en ouder zich bij de 
organisatie aanmelden. Het toer-
nooi, dat gehouden wordt in de 
Luifel in Heemstede, duurt tot 
15.00 uur. Ben jij 13 jaar of ou-
der, heb je vet coole dribbel skills 
en wil jij de pannakoning van 
Heemstede worden? Vanaf 12.30 
uur vinden de voorrondes plaats 
en kun jij je kwalificeren voor de 
masterpoule die om 14.30 uur be-
gint. Je mag zo vaak mee doen als 
je wilt. Voor de winnaar ligt een 
mooie panna/straatvoetbal klaar 
waarmee je met iedereen op de 
speelpleintjes in Heemstede de 
uitdaging aan kunt gaan!
 
Panna
In snelle potjes van drie minuten 
wordt 1-tegen-1 gespeeld op een 
klein veldje van 4 bij 6 meter. Wie 
de meeste doelpunten scoort 
heeft gewonnen. Maar boven het 

scoren van doelpunten staat het 
door de benen spelen van de te-
genstander. Zo’n klassieke ‘poort’ 
is het hoogst haalbare en levert 
direct de overwinning op. En daar 
ligt meteen de oorsprong van de 
naam van de sport. Panna is het 
Surinaamse woord voor ‘poort’. 
Daarmee is het behalen van een 
panna het ultieme doel bij de-
ze razendsnelle vorm van straat-
voetbal! Panna is echter meer dan 
scoren door ‘poorten’ alleen. Het 
is een sociale sport en draagt bij 
aan een actieve levensstijl en per-
soonlijke ontwikkeling. Scoren in 
alle opzichten dus! 
Deelname is op eigen risico, er 
zijn geen kosten verbonden 
aan deze activiteit en je hoeft 
je niet van tevoren aan te mel-
den. Neem voor meer informatie 
contact op met Lisette van Dee, 
buurtsportcoach Team Sport-
service Heemstede-Zandvoort 
lvandee@teamsportservice.nl, 
023–2055509 of Mike Doode-
man, jongerenwerker, Heemste-
demdoodeman@wijheemstede.
nl, 023–5483847/06-40909303. 
Kijk ook op social media van WIJ 
Heemstede en Team Sportservice 
Heemstede-Zandvoort.

Nieuw activiteitenprogramma 
voor jongeren: Aloha!
Heemstede - Aloha is een nieuw 
activiteitenprogramma dat wil 
uitgroeien tot dé community 
voor jongeren van 17 tot ± 27 jaar 
met een licht verstandelijke be-
perking. 
Deze jongeren willen een ‘ge-
woon’ leven, net als hun leeftijds-
genoten. Het lukt vaak niet, waar-
door ze in een sociaal isolement 
terecht kunnen komen. Wat voor 
anderen vanzelfsprekend is, zoals 
sporten, gamen of uitgaan, gaat 
voor hen vaak net even te snel. 
Ook nieuwe mensen ontmoeten 
is lastig. Daarom is Aloha opge-
richt. Hier kunnen ze samen met 
leeftijdsgenoten actief- én hele-
maal zichzelf zijn.

Wil je helpen? Neem dan aller-
eerst een kijkje op Aloha-haar-
lem.nl en vertel anderen over Alo-
ha! Zo raken zoveel mogelijk jon-
geren op de hoogte van de mo-
gelijkheden bij Aloha. Want on-
danks dat het over een grote 
groep jongeren gaat, zijn ze niet 
altijd makkelijk te vinden. Hou 

de website en krantenberichten 
in de gaten, want er komen nog 
veel meer leuke dingen aan.
 
Op zaterdag 12 oktober is de af-
trap met een Aloha Festival, 
met pannakooi, kookworkshop, 
games op groot scherm en een 
party met DJ. De locatie: WIJ 
Heemstede de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Tijd: van 16.00 tot 
22.00 uur.
Entree: €7,- incl. hapjesbuffet en 1 
drankje. Voor jongeren in de leef-
tijd van 17 tot ± 27 jaar.

Bij Aloha draait het om lol heb-
ben en nieuwe dingen doen. En 
lekker in je eigen tempo. Zin in 
een cursus vloggen? Of wil je le-
ren surfen, koken of kickboksen? 
Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het kan, voor ongeveer een 
tientje per activiteit. Bij Aloha kun 
je sporten, chillen, leuke dingen 
doen en uitgaan zoals iedereen. 
Met vrijwilligers die net zo oud 
zijn als jij, en die er net zoveel zin 
in hebben.

100% jezelf
Laten we eerlijk zijn: leven met 
een licht verstandelijke beper-
king is niet altijd makkelijk. Men-
sen denken vaak van tevoren al 
dat je iets niet kunt. Terwijl het 
met een beetje hulp (en vaak ook 
zonder) prima gaat. Ook nieuwe 
mensen ontmoeten, is soms las-
tig. Precies daarom is Aloha opge-
richt. Hier kun je, samen met leef-
tijdsgenoten, helemaal jezelf zijn.
 
Hoe werkt het?
Het werkt super simpel. Als je je 
inschrijft, kun je een tegoed krij-
gen voor 1, 10 of 20 activiteiten. 
Daarna kun je van alles uitprobe-
ren met je tegoed. Je kunt ver-
schillende dingen doen of een 
paar keer hetzelfde. Is je tegoed 
op? Dan koop je gewoon weer 
nieuw tegoed.

Voor meer informatie:
www.aloha-haarlem.nl, of bel 06-
51725903, of mail info@aloha.
nl. Aloha zit ook op Facebook en 
Instagram.

ie e a eve ingen van 
de Buurttafel
Heemstede - De Buurttafel is 
een plek in de wijk waar buren 
en maatschappelijke organisa-
ties elkaar ontmoeten. Om te ver-
kennen wat leeft en in te zetten 
op blijvende contacten en ver-
bindingen. De geplande thema’s 
voor de Buurttafel:
Thema Blije Buurt
Locatie Plein1,
Binnenstebuiten, Julianaplein 1:
15 & 22 oktober 9.30-11.30 uur
Thema Gezond Ouder Worden
Locatie Plein1,
Binnenstebuiten, Julianaplein 1:
29 oktober & 5 november 9.30-
11.30 uur
Thema De Ontmoeting 
& Positief Leven

Locatie Princehof, de Glip,
Glipperweg 57:
8 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie Plein1,
Binnenstebuiten, Julianaplein 1:
12 & 19 november 9.30-11.30 uur
Laat uw stem of idee horen, of 
sluit aan om te luisteren. U bent 
welkom! Praat u mee? WIJ Heem-
stede verzorgt koffie&thee!
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Hierbij onze Goofy van 5 

maanden. “Dit spinnetje zit 

toch wel erg hoog. Maar ik 

heb geduld”,  denkt Goofy.

Cees Sollman,

Heemstede

Hierbij mijn bijdrage aan 
de fotowedstrijd. Mijn poes 
Freule genietend van de 

begoniabloemen.
Theo Duijs, Heemstede

Beestachtig gezellige 
huisgenootjes

Onze Dusty, een kater van 

bijna 19 jaar. Het liefst 

ligt hij heel dichtbij je op 

schoot en geniet hij van 

het gezelschap.

Suzanne en Michel

de Neve, Heemstede

Dit is Bobby,een Perzisch katertje van 
bijna vijf maanden oud.
Mieke van der Voort, Heemstede

Casper van der Kamp 

(10 jaar) deelt graag een 

foto van zijn twee katten. 

Dit is Dolf.

Zo’n pakje zou je elke dag 
wel willen ontvangen. 

Hierbij een foto van onze
 Daantje, die het liefst 

in een zo klein mogelijk doosje kruipt.Leonne Beekmeijer, Heemstede

Dit is onze rat Harley,

 een Dumbo-rat (lage oren 

à la Ratatouille Disneyfi lm) 

en 1,5 jaar oud. Ze is een 

ontzettende lieve en

leuke rat. Ratten? eng? 

Echt niet...kijk maar naar 

deze foto! 

Dit zijn mijn twee hondjes 
Ripple en Lizzy. Mevrouw E.C. van den 

Akker, Heemstede

Hierbij een foto van onze 

lieve Duitse Staander hond 

Laszlo. Wij zijn gek op hem! 

Familie Nieuwenhuizen, 

Haarlem

Hierbij  een foto van onze 

Cooper en zijn grote

zwarte vriendin Lizzy. Het 

is zo schattig hoe die twee 

in het Groenendaalse bos 

op een boomstronk staan/

zitten.

Saskia Draijer,

Heemstede

Dit is Sientje, onze ondeu-
gende Main Coon van

3 jaar oud. Fotogeniek in alle poses.Mirjam van der Staaij 
en dochter Amber Dees, Heemstede

Hier zie je Izzy in mijn fi ets-mand. Ik heb haar nueen jaar. Ze komt uitRoemenië.Petra van Wezel,Heemstede

Laura Harries met hond 

QUBY tijdens moonlight-

sup in Loosdrecht.

Deze bijzondere foto werd 

ingestuurd door

Stefanie Harris,

Heemstede.

Dit is onze 20 jarige
Jolly! Ze geniet nog steeds 
van alle leuke dingen in het leven.Greet Brouwer,Heemstede

Dit is onze Tommie, ofte-

wel Hare Koninklijke Hoog-

heid. Ze is ooit aan

komen lopen, heeft ons 

geadopteerd en maakt al 

jaren deel uit van onze

familie.

Jasperina en Klaas de 

Vries, Heemstede

 

Bij dezen mijn foto van 

huisdier(en) in het zonne-

tje, in het kader van

dierendag. Links Sint-

Bernard Bonny en rechts

Leonberger Kim.

Ineke van der Schuit, 

Heemstede

Hierbij ook ons andere liefste meisje Queen,is het geen schatje? Iets meer verlegen dan haar zusje Harley, maar zeker net zo gezellig. Hier eet ze met ons aan tafel spaghetti,altijd feest!Saskia en ArletteBurgersdijk, IJmuiden

En dit is Nour, de andere kat van Casper.Casper van der Kamp, Heemstede

Heemstede
Vries, Heemstede

Hierbij onze Mischa die 

heerlijk geniet tussen onze 

beestenboel in de tuin.

Deborah Mozer,

Heemstede

Wat een leuk idee zo’n
fotowedstrijd! Hierbij mijn 
kat Minnie, die dol is op 
mijn meditatie-plekje.Elvira Meijsing,Heemstede

Dit is poes Puk.Jasmijn de Groote, Heemstede

Poes Lotje al 12 jaar bij 

mij. Ze zoekt steun bij de 

pop als ik er even niet ben. 

D.M. van Zoelen,

Bennebroek

Hierbij een foto van
Patengo, een dag nadat hij 

bij de trimmer wasgeweest.Myrna Lutterman,Heemstede

Ik ben Olly. Mijn vrouwtje 

is Carly Korstanje-Jansen 

uit Heemstede.

PS:  Ik ben ook op de

TV-reclame.

Heemstede - Naar aanleiding van de oproep in de krant van vorige week ontving 
de redactie werkelijk een lawine aan dierenfoto’s, geweldig! Geniet u mee van
alle beestachtig gezellige huisgenootjes op deze pagina? Dierenspeciaalzaak Heems 
in Heemstede stelt een waardebon van maar liefst 50 euro voor de winnaar beschik-
baar, die volgende week wordt bekendgemaakt.
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15 mobiele airco’s
voor Nieuw Unicum
Zandvoort - Bewonerscentrum 
Nieuw Unicum in Zandvoort voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking en MS, heeft een belan-
geloze schenking van 15 mobie-
le airco’s (consumentenwaarde 
ruim 11.000 euro) gekregen van 
Interfi sh B.V. in samenwerking 
met Vink Koeltechniek. Het eer-
ste contact was tijdens de hitte-
golf eind juli en de airco’s zijn on-
dertussen al volop in gebruik ge-
weest. 
Veel mensen met MS hebben hit-
te-intolerantie, dat wil zeggen dat 

ze bij warm weer meer last heb-
ben van de symptomen van MS. 
De verslechtering door warm-
te verdwijnt meestal weer als de 
temperatuur zakt, daarom kan 
een (mobiele) airco uitkomst bie-
den. Nieuw Unicum is Interfi sh 
B.V. en Vink Koeltechniek zeer er-
kentelijk voor deze schenking.

Tarno Verburg, een van de bewo-
ners van Nieuw Unicum die een 
van de 15 mobiele airco’s kreeg
tijdens de warme dagen (foto aan-
geleverd).

Plek met veel rust, respect en ruimte
Kijkje in woonzorgcentrum Bosbeek
Heemstede - Onder de vlag van 
Stichting Sint Jacob, werken acht 
locaties die gespecialiseerde zorg 
aan mensen met een lichamelijke 
aandoening of een vorm van de-
mentie bieden. Daar hoort Bos-
beek onder, waar 160 cliënten 
verblijven verdeeld over vier af-
delingen, waarvan één gesloten. 
Ouderen die vanwege hun (ge-
vorderde) dementie niet meer 
zelfstandig kunnen wonen en ou-
deren die dagelijks zorg en on-
dersteuning behoeven vanwege 

een lichamelijke aandoening. Zij 
kunnen elkaar ontmoeten in ge-
zellige huiskamers op de eigen 
afdeling, in één van de mooie tui-
nen, zoals de vlinder- of fi tness-
tuin, of in het Glazen Paleis, het 
fi jne restaurant dat alle maaltij-
den verzorgt.
Afgelopen zaterdag 28 septem-
ber, burendag, stond Bosbeek 
open voor iedereen om hier eens 
binnen te koekeloeren hoe dat al-
lemaal werkt. Zelf mocht ik een 
ritje maken op een fi ets vol knop-
jes en een groot scherm met 
beelden van fi etspad waarop het 
leek of ik zelf reed. En maar trap-
pen, de hele Spieringweg af tot 
Vijfhuizen. Bijna net zo echt als 
op een duofi ets waarop een cli-
ent, samen met een zorgprofes-
sional zijn of haar eenzaamheid 
voorbijfi etst.

Graag ziet Bosbeek je komen om 
het team te versterken op een 
manier die je past. Als verpleeg-
kundige, verzorgende of helpen-
de. Bij Sint Jacob starten regelma-

tig opleidingstrajecten. Sint Ja-
cob biedt zorg en revalidatie op 
acht locaties en heeft een eigen 
kliniek en verzorgt zelf opleidin-
gen. Er zijn genoeg vacatures. In 
het restaurant Glazen Paleis ston-
den zaterdag veel vrijwilligers en 
professionals klaar om iedereen 
attent te maken op de organisa-

tie, zoals de cliëntenraad die ie-
dere maand met de directie ver-
gadert.
Maar ook een demonstratie met 
de zeehond, een sociale robot. 
Je waant je daarmee in een an-
dere wereld die appelleert aan 
bepaalde gevoelens die je nodig 
hebt. Schilderen doet iedereen 
goed, is gemakkelijk te doen op 
reeds voorgetekende panelen en 
je vult het toch zelf in met jouw 
kleuren. Buiten wandelen met 
de boswachter is altijd leerzaam, 
want er gaat een heel ander bos 
voor je open. Daarna smaakt de 
thee in het prieeltje nog lekker-
der: Bosbeek doet er een lekker 
koekje bij. Bosbeek is nog steeds 
het thuis van de Zusters van de 
Voorzienigheid en Zusters van de 
Goede Herder.

Meer informatie op:
www.sintjacob.nl.    

Ton van den Brink                                                          

Verhaallezing 
Carmen de Haan
Regio - Zondag 6 oktober 
geeft Carmen de Haan de  
verhaallezing ‘Pleisters op je 
mond’.
Het is normaal dat je in je le-
ven mensen tegenkomt die je 
niet zo mag en het is vrijwel 
onmogelijk om nare mensen 
uit de weg te gaan. Hoe kun je 
daar mee omgaan? Wat leer je 
ervan? Is het voor te stellen dat 
frustratie niet meer nodig is en 
je geen behoefte hebt de an-
der te veranderen?
Laat je tijdens de lezing ver-
rassen met tips en inzichten. 
Je bent welkom tussen 14.00 
en 16.00 uur in het St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 te Bloe-
mendaal. De bijdrage is € 9, in-
clusief koffi  e en schrijfgerei.

Meer informatie op:
www.carmendehaan.nl
of via 023-5261144.

Dit is Nike,

een blindegeleide hond.

 Dominieke Bos,

Heemstede

 Hierbij een foto van Jill.  John Heeren,Heemstede

Onze poes Lola is eenbengaal en speelt graag in de tuin en klimt in bomen. Net een luipaard!Benjamin van Kampen (5jaar), Heemstede

Ik vind mijn twee huis-

dieren die ik deze zomer 

in mijn bezit kreeg alle-

bei even lief: de poezen 

Saartje en Sijtje.

Tineke Pepping,

Heemstede

Deze poes heet Sammy.Eric Bakker,Heemstede
Fleurtje en Poirot,

de liefste vrienden in 

Christmas mood! 

Aleksandra en Darinka 

Andjelkovic, Heemstede

... en nog meer
huisgenootjes

Rommelmarkt in Noordwijkerhout
Noordwijkerhout - Zondag 13 
oktober wordt een gezellige rom-
melmarkt gehouden in sporthal 
de Schelft gelegen aan de Maan-
dagsewetering 202 in Noordwij-
kerhout. 
Dat betekent weer snuff elple-
zier voor het hele gezin, langs de 
tientallen kramen boordevol ge-
bruikte spullen. Werkelijk van al-
les wordt door particulieren, vaak 
voor een habbekrats, te koop 
aangeboden: te krappe schoe-
nen, uitgelezen boeken en over-
bodig speelgoed. 
Zelf deelnemen is ook mogelijk 
kijk hier voor op: www.mikki.nl.
De vlooienmarkt is open van 
09.30 tot 16 uur en de toegang 
bedraagt 2.50 per persoon (kin-
deren tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree).
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar: or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39 / 24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Nazomerfeest met kunst, 
iek   a en o en ken

Heemstede - Op Binnenweg 88 
zit tijdelijk het pop-upgalerie 
van kunstenaressen Vera Brug-
geman en Connie Vlasveld. Hun 
fraaie kunst aan de muur is een 
lust voor het oog en de creatie-
ve adem is hier duidelijk voelbaar. 
Vera Bruggeman en Connie Vlas-
veld leggen uit wat kunst met je 
en voor je kan doen: “Kunst maakt 
gelukkig, het roept prettige en fi j-
ne gevoelens op. Je kunt ernaar 
kijken en je gedachten erop los-
laten. Het ontspant. Het is een 
meditatief momentje voor jezelf. 
Kunst is persoonlijk en kan liefde 
op het eerste gezicht zijn. Je be-
leeft het en wordt geprikkeld. Het 
is iets ongrijpbaars en kan ont-
roeren.” Vera: “Volgens mij ont-
staat kunst of creativiteit juist om-
dat er een soort energiewolk van 
gedachten rondzweeft, waartoe 
iedereen toegang heeft. We noe-
men dit misschien inspiratie. Zo 

is het bijvoorbeeld opvallend dat 
de boekdrukkunst op drie ver-
schillende plaatsen op hetzelfde 
moment is uitgevonden.” 
Op zaterdag 5 oktober wordt het 
helemaal gezellig in het pop-up-
galerie, van 10-17 uur, want dan 
kun je kunst in de brede zin des 
woords beleven. Er vindt dan een 
gezellig Nazomerfeest plaats. 
Natuurlijk kun je de fraaie kunst 
van Vera en Connie bewonde-
ren, maar tevens treedt hier fl a-
menco- en sambagitarist Piet van 
Steenis op. Ook geeft Maria Ro-
bles acte de présence met fl a-
menco en toont zij haar collectie 
eigengemaakte fl amencojurken. 
Gratis toegang.

Meer informatie op:
www.verart.nl en
www.connievlasveld.nl. 

Bart Jonker

Vera Bruggeman (links) en Connie Vlasveld (rechts).

Als mijn hond Sammie
(Jack Russel) haar vriendin Saar 

in het Groenendaalse bos tegen-
komt is ze altijd helemaal blij.

Annelie Brummer, Heemstede

Als mijn hond Sammie
(Jack Russel) haar vriendin Saar 
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Huis te Vogelenzang in 
het Trefpuntcafé 
Bennebroek - Op vrijdag 11 ok-
tober wordt het nieuwe seizoen 
van het Trefpuntcafé op het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek, ge-
opend met Bennebroeks histori-
cus Martin Bunnik, die ook regi-
onaal zijn strepen ruimschoots 
heeft verdiend. 
Ruim zes jaar geleden maakte 
Bunnik zijn debuut in het Tref-
puntcafé met ‘Bennebroek in de 
20e eeuw’ waarmee hij veel suc-
ces oogstte.
Ditmaal komt hij met zijn beken-
de enthousiasme en deskundig-
heid veel interessante informatie 
en wetenswaardigheden met af-
beeldingen over het ‘Landgoed 

Huis te Vogelenzang’ presente-
ren. Dit onderwerp heeft hij een 
paar jaar geleden uitgebreid cul-
tuurgeschiedkundig onderzocht 
en ook gepubliceerd. 
Het Huis te Vogelenzang blijkt 
zijn bestaan te danken te hebben 
aan een jachtslot  ‘Vogelsank’ dat 
Floris V in de 13de eeuw liet bou-
wen. 

Het belooft een boeiende avond 
te worden met cultuur, natuur, 
landschap, historie, etc.
De deur is open vanaf 20 uur.  Het 
programma begint om 20:30 uur.
Gratis toegang, consumpties een 
euro.

Start 
Knipkaartkoor

Haarlem - Het Knipkaart-
koor van Leny van Schaik 
begint weer op zondag 6 
oktober in Gebouw Zang 
& Vriendschap op de Jans-
straat 74 in Haarlem.
Van 12 tot 13.30 uur is ieder-
een welkom om mee te zin-
gen. Naast het zingen van 
gevarieerd repertoire, wordt 
er aandacht besteed aan 
stemvorming. Knipkaarten 
à € 30,- voor vijf keer zingen 
zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijg-
baar. Inlichtingen:
tel.: 023-5312396, per e-mail: 
leny.van.schaik@12move.nl 
of via de website:
www.lenyvanschaik.com. 

Heemsteedse Rian Peeperkorn exposeert in Mondriaanhuis
Amersfoort - Het Mondriaanhuis 
in Amersfoort organiseert de ten-
toonstelling 25 x 25 x 25 en viert 
hiermee zijn 25-jarig bestaan. 25 
leden van landelijke kunstenaars-
vereniging De Ploegh maakten 
speciaal een werk van 25 x 25 
centimeter geïnspireerd op Piet 
Mondriaan. Een van deze kun-
stenaars is de Heemsteedse ke-
ramiekkunstenares Rian Peeper-
korn.
Rian Peeperkorn had eind 2018 
al een kunstwerk gemaakt dat 
zij heeft ingeleverd voor de ten-
toonstelling. Peeperkorn heeft 
op een draaischijf conische vor-

men van zwart bakkende klei ge-
maakt. Later heeft ze deze op een 
paneel van zwart hout gelijmd. 
De vormen zijn afwisselend ge-
glazuurd en ongeglazuurd waar-
door een matte uitstraling ont-
staat, de vormen staan niet alle-
maal dezelfde kant op.
Peeperkorn over haar kunstwerk: 
“Ik word er wel blij van, ik ben er 
heel tevreden over.” Na het ma-
ken van het kunstwerk ziet de 
kunstenares steeds meer over-
eenkomsten met Mondriaan. “Hij 
is me steeds meer gaan inspire-
ren. Ik heb geleerd dat je bij je 
keuze mag blijven. Je hoeft niet 

steeds te vernieuwen, je mag het-
zelfde pad blijven bewandelen.”
Wel wil zij zich steeds blijven ont-
wikkelen als kunstenaar. “Ik ben 
nu op zoek naar een andere vorm 
waarin ik dezelfde kracht kan vin-
den. Maar het blijft een ronde 
vorm waar ik op uitkom, omdat ik 
met de draaischijf werk. Naast het 
vormenspel blijft het lijnenspel in 
mijn werk ook heel belangrijk.”
De expositie 25 x 25 x 25 is te be-
zoeken tot en met 8 maart 2020 
in het Mondriaanhuis, Korte-
gracht 11 in Amersfoort.
Meer informatie vindt u op:
www.mondriaanhuis.nl. Foto aangeleverd door Mondriaanhuis

Maaike Ouboter 
in De Luifel
Heemstede - Onder de titel ‘Voor-
dat de tijd ons inhaalt’ is Maaike 
Ouboter net begonnen met haar 
solo theatertour. Aanstaande vrij-
dag 4 oktober staat zij met deze 
try out in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aanvang 
20.15 uur.
Maaike Ouboter steelt de show 
met prachtige pareltjes zoals haar 
hits ‘Dat ik je mis’ en haar debuut-
album ‘En hoe het dan ook weer 
dag wordt’. ‘Voordat de tijd ons 
inhaalt’ is ontwapenend met een 
combinatie van oud en spiksplin-
ternieuw materiaal.  Ze neemt je 
mee in haar wereld, wijst op de-
tails die we eerder niet zagen en 
laat ons opnieuw naar de dingen 
kijken; zoals zij zelf zegt ‘om in al-
le open- en eerlijkheid te zingen 
en te vertellen’.
Maaike Ouboter werd onder het 
grote publiek bekend als deel-
neemster van het programma 
‘De Beste Singer-Songwriter van 
Nederland’. Met ruim 13 miljoen 
Spotify-streams en 20 miljoen 
YouTube-views blijft Maaike een 
van de meest interessante Ne-
derlandstalige zangeressen die 
het theaterpodium meer dan ver-
dient. 
Er zijn voor deze show nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Kaar-
ten à €21,- via www.podiaheem-
stede.nl of via de theaterlijn 023-
5483838 of op de avond van de 
voorstelling aan de zaal.
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Herfstfair bij De Oosteinde
Hillegom/Vijfhuizen - In de bei-
de vestigingen van Tuincentrum 
De Oosteinde in Hillegom (Zand-
laan 22) en Vijfhuizen (Schiphol-
weg 1088) vindt op zaterdag 5 
oktober een herfstfair plaats. De 
fair wordt gehouden van 11.00 
tot 16.00 uur en is een sfeerver-
hogende activiteit met in Hille-
gom van 13.30 tot 15.30 uur een 
optreden van Don’t Go Quiet met 
zangeres Elisa en in Vijfhuizen een 
optreden van Jazzam. Ook zijn er 
kinderactiviteiten. In Vijfhuizen 
kan er geknutseld worden en in 
Hillegom is Rainbow Parties aan-
wezig met suikerspinnen, pop-

corn, hairextensions en schmin-
ken. In Hillegom is ook een meet 
& greet met spiderman van 14.00 
tot 15.00 uur. Tevens ontvangt ie-
dere bezoeker een leuke atten-
tie van de Oosteinde. Kijk ook op 
www.deoosteinde.nl  
Verder zijn er stands met on-
der andere geborduurde artike-
len en haarclips, massages, klom-
pen, energetix, bedrukte kleding 
stroopwafels, poncho’s, baby en 
kinderkleding en damesmode. 
CreActief Hillegom zal tussen 
14.00 en 16.00 uur Workshop De-
copatch fi guurtjes maken in Vijf-
huizen.

Reyngoud in retrorevival:

Dit is mode!

Heemstede - Het epicentrum van een werve-
lende modeshow lag afgelopen dinsdag 24 
september aan de Binnenweg 121 in Heem-
stede, namelijk bij Reyngoud Mode. En hoe.
Eigenares Mea Clay kondigde een spektakel 
aan en dat was het ook. Mode in een retrore-
vival, met accenten en dessins uit de jaren 70, 
stijlvol geshowd door mannequins Paula, Ani-
ta, Willy en Marleen. De catwalk was een ko-
men en gaan van eff en en fraaie prints als pan-
ter, grove prints, kettingmotieven, paisley en 
ruiten in warme aantrekkelijke kleuren als oce-
an green, royal blue, toop, beigetinten, grijs 
en camel. De kleding werd uitstekend gecom-
plementeerd door de mooiste en bijpassende 
schoenen van het gerenommeerde Waardijk 
Schoenen uit Bloemendaal, die binnenkort een 
vestiging opent aan de Binnenweg in Heem-
stede. Een primeur voor de schoenenzaak en 
een mooie binnenkomer om het publiek er al-
vast kennis mee te laten maken. Elegant, klas-
siek of sportief: laat de herfst en winter nu 
maar komen. Tiptop eruitzien en gekleed gaan 
in de fi jnste materialen zoals wol, katoen en 
blends. Alles met een groot draagcomfort. Ook 
stretchpantalons van bijvoorbeeld Rosner in 
aantrekkelijke dessins die zo mooi afkleden en 
uitstekend zitten en goed te combineren zijn 
met allerhande tops. Met een knipoog naar de 
modedagen van weleer in Parijs, waarbij de 
beroemde en herkenbare elementen van de 

huizen Dior en 
Hermès terug-
keren. Ook pas-
seerde kleding 
die reversable 
te dragen is de 
revue. Praktisch 
en mooi. Dit is 
mode. De mo-
dehuizen Oui, 
Expresso, Tra-
montana, Sand-
wich, Taifun, Zo-
so, Rosner, Zerres, Brax, Edition, Monari en Ol-
sen zijn er alle weer in geslaagd een prachti-
ge collectie te creëren. Met zorg en passie uit-
gezocht door Mea Clay, die ieder jaar weer de 
juiste neus voor mode en trends heeft en daar-
door al jarenlang haar clientèle weet te verras-
sen met een fi jn en mooi assortiment. Want de 
bijna negentigjarige Reyngoud Mode is een 
waar en krachtig begrip in Heemstede, een 
winkel met een ziel waarbij persoonlijk advies 
altijd hoog in het vaandel staat.
Meer informatie op: www.reyngoud.nl of op 
tel. 023-5280465.

Tekst en foto’s: 
Bart Jonker





3 oktober
  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

  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.

10 oktober
  In gesprek over kankeronder-
zoek. Het Trefpunt, Akonieten-
laan 1, Bennebroek, om 20 uur.

4 oktober
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. Van 
14.00-15.30 u. Gratis.

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

  Nationale Voorleeslunch voor 
senioren. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 11:30 
- 13:00 uur. Gratis. Aanmelden 
via de servicebalie of www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl.

  Maaike Ouboter in Theater de 
Luifel. Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang 20.15 u. Kaarten 
à € 21,- via www.podiaheem-
stede.nl of via 023-5483838.

11 oktober
  Trefpuntcafé over Landgoed 
Huis te Vogelenzang. Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. De 
Deur open vanaf 20, start 20:30 
u. Gratis toegang, consumpties 
een euro.

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

▲

  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.

  Reis mee bij Bibliotheek Heem-
stede (Kinderboekenweek). 
Julianaplein1. Vanaf 7 jr. van 
13-14.15 u. Gratis kaarten via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

  Repaircafé. Van 10-13 u. Dorps-
huis in Vogelenzang aan de 
Henk Lensenlaan 2a, (bij de 
sportvelden). Voor vragen: 
r e p a i r c a f e v o g e l e n z a n g @ 
yahoo.com  of 0653561413.

  Goud- en zilvertaxatie Zilver-
pakhuis bij Sfeervol bijzonder/
mooi. Jan Miense Molenaer-
plein 8 Heemstede. Van 10-17 
u. Gratis en vrijblijvend.

  Nazomerfeest met kunst, mu-
ziek, flamenco en jurken. Bin-
nenweg 88. Van 10-17 u. Gra-
tis toegang. 

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

  Aalsmeers saxofoonkwartet in 
Doopsgezinde Kerk. Postlaan 
16, Heemstede. Om 15 u., toe-
gang vrij.

7 oktober
  Alzheimercafé in teken van 
Haarlem dementievriendelijk. 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60, Haarlem. 
Aanvang 19.30 u. Gratis.

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

15 oktober
  Modeshow bij Kon. NVVH-
Vrouwennetwerk. EHBO-ge-
bouw, Herenweg 88a, Heem-
stede. Aanvang: 14 u. Leden 
gratis: niet-leden €2,50.

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

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

23 oktober
  Ajax komt naar Heemstede! 
Ben jij tussen de 6 en 16 jaar en 
wil je een dag trainen als een 
echte Ajax-speler? Doe dan 
op woensdag 23 oktober  mee 
aan de Ajax Clinic bij RCH! Zie 
website rch-voetbal.nl.

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 ma 
t/m za van 09 - 18 u.

  Expositie ‘Het Stomende Mon-
ster’ in Museum Haarlem. 
Gasthuis, Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Lees meer op: www.
museumhaarlem.nl/project/
het-stomende-monster/

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

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

Kunstkijken met Kennemerhart 
en bijkletsen op Burendag
Heemstede - Een schilderij van 
Breitner, van een straat in Am-
sterdam vlak bij de Paleisstraat, 
gaf veel stof om over te praten. 
Dat was precies de bedoeling van 
Sandra Bouwmans van de dag-
besteding Kennemerhart die vrij-
dagmiddag een workshop ‘Kijken 
naar Kunst’ verzorgde op Plein1. 
Zij had na het intensief kijken 
door de ouderen een paar vra-
gen. Sandra heeft hiervoor een 
lesmethode gevolgd van Visual 
Thinking Strategies (VTS) en leer-
de mensen open en zonder oor-
deel te laten waarnemen, onder-
zoeken, luisteren naar en voort-
bouwen op elkaar door naar 
kunstwerken te kijken. Het werk-
te vrijdagmiddag.
Breitner liet volgens bezoekers 
op de voorgrond een dame zien 
met een geelbruine jas: “Nee het 
is een bontjas. Nee, aan de valling 
is te zien dat het een bontshawl 
is.” Er ligt sneeuw, dus het zou al-
lemaal kunnen. Dit is beslist Am-
sterdam, want volgens een echte 
Mokumer: “Hanenbalken vind je 
alleen in Amsterdam. Dat heeft te 
maken met het hijsen van meu-
bilair en vroeger de kolen die op 
zolder werden opgeslagen. Daar 

slapen nu studenten”, wist hij 
nog. 

Geertgen tot St.Jans
Een heel ander tafereel zien ze 
van de Leidse schilder Geertgen 
tot St. Jans uit de renaissance. Een 
beeld in een middeleeuws kerk-
gebouw waar Maria zit met het 
kindje Jezus, Jozef en nicht Elisa-
beth met haar zoon Johannes de 
Doper. Goed geanalyseerd door 

een Bijbelkenner, maar voor die 
conclusie waren er heel wat na-
men en functionarissen voorbij-
gekomen. Van een gebaarde Oos-
tenrijkse zangeres tot een Groen-
Links kamerlid. Ze zat links in een 
groen gewaad. Heerlijke fantasie, 
soms heel spannend en als de uit-
slag toch klopt, is iedereen tevre-
den. Wat een leuke manier om sa-
men naar kunst te kijken en nog 
leuker is om er samen over te pra-
ten. Duidelijk is tevens dat een 
VTS geschoolde gespreksleider 
hier noodzakelijk is. 

Burendag
Plein1 mocht veel bezoekers 
zien binnenkomen op de Buren-
dag om een kijkje te nemen en 
een gesprekje aan te gaan met 
WIJ Heemstede, de Drive, Leef-
tijdsspecialist. Of om een work-
shop bloemschikken van Jeffrey 
te volgden. Op de eerste verdie-
ping werd met de mensen van 
WIJ Heemstede met een koffie 
lekker bijgekletst.

Ton van den Brink 

Sandra Bouwmans leidt de Kijk op Kunst.

Goud- en zilvertaxatie Zilverpakhuis 
bij Sfeervol bijzonder/mooi

Heemstede - Het Zilverpakhuis 
taxeert uw goud en zilver. U bent 
zaterdag 5 oktober van 10-17 uur 
van harte welkom bij Sfeervol bij-
zonder/mooi, Jan Miense Mole-
naerplein 8 te Heemstede.
U kunt alles waarvan u denkt dat 
het edelmetaal is laten taxeren.
Dat kan dus gaan om gouden en 
zilveren sieraden, munten, be-
stek, tanden, horloges, baartjes 
en (antiek) zilveren voorwerpen. 

De gediplomeerd edelsmid/taxa-
teur bekijkt, test en berekent wel-
ke prijs u direct kunt ontvangen.
Voor gouden sieraden zijn dit 
meestal gramsprijzen. Voor an-
tiek zilver wordt er niet alleen 
naar het gewicht gekeken, maar 
ook naar historische waarde.
Edelsmid Knol smelt deze om tot 
plaat en draad, waarna er weer 
nieuwe sieraden van gemaakt 
kunnen worden: goud blijft im-

mers goud. Wel leuk om te be-
denken dat er van een versleten 
ring, gebroken armband of een 
oude ketting weer iets nieuws ge-
maakt kan worden.
De taxatie is altijd gratis en vrij-
blijvend. U hoeft dus niets te be-
talen en bent ook niets verplicht.
Na de waardebepaling kunt u dus 
zelf zeggen of u wel of niet wilt 
verkopen of er nog over na wilt 
denken.

Parochie bestaat 325 jaar, 
Bavokerk 140 jaar
Heemstede - In 1694 was de 
Heer van Berkenrode, Benjamin 
Pouille, de katholieken goed ge-
zind en stelde hij in 1693 tegen 
een erfpachtsom van f 63,- per 
jaar een ‘kroft’ of ‘crocht’, een stuk 
zandgrond, tegenover de huidi-
ge Bavokerk, beschikbaar voor 
de bouw van een kerk en pasto-
rie. Op 5 maart 1694 was de eer-
ste doop in de kerk. Op 1 juli 1817 
legde de Heer van Berkenrode, 
Jhr. H.S. van Wickevoort Cromme-
lin, de eerste steen voor een nieu-
we kerk, de parochie telde 1547 
zielen. Twaalf generaties maken 
deel uit van de Bavo-gemeen-
schap aan de Herenweg 88 op 
de rijke grond waar de hyacinten 
geurden en de tulpen ooit goud 
kostten.

In 1875 werd de grond Heren-
weg/Kerklaan aangekocht voor 
een kerkgebouw, de eerste steen 
gelegd op 4 april 1878, een jaar 
later werd de kerk geconsacreerd 
en werd een nieuw kerkhof ach-
ter de pas gebouwde kerk in ge-
bruik genomen.

“De kerk van Berkenrode” staat 
mooi beschreven in het gedenk-
boek “Hyacintegeur en Bisschop-
wijn”, uitgegeven in 1979 bij ge-
legenheid van het 100- jarig be-
staan van het kerkgebouw, met 
bijdragen van Jan Bomans en 
Herman Hofhuizen. 

Mede door de opbrengsten van 
de bollenveilingen kon de kerk 

Foto aangeleverd door Bavo

verfraaid worden en aangepast 
aan de eisen die in de jaren zestig 
en zeventig werden gesteld. 
Als er een aanleiding is dan vie-
ren de Bavisten dit graag. Van-
daar dat 6 oktober om 10 uur een 
Eucharistieviering begint met als 
voorgangers kapelaan Rob Ver-
haegh en pastor Ans Dekker. Op 
zaterdag 5 oktober is de kerk ge-
opend voor rondleidingen en een 
tentoonstelling. Ook op zondag 6 
oktober is de kerk na de viering 
geopend voor rondleidingen. 
Zondag 20 oktober om 10 uur 
gaat Mgr. Dr. Jan Hendriks voor 
in een eucharistieviering, ’s mid-
dags om 15 uur begint een con-
cert van de drie Bavokoren: het 
grote Bavokoor, het dameskoor 
en In Between, met als dirigent 
Rob Draijer. 
De pianiste van In Between, Alina 
Konstantinova, soleert.
Na afloop is er een receptie in het 
Bavo gebouw (voormalig EHBO-
gebouw naast de kerk, Heren-
weg 88a) met hapjes en drankjes 
en wordt er Bavowijn, al jaren een 
succes, geschonken.

Magnifieke benefietavond 
van Stichting Vrolijke Noot
Heemstede - “Daar had eigen-
lijk heel Heemstede van genoten 
moeten hebben.” Een optreden 
van The Original Michigan Ram-
blers of Arra Warra. Mariska Pool 
als gastharpiste in de rol van be-
geleiding van de dixiemuziek op 
haar eigen Jazzfeest bij het 12,5 
jaar jubileum van haar Stich-
ting ‘De Vrolijke Noot’. Zo onge-
veer bedoelde wethouder Sjaak 
Struijf het in zijn speech, waar-
in hij de Stichting feliciteerde en 
al enige nummers van de band 
had gehoord. Wat een magnifie-
ke avond. Dit heeft iets magisch! 

Een benefietfeest waar een hon-
derdtal bezoekers ook hoorden 
wat die Stichting betekent voor 
mensen met dementie en voor 
kinderen op een Medisch Kinder-
dagverblijf die begeleiding no-
dig hebben van een psycholoog, 
fysiotherapeut, logopedist of an-
ders naar behoefte. Muziek kan je 
blij of verdrietig maken. Klanken 
brengen je in vervoering en kun-
nen je prikkelen om te gaan dan-
sen. Kijk maar naar kinderen die 
muziek horen die ze leuk vinden. 
Dan maken je hersenen dopami-
ne aan, het sto�e dat vrijkomt als 
je wat lekkers eet. Zing je met el-
kaar dan versterkt een ander stof-
je dit nog meer. Het succes van de 
dixiemuziek uit vroeger jaren.
Mensen die het Jazzfeest van de 
Vrolijke Noot meemaakten gin-
gen spontaan dansen op het 
heerlijke ‘Bei mir bist du schön’, 
waar de leider van de band Bo-
ni Rietveld op trompet speelde 

en Mariska op de harp begeleid-
de. Dat hadden ze in de jaren der-
tig moeten weten dat je met een 
harp ook jazzmuziek kunt spe-
len en begeleiden. Boni trad met 
zijn Ramblers zonder kosten op. 
Hij had zelfs een leuke speech 
over die Vrolijke Noot met felici-

tatie en een toegift. De Petrakerk 
stuurt geen rekening, iedereen 
deed belangeloos mee. De col-
lecte was voor nieuwe projecten 
in Medisch Kinderdagverblijven. 
Mooi werk dus.

Ton van den Brink
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Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 oktober 2019

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

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: 
Nederlandse Brandwonden Stichting

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Vrijdag 11 oktober is internationale 
Coming Out-dag. Voor het raadhuis 
van Heemstede wappert dan de 
regenboogvlag. Ook in het raadhuis zijn er 
verschillende activiteiten. Voor lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse 
personen (LHBTI’s) én natuurlijk voor alle 
andere geïnteresseerden! 

Tentoonstelling en optredens
De tentoonstelling ‘Wie zegt U’, georganiseerd 
door de Roze Kunstlijn, wordt geopend om 
15.00 uur in de Burgerzaal. Daarnaast zijn er 
muzikale optredens. Zo treedt onder andere 
Astrid Nijgh op, bekend van de grote hit ‘Ik 
doe wat ik doe’. Verder komen de Haarlemse 
Viooldiva’s en zanger Angelo van Bebberen. 

Kom langs! 
Iedereen is van harte welkom. Het programma 
biedt voor ieder wat wils: voor LHBTI’s, voor 
kunst- en cultuurliefhebbers of voor wie 
gewoon zin heeft in een leuke middag. 

Meedenken over activiteiten voor 
LHBTI’s in Heemstede?
Stuur dan een e-mail naar 
k.siegrest@heemstede.nl.

Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Nieuws’.

Vrijdag 11 oktober: 
Coming out-dag in Heemstede

Start inspraak ontwerp-bestemmingsplan 
‘Aanvullende voorschriften parkeren’
Van 3 oktober tot en met 13 november 2019 
kunt u uw mening geven over het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften 
parkeren’. Dit nieuwe bestemmingsplan moet 
gaan gelden de hele gemeente Heemstede. 

Het is een thematisch bestemmingsplan dat 
alleen enkele onderdelen van de vastgestelde 
bestemmingsplannen wijzigt. 
Lees verderop in HeemstedeNieuws meer over 
dit onderwerp.

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

Op woensdag 30 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1 een workshop 
‘Omgaan met emoties van tieners’. Deze 
gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot 
16 jaar.

Als er iets gebeurt waardoor tieners van streek 
raken, is het van belang dat ze leren zichzelf te 

kalmeren. Ouders kunnen hun tiener helpen 
door de emotie te erkennen en de juiste 
ondersteuning te bieden, zonder opdringerig 
te zijn. Tijdens deze workshop krijgen ouders 
informatie over een aantal factoren waardoor 
tieners emotioneel kunnen worden
Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
www.cjgheemstede.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
organiseert workshop ‘Regels en grenzen’

Plein1 biedt vitaliteit 
voor ieder1!
Op zaterdag 5 oktober organiseert Plein1 
van 11.00 tot 16.00 uur de Plein1 Markt 
op het Julianaplein 1 in Heemstede. Voor 
iedereen, jong en oud, is er wat te doen. 
De toegang is gratis!

Partners van Plein1 en actieve ondernemers 
uit de omgeving hebben de handen ineen 
geslagen om je te inspireren en informeren 
over alles wat Plein1 en Heemstede te bieden 
heeft. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, 
die staat voor inclusiviteit, ontmoeting en 
vitaliteit.

Kijk voor meer informatie en het programma 
op www.plein1.nl

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en 
bij Koediefslaan ter hoogte van huisnummer 
73:
- een blauwe Volkswagen Lupo met 
 kenteken 07-PR-NG.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 

krijgt tot en met 6 oktober 2019 de 
gelegenheid dit voertuig van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het 
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt het voertuig in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering voertuig Koediefslaan

kijk op heemstede.nl/idee



Roos uit Heemstede wint 
249.000 euro bij Miljoenenjacht
Heemstede - Roos (44) uit 
Heemstede is de gelukkige win-
nares van 249.000 euro in de 
spelshow ‘Postcode Loterij Mil-
joenenjacht’ die zondag 29 sep-
tember werd uitgezonden. Na-
dat Roos 499 kandidaten wist 
weg te spelen, sleepte zij dit 
geldbedrag in de wacht tij-
dens het zenuwslopende ‘Gou-
den Ko�er Spel’. Ze was samen 

met 49 wijkgenoten uit postco-
degebied 2102 uitgenodigd in 
de studio en zij was niet de eni-
ge die er met een prijs vandoor 
ging: drie wijkgenoten wonnen 
een prijs én vak Heemstede ver-
deelde de vakprijs van 25.000 
euro. Het lot was vak Heemste-
de deze a�evering gunstig ge-
zind. Zo won de 75-jarige Wim 
een reis naar Curaçao voor tien 

personen, ging de 43-jarige Jorg 
een bedrag van 2.000 euro naar 
huis én mocht Jotham (35) een 
cheque van 2.500 euro in ont-
vangst nemen. Bovenop al de-
ze prijzen wonnen de deelne-
mers uit vak Heemstede de vak-
prijs van 25.000 euro en dus nam 
iedere Heemstedeling, naast het 
studiocadeau, ook een bedrag 
van 500 euro mee naar huis.

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’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op basis van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende 
voorschriften parkeren’ met ingang van 
3 oktober 2019 voor 6 weken ter inzage ligt. 
Het ontwerp-bestemmingsplan stelt een 
actueel juridisch-planologisch kader over het 
grondgebruik voor parkeren bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Waar kunt u het ontwerp-
bestemmingsplan inzien? 
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 

bijbehorende stukken zijn digitaal te 
raadplegen op www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPparkeren-0101). Ook liggen de documenten 
binnen bovengenoemde termijn ter inzage 
in de publiekshal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede tijdens 
openingstijden (zie www.heemstede.nl). 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tot en met 13 november 2019 kunt u 
mondelinge of schriftelijke zienswijzen over het 
ontwerp-bestemmingsplan geven. Schriftelijke 
zienswijzen stuurt u naar burgemeester en 

wethouders van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. Voor het mondeling 
geven van zienswijzen kunt u contact opnemen 
met mevrouw E. Suijk. Haar gegevens vindt 
u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerp-bestemmingsplan 
de zienswijze betrekking heeft. 

Mogelijkheden voor het instellen 
van beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 

zienswijze moet geven als u het met het 
ontwerp-bestemmingsplan niet eens bent. 
U kunt namelijk niet in beroep bij de Raad 
van State tegen het later vast te stellen 
bestemmingsplan als u niet eerst uw zienswijze 
hebt gegeven, tenzij u dat redelijkerwijs niet 
kan worden verweten. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via (023) 548 57 53 of per e-mail 
e.suijk@heemstede.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’

Voor alle hieronder vermelde gemeentelijke 
boomlocaties geldt dat de bomen ziek, dood 
of instabiel zijn. Er volgt herplant, tenzij anders 
aangegeven. Tussen haakjes staan de globale 
stamdoorsnede in centimeters op 1,30 m 
hoogte en de reden voor verwijdering)

- Bartoklaan bij     parkeerterrein: 1 esdoorn (50, 
bijna dood)

- Glipper Dreef, tegenover 64: 1 linde (70/80, 
slechte conditie)

- IJssellaan, achter 23: 1 els (30/40, aantasting 
wilgenhoutrups)

- Johan Wagenaarlaan, hoek Von Brucken 
Focklaan: 1 iep (40/50, dood)

- Johan Wagenaarlaan, hoek Wagnerkade: 1 
iep (40/50, dood)

- Molenwerfslaan, naast 42: 1 lijsterbes (20, 
dood), geen herplant vanwege veel kabels 
en leidingen in de ondergrond

- Molenlaan, tegenover 2: 1 esdoorn (40/50, 
dood), geen herplant vanwege veel kabels 
en leidingen in de ondergrond

- Prinsessenhof, tegenover 29: 1 esdoorn 
(30/40, slechte conditie), geen herplant 
vanwege veel kabels en leidingen in de 
ondergrond

- W.A. de Tellolaan, tegenover 10: 1 iep (50, 
slechte conditie), geen herplant vanwege 
voldoende groen op locatie

- Tooropkade, tegenover 2: 1 populier (80, 
stamrot)

- Vaartkantje, tegenover 2: 1 eik (80/90, bast 
laat los, slechte conditie), stam blijft staan

- Zeekoetpad: 1 els (20/30, dood), geen 
herplant vanwege voldoende groen op 
locatie

- Binnenweg, tegenover 71: 1 plataan (80/90, 
dood)

- Bronsteeweg, tegenover 25: 1 es (40/50, 
aantasting tonderzwam)

- Cruquiushaven, achter 21: 1 populier (80/90, 
kans op afbreken door plakoksel), geen 
herplant vanwege voldoende groen op 
locatie.

- Burgemeester van Lennepweg, ter 
hoogte van 8, 32 en 42: 3 acacia’s (40/50, 
scheefstand, instabiel) geen herplant 
vanwege te smalle stoep en veel kabels en 
leidingen in de ondergrond

- Burgemeester van Lennepweg, ter hoogte 
van 36, 44 en tegenover 1: 3 acacia’s (40/50, 
slechte conditie) geen herplant vanwege te 
smalle stoep en veel kabels en leidingen in 
de ondergrond

Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
16 oktober telefonisch reageren via 
(023) 548 57 78. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering gemeentelijke bomen

Aanvragen omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 16, het vervangen 

van de balken vloer voor schuimbeton, 
wabonummer 463898, ontvangen 17 
september 2019

- Hendrik Peeperkornstraat 31, het plaatsen 
van een dakterras, wabonummer 464260, 
ontvangen 18 september 2019

- Lorentzlaan 16, het snoeien van een 
berkenboom, wabonummer 463393, 
ontvangen 16 september 2019

- Lorentzlaan 77, het vergroten van de 
bestaande garage aan de voorzijde,

  wabonummer 464872, ontvangen 19 
september 2019

- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van 
een woonhuis, bouw garage/berging, 
vervangen dakpannen, herstel metselwerk 
en plaatsen zonnepanelen, wabonummer 
464792, ontvangen 19 september 2019

- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 464548, ontvangen 18 
september 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Zandvoorter Allee 5, het plaatsen/vervangen 

van een bestaande dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 447341, 
verzonden 23 september 2019

- Zandvoorter Allee 7, het plaatsen/vervangen 
van een bestaande dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 447488, 
verzonden 23 september 2019

- Binnenweg 75, het plaatsen van 
een reclamebord haaks op de gevel, 
wabonummer 461002, verzonden 26 
september 2019

- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van 2 

bomen, wabonummer 455702, verzonden 
24 september 2019

- Reinier van Holylaan 10, het bouwen van 
een overkapping/berging, wabonummer 
406900, verzonden 24 september 2019

- Zandvoortselaan 133, het plaatsen van 
een dakopbouw t.b.v. een extra woning 
en aanpassing trappenhuis, wabonummer 
455040, verzonden 24 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’.

Omgevingsvergunningen




