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Mooi Heemstede in beeld
Heemstede - Deze week de 
laatste foto van de serie ‘Mooi 
Heemstede in beeld’, waarin 
de werken van beeldhouwer 
Hendrik A. van den Eijnde cen-
traal staan.

‘De Levensgang’ aan de Van 
den Eijndekade en het beeld-
houwwerk  ‘De Pelikaan’ op 
de Laan van Rozenburg zijn 
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. De Pelikaan (1934) 
is het zevende kunstwerk dat 
ook bij deze serie hoort, oor-
spronkelijk ontworpen voor 
het gebouw van de Onderlin-
ge Levensverzekeringsmaat-
schappij in Den Haag.

De Pelikaan staat voor ge-
luk. Ze voedt haar jongen met 
haar eigen bloed en staat zo 
symbool voor opoff erings-
gezindheid.                    
Bron: HVHB.                                              

Foto: Marenka Groenhuijzen
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KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

Bijval voor de lokale pers
Discussie over Ja-Ja-sticker
Heemstede - De heer Hugo 
Hőlscher, namens de adviesgroep 
duurzaamheid, vroeg in de com-
missie Ruimte van 15 oktober jl. 
om nu in een keer door te pak-
ken en de Ja-Ja-sticker in te voe-
ren. Hoewel de meeste partijen 
in de raad de eerdere GroenLinks 
motie ondersteunden werden er 
toch vraagtekens gezet. 

Hooij (VVD) vroeg waarom de 
adviesgroep kiest voor Ja-Ja, het 
aantal mensen dat juist wel druk-
werk wil neemt volgens haar toe. 
Zij vroeg tevens aan het college 
hoe om te gaan met de huis-aan-
huis bladen. Zij vroeg zich tevens 
af wat de opstelling van het col-
lege is tegenover de functie van 
huis-aan-huisbladen. En hoe gaat 
de gemeente haar eigen post ver-
spreiden? De Valk (HBB) krijgt 
maar weinig drukwerk in zijn bus. 
Volgens hem zijn er wijken waar 
helemaal niets komt. Het gaat 
volgens hem om een minima-
le reductie van papier. In Haar-

lem ligt het aantal kilo’s papier op 
4 kg per jaar. Het kost werkgele-
genheid en wat vindt de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten hiervan? D66’er Duinker wil 
de lokale kranten/huis-aan-huis-
bladen uitzonderen.
Wethouder Van der Have had er-
varen tijdens bezoeken aan de 
markt dat vooral ouderen liever 
de krant lezen dan op internet te 
zoeken naar nieuws. Het college 
wil zijn informatie zowel in print 
als digitaal aanbieden aan  bur-
gers. Minder papier betekent vol-
gens haar ook minder opbrengst 
voor de gemeente.
 
Hoe gaat dat in andere gemeen-
ten? Utrecht wil ongevraagd 
drukwerk helemaal weren, Am-
sterdam ook, behalve de kran-
ten. Ook Haarlem wil de kranten 
behouden. Volgens HBB gaat het 
de lokale winkeliers 10% tot 30% 
aan omzet kosten bij een alge-
heel verbod. GroenLinks nam het 
op voor de lokale pers. “Mensen 

willen snel door een krant heen-
lopen en kijken niet op het net”, 
stelde Bram Verrips (GL). Collega 
raadslid Van der Heijden (GL) wil-
de niets van afstel weten: “Voer 
het in per 1 januari 2021 en kijk 
intussen naar de ervaringen in 
Haarlem.” Heleen Hooij (VVD) 
gaat voor de keuzevrijheid van de 
inwoners. Zij wil meer informatie 
over de communicatie, de kosten 
en de handhaving.

Alle partijen, behalve HBB, waren 
met mitsen en maren voor invoe-
ring. HBB vreest voor rechtszaken 
(net als Amsterdam). Zij willen er 
geen geld voor vrijmaken, om-
dat het huidige systeem voldoet. 
Het college gaf aan op termijn 
om geld te zullen vragen voor de 
voorbereiding. Er is voorlopig on-
voldoende ambtelijk personeel 
om het in gang te zetten en het 
wil er daarom ook geen tijdspad 
aan verbinden.   
 
Eric van Westerloo   

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Tiende editie Heemstede Loop
Heemstede - Op zondag 27 ok-
tober vindt de 10e editie Heem-
stede Loop plaats. De Heemstede 
Loop kent drie afstanden en voert 
de lopers van de start/fi nishlo-
catie (parkeerterrein van Nieuw 
Groenendaal Heemstede) door 
het Groenendaalse Bos en diver-
se wijken van Heemstede om uit-
eindelijk te fi nishen op de Sport-
parklaan in Heemstede.
Eerst start de Les Petits FamilyRun 
van 1,5 km, die een kleine ronde 
door Heemstede loopt.
De Run2Day Haarlem 5 en 10 km 
lopen beide hetzelfde parcours 
(de 10 km loopt twee ronden). 

Langs deze fraaie Heemsteedse 
route worden de lopers aange-
moedigd door vele enthousiaste 
toeschouwers. En uiteraard zorgt 
een DJ en het orkest voor een ge-
zellige sfeer.

Ook de Heemsteedse hardloop-
ster Merel van der Marel loopt 
mee. Zij is in de loop der jaren een 
bekende Nederlandse hardloop-
ster geworden en ze komt speci-
aal voor deze wedstrijd terug, om 
te lopen voor eigen publiek.

Meer informatie en inschrijving 
op: https://heemstedeloop.nl/.

Workshop ‘Hoe wordt een krant gemaakt’
Geschiedenis van de Heemsteder op Plein1
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
18 oktober vond het tweede deel 
van de interactieve workshop 
‘Hoe wordt een krant gemaakt’ 
plaats bij de dagbestedingsgroep 
van Kennemerhart op Plein1, 
door leden van het redactieteam 
van de Heemsteder, bestaan-
de uit Joke van der Zee, Ton van 
den Brink en Bart Jonker. Laatst-
genoemde gaf reeds het eerste 
deel van de workshop op vrijdag 
4 oktober.

In het eerste deel van de work-
shop van vrijdag 4 oktober werd 
vooral aangegeven hoe het ma-
ken van een krant tot stand komt 
en hoe een correspondent, een 
journalist of verslaggever te werk 
gaat. Verder kwamen de taken en 
het werk van een redacteur aan 
de orde en hoe je dient te inter-
viewen. Tevens kwamen de ver-
schillen ter sprake tussen een 
nieuwsartikel, een column en een 
opinieartikel. Daarnaast werd uit 
de doeken gedaan wat de gou-
den formule is om een goed 
nieuws- of persbericht te schrij-
ven, met behulp van de 5 w’s + h 
(wie, wat, waar, wanneer, waarom 
en hoe). Daarna mocht de dag-
besteding zelf aan de slag en de 
leukste huisdierfoto uitzoeken en 
zelf een krant samenstellen met 
artikelen uit de meegenomen 
exemplaren van de Heemsteder.

Op vrijdag 18 oktober vertelde 
Ton van den Brink, die al meer 
dan 25 jaar correspondent is bij 
de Heemsteder, hoe hij door een 
zwanenfoto bij de krant is geko-
men. Het publiek kent Ton goed 
van de krant en genoot van zijn 
verhaal. Het podium was daarna 
voor Joke van der Zee, voormalig 
bladmanager van de Heemsteder 
en thans verantwoordelijk voor 
media-advies en advertenties. Zij 
legde het belang en het proces 
uit van de advertenties voor een 
huis-aan-huisblad.

Redacteur Bart Jonker belicht-
te de geschiedenis van de krant 
in het algemeen door de eeu-
wen heen.  De eerste aanzet werd
gegeven bij de Romeinen door 
Julius Caesar in 59 voor Chris-
tus, die als eerste de bevolking 
met aankondigingsborden in-

formeerde over staatsaangele-
genheden. Bart had tevens origi-
nele oude Franse kranten uit de 
19de eeuw meegebracht om te 
laten zien. Met onder meer gra-
vureafbeeldingen van de Russi-
sche tsaar Nicolaas II die de Fran-
se president Felix Fauré bezocht 
en een krant met een stokou-
de Duitse kanselier Otto von Bis-
marck op de voorkant. Daarna 
vertelde hij over de geschiede-
nis van de Heemsteder: van poli-
tiek orgaan tot lokale vriend aan 
huis. De Heemsteder werd opge-
richt in 1930 met aanvankelijk het 
politieke stempel van de ARP, de 
Anti Revolutionaire Partij. Toen 
WO II uitbrak, stopte de Heem-
steder, die niet onder de censuur 
van de bezetter wilde doorgaan. 
Pas in 1991 werd de Heemste-
der nieuw leven ingeblazen, de-
ze keer als neutraal en onafhan-
kelijk huis-aan-huisblad, zoals de 
inwoners dit nu nog steeds ken-
nen. Joke en Bart toonden daarbij 
de exemplaren van de Heemste-
der uit de jaren dertig en de eer-
ste heruitgave van 1991.

Bij de presentatie kwam ook het 
voorgenomen plan van de po-
litiek aan de orde inzake de ver-
plichte Ja-Ja-sticker. De senioren 

van de dagbesteding uitten daar-
bij openlijk hun zorgen, omdat 
zij bang zijn verstoken te blijven 
van nieuws bij eventuele invoe-
ring van deze sticker. Daarna ging 
de groep aan de slag met een
eigen krant.

Bart Jonker

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Joke van der Zee (links) en Ton van 
den Brink (rechts) bekijken de oude 
Heemsteders uit de jaren 30.

Bart Jonker.
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2105 ME Heemstede
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In de nacht van zaterdag 
op zondag wordt de klok 
1 uur achteruit 

gezet
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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

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 24 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 27 oktober, 10u. 
Eucharistieviering.

Samenzang.
Pater Diego.

www.parochiesklaverblad.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 27 oktober, 10u.
 

Spreker: Henk de Ronde
van Huis van gebed Rafael 

Nederland.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 27 oktober, 10u.
Oude Kerk: Taizé-viering,

ds. P.I.C. Terpstra.

www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 27 oktober, 10u.
ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 27 oktober om 10u.
 Ds. M.de Goei-Jansma.

 
Na de dienst koffi  edrinken

in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.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

Zondag 27 oktober, 18.45u. 
Plechtig Marialof met
pastor Rob Verhaegh,

organist Erik Jan Eradus en 
sopraan Michelle Mallinger.

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 27 oktober, 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Met deze foto sluiten we de 
kant met even nummers van de 
Heemsteedse Zandvoortselaan 
af en gaan we weer terug rich-
ting station.

De toen-foto uit 1917 is geno-
men door Ing. Ignatius Bispinck, 
(wethouder van Bloemendaal 
van 1919-1921) en komt uit 
het ‘Stedenbouwkundig Pro-
gramma van Eisen Haringbuys’
(3 februari 2010). Op de foto is 
de Zandvoorterweg te zien van-
af de grens met Heemstede in 
de richting van de Viersprong. 
De fotograaf staat op de brug 
over de Houtvaart bij de fi r-
ma ‘Van Empelen en Van Dijk’. 
Ter hoogte van de gaslantaarn 
aan beide kanten van de weg 
de houten palen van de tol, die 
kort voor het maken van deze 
foto was opgeheven. Tot 1909 
lag de tol iets verder naar het 
westen bij de Haringbuys, te-
genover Bos en Landzicht.

Rechts van de tolpalen de tol-
gaarderswoning en een rijtje 
huizen van het genoemde ho-
veniersbedrijf. In 1944 werden 
deze panden door de Duitse 
bezetter gesloopt in verband 
met de aanleg van de tankwal. 

De Teding van Berkhoutlaan en 
de Zonnebloemlaan waren in 
1917 nog niet aangelegd. Van 
het grote weiland links rest nu 
nog slechts een klein gedeelte. 
In 1917 bedroeg de maximum-
snelheid 20km/uur, zoals op 
het bord is aangegeven. Op de 
voetpaden mocht niet gereden 
worden.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 18 oktober 2019, die 
een totaal ander beeld laat zien.

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 (72)

Zandvoort - Bij Dierentehuis 
Kennemerland mogen we al-
leen honden, katten en konij-
nen opvangen. Maar ook in het 
wild levende dieren hebben 
soms een beetje hulp nodig. 
Zoals bijvoorbeeld egels. Heel 
nuttige diertjes die helpen om 
niet te veel schadelijke insecten 
in de tuin te krijgen. Op het me-
nu van een egel staan namelijk 
rupsen, wormen, pissebedden, 
slakken, oorwurmen, enz.

In deze tijd van het jaar zoeken 
egels een plekje om te overwin-
teren. Tuineigenaren kunnen ze 
een handje helpen door te zor-
gen voor plekken waar zij zich 
kunnen verschuilen. De winter-
slaap van een egel begint in ok-
tober/november en duurt tot 
april/mei. Egels houden hun 
winterslaap in een winternest, 
dat wordt gemaakt van dro-
ge bladeren. Het is niet zo dat 
egels aaneengesloten slapen. 
Soms worden ze wakker en ver-

anderen ze zelfs van nest. In 
het voorjaar, als de nachttem-
peratuur stijgt en er weer vol-
doende voedsel is, ontwaken 
de egels.

Het is belangrijk dat er vol-
doende plekken zijn voor egels 
om te overwinteren. Egels hou-
den van een dak boven hun 
hoofd. Houdt je tuin dus een 
beetje rommelig en laat blade-
ren en takken liggen. Hieron-
der kunnen egels een nest ma-
ken. In een tuin kun je ook een 
egelhuis neer zetten. Deze zijn 
zelf te maken, maar ze zijn ook 
kant-en-klaar te koop.

Probeer egels die in winter-
rust zijn niet te verstoren. Con-
troleer daarom, als je toch bla-
deren of takken wilt verwijde-
ren, eerst of er geen egel onder 
woont. En als er een egel zit, 
laat die dan lekker slapen!
Heb je toch het idee dat een 
egel hulp nodig heeft? Kijk dan 

eerst op de site van de Egelop-
vang Haarlem (www.egelop-
vanghaarlem.nl) of bel ze op te-
lefoonnummer 06 – 28940779.

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. 

Help egels de winter door

Gregoriaans gezang in de Adventskerk
Aerdenhout - Op zondag 3 no-
vember verzorgt de Schola Can-
torum uit Purmerend een middag 
met Gregoriaanse gezangen rond 
de liturgie voor overledenen in de 
Adventskerk Aerdenhout. Het ge-
zang vangt aan om 15.30 uur.
Eerder, op 1 november viert de 
kerk Allerheiligen en een dag la-
ter, op 2 november, Allerzielen.

Allerheiligen werd aanvanke-
lijk gevierd op de vrijdag van de 
Paasweek. In 835 werd het ver-
plaatst naar 1 november. De-
ze dag markeert, zo beschrijft de 
heilige Benedictus van Nurcia (ca. 
480-547) in zijn ‘Regula Monas-
ticorum’ (Regel voor monniken), 
tevens het begin van de winter 
(met Pasen begint dan weer de 
zomertijd). De abt Odilo van Clu-
ny (994-1048) schreef de gedach-
tenis van de overledenen voor 

aan al zijn kloosters. Het werd 
vervolgens ook in de kerken in-
gevoerd.
De twee dagen zijn nauw met el-
kaar verbonden. In veel protes-
tantse kerken wordt Allerheiligen 
gevierd terwijl daarmee Allerzie-
len, de gedachtenis van overlede-
nen wordt bedoeld.

De kerk biedt vanouds de moge-
lijkheid om Allerzielen ook op 3 
november, wanneer deze op een 
zondag valt, te vieren. De Scho-
la Cantorum, onder leiding van 
organist/dirigent Tjeerd van der 
Ploeg, bestaat zowel uit een vrou-
wen- als een mannenschola.
Gezangen zoals ‘Requiem aeter-
nam’ en het ‘In Paradisum’ zullen 
bij velen herkenning oproepen. 
Na een korte onderbreking ver-
zorgt de vrouwenschola de ves-
pers van Allerzielen.

Tijdens deze middag wordt de 
gelegenheid geboden om kaars-
jes te ontsteken ter gedachtenis 
aan een dierbare. Na afl oop is er 
een collecte.

Muziek in 
Hemelvaartkerk

Heemstede - Als afsluiting van
de maand oktober als Maria-
maand is er een plechtig Maria-
lof in de Onze Lieve Vrouw He-
melvaartkerk aan het Valkenbur-
gerplein, op zondag 27 oktober. 
U kunt luisteren naar organist Erik 
Jan Eradus en sopraan Michelle 
Mallinger.
Aanvang is 18.45 uur en het con-
certje duurt een half uur. Gratis 
toegang.

Lezing over Keetje Hodshon,
eens de rijkste vrouw van Haarlem
Heemstede - Op donderdag 31 
oktober komt historica dr. Els 
Kloek naar de Doopsgezinde Kerk 
aan de Postlaan 16 in Heemstede.
Zij verzorgt een lezing onder de 
titel ‘1001 vrouwen in het Kenne-
merland’. In de ‘Maand van de ge-
schiedenis’ belicht Els Kloek bij-
zondere vrouwenlevens zoals dat 
van Keetje Hodshon.
Hodshon, vermaard om haar for-
tuin en ondernemingszin, leef-
de van 1768 tot 1829 en werd tot 
de rijkste vrouw van Haarlem ge-
rekend. Cornelia Catharina Hods-
hon, alias ‘Keetje’, liet een statig 
huis bouwen aan het Spaarne. 
Het is vandaag de dag bekend 

als Hodshonhuis, een pand met 
bijna 50 vertrekken. Haar buiten-
landse achternaam dankt zij aan 
haar voorouders, rijke kooplieden 
afkomstig uit Newcastle die in de 
17e eeuw naar Amsterdam waren 
gekomen. Zij was Doopsgezind 
en bleef haar leven lang vrijgezel.
 
Naast haar ‘paleis aan het Spaar-
ne’ in Haarlem bezat zij in Heem-
stede Oud Berkerode.
Els Kloek schreef samen met 
Maarten Hell een biografi e over 
de gefortuneerde Haalemse.
De lezing begint om 20 uur en 
duurt tot uiterlijk 21.45 uur.
Toegang is vrij.
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EenVandaag maakt 
reportage over de HBM
Heemstede - Op 17 oktober 
heeft een team van EenVandaag 
opnames gemaakt op de HBM 
(Haemstede Barger Mavo) in 
Heemstede. De directeur en een 
aantal leerlingen en ouders is ge-
interviewd over hun ervaringen 
op de (t)huiswerkvrije mavo.

Aanleiding voor de reportage is 
het onlangs verschenen rapport 
‘Aanvullend en particulier onder-
wijs’ van Arie Slob, minister voor 
Onderwijs. Uit dit rapport blijkt 
dat ruim een kwart van de leer-
lingen van groep 8 en bijna een 
derde van de middelbare scho-
lieren aanvullend onderwijs krij-
gen buiten schooltijd. Middelba-

re scholieren krijgen vaak bijles, 
huiswerkbegeleiding of examen-
training. Een deel van het aanvul-
lend onderwijs is gratis, een deel 
betalen de ouders. Kinderen van 
hoogopgeleide ouders maken 
vaker gebruik van betaald aan-
vullend onderwijs. Dit verschil in 
sociaal-economische achtergron-
den, leidt tot ongelijke kansen. 

EenVandaag ging daarom op 
zoek naar scholen in Nederland 
waar dit niet speelt en kwam uit 
bij de HBM in Heemstede. Afhan-
kelijk van de actualiteit, is de HBM 
waarschijnlijk te zien op donder-
dag 24 oktober vanaf 18.15 op 
NPO 1. 

Foto aangeleverd door HBM

Praten over 
de dood bij 
Trefpuntcafé
Bennebroek - - Aart Mak spreekt 
op vrijdag 1 november – Allerhei-
ligen – in het Trefpuntcafé aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek, 
over een thema dat past in de-
ze tijd van het jaar, maar waar we 
vaak met moeite over praten: de 
dood. We kunnen het ons maar 
lastig voorstellen maar er komt 
een keer dat je er niet meer bent. 
Jij, jouw bewustzijn is er een keer 
niet meer. Je lichaam stopt met 
functioneren. Er is geen ik meer, 
jouw ik zoals dat ontstaan en ge-
vormd is in al die levensjaren.

Aart Mak vertelt over mensen, 
culturen en levensbeschouwin-
gen: hoe die de dood zien en er-
mee omgaan in hun verhalen en 
rituelen. Hij wil zelf vertellen over 
wat kan helpen om de dood van 
dierbaren te verdragen en is be-
nieuwd naar de gedachten en er-
varingen van de (stam)gasten.  
 
Aanvang 20.30 uur. Om 20 uur 
gaat de zaal open en staat de kof-
fie klaar. 

Aart Mak (foto aangeleverd).

Cursus Klik & Tik in de Bibliotheek
Heemstede - Klik & Tik is een gra-
tis basiscursus voor iedereen die 
niet of nauwelijks met de compu-
ter werkt, maar dat wel graag wil. 
Tijdens deze cursus gaat u onder 
begeleiding aan de slag met de 
computer en het internet. U leert 
websites bekijken, e-mails schrij-
ven en u leert hoe u een bestand 
kunt downloaden. De cursus be-
staat uit vijf bijeenkomsten, elk 
van anderhalf uur.
De cursus vindt plaats op 4, 11,18 

en 25 november en 2 december, 
van 10 - 11.30 uur, in de Biblio-
theek Heemstede, (Julianaplein 
1).
Let op: het is noodzakelijk om u 
van tevoren aan te melden. Aan-
melden voor de gratis cursus kan 
aan de balie van de Bibliotheek of 
via de website: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Foto aangeleverd door
Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Boekhandel Blokker opent 
deuren vernieuwde winkel
Heemstede - Heemstede kon 
niet wachten, maandagmiddag 
willen al ongeduldige mensen 
een kijkje nemen. Benieuwd wat 
Arno Koek van de nieuwe Boek-
handel Blokker op Binnenweg 
138 gemaakt heeft. Dinsdag 22 
oktober was het zover en opende 
hij de deuren van de vernieuwde 
Boekhandel Blokker. Hij heeft het 
hele pand ernaast erbij kunnen 
nemen en dacht: “Dan kan ik zo-
veel meer boeken kwijt.” Een heel 
grote boekwinkel voor het he-
le gezin. Vooral kinderen komen 
flink aan hun trekken. Een speci-
aal grote decoratie op de wand. 
Van Alice Hoogstad, precies als 
uit het kinderboek ‘Draken zijn 
niet te koop’ maken het nog leu-
ker. De ballonnen eromheen zor-
gen voor en speelse sfeer. Dieu-
wertje Blok komt eruit voorlezen. 
Heerlijk zoveel keuze voor de kin-
deren.

Arno en zijn medewerkers zijn 
nog steeds wat verbluft dat zo-
veel boeken met zoveel ruimte er 
maar net in kunnen. De paden zijn 
wat ruimer dan vroeger, er is een 
leestafel achter in de zaak en de 
winkel heeft nu drie gedeelten. 
In het ‘oude gedeelte’, wie weet 
nog hoe dat eruitzag met die kie-
zels op de grond? Daar vind je al-
le rubrieken van spanning tot 
romance. Verder naar achteren 
het podium waar geïnterviewd 
kan worden of lezingen gehou-
den kunnen worden. Het gro-
te scherm voor een PowerPoint- 
presentatie hangt boven de stoe-
len. Het enige wat hetzelfde 
bleef, is de angst van Arno of de 
microfoon het wel doet.

Een grote leestafel staat uitnodi-
gend klaar, via een gezellig zit-
je kom je bij de kinderafdeling. 
Met het groene plafond, het zit-
je, de leestafel, een stenen muur-
tje, het heeft allemaal wat huise-
lijks en een ongedwongen sfeer 
waar je rustig de tijd kunt nemen 
om een boek ter hand te nemen. 
Het team van Arno heeft een ei-
gen stukje wand waarin zij hun 
favorieten laten zien, een idee 
nog van heel vroeger. Voor het 
podium heeft Arno Koek een vol-
le agenda met signeersessies, in-
terviews en lezingen, met ruim-
te om 90 man te ontvangen. Even 
de meubels met boeken die op 

rolletjes lopen, opzijschuiven en 
stoelen neerzetten. Is altijd zijn 
droom geweest.

Hij loopt deze week met zijn team 
op wolkjes die je met enige fanta-
sie tussen de ballonnen ziet han-
gen. Want je hebt tegenwoordig 
wel wat fantasie nodig om bele-

ving in je winkel te krijgen en te 
houden. Typisch voor de Binnen-
weg die steeds weer vernieuwt en 
verrijkt wordt met mooie winkels 
die dit centrum Binnenweg Raad-
huisstraat succesvol houden in de 
hele regio. Gefeliciteerd!

Ton van den Brink 

Rabobank verdeelt € 100.000,- 
onder clubs en verenigingen
Haarlem - Vanaf juni van dit jaar 
werden verenigingen en stichtin-
gen in Zuid-Kennemerland door 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken uitgenodigd om zich in te 
schrijven voor Rabo ClubSupport. 
Met deze actie geeft de bank 
€ 100.000,- van haar winst terug 
aan Haarlem en omgeving. 
 
Op 16 oktober jl. kwamen verte-
genwoordigers van alle 43 initia-
tieven samen in het Haarlemmer-

houttheater aan de Van Olden-
barneveltlaan. Onder leiding van 
oud-hockey international Min-
ke Booij werden aan alle deelne-
mers cheques uitgereikt.
Met muzikale ondersteuning van 
het jonge Haarlemse talent Flo-
rentien Mol en het rapoduo Dos 
Hermanos werd het voor ieder-
een een avond om niet snel te ver-
geten. Alle verenigingen en stich-
tingen ontvingen een cheque, va-
riërend van ruim €600,- voor de 

stichting Rebup tot een prachti-
ge bijna €4.000,- voor een twee-
de waterveld voor HC Haarlem 
tot het indrukwekkende bedrag 
van €7.500,- voor de Zandvoort-
se Reddingsbrigade en Stichting 
Kennemerhart. 

Kijk voor alle ontvangen bedra-
gen en deelnemende clubs op 
https://www.rabo-clubsupport.
nl/haarlem-en-omstreken/resul-
taten. 

Foto aangeleverd

Burgemeester bezoekt 
taalsoos Bibliotheek
Heemstede - Op woensdag 16 
oktober was burgemeester Astrid 
Nienhuis te gast bij de taalsoos in 
de bibliotheek. Naar de taalsoos 
komen mensen die het Neder-
lands extra willen oefenen.
Het thema deze ochtend was ‘te-
genstellingen’. Heemstede heeft 
een zeer alerte burgemeester, 
want zij was telkens de eerste die 
reageerde, bij een oefening de 
tegenstelling van een woord te 
noemen. 
Daarna vragenuurtje. Iemand wil-
de weten hoe je burgemeester 
kon worden. Gewoon sollicite-
ren als er een vacature is. Moeilij-
ke woorden, maar iedereen ken-
de ze want werk zoeken, moeten 
de deelnemers ook. Of Astrid als 
klein meisje al burgemeester wil-
de worden? Nee, veearts. Of bui-
tenlanders in de gemeenteraad 
kunnen. Daar zijn regels voor. 
“Maar”, benadrukt Astrid, “Je kunt 
altijd vergaderingen bijwonen. 
Die zijn openbaar en thuis te vol-
gens via de ‘livestream’.“
Wat vindt Astrid haar belangrijk-
ste taak? “Het bewaken van de 

democratie en het ontmoeten. Ik 
streef naar een inclusieve samen-
leving.” Kan er ergens een vaste 
plek komen voor dat ontmoeten? 
Waar nieuwe en ‘oude’ Heemste-
denaren elkaar spontaan kun-
nen ontmoeten? Astrid vertelt 
over plannen van de gemeente: 
“De meeste basisscholen worden 
verbouwd en de bedoeling is dat 
er in elke school een ruimte komt 
voor ‘ontmoeten’. Een mooi plan, 
dat over twintig jaar klaar is.”
Ook laat Astrid weten het bezoe-
ken van activiteiten zoals de taal-
soos, feestjes in haar agenda te 
vinden. Ze heeft genoten van-
ochtend, mensen te zien opbloei-
en.
De deelnemers vonden het een 
mooie ontmoeting. Voor sommi-
gen was het bijzonder om te mer-
ken dat je voor een burgemeester 
niet bang hoeft te zijn. En wat de 
meesten bijzonder vonden, was 
het feit dat de burgemeester een 
vrouw kan zijn. Astrid vulde aan 
dat nu 26 % van de burgemees-
ters vrouw is, maar dat moet vol-
gens haar 50 %  worden.

Petitie voor 
handhaving 
vuurwerk-

verbod
Heemstede - Op woensdag 
16 oktober is op initiatief van 
Pim Prins uit Heemstede een 
petitie gestart voor hand-
having van het bestaande 
vuurwerkverbod in Heem-
stede.  Pim Prins meldt hier-
bij dat volgens de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening 
(APV)  je namelijk geen vuur-
werk mag afsteken op open-
bare plaatsen als dat ge-
vaar, schade of overlast kan 
veroorzaken. En dat kán al-
tijd natuurlijk. “Dus is het af-
steken van vuurwerk op de 
openbare weg altijd verbo-
den”, aldus Prins. Doel van 
deze petitie is om de ge-
meente over dit verbod met 
de inwoners te communi-
ceren en bij overtreding 
handhavend op te treden. 
Tekenen kan op: https:// 
vuurwerkverbodheemstede.
petities.nl.

Dit vuurwerkverbod staat al 
jaren in de model-APV van 
de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, die is overge-
nomen door vrijwel alle ge-
meenten in Nederland.
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Dag van de Mantelzorg in 
Philharmonie voor mantelzorgers
Haarlem - Mantelzorgers uit de 
regio Zuid-Kennemerland zijn 
maandag 11 november vanwe-
ge de Dag van de Mantelzorg van 
harte welkom in de Philharmonie, 
Lange Begijnestraat 11, in Haar-
lem. Er wordt hen een program-
ma aangeboden, met onder meer 
een optreden van de muzikale ca-
baretgroep Spruijt & Opperman.

De middag is een bedankje van 
de deelnemende gemeenten 
voor hun mantelzorgers en wordt 
georganiseerd door Tandem, 
Centrum voor Mantelzorgonder-
steuning. 

Spruijt & Opperman voelen zich 
deelnemer van de wereldkampi-
oenschappen succesvol, strak en 
leuk zijn. Zij heimweeën naar een 
tijd waarin diskwalifi catie weer 
hip is. Een tijd waarin zij zélf de 
regie in handen hebben, zelf het 

startschot lossen en zelf de eind-
streep bepalen. ‘

De gasten worden maandag 11 
november in de Philharmonie te 
Haarlem vanaf 14.15 uur ontvan-
gen met koffi  e en thee. Het wel-
komstwoord wordt uitgespro-
ken door de Haarlemse wethou-
der Marie-Thérèse Meijs. Aanslui-
tend op het zaalprogramma is er 
in de foyer gelegenheid om tij-
dens de borrel onderling erva-
ringen te delen. Er staan diver-
se informatietafels waar mantel-
zorgers terecht kunnen met vra-
gen of gewoon voor een praatje. 
Zo zijn onder meer Tandem, Plat-
form Belangenbehartiging Man-
telzorg en de betrokken gemeen-
ten van de partij.

Voor informatie over de Dag van 
de Mantelzorg, aanmeldmoge-
lijkheden of informatie over Tan-

dem, kan op werkdagen tussen 
8.30 en 17.00 uur worden gebeld 
met 023-8910610. Mailen kan 
ook: info@tandemmantelzorg.nl.

Spruit en Opperman (foto aange-
leverd).

Schietpartij in Zandvoort
Zandvoort - In de Keesomstraat 
in Zandvoort is zondagnacht 20 
oktober geschoten. Rond 01.15 
uur hoorden meerdere getuigen 
schoten. In de nabijheid van de 
fl at en op de parkeerplaats zijn 
meerdere kogelhulzen terugge-

vonden. Ook zijn meerdere auto’s 
geraakt.

Vooralsnog is er geen slachtoff er 
aangetroff en. De recherche heeft 
in  de loop van de nacht nog spo-
renonderzoek gedaan.

NieuwsFoto / Laurens Bosch

Heemstede - Op woensdag 
30 oktober starten de bijeen-
komsten van de Kookclub voor 
mannen, bedoeld voor mannen 
die nog niet kunnen koken. 

Na afl oop krijgt u de recepten 
mee naar huis. De Kookclub 
voor Mannen is 4x in de pro-
fessionele leskeuken op woens-
dagavond van 16.30 tot 18.30 
uur bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

U kunt zich inschrijven via:
info@wijheemstede.nl of op
 023-5483828.

Start 
Kookclub 
voor mannen

Busexcursie Monet tentoonstelling 
in Kunstmuseum Den Haag
Heemstede - Woensdag 13 no-
vember vindt de busexcursie 
met de Heemsteedse Kunstkring 
plaats, naar de Monet tentoon-
stelling in het Kunstmuseum in 
Den Haag.

Verzamelen 9.05 uur bij de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Om 11.30 uur gaat u o.l.v. een 
gids op een inspirerende ontdek-
kingstocht door het museum. In 
Nederland waren de laatste gro-

te tentoonstellingen van Monet 
in 1986 in het Van Gogh Muse-
um en in 1952 in het Gemeente-
museum.
Een groot deel van zijn beroem-
de ‘tuinen’, die een belangrijke 
impact hadden op kunstenaars 
als Rothko en Pollock, is zelfs nog 
nooit in Nederland vertoond. In 
Monet - Tuinen van verbeelding 
worden maar liefst veertig inter-
nationale topstukken bijeenge-
bracht.

Na de lunch kunt u zelf rondkij-
ken in het museum. De bus ver-
trekt rond 16.00 uur terug naar 
Heemstede, Kosten: €55,- met 
MJK en €71,- zonder MJK (incl. 
vervoer per bus, entree, lunch en 
rondleiding) Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of tel.: 
5483828 tot uiterlijk 6 november. 
U krijgt een week voor vertrek de 
bevestiging met het complete 
programma en exacte opstaptijd 
toegestuurd.

De bewoners van de wijk Merlenhoven hebben het afge-
lopen half jaar deelgenomen aan een proef om afval beter
gescheiden aan te bieden.Het doel daarvan is hergebruik 
van grondstoff en en minder afvalverbranding.

Groenafval, glas en papier gaat nog op dezelfde wijze. Het 
verschil zit in het gebruik van de grijze bak, hier stoppen 
wij nu PMD, plastic, metaal en drinkpakken in. Ons restafval 
brengen wij naar een container in de wijk. Gevolg van het 
scheiden is dat we inderdaad veel minder restafval hebben.

De meeste wijkbewoners zijn erg enthousiast over deze
manier van afval ophalen, zoals blijkt uit een enquête en de 
resultaten zijn ook erg goed, meer PMD, meer GFT en veel 
minder restafval.
In de wijk Merlenhoven is er een hele goede samenwerking 
geweest tussen gemeente en een klankbordgroep. De klank-
bordgroep heeft op 18 oktober jl. een zeer interessant be-
zoek gebracht aan het PMD afvalverwerkingsbedrijf Suez in 
Rotterdam.
Ons PMD wordt via een heel uitgedacht lopende bandsy-
steem tot op vele kleine deeltjes gescheiden. Onvoorstel-
baar om te zien hoe een infraroodstraal de juiste scheiding 
weet aan te brengen tussen plastic en drinkpakken. Zo ook is 
er een lopende band met een grote magneet, die alle blikjes 
scheidt van de rest van het afval. Van het gescheiden afval is 
75% van het PMD, recyclebaar, slechts 25% gaat uiteindelijk 
naar een verbrandingsoven. 

Ook grote bedrijven zijn goed bezig door hun afstemming 
met producenten van verpakkingsmateriaal, de afval-opha-
lers, maar ook om met restanten weer nieuwe producten 
maken.
Kortom: De bewoners van de wijk Merlenhoven gaan graag 
door met deze manier van afvalscheiding. Wij wensen dat al-
le andere bewoners in Heemstede op termijn zullen kunnen 
aansluiten.

Meer willen weten: Kijk eens op de site van Meerlanden, 
onze eigen afvalophaler, https://www.meerlanden.nl of bij 
Suez, https://www.suez.nl/nl-nl.

Namens de klankbordgroep Afvalscheiding Merlenhoven,
T. de Moor, Heemstede

LEZERSPOST

Afvalscheiding heeft zin:
van scepsis naar enthousiasme

Feestelijke 
lancering BSM 
Spaaractie
Bennebroek - Op zondag 27 ok-
tober ontvangt John Bremmers, 
voorzitter van sportvereniging 
BSM, het allereerste spaaralbum 
van de ‘BSM Spaaractie’ uit han-
den van AH Zwetsloot om 13.15 
uur tijdens een feestelijke lance-
ring in het clubhuis. Vanaf 28 ok-
tober kan men bij Albert Heijn 
Zwetsloot in Bennebroek foto-
plaatjes sparen van alle leden en 
vrijwilligers van BSM. 
 
John Bremmers, voorzitter van 
BSM, legt uit: ‘Met deze spaarac-
tie zetten we onze club, onze le-
den en vrijwilligers in het zon-
netje. Veel mensen kennen BSM 
van voetbal, maar aan deze actie 
doen ook onze biljart, honkbal- 
en softbalclub mee.  De spaarac-
tie is een mooie aanvullende bron 
van inkomsten voor de club.’ 

Daarnaast dragen vele vrijwilli-
gers bij aan een sportieve invul-
ling van de week bij BSM.  Ieder-
een die BSM een warm hart toe-
draagt, is welkom op de feestelij-
ke lancering vanaf 13.15 uur. Kom 
langs voor een exclusief inkijkje in 
het spaaralbum, een selectie van 
fotoplaatjes in het clubhuis en 
maak kennis met de leden en vrij-
willigers van BSM. 
 
De ‘BSM spaaractie’ loopt van 28 
oktober tot en met 22 december. 
Gedurende de actie organiseert 
BSM ruilmiddagen. De data van 
deze dagen worden gecommuni-
ceerd op www.svbsm.nl. 

Paddenstoelen-
excursie in 
Wandelbos 
Groenendaal
Heemstede - Op zondag 27 ok-
tober zal het IVN Zuid-Kennemer-
land een leuke paddenstoelenex-
cursie organiseren in Wandelbos 
Groenendaal. 
Er zijn heel veel verschillende 
soorten paddenstoelen. Als je 
een schimmel ziet staan, dan zie 
je meestal de hoed en de steel. 
Dat is het deel dat in de volks-
mond de paddenstoel wordt ge-
noemd, de rest van de schimmel 
zit diep in de grond. In de hoed 
van het organisme zitten spo-
ren. De wind voert een spore mee 
naar een plek waar de omstan-
digheden geschikt zijn en daar 
ontstaat dan weer een nieuwe 
zwam. Op deze manier herhaalt 
het verspreidingsproces van pad-
denstoelen zich steeds weer.

Wandelbos Groenendaal is een 
uitstekende plek om deze bijzon-
dere herfstverschijnselen te vin-
den, mede vanwege het vele do-
de hout. Er komen ongeveer 250 
verschillende soorten padden-
stoelen voor in Groenendaal. 

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 14 uur bij het inf-
opaneel op de grote parkeer-
plaats bij restaurant Landgoed 
Groenendaal (Groenendaal 3, 
Heemstede). De excursie duurt 
ongeveer 1,5 uur. Meer informa-
tie via Leo van der Brugge, tel. 
023-5261584 of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Vogelenzang - Dat de herfst mooie plaatjes oplevert, blijkt maar weer uit deze foto van deze 
fraaie vliegenzwam in Leyduin, ingestuurd door Ida Groenewegen uit Heemstede.

Rood met witte stippen in Leyduin

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

GEEN KRANT?
0251-674433
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Gezelligheid speelt op iedere tafel mee
Al 40 jaar Bridgeclub Centrum 111
Heemstede - De oprichters van 
de club, de echtparen Schaap 
en Kolman, hebben in de jaren 
zeventig een bridgecursus ge-
volgd bij de Volksuniversiteit in 
Haarlem. Vanuit de cursusleiding 
kwam de vraag of zij een nieu-
we vereniging wilden oprichten. 
Bridge was eind jaren zeventig 
een opkomende sport.

Ze zijn begonnen op de Heren-
weg in Centrum 111, als werk-
groep, onder het bestuur van wat 
later, Casca heette. De club heeft 
15 jaar in het gebouw van Cen-
trum 111 gebridged. Centrum 
111 was toen gevestigd op de 
Herenweg waar nu Wellicht staat. 
Bij de nieuwbouw bij het Oude 
Posthuis van de Luifel verhuis-
de de club mee. Ooit bescheiden 
begonnen was de gezelligheid 

direct troef en dat is met de 105 
leden nog steeds zo.

Donderdagavond lieten honderd 
bridgers van de club zich verwen-
nen bij de Luifel met een diner ter 
ere van hun veertigjarig jubileum 
dat ze bridge spelen. Kunnen ze 
over veertig jaar overdoen, want 
in september werden ze een zelf-
standige vereniging. Ook dat 
werd gevierd: ze zien veel moge-
lijkheden tot gezelligheid. Bijna 
net zo belangrijk als het bridgen.

Op de prijzentafel stonden de 
prijzen klaar. Gezellig ingepakte 
flessen wijn en olijfolie, bonbons 
versierd met de ruiten, klavertjes, 
schoppen en hartjes heel kunst-
zinnig op de chocolade. Daar 
durf je bijna niet in te happen, zo 
mooi. Vlak voordat de wedstrij-

den begonnen, vertelde René Ja-
nus, voorzitter van de bridgeclub 
centrum 111, dat de club ooit 140 
leden had maar dat door vergrij-
zing er nu nog 105 leden spelen. 
Gespeeld werd er in vier lijnen, 
je kon dus promoveren of degra-
deren van a naar b-c-d of naar 
beneden per week; nu spelen ze 
volgens een ranking systeem. 
Maakt voor het spelletje niks uit, 
juist dat spelletje maakt de avond 
zo gezellig. Bridgeclub Centrum 
111 bridget dinsdagavond van 
19.30 uur tot circa 21.45 uur. Om-
dat de club met kastjes werkt, is 
de uitslag vrijwel direct na afloop 
bekend.

Wie interesse heeft en kan brid-
gen, is van harte welkom.

Ton van den Brink

HBC komt knap terug na 
0-2 achterstand
Heemstede - Heemstede Berken-
rode Combinatie (HBC) beschikt 
over veel wilskracht. KDO uit De 
Kwakel zou een eenvoudig prooi 
zijn voor HBC op zondag 20 ok-
tober. KDO staat stijf onderaan 
met nul punten uit vijf wedstrij-
den. Ook wist de ploeg van Ray-
mond de Jong pas drie doelpun-
ten te maken.

Zo gemakkelijk ging het zon-
dag allemaal niet. Na een terech-
te strafschop, na duwen van Bart 
Griekspoor, benutte Van Rijn de-
ze buitenkans. Eerder al was er 
een doelpunt van KDO afgekeurd 
na een overtreding. HBC lag niet 
wakker van deze tegentreffer. De 
uitstekende KDO-doelman moest 
een aantal keren handelend op-
treden en hield HBC zo van tref-
fers af. HBC kreeg kansen, maar 
was niet secuur in het afwerken. 
KDO kreeg ook mogelijkheden de 
score veder uit te brouwen. HBC-
spits Wierda had moeten sco-
ren, maar verzandde in gepingel, 
raakte de bal kwijt of schoot over.
Tot aan de rust kreeg HBC zeker 
nog vier kansen en vier corners 
die niets opleverden. Na slordig 
verdedigen kwam KDO door Joeri 
Stange zelfs op 0-2.

Tijd om de bakens helemaal te 
verzetten. Licht geblesseerde 
spelers als Niel Goes en Seve Ol-
fers, zaten op de bank. Lucas Ver-
straten claimde een penalty die 
de uitstekend leidende scheids-
rechter De Waal niet gaf. KDO 
beperkte zich tot verdedigen en 
speelde steeds de lange bal naar 

voren. Meestal werden deze bal-
len een prooi voor HBC die uitste-
kend combineerde in een hoog 
tempo, maar het benutten van 
kansen bleef uit.

Eindelijk had HBC succes, nadat 
de beste speler op het veld Je-
roen de Bruijn, de bal na een ac-
tie voor de voeten van Luuk Vahle 
zag vallen. Hij aarzelde niet en 
bracht HBC terug tot 1-2. Het 
ruim (300 man) opgekomen pu-
bliek voelde dat er meer in zat 
voor HBC. Eric Liefting werd in-
gebracht voor Verstraten en Ni-
gel Goes voor spits Wierda. Dit 
gaf nog meer schwung aan het 
team. HBC kwam op gelijke hoog-
te na weer een voorbereiding van 
De Bruijn. Er ontstond een flip-
perkastsituatie in het doelgebied 
van KDO. Niel van Hooff was zo 
attent om de bal, die plots voor 
zijn voet kwam, achter de doel-
man te werken.

Er zat nog meer in het vat. Met 
nog acht minuten te spelen 
bracht coach Jasper Ketting Ste-
ve Olfers in. Een goede hand van 
wisselen bleek, want nog geen 
vijf minuten later was het Olfers 
die profiteerde van slecht weg-
werken door KDO. Een terug-
springende bal controleerde hij 
met de borst en schoot hij buiten 
bereik van de doelman binnen. 
HBC, als nieuwkomer in de 2e 
klasse, draait prima mee en staat 
nu fraai derde, met één puntje 
achter koploper Soest. 

Eric van Westerloo         

Nu de winter weer voor de 
deur staat moet uw ver-
warmingsapparatuur weer 
optimaal aan het werk om 
uw woning of werkruimte 
comfortabel te verwarmen. 
Dit in tegenstelling tot de zomer waarin uw apparatuur 
hoofdzakelijk voor de bereiding van warm water wordt 
gebruikt.

Doordat de apparatuur in de winter vol vermogen gaat 
draaien kunnen er gebreken naar boven komen die in de 
zomer niet zichtbaar waren en toen geen storingen en uitval 
van de apparatuur tot gevolg hadden. Nu het weer kouder 
is wil uiteraard niemand te maken krijgen met een koude 
woning of een ijskoude douche. 
Het periodiek laten onderhouden van uw apparatuur zorgt 
ervoor dat uw apparatuur in goede staat blijft en u niet voor 
een koude verrassing komt te staan. Voor het periodieke 
onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten. 
Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in com-
binatie met storingsservice. Dus mocht er tussen de onder-
houdsbeurten door toch een storing optreden dan bent u 
ervan verzekerd dat die storing vaak dezelfde dag nog en 
vaak binnen 2 uur vakkundig wordt opgelost en u niet in de 
kou blijft zitten.
Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook 
de veiligheid een grote rol. Het komt helaas nog regelma-
tig voor dat er sprake is van koolmonoxidegevaar door on-
deugdelijk geïnstalleerde of verkeerd of niet onderhouden 
gastoestellen. In dergelijke situaties vallen soms zelfs doden 
door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is reukloos 
en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de 
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlij-
ke situatie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid 
heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert 
of onderhoudt verplicht gecertifi ceerd moet zijn per 1 janu-
ari 2021. Met een onderhoudsabonnement wordt er tijdens 
het periodieke onderhoud naast een effi ciënte afstelling ook 
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een 
keer een vermoeden hebben van een lekkage dan kan er ie-
mand langs komen voor een controle. Het plaatsen van een 
koolmonoxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke 
gevaarlijke situaties.
Periodiek onderhoud zorgt er voor dat een toestel effi ciënt 
en bedrijfszeker blijft functioneren en bijdraagt aan de vei-
ligheid in huis of op de werkplek. 
Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen 
of koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op 
www.gasservice.nl.

Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie 
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame 

verwarmingsapparatuur.  Voor meer informatie 
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Eric de Kriek

Met een veilige 
en werkende 
verwarming de 
winter in

van gas naar duurzaam

V.E.W.-jeugd vermaakt zich 
met ‘Neeskens Games’
Heemstede - In het eerste com-
petitievrije weekend (vanwege 
de herfstvakantie) was het op het 
V.E.W.-complex een drukte van 
jewelste. Vrijwel alle jeugdleden 
waren, op een verder uitgestor-
ven sportpark, afgekomen op de 
traditionele ‘Neeskens Games’. 

De naar V.E.W.-coryfee Rob Nees-
kens vernoemde Games bestaan 
uit klassieke voetbalspellen als 
vakschieten, hooghouden en 
dribbelen, maar ook nieuwe spel-
len als voetbaldarts zijn inmid-
dels aan het programma toege-
voegd.
Naast voetbalspellen zijn ook 
gekke spelletjes onderdeel van 
de games, zoals het oud-Hollands 
‘beschuitfluiten’. Met het grote 
aantal, door de meegekomen ou-
ders, gemaakte foto’s en filmpjes 
bewees dit onderdeel een abso-
lute topper te zijn.

Nevenactiviteiten-coördinator 
Paulien de Koker: “De kinderen 
vonden het geweldig. Ik heb alle-
maal lachende gezichten gezien. 
En dat iedereen met een mooie 

Tweede VerjaardagRun bij 
Lopers Company by Enno
Heemstede - In november 
2017 ging de eerste Hard-
loopspeciaalzaak en Trainings-
school van Heemstede open: 
Lopers Company by Enno. In-
middels bestaan ze twee jaar 
en dat wordt deze week op 
vrijdag 28 oktober gevierd met 
de 2e VerjaardagRun.

De start is om 19 uur uiter-
aard vanuit het Runninghouse 
in de winkel op de Binnen-
weg 35. Samen met toptrainer 
Wim Schoots van atletiekver-
eniging Phanos in Amsterdam 
wordt er een leuke route door 
Heemstede gelopen. Wim 
Schoots geeft een korte clinic 
over een goede looptechniek. 

Iedere loper kan meelopen 
en komt aan zijn trekken. Het 
schoenenmerk Mizuno komt 
met twee koffers testschoenen 
die je mag proberen.

Wie jarig is trakteert. Voor el-
ke loper staat er na afloop een 
goodiebag klaar. Deelname 
is gratis. Loop vrijdag rond 19 
uur gezellig binnen in de win-
kel op de Binnenweg 35 om 
mee te doen.

Meer informatie op: https://
www.loperscompanyheem-
stede.nl/.

Foto aangeleverd door
Lopers Company by Enno.

Stamppotten-
buffet bij WIJ
Heemstede - Op maandag 4 no-
vember is de themamaaltijd bij 
WIJ in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede een stamppotten- 
buffet.
Voor de maaltijden kunt u aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.00 uur. De 
tafel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 
Kosten: €11,50. Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10 uur op 
de dag zelf, belt u hiervoor: 
023- 5483828.

Romantische 
filmkomedie 
in de Luifel
Heemstede - Op woensdag 
30 oktober om 20 uur wordt 
een romantische en komi-
sche film uit 2019 gedraaid 
in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. De filmduur is: 
90 min. 
Voor meer informatie over 
de titel en de inhoud van 
deze film kunt u bellen met: 
023-548 38 28. Reserveren 
is verplicht, om teleurstellin-
gen te voorkomen. Dit kan 
via www.wijheemstede.nl of 
telefonisch van op werkda-
gen tussen 9-13 uur: tel.: 548 
38 28. Bij te weinig aanmel-
dingen is WIJ Heemstede he-
laas verplicht om de activi-
teit te annuleren. Wanneer u 
zich van tevoren aanmeldt, 
kunnen wij u bereiken.  

Foto aangeleverd door V.E.W.

oorkonde naar huis ging zorgde 
voor nog meer plezier.”

Volgend weekend wordt er door 
de V.E.W.-jeugd op zaterdag ge-
traind en na de vakantie maakt 
het nieuwe V.E.W. JO10 2 team 
haar opwachting in de competi-
tie. 
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Weetjes uit de raadscommissie
door Eric van Westerloo

Groene korting op bouwleges komt er 
niet

D66 had een motie ingediend om bij bouw of re-
novatie van huizen en gebouwen er korting op 
de bouwleges te geven. Dit als de eigenaar/bou-
wer duurzame materialen gebruikt, isoleert e.d. 
Nu blijkt dat er in Heemstede door particulie-
ren weinig tot niets wordt gebouwd. Kleine aan-
passingen behoeven geen bouwvergunning dus 
ook geen leges. Het levert per saldo dus niets op. 
Wethouder Mulder gaat het later nog eens bekij-
ken bij de legesverordening. 

Vuurwerkverbod voorlopig niet 
Tijdens het Politieke Café in café De Eerste 

Aanleg pleitte de heer Pim Prins voor een alge-
heel vuurwerkverbod in Heemstede. In de com-
missie samenleving kwam hij inspreken over 
hetzelfde onderwerp. Hij is ook een petitie ge-
start waarop om en nabij 50 mensen hun steun 
hebben betuigd (stand zaterdag 19/10). De heer 
Prins interpreteert de plaatselijke verordening 
anders dan de meeste gemeentes het opvatten. 
Gemeenten zijn autonoom al dan niet vuurwerk-
vrije zones in te stellen, of het helemaal te ver-
bieden. Daar staat tegenover dat eenieder vrij is 
in zijn of haar eigen tuin, oprit of erf vuurwerk af 
te steken, zolang er geen gevaar is voor omstan-

ders en de overlast beperkt blijft. Burgemeester 
Nienhuis, verantwoordelijk voor de veiligheid, 
verwees naar de VNG (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten) die hierover (nog) geen duidelijk 
standpunt heeft ingenomen. Voorlopig komt er 
dus geen verbod.

Motie afval scheiden
In een motie vroeg men of de onder-

grondse containers tijdelijk gebruikt kunnen 
worden voor plastic, blik en drinkkartons. Er 
volgde een discussie. Uit de (proef ) wijk Merlen-
hove blijkt dat het scheiden van afval werkt. Ech-
ter de ontwikkelingen staan niet stil. Volgens di-
verse raadsleden (VVD, HBB) is de industrie mo-
menteel al in staat om plastic e.d. sneller, beter 
en goedkoop uit het restafval te kunnen schei-
den. Het zou dus kunnen zijn dat alles in één con-
tainer storten een beter resultaat oplevert en het 
nog eens goedkoper is ook. Boeder (CDA) wil de 
discussie aangaan m.b.t. het voor- of na schei-
den en dit voorleggen aan bewoners en betrok-
kenen. HBB gaat voor de goedkoopste oplossing. 
Het ziet er nu naar uit dat inwoners, adviesgroe-
pen, Meerlanden en externe experts met een ad-
vies moeten komen. De op stapel staande plaat-
sing van 50 extra ondergrondse containers staat 
voorlopig op hold.    

ders en de overlast beperkt blijft. Burgemeester 

Zorg over onveilige oversteek 
Herenweg/ Adriaan Pauwlaan
Heemstede - De weg liep ooit 
van de Adriaan Pauwlaan naar 
de Zandvoorter Allee en kruiste 
de Herenweg.  Die kruising is al 
decennia afgesloten.  De moge-
lijkheid linksaf te slaan, komen-
de uit Haarlem, richting de Adri-
aan Pauwlaan is niet veel later 
ook afgesloten. Wat wel bleef was 
een almaar drukkere Herenweg. 
In de omgeving zijn verschillen-
de scholen, de Bosch en Hoven, 
de Crayenester, Jacobaschool, de 
HBM en het Coornhertlyceum. 
Scholieren komen van alle kan-
ten en moeten maar zien hoe ze 
veilig het ‘obstakel Herenweg’ ne-
men. Dan is er nog de sluiprou-
te Adriaan Pauwlaan om rechts-
af de Herenweg in te slaan. Dit 
maakt de plek erg onoverzichte-
lijk, maar bovenal onveilig, zeker 
voor (kleine) kinderen. De Bosch 
en Hovenschool ligt op nog geen 
80 meter van de kruising. De ou-
ders en schoolleiding maken zich 
zorgen dat het op enig moment 
fout afl oopt.
Op donderdag 17 oktober uitten 
de school, kinderen en ouders 
hun zorgen met een ludieke ac-
tie op de plek waar het zo knelt. 
Een kleine honderd aanwezigen, 
waaronder twee wethouders, een 
gemeentelijke verkeerskundige, 
twee handhavers en twee agen-
ten konden met eigen ogen zien 
waar de schoen wringt.  Dat bleek 
niet nieuw voor het bestuur. Al ja-
ren sleept zich dit voort. Tijdens 
de commissie ruimte van 17 okto-
ber, maakten ouders indruk door 

heel helder hun angsten en wen-
sen te formuleren. Iedereen is 
gaan kijken: voormalig wethou-
der Hooij, de burgemeester, wet-
houder Mulder en verschillen-
de verkeerskundigen. Nu twee 
jaar verder is er helemaal niets 
gebeurd. Inspreker, Bas Vroon, is 
verkeerskundige in Amsterdam 
en Utrecht. Hij had voldoende 
suggesties om het probleem snel 
en niet te duur op te lossen.  Toen 
de commissie aandrong om nu 
toch stappen te zetten, kwam de 
aap uit de mouw. De afdeling ver-
keer kampt met een personeels-
tekort. Specialisten zijn vertrok-
ken en nieuwe specialisten zijn 
moeilijk te vinden. Boeder (CDA) 
kon zich niet herinneren dat dit 
ooit door het college was ge-

meld. Welk plan heeft prioriteit 
binnen de afdeling?  Ook Pame-
ijer (PvdA) en Van der Hoff  (D66) 
wilden dit weten. Daar kwam 
geen antwoord op. Geld ligt bij 
de provincie op de plank, ook 
voor deze oversteek. Dan moet er 
wel een onderbouwde aanvraag 
liggen voor eind 2019. Het is dus 
kort dag.

Het college gaat nieuw onder-
zoek doen, iets wat volgens De 
Valk (HBB) onnodig is, want alles 
is al eens onderzocht. De wethou-
der beloofde voor eind december 
de subsidie aan te vragen en ont-
trekt voor onderzoek 10.000 euro 
uit haar begroting.   

Eric van Westerloo

Ed Deakin, hovenier en tuinontwerp
Met een glimlach naar English design
Heemstede - Hij leerde werken 
op een landgoed Semer Woods 
in Surfolk, Engeland, waar hij als 
student al snel alle vertrouwen 
kreeg van de eigenaar. Bomen 
zagen, maaien, borders bijhou-
den. Een stageplek in Haarlem bij 
tuinarchitect Dick Beijer bracht 
hem ook veel werk in Heemste-
de. Een heerlijke plaats vol land-
goederen waar hij zich direct 
thuisvoelde. Hij ontwikkelde zich 
in zijn vak en liep tegen Ted van 
Kampen aan die een tuinadvies-
winkel Garden Unique op de Bin-
nenweg had. Daar ontmoette hij 
zijn vrouw Bonnie die hem Ne-
derlands leerde en wel zo goed, 
dat je nu moeite moet doen er 
nog een Engelsman achter te 
zoeken.

Met Bonnie vestigde hij een ho-
veniersbedrijf in Zwaanshoek 
aan de Hanepoel 45, waar hij al-
le ruimte had voor zijn opslag van 
shovels, graafmachines en bouw-
materialen. Bonnie deed de kan-
toorwerkzaamheden en Ed werk-
te buiten. Vier dagen in de week 
op het werk, een dag tekenen en 
zaterdag zijn klanten bezoeken. 
Hij werkt niet met onderaanne-
mers, maar doet het metselwerk 
zelf. Paden aanleggen, tuinmuur-
tjes metselen, bestratingen.

Met vooral klanten in Aerden-
hout, Heemstede, Overveen en 
Hillegom kreeg hij genoeg werk 
voor acht medewerkers, maar 
die vakmensen aan een touwtje 
vasthouden bleek niet de voldoe-
ning te geven die hij wenste. Lie-
ver minder.

Met vier allround vakmensen kan 
hij nu de hele tuinwereld aan. De-
gelijk vakwerk, geleverd door 
mensen die van planten weten. 
Een tuin hoort groen te zijn, een 
terras is leuk en mag best, maar 
van een tegeltuin moet Ed niks 
hebben.

Bij Ed Deakin weten ze hoe be-
planting werkt in de tuin en hoe 
je een romantisch plekje in je tuin 

creëert. Ed Deakin houdt van dui-
delijke afspraken zodat u ook 
weet waar u aan toe bent.

De hovenier en English Garden 
Designer Ed Deakin is geves-
tigd aan de Goudriaanstraat 49 
en het bedrijf aan de Hanepoel 
45, Zwaanshoek, telefoon 023 
5840315.

Ton van den Brink 

Heemstede - Veel vrouwen in de 
overgang worden zwaarder. Meer 
dan 50% van de vrouwen geeft 
aan dat haar fi guur toeneemt. 
Ongemerkt komt er steeds wat 
gewicht bij en het ontstaan van 
een buikje ligt op de loer.

De peervorm die de meeste vrou-
wen van nature hebben veran-
dert in de overgang in een appel-
vorm. De natuurlijke vetopslag 
op de heupen en dijen verschuift 
naar de buikzone. En dat heeft 
alles te maken met verminde-
ring van vrouwelijke hormonen. 
Mannen hebben als ze zwaarder 
worden geen last van vetopho-
ping op de dijen of heupen, maar 
op de buik. Tel daarbij op dat de 
spieren van de buikwand ook wat 
minder stevig worden en het ge-
vreesde buikje kondigt zich aan.

Hormonale schommelingen en 

neerslachtigheid vragen soms 
om zoetigheid en chocolade. Of 
vet. Of allebei. Het is beter om 
daar niet aan toe te geven. Het 
is logisch dat wanneer de ene 
eetbui  troost et de volgende, 
de gewichtstoename heel snel 
kan gaan.  Het zwaarder worden 
is dan niet direct toe te schrij-
ven aan de overgang, maar heeft 
meer te maken met aanpassings-
vermogen en zelfbeheersing. Dat 
is best lastig in een periode waar-
in je geestelijk en lichamelijk op 
zoek bent naar een nieuwe ba-
lans. Maar het is ook belangrijk 
om de balans op de weegschaal 
goed in de gaten te houden.

De stofwisseling en vetverbran-
ding verandert in deze levens-
fase. Dus ook al eet je hetzelfde 
als voor de overgang, je kunt nu 
toch -ongemerkt- aankomen. Het 
lichaam heeft minder calorieën/

brandstof nodig. Het is dus zaak 
om het eetpatroon en lichaams-
beweging af te stemmen op de 
nieuwe levensfase.
Gezond eten, niet teveel en vol-
doende dagelijkse beweging. 
Daarmee kun je gewichtstoena-
me voorkomen of beperken.

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak:
www.lariva.nl.

LaRiva Raadhuisstraat 27, 2101 
HC Heemstede, tel.: 023 5474419.
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Wat wordt er uitgegeven 
en wat gaat u betalen?
Heemstede - In de Heemsteder 
van vorige week heeft u het eer-
ste deel van de begroting 2020 
kunnen lezen, waar het meren-
deel van de inkomsten aan wordt 
uitgegeven. In dit artikel leest u 
over de wat kleinere posten op de 
begroting, de plannen en wat het 
u als inwoner gaat kosten. 

Twee miljoen wordt er uitgetrok-
ken voor onze veiligheid. Er komt 
meer aandacht voor ondermij-
ning, waar de boven en onder-
wereld in elkaar overgaan. Make-
laars, notarissen en verhuurders 
krijgen hierover uitleg door een 
nog aan te stellen ambtenaar. 
De brandkranen hebben afge-
daan. De Brandweer (regio) schaft 
waterwagens aan die de water-
voorziening overnemen van de 
brandkranen. 

Heemstede richt zich ook op de 
komende Formule 1 in Zand-
voort. Met vergunningen, side 
events, oog voor duurzaamheid 
en communicatie wil Heemstede 
haar bijdrage leveren aan de ver-
wachte meerdaagse stroom be-
zoekers naar Zandvoort. Er moet 
89.000 euro meer worden afge-
dragen aan de veiligheidsregio. 

Economie
Economie is de benjamin in de 
begroting. Slechts 190.000 euro 
gaat er om in dit onderdeel. De 
samenwerking met de onderne-
mers wordt geïntensiveerd. De 
weekmarkt is onderhevig aan 
veranderingen, doordat steeds 
meer handelaren met eigen wa-
gens komen en de kramen min-
der worden gebruikt. Elektravoor-
zieningen moeten worden uitge-
breid.

Er wordt een evenementenbeleid 
opgesteld. Met het groeiend aan-
tal toeristen in de regio wil Heem-
stede het Airbnb en verblijfsbe-
leid herijken. Mogelijk met invoe-
ring van toeristenbelasting.  

Sport, cultuur een recreatie 
Subsidies worden geharmoni-
seerd. In wandelbos Groenendaal 
wordt de Belvedère herbouwd. 
Alliance krijgt een nieuw water-
hockeyveld. Tribunes en banken 
worden vervangen in de sporthal. 
Bij tennispark Merlenhove wor-
den de toplagen van de gravelba-
nen vervangen. Plantsoenen wor-
den gerenoveerd en er wordt aan 
een wandelnetwerk Zuid- Kenne-
merland gewerkt.  Totale kosten:  
vijf miljoen euro.

Onderwijs
Met 2,4 miljoen geen kleine post, 
waarvan de meeste kosten gaan 
zitten in de huisvesting. Er ligt 
een ambitieus plan om scholen 
aan te passen aan de huidige tijd. 
Energieneutraal, beter binnen-
klimaat en veiligheid. Hiervoor 
moet een school tijdelijk sluiten. 
De school in kwestie gaat naar de 
Kerklaan 61. Het oude politiebu-
reau wordt daarvoor geschikt ge-
maakt. De Nicolaas Beetsschool 
wordt nieuwgebouwd en krijgt 
een nieuwe gymzaal. Dit vergt 
een investering van ruim 4 mil-
joen.  

Volkshuisvesting
Voor het oostelijk deel van de
haven wordt een plan opgesteld. 
Het Manpadslaangebied wordt 
zoveel mogelijk groen gehou-
den. Enige bebouwing blijkt no-
dig als kostendrager. Mogelijk 
komen het komend jaar de vol-
gende bouwlocaties in beeld: 
Zuidstrook De Hartenkamp, 
Kennemerduin, Patrijzen- en 
Drenthelaan,  alsmede ontwik-
kelingen bij Sein en Thagaste.
De nieuwe omgevingswet, de 
vervanger van de bestemmings-
plannen (per 1 januari 2021),
gaat veel ambtelijke capaciteit 
vergen.     

Wat gaat u betalen in 2020?
Doordat in 2018 de gemiddelde 
woningwaarde +/-3%  lager uit-

viel dan voorzien kwam er min-
der geld binnen. Burgers betaal-
den dus in 2019 te weinig OZB. 
Dit wordt nu hersteld door de 
grondslagwaarde van de woning 
iets te verhogen. De OZB stijgt 
dus in 2020 met 2,5%, maar wel 
over een iets hogere woning-
waarde.  Pas in de raadsvergade-
ring van december wordt dit al 
dan niet bekrachtigd. 
De rioolheffi  ng stijgt met 6,7 % 
en gaat 14 euro per aansluiting 
meer kosten. De komende jaren 
blijft het tarief stijgen. Aan afval-
stoff enheffi  ng gaat u ook meer
betalen. Ondanks dat er een be-
drag uit de reserves (100.000) 
wordt toegevoegd om de kos-
tenstijging te beperken, gaat een 
grote rolemmer 53 euro meer 
kosten (322,18) en een kleine 
42,70 euro (257,74). Als u gebruik 
maakt van een container, worden 
dezelfde tarieven gehanteerd
bij 200 tikken resp. 100 tikken. 
Kortom burgers en bedrijven 
gaan meer betalen, al verschilt 
dat per gezin, woning of bedrijfs-
pand. 

Reserves
Totaal beschikt Heemstede over 
29,3 miljoen aan reserves. Hier-
van is 8 miljoen bestemd voor 
een specifi ek doel (een verplich-
ting) dat niet zomaar kan wor-
den ingezet. Van het restant is 
4,1 miljoen bestemd als algeme-
ne reserve voor o.a. het opvan-
gen van calamiteiten. Het restant 
17,2 miljoen zijn bestemmingsre-
serves. Heemstede is gezond en 
heeft een uitstekend weerstands-
vermogen. Het houdt de lasten 
voor de burgers op een redelijk 
niveau. Nieuw beleid en investe-
ringen in de toekomst blijven mo-
gelijk. Hoe de energietransitie en 
andere milieumaatregelen gaan 
uitpakken voor de portemonnee 
van de burgers zal de komende 
jaren blijken.    

Eric van Westerloo  

Gewicht en fi guur tijdens de overgang
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Optreden Barbra & Rogier 
bij Kennemerhart Plein1
Heemstede - Op maandag 28 ok-
tober vanaf 13.45 uur,  treedt het 
muzikale duo Barbra & Rogier op 
bij Kennemerhart op Plein1, Juli-
anaplein 1 in Heemstede. Gratis 
toegang.
 
Beiden al jaren actief in de mu-
ziek, besloten Barbra en Rogier 
tien jaar geleden om als duo op 
te gaan treden. Niet alleen met 
het doel van vertolken van lied-
jes, maar vooral om het publiek 
serieus te vermaken.

Met de nodige emoties; ontroe-
ren en laten lachen. En andersom.

Barbra en Rogier zijn geïntro-
duceerd bij Kennemerhart door 
stichting Present. Stichting Pre-
sent werkt veel met NetApp sa-
men omdat zij zich inzetten voor 
vrijwilligers die graag iets willen 
doen voor een ander. Op deze 
manier kunnen Rogier en Barbra 
hun talent, namelijk muziek ma-
ken, inzetten voor een leuke mu-
ziekmiddag voor Kennemerhart.

Foto aangeleverd

Messa da Requiem van Verdi in Philharmonie
Haarlem - Concertkoor Haarlem 
zingt op zondag 10 november 
tezamen met KCOV Excelsior uit 
Amsterdam het Messa da Requi-
em van Giuseppe Verdi in de Phil-
harmonie, Lange Begijnestraat 11 
in Haarlem.

Het beroemde Requiem van Verdi 
wordt voor het eerst uitgevoerd 
in 1874. Tot dan toe mogen uit-
sluitend mannen een kerkelijk 

werk uitvoeren, maar met pau-
selijke toestemming mogen nu 
voor het eerst ook vrouwen deel-
nemen.
Verdi was gewend voor zijn ope-
ra’s voor mannen en vrouwen 
te schrijven. Het is een wervel-
wind aan vernieuwingen die een 
hoop stof doet opwaaien en het 
Requiem behoort tot op de dag 
van vandaag tot een van de be-
roemdste koorwerken. 

Het stuk wordt gedirigeerd door 
Ger Vos. Solisten zijn Claudia 
Patacca, Esther Kuiper, Pascal Pit-
tie en Nanco de Vries. Ze worden 
begeleid door het Holland Sym-
fonie Orkest.
Aanvangstijd: 14.30 uur. Toegang: 
€ 30,- inclusief garderobe, pro-
grammaboekje en pauzedrankje.

Reserveren:
www.theater-haarlem.nl.

Chain Reaction 
live in Café

de 1ste Aanleg
Heemstede - De écht goe-
de bands mogen altijd een 
keer terugkomen op de laat-
ste zaterdag van de maand 
in Café de 1ste Aanleg, op de 
hoek van de Kerklaan/Raad-
huisstraat.

Gelukkig betekent dat niet 
dat nieuwe bands nooit
een kans krijgen in dit café 
met een zeer lange livemu-
ziekhistorie met grote na-
men.

Zaterdag 26 oktober speelt 
Chain Reaction, een su-
per enthousiaste band met
vijf heren die de muzikale 
kettingreactie al in 1992 zijn 
begonnen.

Met hits van o.a.: De Dijk, 
Golden Earring, Bløf, Kane 
en REM.
Dat voorspelt een fantasti-
sche avond uit.

Het feest begint om 21 uur 
en de toegang is gratis.

Haarlem - Op zondag 3 november geeft de 90-jarige Harmonie de Spaarnebazuin een najaars-
concert. Een afwisselend programma met voor ieder wat wils, onder leiding van Lindy Karre-
man. Aanvang: 14 uur. Locatie: Oosterkerk, Zomerkade 165 te Haarlem.  Voor meer informatie:
www.spaarnebazuin.nl.

Harmonie de Spaarnebazuin geeft najaarsconcert

Bill Baker’s Big Band 
terug in Theater de Luifel
Heemstede - Bill Baker’s Big Band 
is op zaterdag 26 oktober om 
20.15 terug in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. Het 
programma bevat niet alleen mu-
ziek uit de jaren veertig, maar nu 
ook tot het jaar 2019.
Het gaat van Glenn Miller naar 

Adele, Paul Anka, Harry Connick 
Jr. en natuurlijk weer terug.
Verrassend zijn ook de bandleden 
die solistisch en soms ook nog op 
een ander instrument iets laten 
horen.
Toegang: 16 euro, kaarten via kas-
sa: 023-5483838.
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Kerstconcert met organist
Gert van Hoef in Rijsenhout
Haarlemmermeer - Op zater-
dagavond 21 december zal Gert 
van Hoef een prachtig kerstcon-
cert verzorgen in Het Lichtbaken 
te Rijsenhout.

Deze jonge getalenteerde orga-
nist met veel volgers op YouTu-
be verzorgt deze avond verschil-
lende improvisaties op het fraaie 
Johannus Monarke orgel. Als mu-
zikale aanvulling speelt Gerdien 

Leguijt enkele nummers mee op
viool. U kunt nu al kaarten bestel-
len.De prijs is 10 euro maar kinde-
ren tot 16 jaar betalen 5 euro, dit 
is inclusief koffi  e/thee in de pau-
ze. Bestelt u via:
zwaardvdjohan@hotmail.com.

Het Lichtbaken bevindt zich aan 
de Aalsmeerderweg 751 te Rij-
senhout. Parkeren kunt u op het 
plein van de kerk.

Heemstede - De accordeon is zel-
den op het klassieke concertpo-
dium te horen. Vincent van Am-
sterdam heeft zijn grote droom in 
vervulling laten gaan; het uitvoe-
ren en opnemen van Bach’s Gold-
berg Variaties.  Hij is de eerste Ne-
derlandse accordeonist die dit 
meesterwerk uitvoert. Dit is bij-
zonder, want ook internationaal 
zijn er maar enkelen hem voor-
gegaan.
Vincent van Amsterdam is een 
virtuoze vertegenwoordiger van 
de klassieke accordeon. Hij won    
in 2016 de toonaangevende Dut-
ch Classical Talent Award.

Het door ‘Podia Heemstede’ ge-
programmeerde concert vindt 
zaterdag 26 oktober plaats in de 
Oude Kerk van Heemstede aan 
het Wilhelminaplein, om 201.15 
uur. Het heeft een exclusief karak-
ter, omdat het tevens de release 
en feestelijke presentatie is van 
de nieuwe cd met de Goldberg 
Variaties van Vincent van Amster-
dam.

Entree: € 22,50. Kaarten via: www.
podiaheemstede.nl of via de
theaterlijn 023 5483838 of op de 
middag van het concert aan de 
zaal.

Vincent van Amsterdam (foto-
graaf: Ronald Knapp).

Vincent van Amsterdam speelt 
Goldberg Variaties van Bach

Help mee op de 
Natuurwerkdag
Overveen - Op zaterdag 2 no-
vember gaan vrijwilligers in het 
hele land aan de slag voor het be-
schermen en behouden van na-
tuur en landschap tijdens de 19e 
editie van de Natuurwerkdag. Dit 
jaar met het thema biodiversiteit. 
Op ruim 450 locaties zetten deel-
nemers zich in voor de leefomge-
ving van wilde bijen, vlinders, wa-
tersalamanders en nog veel meer 
soorten. 

Helaas is de biodiversiteit in Ne-
derland hard aan het afnemen, 
de afgelopen decennia met ruim 
70%, is een grote zorg. Biodiversi-
teit is het aantal soorten planten 
en dieren in een bepaald gebied. 
Van groot belang, want het zorgt 
voor zuurstof, schoon water en 
levert een gezonde bodem voor 
voedselproductie.
Ook blijkt uit verschillende on-
derzoeken dat natuur een posi-

tieve invloed heeft op onze ge-
zondheid. 

In Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland gaan de boswachters 
van Natuurmonumenten tijdens 
de Natuurwerkdag samen met 
vrijwilligers aan de slag om Ko-
ningshof (Duinlustweg 26, Over-
veen) nòg mooier te maken. En jij 
kunt ons daar een dag als vrijwil-
liger bij helpen. Graag zelfs, want 
vele handen maken licht werk. 
Van 10-15 uur. 

Meidoorn planten en rasters 
plaatsen in de boomgaard, ver-
wijderen van boomopslag en vrij-
gekomen hout verwerken in tak-
kenrillen, verwijderen invasieve 
soorten (zoals Amerikaanse vo-
gelkers en mahonie). Voor kof-
fi e, thee en gereedschap en vol-
doende begeleiding wordt ge-
zorgd. Trek oude kleding en stevi-
ge schoenen aan. 

Meld je meteen aan: www.
natuurwerkdag.nl/locatie/land-
goed-koningshof.

Foto aangeleverd

Help mee op de tieve invloed heeft op onze ge-

Film&Lunch 
in de Luifel
Heemstede - Op donderdag 31 
oktober is er een biografi sche 
dramafi lm in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Voor meer in-
formatie over de titel en de in-
houd van deze fi lm kunt u bel-
len met: 023-548 38 28.  Van 10.30 
tot ongeveer 13.30 uur. De entree 
is €13,50 inclusief lunch. Reser-
veren is verplicht, om teleurstel-
lingen te voorkomen. Dit kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van op werkdagen tussen 
9-13 uur: tel.: 548 38 28. Bij te wei-
nig aanmeldingen is WIJ Heem-
stede helaas verplicht om de ac-
tiviteit te annuleren. Wanneer u 
zich van tevoren aanmeldt, kun-
nen wij u bereiken.  

Mindful 
wandelen door 
de duinen
Bloemendaal - Op zondag 27 ok-
tober, de Dag van de Stilte, orga-
niseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een ontspannende ochtend-
wandeling door de Bloemen-
daalse duinen. Mindful wande-
len klinkt wellicht wat vreemd in 
de oren, maar is in de praktijk een 
zeer rustgevende manier om de 
hectiek van alledag los te laten. 
Bij deze excursie gaat het dan 
ook niet alleen om het wande-
len, maar vooral ook om het bele-
ven van de omgeving en het aan-
wezig zijn in het hier en nu.  Er-
varing met mindfulness is niet 
nodig. Warme kleding en goede 
loopschoenen worden aangera-
den. Dit is een excursie in het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland. 
Vooraf aanmelden is gewenst. 
Deelname is gratis.
De groep verzamelt om 8 uur bij 
duiningang Bleek en Berg (Berg-
weg 60, Bloemendaal). De excur-
sie duurt ongeveer 1,5 uur.
Aanmelden en meer informatie 
via: www.np-zuidkennemerland.
nl of tel. 023-5411123.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-
Kennemerland.





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

  Pianist Nikola Meeuwsen in De 
Kapel. Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Aanvang: 20 u. Meer 
info: www.dekapel-bloemen-
daal.nl.

  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. Van 14-15.30 u. in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.

  Donderdag 31 oktober lezing 
over Keetje Hodshon bij 
Doopsgezinde Gemeente, 
Postlaan 16 Heemstede. 20u. 
Toegang vrij.

31 oktober
  Film en Lunch in de Luifel. Van 
10.30-13.30 u, Herenweg 96, 
Heemstede. €13,50 inclusief 
lunch. Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

25 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.

  Jim Speelmans met ‘Huppe-
thee’ in Theater de Luifel. He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang 20.15 u. Kaarten à €18,50 
via: www.podiaheemstede.nl 
of via de theaterlijn 023-
5483838.

  Workshop Bloemschikken. Om 
14 u. bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven via www. 
wijheemstede.nl of tel. op 
023-8224909 of 06-17573339.

  Halloween Discofeest in 
Sportplaza Groenendaal. 
Sportparklaan 16, Heemste-
de. Van 18.30-21.30 u. Kos-
ten €7,50 p. kind. Voorverkoop 
vanaf 11 oktober bij receptie 
Sportplaza.

1 november
  Praten over de dood bij Tref-
puntcafé. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Gratis. Aanvang 
20.30 u, zaal open 20 u.

26 oktober
  Chain Reaction live in Café 
de 1ste Aanleg. Hoek van de 
Kerklaan/Raadhuisstraat. Van-
af 21 u., toegang gratis.

  Bill Baker’s Big Band terug in 
Theater de Luifel. Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
u. Toegang: 16 euro, kaarten 
via kassa: 023-5483838.

  Vincent van Amsterdam speelt 
Goldberg Variaties van Bach. 
Oude Kerk, Wilhelminaplein. 
Aanvang: 20.15 u. Entree: 
€ 22,50. Kaarten via: www. 
podiaheemstede.nl of tel.: 023-
5483838.

26 en 27 oktober
  Bollenverkoop en Halloween 
op KIMT. Van 11-16 u. Tuinhuis 
Kom In Mijn Tuin, Herenweg 18 
Heemstede, ingang Groenen-
daalse Bos.

2 november
  Speelgoedbeurs in de gymzaal 
van de Jacoba School, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. In-
breng: van 9-10 u. Verkoop: 
van 11.30 tot 12.30 u.. Afreke-
nen: van 14.30 -15 u. Meer in-
formatie en/of instructie: kle-
dingbeursjacoba@gmail.com.

▲

  Help mee op de Natuurwerk-
dag. Koningshof, Duinlustweg 
26, Overveen. Van 10-15 u. 
aanmelden op: www.natuur-
werkdag.nl/locatie/landgoed-
koningshof.

2 en 3 november
  Voorstelling ‘Moord in de Aer-
denhoutse society dames-
club’ Haarlemmerhout Thea-
ter, Van Oldenbarneveltlaan 17 
in Haarlem. Za om 20.15 u, zo 
om 14.30 u. Kaarten via: www.
haarlemschetooneelclub.nl.  

27 oktober
  10.000 stappenwandeling. 
Om 10 u. vanaf de achterzij-
de van het station Heemstede-
Aerdenhout.

  Organist Erik Jan Eradus en so-
praan Michelle Mallinger in 
OLVH kerk, Valkenburgerplein, 
18.45u. Gratis toegang.

  Mindful wandelen door de 
duinen. Verzamelen om 8 uur 
bij duiningang Bleek en Berg 
Bergweg 60, Bloemendaal. 
Gratis. Aanmelden en  infor-
matie via www.np-zuidkenne-
merland.nl of tel. 023-5411123.

3 november
  Najaarsconcert Zandvoorts 
Mannenkoor. St. Agatha Kerk 
aan de Grote Krocht 45 in 
Zandvoort, aanvang: 14.30 
u. (kerk open 14 u.) Toegang: 
€10,- euro. Voorverkoopadres-
sen: Bruna Balkenende, Kaas-
huis Tromp en De Notenwinkel 
van Zandvoort. 

  Najaarsconcert Harmonie de 
Spaarnebazuin. Oosterkerk, 
Zomerkade 165, Haarlem. Aan-
vang 14 u. Meer informatie: 
www.spaarnebazuin.nl.

3, 10, 24 november,
1 december

  Collegereeks Filosofie door 
Stichting Oud Geleerd Jong 
Gedaan. Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. Van 14-15 u. 
Kosten 20 euro voor hele se-
rie. Aanmelden bij WIJ Heem-
stede, Julianaplein 1, 2101 ZC 
Heemstede, tel 023-5288510.

10 november
  Messa da Requiem van Verdi 
in Philharmonie. Lange Be-
gijnestraat 11, Haarlem. Aan-
vang: 14.30 u. Toegang: € 30,- 
inclusief garderobe, program-
maboekje en pauzedrank-
je. Reserveren: www.theater-
haarlem.nl.

28 oktober
  VVD organiseert discussie-
avonden over impact Ener-
gietransitie. Van 1930-22.30 u. 
Café de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103 in Heemstede.

  Optreden Barbra & Rogier bij 
Kennemerhart Plein1. Juliana- 
plein 1, Heemstede. Vanaf 
13.45 u. Toegang gratis.

  Workshop Intuïtief schilderen. 
Van 10-12 u. in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten: 
€20,- incl. materiaal.Reserveren 
is verplicht via www.wijheem-
stede.nl of op: tel.: 5483828.

4 november
  Stamppottenbuffet bij WIJ. 
Herenweg 96, Heemstede. Tus-
sen 17.15-18 u. Kosten: €11,50.  
Reserveren tot 10 uur op de 
dag zelf op: 023- 5483828.

4, 11, 18 en 25 november, 
2 december

  Cursus Klik & Tik in de Biblio-
theek. Bibliotheek Heemstede, 
(Julianaplein 1).   Va 10-11.30 
u. Aanmelden  aan de balie 
van de Bibliotheek of via www. 
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

29 oktober, 5 november
  De Buurttafel. Thema Gezond 

Ouder Worden. Locatie Plein1, 
Binnenstebuiten Julianaplein 
1, van 9.30-11.30 u.

5 november
  Trefpuntlezing ‘De geschie-
denis van de stoommachine’. 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede, om 13.30 uur. Toegang: 
€5,-. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828

30 oktober
  Maak je eigen game in Biblio-
theek (8 t/m12 jr.) Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
Gratis, van 15.30-17 u. Kaartje 
bestellen op www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. 

  Start Kookclub voor mannen. 
Van 16.30 -18.30 u. bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 4 bij-
eenkomsten. Inschrijven via 
info@wijheemstede.nl of op 
023-5483828.

  Romantische filmkomedie in 
de Luifel. Om 20 u., Herenweg 
96, Heemstede. Reserveren 
verplicht via www.wijheemste-
de.nl of op tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

  Expositie schilderijen Ineke 
Voigt. Sfeervol bijzonder/mooi, 
Jan Miense Molenaerplein 8, 
Heemstede. Gratis toegang.

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. 

IJmuiden - Het succesvolle con-
cept Mijn Kerstmarkt verhuist dit 
jaar naar een nieuwe locatie. Or-
ganisator Just Ritskes is een sa-
menwerking aangegaan met het 
Apollo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach aan de Kennemerboule-
vard. Deze locatie biedt vele nieu-
we mogelijkheden en heeft er-
voor gezorgd dat er dit jaar een 
nog uitgebreider pakket kan wor-
den aangeboden. Ook is er dit 
jaar tijdens elke editie van het bij-
zondere kerstevenement live mu-
ziek.

Het kerstevenement, dat een aan-
tal jaren geleden in Velserbroek 
van start ging, is inmiddels uit-
gegroeid tot een waar fenomeen. 
Bedrijven kunnen hun medewer-
kers aan het eind van het jaar 
trakteren op een kerstpakket dat 
ze tijdens een sfeervolle avond bij 
Mijn Kerstmarkt zelf kunnen sa-
menstellen. In een sprookjesach-
tige sfeer, die doet denken aan de 
legendarische verhalen van Char-
les Dickens, wordt een unieke 
kerstmarkt neergezet waar de be-
zoekers de vooraf door hun werk-
gever geschonken munten kun-
nen besteden.

Op de kerstmarkt zijn als van-

ouds producten verkrijgbaar op 
het gebied van huidverzorging, 
woondecoratie, parfumerie, de-
licatessen en alcoholische dran-
ken.

Het concept van Mijn Kerstmarkt 
resulteert in een echte win-win 
situatie. De werkgever hoeft im-
mers niemand aan het werk te 
zetten om kerstpakketten te re-
gelen, er is geen stress over het 
op tijd leveren van de bestelling 
en tevredenheid bij de medewer-
kers is al bij voorbaat gegaran-
deerd.

Door de kerstmarkt te combine-
ren met een borrel en optioneel 
met een diner, wordt de avond 
pas echt compleet. Door velen 
wordt elk jaar al met groot en-
thousiasme uitgekeken naar de-
ze avond. Nieuw is dat het di-
ner dit jaar geheel wordt uitge-
serveerd. Op de nieuwe locatie 
is dus afscheid genomen van het 
walking dinner concept en wor-
den de gasten aan tafel door het 
team van het hotel volledig in de 
watten gelegd. En een drankje 
meer of minder maakt helemaal 
niets uit, want het hotel biedt vol-
op mogelijkheden voor een over-
nachting. Gasten van Mijn Kerst-

pakket kunnen die overnachting 
tegen een zeer aantrekkelijk ge-
reduceerd tarief boeken.

Dit jaar is er ook elke avond live 
muziek. Een fantastische band, 
bestaande uit conservatorium 
geschoolde muzikanten onder 
leiding van de regionaal beken-
de zanger Dennis Sintenie, staat 
hier garant voor. Deze band zal 
de gasten trakteren op heerlijke 
‘guilty pleasures’ en zorgt daar-
mee voor de perfecte sfeer. Dat 
het evenement aan populariteit 
niets te klagen heeft, blijkt wel uit 
het feit dat er nog maar vier avon-
den beschikbaar zijn.

Ondernemers die hun medewer-
kers dit feest willen laten meebe-
leven, moeten dus snel zijn. Er is 
alleen nog ruimte op 13, 18, 19 
en 20 december, bovendien geldt 
dat die ruimte op de vrijdagen 
(13 en 20 december) nog maar 
beperkt is.

Kijk op:
http://www.mijnkerstmarkt.nl 
om direct te reserveren of bel 
met Just Ritskes (06 51662135) 
voor eventuele vragen en maak 
van de kerstborrel een onverge-
telijke gebeurtenis.

Foto aangeleverd

Mijn Kerstmarkt aan zee in IJmuiden

Ga er eens op uit met de Zonnebloem
Heemstede - Het Winkelcentrum 
Heemstede, Binnenweg en Raad-
huisstraat hebben zich van hun 
beste kant laten zien met de ca-
deaus die zij schonken voor de 
bingo van de Zonnebloem. Ta-
fels vol lekkers, wijn, chocolade, 
geurtjes, planten en bloemen en 
handige keukenhulpjes. Moeilijk 
om uit te kiezen als je voor die rij-
ke tafel staat met je brie�e vol cij-
fers die aangeven dat je gewon-
nen hebt. Dat maakt de middag 
van de Zonnebloem in de Prince-
hof nog leuker.

Zeventig gasten en hun vrijwilli-
gers genoten vrijdagmiddag van 
de bingo, die geleid werd door 
Cees Fortgens en die de beper-
king van zijn bingoapparaat zelf 

heel simpel had opgelost. De bal-
letjeshouder zat los, deed niks 
meer en dus had Cees de balletjes 
in een linnen zak gestopt en die 
blindelings gepakt. Moet je niet 
moeilijk over doen, lekker bingo 
spelen.

Waarna het bijkletsen begint. He-
le verhalen gaan over de tafel-
tjes, ze hebben nauwelijks oog 
voor die lekkere hapjes. Nee, Alz-
heimer wordt besproken in al de 
aspecten. Wie, wanneer, waar 
en hoe worden gevraagd en be-
antwoord tot Paul Herber begint 
met het zingen van Sophietje. Die 
kennen ze allemaal en ze zingen 
mee. Paul zingt over Het Dorp, 
Roosje mijn Roosje.
Vrijwilligster Lidwien Prins ver-

telt intussen dat het bezoekwerk, 
waar het vroeger mee begon, het 
belangrijkste werk is van de Zon-
nebloem zoals het radiozieken-
bezoek vlak na de WO II. Thuis 
de gasten bezoeken. De reisjes 
en uitstapjes kwamen later. Ko-
mende tijd staat het bezoek aan 
de kerstshow van Global Garden, 
de kerstmarkt en het kerstfeest 
op de agenda. Plus nog uitstapjes 
op kleinere schaal met ongeveer 
zes man tegelijk gaan de gasten 
nu veelal met hun vrijwilliger één 
op één op stap. Het is zo mooi om 
iets voor een ander te doen.

Kijk maar eens op:
www.zonnebloemheemstede.nl.

Ton van den Brink

Workshop Intuïtief schilderen
Heemstede - Op maandag 28 ok-
tober is het thema ‘Herfstkleuren’ 
bij de workshop Intuïtief schilde-
ren’ door Susanna Marijs van 10-
12 uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Werkvormen zijn inleidende 
dans, bewegen met muziek en 
eenvoudige yoga en ademoefe-

ningen, visualisatie en stilte oe-
feningen. Daarna schilderen van-
uit de ontstane spontaniteit en 
experimenteren met verschil-
lende materialen om zo de intu-
itie op gang te brengen. Kosten: 
€ 20,- incl. materiaal.

Reserveren is verplicht, om te-

leurstellingen te voorkomen. Dit 
kan via www.wijheemstede.nl of 
telefonisch van op werkdagen 
tussen 9-13 uur: tel.: 548 38 28. 
Bij te weinig aanmeldingen is WIJ 
Heemstede helaas verplicht om 
de activiteit te annuleren. Wan-
neer u zich van tevoren aanmeldt, 
kunnen wij u bereiken.  

Voor meer informatie:
www.intuitief-schilderen.nl.

Lezing ‘De 
geschiedenis 
van de 
stoommachine’
Heemstede - Op dinsdag 5 no-
vember houdt Sino van Dijk de 
Trefpuntlezing ‘De geschiede-
nis van de stoommachine’ in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de, om 13.30 uur. De uitvinding 
van de stoommachine werd uit 
noodzaak geboren. Hoe werkt 
zo’n stoommachine, wie waren 
die uitvinders en welke sociale 
en ruimtelijke gevolgen brachten 
die uitvindingen met zich mee?
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.

14 23 oktober 2019



Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

Vergadering 
gemeenteraad 

31 oktober

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 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

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: 
Diabetes Fonds

Heemsteedse kandidates gezocht 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs
De gemeente Heemstede zoekt vrouwen 
of meiden die verandering teweeg hebben 
gebracht, barrières hebben geslecht en zo 
de vrouwenemancipatie een stap verder 
hebben gebracht. Kent u zo’n (jonge) 
vrouw? Dan kunt u haar nu voordragen 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs! 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
prijs moet de kandidate:
- in Heemstede wonen
- zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 

emancipatie en de verbetering van de positie 
van vrouwen in Heemstede. Dit kan op 
allerlei maatschappelijke vlakken zijn, zoals 
gezondheidszorg, werk, onderwijs, welzijn 
of op een ander terrein, en natuurlijk ook 
democratie.

- van onbesproken gedrag zijn.

Voordragen is eenvoudig. Stuur uiterlijk op 
zondag 17 november uw voorstel via:
een e-mail naar emancipatieprijs@heemstede.nl 
een brief naar de gemeente Heemstede, Postbus 

352, 2100 AJ  Heemstede, onder vermelding van 
‘emancipatieprijs’.

De voordracht bestaat uit een beschrijving van 
de kandidaat, haar verdiensten, haar curriculum 
vitae en een motivatie van de voordracht.
Een jury, bestaande uit een mix van jong en oud, 
beoordeelt de inzendingen en kiest hieruit de 
winnaar van de Annie Klots Emancipatieprijs. 
De prijs wordt uitgereikt op dinsdag 10 
december 2019, de internationale dag van de 
mensenrechten.

Wie was Annie Klots?
De prijs is (naar een suggestie van de Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek) vernoemd 
naar Annie Klots. Zij werkte vanaf 1912 als 
onderwijzeres aan de Voorwegschool. Ze bleef, 
tegen de gewoonte van die tijd in, werken toen 
ze in 1917 trouwde met Jan Bouwman. Ook op 
andere vlakken kwam ze op voor haar rechten: 
kort na haar vaste aanstelling vroeg ze om meer 
loon. Annie Klots is een vroeg voorbeeld van 
emancipatie in Heemstede.

Investeert u als woningeigenaar in de 
verduurzaming van uw eigen huis? Dan kan 
en wilt u daar vast bevlogen over vertellen. 
Op 2 en 9 november doen inwoners van 
Heemstede weer mee aan de Nationale 
Duurzame Huizenroute: hét moment om 
anderen te inspireren om ook met isolatie 
en duurzame energie aan de slag te gaan.
Ook meedoen en anderen laten zien welke 
acties u in huis heeft gedaan? 
Meld uw woning aan op 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Nibud-onderzoek: 
Regelingen voor mensen met een 
laag inkomen niet altijd bekend
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Soms is dat helaas niet 
vanzelfsprekend, omdat het inkomen te laag 
is. Daarom kunnen kinderen en volwassenen 
soms een vergoeding van ons krijgen. Het is 
hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld te sporten, 
een computer voor uw kind aan te schaff en of 
huiswerkbegeleiding te krijgen. 

Onderzoek naar bekendheid en 
(niet-) gebruik
De gemeente wilde graag weten hoe bekend 
deze regelingen zijn bij haar inwoners. Daarom 
is hier onderzoek naar gedaan door het Nibud 
en zijn er vragenlijsten verstuurd. Een algemene 
conclusie uit het onderzoek is dat nog steeds 
winst behaald kan worden aan het beter 
bekend maken van de regelingen. Regelingen 
voor kinderen zijn bekender dan regelingen 
voor volwassen. Opvallend is dat mensen soms 
denken dat ze niet in aanmerking komen voor 

de regelingen, terwijl ze er gezien hun inkomen 
wel recht op hebben.

Verloting kledingcadeaukaarten
Onder de inwoners die de vragenlijst hebben 
teruggestuurd (en toestemming hebben 
gegeven), zijn kledingcadeaukaarten verloot. 
De winnaars hebben inmiddels bericht 
gekregen. Alle deelnemers worden hartelijk 
bedankt voor hun bijdrage. 
Heeft u interesse in de uitkomsten 
van het onderzoek? Mail dan naar de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
(IASZ) via iasz@heemstede.nl. 
IASZ stuurt u het rapport van het onderzoek 
dan toe. Weten welke regelingen er zijn? Kijk 
dan op www.iasz.nl/meedoen

Taalhulp gevraagd voor 
vluchtelingen
Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 
helpt statushouders met het leren van de 
Nederlandse taal. We vragen vrijwilligers met 
geduld en empathie. Ook worden er leerzame 
bijeenkomsten georganiseerd voor de 
taalcoaches. 

Vrijwilligers voor De Zonnebloem 
De Zonnebloem afdeling Heemstede zoekt 
enthousiaste vrijwilligers voor diverse taken 
zoals het bezoeken van de deelnemers, samen 
erop uit gaan of iemand begeleiden bij een 
dagje uit.Ook alschauff eur of organisator 
van diverse activiteiten ben je ook van harte 
welkom.

Eenmalig: sterke vrijwilliger voor het 
verplaatsen van een bed
Wij zoeken een vrijwilliger die kan helpen met 
het verplaatsen van een tweepersoonsbed. 
Er moet ruimte gemaakt worden voor een 
ziekenhuisbed en de partner kan dit niet alleen. 

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

Nationale Duurzame Huizenroute 
op 2 en 9 november

Regeling mandaten, volmachten en 
machtigingen Heemstede 2019
Op 24 september 2019 hebben het college 
en de burgemeester, elk voor zover het hun 
bevoegdheid betreft, de Regeling mandaten, 
volmachten en machtigingen Heemstede 2019 
vastgesteld. Deze treedt met terugwerkende 
kracht in werking op 16 september 2019.
De hiervoor geldende mandaatregeling 

uit 2016 en het Mandaat-, aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet basisregistratie 
grootschalige topografi e Bloemendaal en 
Heemstede 2018 zijn hiermee vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 31 oktober 
2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda: 
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 31 oktober 2019
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Bijdrage mobiliteitsfonds structureel 

maatregelenpakket spoorverbetering 
Haarlem - Zandvoort 

Hamerpunten:
- Nota reserves en voorzieningen - 

weerstandsvermogen 2019
- Najaarsnota 2019
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Horeca en 

terrassen Heemstede’
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) 

Overige punten:
- Raadsgesprek invulling Motie Samenspraak
- Benoemingen in raadscommissies 
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 31 oktober 2019
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Voornemens uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 03 oktober 2019: J. Chen, 
 geboren 25-10-1957, Roosje Voslaan 42
- Per 04 oktober 2019: A. Kok, 
 geboren 24-03-1982 Offenbachlaan 3
- Per 09 oktober 2019: 
 S.A.L. Shepperd, geboren 22-01-1992, 

Zandvoortselaan 46 
 N.A. de Bilt, geboren 06-01-1970, 
 Erasmuslaan 3
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 4 weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 
1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, (023) 548 
58 68).

Uitschrijvingen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 15 augustus 2019:
 C.A. Tamon, geboren 18-04-1990 
 Paulus Buyslaan 2
 K.S. Vorswijk, geboren 09-02-1985 
 Dr. J.R. Thorbeckelaan 45
- Per 29 augustus 2019:
 E. Dorresteijn, geboren 04-07-1965 

Kemphaanlaan 2
 K. Frisinghelli, geboren 08-11-1974 

Kemphaanlaan 2 
 R. Alourfali, geboren 03-05-1976 

Offenbachlaan 86
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Vergadering gemeenteraad 31 oktoberUitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)

Evenementenvergunningen
Bosfairs Groenendaal
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan Launique 
Events voor het houden van bosfairs op de 
Burgemeester van Rappardlaan op 25 april, 21 
mei, 27 juni en 10 oktober 2020 van 11.00 tot 
17.00 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Burgemeester van Rappardlaan (tussen de 
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde 
data tussen 07.00 en 19.00 uur.

Kunst- en brocantemarkt Jan van 
Goyenstraat
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 
houden van een kunstmarkt op 7 juni 2020 van 
11.00 tot 17.00 uur in de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op 7 juni 2020 af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.

Heemstede Loop
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
25 oktober 2020 van 07.00 tot 17.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 

t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en ca. 14.00 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fiets-/voetpad tot aan de 
Vrijheidsdreef en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad afgescheiden 
door rood/wit lint. Waar het parcours van 
de Heemstede Loop wegen kruist wordt 
het verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie ober deze 
evenementenvergunningen telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 2, vernieuwen 

beschoeiing, wabonummer 474244, 
ontvangen 8 oktober 2019

- Havenstraat 23, het optrekken van de 
achtergevel en verhogen nok, plaatsen 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 473468, ontvangen 

 8 oktober 2019
- Oosterlaan 14, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 473370, 
ontvangen 3 oktober 2019

- Scheldelaan 16, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 473536, ontvangen 

 9 oktober 2019
- Sweelinckplein 3, vernieuwen kozijnen/

ramen, wabonummer 474135, ontvangen 
 8 oktober 2019

- Van de Spiegellaan 2, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473365, ontvangen 

 7 oktober 2019
- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van 

een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473368, ontvangen 

 7 oktober 2019
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 475448, ontvangen 

 8 oktober 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van 

de kap van het woonhuis, wabonummer 

460664, verzonden 15 oktober 2019
- Hendrik de Keyserlaan 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 465972, verzonden 

 17 oktober 2019
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen 

van de brug in het IJsbaanpad, 
wabonummer 444296, verzonden 

 17 oktober 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
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 467250, ontvangen 25 
september 2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 467250, ontvangen 

 25 september 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




