
Heemstede – Fred Verberg 
heeft een hersentumor. Dat dit 
ingrijpend is in een mensenleven 
behoeft geen betoog. Bovendien 
is zijn aandoening verhoudings-
gewijs zeldzaam. Daarom gaat 
niet veel overheidsgeld naar on-
derzoek en behandeling ervan.
Fred wil meer aandacht voor de-
ze aandoening en is van plan 
een marathon te lopen. Hij ver-
telt: “Onderzoek naar de oor-
zaak en behandeling van de-
ze ingrijpende aandoening kost 
veel geld. De Stichting StopHer-
sentumoren.nl steunt onderzoek 
naar hersentumoren met behulp 
van particuliere initiatieven. Op 1 
september dit jaar wil ik samen 
met een aantal vrienden en fa-
milieleden deelnemen aan de 
Haarlemmermeerrun. Ik ga pro-
beren een halve marathon te lo-
pen, 21 kilometer”, aldus Fred. 
Ook andere van zijn groep lopen 
mee, bijvoorbeeld de 5 of 10 km. 
Fred vraagt sponsors. Sponso-
ren kan per gelopen kilometer of 
met een bedrag in een keer. Be-
langstellenden hiervoor kunnen 
mailen naar: sponsorloopfred@
gmail.com.
Rekeningnummer: 8806057308 
t.n.v. G.M. Verberg onder vermel-
ding van Stophersentumoren. 
In oktober wordt het opgehaal-
de bedrag aan de stichting over-
handigd. Meer info vindt u op 
FaceBook: Fred Verberg.
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Zomerfoto =
win een zomerboeket
redactie@heemsteder.nl

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, timmer- en aannemerswerk 
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9     2101 HK Heemstede
telefoon 023 - 528 68 02
email  info@vosse.nl  
internet www.vosse.nl

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

STOMERIJ EN
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depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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www.brantjeswijn.nl

Sponsoren gezocht

Fred loopt halve marathon voor 
Stichting StopHersentumoren.nl

Stuif-Stuif: hét kinderfeest in de vakantie!
Regio - Op het Nol Hout-
kamp Sportpark op de Noord-
Schalkwijkerweg in Schalkwijk 
is de Stuif-Stuif weer begonnen, 
het grootste kinderfeest in de 
dlaatste twee weken van de zo-
mervakantie. Dus ben je tussen 
de 4 en 12 jaar en heb je geen 
zin meer in het strand of je com-
puter deze laatste weken van je 
vakantie, kom dan naar de Stuif-
Stuif om te spelen, te racen, te 
zingen en te dansen met ande-
re kinderen. Bak een broodje en 
neem een glas limonade, dat zit 
nog in de basisprijs (3 euro). Wil 
je alles kunnen doen neem dan 
een Funcard voor 5 euro. Kijk op 
www.stuifstuif.nl voor actuele in-
formatie.
Bij veel activiteiten kun je mun-
ten van 1 (blauwe munt) of 5 
Pleo’s (gele munt) winnen wan-

Regio - Dankzij een bijdrage van Holland Food Service kon iede-
re bewoner en cliënt van Sint Jacob in Haarlem, Heemstede, Bloe-
mendaal en Overveen afgelopen week extra verkoeling krijgen 
met een waterijsje. De bewoners stonden dan ook graag in de rij 
voor een verfrissende versnapering in deze toch al zo warme zo-
mer. Volgens het hitteprotocol is het uitdelen van waterijs een van 
de manieren oom ouderen koel te houden. De medewerkers van 
Sint Jacob zorgden natuurlijk ook voor voldoende water, thee en 
koffie, terwijl er voor genoeg schaduw was om lekker in te zitten.

Sint Jacob gaat met
1400 ijsjes de hitte te lijf

neer je goed je best hebt gedaan 
of iets heel moois hebt gemaakt. 
In de Pleowinkel kun je deze 
speelmuntjes inwisselen voor 

leuke kleine en grote prijzen. 
De Stuif-Stuif is op werkdagen 
van 5 tot en met 16 augustus van 
10.00 tot 16.00 uur.

Foto: Jaco de Boer.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (18)

Heemstede - Dit jaar is het hon-
derd jaar geleden, dat de ge-
meente Heemstede Groenen-
daal aankocht van de familie Van 

Merlen en openstelde als wan-
delbos.
De offi ciële opening was op 17 
juli 1913.

De Vrijheidsdreef
Wat is Groenendaal zonder de 
Vrijheidsdreef, de monumen-
tale laan vanaf de Van Merlen-
laan, recht richting de helaas ge-
sloopte Belvedère? Al kort na de 
aankoop van Groenendaal kwam 
burgemeester David van Lennep 
met een plan om hier een laan 
aan te leggen. Hij moest lijken 
op de monumentale bomenallee 
bij Kasteel Middenachten (bij de 
Steeg), een centrale as met twee 
paden aan weerskanten.
De laan werd al begin 1914 aan-
gelegd en beplant met spar-
ren (die later zijn verdwenen) 
en kastanjes. Het gros ervan is 
dus onderhand honderd jaar 
oud. Een fl ink aantal zijn helaas
geveld door de kastanjeziekte. 
Die knaagt aan wat wel een van 
de mooiste lanen van Heemste-
de is.

Op deze foto de laan zoals hij 
aan het begin was. De foto is 
richting het noorden genomen, 
ongeveer vanaf waar nu het mo-

nument ter nagedachtenis voor 
de oorlogsslachtoffers staat.

Meer over de Vrijheidsdreef in 
het boek ‘Groenendaal van bui-
tenplaats tot wandelbos’, 240 pa-
gina’s geschiedenis en natuur 
van Groenendaal met zeer veel 
foto’s en afbeeldingen. Verkrijg-
baar in de Heemsteedse boek-
handels. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl.
Leuk om te bekijken deze zomer: 
de tentoonstelling in het Raad-
huis over Groenendaal.

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – In Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek vindt zondag 11 au-
gustus een viering plaats met 
ds. B.H.Steenwijk uit Nijkerk. 
Er is crèche. Geen dienst van 
schrift en tafel. De aanvang 
van de dienst is 10.00 uur.

Kerkdiensten

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(20 tot en met 30 juli 2013)

Huwelijken:
Rik de Blaeij & Gabriëlle B.M. 
van der Sluijs
Michael P. Charlton & Susan-
na K. Soechit
Jeroen K. van Waveren & 
Geerdina H. van der Meer
Tim J.J. van den Akker & Han-
neke Rikveld
Mirko Baldi & Freya M. Mendia
Timothy Meijer & Tamara Op-
stal

Geboorten:
Roos Joya Sipkes, dochter van 
Jorrit Sipkes en Bianca van 
OverveldZomerfoto-wedstrijd

Heemstede/Bennebroek - Dit jaar deden we in onze krant geen oproep voor de mooiste tuin van 
Heemstede of Bennebroek, maar vroegen we u zomerfoto’s in te sturen. De inzenders dingen mee 
naar een prachtig zomerboeket, dat eind augustus zal worden uitgereikt.
Deze week deze bijzondere inzending van de familie Altena uit Heemstede. Zij zagen donderdag 1 
augustus om 08.00 uur vanuit het dakraam van hun woning aan de Burgemeester van Lennepweg 
deze vos op het landje achter hun tuin, tussen de Burgemeester van Lennepweg en de Fireplace.
Hij had een kraai opgejaagd en zat die lekker op te eten.

Reactie op persbericht over
bezwaar tegen afsluiting overweg Alverna
Heemstede - In de Heemsteder van woensdag 
24 juli staat een persbericht van de Fietsersbond 
en Wandelnet met de titel ‘170 bezwaarschriften 
tegen afsluiting overweg Alverna’. Wij willen graag 
voorkomen dat inwoners van Heemstede op het 
verkeerde been worden gezet. 
Het besluit – waar massaal bezwaar tegen is ge-
maakt – gaat namelijk niet over het al of niet af-
sluiten van de overgang. Het besluit gaat over het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor de 
aanleg van een weg parallel aan het spoor, om de 

woningen aan de westzijde van het spoor bereik-
baar te houden. 
De overgang is eigendom van Prorail en is met 
hekken afgesloten. Volgens ProRail en de ge-
meente is de overgang daarmee niet openbaar. 
De Fietsersbond en Wandelnet schrijven in hun ar-
tikel dat de spoorwegovergang wel openbaar is. 
Partijen zullen met elkaar in gesprek gaan over de 
te volgen procedure om hier duidelijkheid over te 
krijgen.
Gemeente Heemstede

INGEZONDEN
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Zelfs de bruggen hebben 
last van de warmte
Heemstede - Waar werkend 
Nederland een tandje terugscha-
kelt en haar best doet iedere ac-
tiviteit in slow motion uit te voe-
ren, vertoeft een ander deel van 
werkend en niet werkend Neder-
land  vooral op of aan het water. 
Waar alle schepen en scheep-
jes vandaan komen geen idee 
maar over heel Nederland ge-
zien moeten het er honderddui-
zenden zijn. Op het Spaarne nabij 
het Ziekenhuis was het een ko-
men en gaan van grote zeiljach-
ten tot piepkleine surfplanken en 
alles wat daar tussenin zit.
De gemeente Haarlem beheert 
de brug over het Spaarne. Door 
ervaring wijs geworden is men 
vroeg in de ochtend op de warm-
ste dag van het jaar al begonnen 
de brugdelen te koelen met wa-
ter. Een goede zet maar het kon 
toch niet voorkomen dat even na 
drie uur de brug zover was uitge-
zet dat hij niet meer open wilde. 
Keer op keer gingen de bomen 
dicht en stond het verkeer in de 
verzengende hitte te wachten. Ja 
waarop eigenlijk. Een brug die 
gewoon niet omhoog wilde. De 
slagbomen maar weer omhoog. 
Een monteur van Spaarnelanden 
bracht uitkomst. Met een brand-
slang en Spaarnewater koelde 
hij de brug zover extra af dat de-
ze tegen vier uur weer dienst wil-
de doen. Intussen hadden zich 
een aantal zeiljachten verzameld 
en applaus klonk van de sche-
pen toen zij na een uurtje geduld 
de burg konden passeren. 
Met het teruglopen van de tem-
peratuur zal het probleem met 
een vastzittende brug dit jaar 
waarschijnlijk niet meer voorko-
men. Tenzij augustus nog iets 
aardigs in petto heeft. De boot-
jes zijn niet voor niets uit de stal-
ling gehaald. 
Eric van Westerloo

Puinhoop
Groenendaal
Mijn overbuurman Giel van Waveren heeft een hond. Zijn vrouw 
heeft dezelfde hond, hoe treffend kan het zijn. Giel en zijn vrouw 
Machteld  gingen er een paar dagen tussenuit. En omdat ik vol-
gens de buurt weinig om handen heb word ik wel eens gevraagd 
om tijdens de vakanties iets voor de buren te doen. Pakjes van 
de postbode aannemen, vuilnisbakken langs de weg zetten en nu 
komt daar het oppassen op een hond bij. Niet zomaar een hond, 
een heel grote hond. Naar het ras heb ik niet gevraagd maar het 
lijkt een slagje groter dan een herder. 
Vanaf mijn jeugd heb ik honden gehad maar de laatste acht jaar 
niet meer dus is het weer eens fi jn een hond in huis te hebben. 
Ik verwen hem ( ja, het is een mannetje) te veel met iets lekkers 
buiten zijn dagelijkse maantijd om. In mijn ogen hoort bij het gro-
te verwennen een lange wandeling in het bos. Wij, de hond en ik, 
naar Groenendaal. Naast de parkeerplaats begon het al met een 
hekje. Onbeduidende teksten op het hek. Wel  een hond of niet, 
wel of niet aan de riem. Aan de eerste de beste wandelaar met 
ook een hond gevraagd wat de bedoeling is. “Nou, u mag hier rus-
tig lopen en de hond mag los”. Op het bordje stond dacht ik wat 
anders maar de man in kwestie bevestigde opnieuw dat hij en an-
deren dat ook altijd zo deden en zonder probleem. Wij het hek 
door maar nog geen 30 meter verder een afzetting met palen en 
gaas. Weer wat verder een moderner hekwerk van een fi rma uit 
Lisse. Wat is er met mijn Groenedaal gebeurd, dacht ik? Wat een 
puinzooi, overal ecologische boomstammen en kreupelhout. De 
fl inke hond springt er zo overheen maar laat mij achter op het pad. 
Waar je ook gaat of staat er is altijd wel een hek, hekje of houtwal.
Dan zijn er nog vrolijke plaatjes, rood, wit en blauw. Het schijnt 
dat bij de blauwe paaltjes de hond echt vast moet maar dat heb 
ik maar niet geprobeerd. Waar de witte en rode voor dienen? Wie 
het weet mag het zeggen. Oh ja, sommige hebben een nummer 
andere weer niet. Mijn gedachten gingen jaren terug toen het bos 
het bos nog was. Er moeten ook Hooglanders lopen maar die heb 
ik niet gezien. Het lijkt een grote verwaarloosde troep met een hek 
er omheen. Het zal de ecologische milieu maffi a wel zijn die dit 
prachtig vindt maar voor mij mag het gewoon weer een bos wor-
den dat op gezette tijden eens wordt bijgehouden. De natuur gaat 
haar gang toch wel. Met een kater terug naar huis, de hond moe 
ik moe maar in de vaste overtuiging om de volgende keer de mi-
lieuonvriendelijke auto te nemen op zoek naar een echt bos. Dat 
is kennelijk de bedoeling. 
O. Oosterkroon

Column

Kettingbotsing op de 
Lanckhorstlaan
Heemstede - Bij een ketting-
botsing zijn vorige week woens-
dagmiddag in Heemstede drie 
auto’s tegen elkaar gebotst. Het 
ongeval gebeurde rond half twee 
op de Lanckhorstlaan tussen de 
Bronsteeweg en de Landzicht-
laan. Omdat er mogelijk spra-
ke was van een beknelling werd 
naast twee ambulances en de 

politie ook de brandweer opge-
roepen. Gelukkig bleek er uitein-
delijk niemand bekneld te zitten. 
Twee mannen zijn door ambu-
lancepersoneel behandeld aan 
hun verwondingen. Door het on-
geval was de Lanckhortstlaan 
tussen de Bronsteeweg en de 
Heemsteedse Dreef lange tijd af-
gesloten voor het verkeer. 

Foto: Michel van Bergen





 
06   de Heemsteder  •  7 augustus 2013

Commissie m.e.r. adviseert 
over aanpak Duinpolderweg

In de NRD staat op basis van 
welke uitgangspunten en onder-
zoeken straks het besluit wordt 
genomen over het voorkeursal-
ternatief voor de Duinpolderweg. 
Daarnaast staat in deze notitie 
het selectieproces van de alter-
natieven voor de nieuwe verbin-
ding.  De definitieve  NRD vormt 
het kader voor de Milieu Effec-
ten Rapportage (MER). Beide 
provincies stellen de definitie-
ve  Nota Reikwijdte  in oktober 
vast. Daarin komen  het advies 
van de Commissie m.e.r. en ook 
de 281 eerder ingediende ziens-
wijzen aan bod. Hierna vindt er 
milieuonderzoek plaats voor de 

verschillende alternatieven van 
de Duinpolderweg .
De commissie  is gevraagd om 
onafhankelijk advies te ge-
ven over het proces. In dit ad-
vies houden zij rekening met de 
hoofdlijnen uit de verschillen-
de ingediende zienswijzen. De 
commissie adviseert een aantal 
zaken in het MER nader te bekij-
ken. Zoals de actualiteit van de  
gebruikte  verkeersgegevens. Dit 
betekent dat in de MER een ana-
lyse  komt  van verkeerseffecten 
op basis van de huidige (veran-
derde) economische en ruimte-
lijke ontwikkelingen. Deze  ac-
tualisatie moet inzichtelijk ma-

Regio - De Commissie voor de m.e.r. van de provincie Noord-
Holland heeft een advies uitgebracht over de ontwerp Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de beschreven m.e.r.-
aanpak voor de Duinpolderweg. De Duinpolderweg is de be-
oogde nieuwe verbinding tussen de N206 bij de Zilk en de A4. 
De Commissie is welwillend over de opzet van het onderzoek 
en de selectie van de alternatieven. Zij adviseert daarbij aan-
vullend onderzoek naar de actuele verkeerseffecten, naar de 
milieuverschillen tussen de deel¬gebieden en naar het bestu-
deren van alternatieve oplossingen, zoals openbaar vervoer. 
Doel is dat de provincies Noord- en Zuid-Holland  een goed 
gewogen besluit nemen over een voorlopig voorkeursalterna-
tief.

ken of de gesignaleerde knel-
punten nog aan de orde zijn en 
in hoeverre de voorgestelde al-
ternatieven nog steeds de ge-
wenste oplossing bieden. Verder 
stelt de commissie voor een glo-
bale toets te doen van de milieu 
verschillen tussen verschillende 
alternatieven. 
Tenslotte vraagt de commissie te 
onderzoeken  of er andere mo-
gelijke oplossingsrichtingen zijn 
om het gebied beter bereikbaar 
te maken, zoals openbaar ver-
voer. Dit is al onderdeel van het 
HOV project  corridor Noord-
wijk-Schiphol, maar onvoldoen-
de beschreven in de NRD.
Na het zomerreces buigt de 
stuurgroep Duinpolderweg zich 
over het advies en de ingediende 
zienswijzen. Uiteindelijk bepalen 
Gedeputeerde en Provinciale Sta-
ten van Noord- en Zuid-Holland  
op welke wijze het advies van de 
commissie exact een plaats krijgt 
in het vervolgonderzoek.
Het advies is openbaar en kan 
op de site www.noord-holland.
nl/duinpolderweg  of www.com-
missiemer.nl  na worden gele-
zen.

Buurt-actie bij Ree
Heemstede - In de maand augustus zijn de woningbezitters in 
de buurt Oude dorp - Indische buurt e.o., (zonder nee-nee stic-
ker op de brievenbus) de gelukkige ontvangers van een feli-
citatiekaart van Verfhandel Ree, omdat zij in de buurt-van-de-
maand wonen. Tegen inlevering van deze kaart ontvangen zij 
een maand lang 15 procent korting op het gehele assortiment 
verf, behang en raamdecoratie op de Binnenweg 89. Al 65 jaar 
staat Ree garant voor persoonlijke service en een uitgebreide 
keus in kwaliteitsproducten zoals professionele verven, kalk- en 
krijtverven, Engelse verfmerken, behangvoor jong en oud, shut-
ters, gordijnstoffen en andere raamdecoratie. Kom langs en laat 
je inspireren! Valt uw buurt deze maand niet in de prijzen? Niet 
getreurd, elke buurt komt een keer aan de beurt!

Gefeliciteerd! 
Deze maand geldt onze speciale kortingsactie voor úw buurt!

Raamdecoratie

Vakverf Behang

Gordijnstoffen

Engelse verfmerken

Inspiratiebron

Tegeltableau, aangeboden aan de 
gemeente Heemstede ter gele-
genheid van het vijfentwintigjarig 
jubileum van het gasbedrijf.

Nieuwe editie ‘Heerlijkheden’
Bennebroek - Vanaf deze 
week  is het tijdschrift ‘Heer-
lijkheden’ (nr 157) van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB) weer 
in de boekhandels en via de 
site van de HVHB verkrijg-
baar zijn. Inb deze editie vindt 
u artikelen over de haven, de 
gasfabriek, de plannen voor 
de Oude kerk, de R.K. Leesbi-
bliotheek en de boerderij van 
Bosbeek.

De haven aan de Heemsteedse 
Dreef is een zogeheten zwaaiha-
ven, waar de kolenschepen voor 
de gasfabriek (gebouwd in 1909) 
een draai konden maken. De 
grote gashouders domineerden 
indertijd het beeld ter plekke. 
Toen halverwege de jaren zestig 
iedereen overstapte op aardgas 
werden eerst de gashouders en 

daarna ook de fabriek gesloopt. 
De bouwgeschiedenis van de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein begint al in de veertien-
de eeuw en is af te lezen op de 
balken die het dak steunen. Nu 
wordt een nieuw hoofdstuk toe-
gevoegd: het beter geschikt ma-
ken van de kerk voor concerten. 
U leest erover in dit nummer: 
van de oudste oorkonde tot de 
nieuwste plannen.
In de verzuilde maatschappij van 
vóór de jaren zestig waren veel 
verenigingen gelieerd aan de ge-
loofsgroep waar je toe behoorde: 
of het nou om gymnastiek of to-
neel ging, er was een  rooms-
katholieke en een protestants-
christelijke variant. In Benne-
broek konden de katholieke ver-
enigingen terecht in gebouw De 
Bond en de protestantse in Re-
hoboth. Ook bibliotheken kon-

De Bennebroekse gymnastiekvereniging ‘Oefening Staalt Spieren’.

den een godsdienstige invals-
hoek hebben, zoals in Heemste-
de de R.K. Leesbibliotheek van 
de dames Jonckbloedt, waar je 
uitsluitend kerkelijk goedge-
keurde boeken kon lenen. 
Aan het Raadhuisplein in Heem-
stede is al sinds 1929 een gara-
gebedrijf gevestigd. Vroeger ruk-
te de ziekenauto er uit, was er 
taxiservice en kon je je auto er 
stallen. 
Tot slot in deze HeerlijkHeden 
deel twee van het verhaal over 
het verdwenen Huis te Bijweg in 
Bennebroek en in de serie boer-
derijen een verhaal over de voor-
malige boerderij van Bosbeek, in 
de jaren zestig en zeventig be-
kend als de boerderij van Van 
Schie. 

HeerlijkHeden is verkrijgbaar bij 
de Heemsteedse boekhandels 
en Bruna in Bennebroek en via 
de site www.hv-hb.nl. Het kwar-
taaltijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek kost 4,95 euro.

Open eettafel bij
Jan en Riekie van der Maat
Heemstede - Tijdens de vakan-
tieperiode stellen Jan en Riekie 
van der Maat hun huis voor ie-
dereen open om een hapje mee 
te eten. Het is bedoeld voor ie-
dereen die niet elke dag alleen 
wil eten, die geen zin heeft om 
te koken, die wat gezelligheid 
kan gebruiken en mensen uit de 
buurt wil ontmoeten. ,,Bent u al-
leen of met meer, kom gerust, u 
bent van harte welkom’’, aldus 
Jan en Riekie, die wonen aan 
de Blekersvaartweg 5 in Heem-
stede. Zij bieden u een lekke-
re ambachtelijke maaltijd met 
een glaasje rode of witte wijn 

of een frisdrank, een kopje kof-
fie of thee met iets lekkers toe en 
veel gezelligheid. Met dieetwen-
sen, mits van te voren gemeld, 
wordt rekening gehouden. Zij 
halen u tegen een vergoeding op 
en brengen u weer thuis. Deel-
namekosten bedragen 12,50 per 
persoon. Voor het halen en weer 
veilig thuis brengen rekent men 
3 euro per adres in Heemstede.
Bel, bij voorkeur ee dag van te 
voren maar uiterlijk vóór 11.30 
uur om te reserveren : 023-
5281914. Het huis van Jan en 
Riekie is alle dagen open tussen 
17.00 en 19.30 uur.

Nieuwe computercursussen bij 
Casca vanaf 20 september

Heemstede - Veel mensen ma-
ken gebruik van de onbegrens-
de mogelijkheden van een com-
puter. Bij Casca zijn er mogelijk-
heden om kennis te maken met 
verschillende computerprogram-
ma’s of om uw kennis uit te brei-
den. Voor senioren zijn de cur-
sussen overdag en in een iets 
rustiger tempo. U vindt de com-
puterlessen die starten in sep-
tember in de nieuwe program-
mafolder met de jaaractiviteiten 
die huis-aan-huis in Heemstede 
is verspreid. Mocht u deze folder 
niet hebben ontvangen, dan kunt 
u hem ophalen bij de locaties 
van Casca: de Luifel, Herenweg 
96; activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11; de 
Princehof, Glipperweg 57, of bij 

het Raadhuis of de bibliotheek. 
Alle korte computercursussen 
die later in het seizoen star-
ten vindt u in de folder die be-
gin september uitkomt. Ook de 
seniorwebcursussen – compu-
terlessen die worden gegeven 
door senior vrijwilligers aan leef-
tijdgenoten – starten in oktober. 
Op 17 september geeft Senior-
web een inloopochtend, waar u 
meer informatie kunt krijgen. U 
kunt zich voor alle cursussen al 
tijdens de vakantieperiode opge-
ven of informatie aanvragen. Dat 
kan op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 keu-
ze 1 of via www.casca-cursus.in-
fo. Alle computercursussen wor-
den gegeven bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
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Wie zijn jullie?
“Ik ben WillemTurenhout, 60 jaar 
inmiddels. Ik zit hier met mijn ga-
ragebedrijf sinds 1979, midden in 
het dorp aan het Raadhuisplein. 
We doen reparaties aan alle au-
tomerken en verkopen gebruikte 
wagens. Tot 1996 hoorde bij de 
garage ook een benzinepomp, 
maar daarmee ben ik gestopt 
toen de milieuregulering stren-
gere aanpassingen eisten. De 
grond is kosteloos opgeruimd 
door de Subat, de overkoepe-
lende organisatie, op voorwaar-
de dat ik nooit meer benzine zal 
verkopen. Achteraf was het een 
vrij goedkope manier om van de 
kleine concurrenten af te ko-
men. Het heeft wel even geduurd 
voordat ik het verlies van klan-
ten weer goed kon maken. Veel 
mensen waren gewend om even 
te tanken na een reparatie. Die 
gingen nu ergens anders naar-
toe. Sinds 2006 werkt mijn zoon 
Barry mee in de zaak. Hij is ge-
specialiseerd in de elektronica. 
Samen zijn we een heel goed 
tandem.”
Onze klanten komen 
bij ons, omdat …
“We centraal in het centrum zit-
ten, we snelle en persoonlijke 
service bieden en veel vakken-
nis in huis hebben. De meeste 
van onze klanten krijgen we via 
mond op mond reclame, zo van: 
‘Voor zoiets moet je bij Turenhout 

zijn’. We zijn intussen een begrip 
geworden in het dorp.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Het contact met zoveel verschil-
lende mensen vind ik erg leuk. 
Barry: Je kan iemand echt blij 
maken als de auto weer goed 
rijdt.”
De lastige kanten:
“Ik heb weinig vrije tijd, maar 
dat vind ik niet erg. Op vakan-
tie ga ik toch niet zoveel. Er zal 
toch maar net een klant zijn die 
je nodig heeft en dan ben je er 
niet…Sinds mijn zoon in de zaak 
zit, heb ik wel een extra vrije dag. 
Ondanks de weinige vakanties 
geniet ik echt van het leven.”
Hoe wij omgaan met de
recessie….
“Ik merk wel dat er een recessie 
is, maar meer in positieve dan 
in negatieve zin. Mensen letten 
meer op de centen en zijn de to-
renhoge rekeningen van de dea-
lers zat. Ze weten dat ze bij de 
kleinere garages als die van ons 
goedkoper uitzijn. Wij doen de 
noodzakelijke reparatie en we 
verzinnen er geen onnodige din-
gen bij. In die zin hebben wij er 
dus geen last van.” 
Mijn dierbaarste bezit is……
“Mijn vrouw, we zijn 40 jaar ge-
trouwd. We hebben samen best 
wel wat meegemaakt. Ze heeft 
borstkanker gehad, maar we zijn 
nog altijd samen. Daar doe je het 

Heemstede – Winkels en bedrijven in Heemstede halen mooie 
cijfers bij het publiek. Ook staan ze voortdurend in rijtjes als:  
‘De Beste winkelstraat’ en ‘De leukste winkel van Nederland’. 
Waar in veel dorpen en steden ondernemers noodgedwongen 
de deur moeten sluiten, lijkt het in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze om met de recessie die door de 
overheid inmiddels betiteld is als een economische crisis? De 
Heemsteder maakt nader kennis met enkele van hen en legt 
ze tien indringende vragen voor. 

DEZE WEEK: GARAGE TURENHOUT

voor. Verder natuurlijk mijn zoon 
en mijn kleinkind.”
De zomer van 2013 is voor
mij…..
“Zakelijk en privé een prima zo-
mer. Met het mooie weer ga ik 
samen met mijn vrouw golfen. 
Zij deed het al langer en spoorde 
me aan om mee te doen. Ik zag 
eerst niks in zo’n kakkersport. 
Maar ik ben er inmiddels hele-
maal door gegrepen. Ik zou het 
wel elke dag willen doen.”
Ik heb bewondering voor:
“Eh, goh, wat een gewetens-
vraag, dat zou ik zo gauw niet 
weten….Barry: “Dat vind ik een 
makkelijke vraag: Mijn moeder, 
omdat ze de tijd heeft genomen 
mij op te voeden. En mijn vader, 
omdat hij me de kans heeft ge-
geven om in de zaak te komen 
en dat het allemaal zo lekker 
werkt. Daarnaast heb ik bewon-
dering voor mijn vrouw, voor de 
wijze waarop ze ons kind groot-
brengt. Zie je wel, makkelijk zat 
deze vraag!”
De economische crisis heeft 
wel opgeleverd dat………
“Dat je nog beter je best gaat 
doen en toch weer wat extra ser-
vice gaat geven aan je klanten. 
Het besef dat je de vaste klan-
ten wil houden is bij iedereen 
wel doorgedrongen. Je moet zui-
nig op ze zijn.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“Ik vertrouw erop dat er altijd wel 
een toekomst blijft voor ons be-
drijf. Er zijn meerdere kleine ga-
ragebedrijven in Heemstede en 
die doen het over het algemeen 
goed. Ook voor mijn zoon denk 
ik dat er een goede boterham 
te verdienen is. Mits je service 
biedt en werkt aan de knowhow.
Barry: Als een klant zich bij je op 
z’n gemak voelt, blijft hij terug-
komen.”
Mirjam Goossens

Zingen heeft bij Yvonne Weijers 
altijd de leidraad van haar leven 
gevormd. “Ik ben vroeger be-
gonnen op mijn gitaar met folk-
songs”, legt Yvonne uit. “Vanuit 
Hillegom verhuisde ik naar Am-
sterdam, waar ik gezongen heb 
in diverse popbands met ver-
schillende repertoires. Toen ik 
samen met anderen de band El-
fin Glade oprichtte, ben ik be-
gonnen met het latin repertoire 
van onder meer Astrud Gilber-
to. Later heb ik daar het jazzre-
pertoire aan toegevoegd. Deze 
combinatie van latin en jazz doe 
ik zo’n 20 à 25 jaar en bevalt me 
erg  goed. De combinatie van la-
tin en jazz boeit mij omdat er zo-
veel variatie in zit. Ik zoek ook 
nummers uit waar ik echt wat 
mee heb. De verschillende stijlen 
en ritmes, zoals de cha-cha-cha, 
bolero, bossanova en swing zijn 
mooie afwisselingen.  Ik houd 
namelijk niet van eentonigheid: 
een muziekrepertoire moet nu 
eenmaal zowel het publiek als 
de muzikant blijven boeien.” 
“Wat ik in jazz zo leuk vind, is dat 
iedereen met iedereen speelt”, 
vervolgt Yvonne. “Of het nu de 
vaste bandleden zijn of invallers 
zijn, ze pakken werkelijk alles 
makkelijk op. Het maakt ze niet 
uit of ze in een klein café tegen 
een kleine gage spelen of op een 
groot podium tijdens een festi-
val. Ze zijn altijd enthousiast: al-
les draait om lekker muziek ma-
ken.  Ik zoek en vind binnen de 
band snel een ‘klik’, omdat je de-
zelfde passie voor muziek deelt. 
Daarnaast maak je als muzikant, 
net als in andere kunstvormen, 
ontwikkelingen door. Op dit mo-
ment volg ik weer een muziek-
opleiding. Ik word hierdoor weer 
geprikkeld tot nieuwe inzich-
ten en vind nieuwe inspiratie. Je 
gaat experimenteren en kijkt op 
een andere manier naar je stem. 
Zo kun je je zang verdiepen en 
intenser maken. Je blijft altijd 

in ontwikkeling, dat geldt  ze-
ker voor creatieve beroepen. Ik 
zie dit bijvoorbeeld ook bij mijn 
man Geek Zwetsloot, die foto-
graaf is en bij onze zoon Joris, 
hoe die zich ontwikkelt op het 
gebied van de journalistiek.  Ook 
het contact met je publiek is be-
langrijk: ‘it takes two to tango’.  
Ik vind het fijn als ik voel dat ik 
iets bij het publiek overbreng. Ik 
geef mezelf helemaal als ik zing 
en voel het als ik op een bepaald 
moment een snaar raak bij het 
publiek. Dat is waar je het al-
lemaal voor doet: je wilt men-
sen mooie muziek geven, zodat 
ze ervan genieten en een gevoel 
herkennen bij zichzelf.  Zingen is 
ook het moment dat je met je-
zelf samenvalt. Dit voel je ook in 
het contact met het publiek”, al-
dus Yvonne.
Donderdagavond 15 augus-
tus, tussen half zeven en negen, 
zingt Yvonne Weijers op het po-
dium op het Klokhuisplein (ach-
ter de Grote Kerk) in Haarlem, 
tijdens Haarlem Jazz & More. 
Yvonne Weijers vult nog aan: “Ik 
moet de organisatie van Haarlem 
Jazz & More nog even een pluim 
geven. Vorig jaar organiseerde zij 
voor het eerst in zeer korte tijd, 
nadat Haarlem Jazz was weg-
gevallen, Haarlem Jazz & More. 
Toen zat er echter nog geen jazz 
in. Dit jaar echter is hiervoor een 
speciaal podium neergezet en 
dat doet recht aan Haarlem als 
Jazzstad.”

Wilt u meer informatie over 
Yvonne Weijers of haar boeken, 
belt u dan 06 - 524 18 155 of kijk 
op haar website www.yvonne-
weijers.nl. Een e-mail sturen kan 
naar: yvonne@yvonne weijers.
nl.  Haarlem Jazz & More  vindt 
plaats van 15 tot en met 17 au-
gustus aanstaande. Meer infor-
matie is te vinden op: www.haar-
lemjazzandmore.nl.
Bart Jonker

Heemstede/Haarlem - Donderdagavond 15 augustus brengt 
zangeres Yvonne Weijers haar prachtige latin- en jazzreper-
toire ten gehore op het podium van het Klokhuisplein in Haar-
lem, tijdens Haarlem Jazz & More.  Met haar warme timbre in 
haar stem weet de getalenteerde Yvonne als vanouds haar pu-
bliek altijd te verrassen. Een gesprek met deze veelzijdige zan-
geres uit Heemstede.

Yvonne Weijers zingt op 
Haarlem Jazz & More

“Je blijft altijd in 
ontwikkeling”

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...
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Op pad in de regio, nét buiten Heemstede
Schaduw en koelte in het bos nabij ’t Panneland

We beleven volop zomer in het land. Zelfs met zulke hoge temperaturen dat mensen liever voor een plek-
je aan het water kiezen dan rond te wandelen in bos en duin. Toch biedt het bos juist ook verkoeling. 
Wandelaars moeten wel even een tandje terugschakelen maar eenmaal in een rustig tempo is het aan-
genaam onder de bomen. Het gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen dat je betreedt bij de 
ingang ’t Panneland, is het oudste deel van het natuurgebied. Hier vind je bomen, struiken en gras. Wie 
de rondwandeling kiest van 5 kilometer loopt een groot deel in schaduwrijk gebied. Met tussenpozen 
want het pad voert ook naar het zuiden waar bomen plaatsmaken voor uitgestrekte vlakten die wel op 
savannes lijken. Camera meenemen want fotogeniek is dit gebied zeker. Een wandeling van een uur le-
vert al gelijk een ontmoeting op met een jong damhert dat gretig aan een laaghangende tak knabbelt. 
Verder is het een vlinderrijk gebied. Als je op een door de weekse middag de rust van het duingebied 
zoekt, kom je volledig aan je trekken. Buiten de paden wandelen mag met de nadruk op wandelen, want 
hoewel het niet is toegestaan gaan toch soms fietsers het gebied in. Wie meer wil weten over de Am-
sterdamse Waterleidingduinen bezoekt de website: www.awd.waternet.nl.
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Vrijdag 30 augustus
17:30 uur tot 19:00 uur
Openings-act Fireball Express
Oude Heemsteedse rockers in actie tegen prostaatkan-
ker: Fireball Express speelt voor Blue Ribbon. De rock-
band Fireball Express had niet meer gespeeld sinds 
eind jaren ‘70. De band kwam weer bij elkaar toen bij 
zanger en gitarist Matthijs van Hall (58) prostaatkan-
ker werd vastgesteld. Onlangs presenteerde de band 
hun CD en de videoclip van single “Life can’t bring me 
down”. De opbrengst van de CD is voor Blue Ribbon, 
een organisatie die aandacht vraagt voor prostaatkan-
ker en de taboes daar omheen. 
De Fireball Express begon als schoolband van het Ken-
nemer Lyceum, en had in de jaren ‘70 hooguit wat loka-
le bekendheid in Haarlem en omstreken. De band viel in 
1980 uit elkaar toen gezinnen en carrières een hogere 
prioriteit kregen. Naar aanleiding van de diagnose van 
Matthijs van Hall kwam de band weer bij elkaar, in vrij-
wel de oorspronkelijke bezetting: naast Matthijs zijn dat 
gitarist Hans Boldingh (56), drummer Arnout van Hall 
(56), toetsenist Charles van der Hoog (57) en de nieuwe 
bassist Erick Vloeberghs (60). Als gast speelt Matthijs’ 
zoon Rutger (28) mee op sax. De eigen songs uit de ja-
ren ’70 zijn nu alsnog op een CD gezet in de Voodoovox 
studio’s in Haarlem. De Fireball Express speelt stevige 
rock, die ook blijkt aan te slaan bij een jonger publiek, 
en heeft ook covers uit de jaren ’60 en ’70 op het reper-
toire. De tekst van de single “Life can’t bring me down” 
is geschreven in 1977, en blijkt nog altijd goed te pas-
sen: voorlopig krijgt de kanker Matthijs er niet onder. 
De videoclip van regisseur Riske de Vries is opgenomen 
in het Spaarne ziekenhuis en op lokatie in Ruigoord, dat 
dezer dagen zijn 40-jarig bestaan viert. Op YouTube en 
de Facebookpagina van de Fireball Express is de clip te 
zien en te horen.
De opbrengst van de CD komt ten goede aan Blue Rib-
bon. Deze organisatie vraagt aandacht voor prostaat-
kanker, de meest voorkomende kanker bij mannen. In 

Nederland krijgen per jaar ongeveer 10.000 mannen de 

diagnose prostaatkanker. Jaarlijks sterven er ruim 3.000 
mannen aan de gevolgen van prostaatkanker. Dat is 
evenveel als het aantal vrouwen dat overlijdt aan borst-
kanker. Hoewel de ziekte vooral voorkomt bij oudere 
mannen, wordt hij helaas steeds vaker bij jongere man-
nen vastgesteld. Met een simpel bloedonderzoek (PSA-
waarde) kan worden bepaald of een man verdacht 
wordt van prostaatkanker. Blue Ribbon is opgericht om 
de bewustwording hierover te vergroten en prostaat-
kanker net zo bespreekbaar te maken als borstkanker.

19:00 uur tot 20:00 uur
Offi ciële opening Heemstede live door
Paul van Riek
Ervaren spreekstalmeester Paul van Riek neemt u in en-
kele korte toespraken doorspekt met humor en muziek 
mee langs het programma, de visie, de achtergronden 
vele andere facetten van Heemstede live!

20:15 uur tot 21:20 uur
Maverick
Leadzanger Ralph Geels groeide op in Heemstede. Af-
studerend aan het conservatorium in 2011 was Ma-
verick zijn afstudeerproject. Nu speelt Maverick op 
Heemstede live! en daar zijn we apetrots op. De ‘co-
ming up topper’ waar heel Nederland gegarandeerd 
nog meer van zal horen. 
Maverick is het stoutste jongetje van de klas. Met in-
vloeden als Prince, Jamie Lidell en James Brown komt 
Ralph en zijn band maar voor één ding; Een feestje 
bouwen! Maverick presenteerde recent zijn nieuwste 
streek; de EP “Here Comes Trouble!”.  Een show waarbij 
het heel moeilijk zal zijn om stil te blijven staan.

Vanaf 21:30 uur
Hooter tooter band

9-mans Pop en Soul coverband met bandleden uit 

Heemstede.
Sinds 1999 worden er in binnen en buitenland hoog-
missen verzorgd, waar binnen het evangelie van de 
Hooter Tooterband Soul with a capital S en The Funk 
is on the One de gospels zijn. In een Inferno van Dis-
co, een clash van covers, een uitgebalanceerd geluid 
met kick en bass en een onmetelijke hoeveelheid ener-
gie worden toehoorders bekeerd. Dus, “Make The In-
ternational P-funk sign” en geef gehoor aan de legen-
darische woorden van Jenna Jameson: Come on baby, 
let’s do it on the fl oor.

Zaterdag 31 augustus
Vanaf 16.00 uur, kinderprogramma waar de pappa’s 
en de mamma’s ook blij van worden.
17:00 uur tot 19:00 uur, Smartlappen festival. Meeblè-
ren en inhaken met oude smartlappen.
19:00 uur tot 20:30 uur, DJ Bert Coster & lady friends. 
Terug bij Heemstede live en niet voor niets…
Vanaf 21:00 uur, Jamento. Dé superband bekend van 
Haarlem jazz en Amstel live experience .

Samen sterk
Met veel aandacht en een luisterend oor hebben de 
vrienden van Heemstede de sympathie gewonnen van 
de gemeente, de sponsors, de vrijwilligers en niet op 
de laatste plaats de omwonenden van het Wilhelmina-
plein. In de aanloop van Heemstede live 2013 bleek dat 
tijdens de openings-act op vrijdag de 30e tevens een 
bruiloftsceremonie is in de Wilhelminakerk is. 
De organisatie zet zich er graag voor in om deze niet te 
verstoren en heeft het programma zodoende iets aan-
gepast. De organisatie rekent op de medewerking van 
de feestgangers. Hoe? Zorg dat u erbij bent. Dit heeft u 
nog nooit meegemaakt!

Heemstede - Terwijl de discussies over het Wilhelminaplein 
vaak gaan over wat het vroeger ooit geweest is kan Heem-
stede dankzij recente ontwikkelingen heel trots zijn op dit 
prachtige, intieme plein. Stadsherstel Amsterdam ontfermt 
zich over het monumentale Pandahof, de winkeliers plaats-
ten op eigen gelegenheid schitterende bloembakken, Café 
de 1ste Aanleg verzorgt jaarlijks de gezellige Koning(inne)
dag en stichting De vrienden van Heemstede organiseert 
op 30 en 31 augustus voor de derde maal Heemstede live! 
Geen groots opgezet evenement met pretenties maar een 
uit de kluiten gewassen pleinfeest met muziek voor jong 
en oud en gratis toegankelijk. Heemstede live wordt uit-
sluitend gepromoot binnen de grenzen van de gemeen-
te Heemstede. De keuze voor de artiesten is zeer lokaal. 
Graag stellen we ze aan u voor:

    Het Wilhelminaplein in volle glorie

 Heemstede live!

De Fireball Express met bovenaan Matthijs van Hall.

Introductie Zhan Zhuang Chi Kung bij Casca
Heemstede - Dinsdag 27 au-
gustus wordt bij Casca in de Lui-
fel een introductieles Zhan Zhu-
ang Chi Kung gegeven. Zhan 
Zhuang Chi Kung is een holis-
tische trainingsmethode, ont-
wikkeld in China. Zhan Zhuang 
Chi Kung betekent vrij vertaald 
“Staan als een Boom”. Omdat u 
Zhan Zhuang staand, lopend, 
zittend en liggend uit kunt voe-
ren, is het vaak toepasbaar in het 
dagelijkse leven. 
Deze trainingsmethode is voor 
gezonde mensen de mogelijk-

heid om die gezondheid te be-
houden en te versterken. Min-
der gezonde mensen kunnen 
met Zhan Zhuang stap voor stap 
hun vitaliteit herwinnen. Oude-
ren houden met Zhan Zhuang 
contact met jeugdige veerkracht. 
In de lessen wordt het trainen 
van de staande houdingen af-
gewisseld met bewegende Zhan 
Zhuang oefeningen. Op een 
vriendelijke manier trainen we 
om stilte, lichaam en geest bij 
elkaar te brengen, wat een die-
pe werking heeft op gezondheid. 

Hoewel dit te eenvoudig lijkt om 
waar te zijn, blijkt het een fasci-
nerende en opmerkelijk effectie-
ve manier van oefenen. Energie 
is de grondstof voor alles.
U kunt zich al in de vakantie aan-
melden voor de introductie Zhan 
Zhuang Chi Kung op dinsdag 27 
augustus. De cursus start aan-
sluitend op dinsdag 3 september 
van 19.00 tot 20.00 uur. Introduc-
tie en cursus zijn bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kijk op www.casca.nl. Aan-
melden kan ook telefonisch op 

werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 keuze 1, of bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 

Het Heemstede live!
nazomer muziekfeest is
op 30 en 31 augustus 

op het Wilhelminaplein
in Heemstede.

Meer informatie via
www.heemstedelive.nl.



Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

• Tentoonstelling over 
Groenendaal in het Heem-
steedse raadhuis.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Diversen
Dinsdag 13 augustus
• Workhop ‘Geluk zit in 
een klein boekje‘ in Biblio-
theek Heemstede, 14.00-16.00 
uur. De workshop is voor vol-
wassenen. Aanmelden: 023-
5115300.

Zondag 25 augustus
• Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede. Standhouders 
kunnen zich nog aanmelden: 
info@janvangoyenstraat.nl.

Vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus
Het Heemstede live! nazomer 
muziekfeest is op 30 en 31 
augustus  op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Meer in-
formatie via www.heemstede-
live.nl.

Woensdag 4 september
• Workshop ‘Communi-
ceren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Info: www.cjgheemstede.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 10 augustus
• Zinderende Zomerexposi-
tie in de Waag aan het Spaarne 

Agenda
Cultuur

in Haarlem, werk van leden 
van kunstvereniging Sta-Art 
uit Alphen aan de Rijn.
Informatie: www.kzod.nl.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen er-
van verboden worden. 
Voor de ander staat juist het 
verbod op de hoofddoek sym-
bool voor onderdrukking en 
moet iedere vrouw zich vol-
gens haar eigen overtui-
ging kunnen kleden. Sander 
Stoepker (47) fotografeerde 1 
vrouw, moslima Boutaïna Az-
zabi, met 100 van haar hoofd-
doeken. Ze studeerde Com-
municatie aan de Hogeschool 
Utrecht en werkt bij Al Jazee-
ra. 

Tot en met 25 augustus
• Expositie rond Frans Hals 
in De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Informatie: www.
kzod.nl.

• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.
Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

Tot en met 30 augustus
• Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te bezich-
tigen van 9.00 tot 17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom.
In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 

weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 
den steeds meer naar de 
grens tussen figuratie en ab-
stractie.

Tot en met 31 augustus
• Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door 
kleurblindheid schildert Arie 
volledig op gevoel. Te zien 
in bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1. Gratis toeganke-
lijk, tijdens openingsuren.

Tot en met september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

Tot en met 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Tot en met 23 september
• Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

Muziek
Zaterdag 10 augustus
• Pianoconcert Paul Geysel 
in de Doopsgezinde Kerk aan 
de Grote Houtstraat in Haar-
lem, 17.15 uur. Entree gratis, 
na afloop collecte.

Woensdag 14 augustus
• Urker Mans Forma-
tie zingt in de Grote Kerk 
Zandvoort, Poststraat 1. Aan-
vang: 19.30 uur. Kerk open om 
18.45u. Reserveer vooraf uw 
kaarten via www.martinmans.
nl of bel 06-25391903. De toe-
gang bedraagt 20,= en bij re-
servering 17,50. Kinderen t/m 
11 jaar betalen 5,=.

Donderdag 15, vrijdag 16
en zaterdag 17 augustus 
• Haarlem jazz met diver-
se optredens. Op 17 augus-
tus jammen jazzmuzikanten 
voor de wereldvrede, ‘Jam-
ming4Peace’. Burgemeester 
Schneiders geeft om 14.15 uur 
het startsignaal op het Nieuw 
Kerksplein. Oproep aan trom-
pettisten, trombonisten en 
saxofonisten om mee te jam-
men op de speciaal geschre-
ven ‘MasterPeace Blues’ www.
jamming4peace.com.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is om 
de conditie en de spieren soe-
pel te houden.
Van 19.00 uur tot 
20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 

vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Zaterdag10 augustus
• Laatste kunstmarkt in 
Spaarndam, 10.00-17.00 uur.

Zondag 1 september
• Amnesty International 
organiseert mensenrech-
tenwandeling in Haarlem. 
Aanmelden bij Tiny Ribbens, 
Secretaris Amnesty-groep 
Haarlem e.o., 023-5332083 of 
E. tiny.ribbens@xs4all.nl
De start is bij Café Thuys van 
het Dolhuys, Schotersingel 2. 
Ingang aan de achterkant van 
het gebouw.
Verzameltijd:  tussen 12.15 en 
12.30 uur. De wandeling duurt 
ongeveer 60 minuten en ein-
digt op de Grote Markt. Deel-
namekosten zijn drie euro per 
persoon, incl. kop koffie of 
thee. Per wandeling kunnen 
maximaal vijftien wandelaars 
deelnemen.

Werk van Ron van Bruggen.

Waagexpositie rond Frans Hals
Heemstede - Het jaar 2013 
staat de culturele kaart in Haar-
lem geheel in het teken van 
Frans Hals. Niet alleen door de 
recente jubileumtentoonstelling 
in het Frans Hals Museum doch 
tevens door allerlei nevenactivi-
teiten die het afgelopen half jaar 
onder de noemer Frans Hals Fes-
tival plaats vonden. Een veertien-
tal leden van kunstenaarsvereni-
ging KZOD (Kunst Zij Ons Doel) 
hebben zich hierbij aangesloten 
en tonen de komende weken in 
augustus hun werk onder de titel 
Frans Hals Verbeeld in de Waag 
aan het Spaarne. 

Het werk van de 14 beeldend 
kunstenaars afkomstig uit de ge-
hele regio (Bloemendaal, Haar-
lem, Heemstede, Heemskerk en 
IJmuiden) is voornamelijk gein-
spireerd door drie befaamde 
schilderijen van Frans Hals te 
weten “Het Banquet”, “De Luit-
speler” en “De Regentes”. Het 
merendeel van de exposan-
ten koos een van deze drie wer-
ken als inspiratiebron.Ter verdui-
delijking zijn afbeeldingen van 
de oorspronkelijke werken van 
Frans Hals in de expositieruim-
te aangebracht. Mary Admiraal, 
Loes Stalpers, Maurice Ploem, 
Albert Rollich en Leo van Velzen 
geven op geheel uiteenlopende 
wijze hun eigentijdse visie op het 
schilderij “De Luitspeler”. De wij-
ze waarop een drietal exposan-
ten hun interpretatie van het be-
faamde schilderij “Het Banquet” 
geven kan men gerust contras-
terend noemen: fotografe Odi-
le Bosch doet dit op een humo-
ristische, bijna satirische wijze, 
Frank Donkers uit Utrecht heeft 
zich in z’n werk in wazige con-
touren op de hoofdpersoon ge-
concentreerd terwijl Griet Hal-
bertsma in haar werk de onver-
mijdelijke molensteenkragen ab-
straheert. Het schilderij “De Re-

gentes” wordt door Rob van 
Bruggen op een bijkans klas-
sieke wijze verbeeld terwijl Mar-
ja ten Hoorn als speelse vari-
ant haar Hond met Molensteen-
kraag toont. Voorts zijn er nog 
bijzondere werken te bewonde-
ren van Arjan Bosch, Walter van 
Dieren, Anna Fokkema en Ellen 
Wolff. De gekozen titel voor de-
ze tentoonstelling blijkt heel toe-
passelijk te zijn: de variatie in de 
werken geeft een levendig en 
beweeglijk beeld, een omschrij-
ving geheel in de sfeer van de 
werken van Frans Hals.    
Deze bijzondere tentoonstel-
ling is vanaf donderdag 8 au-
gustus tot en met zondag 25 au-
gustus te bezichtigen in de his-
torisch expostieruimte van de 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem 
(openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur). 
De officiele opening vindt plaats 
op zondag 11 augustus om 16.00 
uur waarbij de Haarlemse Stads-
dichter Nuel Gieles een geheel 
eigen ode aan Frans Hals zal 
brengen. (zie ook: www.kzod.nl)
Jan Reijnders
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In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Verspreiding gemeenteplattegrond
Deze week wordt weer de gemeenteplattegrond 
van Rijnland Plattegronden verspreid in Heemstede.
Mocht u op 12 augustus nog geen plattegrond 

hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen 
met de verspreider, e-mailadres l.burrekers@ziggo.nl 
en/of telefoonnummer 0412-62 88 86.

Alles over opvoeden en opgroeien

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Ans Posma
In de maanden augustus en september is in de 
publiekshal werk te zien van Ans Posma. Haar 
werk is veelal abstract. Haar voorkeur gaat uit naar 
stillevens.

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!

Tentoonstelling 100 jaar Wandelbos 
Groenendaal
Deze maand is de informatieve en unieke 
tentoonstelling “100 jaar Wandelbos Groenendaal” 
nog te zien in de burgerzaal.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen. 

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien in Heemstede 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. 
De medewerkers weten de weg naar de juiste 
instantie en helpen u graag bij het vinden van het 
antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00-12.00 uur
woensdag:14.00-17.00 uur
vrijdag gesloten

Vaartuig zonder melding in 
gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een witte kajuitjacht met de naam Durcy Nelly’s 
aangetroffen in de gemeentelijke haven langs 
de zijde van de Havenstraat ter hoogte van 
huisnummer 47. 
De gemeentelijke haven is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. 
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 14 augustus 2013 de gelegenheid om zijn 
vaartuig uit de gemeentelijke haven te verwijderen. 
Indien de eigenaar een ligplaats inneemt buiten de 

gemeentelijke haven aan openbare grond, wordt er 
op gewezen dat dit slechts is toegestaan met een 
vergunning.
Indien het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet uit de gemeentelijke haven is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
weggesleept naar de bewaarhaven van Amsterdam 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
rechtmatige eigenaar kan zijn vaartuig dan ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten, waaronder 
taxatie-, sleep- en opslagkosten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

100 jaar Wandelbos Groenendaal



Omgevingsvergunningen
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Duin en vaart 8 het wijzigen van de voorgevel 

en uitbreiden 1e verdieping Wabonummer 5824, 
ontvangen 4 juli 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel 

en uitbreiden 1e verdieping Wabonummer 
5824, ontvangen 4 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 

Wabonummer 5000, verzonden 30 juli 2013. 
- Jan van Goyenstraat 2 het wijzigen van 

het gebruik van een winkel naar een 
daghorecabedrijf en het plaatsen van reclame 
Wabonummer 4588, verzonden 31 juli 2013. 

- Zandvoorter Allee 25 het verbouwen van een 
woonhuis Wabonummer 6030, verzonden 2 
augustus 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 4 het stucen en wit 
schilderen van het woonhuis Wabonummer 
5426, verzonden 2 augustus 2013.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 98 het plaatsen van een 

erfafscheiding Wabonummer 6085, ontvangen 
21 juli 2013. 

- Claus Sluterweg 8 het kappen van 1 conifeer 
Wabonummer 6241, ontvangen 24 juli 2013.

- Herenweg 5 nieuwbouw Zorgwijk 
Hartekampterrein Wabonummer 6257, 
ontvangen 26 juli 2013. 

- Frans Lisztlaan 34 uitbreiding op 1e verdieping 
en constructieve wijziging op de begane grond 
Wabonummer 6268, ontvangen 26 juli 2013. 

- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
houten fietsenberging Wabonummer 6355, 
ontvangen 30 juli 2013. 

- Meerweg 37 het kappen van een zeeden 
Wabonummer 6356, ontvangen 31 juli 2013. 

- Franz Leharlaan 139 het kappen van een berk 
Wabonummer 6357, ontvangen 31 juli 3013. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2013 vastgesteld. 
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht in werking per 14 mei 2013. Het 
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 

Heemstede 2012 is per 14 mei 2013 vervallen.
Het aanwijzingsbesluit ligt tot en met 30 oktober 
2013 ter inzage op het gemeentehuis en bij 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aan 
de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Het 
aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook 

digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te 
Bennebroek, telefoonnr. (023) 512 60 66.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2013

Ontheffing na zonsondergang in Groenendaalse bos
Het college heeft op 30 juli 2013 besloten een 
ontheffing te verlenen aan de WABO Scouting van 
het verbod na zonsondergang in het Groenendaalse 
bos te verblijven (artikel 5:33a APV), te weten in 
het scoutinggebouw en voor zover nodig om het 

scoutinggebouw te betreden en te verlaten.
Tevens heeft het college de WABO Scouting 
privaatrechtelijk toestemming verleend om tien keer 
per jaar in het Scoutinggebouw te overnachten.

Dit besluit ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het raadhuis en is ook te raadplegen op 
onze website www.heemstede.nl , via ‘politiek en 
organisatie’ onder de besluiten van het college van 
30 juli 2013.

Op 31 juli 2013 heeft de burgemeester besloten 
een vergunning te verlenen aan de Stichting 
Vrienden van Heemstede voor het houden van 
een evenement genaamd “Heemstede Live” op het 
Wilhelminaplein op vrijdag 30 augustus 2013 van 
15.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag 31 augustus 

2013 van 15.00 uur tot 01.00 uur.
Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 
30 augustus 2013 tot en met zaterdag 31 augustus 
2013. De Cloosterweg (tussen Molenwerfslaan en 
Wilhelminaplein) en de Camplaan (tussen Bosboom 

Toussaintlaan en Wilhelminaplein) mogen eveneens 
afgesloten worden. De route Nic. Beetslaan naar 
Voorweg en Achterweg blijft vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Evenement

Op grond van artikel 26, lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen maakt het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland is gewijzigd. De 
regeling is verplicht op grond van artikel 9 Wet 

veiligheidsregio’s. De regeling is gewijzigd op het 
punt van de directiestructuur en de totstandkoming 
van bestuursrapportages.
De wijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden 
na besluitvorming door de colleges en raden van 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
De regeling ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwe Verordening incidentele subsidies ouderenbonden
Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad de 
Verordening incidentele subsidies ouderenbonden 
vastgesteld. 

De Verordening is, met terugwerkende kracht, met 
ingang van 1 juli 2013 in werking getreden. De 
Verordening structurele subsidies ouderenwerk 
2009 is per diezelfde datum ingetrokken.

De Verordening ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Verordening is ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.



Gildewandeling ‘Tussen 
Spaarnhoven en Jan Gijzen’
Regio - Op dondermiddag 15 
augustus is er weer een gilde-
wandeling in Haarlem-Noord. 
In deze wandeling neemt 
stadsgids Hans Hulsbergen u 
mee naar het gebied dat vroe-
ger het zuidelijk deel van de 
“Heerlijckheid” Schoten (nu 
deel Haarlem-Noord) betrof. In 
grote lijnen betreft het de om-
geving direct links en rechts 
van de Rijksstraatweg tussen 
Spaarnhovenstraat en Jan Gij-
zenvaart.
U hoort interessante infor-
matie over gebouwen en lo-
caties met speciale aandacht 
voor de dramatische gebeur-
tenis waaraan het oorlogsmo-

nument op de Jan Gijzenbrug 
herinnerd. Dat alles wordt af-
gewisseld met kleurrijke anek-
dotes. 

Vertrek om 14.00 vanaf Rijks-
straatweg/hoek Spaarnho-
venstraat. Aanmelden voor de 
wandeling is noodzake-
lijk tussen 9.00 – 10.00 uur 
en 18.00 – 19.30 uur op te-
lefoonnummer 06-16410803 
of per e-mail: gildewandelin-
gen@gmail.com. Duur van 
de wandeling circa ander-
half uur. Kosten 3 euro per 
persoon. Wandelen met een 
gids kan ook per groep of in-
dividueel.

Inwoner Haarlem wint 137.843 euro 
bij Eén tegen 100
Regio - Haarlemmer Merijn de 
Brey werd zondagavond de ge-
lukkige winnaar van 137.843 
euro. Aan de zijde van NCRV-
presentatrice Caroline Tensen 
speelde hij dit bedrag bij elkaar 
in het Nederland 1-programma 
Eén tegen 100.

In de wekelijkse spelshow neemt 
een kandidaat het op tegen hon-
derd mensen in het publiek. Ca-
roline Tensen, ambassadeur van 
de Postcode Loterij, stelt vragen 
over de meest uiteenlopende on-
derwerpen. Hoe meer mensen 
uit het publiek het antwoord fout 

hebben, hoe meer geld de kan-
didaat kan winnen.
Eén tegen 100, een programma 
van de Nationale Postcode Lo-
terij met daarin aandacht voor 
goede doelen, is iedere zondag-
avond te zien bij de NCRV op 
Nederland 1 om 21.20 uur. 

Kaartkluis voor de 
gehandicaptenparkeerkaart 
Regio - In diverse media is er al aandacht aan besteed: de zéér 
sterke stijging van het aantal diefstallen van gehandicaptenparkeer-
kaarten (GPK) uit auto’s. De kaarten zijn een fel begeerd object en 
worden dan ook voor zeer hoge geldbedragen verkocht. De kaart is 
persoonsgebonden, maar kan in elke auto worden gebruikt. De ge-
volgen van diefstal zijn zowel op financieel gebied als op emotioneel 
vlak groot. Niet alleen hebt u te maken met hoge kosten voor het 
herstel van uw auto, ook het veiligheidsgevoel is na diefstal aange-
tast. Om diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart te voorkomen, 
is er de kaartkluis. Deze bestaat uit twee delen: de houder zelf waar 
de gehandicaptenparkeerkaart in geplaatst kan worden en een beu-
gelslot die aan het stuurwiel vastgezet kan worden. De Kaartkluis is 
verkrijgbaar in de Thuiszorgwinkels en op www.vegro.info. Voor in-
formatie over de adressen kunt u bellen met het 0800 - 2887766 
(gratis) of kijken op www.vegro.info. 

Meeneem 
Maaltijd-service 

Eethuis de 
Luifel

Heemstede - Na de vakantie 
start Eethuis de Luifel met een 
nieuwe service. U kunt iedere 
doordeweekse dag het hoofd-
gerecht van de dag tot 10.00 uur 
bestellen en het bij de Luifel op-
halen tussen 5 uur en half 7. De 
dagelijks vers bereide maaltijd 
wordt verpakt en kan zo in de 
magnetron worden opgewarmd. 
Het menu van de week vindt u 
op www.casca.nl of op de Face-
bookpagina van Casca. Kosten 
per gerecht 7,25.
Reserveren kan nu al voor het 
menu vanaf maandag 12 augus-
tus.
Informatie opvragen en reserve-
ren kan van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur: te-
lefoon 023-548 38 28 kies 1 of bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.

Maak de Lama 
in u los!
Heemstede - Nieuw na de zo-
mer bij Casca is de cursus The-
ater-improvisatie. Als u de La-
ma’s, De Badgasten, De Grote 
Improvisatieshow ziet, denkt u 
dan ook: Waar halen ze het van-

daan? In deze cursus leert u alle 
bagage overboord te gooien om 
vrijelijk te kunnen improviseren. 
De cursus start donderdag 3 ok-
tober van 20.00 tot 22.00 uur bij 
Casca in de Luifel. Aanmelden 
kan op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 keuze 
1, of bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Zie verder kader 
‘Bezwaar’.
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