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Stemgever van mensen die hun mond hielden

Expositie Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting in Burgerzaal
Heemstede – Een veelgehoord 
statement bij de opening van 
de expositie van Heemstede-
naren onder Japanse bezetting, 
dinsdag 11 augustus, is: “Die 
atoombommen hebben onze le-
vens gered”. Maar op 15 augus-
tus is het 70 jaar geleden dat 
de bommen wel twee Japanse 
steden vernietigden. Op de ve-
le kampen in Indonesië drong 
maar langzaam door dat er een 
vrede op komst was. Nog erger 
was wat daarna kwam. De ber-
siap. De weken na de Japanse 
capitulatie waren merkwaardig 
luchtledig tussen opluchting en 
vrees. Moeilijk uit te leggen als 
je de Japanse bezetting in Ne-

derlands-Indië niet hebt meege-
maakt. Juist de maanden ná het 
einde van de oorlog in augus-
tus 1945 waren de meeste be-
dreigende en sinistere. Er was 
geen Nederlands leger, de In-
donesische revolutie kreeg ge-
stalte, de Japanners moesten de 
Nederlanders bewaken. Zij die 
overleefden, repatrieerden naar 
Nederland waar men met eigen 
sores geen aandacht had voor 
die onbekende oorlog en haar 
slachtoffers.

Wethouder Christa Kuiper open-
de dinsdag de expositie van zes-
tien foto`s van overlevenden van 
kampen in Indonesië, waaron-

der tien Heemstedenaren waren. 
Zij zijn gefotografeerd door Edith 
Lambermon als afstudeerproject 
voor de Vakopleiding Fotogra-
fie. Zestien ingetogen portret-
ten van overlevers van de Jap-
penkampen, met hun verhaal. 
U kunt ze tot 29 augustus be-
kijken en lezen in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. Edith vertel-
de over haar moeder, ook overle-
vende, zij overleed in 2011, over 
het belang van het verhaal door-
vertellen over de vier jaren die zij 
van hun leven gemist hebben, 
gestolen is.  Helen Smit-Scheffe-
ner (82) vertelde over haar bele-
venissen in de kampen, de trein-
reizen in hete wagons zonder ra-
men en eten, als kind de goede 
tijden in de kampen met voed-
sel en kinderen om mee te spe-
len. Maar altijd en eeuwig dat 
onderdanige groeten en buigen 
voor de Japanner als die langs-
kwam, was angstig. Boog je niet 
dan kreeg je slaag en waagde 
het niet om de Japanner aan te 
kijken. De bevrijding die ze ziek 
meemaakte, het bericht dat haar 
vader nog leefde... De terugkeer 
in Nederland in april ‘49. Vrese-
lijk, jaren niet op school geweest, 
kwam Helen op de Crayenester-
school, ze kon er niet rustig zit-
ten, werd gepest. Ze kon daar-
na studeren op de Sociale Aca-
demie, werkte bij diverse organi-
saties en had een eigen cursus-
bureau, zij vertelt nu haar ver-
haal op scholen. Ze is de stem-
gever van mensen die hun mond 
hielden.
Ton van den Brink 

Heemstede - Een echte zomerbloem is de Hibiscus. Je 
ziet ze in vele tuinen, divers van kleur. Ze zijn prachtig. De 
soort op de foto is de Bleu Chiffonis. Een dubbelbloemi-
ge Hibiscus en redelijk nieuw. De Hibiscus bloeit wel tot 
september. Deze kleur is mooi roze/paars met halfgevul-
de bloem en rood hart. De tuinhibiscus komt oorspronke-
lijk uit Klein Azië. Ze houden wel van een beetje vocht en 
warmte. In sombere dagen geven ze een lichtpuntje in je 
tuin. Het mag een statige bloem worden genoemd.

Hibiscus, een statige bloem

Zomerfoto
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Raadhuisstraat 94
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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!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 23 augustus, ds. 
O.Sondorp Haarlem). Aanvang 
10.00 uur.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 23 augustus, Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heem-
stede. Om 10.00 uur ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche voor kinderen 
tot 4 jaar en Kinderkring voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 23 augustus, 10 u. 
Ds. M. A. Smalbrugge 
(viering Heilig Avondmaal)
Zondag 30 augustus, 10 u. 
De heer Johan mulder 
(Hilversum)
Zondag 6 september, 10 u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge (Startzondag)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 23 augustus is er 
geen dienst in Nehemia.

www.rafael-nehemia.nl

Via verschillende bronnen krij-
gen we informatie. o.a. van di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief, dan wel 
oud bewoners. Dit keer Cam-
plaan 40.
Jan Vermaas, de zoon van de 
voormalige drogisterij-houder 
verteld: “Mijn ouders Vermaas 
hebben het huis bewoond van-
af 1938. Het gezin is in de zo-
mer van 1956 naar Driehuis ver-
huisd. Daarnaast bleef mijn va-
der Camplaan 40 als drogisterij 
voeren tot uiterlijk 1 maart 1961. 
Camplaan 40 was in bezit van 
dhr Kuipers, woonachtig en/of 
bedrijfvoerend vanuit  Camplaan 
42. De naam van de drogisterij 
was “t Groene Kruis”.” De gezin 
Vermaas was niet de eerste be-
woner. In het Haarlems Dagblad 
van 25 augustus 1922 lezen we: 
“Aan den heer C. Eykel en mej. J. 
van der Ben, wonende Camplaan 
40, die heden den dag herdach-
ten waarop zij voor 50 jaar in den 
echt werden verbonden zal mor-
genavond door “St. Michael” en 
“Eensgezindheid” een serenade 
worden gebracht”. In de jaren 30 
zat Ali Dekker in het pand met 
het beroep voor “Methodisch en 
Hygiënisch sprekenbehandeling 
van spraakgebreken”. 

Begin jaren 60 is Camplaan 40 
gesloopt  t.b.v. van nieuwbouw. 
Grafi sch Handelsonderneming 
Koot bv liet toen een pand bou-
wen en begin 1963 werd het in 
gebruik genomen. Dit lezen we 
in het “Technisch Tijdschrift voor 
de Grafi sche Industrie” Het be-
drijf handelde in grafi sche mate-
rialen, waaronder drukplaten.
Kindercentrum Schuylenburght 
zit er alweer 11 jaar. Daarvoor 
zat Zorgbalans er in.
De nufoto van Harry Opheikens 
van eind juli 2015 laat de huidige 
situatie zien. 
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (24)

Tal van activiteiten op
6 september in de Bibliotheek
Heemstede - Aan het eind van 
de zomer gaat op 6 septem-
ber de Bibliotheek Heemste-
de (Julianaplein 1) weer open 
op zondag met een gratis fees-
telijk en informatief programma 
van 12.00 tot 16.00 uur. Wat kun 
je allemaal doen naast boeken
lenen, kranten en tijdschriften 
lezen en internetten?
Je kunt bijvoorbeeld 3D-prin-
ten van 12 tot 16 uur. Er is een 
doorlopende demonstratie voor 
iedereen. Dan is er Mediaca-
fé, tussen 12.30 en 14.30 uur. Je 
kunt vragen over nieuwe me-
dia stellen aan een mediacoach. 
Wil je meedoen aan de work-

shop haken? Dat kan van 12.30 
tot 14.30 uur. Voor kinderen van-
af 10 jaar. Peuterbieb bezoeken? 
Dan kan van 15.00 tot 16.00 uur; 
samen luisteren naar een ver-
haal en daarna zingen en dan-
sen met juf Mara. Voor peu-
ters en hun (groot)ouders. Voor 
de proefl es creatief schrijven 
ben je welkom tussen 13.30 en 
15.30 uur. Later in het jaar volgt 
de cursus creatief schrijven voor 
volwassenen (8 bijeenkomsten). 
Is het iets voor jou? Vergeet je 
niet aan te melden.

Meer informatie via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Nieuwe cursussen van 
stembevrijder Yvonne Weijers
Heemstede – “Iedereen kan zingen”, zegt zangeres en coach 
Yvonne Weijers. “Zingen, klank maken, is eigenlijk de meest na-
tuurlijke vorm om ons te uiten. Als je je hoofd en gedachten er 
buiten laat, gaat het vanzelf.” Yvonne is stembevrijder en organi-
seert cursussen.
“Ik nodig cursisten/leerlingen uit om de andere kant van zingen 
te ervaren. En stap voor stap op zoek te gaan naar hun eigen 
geluid, naar hun  moeiteloze stem. Zingen zoals je bent, met je 
schroom, je kracht en je kwetsbaarheid en alles daar tussenin. 
Vooral zonder oordeel. Dat werkt bevrijdend.”

Eind augustus starten nieuwe cursussen (achtmaal). Die bestaan 
onder meer uit zang-, adem- en meditatieve oefeningen. Ervaren 
hoe dat is? Op zaterdag 22 augustus is er een workshop waaraan 
belangstellenden kunnen meedoen. Deze wordt georganiseerd 
van 11.00 tot 13.00 uur en kost 15,-. Maandag 31 augustus begint 
de cursus in ‘de Molenwerf’, Molenwerfslaan 9 te Heemstede.

Volgende cursusdata zijn 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 
en 30 november alsook op 7 december. Deze cursus kost 120,-. 
Dinsdag is er ook een cursus, dan van 14.00 tot 16.00 uur. De da-
ta van deze cursus zijn 2, 16 en 30 september plus 14 en 28 okto-
ber alsook 11 en 25 november, tot slot op 9 december.

Aanmelden? Mail naam, telefoonnummer en dag die je mee 
wilt doen naar yvonne@yvonneweijers.nl Meer informatie:
06-52418155.



Wij gaan de hele zomer door met
Film, video, dia’s en foto’s naar DVD

Rob de Groot - tel. 06-22 549 780
www.amerstudio.nl

Nieuwe BIG BAND
zoekt leden

Op 7 september om 20.00 uur is er een

introductieavond
Waar? Bennebroek, Zandlaan, clubgebouw KNA

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

Stembevrijdingskoor 
• introductieworkshop: 22 aug.
• koor: 8x op ma. avond of
  di. middag (v.a. 31 aug.-1 sept.)
 
Ontdek je stem en zing vrij!
www.yvonneweijers.nl
06 5241 8155

Brasserie Sanz
Jan van Goyenstraat 31, 2102 CA Heemstede
info@sanz.nl • www.sanz.nl, 023-5291892

ALLE DAGEN GEOPEND

6-gangen 
ver rassings menu 
29.50

UITVAARTVERZORGING

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

BETAALBAAR MAATWERK!
Erika

Gevestigd in Heemstede

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

SCHRIJF JE NU IN
VOOR HET NIEUWE 

SCHOOLJAAR!

Nu ook gevestigd op 
mHC Alliance

www.springhuiswerk.nl 
Locatie Haarlem Locatie Heemstede
Crayenestersingel 65 Clubhuis mHC Alliance
Haarlem Sportparklaan 8
(om de hoek bij HFC) Heemstede

info@springhuiswerk.nl    06-26076005

Te huur aangeboden:
Opslag-bedrijfsruimte

verwarmd 100 m2,
e750,- p/m

Garagebox 10x4 m 
e250,- p/m

Garagebox 4x280 m 
e90,- p/m

Tel. 06-22558182

mindful
z w a n g e r s c h a p s y o g a

D o r i n e  F a r l a

www.MindfulZwangerschapsyoga.nl

De lessen worden gegeven bij
FM+ Health Club (Kerklaan)

op donderdag van 19.30-21.00 uur.

Info: 06-53451572

VERSE BIOLOGISCHE 
MELK 

DE DINKELHOEVE 
HEEMSTEDE 

A.s. zaterdag 22 augustus  
van 12.00 tot 16.00 uur 

streekmarkt 
op

“De Dinkelhoeve”
Herenweg 61 in Heemstede

www.dedinkelhoeve.nl
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Aangeboden :
78 toeren, ep's, lp's gratis af te 
halen. Pop, klassiek en jazz. Ep 
koffertje €5,-.Tel. 023-5283264
Te koop:
Omafiets Batavus in prima staat 
28 inch €110,-. Gitaar €35,-. 
Tel. 0630919701
Te koop:
Koel-vries  combi vriesdeel 2 
laden in prima staat €60,-. 
Tel. 023-5471043

Te koop:
Nieuwe vogelkooi €25,-.  
Tel. 06-41960116

Gevraagd:
Verhuisdozen en/of bananen-
dozen. Tel. 023-5287933

Te koop:
Alliance trainingspak mt. 116 
€10,-. Boek Twilight €3,-. Het 
Tina shopper, nieuw €5,-. 
Tel. 06-22904655
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte computers.  
Tel. 06-84613045

Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, medailles, 
bajonetten, documenten etc. 
(Tegen vergoeding).  
Tel. 06-48317830
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
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Storing redactiekantoor de Heemsteder
Heemstede – Afgelopen maandag bleef het 
kantoor van de Heemsteder aan de Camplaan 
35 noodgedwongen dicht. Dit had alles te ma-
ken met een internet- en telefoonstoring van 
KPN. De redactie en verkoop van de Heemsteder 
blijven in deze gevallen wel altijd bereikbaar via 
mail en mobiele telefoon. U kunt ook inspreken 
op de voicemail: 023-8200170. De Heemsteder 
heeft zich bij KPN beklaagd over deze storing die 
niet op zichzelf staat; al enkele malen eerder was 
het kantoor afgesloten door toedoen van KPN. 

Uiteraard niet met opzet, maar erg lastig is het 
wel voor een krantenkantoor. De redactie hoopt 
dat lezers en relaties begrip hebben voor een 
‘dichte deur’ en brengt ten overvloede onder de 
aandacht dat de krant (weliswaar vanaf een 
andere locatie) wél bereikbaar is: 06-50284402 | 
redactie@heemsteder.nl |
verkoop@heemsteder.nl.
Hopelijk behoort het verstoken zijn van internet-
verbinding op de Camplaan 35 vanaf nu tot het 
verleden. 

Getouwtrek rond parkeerplaatsen Nijverheidsweg

De gemeente was aanvankelijk 
voornemens het aantal parkeer-
plaatsen uit te breiden naar 24, 
die haaks zouden worden aan-
gelegd aan de Nijverheidsweg 
ter hoogte van de Industrieweg. 
Na de aanleg zou een parkeer-
verbod aan de bovengenoem-
de oostkant gelden. Dit alles ten 
behoeve van de verkeersveilig-
heid waarmee de gemeente op 
9 februari 2011 de bewoners en 
bedrijven per brief van een in-
spraak op de hoogte stelde. De 
ondernemers, die hier met hun 
bedrijven gevestigd zitten stellen 
dat door een parkeerverbod aan 
de oostkant hun bedrijven min-
der goed bereikbaar zijn. Klan-
ten, personeel, leveranciers en 
bezoekers moeten volgens hen 
100 tot 250 meter te voet  af-
leggen vanaf de dichtstbijzijnde 
parkeerplaats.  Daarnaast vin-
den zij dat door de afsluiting van 
oprijlaan van Hageveld er door 
het parkeerverbod juist parkeer-
plaatsen verloren zijn gegaan en 
is er meer verkeersdruk op Nij-
verheidsweg ontstaan. In 2012 
heeft bureau Ercorys in een rap-

port de algehele verkeerssitua-
tie van de Nijverheidsweg onder 
de loep genomen. Ercorys stelt 
dat vrachtwagens op de krui-
sing niet of zeer moeilijk het ter-
rein van de Nijverheidsweg op 
kunnen draaien. Om de door-
stroming te verbeteren acht Er-
corys het wenselijk bij een re-
constructie of onderhoud van 
de weg aandacht aan te beste-
den aan de huidige wegbreedte 
in combinatie met het parkeren. 
Alle partijen zijn het erover eens 
dat een veiligere oplossing daar-
om de voorkeur heeft.

De gemeente heeft door haar ei-
gen afdeling Sector Ruimte een 
verkeersanalyse gedaan. De-
ze biedt vier mogelijke oplossin-
gen van het verkeersveiligheids-
probleem, te weten het hand-
haven van de bestaande situa-
tie, de aanleg van parkeerhavens 
langs de rijbaan, de aanleg van 
parkeerplekken in de vorm van 
haaks parkeren of in de vorm 
van gestoken parkeren en het 
instellen van een parkeerver-
bod. Op basis hiervan heeft het 

Heemstede – De gemeente enerzijds en de ondernemers aan 
de Nijverheidsweg anderzijds staan  lijnrecht tegenover elkaar 
door het besluit van het college B&W een parkeerverbod in 
te voeren aan de oostzijde van de Nijverheidsweg, bij de toe-
gangsweg richting Hageveld.

college gemeend te kiezen voor 
het instellen van een parkeer-
verbod. Het college acht dat dit 
voor de veiligheid van fietsers 
de beste oplossing is en dat bij 
de andere drie varianten de ver-
keersveiligheid niet wordt ver-
beterd. De gemeente heeft sa-
men met de VVE van Hageveld 
een gebruikersovereenkomst 
notarieel laten vastleggen waar-
bij een perceel aan de Nijver-
heidsweg aan de gemeente in 
gebruik is gegeven, zonder een 
tegenprestatie te verlangen. Dit 
naar aanleiding van het besluit 
van B&W van 20 juli 2010, waar-
bij de bewoners en de bedrij-
ven aan de Nijverheidsweg van 
te voren niet gekend zijn, de in-

spraak vond daarna plaats. Pas 
in 2015 heeft de gemeente een 
document beschikbaar gesteld 
aan de ondernemers, dat da-
teert uit 2012, waaruit blijkt dat 
een parkeerverbod aan de oost-
kant ingesteld moest worden 
als tegenprestatie, ondertekend 
door gemeente en de VVE van 
Hageveld. De ondernemers vin-
den dat zij hierdoor niet gelijk 
zijn behandeld.
Op hun beurt hebben de onder-
nemers een verkeersanalyse op 
de Nijverheidsweg laten uitvoe-
ren door bureau Bonotraffics. 
Dit rapport concludeert kortge-
zegd dat er geen sprake is van 
objectieve verkeersonveiligheid 
zoals de gemeente stelt, omdat 

Win een van de 3 kaarten!
Vlijmscherpe acts op topniveau in Cirque Stiletto 3
Regio - In de Stadsschouwburg van Haarlem vindt van 28 
tot en met 30 augustus de voorstelling Cirque Stiletto 3 
plaats met opperstalmeester Karin Bloemen en de muzika-
le virtuozen van Wëreldbänd. Circustheater in optima forma. 
Ro Krauss van de Wëreldbänd vertelt wat het hooggeëerd 
publiek kan verwachten.

Ro Krauss: “Wat heel erg leuk is 
dat we in Cirque Stiletto 3 de rol 
van klassieke clown toebedeeld 
hebben gekregen. Dat maakt 
het weer meer circus voor ons 
als Wëreldbänd. Wij zijn abso-
luut onszelf: de humor staat so-
wieso altijd al hoog in ons vaan-
del in onze voorstellingen. Wij 
kunnen daarom juist de rol van 
clown goed invullen. Dit hoort 
bij het circus en net als de vo-
rige Cirque Stiletto belichten we 
dat extra in deze voorstelling. We 
hebben een hele mooie nieu-

we act gemaakt samen met Ka-
rel de Rooij, die bekend is van 
Mini en Maxi. Hij is een clown 
bij uitstek natuurlijk en heeft 
ons daarin goed geïnstrueerd.  
Het wordt nog meer circus de-
ze keer. Toen we ooit begonnen 
met de Wëreldbänd, hebben we 
ons eerste programma helemaal 
onder regie van Karel gedaan. 
Onze acts liggen wat dat be-
treft in het verlengde van Mini 
en Maxi, ook muzikale clowns. 
Wij zijn wat dat betreft hun ‘spi-
rituele kinderen’. Zij zijn altijd 

de belichaming van de klassie-
ke clown geweest. En dat ge-
ven zij nu door omdat de klas-
sieke clown dreigt uit te sterven: 
er zijn niet meer zoveel (muzika-
le) clowns. Bijvoorbeeld clowns 
als Crock of Charlie Chaplin. Ook 
Spike Jones, dit was een orkest 
en eigenlijk voor onze Wëreld-
bänd een enorme inspiratiebron. 
Karel de Rooij heeft ons met 
hen in contact gebracht. Clown 
is echt een ‘métier’, een vak en 
is een rol die een beetje is on-
dergesneeuwd. De rol van Ka-
rin Bloemen in het geheel is per-
fect en een goede combinatie. 
Zij is van huis uit een rascomédi-
enne en ze kan prachtig zingen. 
Zij is als het ware de circusdirec-
teur en werkt vooral met tekst, 
wij werken met muziek. Zo vul-

len wij elkaar perfect aan. Ka-
rin komt zeer verrassend in de-
ze voorstelling uit de hoek, maar 
dat moet je zelf maar zien. Daar-
naast is er de  Italiaanse drag 
queen Lady LaLa McCallan, die 
in een van acts ook echt hoog en 
goed kan zingen als een vrouw. 
Ik stond perplex: het is prach-
tig wat ‘ze’ doet. Maar daarnaast 
zingt hij ook goed als man. En 
dat schept heel veel mogelijkhe-
den in een voorstelling als Cir-
que Stiletto: hij promoot eigenlijk 
het anders zijn.”  
Meer informatie en kaarten via 
www.theater-haarlem.nl of tele-
fonisch via 023-5121212.
Bart Jonker

geen ongevallen in een periode 
van 10 jaar hebben plaatsgevon-
den en dat het toestaan van ge-
parkeerde auto’s juist snelheids-
remmend werkt.
Door het parkeerverbod is de 
verkeersintensiteit juist toegeno-
men, volgens de ondernemers. 
Bonotraffics stelt verder dat als 
de nieuwe Kwakelbrug is gerea-
liseerd het overgrote deel van de 
op de fiets naar school gaande 
jeugd langs die route van en naar 
Hageveld rijdt, waardoor de Nij-
verheidsweg flink van fietsver-
keer wordt ontlast. Verder ach-
ten Bonotraffics en de Bestuurs-
rechter een nieuw onafhankelijk 
parkeeronderzoek noodzakelijk, 
omdat de gemeente haar analy-
se liet uitvoeren door een eigen 
interne afdeling. De zaak dien-
de reeds bij de Bestuursrechter  
van Haarlem in december 2013, 
waarbij de gemeente Heemste-
de op basis van de veiligheids-
clausule in het gelijk werd ge-
steld. Aan de overige bezwaren 
is de Bestuursrechter niet toege-
komen. 
Op dit moment sleept de zaak 
voort, de ondernemers willen 
het hierbij niet laten zitten. D66-
raadslid Klaassen heeft naar 
aanleiding van het parkeerdeba-
cle vragen gesteld aan het colle-
ge B&W. Begin september komt 
de beantwoording van deze vra-
gen aan de orde. Wordt vervolgd.
Bart Jonker
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Doe mee!
De Heemsteder verloot 

maar liefst 3 kaarten voor 
2 personen voor Cirque 

Stiletto 3!

Kans maken op deze 
kaarten? Stuur dan voor 
25 augustus een e-mail 

met naam, adres, 
e-mailadres en 

telefoonnummer naar:
redactie@heemsteder.nl. 

De winnaars krijgen 
persoonlijk bericht en 

worden bekendgemaakt 
in de komende Heemste-
der. Over de uitslag wordt 

niet gecorrespondeerd.
Succes!



Stefans brillen & lenzen
Binnenweg 114 • Heemstede • 023 - 528 49 21 * Vraag naar de voorwaarden.

FEESTELIJKE 
OPENINGSWEKEN!

Stefans 
bril len & lenzen

V A N A F  1  A U G U S T U S  T / M  1 2  S E P T E M B E R

Bij aankoop van een correctie- 
en zonnebrillenmontuur 
krijgt u van ons de glazen van de 

zonnebril GRATIS!*

Ongeacht de sterkte en ook op 
multifocaal en gepolariseerde glazen!

Slagerij van der Werff gewoon 
      goed!

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
Maandag tot vrijdag 8.00-20.00 uur • Zaterdag 8.00-16.30 uur

Slagerij van der Werff gewoon 
      goed!gewoon 

 goed!gewoon 

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
     

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
     

Maandag tot vrijdag 8.00-20.00 uur • Zaterdag 8.00-16.30 uur

Iedere woensdag

Rundergehakt

  kilo 6.98
H.O.H. gehakt

kilo

6. 98
Iedere donderdag

Hol. biefstukjes

     3 stuks 5.98
Kogel-biefstukjes3 stuks7. 49

11.98
Vrijdag

Asperge been-

ham schotel

Vanaf 17.00 uur warm

in de hal, per kilo

Riblappen
1 kilo

Duitse biefstuk 
4 stuks 5.00

10.98
HEERLIJKE VLEESWAREN VERS VOOR U GESNEDEN

3.29
1.49

Seranoham 
100 gram 

Porkrib
100 gram 

Zaterdag
Heksenkaas 
100 gram 1.29

1.29Ardenner boterhamworst 
100 gram 

Geldig van donderdag 20-08 t/m woensdag 26-08

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!
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TE KOOP: 4PERSOONS
HELLWIG TOUR/

SPEED BOOT

INCLUSIEF:
• 50pk mercury 

buiten boord
motor met
elektrische start

• Trailer in zeer 
goede staat

• boeien en peddels

NU: 2150,-COMPLEET EN VAARKLAAR!Je kan er prima achter waterskien
of wakeboarden, maar de boot kan natuurlijk ook 
begrenst worden, zodat je geen vaarbewijs nodig hebt.

VOOR MEER INFO: 06-54 935 925

Te koop:
Rossler hyper full body cross-
trainer incl. Gebruiksaanwijzing 
zgan € 75,-. Tel. 06-21207262
Gevraagd:
Hoge prijs voor u 45 toeren 
grammofoon plaatjes van pop 
en rock muziek uit de jaren 50 
en 60 o.a.  Elvis beatles 
Tel. 06-12946730
*Gevraagd:
Door semiprof, (solo) gitarist, 
iemand die goed gitaar of piano 
kan spelen ( en improviseren) 
om regelmatig mee te jammen. 
Stijlen: Latin, jazz, funk, blues. 
Tel. 06- 31939057
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het wat 
voor ons kan zijn. Bij interesse 
komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
* Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave. 
Tel. 06-53332372

Te koop:
2 kinderdekbedjes (zomer en 
winter) in goede staat voor 
campingbedje of ledikantje, 
€15,-. Tel. 023-5288735
Te koop:
Voetbal: 2x hbc shirt + 1x 
regenjack. Shirts veel gebruikt. 
We denken mt. 164. 
Tel. 06-31959633
Te koop:
Nieuwe rose meisjes jeans 
scotch r’belle size €12,20 . 
Tel. 023-5247087
Aangeboden:
Lieve poesjes, geb. 8-07-2015, 
zw + zw/wit katertje, cypers 
poesje + kater. Mogen eind 
aug/ beg. Sept weg &eu 
Tel. 06-57059010

Te koop:
3 complete houten kinder-
schommels i.g.st. €10,- per stuk. 
Bladblazer z.g.a.n. €25,-. 
Tel. 06-24719580
Te koop:
Opklapbare metalen ligbed 
€25,-. Tel. 023-5288614
*Gevraagd:   
Blik speelgoed van vóór 
1960. Auto’s, schepen, trei-
nen en motorrijders e.a. oud 
mechanisch speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten wil, tegen betaling 
singles + lp’s t.b.v. jukebox jaren 
50 /60. Tel. 023-5381320
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Heemstede - Dat je geen grote tuin hoeft te 
bezitten om het naar je zin te hebben, bewijst 
mevrouw Loesevon Kenter uit de Scholtenlaan. 
Zij woont in de fl at, op de begane grond, van-
daar de gezellige tuin. “Ik kijk uit gedeelte-
lijk op de Herenweg en de Bavokerk en van-
uit de huiskamer tegen een muur van het ge-
bouw van de tandarts. Die muur heb ik op-
gefl eurd met klimop, een soort boog waar ‘s 
avonds als
het donker is ver-
lichting inzit. Dan 
kijk je niet in een 
donker gat. Met 
mooi weer is het 
genieten tussen de 
plantjes, struiken en 
de kleine boom. Da-
gelijks haal ik de ou-
de bloemetjes weg; 
des te mooier blijft de 
bloei! Het is een weel-
de van eenjarige plant-
jes”, schrijft Loesevon 
en tot besluit: “Noem 
het Tuintje Weltevree.”
De redactie vindt haar 
enthousiasme aanste-
kelijk en ruimt graag 
een mooi plekje in voor 
foto’s van haar tuin. 

 

“Noem het Tuintje Weltevree”

  Tuinwedstrijd met Tuincentrum de Oosteinde

gefl eurd met klimop, een soort boog waar ‘s 

Deze tuin is van Henk Koelemeijer. Ook vorig 
jaar werd van deze mooie tuin een foto inge-
stuurd. Dat kan, ieder kan elk jaar weer mee-
doen! 
Zoon Therry Koelemeijer stuurt nu wat meer 
foto’s in en vertelt: “Vorig jaar stond een foto in 
de krant, wat eigenlijk te weinig is om een in-
druk te krijgen van de tuin van Fien. Fien heeft 
jarenlang haar tuin beplant, bewerkt, planten 
verplaatst omdat het toch niet dé plek was waar 
de plant het best tot zijn recht kwam, geknipt, 
geplukt, en kleuren op elkaar afgestemd.
Dit jaar hoopte zij ook haar geliefde tuin weer te 
kunnen verzorgen door haar man Henk Koele-
meijer goede aanwijzingen te geven, daar zij al 
heel erg ziek was op dat moment. Henk is dan 
wel Heemsteeds kunstenaar die kleuren goed 
op elkaar kan afstemmen met zijn schilderijen 
en beelden, maar van de natuur had hij niet veel 
kaas gegeten.
Toch hebben zij samen gelukkig nog een aantal maanden een begin kunnen maken in het 
nieuwe tuinseizoen, maar kan Fien nu helaas niet meer zien of alles wel goed gaat, daar zij tot 
ons grote verdriet begin juni is overleden aan haar ziekte.”
Therry vervolgt: “Henk heeft 
alle aanwijzingen van haar 
evengoed wel begrepen en 
opgeslagen, want er had geen 
ander de tuin zo goed verder 
kunnen verzorgen als hij. En 
hoe! Fien zou trots op hem 
zijn geweest. Misschien zelfs 
wel verbaasd. 
Henk heeft als ode aan Fien 
een beeld in de tuin geplaatst, 
waar ook die samenwer-
king in terug te vinden is. Het 
beeld geeft Henk en de kin-
deren toch het gevoel dat zij 
nog in haar tuin kan zijn.” De 
tuin is te vinden aan de Lin-
denlaan 11.

 

“Ode voor Serafi na”

Volgende week de laatste mogelijkheid om mee te doen aan de tuin-
wedstrijd! Op woensdag 26 augustus is de laatste tuin of tuinen aan 
de beurt. Stuur een aantal foto’s op van de tuin waar u trots op bent 
en vertel er iets over.
De tuin van uw ouder(s) insturen of van die lieve buur? Dat kan. Ver-
geet het adres niet te vermelden. De winnaar krijgt een mooie waar-
debon van maar liefst 125,-, te besteden bij Tuincentrum de Oostein-
de in Hillegom.



GRATIS BBQ SET*  
BIJ AANKOOP VAN EEN ALKUPLUS PRODUCT

zomeractie

Kumaro Kozijnen B.V.
Maxwellstraat 1, 1976 AD IJmuiden, Tel. 0255-512109
www.kumarokozijnen.nl

Actie loopt van 21 juni t/m 31 augustus 2015.  
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

kozIJnen, DAkkApellen, VerAnDA’s, beglAzIngkozIJnen, DAkkApellen, VerAnDA’s, beglAzIng

Jan van Goyenstraat 35
2102 CA Heemstede

023-5289583

VERSE BIOLOGISCHE 
MELK 

DE DINKELHOEVE 
HEEMSTEDE 

Biologische kaas
van eigen boerderij!

vanaf e10,90 per kilo

“De Dinkelhoeve” 
U kunt ons vinden aan de

Herenweg 61 in Heemstede

Geopend vrijdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Van harte welkom!
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Te koop:
Koelkast 1.40 hoog met 2 grote 
vrieslades, mooi ding €30,-. 
Leuke secretaire/bureautje, 
zeer goed, niet oud €30,-. 
Tel 06-50205366
Aangeboden
Ventilatoe op voet gratis af te 
halen. Voet is wat verbogen 
maat het staat goed in balans. 
Tel. 023-5283264
Aangeboden:
Diaraampjes lege muziekcas-
setes, reisstrijkijzer, schouder-
trainer, loeplamp prijs n.v.t.k. 
Belle na 19.00 uur 
Tel. 023-5285001
Te koop: Batavus Aluminium 
damesfiets als nieuw €125,-. 4 
sier rotan stoelen + tafeltje wit 
pauw model prijs n.o.t.k. 
Tel. 06-49522434
Te koop:
Schommelstoel met kussens 
€25,-. Mooie kamer/keuken-
kast licht hout in 2 delen €30,-. 
Tel. 06-50205366
Aangeboden:
Opruimen? Verhuizen? 
Dame neemt graag over 
, rommelmarktspullen. 
opbrengst deels naar Kika 
023-5848048
Te koop: Midden  eiken hang 
vitrinekastje 2 plankjes 140 
cm diep afsluitbaar afm. kast-
je 68 br. x 68 hg. om onbescha-
digd €45,-.Tel. 023-5365300

Te koop:
Meisjes omafiets 24 inch €50,-. 
Bijzetkachel €20,-. Melkbus 
€30,-. Elektrische boiler 
Daalder op duo nieuw in doos  
€700,- gekost nu €350,-. 
Tel 06-37581515

Te koop:
Pedicurestoel €75,-. Wasdroger 
€75,-. Keukenboiler €350,-. 
Omafiets, 26 inch €125,-. 
Koperen kroon €75,-.  
27 Boeken €15,-. 
Tel. 06-37581515

Te koop:
Mooi middeneiken TV-kast. 2 
deurtjes ruimte voor tv , cd, dvd 
speler €45,-.Tel 023-5361717
Te koop:
1 sporttas zwart/rood middel 
maat . €6,-. z.g.a.n. 
Tel. 06-16583806

Te koop:
Blank grenen bed 160x220, 
matras van februari 2015, 
bodems apart omhoog, €130,-. 
Leuke bank, 3-zits, 2 mtr. breed, 
nette stof roodachtig €25,-. 
Moet beide snel weg i.v.m. 
verhuizing.Tel. 023-5471043

Te koop:
Buffetkast blankgrenen moet 
snel weg i.v.m. verhuizing €15,-.
Tel. 023-5471043
Te koop:
Elro alarminstallatie €10,-. 
Leren bootschoene maat 44 
€5,-. Tel . 023-5292983
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Care for Weight, 
gewoon doen!

Heemstede - Care for Weight 
heeft gewichtsconsulenten 
over het hele land verspreid, 
dus er is altijd een bij je in 
de buurt die jou kan begelei-
den tijdens het afvallen.  Om je 
optimaal te helpen heeft Care 
for Weight het ‘Gewoon doen!’ 
cursusboek geschreven. Een 
boek vol handige tips en ad-
viezen die het afvallen een 
stuk gemakkelijker maken. 
 
Gewoon doen?
De naam zegt het al, geen 
moeilijke diëten of dieetpre-
paraten die in de handel zijn.  
Het ‘Gewoon doen!’ cursus-
boek is gebaseerd op normaal 
eten, drinken en voldoende 
bewegen. Het klinkt simpel, 
maar in de praktijk is het vaak 
toch lastig om een gezond ge-
wicht te behalen en te behou-
den.  De methodiek wordt on-
dersteund door de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsulten 
Nederland (BGN) en diëtisten. 
Indien je aanvullend verzekerd 
bent, worden de consultkosten 
vergoed.
Bijna iedereen heeft ervaring 
met afvallen, maar ook met 
blijvend resultaat?  Vaak luk-
ken de eerste kilo’s nog wel, 

maar daarna gaat het vaak 
mis.  Je kent het wel, het 
jojo-effect….
Met het Gewoon doen! cur-
susboek samen met individue-
le begeleiding gaat het lukken 
om je ideale gewicht te berei-
ken. Je krijgt ook tips en advie-
zen die je stap voor stap kan 
toepassen om afslanken vol te 
houden en om op het streef-
gewicht te blijven.
 
Meer weten? Neem contact 
op met de Care for Weight-
consulente in de buurt: Betsie 
du Plessis via betsie@carefor-
weight.nl of telefoon: 023-82 
210 68. Kijk ook op de website:
www.careforweight.nl.

Valkenburgschool start schooljaar 
met nieuwe bibliotheek

Heemstede - The Vintage Sto-
re in Heemstede is gevraagd de 
nieuwe bibliotheek in de Valken-
burgschool vorm te geven. Na 
verzamelen, schilderen, knippen, 
plakken en verven is het resul-
taat prachtig geworden. Is er een 
nieuwe ‘biblio’ ontstaan!
Onder meer door gezamenlijk 
kleding te hebben ingezameld 
plus de hulp van andere spon-
soren is bovendien financië-
le ruimte gecreëerd om de oude 
schoolbel met klepel te restau-
reren. Dit allemaal in het 90ste 
bestaansjaar van de Valkenburg-
school. Binnenkort in deze krant 
meer over het jubileum.

Dorine Farla is behalve docent 
zwangerschapsyoga ook  dou-
la – bevallingscoach -  en is te-
vens werkzaam in het AMC/Em-
ma Kinderziekenhuis als patiën-
tenvoorlichter en achterwacht 
bevallingscoach. Alles rondom 
die negen maanden fascineert 
haar, geeft ze toe: “Ik ben sinds 
mijn jeugd al bovenmatig geïn-
teresseerd in zwangerschap en 
bevallen. Het was dus een logi-
sche stap om te kiezen voor de 
verpleegkunde, te beginnen bij 
de afdeling verloskunde en la-
ter kindergeneeskunde. Daar-
naast ging ik werken bij het Em-
ma Kinderziekenhuis als me-
disch bibliothecaris. Inmiddels 
ben ik zelf moeder van 3 kin-
deren en heb destijds zelf erva-
ren hoeveel baat je kan hebben 

bij zwangerschapsyoga. Ik was 
zo enthousiast dat ik de tweeën-
half jaar durende opleiding  ben 
gaan volgen bij Annemarie Bok-
ma in Amsterdam.”
Binnenkort kunnen aanstaan-
de moeders in Heemstede te-
recht bij de sportschool aan de 
Kerklaan  voor de lessen van Do-
rine Farla. 
Waarom mindful zwangerscha-
psyoga? Dorine: “Bevallen is ei-
genlijk heel simpel, mits je goed 
bent voorgelicht en er ontspan-
nen in gaat. Daarnaast is een 
veilig gevoel essentieel. We doen 
tijdens de lessen geen ingewik-
kelde oefeningen, maar we trai-
nen met simpel uit te voeren 
ademhalingstechnieken. Door 
een ontspannen buikademhaling 
geef je energie aan jezelf en ex-

Heemstede – Mindful betekent aandacht voor het nu. Op 24 
september start de cursus Mindful zwangerschapsyoga bij 
fm Healthclub. Voor zwangere vrouwen is het een geschikte 
manier om bewust de zwangerschap te beleven en om goed 
voorbereid te zijn op de bevalling.

tra zuurstof aan het kind. Je leert 
bezig te zijn met je gevoel en je 
los te maken van de dagelijkse 
beslommeringen. Dat valt soms 
niet mee, want de vaak hoog op-
geleide vrouwen in Nederland 
zijn gewend nogal in hun hoofd 
te zitten. Dat hoofd moet eigen-
lijk uit en het lichaam moet aan.“
In haar functie van bevallings-
coach weet Dorine Farla als geen 
ander dat hoewel bevallen een 
natuurlijk gebeuren is, de beval-
ling meestal niet geheel pijnloos 
verloopt. “Ik zal niet gauw  roze 
en romantische verhalen ophan-
gen, maar ik ben ervan overtuigd 
dat een goede voorbereiding bij-
draagt aan een plezierige zwan-
gerschap en een ontspannen 
bevalling.”
Informatie en aanmelding tel: 
06- 5 345 15 72. Website: www.
mindfulzwangerschapsyoga.nl.
Mirjam Goossens

Total body workout
Bodybalance en conditie
Heemstede - Dat bewegen ge-
zond en belangrijk is, behoeft 
geen uitleg. Bij Casca start de 
cursus Bodybalance en con-
ditie. In deze cursus werkt u 
wekelijks onder de sportieve en 
enthousiaste begeleiding van 
docente Marie Thérèse Der-
kinderen aan conditieverbete-
ring en doet u spierversterkende 
oefeningen voor het hele li-
chaam. Lekker bewegen op ei-
gentijdse muziek waarbij uit-
houdingsvermogen wordt opge-

bouwd en de motoriek verbeterd. 
De les wordt afgesloten met een 
serie grondoefeningen. Total bo-
dy conditietraining dus!

De cursus start op woensdag 2 
september van 19.00 tot 20.00 
uur en ook op donderdag 3 sep-
tember van 9.00 tot 10.15 uur bij 
Casca in de bewegingsruimte in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan nu al via 
www.casca.nl bel (023) 548 38 
28 kies 1. Foto: Mark Compier Vintage Store Heemstede Cruquiusweg)

Mindful zwangerschapsyoga bij fm Healthclub

“Hoofd uit en lichaam aan”

Hablar de todo Espagnol?
Heemstede - Of u nu Spaans 
wilt leren omdat u naar een 
Spaanstalig land op vakantie 
gaat, of omdat u het nodig hebt 
voor uw werk, het is altijd leuk 
om Spaans te leren! Bij Cas-
ca vindt u een aantal cursussen 
op verschillende niveaus. In sep-
tember starten diverse cursus-
sen. Spaans voor beginners be-
gint op donderdag 3 september 
van 20.30-22.00 uur. Spaans voor 
beginners + start op donderdag 
3 september van 9.15-10.45 uur. 
Spaans Conversatie voor gevor-

derden vangt aan op donderdag 
3 september van 10.45-12.15 en 
Spaans 3 begint op donderdag 3 
september van 19.00-20.30 uur.
Kijkt u voor uitgebreide informa-
tie over deze cursussen en les-
inhoud op www.casca.nl. De 
Spaanse cursussen worden ge-
geven door docente Charlot-
te Rugebregt bij Casca in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Opgeven kan nu al via www.
casca.nl of bel (023) 548 38 28 
kies 1.



Gymnastiek:
Jos Holdorp  -  023-5324160 
secretaris@gsvgymnastiek.nl
Volleybal
Leo van der Prijt  -   023-5287039
leosr@vanderprijt.com
Tafeltennis
Onno Meijer  -  06 24811276
onnomeijer@yahoo.com
Badminton
Cees Wallenburg  -  023-5337152
ymcees@hetnet.nl
Denksport
Ina Roest  -  023-7851531
cmcroest@hotmail.com 
Nordic Walking
René Reeuwijk  -  023-8447496
r.reeuwijk@telfort.nl

GSV Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel.: 023 - 5290717

GSV Heemstede 
is een omnisportvereniging 
met vele takken van sport 

voor jong tot oud. 
De vereniging kent diverse 

oefenlocaties om de verschillende 
soorten sport te beoefenen 
in de omgeving Heemstede. 

Raadpleeg voor tijden en locaties
de website

www.gsv-heemstede.nl 
of vraag informatie bij de 

contactpersonen.

VERENIGINGSNIEUWS.
De start van het nieuwe seizoen 2015-2016  van 
GSV Heemstede is maandag 31 augustus. Er is 
weer een breed aanbod van diverse sporten en 
activiteiten.  

Nieuw zijn dit jaar:  
BEWUST BEWEGEN  Yoga en concentratie oefe-
ningen voor mensen met beperkingen.
BOOTCAMP  Voor dames en heren, die buiten op 
een actieve manier met hun spieren willen werken. 

Voor informatie:    
Jos Holdorp  tel. 023-5324160
e-mail: secretaris@gsvgymnastiek.nl 

Ook is weer opgenomen de cursus:
“In Balans” / Valpreventie”

Informatie over deze cursus bij:
Cokky Bentvelsen  tel. 0235255857
e.mail: cbentvelsen@hotmail.com

GYMNASTIEK

De sectie gymnastiek is de grootste afdeling 
van GSV Heemstede en bestaat dit seizoen 70 
jaar. Het bestuur van de sectie Gymnastiek & 
Dans behartigt binnen de vereniging alle zaken 
van onderstaande zaalsporten. Heeft u belang-
stelling voor een of meer activiteiten, dan bieden 
wij u de mogelijkheid GRATIS twee proeflessen 
mee te doen in de desbetreffende les. De daar 
aanwezige leiding kan u verdere informatie geven.  
U krijgt op het lesuur een inschrijfformulier en u le-
vert het ingevuld bij de leiding in.

De sectie Gymnastiek bestaat uit de volgende 
onderdelen:

* Gym- dans en turnlessen. voor de jeugd.
* Bewegen voor volwassenen.
* Bewegen voor senioren.
* Bewegen en ontspanning.
* Wedstrijdturnen.

Informatie:Jos Holdorp-tel: 023-5324160
of e-mail: secretaris@gsvgymnastiek.nl 
 
Alle trainingstijden en locaties vindt u op de 
website : www.gsv-heemstede.nl

WEDSTRIJDTURNEN

Talentvolle meisjes kunnen geplaatst worden in de 
wedstrijdgroep. Dit gebeurt altijd via de leiding of 
na deelname aan het extra trainingsuur. De wed-
strijdgroep traint op dinsdag, donderdag en vrijdag  
in de sportzaal van de Evenaar. Bovendien turnen 
zij acht keer per seizoen in het Kennemersportcen-
trum in Haarlem om te werken op specifieke wed-
strijdtoestellen. De wedstrijdgroep sport meestal in 
Beverwijk

Informatie bij Monique Marchand
Tel:  023-5243475 

VOLLEYBAL

Volleybal is een sport voor jong en oud een gezonde 
manier om met je lichaam bezig te zijn. Gewoon 
voor je plezier of om de stress en spanningen van 

alle dag van je af te spelen.Ontspanning door ge-
zonde inspanning in een team, als recreant of als 
competitiespeler.Volleybal is een ideale sport voor 
de jeugd, want:

* het stimuleert als teamsport de sociale     
     omgang met vriendjes en vriendinnetjes;
* het is een beweeglijke sport met een 
    leuk spelelement;
* het is een zaalsport, dus niet afhankelijk 
        van weersomstandigheden.

Info jeugd: Hans van den Elst 
tel.nr. 0252-526999 
e-mail: h.van.den.elst@umail.leidenuniv.nl
Info senioren: René Akerboom 
tel.nr. 023-5290129 
e-mail: r.akerboom@hartekampgroep.nl

BADMINTON

Op dinsdagavond spelen wij vanaf 21.00 uur in de 
sporthal Groenendaal. “Wij” zijn een groep van +/- 
10 leden, 50+ers, die in een gezellige, recreatieve 
sfeer behoorlijk fanatiek badmintonnen. 

Info: Cees Wallenburg 
tel. 023-5337152     e-mail:  ymcees@hetnet.nl

NORDIC WALKING

GSV-Heemstede biedt U de mogelijkheid om mee te 
doen met Nordic Walking. Deze vorm van wandelen 

zorgt er voor dat u op een gemakkelijke manier in 
conditie kunt komen en kunt blijven. Door gebruik 
van poles (stokken) wordt het gebruik van alle spie-
ren gestimuleerd. U verdeelt de gebruikte energie 
over het gehele lichaam. 

Info.: René Reeuwijk 
tel: 023-8447496 06-53582295 
e-mail: r.reeuwijk@telfort.nl

TAFELTENNIS

Speelavond: 
vrijdag 20.00 - 23.00 uur GSV Centrum
Info: Onno Meijer tel. nr. 06-24811276 
e-mail: onnomeijer@yahoo.com

BRIDGE

In het GSV Centrum kunt u in diverse
groepen op nagenoeg alle dagen bridgen.

Informatie bij Ina Roest: tel:023-7851531 
e-mail: cmcroest@hotmail.com
De tijden zijn als volgt:
Alle middagen van maandag t/m vrijdag van 13.00 
uur - 17.00 uur.
Maandag tot en met donderdag van 19.30 uur tot 
23.00 uur.

KLAVERJAS
Om de 14 dagen in het GSV Centrum vrijdagavond 
van 19.45 uur - 23.00 uur in het GSV Centrum.
Info.: M. Meijer,  telefoon 023 - 524 53 64 

De start van het tafeltennis 
seizoen is al op 28 augustus

BOVAG Klasse 1

• Voor al uw reparatie en onderhoud
• Voor een betrouwbare occasion
• Voor uw APK

Al meer dan 30 jaar een vertrouwd 
adres in Heemstede. Daarom nu 

een GRATIS airco check bij de APK
Raadhuisplein 7
2101 HA Heemstede
Tel. 023-529 11 25
Fax 023-529 60 92
www.turenhoutautos.nl
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Te koop:
Mooie damestas kl.l. beige  
buitenk. opengew. met binn. tas 
2 ritsen 2 hengsels gekocht bij 
moskito €15,-.Tel. 023-5291899
Aangeboden:
Electische Zanussi inbouw 
oven. I.z.g.st. 220 Volt. Afm. 
h.46 cm br. 59 cm €75,-. Tevens 
keramische kookplaat 4 platen 
werkt 100%  €25,-.
Tel. 06-51975353

Te koop:
Grenen eettafel  2m bij 90cm , 
6 rotan stoelen €120,-. Wit/bl. 
hout 2-persoonsbed br. 160 
€100,-. Half hoogslaper + kast 
€100,-.Tel . 023-5470811
Te koop:
Een mooie grote schildersezel. 
€ 40,-.  Dvd digital home cinema 
system mx 3800d. Philips weinig 
gebruikt. € 90,-. 
Tel. 023-5285869

www.careforweight.nl

Care for Weight
Dr Schaepmanlaan 16 
2104 VD Heemstede

facebook.com/careforweight

Uw consulent
Betsie du Plessis                           
betsie@careforweight.nl  
023-82 210 68    
www.careforweight.nl/betsie

www.careforweight.nl

Care for Weight
Dr Schaepmanlaan 16
2104 VD Heemstede

facebook.com/careforweight

5 treden naar een gezond  gewicht!

Afvallen met normale voeding 
en het gezonde gewicht 
daarna ook behouden?
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HBC op tafeltenniskamp
Heemstede – Op zondag 9 augustus startte de 37e editie van 
het tafeltenniskamp in het Noord-Brabantse Goirle. Samen met 
tafeltennisclubs AMVJ, Bijmaat en Hilversum logeerden de deel-
nemers en kaderleden van HBC Tafeltennis een week lang op 
accommodatie De Sparrenhof.
Elke dag werkten de 52 jeugdige tafeltennissers een aantal trai-
ningen af in de grote zaal van vereniging Red Star ’58. De deel-
nemers waren op sterkte verdeeld over 4 groepen. Ze werkten 
aan hun vastheid en leerden een hele hoop nieuwe slagen en 
technieken bij van de ervaren trainers. Ook werd er tijdens de 
speciale veldtrainingen gewerkt aan conditie. Naast de dagelijk-
se trainingen stonden er een hoop activiteiten op het program-
ma zoals een slagbal- en frisbeetoernooi, een filmavond, fitness, 
het maken van een videoclip, een spelmeerkamp, zwemmen en 
een afsluitende feestavond. Ook dit kamp was weer een groot 
succes en iedereen kijkt alweer uit naar volgend jaar!
Alle foto’s en een uitgebreid verslag zijn te bekijken via 
www.hbctafeltennis.nl.

RCH evenementen geslaagd
Heemstede - Hoewel op zowel zaterdag als zondag don-
kere wolken zich samenpakten boven de velden van RCH, 
waren de voetbalgoden de spelers goed gezind. Het bleef 
beide dagen droog.

Johan Neeskens Cup
RCH F1 en E2 kregen als directe 
tegenstanders RKVV Velsen F1, 
Alliance ’22 F1 en Bloemendaal 
F1. Bloemendaal E2, RKVV Vel-
sen E2, DSS E2. Beide RCH ploe-
gen moesten nog een beetje aan 
elkaar wennen Ondanks de in-
zet van de RCH mannen hadden 
ze geen rol van betekenis, maar 
er waren voldoende leermo-
menten voor wat verbeterpunt-
jes, zodat de mannen klaar staan 
voor de competitie half septem-
ber. De eindstand bij de F: 1) 
Bloemendaal, 2) Alliance ‘22, 3) 
RKVV Velsen, 4) RCH
De eindstand bij de E: 1) RKVV 
Velsen, 2) Bloemendaal, 3) DSS, 
4) RCH.
Eindstand Johan Neeskens Cup: 
1) RKVV Velsen, 2) Bloemendaal, 
3) DSS/Alliance, 4) RCH. Velsen 
wist voor het 2e jaar de Beker met 
de grote oren te winnen.

Zilveren Molen
Vorig jaar weer opnieuw in het Fo
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leven geroepen, nadat vanaf 
1932 tot in de jaren 90 dit toer-
nooi traditioneel de start van het 
seizoen was. Buiksloot, de win-
naar van vorig jaar, kwam de be-
ker verdedigen. Een derde te-
genstander was lastig te vin-
den, dus werd het 1 wedstrijd. 
Met rust stond RCH 0-2 achter, 
maar na rust werd de rollen om-
gedraaid en won RCH de Zilve-
ren Molen met 4-2.

Vriendschapstoernooi 
Op de zondag werden het E-top 
toernooi en een D1-toernooi ge-
houden. Voor beide onderdelen 
hadden zowel Bloemendaal als 
Hoofddorp een team op de been 
gebracht. RCH gaat dit seizoen 
voor het eerst de E-top compe-
titie spelen, dus dit toernooi zou 
een mooie graadmeter zijn. Na 
afloop bleek dat zowel de E-top 
van RCH als de D1 nog wat werk 
te verrichten hebben. Bloemen-
daal en Hoofddorp waren in bei-
de toernooien verder als team. 
RCH gaat de competitie wel met 
vertrouwen tegemoet gezien het 
vertoonde spel.
Eindstand E-top: 1) Bloemen-
daal, 2) Hoofddorp, 3) RCH
Eindstand D: 1) Hoofddorp, 2) 
Bloemendaal, 3) RCH

Open Dag 
bij RCH

Heemstede - Voetbalvereni-
ging RCH organiseert woens-
dag 26 augustus een open 
dag, van 14.00 tot 17.00 uur. 
Jongens en meisjes vanaf 4 
jaar zijn welkom op het sport-
park aan de Sportparklaan 6 
in Heemstede. Deelname is 
kosteloos. Aanmelden is niet 
nodig. Wat kun je zoal doen 
tijdens deze dag? Trainers 
ontmoeten, kennismaken met 
teams, spelers en misschien 
wel je nieuwe teamgenoten! 
Er is een Racing Voetbal Car-
rousel: Spelenderwijs maak je 
kennis met het voetballen bij 
RCH. Zie www.rch-voetbal.nl.

Heemstede - Misschien is het u 
ontgaan in vakantietijd, maar op 
27 juni bracht weekblad Elsevier 
het jaarlijkse overzicht beste ge-
meenten en buurten uit. In sa-
menwerking met Bureau Louter 
werd ook dit jaar weer elke ge-
meente in Nederland onderwor-
pen aan een screening op tal van 
punten.
Heemstede kwam opnieuw als 
een van de beste gemeenten uit 
de bus. Met een vierde plaats 
moest Heemstede Naarden, La-

ren en de winnaar Rozendaal 
(Gelderland) voor laten gaan. 
Buurgemeente Bloemendaal 
moet het doen met een achtste 
plaats. Noord-Holland blijkt so-
wieso hoog te scoren, want maar 
liefst 16 gemeenten komen voor 
in de top vijftig van Nederland.

Dat het aangenaam wonen is in 
Heemstede, is voor de inwoners 
niet echt een verrassing. Het vele 
groen, de wijken met ruime hui-
zen, voorzieningen op korte af-
stand, voldoende scholen, het 
verenigingsleven en het winkel-
aanbod maken het dorp een fij-
ne plek om te wonen. De grote 
stad ligt op fietsafstand evenals 
de duinen en het strand. Nieuw 
in het onderzoek was dat ditmaal 
ook de verschillende buurten in 
een dorp of stad zijn beoordeeld.
Voor Heemstede bereikten de 
Heemsteedse Dreef en de Schil-
derswijk een achtste plaats di-
rect gevold door de Van Merlen-
buurt en het Valkenburgerplein 
e.o. Topnoteringen voor ambian-
ce, groen en water in deze wij-

Heemstede 7 t/m
13 augustus 2015

 
Huwelijken:
Arjan Rebel & Marrie Demmer 

Geboorteaangiften:
Gijs W.K. van Willigen, zoon 
van K.P.J. van Willigen & N. 
van der Hoek

BURGELIJKEBURGELIJKEstand ken. De harmonie in deze wijken 
scoort hoog, al zouden de Dreef 
en Schilderswijk nog iets kun-
nen doen aan de harmonie. De 
langgerekte Dreef leent zich niet 
bepaald om hier snel verande-

ring in aan te brengen. Met deze 
prachtige vierde positie kunnen 
de inwoners tevreden zijn. Wie 
weet zit er volgend jaar een po-
diumplaats in. 
Eric van Westerloo

Heemstede hoog op de ranglijst



 
19 augustus 2015  •  de Heemsteder    11

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/haarlem 

www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl

Overlevingspakken voor

Reddingsbrigade Bloemendaal

Het Rabobank Stimuleringsfonds (RSF) van Rabobank Haarlem

en Omstreken ondersteunt initiatieven van verenigingen en

stichtingen die het welzijn en de leefomgeving in de regio

verbeteren. 

Zo ontving de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade een

bijdrage uit het RSF voor de aanschaf van een aantal

overlevingspakken. Ben van der Bruggen, penningmeester: 'We

zijn uiteraard heel erg blij met deze bijdrage. Het was al heel

lang een grote wens, om nieuwe overlevingspakken aan te

kunnen schaffen, speciaal voor onze wat kleinere leden.'

Weet u een geschikt project? Dien het verzoek dan uiterlijk 4

september in. De adviescommissie vergadert op 14 september.

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

StuCadoor 
heeft tijd over

Vanaf 8,- p.m2.
Ook schilderwerk mogelijk.

telefoon 06-270 487 39 (jan)

Te koop:
Rollator blauw banden massief 
€40-. Heren “opa” fiets €60,-. 
Oude simplex m nieuwe wielen 
€90,-. Stationsfiets €75,-. 
Tel. 06-37151521

Te koop:
Als nieuwe Prominent sta 
op-relax stoel, beige/lever 
kleur, electrische bediening.  
Kan worden bezorgd €425,-. 
Tel. 06-14854903

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service
                            gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

Te koop:
4 toegangskaarten dierenpark 
Emmen. €40,-. Tel. 06-43039531
Te koop:
Barbie camper 12,50 
euro, barbie cruiser 12,50 
euro,diverse kinderspelletjes 
pakket 6-12 jaar € 7,50 . 
Tel. 023-5841538
Te koop:
D.Bl. Opvouwbaar camping-
bedje te koop, i.z.g.st.
 Met extra matrasje €25,-. 
Tel. 023-5288735
Te koop:
Wastafelkastje ikea nieuw 
h64 cm br 60  cm d 21 cm met 
ophang en spiegel zonder 
glaspaatje €20,-. 
Tel. 023-5290739
Aangeboden:
Gratis konijnenhok 2 laags br 
130 h 90 d 45 cm 
Tel. 023-5290739
Gevraagd:
Hondenbench voor middel-
grote hond. Bellen na 19.00 uur. 
Tel. 023-5285001
Te koop:
Wegens omstandigheden  zo 
goed als nieuw electrische 
gazellefiets. Prijs nader overeen 
te komen. Tel. 023-5290440

Te koop:
Damesfiets, 8 versnellingen, 
verend zadel en vork, lage 
instap, in prima staat €200,-. 
Tel. 0251-247897
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke trein 
en stoommachine .  
Tel. 06-22885528
Te koop:
Degelijke Peugeot (dames) 
racefiets, 52 cm, zilver, zonder 
zadel, heeft onderhoud nodig,  
€ 25,- Tel. 023-5293715
Te koop:
Vintage BMX, 20 inch, chroom, 
voorvork 360 gr. draaibaar,  
€ 100,-. Tel. 023-5583396
Te koop:
Donker rode leren relaxstoel, 
€50,-. Twee naturel leren 
fauteuils (modern model) 
samen voor €75,-.   
Tel. 023-5287303

Te koop:
Fietsendrager, Twinny Load, 
voor 2 fietsen, incl. trekhaak-
steun €23,-. Tel. 023-5847204
Te koop:
Lederen rijlaars zwart, mt. 40, 
m/v, + sporen + toebehoren. 
Z.G.A.N. €25,-.  
Tel. 023-5244531
Te koop:
Helios outdoor terrasverwar-
ming, model Eph 2260, z.g.a.n. 
€100,-. Glazen cd-rek €25,-.  
Tel. 023-5286313
Gevraagd:
Wie waren de 2 jongens (broer-
tjes?) van 10 of 12 jaar die mijn 
kranten naar het oud papier 
hebben gebracht voor 'heitje 
kwarweitje'. Ik kom graag met 
hen in contact. (Veaumontlaan) 
Tel. 023-5280249

Te koop:
Ledikant €25,-, met matras 
€45,-. Box €25,-. Wandelwagen 
€35,-. Wijnrek €20,-. 
Tel. 06-25228833
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop . Tel. 0255-577775
Te koop:
Twee mooie muziek boxen 
voor €4,-.  Bel voor info. 1 
cd-dvdspeler voor €5,-.  
Tel. 023-7436965
Te koop: Verrekijker 8 
x 40 wa, nooit gebruikt, 
€25,-. Tel. 023-5325963
Te koop:
Mooie oorfauteuil, crème, 
makkelijke stof om schoon te 
houden, hoog 120cm, breed 
100cm €40,-.  Tel. 023-5336612

Te koop:
Dita hockeyschoenen, wit/
paars, mt. 33, €7,50. Adidas 
hockeyschoenen, roze/rood, 
mt. 34, €10,-. IJzeren stepje 2 
wielen €7,50. Basill rode/geruite 
fietskrat €7,50. Zwarte paardrij-
laarzen, mt. 33, €5,-. 
Tel. 023-5841538
Gevraagd:
Boeken over biljarttechniek. 
Mijn ouders zijn eerdaags 60 
jaar getrouwd. Mijn vader is een 
biljartliefhebber.  
Tel. 023-5477661
Gevraagd: Haarlemse verza-
melaar zoekt persoonsbewij-
zen uit tweede wereldoorlog.  
Tel. 06-21898943
*Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, ik haal ze 
gratis bij u op. Tel. 023-5639828

Te koop:
Grote sterke stille kettingzaag 
40 cm + 3 extra zagen €300,-. 
Dikke lederen gereedschaptas 
25 x 35 x 20 cm €15,-. 
Tel. 06-22834077
Te koop:
Nw: reservewiel tubles band 4 
gaats omtrek 55 cm, voor trailer,  
kleine auto, aanhangwagen 
of caravaan €75,-. Nw: decou-
peerzaag + 3 zaagjes + 2 nw: 
extra koolborstels €32,50 + 39 
meter verlengsnoer €17,50.  
Tel. 06-21921738
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en 
speldjesalbums. Speldjes van 
sportverenigingen uit onze 
regio, verpleging etc.  
Tel. 0251-210955



Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Goed voor anderen én voor jezelf zorgen? Dat kan  
met een flexibele baan in de zorg bij FlexiCura!

FlexiCura is een particuliere, AWBZ-erkende,  
thuiszorg-organisatie. Voor ons cliëntenbestand, 

dat nog steeds groeiende is, zijn wij voor 
Velsen - Haarlem - Heemstede op zoek naar:

Verzorgenden C
Ziekenverzorgenden (3IG)

Verpleegkundigen

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
FlexiCura, Schipholpoort 46, 2034 MB Haarlem
Of mail naar: info@flexicura.nl
voor nadere info: Gijske Huijboom (023) 5 100 300

Wil jij ons enthousiaste team komen versterken?

Ons aanbod
•   Flexibele planning adhv jouw beschikbaarheid in de ochtend,  

 middag, avond en/of nacht 
•   Beschikbaarheidstoeslag van 4,6% op het bruto-uurloon
•   Onregelmatigheidstoeslag volgens CAO  VVT
•   Directe uitbetaling van de vakantiedagen en het vakantiegeld.
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 Zoekt u leuk
vrijwilligerswerk?

 

Wij zoeken

kantoorvrijwilligers
voor de maandagmiddag

en/of vrijdagochtend.

U ontvangt bezoekers,
beantwoordt de telefoon

en verricht eenvoudig
computerwerk.

Meer
informatie bij 

Willie Chermin,
023 - 528 85 10

0161423

70x41
Bezorgers gevraagd

0136393

60x41
Bezorgers gevraagd - algemene adv

OP ZOEK  NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!

Bel Martin van Ooyen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

Kapsalon, Schoonheidssalon, Pedicure,
Zonnestudio & Sieraden

Sumatrastraat 12  2103 TH  Heemstede
Tel nr.: 023-5295987 Voor meer info: lyanel.nl

U kunt bij onze arts 
Elly ook terecht voor 
Fillers, TCA peelings 
en voor het 
verminderen van 
donkere kringen en 
wallen rond de ogen
(RRS® HA EYES)

*Aanbieding is 
geldig op vrijdag 
28 augustus.

Op vrijdag 16 oktober 
is de arts ook weer bij 
ons aanwezig.
Maar let op! dan
gelden weer de
reguliere prijzen.
(zie onze website)

De Eerste Heemsteedse 
Vishandel sinds 1925

Binnenweg 39 • Heemstede

GevraaGd:

winkelmedewerker/ster
voor 4 dagen in de week.

Liefst met ervaring.

reacties telefonisch, na 19.00 uur naar:
06-57552209

in de regioOp zoek naar werk job
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Activiteiten Biblio-
theek Heemstede
Zondag 6 september van 
12.00-16.00 uur div activitei-
ten ikv zondagopenstelling 
Bibliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1. Voor kinderen en 
volwassenen. Programma zie 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Geen kosten.

Antiek- en
brocantemarkt
Zondag 6 september In de 
Jan van Goyenstraat, 11.00-
17.00 uur. Diverse kramen.
Informatie bij Anneke:
023–5295991. 

Open dag
voetbalclub RCH
Woensdag 26 augustus 
14.00-17.00 uur. Voor kinde-
ren v.a. 4 jr. Sportparklaan 6, 
Heemstede. Kennismaken met 
voetbal bij RCH.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 20 augustus Werk van 
KZOD-leden in de Galerie
Arti-Shock in de Schoolstraat 
26, Rijswijk. Zie www.kzod.
nl, www.facebook.com/kunst-
zijonsdoel en www.galerie-
arti-shock.nl.

T/m 29 augustus ‘Heemste-
denaren onder Japanse be-
zettting’ Portretserie van fo-
tograaf Edith Lambermon.
Locatie: Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. Vrije toegang.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen en 
imaginaire landschappen. Op 
werkdagen: 11.00-15.00 uur. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede.

Zondag13 september ‘Stress 
bij honden’. Gratis bij te wonen. 
Aanvang 11.00 uur bij bezoe-
kerscentrum Kinderboerderij
‘t Molentje aan de Burgemees-
ter van Rappardlaan 1, Heem-
stede. 
Aan/afmelden via  e-mail:
dehobbyhond@hotmail.com.

T/m 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Locatie: Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree.
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl
Tel. 023-5115300.

Augustus, september en ok-
tober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. 
Meer info: www.loeshill.nl.

Theater
Vrijdag 28 aug t/m zondag 
30 aug ‘Cirque Stiletto 3’ 
met Karin Bloemen en de 
Wëreldbänd. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23, Haarlem. 
Aanvang vrijdag 28 en zater-
dag 29 augustus 20.15 uur, 
zondag 30 augustus 15.00 uur. 
Info en kaarten (v.a 35,- eu-
ro) via www.theater-haarlem.
nl, de dagkassa Philharmo-
nie, Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem, tel. nr. 023-5121212, 
of via VVV-ticketbox aan de
Grote Markt 2.

Toneel
Zaterdag 12 en zondag 13 
september speelt Haarlem-
se toneelgroep KaST! ‘Omwil-
le van de liefde’ in theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Zaterdag 20.15 uur. Zon-
dag 15.00 + 20.15 uur.
Kaarten reserveren via in-
fo@toneelgroepkast.nl, of te 
koop bij Jan Monnikendam, 
Gedempte Raamgracht 1-9 
Haarlem. V.a. 12,50 euro.

AgendA

Dopper fl esjes bij de geopende dorpspomp
Terrasjes, hapjes, ijsje, tapas,
gezelligheid bij de pomp Raadhuisstraat
Heemstede – Vrijdagmid-
dag liepen oud voorzitter van 
de Stichting Dorpspomp, Ed-
ward van der Zwaag en wet-
houder Pieter van de Stadt naar 
de pomp op het pleintje aan de 
Raadhuisstraat. Bert de Vos van 
de gemeente leerde hen de wer-
king van de pomp uit. De he-
ren vulde een emmertje wa-
ter, waar nog net twee fl es-
sen prosecco in pasten om de-
ze te koelen. Bedoeld om de om-
standers een glaasje te schen-
ken na de ingebruikstelling van 
de pomp te vieren. Vlakbij de 
dorpspomp aan de Raadhuis-
straat stond en standje van de 
Wereldwinkel met Dopper fl es-
jes, milieuvriendelijke waterfl es-
jes die je kan vullen bij de dorps-
pomp nu die lekker leidingwa-
ter geeft. Wel even zelf pom-
pen. Peter van Limburg, voorzit-
ter van de Winkeliersvereniging, 
wist als veilingmeester het eerste 
fl esje voor 50 euro te verkopen. 
Bij de Wereldwinkel liggen deze 
bijzondere fl esjes, te koop voor 
12,95 euro. Bij de renovatie van 
het plein aan de Raadhuisstraat 
was de pomp even voor onder-
houd naar Fehres aan de Nij-
verheidsweg die de pomp op de 
waterleiding aansloot en terug-
zette op de plaats waar die ooit 
in 1898 stond. Wethouder van 
de Stadt sprak van een achter-
stand van het plein ten opzich-
te van de kwaliteit van de win-
keliers en een renovatie nodig 
was. Het is maar een klein plek-
je waar je ook nog moet parke-

ren en je fi ets kwijt moet. Toch 
is er nu ruimte voor terrassen en
deze zomer is het al volop ge-
nieten bij de pomp. Het maxima-
le is bereikt met deze aanpak en 
laat de limonade maar doorko-
men voor de kinderen. Voorzit-

ter Edward van der Zwaag be-
antwoordde twee vragen: Waar-
om een dorpspomp in plaats van 
een kunstwerk na de renovatie 
en waarom een dorpspomp in 
de Raadhuisstraat. De gemeen-
te wilde na een reconstructie van 
de Raadhuisstraat een kunst-
werk plaatsen in de 1% rege-
ling. Van der Zwaag, toenmalig 
raadslid stelde voor een dorps-
pomp te plaatsen, maar wet-
houder Noorman was daar niet 
voor  te porren. De winkeliers za-
gen er wel brood in en onder-

steunden Leo Zwarter met zijn 
initiatief een speciale pompwijn 
uit te geven. De winkeliers ver-
kochten er 500. Op 1 septem-
ber 1988 kon mevrouw van de 
Bosch-Feith, echtgenote van 
burgemeester Van den Bosch 

de pomp in gebruik stellen. 
Het regende toen onbarmhar-
tig, op de zijkant van de pomp 
staat nog een koperen plaat met 
de tekst. Nu, na de aanpassing 
van de Raadhuisstraat is er een 
schitterend gezellig pleintje ont-
staan met de pomp weer op de 
oorspronkelijke plaats. Met ter-
rasjes waar het goed toeven is,
zoals in deze zomer al is geno-
ten bij de bloeiende horeca die 
het feestje meevierde met heer-
lijke aanbiedingen.
Ton van den Brink 

Cursus Internet en e-mail voor senioren
Heemstede - Steeds meer men-
sen ontdekken de onbegrensde 
mogelijkheden van internet en 
vooral e-mail. Het is zo leuk en 
makkelijk om met vrienden van 
‘ver’ even snel contact te zoeken.

In deze cursus komen de basis-
vaardigheden aan de orde met 
aandacht voor de theorie: wat is 
internet? Wat is surfen? Wat is e-
mail? Er wordt ook geoefend met 
surfen en e-mailen. Basiskennis 

van Windows is beslist nodig. De 
cursus internet en e-mail voor 
senioren van 4 lessen start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op woensdag 9 sep-
tember van 13.00 tot 15.30 uur. 
Opgeven kan via www.casca.nl 
of bel (023) 548 38 28 kies 1.

Regio - Op woensdag 2 sep-
tember organiseert hardloop-
trainster Carla den Braber ‘Run 
& Fun’ in en rondom Haarlem 
Schalkwijk. Het betreft een uur 
samen hardlopen met andere 
liefhebbers, in ieders eigen tem-
po. Iedereen die zin heeft, mag 
vrijblijvend en geheel kosteloos 
meerennen. Er wordt gelopen in 
een rustig tempo, zodat optimaal 
kan worden genoten van het lo-
pen en de gezelligheid. Iedereen 

loopt voor zichzelf met en in een 
groep enthousiaste mensen, zo-
wel beginners als gevorderden.
Carla den Braber is gediplo-
meerd hardlooptrainster, sport-
masseuse en personal trainer. 
Tijd: 19.00 - 20.00 uur en verza-
melpunt is Restaurant De Mo-
lenplas, Haarlem.
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel handig. Dat kan via: 
carladenbraber@gmail.com of 
06-41757076.

Run & Fun Schalkwijk
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 augustus 2015

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (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 altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Binnenlopen bij de 
burgemeester:

Vrijdag 4 september

In deze uitgave:
- Vrijwilligers top 3
- Vergadering gemeenteraad 
 1 september

Dinsdag 25 augustus 20.00 uur presentatie ideeën en start ‘Havenlab’

Werk mee aan het ontwerp voor de Haven
Op 25 augustus is er een bijeenkomst aan de 
haven, waarin de oproep wordt gedaan mee te 
werken aan het inrichtingsplan voor de Haven 
van Heemstede. Heeft u hart voor de haven? 
Kom ook en meld u aan voor het ‘Havenlab’, 
een ontwerpteam waarin u met elkaar het 
ontwerp gaat opstellen. 

Start Havenlab
Dinsdag 25 augustus wordt er om 20.00 uur een 
bijeenkomst gehouden in de voormalige garage 
aan de Industrieweg 6 (voorheen: Martin Schilder). 
Met uitzicht op de Haven presenteert de gemeente 
op deze avond de vele ideeën die zijn ingezonden. 
U stelt zelf een ontwerpteam samen dat het 
inrichtingsplan gaat maken. We noemen dit 
het ‘Havenlab’: een laboratorium waar ideeën 

worden omgesmeed tot een prachtig havenplan. 
Ook bespreken we wat nodig is om samen een 
aantrekkelijk en uitvoerbaar ontwerpplan te maken. 
De gemeente wil zo optimaal gebruik maken van 
uw ondernemerschap, creativiteit en expertise. Zo 
wordt de Haven van ons allemaal. 

Meedoen?
Eerder heeft de gemeente gevraagd om ideeën 
voor de haven waarop massaal is gereageerd. 
Onder deze ruim 700 meedenkers zitten veel 
getalenteerde en betrokken mensen die samen een 
sterk team kunnen gaan vormen. 

Wilt u meedoen aan het Havenlab? Kijk voor meer 
informatie op www.heemstede.nl/haven. Hier vindt 
u ook de ingediende reacties en ideeën.

Op woensdag 9 september van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De workshop is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Tijdens de workshop stel je 
grenzen en leer je kinderen om op een positieve 
manier mee te werken. Ouders worden aan het 
denken gezet over de eigen manier van opvoeden 
en maken een opvoedaanpak, die thuis in de praktijk 
kan worden gebracht. Interesse? Inschrijven kan 
via de website www.cjgheemstede.nl (maximaal 
12 deelnemers). Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze workshop. 

Positief Opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’

Meer informatie over de methode Positief Opvoeden 
leest u op www.positiefopvoeden.nl.

Doe mee met 
Burgernet!
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers 
van bedrijven uit de gemeente. Bent u al lid van 
Burgernet? Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg nabij nr. 37, het plaatsen van een 

tijdelijke mobiele beelddrager, wabonummer 
26227, ontvangen 31 juli 2015

- Glipperweg 3, het kappen van 2 eiken, 
wabonummer 26237, ontvangen 31 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Locatie Havendreef, bouwen 47 woningen, 

wabonummer 25272, ontvangen 14 juli 2015. 
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.

- Locatie Havendreef, bouwen van 15 
appartementen, 14 terraswoningen en een 
parkeerkelder, wabonummer 25259, ontvangen 

14 juli 2015. 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van een 

spandoekreclame, wabonummer 24327, 
verzonden 11 augustus 2015

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een 
spandoekreclame, wabonummer 25301, 
verzonden 11 augustus 2015

- Glipperweg 3, het kappen van 2 eiken, 
wabonummer 26237, verzonden 11 augustus 2015

- Hageveld 7, het kappen van een es, wabonummer 
26425, verzonden 11 augustus 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Centralist
Als centralist van een organisatie van aangepast 
vervoer maakt u afspraken voor klanten en verzorgt 
u de ritplanningen voor de chauffeurs.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Binnenkort zal de 
basistraining voor vrijwilligers weer van start gaan. 
Interesse? Maak dan snel een afspraak!

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede? 

Inwoners van 
Heemstede worden van 
harte uitgenodigd om 
tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te 
komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. 
De inloopochtend vindt 
plaats op vrijdag 
4 september 2015 van 
10.00 tot 12.00 uur in 
het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede.

Sponsorwerver voor Heemsteedse 
Kunstbeurs
Legt u makkelijk contacten, bent u bekend 
in Heemstede, straalt u enthousiasme en 
doorzettingsvermogen uit, dan kunt u als 
sponsorwerver een belangrijke bijdrage leveren aan 
het succes van de jaarlijkse Kunstbeurs.

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?
Wij zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 uur
Telefoon:  023-5483824
Website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
  vacaturebank
E-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl

Vrijdag 4 september
Binnenlopen bij de 
burgemeester

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 1 september 
2015 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 
 1 september 2015
- Benoeming en beëdiging mw H.M.A. Hooij 
 als wethouder
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 25 augustus 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede 
bevinden. 

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden in 

deze gebieden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsenklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en tot en met 29 november 2015 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets tegen betaling van de gemaakte kosten 
ophalen bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering boot 
Haven

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:
- Een zwarte houten boot, genaamd MER, in de 

gemeentelijke haven ter hoogte van Havenstraat 
72.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



In november duidelijkheid over al dan 
niet openbaarheid overweg Alverna
Heemstede - Aan het einde van de spoedzit-
ting bij de Raad van State op donderdag 13 
augustus, liet de voorzieningenrechter we-
ten dat de bestuursrechter al op 20 of 22 ok-
tober de hoger beroepzaak gaat behande-
len. Zes weken later volgt dan de uitspraak 
of de overweg ŒAlverna¹ weer openbaar 
toegankelijk moet worden gemaakt.

Dit betekende dat er geen reden meer was voor 
Fietsersbond en Wandelnet om de voorlopi-
ge voorziening door te zetten. “We nemen de-
ze olijftak nu aan, en hopen begin december op 
een Sinterklaascadeautje”, aldus Fietsersbond 
woordvoerder Arjen van der Luit tijdens de zit-
ting.

Hele pleitrede
ProRail wilde graag dat de Raad van State nu 
al uitspraak zou doen over de kernvraag (‘Is 

de overweg een openbare weg geworden?’) en 
stak daarom bij voorbaat al een hele pleitrede 
af. De voorzieningenrechter was echter heel 
duidelijk: “Nee, dat ga ik niet doen. Dat is een 
juridische zaak die in de bodemprocedure 
wordt behandeld.” Dat gaat dus eind oktober 
gebeuren.

Meteen doorsturen naar Raad van State
De behandeling van de Alvernazaak in de ge-
meentelijke bezwaarschriftencommissie van 27 
augustus in het raadhuis in Heemstede gaat 
waarschijnlijk niet door.

De voorzieningenrechter wees de ge-
meente erop dat zij geen nieuwe bezwaar-
procedures moet gaan behandelen, maar 
alles wat met de afsluiting van Alverna te ma-
ken heeft meteen moet doorsturen naar de Raad 
van State.

Special Sports Experience 
Sportmarkt voor mensen met 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Regio - Op zondag 30 augus-
tus organiseren Sportservice 
Noord-Holland en SportSupport 
in samenwerking met de Dirk 
Kuyt Foundation en de Provin-
cie Noord-Holland een sportie-
ve informatiemarkt voor mensen 
met een verstandelijke en/of li-
chamelijke beperking. Het eve-
nement vindt plaats op het Pim 
Mulier Sportpark in Haarlem.

Aanbod aangepast sporten 
Op deze dag zijn 30 verenigin-
gen en organisaties aanwezig 
die een rol spelen in het aange-
past sporten in Noord-Holland. 
Op het atletiekterrein van het 
Pim Mulier Sportpark zijn ver-
schillende sporten te zien en uit 
te proberen, waaronder aikido, 
rolstoeldansen, handbal, hard- 
lopen voor mensen met een vi-
suele beperking en rolstoel- 
hockey. Daarnaast zijn er ver-

schillende organisaties aanwe-
zig waaronder Wheels2Sport, 
een uitleenservice voor hand-
bikes en sportrolstoelen.

Kraampjes en clinics
Bezoekers van de Special Sports 
Experience kunnen kennis ma-
ken met verschillende beken-
de en onbekende sporten. Er is 
informatie te verkrijgen bij ver-
schillende kraampjes, maar be-
zoekers kunnen zelf ook actief 
mee doen met verschillende cli-
nics. Het is onder andere moge-
lijk om deel te nemen aan een 
handbike-clinic onder leiding 
van Jetze Plat, zilveren medaille-
winnaar op het WK Handbiken. 

Programma 
Tussen 12.00 en 16.15 uur zul-
len de verenigingen en organisa-
ties hun sport promoten tijdens 
de informatiemarkt. Tussen 12.30 

en 16.00 uur is het aanvullend 
daarop mogelijk om verschillen-
de sporten uit te proberen en te 
kijken bij sporttoernooien (onder 
andere rolstoelhockey en G-ten-
nis) en demonstraties. Van 12.00 
tot 12.30 uur is de opening met 
een Zumba warming-up. Daar-
na is er een clinic handbiken en 
judo, demonstratie aikido, tus-
sen 12.30 en 13.00 uur. Gevolgd 
door een clinic biljart en rolstoel-
basketbal, demonstratie rolstoel-
dansen tussen 13.00 en 13.30 
uur. Hardlopen (visuele beper-
king), handbal en aikido volgen 
van 13.30 tot 14.00 uur. Daarna, 
tussen 14.00 en 14.30 uur volgen 
biljart, hardlopen (visuele beper-
king), zumba en rolstoelhockey. 
Een clinic tennis, judo en handbi-
ken staat op het programma van 
14.30 tot 15.00 uur en dan een 
clinic hardlopen (met visuele be-
perking) en rolstoelbasketbal van 

15.00 tot 15.30 uur. Tot besluit 
een clinic handbiken en handbal 
plus demonstratie rolstoeldan-
sen, tussen 15.30 en 16.00 uur. 

Meer informatie
Bezoekers hoeven zich niet aan 

te melden. Voor meer infor-
matie betreffende de Special 
Sports Experience 2015 kunt u te 
allen tijde contact opnemen 
via sse2015@sportservicenoord-
holland.nl of via telnr. 023–
5575937.
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Bult op hoofd na aanrijding
Heemstede - Een man op een 
snorscooter is zaterdagmiddag 
gewondgeraakt bij een ongeluk 
op de Zandvoortselaan in Heem-
stede. Rond kwart voor vier reed 
hij in de richting van de Lanck-
horstlaan, toen een vrouw in een 
auto de Jacques Perklaan in wil-
de rijden. Hierbij heeft zij de man 
over het hoofd gezien, waar-
na de aanrijding plaatsvond. Hij 
hield aan het incident een een 

lelijke bult op zijn hoofd over. Na 
behandeling ter plaatse is hij ter 
controle overgebracht naar het 
ziekenhuis. Blaastesten zijn uit-
gevoerd, maar geen van bei-
den had alcohol genuttigd. De 
brandweer is opgeroepen om-
dat er vloeistof gelekt was. Die 
hoefde niet ter plaatse te komen, 
omdat snel duidelijk was dat het 
niet om benzine ging. De snors-
cooter had slechts lichte schade.
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Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.




