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Hof van Eden

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Hof van Eden
Tuinenwedstrijd

Heemstede – Een tuin die aan het water grenst, dat is 
natuurlijk heerlijk. “Onze tuin komt uit op de Leidsevaart”, 
vertelt Dorien Koopmanschap wonend aan de Kohn-
stammlaan. Wat de foto’s vooral ook bijzonder maakt is 
de lichtval. “Vooral bij ondergaande zon met mooi licht 
verandert de tuin in een romantische Hof van Eden”,
aldus Dorien. En dat vindt de redactie een mooie titel voor 
deze tuin. Heeft u ook een eigen Hof van Eden, beelden in 
uw tuin of leuke paadjes aangelegd of prachtige borders 
met bloeiende planten? Stuur uw foto(’s) naar de krant! 
Er is nog één week om deel te nemen aan de succesvolle 
tuinenwedstrijd voordat Nijs-
sen Tuin de jurering op zich 
zal nemen. Prijzengeld: 100 
en tweemaal 50 euro voor de
allerfraaiste tuinen.
Adres:
redactie@heemsteder.nl.

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

31 AUGUSTUS
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College treedt niet op tegen afsluiting 
Laan van Alverna bij spoorwegovergang
Heemstede - Het college 
van burgemeester en wet-
houders zal niet optreden te-
gen het hek dat bewoners 
van de Laan van Alverna 
hebben geplaatst ter hoog-
te van de spoorwegovergang. 
B&W hebben Wandelnet en 
Fietsersbond hierover geïn-
formeerd.

Enerzijds omdat aanneme-
lijk is dat de Laan van Alver-
na een eigen weg is en in dat 
geval niet openbaar. Ander-
zijds omdat het college vindt 
dat bewoners van de Laan 
een belang hebben op grond 
van de veiligheid van de daar 
wonende kinderen. Die heb-
ben door de wijze waarop 
de overweg nu is openge-
steld een onbelemmerde toe-
gang tot het spoor. Dit is vol-
gens B&W een verslechtering 
voor de veiligheid ten opzich-
te van de vorige situatie met 
klaphekken.

Handhaving doorgang 
overweg 
Aanleiding van het besluit 
van B&W is het verzoek 
van Wandelnet en Fietsers-
bond van 15 augustus 2016 
om de doorgang voor fi et-
sers en wandelaars tussen 
de spoorwegovergang en de 
Laan van Alverna weer open 
te laten stellen. Op 12 augus-
tus hebben de bewoners van 
de Laan hekken geplaatst en 
daarmee de doorgang  ver-
sperd. 

Spoorwegovergang
openbaar 
De Raad van State heeft wel-
iswaar op 9 december 2015 
bepaald dat de spoorweg-
overgang openbaar is. Maar 
daarmee is naar het oor-
deel van B&W nog niet ge-
zegd dat de Laan van Alver-
na openbaar is. Uit ingewon-
nen juridisch advies blijkt dat 
het aannemelijk is dat de-

ze laan een eigen weg is en 
in dat geval niet openbaar. 
Wandelnet en Fietsersbond 
hebben volgens het college 
geen nieuwe feiten aange-
dragen die leiden tot een an-
dere conclusie.
Al voordat de overgang op 29 
juli is opengesteld, is aange-
kondigd dat de bewoners van 
de Laan van Alverna hun weg 
zouden afsluiten. De afslui-
ting heeft niet geleid tot ver-
storing van de openbare or-
de. Overigens is de Laan van 
Alverna voor iedereen be-
reikbaar via de Constantijn 
Huygenslaan.
Besluitvorming in september
De gemeente heeft meerde-
re verzoeken ontvangen om 
de overweg, nu deze door de 
Raad van State openbaar is 
verklaard, aan de openbaar-
heid te onttrekken. In  sep-
tember zal de gemeenteraad 
hierover een defi nitief besluit 
nemen.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 28 augustus,
Oude Kerk: 10u., ds. A. 
Mak (Haarlem), Crèche (tot 
4 jaar). Kinderkring ( 4 tot 
12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Het eerste pand dat we gaan 
behandelen is eigenlijk al 
eerder aan de beurt ge-
weest als Camplaan 51. Het 
pand heeft echter een dub-
bel adres: ook Valkenbur-
glaan 60.
Het pand op de Camplaan is 
van 1899. Dit was al een slij-
terij annex café. Je kunt nu 
nog zien waar de ingang zat. 
Eerder bekend als café N.J. 
Martin, later café Camplaan. 
De toenfoto is van Fien Lud-
lage, dochter van uitbater 
Cor B. van den Heuvel, die 
40 jaar het beheer had over 
Café Groenendaal. De fo-
to is van 1953 ten tijde van 
de Flora, vandaar de vlagge-
tjes. Volgens Fien heeft haar 
vader In 1926 het reeds be-
staande pand in gebruik ge-
nomen. Na een fl inke restau-
ratie en aanbouw op de Val-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (2)

kenburglaan werd de zaak 
heropend met het leggen van 
de eerste steen op 23 maart 
1933. Ongeveer in 1966 nam 
zoon Joop het bedrijf over 
en maakte er een uitge-
breid restaurant van. Bruilof-
ten, een biljartclub en zelfs 
dansles door dansleraar J. 
Booms (dansclub Groenen-
daal) waren grote trekpleis-
ters. Sinds 1974 is het Café-
koffi ehuis Yverda. De huidige 
eigenaren, fam. Beck (inmid-
dels 2de en 3de generatie) zit 
er sinds 1977 in en toen werd 
het ‘Yverda’ genoemd.
De nufoto van Harry Ophei-
kens van augustus 2016 laat 
een bijna identiek plaatje 
zien t.o.v. het verleden.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Beeld-
materiaal is ook zeer welkom. 
Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 28 augustus: geen 
dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 28 augustus, aan-
vang 10u.
ds. M.A. Smalbrugge,
viering Heilig Avondmaal.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 28 augustus, 10u.
Ds. M. van Duijn.
Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis.

Woensdag 31 augustus, 
19.30u. Zomerzangavond 
met zang.
Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten elke zon-
dag om 10.00 uur

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 28 augustus, 10u.: 
ds J.A.Vermeulem, (Nieuw-
Vennep). Crèche.

www.pknbennebroek.nl                     

Heemstede
11 t/m 17 augustus 2016

 
Geboorte

11-08-2016 
Philip D.A. Posthuma

Huwelijk
13-08-2016

 Tim schilder &
Brigit M. van Bruggen

17-08-2016
Jenö Puczi & Lisa C. Muller

17-08-2016
Paul van Jeveren &

Esther A. Blok
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Column 

Een brief van de postbode
Afval, neergooi en wegwaai

Op het randje van mijn wijk, achter de Spar, 
is een ‘breng-parkje’. Veel breng en weinig 
park; een verzameling containers voor tex-
tiel, glas, plastic en oud papier. Als braaf 
burgeres treed ik daar regelmatig aan. Eén 
keer ben ik zo naief geweest er mijn oud 
papier weg te gaan gooien in oranje-boven 
posttenue. Ik dacht, dat doe ik mooi even 
onderweg naar het depot. “Ach, ik had van-
daag niet zo’n zin in de post,” zeg ik tegen 
de mensen die daar ook stonden te ‘bren-
gen’, terwijl ik mijn tas in de container leeg. 
Ik kreeg maar een aarzelend lachje terug. 
Dat soort grapjes maak ik dus maar niet 
meer. En ik ga alleen nog maar incognito, 
als mezelf. - Mensen toch! Alsof ik op klaar-
lichte dag, als uithangbord van PostNL uw 
post zou komen storten! ... Die heb ik toch 
zeker thuis in het schuurtje liggen. Daar ziet 
niemand het.

Rond de brengparkjes is het regelmatig 
nogal rommelig. Mensen ‘brengen’ er nog 
wel eens andere dingen dan aangegeven 
en proppen die dan bijvoorbeeld maar in 
de gewone prullenbak, die er ook staat. En 
dat waait er dan weer een beetje uit. Of ze 
strooien per ongeluk wat van hun afval op de 

grond en la-
ten dat lig-
gen. Geluk-
kig haalt de 
container-fi r-
ma alles even 
r e g e l m a t i g 
weer weg. En ik help een beetje mee op-
ruimen. 
Ook als ik mijn ronde loop, gebruik ik mijn 
postkar wel eens als rijdende vuilnisbak. Dat 
vindt mijn kar niet erg, zij is zelf ook vóór een 
schone wijk. Ik pas wel op met uw post na-
tuurlijk. Dat u uw enveloppen niet met aarde 
besmeurd binnenkrijgt omdat ik iets uit een 
perk heb gevist. Nee, uw post gaat voor, en 
de opruimdienst is extra. 
Maar ze is wel belangrijk. Want ik hou na-
tuurlijk wel van mijn wijk. Dus ik zet bloeme-
tjes in alle boomspiegels rond mijn huis, en 
dat rondslingerende afval breng ik weg, naar 
het brengparkje. 
Alleen dat afval dus. Uw post niet. Die doe 
ik bij u in de bus.

Met vriendelijke groet,
Inge (van Eijk)

weer weg. En ik help een beetje mee op-

Schapen beginnen 
meteen met hun werk
Heemstede - De schapen 
zijn weer terug in Heemste-
de, in Groenendaal om pre-
cies te zijn. In de stromende 
regen zijn ze zondagmorgen 
aangekomen in het bos om 
te helpen de esdoorns ‘op te 
ruimen’.
Jos van Kesteren ving de 
kudde op bij de ingang van 
Groenendaal (Sparrelaan) 
maar daar gingen ze niet 
naar binnen. De dieren lie-
pen naar een ingang verder-
op. De reden daarvan is dat 

de schapen dit jaar het zui-
delijke deel opruimen. Ze 
worden dan ondergebracht 
op een paardenwei ter plaat-
se. De ingang aldaar was een 
beetje smal. Alleen de klei-
ne toegangsdeur ging open 
(achter de grote lag ook een 
‘veedrempel’, moeilijk te ne-
men voor de schapen).

Eenmaal binnen begonnen 
de schapen meteen met hun 
werk, gadegeslagen door een 
nieuwsgierige hooglander.
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Augustus hier is februari daar!
Ik begin nu echt in te burgeren, want ik ga het hebben over 
het weer. Ik heb eens gelezen in een psychologische theorie 
dat het weer terug te vinden is in ons gedrag, in het dage-
lijks leven en werk. Dat recreatieve activiteiten worden be-
invloed door de zon overdag. En dat de stralende sterren in 
de nachtelijke hemel hoop bieden en de begeerte om te le-
ven. In tegenstelling tot een lucht, bewolkt en regenachtig 
met wind die een bron is van negativiteit, luiheid en depres-
sies. In Syrië, zijn er duidelijke seizoenen van telkens drie 
maanden. In de lente de warme zon. In de zomer schroeit 
die soms ook. Overdag kun je genieten van zwemmen aan 
de kust (al of niet in boerkini) en ’s nachts naar de onein-
digheid van de sterrenhemel kijken. Gedurende een half jaar 
is er geen wolk te zien. In de herfst komt soms wat bewol-
king en wind. In de winter is het een beetje koud en regent 
het de helft van de tijd. 
Hier ziet de maand augustus eruit als de maand februari in 
Syrië en het Midden-Oosten. Met dit soort weer zou ik in 
Syrië niet met korte mouwen naar buiten gaan. In Neder-
land regent het in augustus maar de mensen staan optimis-
tischer in het leven dan de mensen in Syrië.
Kortom: ik vraag me dus af of de theorie wel klopt. Want het 
zou betekenen dat iedereen in Syrië vrolijk is en hard werkt. 
Terwijl in een land als Nederland of Europa in het algemeen, 
waar het tijdens het grootste deel van het jaar koud is, vol-
gens de theorie de mensen lui, negatief en depressief zou-
den zijn. Het tegendeel is waar. Het antwoord op die vraag is 
complex en vereist een diepgaande analyse waar hier geen 
ruimte voor is.
Ik stel me soms voor, al is het onmogelijk, dat het weer 
in Nederland is te ruilen met het weer in Syrië. Dan was
Nederland de beste plek om te wo-
nen in de wereld. En ik stel me voor 
dat mensen in Syrië worden als de 
Nederlanders.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Zomerfoto 

 een vroege boleet
Heemstede - Wel wat vroeg, deze paddenstoel (boleet), ter-
wijl er nog volop zomergewas bloeit. Maar een natte periode 
gevolgd door een warme en droge periode is een ideale com-
binatie. De bovenkant van de ‘hoed’ beschermt de sporen
tegen regen zodat ze niet verkleven, want als dat gebeurt, 
kunnen ze weer minder goed verspreid worden waardoor er 
minder paddenstoelen komen. Sporen zijn kleine deeltjes die 
zeer licht zijn. Ze verspreiden zich door de wind. De stelen 
zorgen dat de sporen niet meteen op de grond vallen. Wist 
u dat een paddenstoel voor 90% uit water bestaat? Het blijft 
een wonderlijk gezicht in de natuur (Groenendaalse bos),
zeker in de zomer.                           (Foto: Marenka Groenhuizen)
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Heemstede - Iedere woensdagavond is er tijdens de va-
kantieperiode van 19.00 tot 20.30 uur avondopenstelling 
voor de kinder- en generatietuinen bij KIMT (Kom in mijn 
Tuin). Er wordt geschoffeld en geoogst en het zijn druk-
bezochte avonden! De vrijwilligers zijn aanwezig om in-
structies te geven en helpen hard mee. Kinderen en hun 
(groot-)ouders gaan naar huis met tassen vol groente en 
bloemen! Dit jaar waren er weer heel veel courgettes! Ook 
aardappelen, prei, bietjes en uien werden uit de vrucht-
bare grond van KIMT gehaald.

Binnenkort beginnen de scholen weer en is het weer 
schoffelen geblazen op de donder- of vrijdagmiddag. Ie-
dere zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur is KIMT 
open voor publiek.
Kom gerust langs om een kijkje te nemen aan de Heren-
weg 16 te Heemstede (ingang Groenendaalse bos tegen-
over Manpadslaan).

Informatie op www.kominmijntuin.com

Naar huis met tassen vol 
groente en bloemen

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Inloopavond op ‘Westerveld’
Regio - Begraafplaats en 
crematorium ‘Westerveld’ 
in Driehuis organiseert op 
woensdag 31 augustus de 
maandelijkse inloopavond. 
Geïnteresseerden kunnen 
dan zonder afspraak van 
18.30 tot 21.00 uur binnen-
lopen en vragen stellen. De 
medewerkers van Wester-
veld staan met een kopje 
koffie klaar in de toonzaal, 
waar ook een uitgebreide 
collectie gedenktekens, ur-
nen en as-sieraden te be-
kijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg geeft infor-
matie over de verschillen-
de mogelijkheden voor ge-
denkplekken en monu-
menten. Zij vertelt: “U kunt 
altijd een eigen plek uitzoe-

ken in het gedenkpark. Een 
plek omringd door weel-
derig groen, op een heu-
vel of juist op een open 
plek. Westerveld heeft zo-
veel moois, er is altijd wel 
een plek die aanspreekt. 
Ook bij de keuze van een 
monument adviseren wij u 
graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken is het van belang 
om te weten wat er alle-
maal mogelijk is. Om hier-
bij te helpen heeft Wester-
veld een wensenformulier 
ontwikkeld. Ook dat kunt u 
tijdens de inloopavond be-
kijken en meenemen naar 
huis. Het adres is Duin 
en Kruidbergerweg 2-6 in 
Driehuis. Zie ook
www.bc-westerveld.nl.

Nu ook een wijnkaart en vis op het menu

Yverda luistert naar haar gasten

Heemstede – Op 1 augus-
tus is Happerij Yverda ge-
start met het aanbieden van 
een lekkere en betaalba-
re maaltijd in de avonduren. 
“Het gaat ontzettend goed”, 
vertelt eigenaresse Yvonne 
Beck. “Vanaf het begin vra-
gen we aan de gasten of ze 
tips of suggesties hebben 
en daar luisteren we oprecht 
naar. Zo hebben we daardoor 
nu een wijnkaart met heerlij-
ke wijnen waaronder die van 

The Green Wine Company, 
een biologische wijn. Verder 
kwam regelmatig de vraag 
waarom we geen vis op de 
kaart hadden staan. Dus heb-
ben wij scholfilet aan de keu-
zes toegevoegd.” Yverda is 
een gezellige locatie waar je 
je snel thuisvoelt. Ook men-
sen die alleen komen; een 
hoge drempel is er helemaal 
niet aangezien de lange ta-
fel in het midden van de zaak 
echt uitnodigt om aan plaats 

Het gezellige interieur. 

te nemen. Aan de lange tafel 
maakt u snel een praatje met 
anderen die hier ook gaan 
zitten. Schroom niet en kom 
gezellig eens langs, voor een 
betaalbare maaltijd én een 
gezellig praatje. 

Happerij Yverda vindt u aan 
de Valkenburgerlaan 60 in 
Heemstede. Telefoon: 023-
5283804. Weekspecials kos-
ten maar 7,50 euro. U kunt 
ook à la carte eten.

Het terras nodigt uit voor een 
glaasje en praatje.

Buiten is het ook goed toeven.

JUUL de ware 
schooltassen-expert
Heemstede - Afgelopen we-
ken is de schoolcampus van 
JUUL al door heel veel scho-
lieren bezocht. Vaak voor 
schoolspullen maar nog va-
ker voor schooltassen, lijkt 
het wel. Alle verkooprecords 
zijn inmiddels gebroken en 
dan moet de drukste periode 
nog komen!
 
De voorbereidingen voor 
de schoolperiode bij JUUL 
hebben veel tijd en ener-
gie gekost maar nu werpt 
dat zijn vruchten af. Niet al-
leen schriften, passers en 
geodriehoeken maar ook 
juist het enorme assortiment 
school- en rugtassen is een 
groot succes. Naast de be-
kende Eastpak-tassen heeft 
JUUL ook een prachtig as-
sortiment Dakine, Depeche 
en BodyPack tassen op voor-
raad.
 
Klanten stellen het enorm op 
prijs dat ze bij JUUL in één 
keer terecht kunnen voor hun 
hele boekenlijst. Van grafi-
sche rekenmachine tot en 
met 6B grafietpotlood en al-
les wat er tussen in zit. Niet 
alleen de Heemsteedse jeugd 
weet JUUL te vinden, ook 
scholieren uit Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep, Bennebroek 
en Haarlem komen regelma-
tig over de vloer bij de leuk-

ste schoolcampus van Ken-
nemerland.
JUUL kunt u vinden naast 
de Roos Vulpenspeciaalzaak 
op Julianalaan nummer 3  te 
Heemstede.
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Open Dag Creatief Centrum Bennebroek in Trefpunt
Regio – Begin augustus ver-
huisde het Creatief Centrum 
Bennebroek vanuit de Ou-
de Meelfabriek aan de Glip 
in Heemstede weer terug 
naar Bennebroek waar het 
centrum in Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek een warm onthaal 
wachtte. Terug in Bennebroek 
waar het ooit 32 jaar geleden 
begon. Het Trefpunt is blij met 
de nieuwe creatieve club die 
gebruik gaat maken van een 
aparte hobbyruimte voor ke-
ramiek en boetseerwerk en 
voor kinderactiviteiten. Er 
mag hier best een spatje 
meer vallen. Per dagdeel be-
schikt het Creatief Centrum 
ook nog over een ruime zaal 
waar de schilderactiviteiten 
gehouden kunnen worden.  
Ter ere hiervan en vanwe-
ge de aanvang van het nieu-
we cursusseizoen houdt het 
centrum een feestelijke Open 
Dag op zaterdag 27 augustus 
van 10 tot 16.00 uur, op de 
nieuwe locatie. Het bestuur, 
Mieke Mosterdmans, voorzit-
ter, Nel Meijboom, penning-
meester, Anneke Tros, public 
relations en Wil Theil, alge-
meen bestuurslid, heeft die 

zaterdag leuk ingevuld met 
diverse inloopworkshops, 
verkoop van werk van cur-
sisten en het werk van cur-
sisten wordt ook tentoonge-
steld. Er zijn nog een paar 
leuke verrassingen. Onder 
andere, naast koffie en thee 
en andere versnaperingen, is 
er een gratis ijsje voor ieder-
een. Er is natuurlijk ook een 
mogelijkheid om in te schrij-
ven op de cursussen. Negen 
zeer ervaren docenten geven 
graag uitleg over tekenen en 
schilderen, ook met acrylverf, 
aquarelleren en expressief 
schilderen, vrij schilderen en 
mixed media met gemeng-
de technieken. Kennismaken 
met linosneden, keramiek 
handvormen, mozaïek met 
keramische accenten, figu-
ratief boetseren. Over de za-
terdagateliers tekenen/schil-
deren  en  avondatelier ke-
ramiek. Voor de kinderen is 
er het Kinderatelier voor te-
kenen/schilderen en boetse-
ren en over het Open Atelier, 
waar u het hele jaar terecht 
kunt tijdens openingstijden.  
Nieuw is dat er 1 x per maand 
een workshop gegeven gaat 
worden. Iedere maand een 

nieuwe workshop, te begin-
nen met sieraden maken van 
koffiecups. Er is al een voor-
proefje op de Open Dag. La-
ter volgen kussens versieren 
en kerstfiguren mozaïeken. 
Linosneden is nieuw, net als 
de mixed media. Op De Open 
Dag op zaterdag 27 augustus 
kunt u alvast kennismaken 
met de nieuwe locatie aan 
het Akonietenplein waar par-
keerplaats genoeg is. Kunt u 
gelijk zien hoe mooi de loca-
ties door Trefpunt zijn opge-

knapt om alle creatievelingen 
te inspireren. 
Ton van den Brink 

Anneke Tros, Mieke Mosterdmans, Nel Meijboom en Wil Theil 
in de eigen zaal.

Pauwehof: al 50 jaar sociaal cultureel ouderenwerk in Heemstede
Heemstede - In 1966 is de 
diaconie van de Hervorm-
de kerk in Heemstede in het 
kader van sociaal cultureel 
werk gestart met activitei-
ten op de Achterweg. Acti-
viteiten en cursussen voor 
ouderen werden georgani-
seerd. Dit liep zo goed dat 
men 11 jaar later zijn betrek-
king nam in het nieuwe ver-
enigingsgebouw De Pauwe-
hof achter de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein. Op dat 
moment is ook de naam De 
Pauwehof; Ontmoetings- 

en Activiteitencentrum voor 
Ouderen in het leven geroe-
pen. 
In de afgelopen jaren is er 
een samenwerking aange-
gaan met Welzijn Ouderen 
Heemstede en is dat inmid-
dels overgegaan in een sa-
menwerking met WIJ Heem-
stede. De activiteiten zijn al-
lang niet meer alleen voor 
kerkleden, maar voor alle 
ouderen uit Heemstede. 
De Pauwehof wil dit jubile-
um op een feestelijke ma-
nier vieren tijdens het Open 

Huis op zaterdag 3 septem-
ber van 10.00 tot 13.30 uur. 
Iedereen is welkom. De kof-
fie staat klaar! 
Er is een expositie van het 
werk van cursisten. U kunt 
terecht bij docenten voor in-
formatie over de (nieuwe) 
cursussen. Of doet u mis-
schien mee met een proef-
les Bewegen via de Fel-
denkraismethode (10.15 - 
11.15 uur) of Pilates (11.30 - 
12.30 uur)?
Aanschuiven bij de nieu-
we cursussen ‘Mandala met 

meer technische uitdaging’ 
en ‘intuïtief tekenen’ kan 
ook, zo kunt u ontdekken of 
het iets voor u is. 
In het kader van het jubile-
um gaat de Pauwehof terug 
in de tijd met oude foto’s van 
de huidige vrijwilligers, do-
centen en cursisten; en na-
tuurlijk is dan de vraag of u 
iedereen herkent. 
U bent welkom aan de Ach-
terweg 19 in Heemste-
de. Kijk ook op de website 
www.wijheemstede.nl of bel 
023-5286022.

Brocante 
-Streekmarkt 
Binnenweg

Heemstede - Wie op zoek 
is naar mooi brocante, an-
tiek, kunst  of heerlijke 
streekproducten moet za-
terdag 27 augustus zeker 
een bezoek brengen aan 
het centrum van Heemste-
de. Op het brede gedeel-
te van de Binnenweg en 
aan de andere kant van de 
brug verkopen tientallen 
standhouders hun mooi-
ste en exclusiefste stuk-
ken brocante, kunst, zeld-
zame boeken, verzamel- 
en streekproducten. Het 
aanbod is zeer gevarieerd 
en van hoog niveau. Er is 
voor iedereen wel wat te 
vinden. U komt toch ook? 
Iedereen is welkom tus-
sen 10.00 en 17.00 uur en 
de toegang is gratis. De 
volgende markt staat ge-
pland op zaterdag 22 ok-
tober 2016. 

Een vos in de tuin
Heemstede – De vossen die in 
het duingebied leven zijn niet 
schuw. Althans, dat kan van 
deze vos gesteld worden. 
Het dier kwam even kijken 
in de tuin van familie Hutten, 
wonend in de Geleerdenwijk. 

Lezing en 
workshop
Qi Gong

Heemstede - Qi gong be-
tekent letterlijk: oefenen met 
energie. In de lezing/work-
shop hierover op dinsdag 
13 september van 20.15 tot 
21.30 uur maakt u kennis met 
principes uit het Taoïsme die 
ten grondslag liggen aan ef-
fectieve vormen van Qi Gong.
U kunt zich hiervoor opge-
ven via www.wijheemstede.nl 
of 548 38 28. Meer informa-
tie vindt u op:  www.chikung-
voorgezondheid.nl.
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Heemstede - Trotsmark-
ten worden bij voorkeur ge-
houden op buitenplaatsen en 
landgoederen, zoals Groe-
neveld bij Baarn en Kasteel 
Rosendael bij Arnhem, waar 
vooral in het weekend men-
sen komen. Een geliefd doel 
in Heemstede is het Molen-
tje met daarbij de kinder-
boerderij, de speeltuin en het 
restaurant, vroeger al een 
geliefd ‘Ververschingshuis’ 
Groenendaal. De Vrijheids-
dreef leek voor de organisa-
tie een ideale plek om de kra-
men neer te zetten. Zondag 
zal menigeen tijdens de flin-
ke regenbuien gedacht heb-
ben: daar komt vandaag niks 
van terecht, maar om twaalf 
uur stonden er een diverse 
kramen klaar om hun gas-
ten te ontvangen. Het weer 
knapte op. Want geluk moet 
je hebben als koopman en er 
kon rondgesnuffeld worden. 
Op een streekmarkt als de 
Trotsmarkt heb je een fijne 

neus nodig voor al het lek-
kers dat vers op de plank ligt. 
Handgemaakt brood, wor-
sten van buitengewone var-
kens die al meer dan een 
eeuw op streekmarkten te 
koop is. Een moderne versie 
is de onlinemarkt Uniqlek-
ker.nl waar boeren die net te 
klein zijn om zelf op de markt 
te komen, toch digitaal be-
reikbaar zijn voor elke klant 
die even inlogt. Zeg maar 
boer online. Wij snoepten 
even van heerlijke kaas en 
hoorden hoe snel Uniqlekker 
kan leveren. Vóór enen be-
steld, vanavond nog op tafel 
bij het avondeten. Met keus 

‘Fijne neus nodig’

Trotsmarkt trotseert regen en wind
Extra meters in nieuw pand

Metamorfose voor vernieuwde 
Van Assema Grafimedia

Heemstede - Van Asse-
ma Grafimedia – voorheen 
de Heemsteedsche druk-
kerij H. van Assema – is uit 
haar jasje gegroeid aan de 
Raadhuisstraat in Heemste-
de en bereidt zich voor op 
een nieuwe toekomst. De 
104-jarige drukkerij neemt 
op 1 oktober de activitei-
ten van drukkerij Van Lier-
op uit Hillegom over. Met 
deze overname en de in-
middels te kleine huidige 
locatie is een verhuizing 
naar een grotere locatie on-
afwendbaar. Het vernieuw-
de grafimediabedrijf ligt 
hemelsbreed 300 meter 
verderop aan de Kerklaan 
29 en wordt op 1 september 
in gebruik genomen en la-
ter in het jaar feestelijk ge-
opend.

“Het groeiende aanbod van 
producten vergt een effi-
ciënte indeling. De nieu-
we locatie voldoet aan on-
ze wensen” vertelt directeur 
Rob Gulinck. Aan de Raad-
huisstraat 87 in Heemste-
de hebben we ons met de 
jaren, met nieuwe machi-
nes voor digitaal drukwerk 
en signing, aangepast aan 
het pand. Dat werkte pri-
ma, maar met de uitbreiding 
van machines en verhoogde 
productie lukt dat eenvou-
digweg niet meer. Het nieu-
we pand voldoet aan onze 
wensen en nu zijn we nog 
beter in staat om onze rela-
ties datgene te leveren wat 
zij nodig hebben.”
 
Eeuwenoud
De ontwikkeling van de 
boekdrukkunst sinds de 15e 
eeuw bestond voorname-
lijk uit het bouwen van gro-
tere drukpersen met meer-
dere ‘stations’ met specia-
lisaties op het gebied van 
hoogdruk, offset, diepdruk 
en doordruk. In het laatste 
kwart van de 20e eeuw is 

het digitale drukken of prin-
ten ontstaan. Hoogdruk (zo-
als hout- en linosnedes en 
houtgravure) is alleen nog 
maar te vinden in zeer spe-
cialistische en ambachtelij-
ke drukkerijen.

Met de toename van het 
aantal mensen die konden 
lezen groeide het aantal 
drukkerijen rond 1900 fe-
nomenaal om in de laatste 
kwart van de vorige week 
dramatisch af te nemen 
doordat lezers hun nieuws 
en boeken tegenwoordig 
online lezen en er gedrukt 
wordt met digitale printers.
 
Mini jubileum
Vijf jaar geleden hebben 
Rob Gulinck en zijn vrouw 
Antoinette de Heemsteed-
sche drukkerij H. van As-
sema overgenomen en uit-
gebouwd tot een fullservice 
grafimediabedrijf.
Gulinck: “Bij het 99-jarig 
bestaan hebben mijn vrouw 
en ik dit familiebedrijf over-
genomen. Dat was best 
spannend, want de wereld 
verandert heel snel in deze 
branche. De digitalisering 
heeft hier echt huisgehou-
den en daar moet je flexibel 
op kunnen inspelen, wil je 
overleven.

Ik ben er dan ook supertrots 
op dat we groeien en dat is 
– naast de verhuizing en de 
overname – echt een feest-
je waard! Nu eerst de ver-
huizing en in het najaar een 
feestelijke opening tijdens 
onze klantendag.”

Vrolijke Vrijdag bij WIJ Heemstede 
en Open Cursusdag

Heemstede - Op vrijdag 26 
augustus organiseert WIJ 
Heemstede Vrolijke Vrijdag 
met een Open Cursusdag. 
Op deze middag kunt u mee-
doen met verschillende be-
wegingsproeflessen van 15 
minuten. Van de cursisten 
van de lessen Beeldende 
Vorming is er een expositie.

Ook zal het Blazers Huisor-
kest van WIJ Heemstede een 
optreden verzorgen. Er is nog 
plaats voor nieuwe leden van 
dit leuke orkest dat wekelijks 
oefent in de Princehof.
Vrijdag bent u welkom in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, tussen 15.00 en 17.00 
uur.

50+zanggroep zoekt muzikanten
Regio - Een leuke en laag-
drempelige 50+ zanggroep, 
waarin musiceren, zingen en 
plezier voorop staat, zoekt 
musici zoals een accordeo-
nist, pianist, eventueel een 
gitarist. Het repertoire be-
staat onder meer uit zee-
mansliedjes, jaren 60 en 70 
muziek en ook wel eigentijds.

Opgetreden wordt in bij-
voorbeeld verzorgingstehui-
zen en buurthuizen. Dins-
dag 6 september bent u wel-
kom in het Open Huis, Prof. 
Boumanstraat 1, Haarlem- 
Schalkwijk.
Meld u aan bij Cees: 06-
24289991 of via:
velthafer@gmail.com

uit streekproducten als buf-
felbarbecuevlees van bur-
ger tot worstjes of biefstuk-
jes, vanavond nog op je vuur. 
Bestel er gelijk Pauw Blonde 
Trots honingbier bij! De kwa-
liteit maakt je vanzelf vaste 
klant. Een typisch familiebe-
drijf dat waakt over kwaliteit 
van Iberische producten als 
de beste hammen van de we-
reld, gedroogde worsten en 
heel aparte kazen. De buur-
vrouw had heerlijk gebak met 
vijgen en honing. Een kraam 
met uitsluitend knoflook! 
Maar wel gerookte, die blijft 
zo maar een half jaar goed en 

heeft nog een voordeel, eet je 
gerookte knoflook dan ruik je 
dat na een uur helemaal niet 
meer. Zijn ze trots op! 
De scoutinggroep WABO die 
hun activiteiten houdt in het 
Groenendaalse Bos in een 
houten gebouw dat overbleef 
van de Floratentoonstel-
ling, liet trots zien hoe zij be-
zig zijn met de meiden vanaf 
6,5 jaar. Ze starten weer be-
gin september en doen veel 
leuke dingen samen, binnen 
en buiten. 
Al zag het er dreigend uit op 
de zondagmiddag, de be-
langstelling voor de tweede 
Trotsmarkt was er niet min-
der om. De bezoekers haal-
den er wel de nieuwe oogst 
vast binnen. Op 18 septem-
ber is de hele oogst binnen 
en bent u weer welkom.
Ton van den Brink 
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Hobbymarkt bij Kinderboerderij zoekt deelnemers
Heemstede - Tijdens het 
jaarlijkse Oogstfeest op 2 ok-
tober dit najaar rondom de 
Kinderboerderij in Heemste-
de, wordt daar tevens een 
gezellige hobbymarkt geor-
ganiseerd. Voor deze markt 
kunnen hobbyisten zich in-
schrijven om hun zelfge-

maakte producten (niet be-
drijfsmatig) te verkopen. De 
standplaats op deze markt 
kost 15,- euro.

Heeft u interesse om op deze 
markt te staan of wilt u meer 
informatie, neem dan con-
tact op via kinderboerderij@

heemstede.nl of ischenk@
heemstede.nl.

Vermeld in de e-mail om wel-
ke hobby het gaat is en wat 
u wilt verkopen. Vanwege het 
beperkt aantal standplaatsen 
wil de organisatie een gevari-
eerd aanbod kunnen bieden.

Meiden uitgedaagd voor een 
spannende outdoordag!
Heemstede - Op zaterdag 
3 september start het nieu-
we seizoen bij Scouting WA-
BO Heemstede. Vanaf dan 
zijn alle leden wekelijks weer 
welkom om avontuurlijke 
activiteiten te ondernemen 
waarmee ze worden uitge-
daagd om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Dit jaar wordt er 
groots uitgepakt met een Girl 
Power Event op 3 september 
van 10.00 tot 14.00 uur! Hier-
mee wil de groep alle mei-
den uit de omgeving (van-
af 6,5 jaar) uitdagen om hun 
outdoor skills te komen tes-
ten. Dit alles vindt plaats in 
de mooie omgeving van het 
clubhuis in het Groenendaal-
se Bos, over de Ritzema Bos-
kade in Heemstede. 
Meer informatie? Kijk op 
www.waboscouting.nl of 
geef je op via:
girlpowerwabo@gmail.com.

Lars schrijft versjes op verzoek
Heemstede - Op zaterdag 
27 augustus maakt dich-
ter Lars van der Werf versjes 
op verzoek ’s middags van-
af 14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.
Dit voorjaar verscheen Heb je 
vrienden lief- Een vrienden-
boek voor volwassenen met 
de mooiste vragen en versjes 
van Lars!
Online gaat het goed met on-
ze vriendschappen: op Face-
book, Twitter en Instagram 
hebben we vaak geen ge-
brek aan vrienden en volgers. 
Maar offline is het toch las-

tig om je vriendschappen te 
onderhouden. Met het Heb 
je vrienden lief – Vrienden-
boek voor volwassenen van 
Lars van der Werf heb je een 
goed excuus om persoonlijk 
met die ene vriend of vriendin 
af te spreken. En het is altijd 
handig om een boek te heb-
ben waar iedereens favoriete 
recept in staat, of zijn of haar 
mooiste herinnering aan jou.
Met veel nieuwe versjes van 
Lars en een prachtige vorm-
geving is dit het ideale ca-
deauboek voor jezelf of voor 
je vrienden.
Lars van der Werf (Rotter-
dam, 1987) is een Rotter-
damse dichter die al vers-
jes schrijft zo lang als hij zich 
kan herinneren. Per trein en 
ander openbaar vervoer trekt 
hij er met zijn typemachine 
op uit om versjes op maat te 
schrijven en overal te verkon-
digen dat ‘Heb lief’ is waar 
het leven om draait. Zijn eer-
ste bundel Versjes vanLars 
verscheen in 2014, gevolgd 
door Heb lief in februari 2016.
Toegang gratis.

Op zoek naar nachtelijke boombewoners… 
Regio - Overdag is het fijn 
wandelen in het rustige Ben-
nebroekbos. In de schaduw 
van oude grote bomen kun-
nen omwonenden en bezoe-
kers ontspannen en tot rust 
komen. ’s Avonds nemen 
heel andere bewoners het 
bos over.
Vleermuizen ontwaken als 
de zon onder gaat en benut-
ten de lanen en waterpartij-
en om te jagen. In de vlucht 
zoeken verschillende soorten 
vleermuizen met hun radar-
systeem naar muggen en an-
dere gevleugelde hapjes. On-
hoorbaar voor het menselijk 
oor, maar daar is de batde-
tector voor uitgevonden. Een 
speciaal apparaat waarmee 
de signalen van de langsra-
zende vleermuizen hoorbaar 
worden voor de mens.

De gids van Landschap 
Noord-Holland neemt op vrij-
dag 26 augustus tijdens een 
avondwandeling een aan-

tal van deze detectoren mee, 
zodat ook u de kleine vlie-
gende jagers kunt spotten. 
Wilt u mee? Verzamelen om 
21.00 uur bij het parkeerter-
rein van Speeltuin Linnaeus-
hof aan de Glipperweg 4c. 

De wandeling is ook geschikt 
voor kinderen. Reserveer op: 
www.gaatumee.nl. Kosten 
volwassenen 7,-, Bescher-
mers 4,-. Kinderen tot 12 
jaar 3,-, van Beschermers 2,- 
euro.

HFC clubhuis 
decor radio-
programma

Regio - Op maandag-
avond 29 augustus pre-
senteert Henny Rückert, 
bekend van zijn sport-
programma op de loka-
le omroep in Zandvoort, 
een sportprogramma van-
uit het clubhuis van HFC 
Haarlem. 

Op de zender radio 105 
Haarlem heeft hij de voor-
malige rugby-internatio-
nal Paul Gebbink te gast. 
Ook schuift voetbalcoryfee 
Wietse Couperus aan.
Paul Gebbink zal niet al-
leen bevraagd worden 
over zijn sportieve loop-
baan, maar komt ook zijn 
bedrijf in voedingssupple-
menten aan de orde. Ge-
sproken zal worden over 
sportdranken. 
De uitzending is van 20.00 
tot 22.00 uur op Radio 
Haarlem 105.

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats
Heemstede – Dat was niet 
eenvoudig: de houten vo-
gel van vorige aflevering 
‘Ken je woonplaats’ deed 
niet veel bellen rinkelen.

Onbeweeglijk siert het dier 
op de toegang naar speel-
park Meermond, aan de 
Cruquiusweg.
Een mooi groen gebied 
waar je kunt wandelen, de 
‘berg’ op, waar de kinde-
ren kunnen spelen, waar 
je kunt picknicken en een 
mooi zicht op de Ringvaart 
hebt.

Deze week een detail van 
een beeld dat u moet ken-
nen. Althans, het staat op 
een plek waar iedere inwo-
ner wel eens geweest is. 

Meer verklappen we niet.

Keepfit voor vrouwen 55+

Heemstede - Heeft u zich ook voorgenomen om weer 
lekker sportief aan de slag te gaan na de vakantieperio-
de? Bij WIJ Heemstede starten na de zomer maar liefst 21 
bewegingscursussen. Lisette Lourens doceert Keepfit voor 
vrouwen 55+. U werkt u aan uw conditie, u gaat spieren 
versterken en zorgt er zo voor dat u lenig blijft. De cur-
sus start op woensdag 7 september van 10.00-11.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven via: www.wijheemstede.nl of 548 38 28. 
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13-daags sportevenement voor mensen met een beperking
Olympische zomer sluit met Heliolympics
Regio - Na de Olympische 
en Paralympische Spelen 
in Rio sluit Heliomare deze 
sportzomer af met de Helio-
lympics. Een 13-daags sport-
evenement voor mensen met 
een beperking. In 2012 was 
de eerste editie een groot 
succes. Van 22 september 
tot 6 oktober geeft Helio-
mare tweeduizend kinderen, 
jongeren en volwassenen de 
kans om diverse sporten te 
ontdekken, waaronder zei-
len, klimmen, boogschieten, 
handbiken en een indoor-
instuif, bestaande uit rol-
stoelbasketbal, (zit)volleybal 
en handbal.

Sporten is voor iedereen
Heliomare gelooft dat er voor 
iedereen een passende sport 
of bewegingsactiviteit moge-
lijk is, wat je beperking ook is. 
Daarom organiseert zij op di-
verse plekken in Noord-Hol-
land de Heliolympics. Niet al-
leen cliënten, patiënten en 
leerlingen van Heliomare zijn 
van harte welkom om aan 
een of meerdere activitei-
ten deel te nemen, iedereen 
met een beperking is wel-
kom. Opgave kan via de si-
te van de Heliolympics www.
heliolympics.nl . De Heliolym-
pics zijn de kans om kennis 
te maken met sporten, sport-
verenigingen die aangepast 
sporten aanbieden en nieu-
we sportmaatjes te ontmoe-
ten om elkaar te ondersteu-
nen en te motiveren.

Programma
Op 13 dagen staan er ver-
schillende sporten op het 
programma, bijvoorbeeld 
fietsen, suppen, blokarten, 
golfen, boccia, klimmen, vis-
sen, atletiek, boogschieten, 
zwemmen, duiken, wande-
len en tennis. De Heliolym-
pics biedt meer, zo is er op 29 

september een sportinstuif. 
Tijdens deze sportdag is er 
de mogelijkheid om kennis 
te maken met verschillende 
sporten waaronder: (rolstoel)
basketbal, (rolstoel)handbal, 
tafeltennis, (rolstoel)badmin-
ton en zitvolleybal. Op 1 ok-
tober is er een heuse water-
sportdag en op 3 en 4 okto-
ber hebben onze leerlingen 
van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs hun sportdag.

Sponsoren en
ambassadeurs
De Heliolympics worden mo-
gelijk gemaakt door vele 
sponsoren en ambassadeurs, 
zoals de Rabobank, paralym-
pisch snowboardkampioen 
Bibian Mentel, voetbaltrainer 
Louis van Gaal en cabaretier 
Peter Heerschop. Deze be-
drijven en ambassadeurs on-
dersteunen mensen met een 

beperking. Zij dragen bij aan 
het bevorderen van hun zelf-
standigheid, zelfredzaamheid 
en het activeren van hun so-
ciale leven. Sport en spel is 
gezond voor iedereen, met 
of zonder handicap. Particu-
lieren en bedrijven kunnen 
fan van de Heliolympics wor-
den en zo dit evenement tot 
een succes maken. Informa-
tie over sponsoring en deel-
name vindt u op www.helio-
lympics.nl. Of neem contact 
op met Heliomare Sport via 
telefoon: 088-9208288. He-
liomare is een organisatie die 
professionele aandacht geeft 
aan mensen met een beper-
king op bijna 30 locaties in 
Noord-Holland. De organisa-
tie steunt kinderen, jongeren 
en volwassenen bij wonen, 
arbeidsintegratie, onderwijs, 
dagbesteding, revalidatie en 
sport.

Louis van Gaal.

Foto: Robert van Koolbergen

Kon. HFC toont veerkracht
Regio - Zondag 21 augustus 
kon HFC voor de eerste keer 
dit seizoen, het deels ver-
nieuwde, team aan het thuis-
publiek presenteren. Tegen-
stander FC Lienden was de 
afgelopen seizoenen kam-
pioen van de Top-klasse ge-
worden. Werk aan de winkel 
dus voor de nieuwe trainer 
Ted Verdonkschot. Vijf nieuw 
gehaalde spelers maakten 
hun opwachting. Na een goe-
de start zakte HFC weg en 
kreeg Lienden de overhand. 
Over en weer ontstonden 
nauwelijks echte kansen. Uit 
het niets kwam Lienden toch 
op voorsprong. Tot twee maal 
toe kaatste de bal van een 
HFC verdediger voor de voe-
ten van Mohammed Benda-
di. Hij kwam vrij voor doel-
man Boks van HFC en prik-
te de bal beheerst in de hoek. 
Een tegenvaller voor HFC, ze-
ker omdat zij tot dat moment 
nog redelijke konden meeko-
men met Lienden. De passes 
werden  onnauwkeuriger bij 
HFC. Er viel loomheid te be-
speuren waardoor het fellere 
Lienden een aantal kansen 
kreeg. Gelukkig waren de Li-
endenaren niet gelukkig in 
de afwerking of vonden doel-
man Boks op hun weg. Na 
rust een ander beeld. HFC 
toonde nu wel meer werklust 
en de nauwkeurigheid in de 
passing werd steeds beter. 
Lienden moest terug. Ver-

donkschot bracht Nigel Cas-
tien in de ploeg. Hij was de 
afgelopen week ziek dus zat 
hij bij aanvang op de bank. 
Met Castien kwamen er nieu-
we impulsen doch grote kan-
sen beven uit. Kevin Sterling 
en Danny Hols liepen tegen 
een gele kaart aan ten be-
wijze dat er nu wel werd ge-
knokt. Er was een penal-
ty voor nodig om HFC weer 
langzij van Lienden te krij-
gen. Aanvoerder Carlos Opo-
ku, die voor aanvang van de 
wedstrijd werd gehuldigd 
voor zijn 200ste wedstrijd in 
het eerste elftal, mist nooit 
een strafschop. Ook ditmaal 
schoot hij de bal beheerst 
binnen. HFC ging daarna op-
jacht naar de overwinning. 
Via invaller Wouter Haar-
mans ontstond er regelma-
tig gevaar maar ook nu ble-
ven over en weer echte grote 
kansen uit. Twee afgekeurde 
doelpunten wegens (terecht) 
buitenspel was de oogst aan 
HFC zijde. Coach Verdonk-
schot was tevreden met het 
punt. Na een slechte eerste 
helft toonde HFC veerkracht. 
Hans Kraay junior, coach van 
FC Lienden, was minder te-
vreden ”We hebben twee 
punten laten liggen.” Aan-
staande zondag opnieuw een 
thuiswedstrijd voor HFC om 
14.00 speelt het tegen UNA 
uit Veldhoven.    
Eric van Westerloo   Heemstede - Woensdag 

31 augustus houdt RCH 
weer open dag, van 14.30 
tot 16.00 uur.
Jongens en meisjes vanaf 
4 jaar met of zonder voet-
balervaring zijn van har-
te welkom. De open dag 
is gratis toegankelijk. Trai-
ners, teams, spelers... ie-
dereen is aanwezig. 
RCH zorgt voor wat te 
drinken en een verrassing. 
Ook oudere jeugd is wel-
kom. Het nieuwe seizoen 
begint op 3 september. 
Locatie: Sportparklaan. 
Kijk ook op de website: 
www.rch-voetbal.nl.

RCH open dag 31 augustus

Foto: Harry Opheikens

GSV biedt beginnerscursus bridge
Heemstede - Heeft u nu 
veel vrije tijd? Zoekt u een 
leuke hobby waarbij u ‘onder 
de mensen’ bent?
En vindt u het belangrijk om 
uw hersenen te trainen?

Op dinsdag 27 september 
start bij GSV-Heemstede de 
beginnerscursus bridge on-
der leiding van de ervaren 
NBB-bridgedocente Maud 
da Costa. De lessen worden 
met veel persoonlijke aan-
dacht in een rustig tempo 

gegeven. De cursus bestaat 
uit 14 lessen die van 9.30 tot 
12.00 uur in het GSV-Cen-
trum worden gegeven. Het 
cursusbedrag is 125,- eu-
ro en het cursusboek (Leer 
Bridge met Berry Westra deel 
1) is bij de docente verkrijg-
baar voor 12,- euro. Ook zon-
der partner bent u van har-
te welkom!
Nadere informatie of aanmel-
ding via:
gsvomnisport@gmail.com of 
023-7851531.
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Auteursbezoek
Zaterdag 27 augustus 
Dichter Lars van der Werf 
op bezoek bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. V.a. 14.00u. 
Lars maakt versjes op ver-
zoek. Toegang is gratis.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl.

Excursies
Vrijdag 26 augustus 
21.00u op zoek naar vleer-
muizen in het Bennebroek-
bos olv gids. V.a parkeerter-
rein Linnaeushof, Glipper-
weg 4c, Heemstede. Reser-
veer op  www.gaatumee.nl. 
Kosten volwassenen 7,-, Be-
schermers 4,-. Kinderen tot 
12 jaar 3,-, van Beschermers 
2,- euro.

Jeugd
Zaterdag 3 september bij 
WABO Scouting Heemste-
de Girl Power Event, voor 
meiden vanaf 6,5 jaar oud. 
In en rond het clubhuis van 
WABO in het Groenendaal-
se bos, Ritzema Boskade, 
Heemstede. Inloop: 10.00-
14.00u.
Meer informatie? Kijk op 
www.waboscouting.nl of 
geef je op via girlpowerwa-
bo@gmail.com.

Jubilea
Zaterdag 27 augustus 
25-jarig bestaan Tennisver-
eniging Smash, vereniging 
voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Op 
Tennispark HBC Heemste-
de (Ringvaartlaan). 13.15-
22.00u.

Markten
Zaterdag 27 augustus 
Brocante, curiosa en div an-
dere producten in centrum 
Heemstede, Binnenweg, 10-
17.00 uur. Toegang vrij. Rij-
baan en parkeerplaatsen 
blijven beschikbaar tijdens 
de markt.

Zondag 4 september An-
tiek- en brocantemarkt in 
de Jan van Goyenstraat, van 
11.00 tot 17.00 uur.

Muziek
Zondag 4 september 
Jazz in Zandvoortconcert 
met o.a saxofonist Max Io-
nata. Aanv. 14.30u. Re-
serveren: 023 5310631,
www.jazzinzandvoort.nl of 
de Facebookpagina. In the-
ater De Krocht, Grote Krocht 
41 te Zandvoort. Toegang 
bedraagt 15,- euro.

Open dagen
Zaterdag 27 augus-
tus Open dagen bij voet-
balvereniging VEW Heem-
sted. 10,00-12.00 uur. Sport-
parklaan, tussen de hockey-
velden van Alliance en het 
zwembad Groenendaal in. 
Info:
jeugdvoorzitter@vewheem-
stede.nl of 06-51998746.

Sport
Woensdag 31 augustus 
Open dag bij RCH voet-
bal. 14.30-16.00 u. Sport-
parklaan Heemstede.
www.rch-voetbal.nl

Tentoonstellingen
T/m 1 september Aqua-

AgendA rellen van Ineke Meijer in 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Sant-
poort-Noord. Kijk op www.
inloophuiskennemerland.nl

T/m zondag 4 septem-
ber div tekenaars ‘modelte-
kenen’ in De Waag, Spaar-
ne 30, Haarlem. Openings-
tijden donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie verder www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel

T/m 8 oktober, ‘Op inhoud, 
paralympische portretten’ 
van fotograaf Inge Honde-
brink. Fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem. Gratis toegankelijk. 
Meer info:
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie:
www.loppies.nl.

WIJ Heemstede
Donderdag 25 augustus 
Film & lunch (informeer ti-
tel + inhoud: 023-5483828) 
10.30-13.30u. Deelname: 
13,50 euro.
WIJ Heemstede, in de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Reserveren uiterlijk 23/8: 
023-5483828.

Vrijdag 26 augustus 
Open cursusdag in De Lui-
fel,15.00–17.00 uur. Informa-
tie, contact met docenten, 
expositie, inloop workshops.

Zaterdag 3 september 
Open Huis De Pauwehof 
van 10.00–13.30 uur Met 
proefl essen, informatie, ex-
positie én een feestelijke fo-
totentoonstelling in verband 
met ons 50-jarig jubileum!

Waar: 
Binnenweg 103. Sinds 
mei 2014 is Bakkerij Van 
Maanen gevestigd op het 
breedste deel van de Bin-
nenweg met een lunch-
room met zowel een gevel- 
als een eilandterras. 

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 13.00 
en 14.00 uur. 

Wie zijn er: 
Het is vakantietijd en dat 
is te merken aan de be-
zoekers: ouders met bug-
gy’s, moeders met pubers, 
stelletjes, vriendinnen van 
diverse leeftijden en ons 
tweekoppige testpanel. We 
kunnen nog net het laatste 
tafeltje bemachtigen. Het is 
broeierig warm en het ont-
breken van zonnestralen op 
het terras is welkom.

Bestelling:
1 cappuccino, 1 kleine 
smoothie en gebak van de 
bakkerij. Wij kiezen de wor-
teltaart, bij Van Maanen 
heet dat carrotcake. Er 
staat geen glutenvrij gebak 
op het menu, de serveerster 
vraagt het voor alle zeker-
heid nog even na.

Wij krijgen:
Een kop Smit & Dorlas cap-
puccino, heet genoeg en 
lekker. Een mango/sinaas-
appel/banaan smoothie, 
een vrij groot glas voor de 
kleine variant, ijskoud van 
temperatuur alsof net uit 

het vriesvak was gehaald 
en met een overheersende 
mangosmaak, maar dat be-
viel ons panellid uitstekend. 
De carrotcake was van gro-
te klasse, zoals je mag ver-
wachten van een bakker 
met ruim 100 jaar histo-
rie, een lekkere bite, goe-
de structuur, niet te zoet 
en precies de juiste voch-
tigheid. Helaas moest on-
ze co-tester het doen zon-
der gebak vanwege de glu-
tenintolerantie. 

De bediening:
Vriendelijk en redelijk vlot, 
gezien de drukte.

Hygiëne:
Ruim en schoon toilet, op-
geleukt met hangplanten.

De rekening:
1 cappuccino 2,50 euro, 1 
smoothie mango klein 3,75 
euro, 1 carrotcake 3,95 eu-
ro. Totaal: 10,20 euro.

Algemene indruk:
Hoewel het terras van Bak-
kerij Van Maanen op het 
drukste deel van het win-
kelgebied ligt, heeft het een 
rustige uitstraling door de 
ruim bemeten stoep.

Een lekker zoete, redelijk 
geprijsde tussenstop tij-
dens het winkelen en dan 
hebben we nog niet eens 
gebruikgemaakt van de 
lunchkaart. Misschien in 
een t oekomstige t est.                                                                                                   
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – Terrassen in het winkelgebied van Heem-
stede maken het leven zoveel aangenamer, vooral als de 
zon schijnt. Een horecaterras is overigens gebonden aan 
duidelijke richtlijnen, genoteerd in het Terrassenbeleid van 
de Gemeente Heemstede. Zo wordt er onderscheid ge-
maakt tussen ‘het gevelterras’, direct langs de voorgevel en 
‘het eilandterras’, los van de (voor)gevel, al dan niet voor-
zien van eenvoudig verwijderbare wanden. Afmeting, re-
clame-uiting, kleurstelling en materiaalgebruik vallen on-
der de regelgeving. Parasols en andersoortige zonwering 
moeten stijlvol zijn en passend in de omgeving (geen felle 
contrasterende kleuren!) en ‘meubilair met een goedkope 
uitstraling’ zijn uit den boze in Heemstede. Het is maar dat 
u het weet. De Heemsteder gaat deze zomer op pad met 
een heuse terrasjestest-met-een-knipoog. 

Deze week: Bakkerij Van Maanen

Regio - In theater De Krocht, 
Grote Krocht 41, Zandvoort, 
kunnen jazzliefhebbers zon-
dag 4 september luisteren 
naar de Italiaanse topsaxofo-
nist Max Ionata. De aanvang 
is 14.30 uur en de toegang 
15,- euro. Reserveren kan via 
www.jazzinzandvoort.nl.
De musici die Ionata bege-
leiden zijn Rob van Bavel – 
piano, Eric Timmermans – 
bas en Frits Landesbergen –  
slagwerk.
Zondag 4 september is al 
weer het eerste concert van 

het 15e seizoen Jazz in Zand-
voort. Het openingsconcert 
is er gelijk een om niet te 
missen. Max Ionata (Rome, 
1972) wordt beschouwd als 
een van de grootste saxofo-
nisten van de hedendaagse 
Italiaanse jazzscene. Hij heeft 
al meer dan 70 platen op zijn 
naam staan, speelt over de 
hele wereld en heeft de jazz-
podia gedeeld met groothe-
den als Robin Eubanks, Len-
ny White, Alvin Queen, Bob 
Mintzer, Mike Stern, Dado 
Moroni en vele, vele anderen.

Hij wordt begeleid door pi-
anist Rob van Bavel, bassist 
Eric Timmermans en slag-
werker Frits Landesbergen.
Reserveren kan via 023-
5310631, of via;
www.jazzinzandvoort.nl en 
de Facebookpagina.

Jazz in Zandvoort presenteert
Italiaanse topsaxofonist Max Ionata
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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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nazomerwandeling 
 Groenendaal
- Aan de slag als vrijwilliger

Zelfcontrole brandveiligheid bedrijven
Brandweer Kennemerland voert bij bedrijven 
regelmatig brandveiligheidscontroles uit. 
Dit jaar komt er een andere manier van 
controleren. Eigenaren of gebruikers van 
gebouwen kunnen  controles zelf uitvoeren 
met een digitale checklist. Het gaat onder 
andere over vluchtroutes en blusmiddelen 
in gebouwen met een gebruiksvergunning 
of gebruiksmelding. Deze zogenaamde 
zelfcontroles komen in de plaats van de 
eenvoudige controles door de brandweer. De 
meer uitgebreide controles blijft de brandweer 
doen.

Met de checklist in de hand is snel duidelijk of 
er met de brandveiligheid  van een gebouw iets 
mis is. Eigenaren of gebruikers kunnen zo tijdig 

eventuele gebreken signaleren of verhelpen. Zij 
dragen daarmee bij aan de brandveiligheid van hun 
gebouw én hun bezoekers. 
Nadat bedrijven een oproep hebben gehad van de 
brandweer Kennemerland, bepalen de eigenaren 
of gebruikers binnen veertien dagen zelf wanneer 
zij de controles uitvoeren. Daarna versturen zij het 
resultaat naar de brandweer. De brandweer blijft 
steekproefcontroles uitvoeren. 
Deze manier van controleren wordt ingevoerd 
bij alle gemeenten van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.  Meer informatie vindt u op 
www.brandweer.nl/kennemerland/brandveilig.

De scholen zijn weer begonnen!
Vanaf maandag 29 augustus beginnen de scholen 
weer. Dit betekent dat veel scholieren fietsend of 
lopend naar school gaan. Velen zijn nog onwennig 
op hun nieuwe route naar school. Veilig Verkeer 
Nederland roept alle weggebruikers op om 
extra rekening te houden met de schoolgaande 
kinderen/jongeren.
Met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want 
hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe 
beter het is voor de verkeersveiligheid.

Vrijdag 2 september
Binnenlopen bij de burgemeester
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 2 september 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.

Uw taxushaag als 
middel tegen kanker!
Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u iemand 
met zo’n haag? Als u binnenkort gaat snoeien, gooi 
het snoeisel dan niet weg, maar lever het in voor het 
goede doel!  De jonge scheuten van Taxus bevatten 
baccatine, een belangrijke grondstof voor de 
aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. 
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen 
kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in 
te zamelen. In Heemstede kunt u  tot 31 augustus 
2016 taxussnoeisel deponeren in de speciale 
container bij de milieustraat van Meerlanden aan 
de Cruquiusweg 47. Kijk voor uitgebreide informatie 
over deze actie op www.vergrootdehoop.nl



Donderdag 1 september organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland in samenwerking met de gemeente 
Heemstede een nazomerwandeling met als thema 
´Vruchten, bessen en nazomerbloei in Wandelbos 
Groenendaal’. De dagen worden weer korter, de 
nachten weer langer en het bos maakt zich op voor 
de herfst.
De wandeling start om 18.30 uur bij het infopaneel 
op de grote parkeerplaats bij restaurant Landgoed 
Groenendaal. Deelname is gratis en aanmelding 
vooraf is niet nodig. De excursie duurt tot ongeveer 
20.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/
zuidkennemerland .

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 44A, uitbreiden bovenwoning, 

plaatsen afscheiding t.b.v. dakterras en 
verplaatsen binnentrap, wabonummer 52521, 
ontvangen 11 augustus 2016

- Provinciënlaan 5, aanleggen brug en plaatsen 
hekwerk bij serviceflat Residentie De Burghave, 
wabonummer 52495, 

 ontvangen 11 augustus 2016
- Beethovenlaan 22-24, vervangen 2 losse garages 

door een samengestelde garage, wabonummer 
52179, ontvangen 11 augustus 2016

- Abraham Kuyperstraat 19, vervangen dakkapel, 
wabonummer 52573, ontvangen 12 augustus 
2016

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 52172, 

 ontvangen 10 augustus 2016

Nieuwsbrief 
digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Dierenverzorger
Ben jij ook zo gek op konijnen en knaagdieren? 
Wij zoeken vrijwilligers vanaf 16 jaar die willen 
helpen met het voeren, verschonen, verzorgen en 
vertroetelen van konijnen en knaagdieren.

Begeleider voor technische 
activiteiten
Als begeleider laat je kinderen spelenderwijs 
kennis maken met techniek en creativiteit. Dit doe 
je door onder andere het in elkaar zetten van een 
knikkerbaan, knutselen met elektronica, technisch 
lego of werken met een watertafel.

Gezellig samen iets ondernemen
Diverse organisaties bieden leuke maatjesprojecten 
aan: ga eens op bezoek met je huisdier, gezellig 
samen de stad in om te shoppen, een lekkere 
avondwandeling, een potje rummikub spelen, een 
mooi schilderij maken of één van de vele andere 
leuke activiteiten. Vraag eens naar de mogelijkheden!

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Bent u op zoek naar 
vrijwilligerswerk? 
Op vrijdag 26 augustus bent u tussen 15.00-17.00 
uur van harte welkom op de Open Inloop van het 
Vrijwilligerspunt tijdens de Open Cursusdag van WIJ 
Heemstede.

Meer weten?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Nazomerwandeling Wandelbos 
Groenendaal

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kadijk 40, het vervangen/aanpassen van twee 

bestaande bruggen t.b.v. de toegang tot 
 kavel Kadijk 40, wabonummer 48137, 
 verzonden 19 augustus 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Cruquiusweg 116 en 116A, het wijzigen van de 

bestemming bedrijfsruimte naar woonruimte, 
wabonummer 47155, ontvangen 6 juli 2016. 

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

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verwijdering 
bromfiets 
Händellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwart/rode bromfiets, merk Puch, zonder 

kentekenplaat, kap stuurkolom afwezig, losse 
bedrading in de stuurkolom, ter hoogte van 
Händellaan 158, bij het Spaarne Gasthuis.

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. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde bromfiets 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn voertuig van de weg 
te verwijderen of ervoor te zorgen dat de bromfiets 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende bromfiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
deze 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 zijn bromfiets ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 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.

Melding aanleg 
in/uitritten
Op 17 augustus 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek voor de aanleg van de 
volgende in-en uitritten:
- Javalaan 2, 2103 VH  Heemstede.
- Van de Spiegellaan 20, 2102 BN  Heemstede.



Tennisvereniging Smash 
viert 25-jarig bestaan
Heemstede - Tennisvereni-
ging Smash, een zelfstandige 
vereniging voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
werd 25 jaar geleden opge-
richt door een aantal enthou-
siaste ouders met een voor-
uitziende blik. 

In 1991 was sporten voor 
mensen met een lichame-
lijke handicap in opkomst, 
maar met een stel ‘anderen’ 
de tennisbaan opkomen? Tja, 
daar was nog wat schroom. 
Gelukkig dacht een aan-
tal ouders van kinderen met 
een verstandelijke beper-
king daar heel anders over. 
Dankzij hun vasthoudend-
heid, kordaatheid en ener-
gie is uiteindelijk Smash ont-
staan; een unieke vereniging 
met inmiddels 77 leden. 

Met de groei van het aantal 
leden steeg ook het aantal 
vrijwilligers. Zonder vrijwilli-
gers zou Smash niet kunnen 
bestaan. Vijftig weken per 
jaar staan zij iedere week 1 of 
2 uur samen met de leden op 
de baan.
Met geduld, precisie en en-
thousiasme worden continu 

ballen aangegeven of… juist 
niet. 
Soms weet je niet eens wie er 
nu het meeste plezier aan het 
uurtje beleeft.

Voor de leden levert het uur-
tje tennissen niet alleen een 
bijdrage aan de verbete-
ring van de conditie en mo-
torische vaardigheden. Het 
draagt ook bij aan een posi-
tief zelfbeeld, individuele ont-
plooiing en de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden.TV 
Smash maakt ‘s zomers ge-
bruik van de banen op ten-
nispark HBC Heemstede en 
Pim Mulier in Haarlem en in 
de winter bij T-Line Cruquius 
en ook Pim Mulier in Haar-
lem. Deze winter voor het 
eerst ook bij de Fablohal in 
Haarlem.

Het zilveren jubileum wordt 
op 27 augustus aanstaan-
de voor leden, vrijwilligers en 
genodigden groots gevierd 
met clinics, een ‘Smash’ cu-
linair en een afsluitend dans-
feest. Een en ander vindt 
plaats tussen 13.15 en 22.00 
uur op tennispark HBC, Ring-
vaartlaan in Heemstede. 

Heemstede – We gaan nog even door met de water- 
rijke foto’s in de Heemsteder. Van de ene kant van Heem-
stede (Oude Slot) naar de andere kant: de Vondelkade. 
Net op de grens met Aerdenhout stroomt de Houtvaart 
langs de rand van Heemstede. Aan de andere kant van 
de N201 richting Zandvoort, gaat de vaart Haarlem in. 

Op Heemsteeds grondgebied een idyllisch plaatje met 
diverse sloepjes, kroos en een zwanenpaar. Aan de ene 
zijde grenzen de achtertuinen van de Madelievenlaan en 
aan de andere kant bevindt zich een grasstrook met aan-
sluitend een voetpad en ruimte om (betaald) te parkeren 
voor bezoekers van de winkelgalerij aan de Zandvoortse-
laan. (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (14)

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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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