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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Nederland superieur op EK hockey voor veteranen
Gouden prestaties van oud-Alliancespeelsters
Heemstede -  Ilja Jansen 
en Esther Zillig, voormalig 
Alliancespeelsters, zijn blij 
met hun gouden plak. Beide 
dames werden eerste met 
hun teams: 45+ en 40+ tij-

dens de European Masters 
Hockey Championship 2017 
in Tilburg. In beide teams 
deden nog meer oud-leden 
van de MHC Alliance mee 
(allen nu spelend bij Pinoke). 

Op de foto zijn te zien Carlijn 
Voermans, Monique Lage-
weg, Ilja Jansen (1ste keep-
ster) en Esther Zillig. Dit toer-
nooi is bedoeld voor vetera-
nen (vanaf 35 jaar). 
De teams worden samenge-
steld door leden van diver-
se clubs uit het hele land. 63 
teams kwamen uit, afkom-
stig van 12 landen. Neder-
land deed mee met 9 teams. 
De prestaties waren zeer 
goed: 7x goud, 1x brons en 1 
team werd 4e. Ook waren er 
vriendschappelijke wedstrij-
den met Australië, Canada 
en Ghana.

Dit toernooi geniet nog wei-
nig bekendheid terwijl er veel 
gepraat wordt over sport en 

ouder worden. Volgend jaar 
vindt het WK Hockey Mas-
ters plaats, in Barcelona.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Heemstede – Dit 
is de tuin van me-
vrouw Mooren. Ze 
mailt: “Ik woon aan 
de Zandvoortselaan 
en ben elke dag wel 
met de tuin bezig. 
Hij staat er prach-
tig bij. Veel verschil-
lende planten en 
kleuren maar niets 
vloekt: alles kan.  
De slakken moet ik 
steeds verwijderen 
want die zijn gek op 
mijn tuin. Ook twee 
padjes waargeno-
men. Mijn tuin ligt op het zuiden dus de 
hele dag zon…” 

Tuinenwedstrijd 2017 
met Tuincentrum De Oosteinde

Slakken zijn gek op 
mijn tuin

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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6,95
4 stuks

Ook trots op uw tuin? Stuur 
uw foto(’s) naar:
redactie@heemsteder.nl.
Meedoen kan tot en met 
eind augustus. Win mooie 
prijzen, beschikbaar gesteld 
door Tuincentrum De Oost-
einde met filialen in Hillegom 
(grens Bennebroek) en Vijf-
huizen (grens Haarlem). Kijk 
op:
www.deoosteinde.nl. Succes!



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
Maximum aantal woorden: 300

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

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 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 27 augustus geen 
dienst.
Maandag 28 augustus Bij-
belkring 20.00 uur.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 27 augustus, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 27 augustus, 10u, 
Ds. D. Jorissen

Start Winterseizoen

Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis
 
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 27 augustus, 10u. 
ds. B.H. Steenwijk uit Nij-
kerk. 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 27 augustus, 10u. 
Eucharistieviering, pastoor 
Quadvlieg - samenzang.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (29)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 27 augustus, 10u.
De heer Kand. A. de Rood 
(Zoetermeer).

www.adventskerk.com

Aan de huizen op de toen-
foto (een fragment) van 
Raadhuisstraat 62/64 uit het 
NHA van 1935 hangen bor-
den die aangeven dat de hui-
zen onbewoonbaar verklaard 
zijn. Dat lezen we ook in het 
Haarlems Dagblad van 20 
mei 1938. Ze zijn gesloopt en 
in 1938 zijn er bouwtekenin-
gen voor nieuwe panden.
In de jaren 30 wordt Raad-
huisstraat 62 met bewoner 
Verhoef vaak vermeld met 
gevonden voorwerpen, zoals 
een ceintuur, blik erwten, een 
jongensjas, enz.In een raads-
vergadering van 1926 is er
al sprake over het onbe-
woonbaar verklaren van de 
huizen 62, 64 en 66. Vraag 
is wanneer de mensen er uit 
moeten. Daarbij staat de ge-
zondheid van de bewoners
in het belang, maar ook de
fi nanciële draagmiddelen 

voor een ander huis. In ‘De 
Eerste Heemsteedse Cou-
rant’ van 28 november 1940 
adverteert ‘Asdonk’s IJzer-
handel’ op Raadhuisstraat 
62-64, ze bestaan al sinds 
1882. Voor Sinterklaas wordt 
o.a. fi guurzaaggereedschap 
aangeboden. Ook voor nood-
kachels (fl  16,00) kan men er 
terecht en voor kolendistri-
butie. Asdonk heeft een sme-
derij op de Bleekersvaartweg 
3.

In stratenboek van 1 janua-
ri 1948 wordt Th. H. van der 
Asdonk’s Smederij en IJzer-
handel op adres Raadhuis-
straat 62 en 64 vermeld, 64 
als winkel. In het stratenboek 
van 1 januari 1951 wordt 
‘IJzerwinkel WaBu’ (initialen 
van Warndorff & Buys) ver-
meld. In het adressenboek 
van 1966 en 1969: “WABU”, 

ijzerwaren, gereedschap-
pen, huish. Artikelen enz. op 
Raadhuisstraat 60-62. 

Stoker & Verdonk antiques 
heeft op Raadhuisstraat 62 
gezeten. In 1988 een aan-
vraag door D. Stoker voor 
aanpassing van de winkelpui.
‘S.T.O.E.R. voor woonidee-
en’ vinden we via google op 
Raadhuisstraat 62. Wanneer? 
Sinds maart 2009 zat hier 
Carmani (design winkel voor 
honden en katten) en vanaf 
januari 2013 lunchroom ‘Grut 
en Groot’.
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De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 18 augustus 2017 
vanuit een iets andere hoek 
ivm het groen. Mocht u infor-
matie of beeldmateriaal over 
de Raadhuisstraat hebben 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens).

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 





Heemstede - In een aantal 
delen schrijft de Heemsteed-
se historicus Hans Krol over 
de destijds in Heemstede 
woonachtige vliegenier W.F. 
Anceaux (1912-1940). 

Bij ongevallen zijn drie KLM-
verkeersvliegers uit Heem-
stede omgekomen, te weten 
J.W. van der Feyst in 1935,
J. Duimelaar in 1938 en Q.  
Tepas in 1947. Verder zijn tij-
dens de Tweede Wereld-
oorlog twee vliegers om-
gekomen die in Heemste-
de woonachtig waren. W.F. 
Anceaux is in de meidagen 
van 1940 met een T-5 bom-
menwerper door een Duit-
se jager boven de gemeen-
te Ridderkerk neergehaald 
en C. Blaak, in dienst van 
de Koninklijke Nederlands-
Indische Luchtvaart Maat-
schappij (KNILM), kwam in 
1942 om op het eiland Suma-
tra, vermoord door Nippon-
gezinde inheemsen. Laatst-
genoemde is wèl op een pla-
quette bij het oorlogs/bevrij-
dingsmonument  in Heem-
stede vermeld, in tegenstel-
ling tot  Anceaux.

Levensloop  Anceaux
Willem Frederik Anceaux 
kwam op 17 mei 1912 in Rot-
terdam ter wereld. Na op 1 ja-
nuari 1933 tot Reserve Luite-
nant der Infanterie te zijn be-
noemd, meldde hij zich ruim 

een jaar later bij het Wapen 
der Militaire Luchtvaart. Hij 
toonde zich een ijverige leer-
ling en op 3 mei 1935 kreeg 
Anceaux het militair vliegbre-
vet uitgereikt en volgde zijn 
overplaatsing naar de civiele 
luchtvaart.

Anceaux trouwde 21 ju-
ni 1939 met Antje Pieters 
en ten tijde van de mobili-
satie vond het echtpaar een 
gehuurd onderkomen in het 
pand Johannes Verhulst-
laan 26 naast de woning 
van KLM-verkeersvlieger
J.J. Abspoel die op nummer 
24 woonde. Samen hebben 
ze – Abspoel als gezagvoer-
der en Anceaux als copiloot 

– in 1937 en 1938 een drie-
tal postvluchten naar Neder-
lands Oost-Indië gemaakt. 

Omgekomen KLM-vliegers 
tijdens de meidagen 1940
Verschillende piloten van de 
burgerlijke luchtvaart met 
een militaire opleiding zijn tij-
dens de hectische meidagen 
van 1940 ingeschakeld als 
oorlogsvlieger en van hen zijn 
enkele jonge KLM-vliegers 
bij luchtgevechten omgeko-
men. Op 10 mei sneuvelde N. 
Steenbeek (met H. Vallent-
goed, A.H. Smolenaars en A. 
Janse – Ben Swagerman wist 
zich van zijn parachute los 
te maken en zwom naar de 
kust bij ’s-Gravensande)  bij 
het hulpvliegveld Ockenburg, 
F.H. Groen (met L. Blom-
mesteijn, P. Elspeet en H.
Kuiper) 1 dag later met een 
T-5 bommenwerper boven 
Oud-Beijerland. Reserve Eer-
ste Luitenant vlieger,  B. Swa-
german, W.F. Anceaux (pi-
loot) en O.W.Douwes Dekker 
(co-piloot) G.A. van Riemsdijk 
(telegrafi st) en J. Wijnstra 
(boordschutter) ten slotte
lieten het leven op 13 mei op 
de terugtocht van Moerdijk 
naar Schiphol ter hoogte van 
Ridderkerk. 
Hans Krol

Volgende week deel 2:
Naar de Moerdijkbrug gezon-
den.

In 2012 schreef burgemeester Heeremans in 
het voorwoord voor de gemeentegids: ‘’Zo is 
het afgelopen jaar de discussie gestart hoe 
ervoor te zorgen dat Heemstede ook in 2025 
nog een aantrekkelijke woonplaats is. In 
2013 schreef zij in het voorwoord: ‘’Heem-
stede is een groene oase in een van de druk-
ste delen van de randstad.’’ Met de hele dag 
vliegtuigen boven Heemstede, tot wel uren 
achter elkaar 40 stuks per uur, is voor veel 
mensen die aantrekkelijke woonplaats en die 
groene oase een eind weg.
Als je als gemeente de inwoners, waar de 
gemeente voor zou moeten opkomen, door-
verwijst naar BAS, dan geven we ons natuur-
lijk gewoon over aan Schiphol.
BAS is een samenwerking tussen Schiphol 
en de luchtverkeersleiding, als je klaagt bij 
BAS krijg je als antwoord de baan waar het 
vliegtuig landt of start, dat is nog eens info 
waar je blij van wordt.
Schiphol mag tot en met 2020 groeien naar 
500.000 vliegtuigbewegingen per jaar, de di-
recteur van de luchtverkeersleiding (onder-

deel van BAS) heeft al gezegd dat op termijn 
600.000 haalbaar is. VNO-NCW West (waar 
bemoeien ze zich trouwens mee?) heeft het 
over (riemen vast) 800.000.
In Groningen kun je zien wat er gebeurt als 
je de economie, gaswinning, ongeremd laat 
prevaleren boven de veiligheid, het milieu en 
de leefomgeving van inwoners.
Als je de negatieve effecten van de lucht-
vaart: uitstoot ultrafi jnstof, opwarming, kli-
maatverandering en gezondheidsproblemen 
zou kunnen berekenen, dan zou het econo-
mische plaatje een stuk minder positief zijn. 
Misschien zelfs wel negatief.
Een lezer had als oplossing de radio aan te 
zetten, lekker buiten zitten met de radio hard 
aan om boven het vliegtuiglawaai uit te ko-
men. Als we dat allemaal doen wordt het na-
tuurlijk een zooitje.
Deze discussie duurt al 4 weken, al die tijd 
nog niets gehoord van welke politieke par-
tij dan ook. Graag een plan om Heemstede 
weer aantrekkelijk te maken.
F. Slot, Heemstede.

Schipholdiscussie in Heemstede,
waar blijft de reactie van de politiek?

Lezerspost

Schipholdiscussie in Heemstede,

W.F. Anceaux (1912-1940): vlieger 
en oorlogsslachtoffer (deel 1)

W.F. Anceaux.

Plezierdichter bij 
boekhandel Blokker

Heemstede - Zaterdag-
middag 26 augustus maakt 
Lars van der Werf vers-
jes op maat bij boekhandel 
Blokker in Heemstede. Dat 
doet hij van 14.00 tot 16.00 
uur. Tevens signeert hij zijn 
nieuwe bundel Elke dag 
een zoen.
Lars van der Werf is een in 
1987 geboren plezierdichter en schrijver uit Rotterdam.
Zijn versjes zijn vaak maar heel kort en ogenschijnlijk 
ontzettend eenvoudig, maar de versjes van Lars doen iets 
met je. Ze beschrijven stuk voor stuk nét dat ene wat jij 
nooit onder woorden kunt brengen. Liefde, verlangen en 
geluk maar ook gemis en verdriet komen allemaal voorbij.
Elke dag een zoen is zijn nieuwste bundel. De nieuwe se-
lectie van Lars’ allermooiste, liefste, grappigste, virtuoos-
te versjes. Glimlachen moet je wat Lars betreft elke dag 
doen, zoveel mogelijk, en om je daar een beetje bij te hel-
pen heeft hij weer een heel boekje vol glimlach geschre-
ven. Net als zijn eerste twee succesvolle bundels is ook 
Elke dag een zoen een bonte verzameling geestige, lieve 
en verrassende versjes – een rijmend feestje dat je jezelf 
of een ander graag cadeau doet.
Binnenweg 138, Heemstede. De toegang is vrij.

Laatste concert International 
Holland Music Sessions
Regio - Op woensdag 30 au-
gustus om 20.30 uur vindt in 
de Lutherse Kerk, Witte He-
renstraat 22 te Haarlem het 
laatste concert plaats in de 
reeks International Holland 
Music Sessions plaats.
Voor de pauze treedt op de 
jonge Nederlandse pianist 
Florian Verweij, een leerling 
van de bekende Nederland-
se pianopedagoog Jan Wijn. 
Hij opent met de even ritmi-
sche als moeilijke tiende etu-
de uit twaalf ‘études d’ exé-
cution transcendante’ van de 
Russische componist Ser-
gej Ljapoenov, Daarna wordt 
Bach´s Italiaans Concert uit-
gevoerd en het recital ein-
digt met de grootse Wald-
steinsonate van Beethoven. 

Na de pauze treedt de Rus-
sische celliste Anastasia Fe-
rulëva op, begeleid door de 
geweldige Nederlandse be-
geleider Frank van de Laar. 
Anastasia studeert momen-
teel aan het Haagse conser-
vatorium. Zij opent haar reci-
tal met de monumentale en 
ontroerende sonate voor cel-
lo en piano van César Franck. 
Daarna sluit zij af met Efrem 
Zimbalist´s concertfanta-
sie op de opera ‘De gouden 
haan’ van Rimskij-Korsakov.
Toegang bedraagt 18,- euro.
Jongeren tot 12 jaar betalen 
niets. Kaarten te verkrijgen 
bij VVV-Haarlem op de Gro-
te Markt, aan de zaal en via 
https://www.tihms.com/con-
certs/tickets.php.

Florian Verweij (foto: Marije van den Berg).
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Nieuwe therapeutische behandel-
methode voor sneller resultaat
Heemstede - Fysio Physics 
Fysiotherapie maakt gebruik 
van een nieuwe behandel-
methode waarmee snel-
ler gewrichtsklachten ver-
holpen kunnen worden. De-
ze zogeheten 4xT Metho-
de is een wetenschappelijk 
onderbouwde methode, die 
werkt met ‘sneltesten’ waar-
mee binnen enkele minuten 
de oorzaak van de klachten 
opgespoord wordt. Hierdoor 

kan eerder gestart worden 
met een gerichtere behan-
deling waardoor de meeste 
klachten snel verholpen wor-
den. Voor sommige klachten, 
zoals chronische klachten of 
na een operatie, is een langer 
traject noodzakelijk. Maar 
ook in deze gevallen boekt 
Fysio Physics Fysiotherapie 
positieve resultaten met de 
behandelmethode. De mees-
te mensen merken bij de eer-

ste behandeling al verschil. 
Puck Metsers en Henriëtte 
Langeveld, fysiotherapeuten 
bij Fysio Physics Heemstede: 
“Maak vandaag nog een af-
spraak en ervaar het zelf.”

Adres: Bronsteeweg 8 (in-
gang Happy Bodies). Bel 
voor het maken van een af-
spraak: 088–3232500 of kijk 
voor meer info op:
www.fysiophysics.nl.

Expositie en Open Huis Pauwehof op woensdag 30 augustus
Heemstede - Op woens-
dag 30 augustus van 10.00 
tot 12.00 uur is de opening 
van de expositie van de Pau-
wehof.  Tentoongesteld wordt 
het werk van de cursisten: 
speksteen, quilten, kleding, 
aquarelleren, mixed media, 
mandala tekenen, intuïtief te-
kenen, en verschillende te-
ken- en schildercursussen. 
Er zijn verschillende creatie-
ve inloopactiviteiten en do-
centen geven informatie over 
hun cursussen. U bent van 
harte uitgenodigd!
De Pauwehof is een heel bij-
zondere plek, vlak achter de 
kerk op het Wilhelminaplein, 
die veel Heemsteedse oude-
ren inmiddels hebben ont-
dekt. Vanaf 55 jaar bent u 
welkom om mee te doen. 
Aarzel niet om een keertje 
binnen te stappen, bijvoor-
beeld op de creatieve inloop-
ochtend op woensdag, vanaf 
woensdag 20 september van 
9.30 tot 11.30 uur, 1 x per 2 
weken.
Het bijzondere van de Pau-
wehof is, dat het laagdrem-
pelig is en zeer betaalbaar 
door de samenwerking van 
WIJ Heemstede met de Di-
aconie van de Protestantse 
Gemeente Heemstede. Daar-

naast zijn de cursussen van 
een hoog niveau met profes-
sionele docenten. En de sfeer 
is warm en gezellig, door de 
vriendelijke vrijwillige gast-
vrouwen voel je je meer dan 
welkom.  Met name de crea-
tieve cursussen zijn hierdoor 
enorm populair. Er ontstaan 
daarnaast heel bijzondere 
vriendschappen door samen 
creatief bezig te zijn. Dat be-
tekent ook dat sommige ac-
tiviteiten snel zijn volgeboekt 

en er soms een wachtlijst is.
Er is nu nog beperkt plaats 
op de dinsdagochtend voor 
Mixed Media (Margriet van 
Tilborg), Mandala teke-
nen met wisselende thema’s 
(Henny Cornelis) en Intuïtief 
tekenen in de sfeer van en-

gelen (Gerda van Rooijen). 
Deze cursussen zijn 1 x per 
2 weken. 
Bij de volgende cursussen is 
nog volop plaats:
Leeskring moderne litera-
tuur, op de donderdagmor-
gen vanaf 14 of 28 septem-

ber. Genealogie voor begin-
ners, 1 x per 2 weken vanaf 
15 september op de vrijdag-
morgen. Bridge voor begin-
ners, maandagmiddag van-
af 2 oktober. Ontspannen be-
wegen, een mix van bewegen 
op muziek met tai-chi, yoga, 
chi kung en gymnastiek. Fel-
denkrais, donderdagochtend. 
Proefles op 21 september van 
10.30 tot 11.30 uur. Informeer 
naar deze cursussen bij An-
ky Weitkamp, 023-5286022 of 
kijk op www.wijheemstede.nl 
De Pauwehof vindt u aan de 
Achterweg 19, achter de Kerk 
op het Wilhelminaplein. 

Tekenen, schilderen en ont-
spannen bewegen.

Shadow Yoga, 
nieuw in 

Heemstede
Heemstede - Shadow 
yoga is een dynamische 
Hatha Yoga vorm. In de 
lessen worden souples-
se, kracht en uithoudings-
vermogen tegelijkertijd 
getraind. Worden er ver-
schillende ademhalings-
technieken behandeld en 
krijg je heel veel informa-
tie mee over de yoga filo-
sofie. Samen met de zeer 
ervaren docent wordt er 
gewerkt aan het ‘oplossen 
van jouw schaduw lagen’. 
Worden oude gewoon-
te patronen die in de weg 
zitten omgebogen en leer 
je ballast los te laten. Zo 
ontstaat er meer innerlijke 
rust en ruimte en ervaar je 
meer weerbaarheid en in-
nerlijke kracht om de kwa-
liteit van je leven te verbe-
teren. 

Gratis proeflessen zijn er 
op maandag 28 augustus 
en 4 september om 9.00 
uur en woensdag 30 au-
gustus en 6 september 
om 20. 00 uur. Het cursus-
blok begint op 18 septem-
ber en loopt tot de kerst-
vakantie. Voor meer info 
bezoek de website: www.
shadowyoga.nl of bel 06-
24449927. E-mailen kan 
ook: nicolet@nicoletmon-
tanus.nl. 

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws

Cursus ‘Doorbraak van de moderne kunst’
Heemstede - Michiel Ker-
sten is docent van de cur-
sus ‘Doorbraak van de mo-
derne kunst’, die woens-
dag 27 september van start 

gaat bij WIJ Heemstede. Al-
tijd al meer willen weten over 
het realisme, impressionis-
me, fauvisme en het kubisme 
in de Franse kunst? De cur-
sus gaat in op het modernis-
me in Frankrijk (1850-1920). 
Courbet, Monet, Manet, Re-
noir, Degas, Seurat, Matis-
se, Picasso, Braque: alle gro-
te kunstenaars komen voor-
bij. De cursus wordt gege-
ven in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op woensdag 
van 19.30-21.30 uur.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828. 
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Nepalese cultuur dichterbij door foto’s van Sarah Horbach
Heemstede - Op dit mo-
ment is er een foto-exposi-
tie van Sarah Horbach bij de 
Heemsteedse winkel ‘Maga-
zin du Sud’ op de Binnenweg 
6. Het zijn foto’s uit Nepal 
die Sarah in mei dit jaar daar 
maakte. Ze was met de he-
le familie twee weken in dat 
bergland. De moeder van Sa-
rah, Els Rosenmöller, kent het 
land van vorige bezoeken en 
wist de meest interessante 
plekjes wel te vinden. Sarah 
leerde fotograferen door een 
opleiding beeldende kunsten 
te volgen op de Hogeschool 
voor Kunsten in Utrecht waar 
zij koos voor fotografie. Ze 
had al eerder gefotogra-
feerd met de zestig jaar ou-
de, nog analoge, camera van 
opa Rosenmöller. De rolle-

tjes werden ontwikkeld, wel 
duur, maar daardoor leer-
de ze wel kritisch kijken naar 
wat je fotografeert of, nog 
belangrijker misschien, wat 
je niet kiekt. Met de came-
ra van nu, een Canon, hoeft 
dat niet meer, maar ze blijft 
wel selectief. Zoekt naar klei-
ne dingetjes die ze wil vast-
leggen, kleine diepten ineen 
groot geheel. Zoals die foto 
van een sleutel van een jon-
ge monnik. Zijn enige bezit, 
een sleutel van een kluisje in 
het klooster waar misschien 
een roepie inzit, net genoeg 
voor een snoepje uit dat klei-
ne beduimelde winkeltje ver-
derop. Na twee weken op-
trekken met de familie bleef 
ze nóg twee weken, waar-
van een week in een klooster 

Super Saturday Sale, merkkleding 
voor een hele kleine prijs
Regio - Zaterdag is bij ‘de Freules’ in Sant-
poort-Noord de inmiddels bekende Super 
Saturday Sale, dé dag om je slag te slaan 
en voor een hele kleine prijs mooie merkkle-
ding aan te schaffen. Alle aanwezige artike-
len in de winkel gaan weg met 70% korting! 
Vanaf woensdag 30 augustus kunt u uw na-
jaarskleding weer dagelijks inbrengen en 
maken de Freules zich op voor het najaar. 
Saskia en Margot verwelkomen u graag in 

hun gezellige winkel en helpen u graag met 
het vinden van een passende outfit, van vin-
tage tot trendy en zakelijk, maar ook voor 
feestkleding bent u bij hen aan het goede 
adres.                                                                                 
De winkel is te vinden op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Terrasweg en is geopend 
van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Parkeren is gratis.  

tussen leeftijdsgenoten van 
6 tot 20 jaar. Nog nooit zover 
en dan alleen in een Nepa-
lees klooster, heel eng, nie-
mand om je heen. Jongelui 
die slecht Engels spreken of 
helemaal niet, blonde vrou-
wen maar eng vinden en niet 
weten hoe zij die moeten be-

naderen. Na een week werd 
dat wat losser, mede omdat 
Sarah er Engelse les gaf. Zelf 
ging ze naar de gebeden en 
volgde ze wat lessen, die de 
kloosterlingen kregen.

Sarah weet in haar expo-
sitie de sfeer van het land 

met zijn totaal andere cul-
tuur, op een wijze te vatten 
die je wat dichterbij brengt 
bij dat wonderlijke en mooie 
land met die bijzondere men-
sen die sinds de jaren zestig 
juist bij de Europese jeugd zo 
populair zijn geworden. Nog 
steeds zoals u zelf mag ont-
dekken op de Binnenweg bij 
Magasin du Sud.
Ton van den Brink

Kom naar de Open Dag bij het 
Creatief Centrum Bennebroek!
Regio - De Open Dag bij 
Creatief Centrum Benne-
broek (CCB) wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 26 
augustus, van 11.00 tot 15.00 
uur. Op deze dag krijgt u al-
lerlei informatie over het cur-
susaanbod, u kunt de docen-
ten spreken en er zijn diverse 
leuke demonstraties. Daar-
naast kunt vrij rondlopen en 
het werk bewonderen dat de 
cursisten in het afgelopen 
seizoen met heel veel plezier 
hebben gecreëerd. Voor kin-

deren is er tijdens de Open 
Dag vrijblijvend ruimte om 
iets leuks te maken onder het 
genot van een glaasje limo-
nade met wat lekkers. Uiter-
aard is er voor iedereen kof-
fie, thee en iets lekkers. Ter 
plekke kunt u zich inschrij-
ven voor een cursus, mits er 
nog plaats is. Het CCB ver-
welkomt u graag op het Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek. 
Meer informatie is te vinden 
op: www.creatiefcentrum.nl 
of via Facebook.

Enthousiaste dames en heren 
gevraagd bij GSV Heemstede
Heemstede - GSV-Heem-
stede, sectie gymnastiek, 
biedt een 55+ lesuur voor se-
nioren op donderdagavond.
Ze beginnen met een war-
ming up (gebaseerd op Pi-
lates-oefeningen) en daarna 
speelt de groep op informele 
wijze een paar potjes volley-
bal. Enthousiasme is hier be-
langrijker dan techniek. Het 
lesuur begint om 21.00 uur. 
Plaats van handeling is de 
gymzaal van de Icarusschool 
aan de Kerklaan/hoek Burg. 
van Lennepweg in Heemste-

de. Daar neemt u de twee-
de ingang. U kunt vrijblij-
vend twee keer meedoen 

en dan beslissen of het wat 
is. De contributie bedraagt 
144,- euro voor een heel sei-
zoen. De eerste avond is 
donderdag 7 september. In-
formatie bij Han Rabenberg: 
06-23203190 of 023-5287167 
en www.gsv-heemstede.nl.
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Iedereen weer 
aan de slag

Het zit er weer op voor de meeste van onze inwoners. Dan 
bedoel ik de vakantie. Altijd weer een aparte periode in het 
jaar. De voorpret ligt ver achter ons, al valt niet te ontken-
nen dat het ook de nodige stress geeft. De voorbereiding 
alleen al. Wat neem ik mee, is het lang wachten op Schip-
hol of staan er niet te veel fi les richting onze bestemming? 
Het blijkt toch ieder jaar weer een aardige bevalling dat ‘op 
vakantie gaan’. Vooral met kinderen is het een extra zorg 
om alles perfect te organiseren. De facebookpagina wordt 
natuurlijk elke dag gevuld met nieuwe plaatjes voor de ach-
terblijvers, buren en vrienden. Dan ben je eenmaal op de 
plek waar je wilt zijn en dan blijkt dat de dagen en weken 
voorbijschieten. Voor je het weet sta je weer te pakken voor 
de terugreis. Weer de nodige stress natuurlijk. Hebben we 
niet te veel wijn, souvenirs, kleding en dergelijke om mee te 
nemen? Houdt de auto het vol en is de caravan goed gela-
den? Op de luchthavens is het in de zomer vaak een cha-
os met in veel gevallen fl inke vertragingen. Gelukkig kan je 
na een vertraging van meer dan 3 uur wel een compensa-
tie verwachten van de luchtvaartmaatschappij, al is dat een 
klusje voor thuis.
Het team van de Heemsteder is er ook allemaal voor een 
lange of korte periode tussenuit geweest. Of wij klaar zijn 
voor weer een jaar met het bezoeken van mensen, bedrij-
ven, verenigingen of de raadsvergaderingen? U, onze kriti-
sche lezer, bepaalt het. Wat staat is dat wij, de redactie, het 
met heel veel plezier doen in de verwachting dat u de in-
houd van onze krant blijft waarderen. Op vrijdag 19 augus-
tus kon de redactie, na maanden, weer eens voltallig glaas-
je drinken.
Mirjam, Ton, Bart, Eric en onze manager Joke lieten de hap-
jes en drankjes smaken, vergezeld van onze vakantieverha-
len. Voor de meeste van onze lezers wacht het werk, het 
huishouden of misschien wel een nieuwe baan. De kinde-
ren komen langzaam weer in het gareel. Op tijd naar bed, 
nog maar een uurtje per dag computeren. De discipline 
wordt aangehaald zodat we weer modelkinderen hebben. 
De school begint over een week. Vooral voor de allerklein-
sten is het extra spannend om voor het eerst naar school 
te gaan.
De sportclubs staan weer klaar om de leden een fi jn spor-
tief jaar te bezorgen. Wie weet verdwijnen de extra vakan-
tiekilo’s dan in een rap tempo. Kortom, u begrijpt het al
de tijd van genieten van een heerlijke zomer is voorbij.
Voor velen is het aftellen richting een herfst- of winterva-
kantie al begonnen. Ik raad u aan eerst maar weer eens
te genieten van een verblijf met het gezin in Heemstede. 
We hebben in en rond Heemstede genoeg om plezier aan 
te beleven zoals de natuur, de winkels, de sport en natuurlijk
De Heemsteder. Aan de slag maar weer. 
Eric van Westerloo

Zomercolumn

Heemstede – Op zondag 20 
augustus vond een bijzonde-
re tennisclinic plaats op Ten-
nispark Groenendaal met als 
doel om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar de ziek-
te van Parkinson. Onder lei-
ding van tennisleraren Pe-
ter Bouten en Michel Admi-
raal verzorgden diverse com-
petitiespelers de tennisclinic 
waaraan circa 50 sportieve-
lingen deelnamen. Dat wa-
ren ervaren tennissers, be-
ginners en zelfs mensen die 
nog niet eerder een tennis-
racket hanteerden. Presta-
ties waren even niet van be-
lang, maar wel een gezel-
lige middag, lekker bewe-
gen en de sponsorpot spek-
ken van Team Gijs. Initiatief-
nemer Gijs de Vries, acu-
puncturist en fysiotherapeut 
in Heemstede, is zelf Parkin-
sonpatiënt. Hij kent het be-
lang van blijven bewegen als 
patiënt. Het is inmiddels be-
wezen dat de dopamine die 
wordt aangemaakt het ziek-
teverloop gunstig beïnvloedt. 
Gijs fi etst op 2 septem-
ber met een vriendenteam 
de sponsorfi etstocht Bike-
voorParkinson in Limburg. 
De opbrengsten gaan alle-
maal naar ParkinsonNet dat 
is verbonden aan het Rad-
boudumc in Nijmegen. Sa-

bine van Zundert, vertegen-
woordigster van Parkinson-
Net, was speciaal afgereisd 
naar het Groenendaalse bos 
en was onder de indruk van 
de positieve sfeer. Ze hoopt 
dat het initiatief wordt over-
genomen in de rest van Ne-
derland. Geld voor research 
is hard nodig, weet ook Ed 
van Mil uit Vlaardingen. Hij 
kreeg de diagnose Parkinson 
in 2014. “Er gaat een perio-
de van allerlei klachten aan 
de diagnose vooraf. Bij mij 
begon het met mijn pink die 
ik niet meer goed kon be-
wegen. Daarna viel de func-
tie van mijn linkerarm voor 
een deel weg. Je denkt dan 
al gauw aan een hartkwaal. 
Maar alle onderzoeken naar 
mijn hart en mijn hersenen 
bleken negatief. Uiteindelijk 
kwamen ze uit op de ziekte 
van Parkinson.” De sportieve 
amateurvoetballer verwacht-
te een kant-en-klaar behan-
delingstraject, maar dat viel 
tegen: “Ik merkte dat er geen 
eenduidige behandeling is 
want er is veel onzeker over 
het verloop van de ziekte. Ie-
dere patiënt is anders en je 
gaat een traject in met di-
verse therapieën en met me-
dicatie.” Ook Ed fi etst over 2 
weken mee in Limburg met 
een team. “Ik vind het leuk 

om hier mee te doen met de 
tennisclinic, hoewel voetbal 
meer mijn sport is, maar het 
tennissen ging eigenlijk best 
goed. Nog belangrijker is dat 
we meer te weten komen 
over de oorzaak van de ziek-
te en dat er uiteindelijk gene-
zing mogelijk is voor Parkin-
son.”
Naast de activiteiten op de 
tennisbanen die beschikbaar 
waren gesteld door TV Mer-
lenhove kon men meedoen 
aan een loterij en een wijn-
proeverij van Paul Brantjes. 
Met een heerlijk zonnetje en 
ondersteund door live muziek 
was het goed toeven op het 
terras van tennispark Groe-
nendaal.
Gijs de Vries, Ivonne de Vries 
en Marja van den Heuvel van 
het organisatiecomité zijn al-
le vrijwilligers dankbaar en 
benadrukken dat de loterij 
mogelijk is gemaakt door de 
Heemsteedse winkeliers die 
belangeloos de prijzen be-
schikbaar stelden.
Aan het eind van de geslaag-
de middag kon het comité 
meedelen dat er 2.200 euro 
is opgehaald. De cheque zal 
Gijs de Vries op 2 september 
meenemen naar Limburg en 
aan de fi nish overhandigen 
aan ParkinsonNet. 
Meer informatie:
www.voorparkinson.nl.
Mirjam Goossens

Van links naar rechts Eric van Westerloo, Ton van den Brink, 
Bart Jonker, Joke van der Zee en Mirjam Goossens.

bine van Zundert, vertegen-

Succesvolle Tennisclinic4parkinson 
in Groenendaal

 
10   de Heemsteder  •  23 augustus 2017 



Regio – Na de terrassen in Heemstede ver-
leggen we deze zomer de grens naar de ho-
recaterrassen elders, maar op fietsafstand. 

Waar: 
Vogelenzangseweg 49B in Vogelenzang. 
Verscholen achter een tuincentrum ligt de 
Plantage Vogelenzang die in zijn bestaan 
al veel liefhebbers aan zich heeft weten te 
binden. Vanwege de ligging, de menukaart 
met uitsluitend biologische en Fair Trade 
producten (100% organic) en een ruime 
keus voor vegetarische eters. Maar niet in 
de laatste plaats vanwege de hippe, relax-
te sfeer die dit fotogenieke etablissement 
uitstraalt. Zelf waarschuwen ze: wie haast 
heeft kan maar beter wegblijven, want 
“slow down, be good!” Binnen in de om-
gebouwde kas en buiten op het overdekte 
terras en in de tuin kunnen gasten terecht 
voor lunch, diner, picknick of borrel, aan 
tafeltjes of op loungebanken en zelfs lig-
gend in een hangmat. Wij kiezen een semi 
overdekte plek met vrij uitzicht over bollen-
velden en het spoor in de verte.

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.30 en 19.00 uur. 

Wie zijn er: 
Grote mensen, kleine prinsen en prinses-
sen, honden en andere huisdieren, alles 
dat ademt en het leven mooi maakt is van 
harte welkom, lezen we op de website. Na 
een bewolkte dag is de zon doorgebroken, 
dus buitenweer en een goed aantal mensen 
heeft zijn of haar plekje gevonden op het 
terras of in de uitgestrekte tuin. 

Bestelling:
Witte wijn, rode wijn, rosé en bitterballen 
met vlees gevuld en vegetarische. Op de 
drankkaart staat een uitgebreide uitleg van 
alle wijnen. Fijn, want er valt veel te kiezen.

Wij krijgen:
Witte Grenache/Viognier, ongefilterd zon-
der bestrijdingsmiddelen en toevoegingen, 

witte Pinot Gris uit Hongarije, Grenache 
Noir/Grenache Gris rosé Provence-stijl, Ca-
bernet Sauvignon/Merlot, een biologische 
rode wijn. Twee porties  bitterballenmix, 
totaal 16 stuks. De witte wijn, rosé en de 
rode wijn smaakten alle voortreffelijk, hoe-
wel de rode wijn iets koeler geserveerd mag 
worden volgens onze kenner. De vegetari-
sche balletjes vonden we wat smakeloos en 
de vleesbitterballen van boerderij Linden-
hoff van eersteklas kwaliteit.

De bediening:
Aardig en relaxt, geheel volgens de filoso-
fie van de Plantage. Bestellingen vanuit de 
tuin dienen bij de bar gedaan te worden, het 
personeel komt ze wel brengen.

Hygiëne:
De glazen en schaaltjes zijn prima in orde. 
De houten tafel en banken van ons zitge-
deelte zijn van het rustieke soort en passen 
goed in het decor. Een enkele vlieg die pro-
beert mee te liften met de wijn en de hap-
pen nemen we voor lief. We zitten natuurlijk 
wel in de natuur. Schone toiletten.

De rekening:
3 glazen rosé: 13,50 euro, 2 glazen Pinot 
Gris: 11,00 euro, 3 glazen Grenache Viog-
nier: 13,50 euro, 2 glazen rode wijn: 9,00 eu-
ro 2 porties bitterballen: 17,80 euro. Totaal 
64,80 euro. 

Algemene indruk:
Je omarmt deze plek of je hebt er niet 
zoveel mee, zo lijkt de algemene opinie. De 
drankjes en de borrelgarnituur voldeden 
zeker aan de verwachting: gewoon goed, 
niets meer en niets minder. Buitenplaats de 
Plantage staat wat ons betreft echter voor 
een bijzondere beleving en daarmee scoort 
dit terras hoog in de eredivisie van de ons 
omringende terrasjes. Het is de ideale om-
geving om te onthaasten en een waarschu-
wing is op zijn plaats: Je blijft hier langer 
hangen d an j e v an p lan w as.                                                                                                        
Mirjam Goossens

Deze week: Buitenplaats Plantage

Terrassentest
Zomer 2017

Spannende outdoor dag voor meiden
Heemstede - Vraag scou-
tingmeiden, de leiding en 
ouders naar ervaringen met 
scouting en je krijgt altijd in-
spirerende verhalen te ho-
ren. Elk meisje heeft wel iets 

moois bij scouting geleerd 
zoals het leiden van een 
groep, samenwerken, uitda-
gingen durven aangaan en 
ontdekken dat je plezier be-
leeft aan samen iets creëren. 
Het is lastig uit te leggen, je 
moet het beleven! Maar het 
draait voornamelijk om sa-
men leuke dingen doen. 
Om alle meiden uit de omge-
ving een kans te geven om 
scouting te ervaren, organi-
seert Scouting WABO op za-
terdag 9 september van 13 
tot 16 uur ook dit jaar weer 

het Girl Power Event! Aan dit 
event kunnen alle meiden 
vanaf 6,5 jaar oud vrijblijvend 
en gratis deelnemen aan een 
middag vol sport en spel, ko-
ken op kampvuur en een uit-
dagend outdoor parcours. 
Een middag om je survival 
skills te testen! Kom je ook? 
Je bent welkom in het wan-
delbos Groenendaal, ingang 
nabij de brug over de Ritze-
ma Boskade in Heemstede. 
Kijk ook op:
www.waboscouting.nl of
facebook.

Vruchten, bessen en nazomer- 
bloei in wandelbos Groenendaal
Heemstede - Donderdag 
31 augustus houdt het IVN 
Zuid-Kennemerland samen 
met de gemeente Heemstede 
de nazomerexcursie ´Vruch-
ten, bessen en nazomerbloei 
in wandelbos Groenendaal’. 
Deze excursie sluit goed aan 
bij de periode van het jaar. De 
dagen worden weer korter, 
de nachten weer langer en 
het bos maakt zich op voor 
de herfst. Ook in Groenen-
daal heeft de zomer vruch-
ten opgeleverd. Welke bes-
sen zijn dat?
Bomen en struiken vormen 
vruchten en zaden voor het 
nieuwe voorjaar. Dieren als 
konijnen en eekhoorns ge-
bruiken de vruchten en za-
den om de winter mee door 
te komen. De bloei aan bo-

men en struiken is afgelo-
pen en de vruchten zijn ge-
zet. De veel voorkomende zo-
mereiken krijgen zo langza-
merhand eikels, de lijsterbes, 
sneeuwbes en de ribes bes-
sen en de beuk zijn alom be-
kende beukennootjes. En al 
deze noten en vruchten wor-
den weer gegeten door ko-
nijnen, vossen en eekhoorns. 
Wie wil zien hoe mooi Groe-
nendaal is op een prachtige 
nazomeravond moet zeker 
komen!
Vertrek is om 18.30 uur bij 
het info-paneel op de grote 
parkeerplaats bij het restau-
rant Groenendaal. Deelname 
is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie bij 
Wim Swinkels, 023-5293302 
of www.ivn.nl/zl.
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Yoga & Sup
Heemstede - Tuday 
Sports verzorgt alweer eni-
ge tijd suppen voor jong en 
oud. Ook het materiaal is 
bij Tuday Sports aanwezig.
Tuday presenteert ook leu-
ke activiteiten daaromtrent. 
Zoals de Nightsup, Sup & 
Wine en Yoga op de Sup, 
dit laatste in samenwer-
king met Sandra Diepen-
daal van ‘Sandrasana’.
Wil je weten wat het in-
houdt en leuker nog, mee-
doen? Dat kan zaterdag 2 
september in de buurt van 
de Haven van Heemstede. 
Vanaf 11 uur zullen er bij 
voldoende aanmeldingen 
meerdere sessies zijn. Er-
varing met yoga of sup is 
niet nodig, een zwemdiplo-
ma wel! De sup boards lig-
gen vast aan een speciaal 
yoga eiland tijdens de ses-
sies. Aanmelden kan op:
sandradiependaal@gmail.
com of
info@tudaysports.nl.

Cursus 
Creatief Mix

Heemstede - Lekker be-
zig zijn met verschillen-
de materialen en technie-
ken zoals sieraden maken, 
haken/breien, decopatch, 
porselein verven, tassen of 
een mozaïek van stof ma-
ken op de naaimachine. 

Wilt u meedoen met  
Creatief Mix? Dat kan bij 
WIJ Heemstede in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede op maan-
dag van 20 tot 22 uur. Op 
dit moment is nog niet be-
kend of de cursus op 11 
dan wel 18 september 
aanvangt.

Opgeven voor de Creatief 
Mix kan via:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Noors voor 
beginners

Heemstede - Noorwegen 
is een prachtig land om 
in de zomer te verkennen. 
Het zomerseizoen is kort, 
relatief rustig en daardoor 
goed te bezoeken, zonder 
stress en lange wachtrij-
en. De westkust staat be-
kend om de fjorden. Als u 
echt de tijd heeft kunt u 
naar de Noordkaap reizen. 
Noorwegen is een land van 
uitersten. Aan de kust is 
de temperatuur vergelijk-
baar met Nederland in de 
zomer. Hoe verder oost-
waarts hoe meer puur na-
tuur er is en hoe specta-
culairder het wildleven. 
De kans dat u oog in oog 
komt te staan met rendie-
ren en elanden is dan ook 
behoorlijk groot. In het he-
le land vindt u een prachti-
ge natuur met bergen, bos-
sen en meren. 
WIJ Heemstede organi-
seert een cursus met eer-
ste oriëntatie op de taal. 
Noors beginners 4 is bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op maandag van 
19.30 tot 21 uur vanaf 2 ok-
tober. Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828. 

Wie schrijft die blijft…
Wie fotografeert blijft zijn leven gefascineerd
Heemstede - Marenka 
Groenhuijzen fotografeert el-
ke week voor de Heemsteder. 
Meest zijn het foto’s van de 
natuur in en rond Heemste-
de. Ze geven de natuur weer 
in alle seizoenen. Elke week 
trekt Marenka er op uit met 
haar mooie camera. Soms 
haalt ze halsbrekende toeren 

uit om juist een mooie plant 
aan de waterkant vast te leg-
gen of brengt ze uren door in 
het bos om precies die licht-
val ‘te vangen’. Ditmaal niet 
wie schrijft die blijft maar wie 
fotografeert die blijft. Want 
Marenka is een trouwe le-
verancier van foto’s. Ooit 
schreef de Heemsteder een 
fotowedstrijd uit waarin de 
Heemsteedse de eerste prijs 
won. De redactie maakte 
kennis met haar en bouwde 
een goede band met haar op.
“Mijn hobby is me met de 
paplepel ingegoten, kun je 
wel zeggen. Als baby van 6 
maanden werd ik al gefoto-
grafeerd op een schapen-
vachtje. Mijn ouders had-
den in 1945 de eerste  Kodak 
boxje gekocht. U denkt mis-
schien: waarom niet gelijk tij-
dens de geboorte maar wij 
zijn in 6 maanden uit Berlijn 
gevlucht, mijn ouders zijn te-
werk gesteld in Duitsland na 
mijn geboorte (1944) kwa-
men zij in 1945 in Nederland 
aan, dat toen al bevrijd was, 
en bij thuiskomst hebben 
mijn ouders een cadeau ge-
kregen en dat toestelletje ge-
kocht, om mij als baby vast te 
kunnen leggen voor een al-
bum.

Als kind raakte ik gefasci-
neerd door de fotografie en 
mocht ook met het Kodak 
boxje foto’s maken.
Met 15 jaar ging ik bij Spaar-
nestad, een drukkerij en gra-
fisch bedrijf in Haarlem, wer-
ken en kwam ik in aanraking 
met alles dat met fotografie 
te maken had. Het was 1959.
Van mijn eerste salaris kocht 
ik een eenvoudige kliktoe-
stelletje, waar ik veel foto’s 
mee maakte, vooral de archi-
tectuur in Haarlem. Het was 
natuurlijk in zwartwit.
Mijn carrière stopte na drie 

jaren bij de fabriek waar ze 
het damesweekblad Libel-
le drukte. Daarna ging ik me 
actief bezighouden met de 
fotohobby.

Ik kocht een Zenit (Russisch) 
camera, mijn eerst semi pro-
fessionele toestel, er volg-
de nog een Praktica-BC1 en 
later ging ik mij specialise-
ren met volledig professione-
le camera’s en bij behorende 

lenzen. Ik ging met fotowed-
strijden meedoen en ik won 
verschillende malen. Een-
maal was het thema Egyp-
te, per toeval dat ik daar op 
vakantie was, dus kwam het 
mooi uit voor mij. De jury be-
stond uit onder meer de be-
kende Hoffotograaf Paul Huf, 
die mij de eerst prijs uitreikte. 
Dat vond ik een hele eer na-
tuurlijk. Mijn stappen gingen 
verder, zo nu en dan plaats-
te ik foto’s in apothekersbla-
den en kranten, reclamebla-

den maar toch bleef het een 
hobby.

Na wat jaren met fotopapier 
gewerkt te hebben kwamen 
de dia’s in zwang, daarna het 
digitale tijdperk en kocht ik 
mijn eerst digitale camera, 
een Canon 300D, en ontwik-
kelde me in die wereld. Ik heb 
me toen aangesloten bij het 
fotoblad ‘Zoom’, waar ik re-
gelmatig mijn foto’s op de si-
te kon laten plaatsen. Ik ging 
me ook bezighouden met fo-

tobewerking en er kwam een 
echte professionele camera 
aan te pas, de Canon 30D.
Ik deed mee aan de  Zomer 
fotowedstrijd van de Heem-
steder. Met mijn foto, een pi-
oenroos met een libelle er-
op geland, won ik de eerste 
prijs. Dat was in juli 2013. Een 
prachtig boeket mocht ik van 
de redactie ontvangen, we 
zijn toen in gesprek geraakt 
en ben toen elke week een 
jaargetijde foto gaan maken, 
waar ik tot op de dag van 
vandaag nog mee bezig ben. 
En zo is het gekomen, intus-
sen ging ik meer reizen en 
wilde een kleinere en lichte 
camera hebben die ook bij-
na dezelfde mogelijk heden 
bezat, en dat werd de Nikon 
6000.

Mijn verbondenheid met 
Heemstede is dat het van-
af 1970 mijn woonplaats is, 
ook mijn familie woonde in 
Heemstede. Wie schrijft die 
blijft en wie fotografeert is in 
zijn leven gefascineerd.”
Joke van der Zee

Diverse objecten en personen die Marenka fotografeerde. 
Van strakke lijnen naar romantische portretten.
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De Pauwehof
Woensdag 30 augustus, 
10-12u Open Huis bij De 
Pauwehof, cursussen voor 
55+. Achterweg 19, achter 
de Kerk op het Wilhelmina-
plein Heemstede.
Info: 023-5286022 en
www.wijheemstede.nl.

Excursies
Vrijdag 25 augustus 
vleermuizen spotten in 
Bennebroeksebos, 21-
22.30u. Met gids Land-
schap N-H. Deelname: 
7,- euro. Korting voor ‘be-
schermers’. Reserveren:
www.gaatumee.nl

Donderdag 31 augustus, 
de natuur maakt zich op 
voor de herfst. V.a. 18.30u. 
Met IVN Z-Kennemerland. 
Deelname gratis. Aanmel-
den niet nodig. Info: Wim 
Swinkels, 023-5293302 en 
www.ivn.nl/zl.

Dinsdag 5 september 
Amersfoort en Museum 
Flehite. Verzamelen: 9.05 
uur in hal station Heemste-
de. Organisatie: WIJ Heem-
stede. Opgeven tot uiterlijk 
maandag 21 augustus.
Info: 023-5483828.

Creatief Centrum
Bennebroek
Zaterdag 26 augustus, 
11-15u Open Dag over 
cursusaanbod, inschrijven, 
docenten spreken etc. Kin-
deren kunnen iets creatiefs 
doen. Info:
www.creatiefcentrum.nl.
Loc: Akonietenplein 1, 
Bennebroek.

Hans Klok
Zondag 27 augustus 
Optreden Hans Klok and 
Friends, Schouwburg De 
Meerse Hoofddorp. Een 
Benefietoptreden voor jon-
ge goochelaars. Aanv. 20u. 
Toegang: 29,95.

Markten en beurzen
Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt in 
Centrum Heemstede, 8.00-
17.00 uur. Info:
www.wch.nl.

Zaterdag 2 september 
va 9.30 uur, rommelmarkt 
in café/koffiehuis Yver-
da, hoek Camplaan en Val-
kenburgerlaan Heemstede. 
Iedereen welkom. (etablis-
sement stopt).

Openlucht bioscoop
Zondag 3 september 
Films ’Sing’ om 16u en ‘La-
LaLand’ om 20u.  Vrijheids-
dreef. Opbrengst voor stich-
tingen De Zonnebloem 
Heemstede en de Vrolijke 
Noot: treedt eveneens op 
vlak voor de film LaLaLand. 
Ook foodtruck, snacks, 
drinks etc. 10,- toegang p 
film. Tickets: https://www.
ticketview.nl/shop/rotary-
heemstede Stoeltje mee.
Kaarten en info via:
www.rotary.nl/heemstede.

Scouting WABO
Zaterdag 9 september, 
13-16u, outdoor dag voor 
meiden vanaf 6,5 jaar oud. 
Gratis deelname. Wandel-
bos Groenendaal (ingang 
nabij brug Ritzema Boska-
de, Heemstede) Info:
www.waboscouting.nl en
facebook.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 27 augustus 
werk van Albert Röllich uit 
Heemstede in ‘De Wacht-
kamer’, Jupiter Plaza, Hal-
testraat 2c Haarlem.
Geopend vrij t/m zo 12.00-
16.00u. Schilder zelf aanwe-
zig op 13/8 en 19/8.

T/m 1 september Project 
tussen fotoclub en vluchte-
lingen uit de Koepel Haar-
lem, div deelnemers, onder-
werp naar keuze. Raadhuis 
Heemstede.
Info: http://fotoclubdeluifel.

AgendA

wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

T/m zondag 3 septem-
ber Kunst, gekozen door 
‘meester collectioneur’ An-
ton Meester, in de Waag 
(KZOD), Spaarne 30 te 
Haarlem. Zie: www.kzod.nl 
Opening: 20 aug, 16u door 
kunstenaar Helga Kos.

T/m zaterdag 21 okto-
ber ‘Oog in oog’, foto’s die 
mensen aan het denken 
moeten zetten wat betreft 
maatschappelijke vraag-
stukken van voedsel. Fo-
togalerie De Gang, Gro-
te Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 25 augustus, in-
loop bij WIJ Heemstede 
met div. activiteiten als de 
verhalentafel en spel. De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Gratis toegang.
Info: www.wijheemstede.nl 
en opgave: 023-5483828.

Heemstede –  Vorige week zag u de vijver van Zocher sr 
in de Zomerfotorubriek, te vinden aan de zijde van wan-
delbos Groenendaal waar ooit landgoed ‘Meerenberg’ 
zich bevond, aan de kant van de huidige Glipperweg. 
We borduren daar nog even op voort. De heuvel die 
hier is te zien maakt onderdeel uit van twee heuvels van 
Daniel Marot, een collega van tuinontwerper Zocher sr. 
Met de afgegraven grond ten behoeve van de Zocher-
vijver zijn de heuvels gecreëerd. Zocher en Marot droe-
gen beiden zorg voor de tuinontwerpen rondom deze his-
torische buitenplaats, nu opgegaan in wandelbos Groe-
nendaal. De geschiedenis geeft bijzondere details prijs. 
De informatie van Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek toont aan dat een van de bewoners van 
Meerenberg, Jacob Abraham van Lennep, overleden in 
1828, ergens op de locatie is begraven. “De vondst van 
een grafsteen wijst hierop, maar de plaats van het graf 
is niet bekend”, zo staat op de website (www.hv-hb.nl) 
te lezen.           
                                               Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerbos:
Heuvels van Marot 

Schapen aan de wandel
Heemstede - Afgelopen 
zondagmorgen 20 augus-
tus, omstreeks half tien was 
dit bijzondere tafereel te zien. 
Schapen die in Groenendaal 
gaan grazen transporteren 
zichzelf van Aerdenhout naar 
het Heemsteedse bos. De 
herder voorop, geassisteerd 
door een schaapshond, lie-

pen de wollige beesten over 
de Zandvoortselaan via de 
Leidsevaartweg naar wan-
delbos Groenendaal. De cir-
ca 100 schapen zullen daar 
grazen in het deel waar hon-
den niet zijn toegestaan. Ze 
worden ingezet op maandag, 
dinsdag, woensdag en zon-
dag gespreid over 14 dagen, 

tot 17 september. De overige 
dagen lopen ze op een stuk 
land ten zuiden van het bos.
De gemeente zet de kud-
de in om het bos van kleine 
esdoorns te ontdoen. Daar-
naast helpen de beestjes 
ook met ‘snoeien’ van bra-
menstruiken en brandne-
tels. Ze ploegen de aarde om 
met hun hoeven en dat heeft 
weer een positief effect op de 
bodemsamenstelling. 

Foto: Sander Kroll

Seniorenbridge in Westerduin
Heemstede - Het district 
Kennemerland van de NBB 
heeft 18 jaar geleden het ini-
tiatief genomen voor een 
kleinschalig ouderenproject 
speciaal voor bridgers die 
door wat voor omstandig-
heden niet meer op een re-
guliere club kunnen of wil-

len bridgen. Met ingang van 
5 september zijn bridgers 
weer welkom bij de Senioren 
Bridge Sociëteit. U kunt ge-
zellig en ontspannen spelen 
in uw eigen tempo op dins-
dagmiddag van 13.00 uur tot  
±16.30 uur in het apparte-
mentencomplex Westerduin, 

Meijerslaan te Heemste-
de. Het gebouw is rolstoel- 
en scootmobiel toeganke-
lijk. Ook visueel gehandi-
capten zijn welkom. Er wor-
den 5 rondes gespeeld met 
een kleine pauze na de derde 
ronde. De kosten zijn 2,- euro 
per keer.  Voor alle informa-
tie: Henny Laarhoven, 023-
5332543 of 06-51682456.       
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 augustus 2017

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

Verkeershinder Europaweg 
www.haarlem.nl/europaweg

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?

26 en 27 augustus 
Muziekfestival Mysteryland en meer...

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post 
een uitnodiging van I&O Research om de 
vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te 
vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. Door 
uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar 

veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
burgers die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Deelname aan het 
onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de 
loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 
Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2018 verwacht.

Op zaterdag 26 en zondag 
27 augustus wordt in het 
Haarlemmermeerse Bos 
en in de Groene Weelde 
bij Hoofddorp/Vijfhuizen 
voor de vijftiende keer het 
muziekfestival Mysteryland 
georganiseerd. Het festival 
zorgt voor extra drukte op 
de toegangswegen en er is 
kans op geluidsoverlast. In 
hetzelfde weekend zijn bij 
Amsterdam ook de festivals 
Wooferland (Houtrak) en 
Volts (NDSM-werf ).

Vrijdag 1 september
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 1 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.

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Vanaf woensdag 27 september 2017 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin weer een speciale training voor 
kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). 
De training is bedoeld voor kinderen van 5 
t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude 
of Bloemendaal. De trainingssessies worden 
gegeven in de Franciscusschool (Kerklaan 12) 
in Bennebroek. 

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 
spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG- en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 
53 67 24 49 of per e-mail cheijns@wijheemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.



Filosofie voor beginners
Heemstede - Wat heb je 
aan filosofisch gedachtegoed 
in het leven van alledag? In 
de basiscursus filosofie voor 
beginners wordt geïnventari-
seerd we wat we onder filo-
sofie verstaan, wat we ervan 
(willen) weten en wat we in 
praktisch opzicht met de ken-
nis van filosofen kunnen. De 

cursus biedt alle houvast die 
nodig is om de liefde (philos) 
voor wijsheid (sophia) verder 
aan te wakkeren. In hoever-
re helpt het bijvoorbeeld om 
een mening te vormen als 
u de krant leest of televisie 
kijkt? Jacqueline Duurland 
is werkzaam als zelfstandig 
tekstschrijver en filosoof. De 

cursus filosofie voor begin-
ners start op maandag 18 
september van 20-22 uur, er 
zijn 6 bijeenkomsten bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
In november starten ook een 
cursus filosofie en vrouwe-
lijke denkers en filosofie en 
kunst(beschouwing).
U kunt zich al opgeven:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Keramische 
technieken 
Heemstede - Klei is een 
dankbaar materiaal, ieder-
een kan ermee creëren. De 
mogelijkheden zijn einde-
loos. Kitty Hollink is gepassi-
oneerd door klei. Haar passie 
voor keramiek deelt zij graag. 
De werkstukken worden af-
gebakken (biscuitbak) al of 

niet ingekleurd met engobe 
of onderglazuur. Ook een gla-
zuurlaag (2de bakproces) be-
hoort tot de mogelijkheden. 
WIJ Heemstede organiseert 
de cursus in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede op dinsdag van 19.30-
22 uur vanaf 19 september 
en op donderdag van 9.30-12 
uur vanaf 21 september. Op-
geven: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen

Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Havenstraat 61, uitbreiden woonhuis op de 

eerste verdieping, wabonummer 186899, 
ontvangen 4 augustus 2017

- Melchior Treublaan 1, maken nieuwe entree en 
plaatsen fietsenberging, wabonummer 187343, 
ontvangen 8 augustus 2017

- Van Merlenlaan 29, kappen van een esdoorn, 
wabonummer 187585, ontvangen 8 augustus 
2017 

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017

- Cruquiusweg 31 TA, het vervangen van de huidige 
open opstelling CNG-installatie in een nieuwe 
CNG-installatie in een betonnen behuizing, 
wabonummer 170785, ontvangen 5 juli 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017, 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verkeersbesluiten
Laad- en loshaven Glipperweg
Het intrekken van de laad- en loshaven op de 
Glipperweg t.h.v. 39 en deze vrij te maken voor 
regulier parkeren. 

Parkeerverbod Reggelaan
Het intrekken van het parkeerverbod op de 
Reggelaan in het kader van de herinrichting 
Rivierenwijk-noord. 
De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 21 
augustus 2017 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie 
’Inzien, reageren, bezwaar maken’.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen op het 
parkeerterrein aan de Eikenlaan:
- een éénassige aanhangwagen, type boottrailer, 

zonder kenteken en lading

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van de 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
De eigenaar krijgt tot en met 6 september 2017 
de gelegenheid de aanhanger te verwijderen.

Bestuursdwang
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn aanhangwagen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als de aanhangwagen na deze 
13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester 
en wethouders overwegen de aanhangwagen te 
verkopen en of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.
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