
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl31 augustus 2016

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

‘Slotstuk’ in tuinenwedstrijd: 
bloemenweelde in de Adriaan Pauwlaan

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede – Soms behoeft een foto geen uitleg. Veel 
woorden maken we dan ook niet vuil aan de laatste kans-
hebber op een mooie prijs in de tuinenwedstrijd. Wat een 
bloemenweelde bij Muriël Wagenaar, wonend aan de 
Adriaan Pauwlaan in Heemstede. Alles lijkt het geweldig 
te doen – daar moet veel liefde in zijn gestoken. Zelfs de 
hosta in de pot is ‘gatenvrij’ van slakken. Voor dit ‘rond-
je’ tuin maakt de Heemsteder graag ruimte. Het laatste 
rondje dus. De komende week zal de jury (Nijssen Tuin) 
zich beraden op alle gepubliceerde tuinfoto’s. Binnenkort 
wordt de uitslag bekendge-
maakt en ontvangen de win-
naars bericht.

Alle deelnemers bedankt voor 
hun inzending!

‘Net een grote Italiaanse familie-aangelegenheid’
Heemstede - Zaterdag 27 
augustus is er een buurtbar-
becue geweest in de Johan-
nes Vermeerstraat te Heem-
stede. Dit keer met een 
nieuw organisatiecomité dat 
de bbq uitstekend geregeld 
heeft. Nieuwe gerechten, en 
de recepten zijn inmiddels 
ook al weer uitgewisseld via 
de straat-app. Deze jaarlijkse 
bbq-gebeurtenis is nu voor 
de 7e x georganiseerd.

Bewoonster Saskia Draijer 
schrijft aan de redactie: “In 
die 7 jaren zijn er een hoop 
nieuwe bewoners gekomen 
en is er een hele leuk groep 
met jonge ouders en veel 
kinderen. Het leuke is dat 
ook de oudere mensen er al-
tijd bij zijn. Zo met z’n allen 
aan de lange tafels met ban-
ken is is net een grote Itali-
aanse familie-aangelegen-
heid. De één zorgt voor bor-
relhapjes, de ander maakt 
een salade, of een dessert, 
en de kinderen spelen met 
elkaar, zelfs de buurtpoezen 
lopen rond de tafels.
Dit jaar hebben we ook ge-
boft met het weer en on-
danks onze eigen muziek 
werden we ook door de mu-
ziek van festival ‘Mysteryland’ 
aangevuld.
We boffen dat we met zo’n 

leuke groep mensen in de 
straat wonen, en we helpen 
elkaar als het nodig is.

De Johannes Vermeerstraat 
BBQ was weer een groot suc-
ces en volgend jaar weer!”

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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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Tuinenwedstrijd
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt 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 4 september, Pink-
sterkerk, 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra Crèche (tot 4 jr); 
Kinder Anders-dienst (4 tot 
10 jr), Spiegeltent (10 tot 12 
jr) en De Kerk Draait Door 
(12 tot 15 jr).

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerlaan 58 heeft 
een woonbestemming en is 
geen winkel geweest, dus 
gaan we gelijk door naar 
nummer 56, ’t Hof van Heem-
stede. Nummer 58 zit daar 
boven. Nummer 56 is niet 
het startpunt van ’t Hof van 
Heemstede, want dat was 
Valkenburgerlaan nummer 
38. Daar later meer over.
Op de toenfoto uit de jaren 
50 (fragment uit een ansicht-
kaart) zien we nog o.a. de ou-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (3)

de tramhalte, die al veel her-
inneringen op zich oproept.
De panden 58 tot en met 30 
zijn in de beginjaren 20 van 
de vorige eeuw gebouwd. 
Het plan betrof 8 eenge-
zinswoningen, 2 onder- en 
bovenwoningen en 1 café 
met bovenwoning, aldus de 
bouwtekening uit het archief 
van de gemeente. Wanneer ’t 
Hof van Heemstede precies 
op nummer 56 is gekomen 
is niet helemaal duidelijk. In 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 4 september 10u. 
Ontmoetingsdienst vie-
ring van de maaltijd van de 
Heer, spreekster mevr. Y. 
Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 4 september, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 4 september om 
10u. Ds. M. van Duijn
In deze dienst is ook het 
Heilig Avondmaal

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 4 september: 10u. 
ds. J.E.Th. Nak-Visser.
Dienst van Schrift en Tafel.
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

het adressenboek van Heem-
stede in 1951 heeft ’t Hof dit 
adres. In een advertentie van 
9 april 1955 in het Haarlems 
Dagblad wordt ’t Hof nog 
eens op de kaart gezet: “Zaal 
beschikbaar voor bruilof-
ten, vergaderingen en socië-
teit”. Op 2 augustus 1958 was 
er een heerlijke Hongaarse 
avond. Inmiddels is t’ Hof van 
Heemstede niet meer weg 
te denken op de Valkenbur-
gerlaan in het uitgaansleven, 
maar ook worden hier vele 
biljartcompetities gespeeld.
Het Biljartcentrum van Hof 
van Heemstede heeft een rij-
ke geschiedenis. Vroeger was 
dit het thuishonk van IMS, la-
ter TAS en trainde eredivisie-
speler Dick Jaspers hier zijn 
kunsten op het groene laken. 
Grote wedstrijden zoals Ne-
derland–België werden hier 
gespeeld. Virtuoos Raymond 
Ceulemans speelde hier tij-
dens Nederland–België, al-
dus de website van ’t Hof van 
Heemstede.
Op de nufoto van Harry Op-
heikens van augustus 2016 is 
het pand nog steeds herken-
baar. Het tramhuisje en de 
rails zijn verdwenen en is nu 
een parkeerplek.
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 
Heemsteder).

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Themamaaltijd 
‘Nazomer Chill’
Heemstede - Twee keer per 
maand is er een themamaal-
tijd in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
Op maandag 5 september is 
dat een ‘Nazomer Chill’ me-
nu met onder meer ravioli,
peterselieworteltjes, frites, 
shaslik en roomijs toe met 
Amarettolikeur.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. Aanschuiven 
aan de stamtafel, voor men-
sen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, kan 
om 17.45 uur. Het themadi-
ner kost 9,95. Reserveren tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf via 023–5483828.





Column 

Een brief van de postbode
De gelukkige postbode

Als iemand nou aan u zou vragen: “Zou u 
niet graag uw postbode gelukkig maken?”, 
dan reageert u natuurlijk allemaal met: “Niets 
liever dan dat. Wat kan ik doen? Vertel het 
mij.” Ik ben blij dat u dat gelijk zo spontaan 
zegt. Ik wist wel dat u allemaal aardige men-
sen was. (Ik vond dit zelf wel een interes-
sante ouderwetse zin, maar daarover mag u 
gerust met mij van mening verschillen.)

Die brievenbussen laat ik maar eens even 
zitten. Dat weet u nu wel. Maar waar wij 
postbodes ook erg gelukkig van worden is 
een naambordje. Liefst met naam en toe-
naam, alles wat uw huisgezin heet, zal ik 
maar zeggen.  ‘Huwelijkse’ namen, meisjes-
namen, namen van kinderen met afwijken-
de achternamen, en namen van inwonen-
de vreemdelingen. En heel graag niet alléén 
voornamen. Vast reuze tof en trendy, maar 
een postbode heeft helemaal niks met zulke 
nieuwlichterij. Achternamen, dat is je ware. 
Nu heeft u wellicht geen kunstzinnige kin-
deren die prachtige naamborden maken, 
zoals die van mij (naam, toenaam én bloe-
menranken), maar op een droge plaats doet 
een stukje papier ook wonderen. Als u zo’n 
offi ciële groene plastic bus heeft, of iets met 
eenzelfde systeem, kan het daar gewoon 
onder de klep. Een beschreven plankje of 

een ingekerfd 
plakje klei 
houdt het 
ook wel een 
paar seizoe-
nen. U kunt 
uw naam (/
namen) zelfs op de brievenbus schilderen, 
of op de deur. Ik zou zeggen, maakt u er een 
familie-activiteit van voor een regenachtige 
achternamiddag: ieder familielid zijn of haar 
eigen naam, lootjes trekken voor die van de 
baby.
Want, vrouwe des huizes van nr. 18, als uw 
pakje geadresseerd is op nr. 10 en ik loop in 
collega Jan z’n wijk, dan is het al heel wat 
als ik meen te weten dat u niet op nr. 10 
woont. Het huis waar ik vervolgens op gok, 
is weliswaar inderdaad uw huis, maar u bent 
niet thuis, en uw buren, teleurstellend maar 
waar, kennen alleen de naam van uw man. 
En u heeft geen naambordje... 

Ik wist dat u mijn probleem zou begrijpen. 
Ik zei het toch al, dat u aardig was! Naam-
bordjes dus. Heel graag. Dank u wel. U bent 
echt geweldig!

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

namen) zelfs op de brievenbus schilderen, 

Heemstede - Mooie oevers nabij de Begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Het doorkijkje kan zomaar vereeuwigd zijn 
door Monet. Maar die is nooit in Heemstede geweest.
Wie weet wagen amateurschilders zich er aan want inspi-
ratie genoeg als je het water hier ziet dat naar ‘t Molentje 
gaat, rechts naar de Vrijheidsdreef. Naar de andere kant, 
naar links, stroomt het het Groenendaalse bos in, langs de
Begraafplaats. (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (15)

Summer school
Op 22 augustus werd op RTV Noord-Holland een korte
reportage uitgezonden over een summer school. Vluch-
telingen Werk Nederland organiseerde het samen met
Welzijn Meerwaarde in de Haarlemmermeer. Het plan 
hiervoor kwam van Yara al Asadi, een meisje van 19 jaar,
afkomstig uit Syrië.  Yara is de dochter van mijn vriend,  de 
journalist Abdo al Asadi, en ik ontmoette haar en sprak met 
haar over de summer school. 
Ik was verbaasd want zij kwam bijna twee jaar geleden 
naar Nederland en gaf nu al Nederlandse les op de sum-
mer school. Zij spreekt de taal vloeiend. Bovendien staat 
Yara op het punt de laatste vakken op eindexamen VWO-
niveau te doen om zich voor te bereiden op de studie
geneeskunde aan de universiteit. 
Yara zegt: “Het idee van het oprichten van een summer 
school is Nederlands onderwijs te geven. Maar ook ande-
re vakken, zoals wiskunde, kreeg ik toen ik merkte dat de 
leerlingen van de middelbare school van mijn zusje niet de 
grondbeginselen van de Nederlandse taal hadden geleerd.
Yara vervolgt: “Ik geloof dat de reden van de slechte pres-
taties is dat vluchtelingen tussen de 12 en 18 jaar hier tus-
sen de wal en het schip vallen. De meesten gaan naar de 
zogenaamde schakelklas. Daarna volgt veelal beroepson-
derwijs, terwijl met een goede basis Nederlands velen ook 
naar MBO en HBO zouden kunnen gaan. Ik maakte het 
plan voor een summer school en ging daarmee naar Vluch-
telingenwerk. Behalve extra lessen Nederlandse gramma-
tica praten we ook over de mogelijkheden en wensen voor 
de toekomst.”
De summer school is niet iets van voorbijgaande aard;
de inspanningen van Yara en haar leerlingen laten zien dat 
ze meer zijn dan vluchtelingen. Het meisje dat minder dan 
twee jaar geleden hier kwam, moe van de vluchtreis door 
Europa is een lerares geworden, waar ik nu van kan leren. 

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

WIJ Heemstede-Nieuws in de brievenbus
Heemstede - De afgelopen 
week is op 22.000 adressen 
in Heemstede en in de regio 
het ‘WIJ Heemstede-Nieuws’ 
bezorgd. Hierin vindt u infor-
matie over alle activiteiten bij 
WIJ Heemstede vanaf augus-
tus t/m december 2016. 

Meer informatie vindt u ook 
op de nieuwe website:
www.wijheemstede.nl, waar 

u zich digitaal kunt aanmel-
den. Of bel 023-5483828. 
Heeft u de WIJ Heemste-

de-nieuws niet ontvangen, 
neem de krant dan mee bij 
de receptie van WIJ de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de, of bij een van de andere 
locaties: de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, de Prince-
hof, Glipperweg 57, Lieven de 
Key, Lieven de Keylaan 24 of 
de Pauwehof, Achterweg 19. 
Ook ligt de krant in het Raad-
huis van Heemstede.
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Heemstede – In zijn woonplaats Den Haag 
heeft hij veel vaste klanten die uit Indonesië 
komen. Die kunnen zijn sambal wel waarde-
ren. Hij maakt het nog met de wok en niet 
machinaal. Op de streekmarkt in Heemste-
de presenteerde hij zaterdag 42 soorten. Zijn 
klanten zijn niet alleen Hagenezen maar ook 
restaurants die geen tijd meer hebben om 
handmatig sambal te maken. Laten ze lie-
ver aan de vakman over. Dat oude ambacht 
combineert prima bij de brocantemarkt die 
op het brede deel van de Binnenweg za-
terdag veel publiek trok. Dat zie je gelukkig 
meer op die streekmarkt met honing, mar-
melades en gedroogde worsten. Kramen vol 

glas en zilverwerk, uitgestald op worteldoeken uit de 
jaren 50. Met wit porseleinen schalen en borden, va-
zen en kandelaars die je tegenkomt in koper, brons, 
hout, zilver en keramiek. Ieder land heeft een eigen 
wijze van een lichtje opsteken. Boerenbont is over-
al hetzelfde en nadrukkelijk aanwezig. Keramiek uit 

Zuid Marokko geeft 
een kleurig beeld in 
schalen en borden. 
Handbeschilderd en 
zo te gebruiken om je 
groenten en vlees uit 
de tajine te proeven. 
De tajine is een kook-
pot die werkt als een 
soort römertopf waar 
alle vlees in eigen 
vet gaar smoort. Ver-
steend hout dat eeu-
wen verborgen lag in 
de aarde ligt nu gepo-
lijst in de kraam tus-
sen fossielen en half-

edelstenen. Geen brocante, geen 
antiek, maar archeologisch oud. 
Schapenvachten uit Engeland  en 
IJsland, rechtstreeks van de looier 
voor lage prijzen laten u er warm 
bijzitten.  Kinderen genieten bij 
Boekhandel Blokker van de type-
machine waarop Lars van der Werf 
zijn gedichten ter plekke verzint en 
typt. Een traditie die eigenaar Arno 
Koek koestert. Half Heemstede 
heeft genoten van de streekmarkt 
bezocht en de andere helft komt 
zeker half september nog eens
kijken.
Ton van den Brink

Brocante op Binnenweg ouderwets druk

Levende jukebox uitvaartliederen op jaarmarkt Bloemendaal
Regio - Op de jaarmarkt van Bloe-
mendaal staat op zaterdag 3 septem-
ber een levende jukebox bij de stand 
van Uitvaartzorg Jessica IJzer. De con-
servatorium geschoolde violiste Su-
zanne Groot en de accordeoniste Fre-
die Kuiper zullen uitvaartklassiekers 
ten gehore brengen en verzoeknum-
mers spelen.
 
Jessica IJzer staat op de jaarmarkt om-
dat zij de dood bespreekbaar wil ma-
ken en wil laten zien dat het niet louter 
meer het werkveld is van ‘kraaien’.  Zij 
heeft 11 jaar geleden voor dit werk ge-
kozen na een commerciële carrière in 

de marketingcommunicatie. Sinds zes 
jaar werkt zij succesvol als zelfstandig 
uitvaartverzorgster in Kennemerland 
en omstreken.
 
Suzanne Groot, afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Rotterdam, is een 
Haarlemse violiste die er niet vies van 
is om op bijzondere plekken te mu-
siceren. Ooit speelde zij in de serie 
‘Bach in de bagger’ in bouwputten om 
het publiek op een speelse manier in 
aanraking te laten komen met klassie-
ke muziek. 
 
Fredie Kuiper is autodidact en compo-

neert, schrijft en zingt het Nederlands-
talig lied. Haar schorre en Amsterdam-
se stemgeluid maakt het volks maar 
ademt ook de sfeer van het chanson. 
Fredie schrijft ook liederen op maat 
voor nabestaanden.
 
Suzanne Groot en Fredie Kuiper heb-
ben een uitgebreid repertoire: Franse 
muziek van Brel tot Piaf, Klezmer, ei-
gen Nederlandstalige nummers maar 
ook Ramses Shaffy en Lennaert Nijgh 
behoren tot de mogelijkheden.
Kijk ook op http://www.winkelenin-
bloemendaal.nl/index.php/activiteiten-
agenda/jaarmarkt-bloemendaal/

School van de 
13 technieken 

KEN Heemstede

 

Tai Chi/Chi Kung
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

Locatie “de Spaarneborgh”
Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Koninklijke ridderorde voor Marijke Smits
Een zonovergoten jubileum voor Smash G-tennis

Heemstede - Zaterdag 27 
augustus vierde tennisver-
eniging Smash, voor men-
sen met een verstandelijke 
beperking, haar 25-jarig be-
staan. Op de banen van de 
Heemsteedse tennisvereni-
ging HBC vonden verschil-
lende activiteiten plaats voor 
en door leden en vrijwilligers. 
Geweldig om te zien hoe en-
thousiast, zeg maar fanatiek, 
de 75 leden van de club hun 
sport bedrijven en beleven. 
Er zitten ware talenten tus-
sen. Kleine en grote Federers 
of Williamsen stonden uren-
lang op de banen waar ver-
schillende spellen waren uit-

gezet. Vaders, moeders, opa’s 
en oma’s stonden langs de 
hekken te kijken naar de ver-
richtingen. Goede acties wer-
den beloond met applaus. Als 
je 25 jaar bestaat moet je dat 
natuurlijk vieren. Voorzitter 
Yolanthe Küttschrütter straal-
de van oor tot oor bij het zien 
van spelers die met zoveel 
plezier hun sport beoefenen. 
Dit zeker dankzij de inzet van 
de vele vrijwilligers. “We heb-
ben een fantastisch bestuur. 
Door uitstekend met elkaar 
samen te werken krijgen wij 
zaken voor elkaar. Uitdagin-
gen gaan we aan en daar-
bij doen wij nooit tevergeefs 
een beroep op de ouders of 
vrijwilligers.” Rowdy is al 17 
jaar lid, nadat hij eerst bij de 
‘reguliere’ tennisvereniging 
Wimbledon speelde. Daar 
was hij niet op zijn plaats. 
Wimbledon zag het G-tennis 
niet zo zitten. Hij is intussen 
het lid met de meeste dienst-
jaren achter zijn naam. Hij is 
sowieso gek van sport. Row-
dy voetbalde en speelde bil-
jart en volgt alle sporten ge-

passioneerd vanachter de TV. 
Met de oprichting van Smash 
in onze regio was er einde-
lijk een plek voor G-tennis. Er 
is nog geen competitie voor 
deze categorie tennissers, in 
tegenstelling tot G-voetbal 
waar wel een heuse competi-
tie wordt afgewerkt. “We spe-
len regelmatig toernooien en 

daar kunnen de leden zich 
meten met tegenstanders 
van hetzelfde niveau”, licht 
Yolanthe toe. Er zijn heuse 
kampioenschappen onder de 
naam Special Olympics. Zelfs 
op Europees en wereldniveau 
worden Special Olympics ge-
houden. De beter beken-
de Paralympics zijn voor de 
sporters met een lichamelij-
ke handicap. G-sporters mo-
gen daar (nog) niet aan mee-
doen. Met Onno Mantel be-
schikt Smash over een erva-
ren trainer. “Naast trainingen 
geven begeleid ik de vrijwil-
ligers die op de baan helpen 
bij het lesgeven. Het is dank-
baar werk en je ziet kinderen, 
mannen en vrouwen steeds 
beter worden”, vertelt hij. Op 
verschillende locaties wordt 
in de winter binnen en ’s zo-
mers buiten gespeeld. 

Waarnemend burgemeester 
Bernt Schneiders van Bloe-
mendaal had nog een verras-
sing in petto. Hij speldde Ma-
rijke Smits (inwoonster van 
Bloemendaal) een konink-

lijke ridderorde op als dank 
voor haar grote inzet voor 
Smash en het G-tennis in het 
bijzonder. In de statuten staat 
dat Smash een warm nest 
wil zijn voor haar leden. De-
ze dag was daar overduide-
lijk een goed voorbeeld van. 
Meer weten over de vereni-
ging, kijk op de site
www.smash-gtennis.nl.
Eric van Westerloo

Boerenkaas uit Heemstede
Heemstede - Een heuse, 
ambachtelijke kaasboerderij 
in Heemstede. Dat is de Din-
kelhoeve, aan de Herenweg. 
Al meer dan 270 jaar worden 
hier koeien gehouden en ge-
molken. Sinds tweeëneen-
half jaar wordt er ook weer 
kaas gemaakt op de histo-
rische Dinkelhoeve. Biolo-
gische kaas, want “dat past 
gewoon helemaal bij ons 
kleinschalige bedrijf”, al-
dus Antoon Milatz, de der-
de generatie Milatz op de-
ze boerderij. Samen met zijn 
vrouw Karen bereidt hij el-
ke week ca. 100 kilo Goud-
se boerenkaas. Ontzettend 

mooi werk, vinden de twee. 
“Het vraagt heel veel preci-
sie, in het verzorgen van de 
dieren, het melken, en de 
kaasbereiding zelf.” Dat komt 
niet in de laatste plaats door 
het biologische karakter van 
de boerenkaas. Boerenkaas 
is altijd gemaakt van rauwe 
melk, daar staat het keur-
merk ‘boerenkaas’ garant 
voor. Boerenkaas is gemaakt 
van melk die niet van tevo-
ren gepasteuriseerd wordt. 
Dit vraagt om heel schoon 
werken, “want pasteurise-
ren doe je feitelijk om even-
tuele bacteriën te doden. Wij 
moeten gewoon zorgen dat 

die bacteriën er sowieso niet 
in zitten”, aldus Karen Milatz. 
In niet-biologische boeren-
kaas wordt salpeter gebruikt. 
Dit remt eventuele bacterie-
groei. Maar elke toevoeging 
heeft natuurlijk ook weer zijn 
weerslag op smaak en rij-
ping van de kaas. “In biologi-
sche kaas wordt geen salpe-
ter gebruikt, dus ook niet in 
de onze”, aldus Antoon Mi-
latz. Een puurdere kaas valt 
bijna niet te krijgen, en dat 
gewoon in Heemstede. Ka-
ren Milatz: “Verse biologi-
sche rauwe melk kan hier 
7 dagen in de week van 9 
uur ’s morgens tot 8 uur ’s 
avonds via de melktapauto-
maat worden gekocht. On-

ze kaas en andere producten 
zijn verkrijgbaar op vrijdag- 
en zaterdagmiddag in onze 
winkel. Daarnaast organise-
ren we regelmatig biologi-
sche boerenstreekmarkten.”
De eerstvolgende streek-
markt is op 17 septem-
ber van 12 tot 16 uur. Houd 
ook de aankondiging in de 
Heemsteder in de gaten! 
Voor meer informatie over de 
Dinkelhoeve, kijk op:
www.dedinkelhoeve.nl.
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‘Tai Chi is een gift aan jezelf’
Heemstede – Bent u ook 
weleens gefascineerd ge-
raakt door groepjes men-
sen die ergens in een park 
of op het strand in slow mo-
tion kungfuachtige bewegin-
gen doen? Deze mensen be-
oefenen Tai Chi, een eeu-
wenoude Oosterse techniek 
waar een rijke filosofie achter 
schuilt. Op vrijdag 2 septem-
ber start een cursus bestaan-
de uit 35 lessen die een trai-
ning is voor lichaam en geest.
Cursusdocent Roy J.J. van 
den Bergh kwam in 1986 in 
aanraking met Tai Chi Chuan 
na een ernstig auto-ongeval. 
“Ik raakte daarbij zwaar ge-
wond, je kan wel zeggen dat 
de complete linkerzijde van 
mijn lichaam in puin lag”, ver-
telt hij. “Als vervent sportman 
kon ik veel sporten niet meer 
doen. Door Tai Chi training 
werd mijn revalidatieproces 
enorm versneld. Je kan zeg-
gen dat het mijn leven heeft 
gered.”
Van den Bergh verdiepte zich 
eerst in Tai Chi vanuit instruc-
tieboeken en later door les-
sen te volgen en de vakoplei-
ding af te ronden. Hij is thans 
een rijksgediplomeerd le-
raar Martial Arts met een ei-
gen school in Badhoevedorp. 
Een goede en gecertificeer-
de trainer is enorm belangrijk 
volgens Van den Bergh, want 
er is veel kaf onder het koren. 
“Het doel van de training is 
om Yin en Yang in balans te 
brengen en dat is tevens de 

essentie van de Tai Chi Chu-
an filosofie. Tai Chi betekent: 
Het Ultieme en Chuan staat 
voor boksen, maar in de wes-
terse wereld is Tai Chi zoals 
wij het kennen meer een be-
wegingsleer.”
Van oudsher spreekt men bij 
Tai Chi Chuan van 13 tech-
nieken, onderverdeeld in 8 
bewegingen met de handen 
en 5 bewegingen van de be-
nen die nauw met elkaar ver-
bonden zijn, samengebracht 
in 42 standen  en die corres-
ponderen met de organen. 
Deze 42 standen worden 
stuk voor stuk in de les geoe-
fend met elkaar en brengt de 
cursist uiteindelijk naar een 
goede basiskennis die zelf-
standig toe te passen is in het 
dagelijks leven.
“Gun jezelf dit cadeau voor 
body en mind”, benadrukt 
Van den Bergh, “en je zult 
zien dat je beter kan omgaan 
met de dagelijkse stress. 
Tai Chi bevordert tevens de 
ademhaling, het zelfvertrou-
wen en het concentratiever-
mogen en bovendien verlicht 
het een groot scala aan li-
chamelijke klachten.”

De cursus Tai Chi/Chi Kung is 
op vrijdag van 12.00 uur tot 
13.00 uur. Locatie: De Spaar-
neborgh, Offenbachlaan 1 in 
Heemstede. Informatie en in-
schrijving: 020-6596914 en 
via de website:
www.taichitrainen.nl.
Mirjam Goossens

Afscheid van het leven nog 
voor de dood

De collega’s die u tegen kunt komen.
Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Heemstede - Het is een zon-
nige namiddag. De high-tea 
staat klaar op het terras van 
hun huis. Els heeft zich op de 
tuinbank geïnstalleerd. Theo, 
haar echtgenoot, kust haar.
Els knikt hem bemoedigend 
toe. Ze zijn er klaar voor: van-
daag komen familie en vrien-
den afscheid nemen van Els.
Over een week zal Els dit 
leven verlaten. Alles is daar-
voor, weloverwogen, gere-
geld. Het leven is voor Els 
heel fijn geweest. Jaren heeft 
Els haar uiterste best gedaan 
om de kanker te slim af te zijn, 
maar nu is het op. Samen met 
haar geliefden heeft ze be-
sloten om met elkaar en met 
alle intimi het leven te vieren 
en dag te zeggen. Nu, nu Els 
nog leeft, vindt de afscheids-
bijeenkomst plaats. Alle gas-
ten hebben een mooie uit-
nodiging gekregen waarop 
Els aan hen vraagt om een 
plant mee te nemen voor in 
de tuin van het huis.  Dit huis 
is al zo lang in deze familie en 
de dochter en haar gezin zul-
len hier gaan wonen als Theo 
naar een kleiner appartement 
verhuisd is. Tijdens een voor-

gesprek met Els, Theo en de 
kinderen, vraagt de familie 
ons of het mogelijk is dat ze 
dit op deze manier doen. En 
‘of het niet heel vreemd is’ om 
dit te willen. Maar we kunnen 
ze geruststellen: het is hele-
maal aan hen.
Het is hun wens en beslis-
sing, het is hun afscheid, het 
is hun viering van het leven. 
Het is bijzonder, dat is het ze-
ker, maar het is ook prachtig.
Op de dag van het overlijden 
zullen wij komen om Els, sa-
men met het gezin, te verzor-
gen en te kleden.
Els zal diezelfde dag weg-
gebracht worden naar ons 
Koetshuis, in haar wilgen-
tenen, gevlochten mand die 
ze zelf heeft uitgekozen. Van 
daaruit brengen we haar naar 
het crematorium. Els wilde 
het graag zo en zo zal het ge-
beuren.
Op het moment dat wij Els 
door de poort van het crema-
torium hebben gebracht laten 
wij dat weten aan Theo die op 
dat moment in de tuin water 
geeft aan de nieuwe planten. 
Zo wilde Els het graag en zo 
gebeurt het.

Loek Bekkers veteranentoernooi bij RCH
Heemstede - Al vanaf 2006 
organiseert RCH-icoon Loek 
Bekkers het naar hem ver-
noemde toernooi. Zaterdag 
3 september wordt dit toer-
nooi weer georganiseerd. 
Deelnemers zijn er altijd te 
vinden, want na elke editie 

schrijven de teams weer in 
voor de volgende aflevering. 
Het is een veteranentoer-
nooi. De jaren gaan tellen, 
maar een oude vos verliest 
nooit zijn voetbalstreken en 
de skills zitten nog steeds in 
de benen.

De winnaar van vorig jaar, 
SV Zandvoort, is ook dit jaar 
weer aanwezig om de titel te 
verdedigen. Daarnaast wor-
den RCH 45+-1, Wartbur-
gia, HFC, Vlug en Vaardig, 
Bloemendaal en Gezellen 
verwacht.
Er wordt gespeeld in 2 pou-
les van 3 op het Havenveld 
en het kunstgrasveld van 
RCH (Sportparklaan). De 
eerste wedstrijden starten 
om 14.30 uur. Het toernooi 

eindigt met een strafschop-
penserie voor elk team, die 
meetelt om de uiteindelijke 
toernooiwinnaar de beker te 
kunnen overhandigen.
Hoewel voetballers, een-
maal aan de bal, voor de 
winst gaan, staan op dit 
toernooi toch ook weer res-
pect en gezelligheid hoog in 
het vaandel. Voor sommi-
ge mannen wordt het een 
weerzien uit vervlogen tij-
den; voor anderen is het een 
mooie voorbereiding op het 
seizoen 2016-2017.

U bent allen uitgenodigd om 
getuige te zijn van dit prach-
tige voetbalevenement. Voor 
het programma kunt u kij-
ken op de website van RCH: 
www.rch-voetbal.nl.

Opbrengst 
Fancyfair 

Bosbeek voor 
KibaHome

Heemstede - Voor aan-
vang van het maandelijkse 
‘Happy Hour’ overhandig-
de de Cliëntenraad, samen 
met het management van 
Bosbeek, op donderdag 25 
augustus een cheque van 
€2.000 aan KibaHome.
Traditiegetrouw wordt in 
Bosbeek een derde van de 
(netto)opbrengst van de 
jaarlijkse Fancy Fair aan 
een goed doel geschon-
ken. Dit jaar gaat  een der-
de deel van de opbrengst 
naar de stichting Kizito 
Babies Home oftewel Ki-
BaHome in Uganda. De 
stichting ondersteunt een 
weeshuis met directe hulp 
(investeringen, voedsel, 
verbruiksartikelen) met als 
doelstelling het verbeteren 
van de situatie in het te-
huis. De tweede doelstel-
ling is het bieden van per-
spectief aan de kinderen 
die het weeshuis weer ver-
laten en verbetering van de 
situatie van de medewer-
kers en andere betrokke-
nen.
(Zie: www.kibahome.nl).
De rest van de opbrengst 
zal een goede invulling 
krijgen ten behoeve van 
het welzijn van de Bos-
beekbewoners.

Op de foto van Harry Opheikens van links naar rechts Mark 
Bekkers, Ard Dinkelberg, Loek Bekker met kleinzoon Youri en 
de bekerwinnaar van vorig jaar: SV Zandvoort.
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Doopsgezinde kerk open op Monumentendag
Heemstede - De Open Mo-
numentendagen vinden het 
tweede weekend van sep-
tember plaats. Op zater-
dag 10 september opent 
de Doopsgezinde kerk - de
Kleine Vermaning aan de 
Postlaan 16 te Heemstede 

zijn deuren voor belangstel-
lenden. 

Het pand is gebouwd naar 
een ontwerp van de ‘Amster-
damse school’, door architect 
Heub Tuninga (1898-1958) in 
het jaar 1926. De kerk heeft 

een zogeheten zadeldak. 
Het gebouw kunt u bekijken 
maar ook het orgel is te be-
zichtigen. Dat is gebouwd 
door Hendrik Wicher Flen-
trop, in 1937. Er zijn rondlei-
dingen; de kerk is geopend 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Presentatie 
RIJKS

Heemstede - Op vrij-
dag 2 september vertelt 
Coen Sligting (verbonden 
aan bureau Marcel Wan-
ders) over het boek RIJKS, 
’s avonds om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemste-
de. Speciaal voor alle lief-
hebbers en belangstel-
lenden zet boekhandel 
Blokker het boek RIJKS 
nog een keer extra in de 
schijnwerpers. Twee boe-
ken worden gepresen-
teerd aan de hand van 
de gelimiteerde handge-
maakte editie en speciaal 
ontworpen leestafel.
 
Met Rijks, Masters Of The 
Golden Age - Paintings 
Of The Gallery Of Honour 
brengt Marcel Wanders 
een fenomenale homma-
ge aan de 17e eeuwse 
meesterwerken uit de Ere-
galerij van het Rijksmuse-
um. De verkoopprijs van 
het boek met de tafel be-
draagt 6.150 euro.  In au-
gustus 2016 verscheen de 
publiekseditie voor 115,- 
euro. Toegang is gratis 
maar reserveren gewenst 
via: info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

Optredens van prijswinnaars Christinaconcours
Berkenrode Tuinconcert voor unieke rijdende concertzaal
Heemstede - Op zondag 11 
september kan jong en oud 
genieten op landgoed Ber-
kenrode (Herenweg 131, 
Heemstede) van vier jon-
ge, veelbelovende musici en 
de Red hot 100 big band. De 
spetterende optredens zullen 
verzorgd worden door Lae-
titia Gerards (sopraan), Ra-
oul Steffani (bariton), Johan 
Wiersma (accordeon) en Ra-
mon van Engelenhoven (pi-
ano) allen prijswinnaars van 
het Prinses Christinacon-
cours, en bekend van radio 
en televisie.
Het is de vierde keer dat de 
Rotary uit Heemstede en de 
Soroptimisten samen dit bij-

zondere en gezellige event 
voor het gehele gezin op het 
prachtige landgoed Berken-
rode organiseren.
De opbrengst van deze mid-
dag gaat naar de ‘Classic Ex-
press’ van het Prinses Chris-
tina Concours, een wereld-
wijd unieke rijdende concert-
zaal. Met honderden onge-
subsidieerde concerten per 
jaar zijn inmiddels meer dan 
100.000 kinderen bereikt.
De ontvangst is vanaf 14.00 
uur en het concert begint om 
15.00 uur.
De kosten bedragen 25,- eu-
ro. Voor kinderen tot en met 
16 jaar is de toegang gratis. 
Voor een gezellige kinder-

hoek met oppas wordt ge-
zorgd.

U kunt zich aanmelden via 
tuinconcert@gmail.com.

Heemstede - Afgelopen zaterdag 27 augustus was het tijd 
voor het buurtfeest van de Heemsteedse Dichtersbuurt. 
In de Camphuysenlaan vermaakten ruim 100 bewoners 
van 0 tot 101 jaar zich met een afwisselend programma 
van Oudhollandse kinderspelen, borrel en BBQ. Met als
thema ´Door de buurt, voor de buurt´  zorgden ook de
winkeliers voor leuke traktaties. Dit leverde veel goede 
reacties op en de feestcommissie van 4 gezinnen kijkt 
dan ook terug op een gezellige dag. De Dichtersbuurt viert feest

‘Je waant je in Frankrijk’
Heemstede - Op zondag 
4 september, van 11.00 tot 
17.00 uur, kunt u in de Jan van 
Goyenstraat te Heemstede 
op zoek naar antiek, brocan-
te, muziek en gezelligheid. 
Want die dag wordt de An-
tiek- en Brocantemarkt weer 
georganiseerd. Een jaar-
lijks terugkerend evenement 
dat altijd veel mensen op de 
been brengt. De Antiek- en 
Brocantemarkt wordt nu voor 
het 10e jaar gehouden en is 
een begrip in Heemstede en 
omgeving door de diversiteit 
en kwaliteit van de aangebo-
den handelswaar.

Natuurlijk draagt de loca-
tie en de unieke sfeer van de 
Jan van Goyenstraat bij aan 
het succes van deze bijzon-
dere markt. Een dagje Pro-
vence in Heemstede!
Op de vele kraampjes zult 
u een ruim aanbod treffen 
van bijzonder kristal, hand-
gemaakte sieraden, kande-
laars, beelden, wanddecora-
tie, speciaal linnengoed, an-
tiek zilver, retro-meubelen 
en fraai gestoffeerde stoe-
len. Kom gezellig struinen; je 
waant je bijna even in Frank-
rijk!
De dag wordt deels opge-

luisterd door muziek van de 
Spaarnetown Jazzband. Die 
speelt van 12.00 tot 14.00 
uur. Daarna volgt een optre-
den van ‘Huiskamer Geluk’. 

Tijdens de markt zal ook een 
aantal winkels open zijn.
Meer informatie via brocan-
te@janvangoyenstraat.nl en 
www.janvangoyenstraat.nl

Open Huis en jubileum de Pauwehof
Heemstede - WIJ Heem-
stede viert het 50-jarig jubi-
leum van De Pauwehof op 
een feestelijke manier tijdens 
het Open Huis op zaterdag 3 
september. U bent van har-

te welkom van 10.00 tot 13.30 
uur. De koffi e staat klaar. 
Er is een expositie van het 
werk van cursisten en docen-
ten geven informatie over de 
cursussen. 
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Kon. HFC maakt slechte beurt tegen UNA
Regio - HFC kon de hoge 
verwachtingen tegen UNA 
niet waarmaken. Er vielen 
spelers door de mand en de 
vraag werd alom gesteld of 
de selectie het niveau wel 
aankan. In de eerste 45 mi-
nuten kon HFC aardig mee-
komen met UNA. De vereni-
ging die het afgelopen sei-
zoen ternauwernood een 
plaats in de tweede divisie 
veiligstelde. Het is een uitge-
balanceerde ploeg met veel 
routine. HFC kreeg zeker een 
aantal fraaie kansen om de 
scoren te openen. Kopballen 
van Opoku en Castien gin-
gen naast of over het doel. 
Vrije trappen van Tamerus 
werden bekwaam uit het doel 
geranseld door doelman Pe-
tar Stoskovic. UNA kon daar 
ook een paar uitgelezen kan-
sen tegenoverstellen. In mi-
nuut 32 wist Mart van de Ge-
vel zo’n kans te benutten om 
HFC doelman Boks te pas-
seren 0-1. UNA nam de vele 
corners die ze kregen geraf-
fineerd. Niet direct hoog voor 
het doel, maar een korte uit-
voering naar een medespeler, 
dan pas volgde een voorzet. 
Keer op keer zorgde deze uit-
voering voor gevaar. Kort na 
de pauze was Nick Tielemans 
er als de kippen bij toen een 
bal van de paal terug het veld 
inrolde. De 0-2 bleek de ge-
nadeklap voor HFC. Wou-
ter Haarmans dacht HFC wat 
dichterbij te brengen. Hij zag 
zijn doelpunt echter wegens 
buitenspel afgekeurd. Waar 
HFC in de voorgaande wed-
strijden een achterstand kon 

ombuigen lukte dit afgelopen 
zondag niet. De gehele wed-
strijd ontbrak de vechtlust. Er 
was, in de uitvoering althans, 
niet te zien welke tactiek 
HFC hanteerde. Veel aan de 
bal maar weinig overleg. De 
twee nieuwe buitenspelers 
missen de echte topsnelheid. 
Zo zijn ze gemakkelijk te ver-
dedigen. HFC staat nu op de 

laatste plaats al zegt dat wei-
nig. De verschillen in deze af-
deling zijn minimaal. Bij twee 
maal winst is een plaatsje in 
de top vijf mogelijk. HFC zal 
zondag in de uitwedstrijd te-
gen AFC in Amsterdam wel 
uit een ander vaatje moeten 
tappen. Resultaat is het eni-
ge dat telt.     
Eric van Westerloo   

VEW maakt reünieprogramma bekend
Heemstede - Op 10 septem-
ber viert voetbalvereniging 
VEW zijn 90-jarig bestaan 
met een reünie. Een leu-
ke dag vol vertier voor leden 
en oud-leden van deze voet-
balclub. Voordat de echte re-
unie start houden de VEW 
senioren teams een onder-
ling toernooi. VEW hoeft de-
ze dag niet aan te treden voor 
KNVB-wedstrijden. Rond een 
uur of twee opent de voor-
zitter het officiële reüniepro-
gramma. Als start staat een 
wedstrijd tussen het VEW-
kampioensteam van 2015/16 
en het vorige VEW- kam-
pioensteam uit het seizoen 
1999/2000 op het program-
ma. Rond een uur of vier 
start de reüniereceptie waar-
voor naast alle oud-leden 
ook een groot aantal voorzit-
ters van voetbalclubs uit de 
regio zijn uitgenodigd. Ook 
zijn de lokale politiek, alle 

voorzitters van het sportpark 
en aanverwante organisaties 
uitgenodigd. De VEW-voor-
zitter ontvangt iedereen met 
een goed glas bubbels. Rond 

17.30 uur zal de barbecue, 
verzorgd door Slagerij van 
der Werff, worden aangesto-
ken. De start van het avond-
programma is om 19.00 uur. 

Vlnr boven: Cees van de Steeg, Albert Weerts, Bas van Soest, 
Victor van der Raad, Patrick Dolle, Gerben Jukema, Wilfred van 
Willigenburg. Onder vlnr: ??, Dave van Dalen, Ronald van der 
Steeg, Mark van Poelgeest , Bernard Trox, Gert Rothert.

Het avondprogramma ziet er 
veelbelovend uit met maar 
liefst twee live acts. Volgen-
de week worden de arties-
tennamen bekendgemaakt. 
Zeker is dat er één landelijke 
bekendheid geniet en de an-
der een regionaal opkomend 
talent is. Tussen de optredens 
door is er een DJ actief. Uiter-
aard rekent de organisatie op 
een grote opkomst van oud-
leden. Inmiddels hebben zich 
al veel mensen aangemeld. 
Maar er kunnen er nog wel 
wat bij.  Aanmelden kan via 
de site: www.vewheemstede.
nl . Bij VEW is ruimte genoeg, 
sinds het kort geleden de be-
schikking heeft gekregen 
over een mooi zonnescherm 
dat het terras overkapt. Hier-
door is de ontvangstcapaci-
teit vergroot. Gedurende de 
dag zijn er nog tal van andere 
activiteiten. Zo is er voor de 

Koffieochtend 
Princehof

Heemstede - Op donderdag 
8 september is er weer een 
koffieochtend bij Wij Heem-
stede in de Princehof, Glip-
perweg 57 te Heemstede.
Kom gezellig binnenlopen 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vanaf deze editie zullen de medewerkers van Hiddes 
Advocatuur te Heemstede elke 2 weken een column 
verzorgen in de Heemsteder. Uiteraard starten we 
deze column-serie niet zonder introductie vooraf.
Hiddes Advocatuur bestaat uit een drietal enthou-
siaste en ambitieuze advocaten: mw. mr. Babette 
van der Wel-Hiddes, mw.mr. Edith van Haasteren en 
mw.mr. Sukruye Bayraktar. 
In de dagelijkse praktijk houdt Babette zich met na-
me bezig met het personen- en familierecht en het 
bijstaan van MKB-ondernemers (vastgoed). Edith 
haar praktijk richt zich eveneens op het personen- en 
familierecht, alsmede het civiele recht en het arbeids-
recht. De praktijk van Sukruye bestaat uit erfrecht, 
bestuursrecht, personen- en familierecht en civiele 
zaken.  
Naast deze bevlogen advocaten wordt kantoor be-
mand door 2 juridisch medewerkers, mw. Melissa Tol 
en mw. Rachel Bosma, de steun en toeverlaat van 
kantoor.
Deze vaste crew gaat u vanaf nu één keer in de twee 
weken meenemen in de dagelijkse praktijk van de 
advocaat. Een kijkje in de juridische keuken. Alle-
daagse zaken, denk hierbij aan familierechterlijke 
geschillen of ontslag, zullen aan bod komen, maar 
ook de uitzonderingen. 
Mocht u zelf graag een juridische vraag beantwoord 
zien die wellicht ook voor andere mensen interes-
sant is, dan nodigen we u graag uit om uw vraag te 
stellen via heemsteder@hiddesadvocatuur.nl. 
Afhankelijk van de aanvragen zullen wij vragen uitkie-
zen om in de column te beantwoorden. 

Introductiecolumn
Recht in uw Regio

Mw. mr. B.M.C.M. van 
der Wel-Hiddes

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851
www.hiddesadvocatuur.nl

jongste jeugd een springkus-
sen en zal er ook een ‘petje 
op petje af VEW-kwis’ wor-
den gespeeld. Daarnaast zal 
het beginnend digitale ar-
chief van VEW het licht zien 
zodat alle (oud)-leden mooie 
(jeugd)herinneringen kun-
nen ophalen. VEW is te vin-
den aan de sportparklaan te 
Heemstede achter het zwem-
bad en de Alliance hockey-
velden.

Foto’s: Robert van Koolbergen
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Boekpresentatie
Vrijdag 2 september 
20.00u. RIJKS, bijzonde-
re oplagen en uitvoerin-
gen, bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Coen Sligting vertelt 
over het boek. Toegang gra-
tis - reserveren gewenst - 
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

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.

Markten
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.

Zondag 11 september va 
15.00u Berkenrode Tuin-
concert met opbrengst voor 

‘Classic Express’ v/h Prinses 
Christina Concours. Toe-
gang: 25,- volw. en kinderen 
t/m 16 jr gratis. Kinderhoek 
aanwezig. Herenweg 131, 
Heemstede. Aanmelden: 
tuinconcert@gmail.com.

Open dagen
Woensdag 31 augustus + 
donderdag 1 september 
Open dag Alliance Françai-
se Kennemerland: 19.00-
21.00u, De Schakel, Pijn-
boomstraat 17, Haarlem.
Vrijdag 2, maandag 5 sep-
tember 19.00-21.00u.
De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.
Contact met docenten, gra-
tis niveautest doen.

Open
Monumentendagen
Zaterdag 10 september 
Open Monumentendag, 
10.00-15.00u kijkje nemen 
in de Doopsgezinde kerk, 
de Kleine Vermaning, Post-
laan 16 Heemstede. Met 
rondleiding.

Zaterdag 10 en zon-
dag 11 september Aan-
dacht voor buitenplaatsen 
in Noord-Holland waaron-
der Landgoed Groenendaal: 
Kinder-tekenactiviteit  bij 
het voormalige Fonteinhuys 
– terrein van scoutinggroep 
St. Paschalis Baylon. Huis te 
Manpad: met een gids door 
het park rondom. Huis Ley-
duin: thematische wandel-
routes lopen en historische 
fi guren ontmoeten.
Meer info: www.buiten-
plaatseninbeeld.nl. 

AgendA
Sport
Zaterdag 3 septem-
ber Loek Bekkers vetera-
nentoernooi bij RCH, v.a 
14.30u. Loc: Havenveld en 
kunstgrasveld RCH, Sport-
parklaan. Programma:
www.rch-voetbal.nl.

Tentoonstellingen
T/m 1 september Aqua-
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
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 124. Twee gro-
te rechthoekige eilandter-
rassen domineren de win-
kelgalerij tussen de Juliana-
laan en de Cloosterlaan. Het 
meest zuidelijke is van Ca-
fetaria Petit Restaurant Fa-
mily. We kunnen kiezen uit 
een plekje in de zon op het 
gevelterras, een uitnodigen-
de loungehoek op het gro-
te terras en gaan toch voor 
een schaduwplek. Lekkere 
stoelen onder grote vierkan-
te parasols in trendy zwart. 

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.30 
en 18.00 uur. 

Wie zijn er: 
Veel 60-plussers en een
enkel gezin met kinderen.

Bestelling:
1 glas droge witte wijn en 
1 glas rode wijn, beiden 
de huiswijn en een portie
borrelgarnituur.

Wij krijgen:
Een middelgroot glas Ele-
vado wijn uit de streek 
Mendoza, dieprood met 
een stevig karakter en zo-
als veel Argentijnse wijnen 
met een smaak van rood 
fruit en kruiden. De witte 
variant van het merk Eleva-
do is een mix van de sau-
vignon Blanc druif en de 
Chardonnay druif, lichtgeel 
van kleur met een frisse
citrus afdronk. Beide gla-
zen waren lekker vol in-

geschonken. Voor de lief-
hebbers van zoete witte 
wijn biedt Family een Duit-
se Moselwijn en er staat 
Prosecco uit Veneto op de 
kaart. Een portie van 10 ge-
mengde snacks met kip- en 
kaasvulling, de overbeken-
de bitterbal en een frikadel-
bal met sausje. Een snack-
selectie die tevens verkrijg-
baar is bij de frituurafde-
ling van de supermarkt.
Je houdt ervan of niet. 

De bediening:
Vriendelijk en vlot genoeg.

Hygiëne:
Schoon meubilair en gla-
zen. Het toilet is een lang, 
smal vertrek en oogt netjes.

De rekening:
1 glas droge witte wijn 3,60 
euro, 1 glas rode wijn 3,60 
euro, 1 portie bittergar-
nituur 10 stuks 6,95 euro.
Totaal: 14,15 euro.

Algemene indruk:
Het terras van Family biedt 
op alle tijden van de dag 
iets voor de inwendige 
mens. Koffi etijd, lunch en 
avondeten, voor elk mo-
ment is er een menukaart. 
Pluspunt is en blijft de loca-
tie te midden van het win-
kelend publiek. Wat ons
betreft een centraal gelegen 
no-nonsense terras voor
iedereen. Op zomerse da-
gen voelen we ons tenslotte 
allemaal een  b eetje F amily.                                                                                                                                
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – Waren horecaterrassen in Heemstede ooit 
schaars, anno 2016 is dat wel anders. De terrasjes zijn
inmiddels mede beeldbepalend voor het winkelgebied.
De Heemsteder gaat deze zomer op onderzoek met een 
heuse terrasjestest. 

Deze week:
Cafetaria Petit Restaurant Family

Jaarlijkse zomerbarbecue Kinheim groot succes!
Regio - Ook dit jaar werd bij 
Servicefl at ‘Kinheim’ aan de 
Zandvoorter Allee de jaar-
lijkse zomerbarbecue ge-
houden. Dat was op 18 au-
gustus. Het weer was gewel-
dig, de entourage zeer gezel-
lig en het eten verrukkelijk! In 
de prachtig aangelegde tuin 
was speciaal voor de oudere 
bewoners een rijplatenlaby-
rint aangelegd, zodat zij zich 
goed konden verplaatsen. 
Vanwege het heerlijke weer 
werd de barbecue afgesloten 
met een ijsje.  
De barbecue werd opgeluis-
terd door een clown die aan 
de tafels voor veel vermaak 
zorgde. De bewoners kregen 

na afl oop een zonnebloem  
aangeboden. 

Volgend jaar bestaat Kinheim 

50 jaar en uiteraard wordt er 
uitgebreid stilgestaan bij dit 
jubileum. Een barbecue zal 
dan zeker niet ontbreken! 
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 31 augustus 2016

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

Reünie kinderboerderij  
10 september

In deze uitgave:
- Stop heling
- Positief opvoeden Workshop 
 ‘Goed slapen’
- Omgevingsvergunningen

Registreer uw eigendommen met de app
Stop heling
Dieven verdienen geld aan de verkoop 
van gestolen spullen. Het illegaal kopen 
en verkopen van gestolen spullen noemen 
we heling. Op stopheling.nl vindt u tips 
om heling te voorkomen. Een van die tips 
is het registreren van uw waardevolle 
eigendommen. Dat kan heel eenvoudig met de 
Stop Heling-app. 

Noteer altijd het serienummer als u een nieuw 
product gekocht hebt. Een serienummer is 
uniek voor het product. En na diefstal kunnen 
uw waardevolle spullen zo altijd herkend en 

teruggevonden worden. Noteer de serienummers 
van uw waardevolle spullen in de Stop Heling-
app en maak van kostbare spullen die geen 
serienummer hebben een foto en upload de foto 
op de Stopheling-app.
Doe na diefstal van uw eigendommen altijd 
aangifte bij de politie. Dankzij de registratie van uw 
eigendommen in de Stop Heling-app kunt u snel 
nagaan welke belangrijke spullen ontvreemd zijn 
en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel 
informeren. Dit vergroot de kans dat u uw spullen 
terug krijgt. Bovendien helpt u de politie bij het 
opsporen van de dief.

De scholen zijn weer begonnen!
Deze week zijn de scholen weer begonnen. Dit 
betekent dat veel scholieren fietsend of lopend op 
pad 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 alert op scholieren in het verkeer. Want hoe 
beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter 
het is voor de verkeersveiligheid.

Landelijke campagne 
‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens 
mee te maken: er nadert een politiewagen, 
brandweerauto of ambulance met zwaailicht en 
sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan 
de kant moet om het voertuig vrij baan te geven. 

Maar is dat wel de beste oplossing? En mag 
je daarbij de verkeersregels overtreden? 
Het juiste antwoord is: Nee, je mag 
geen verkeersovertreding maken om 
voorrangsvoertuigen zoals ambulances, 
politie- en brandweervoertuigen ongehinderd 
te laten passeren. Het belangrijkste advies is 
dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een 
mogelijkheid om ruimte te maken. 
Op de website zwaailichtensirene.nl krijg je een 
aantal handige tips en adviezen hoe je het beste 
kunt reageren op dergelijke situaties.
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Laan van Insulinde 14, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 52659, ontvangen 15 augustus 
2016

- Binnenweg 53, het wijzigen van de winkelpui 
+ entree bovenwoning, wabonummer 52892, 

ontvangen 17 augustus 2016
- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een conifeer, 

wabonummer 53183, ontvangen 17 augustus 
2016

- Clusiuslaan 4, het kappen van een boom, 
wabonummer 53485, ontvangen 18 augustus 
2016

Kinderboerderij zoekt oud-medewerkers 
voor reünie
Dit jaar bestaat kinderboerderij ’t Molentje in 
Heemstede 65 jaar. In al die jaren hebben vele 
vrijwilligers, stagiairs en medewerkers zich ingezet 
voor de dagelijkse zorg  van dieren en voor de 
bezoekers. Het jubileum is voor het huidige 
team dé aanleiding om al die mensen met een 
hart voor de kinderboerderij weer eens terug te 
willen zien. Daarom organiseren zij op zaterdag 
10 september een reünie op het terrein van de 
boerderij. Bent u zo’n vrijwilliger/medewerker? Meld 
u aan per e-mail via 65jaar.kbmolentje@gmail.com.

Positief Opvoeden: 
Workshop ‘Goed slapen’
Op woensdag 5 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de Positief opvoeden workshop ‘Goed 
slapen’. De workshop vindt plaats op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede en is bedoeld voor 
ouders, die kinderen hebben in de leeftijd van 
0 tot 6 jaar.

Kinderen hebben slaap nodig om zich goed 
te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag 
voldoende energie te hebben. Het komt veel voor 
dat kinderen moeilijk inslapen en steeds uit bed 
komen. Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het 

ontwikkelen van goede slaapgewoonten. Een paar 
kleine veranderingen maken vaak een groot verschil, 
zodat het hele gezin de nodige nachtrust krijgt.
Tijdens deze interactieve workshop komen enkele 
oorzaken van slaapproblemen aan bod en krijgt u 
handvatten hoe u uw kind een goed slaappatroon 
kunt aanleren. Ouders worden tijdens de workshop 
aan het denken gezet over hun eigen manier van 
opvoeden en maken een opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden toegepast. 
Ouders die interesse hebben voor deze gratis 
workshop kunnen zich inschrijven via 
www.cjgheemstede.nl.

Huis-aan-huisinzameling 
gebruikt textiel door 
Meerlanden
Op 7 september aanstaande zamelt Meerlanden 
voor het eerst via de huis-aan-huismethode 
gebruikt textiel in. U heeft hiervoor een plastic zak 
in de brievenbus gekregen. Meerlanden garandeert 
dat 100% van het ingezamelde textiel nuttig wordt 
toegepast. Kwalitatief goede kleding wordt nog 
steeds geëxporteerd naar landen in Afrika en Oost-
Europa. Het overige textiel wordt gerecycled tot 
nieuwe producten. Er mag meer in de zak dan u 
denkt. Ook lakens, dekens, handdoeken, schoeisel, 
grote lappen stof, gordijnen, knuffels en kapotte 
kleding zijn welkom.

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232 t/m 252, brandveilig gebruik 

voor gebouw Opdreef, wabonummer 52807, 
ontvangen 10 augustus 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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Verwijdering vaartuigen Haven
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op 
niet vergunde ligplaatsen:
 
- Een blauw met witte polyester zeilboot, 

genaamd Entonces, in de haven ter hoogte van 
Havenstraat 58

- Een grijze rubberboot, merk Quick silver, in de 
haven ter hoogte van Havenstraat 58

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van bovengenoemd vaartuigen tot en met 14 
dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet  is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 

van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

het appartement Offenbachlaan 23 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

 ten behoeve van de bewoonster, verzonden 24 
augustus 2016. Het besluit ligt vanaf 1 september 
2016 zes weken ter inzage.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
college van B&W. Zie verder: ’Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.



Verkeershinder kruispunt 
Dreef en César Francklaan
Heemstede - Stedin, de be-
heerder van het gasnetwerk, 
voert tot eind september 
werkzaamheden uit aan de 
gasleiding ter hoogte van de 
kruising Dreef-César Franck-
laan. Het noord-zuid ver-
keer over de Dreef kan niet 
meer afslaan richting César 
Francklaan maar moet door-
rijden en via de Dreef-Johan 
Wagenaarlaan richting Haar-
lem Schalkwijk. Komende 
vanuit Schalkijk kan men op 
de kruising niet meer links-
af de Dreef op. Alleen rechts-
af is nog mogelijk. Ook het 
rechtsaf verkeer komende 

vanuit de Pieter Aertszlaan 
moet dezelfde weg volgen 
als het noord-zuid verkeer. In 
de wijken rondom de werk-
plek staat met grote gele bor-
den aangegeven hoe de weg 
te volgen is. Ook fietsers en 
wandelaars die de Dreef wil-
len oversteken van en naar 
de César Francklaan moe-
ten even goed opletten hoe 
ze daar moeten komen. De 
oversteek is namelijk ook tij-
delijk buiten gebruik. Als het 
weer blijft meewerken, kan 
de klus mogelijk sneller wor-
den geklaard.
Eric van Westerloo

Tientallen mensen ondertekenen 
‘klacht omweg station’
Heemstede - Ina Jongepier 
plaatste aan het begin van de 
vakantie een oproep om me-
destanders te krijgen voor 
het herstellen van de oude 
situatie om af te slaan naar 
het station van Heemstede. 
Nu gaat dat via een ‘omweg’ 
zoals zij het omschrijft: “Van-
af de Zandvoortselaan uit 
Heemstede staat men op de 
brug over de Leidsevaart met 
2 auto’s naast elkaar. Na 20 
meter moet men vliegensvlug 
weer naar één baan. (Gevaar-
lijk!) Daarna richting Aerden-

hout onder het spoor door, 
dan 2 keer linksaf en ten slot-
te bij het stoplicht rechtsaf 
naar het station. Niet alleen 
onhandig, maar ook gevaar-
lijk en slecht voor het milieu. 
Zou de verkeerssituatie van 
enkele jaren eerder niet her-
steld kunnen worden?”
Enkele tientallen mensen 
hebben de oproep al onder-
tekend. Belangstellenden 
kunnen een briefje sturen 
aan haar via: Burg. van Len-
nepweg 141, 2101 RE Heem-
stede (tel. 023-5292559)

Heemstede – Vrijdag was 
het warm! Menigeen zocht 
verkoeling in de schaduw 
of in het water. Voor gan-
zen was het blijkbaar niet 
anders. Marenka Groen-
huijzen trof deze ganzen 
op de Kinderboerderij. Een 
koddig gezicht: met z’n al-
len in een zwembadje. Ze 
hadden het naar hun zin, 
weer eens wat anders dan 
natuurwater…

Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerfoto 
Koddige 
ganzen

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 1 september 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:
20.00 uur  bezwaar tegen een dwangsombesluit 
  met betrekking tot het plaatsen van 
  een poort en hekwerk op metselwerk aan 
  de Spaarnzichtlaan 9 B (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een erfafscheiding en een erker 
  op de verdieping aan de achterzijde van 
  een woning aan de Linge 54 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit PGB 
  begeleiding individueel (niet openbaar) 

De definitieve agenda vindt u via www.heemstede.
nl> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.
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