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Heemstede – De laat-
ste voorpaginatuin is een 
opvallende. Met moderne 
strakke lijnen en grappige 
details. Sander Kroll vertelt: 
“Mijn tuin grenst aan het 
landgoed Iepenrode en de 
zijvaart van de Leidsevaart. 
Ik hou van eenvoudige stijl, 
strakke lijnen. De tuin is 
ontworpen met 3 terrassen 
en verder enkel groen. Dit 
sluit mooi aan bij het groen 
van Iepenrode. Even als op 
Iepenrode en ook in de na-
tuur vind je er nauwelijks 
bloemen. Heel gek, maar 
men realiseert zich dat niet. 
Om die reden heb ik in mijn 
tuin geen bloemen aange-
plant. Strak groen dus met 
een groot bed van Pachy-
sandra, een groene en mak-
kelijke bodembedekker.
Tussen de schuifpui van 
mijn huis en de sloot is een 
groot hoogteverschil. Dit is 
opgevangen door muurtjes 
en een brede trap. Hier-
door was het mogelijk om 
een 3-tal terrassen aan te 
leggen die ieder een ei-
gen sfeer kregen met een 
eigen intimiteit. De groe-
ne eend en de rode scha-
pen zijn een knipoog naar 
de natuur. Het voordeel is 
dat ze geen geluid maken 
want hier is het met al die 
fauna in het bos een kako-
fonie van dierengeluiden. 
Het lounge terras is over-

Tuinenwedstrijd 2017 
met Tuincentrum De Oosteinde

Brug bij Cruquiushaven lijkt er toch te komen
Heemstede - Waar eerst een 
pontje een verbinding vorm-
de tussen park Meermond 
en de weilanden richting de 
Cruquiusbrug komt nu een 
brug. Althans, dat is het voor-
stel van het College. De raad 
moet hier nog over beslissen 
al zal de collegiale meerder-
heid niet dwarsliggen. Het 
pontje was een geschenk van 
de Provincie N-H bij de ope-
ning van een regionale fi ets-
route. Wat bleek: het pontje 
deed het meer niet dan wel. 
Keer op keer werd het uit de 
vaart genomen voor repara-
tie. Vreemd dat Nederland 
waterland, met kennis en 
kunde op het gebeid van wa-

terbeheersing en mobiliteit, 
niet in staat blijkt iets sim-
pels als een werkend pontje 
te ontwerpen. De gemeente 
liet door specialisten uitzoe-
ken of er een pont bestaat 
die wel zou voldoen. Niet dus. 
Dan waren er weer te zware 
kettingen nodig, dan weer te 
veel slib onder het veer of de 
oversteek van 35 meter bleek 
te lang. Al ongeveer een jaar 
is het pontje nu weg. Tot een 
‘volksopstand’ door fi etsers 
en wandelaars is het niet ge-
komen. Dat roept tevens de 
vraag op over nut en nood-
zaak van deze oeververbin-
ding. Het paste indertijd zo 
leuk op de Provinciale hob-

bylijst. De bewoners van de 
have waren fel gekant tegen 
het aanleggen van een brug, 
omdat hun woonschepen er 
ook wel eens voor onderhoud 
uit moeten. Voor een aantal 
bewoners wordt het vrije uit-
zicht nu beperkt. Door te kie-
zen voor een brug die open 
kan, kunnen de woonsche-
pen toch richting het Spaar-
ne. Naast een eerder krediet 
van 25.000 euro vraagt het 
College een aanvulling van 
200.000 euro. Bij een afschrij-
ving in 50 jaar bedragen de 
kapitaallasten 7.875 euro per 
jaar. Er bestaat een mogelijk-
heid om in te spreken en be-
zwaar aan te tekenen op het 

moment dat dit onderwerp 
wordt behandeld in de com-
missies en vervolgens als het 
besluit er eenmaal ligt.
Eric van Westerloo

Slagerij
van der Werff
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dekt met een geprint en licht 
doorlatend waterdicht doek. 
Hierdoor is het hele jaar de-
ze zithoek beschikbaar juist 
ook als het regent.” Er is ook 
kunst te zien in Sanders tuin: 
de Nachtwacht. In de tuin zijn 
grote glazen vazen te vinden 
met water en kroos, net als in 

de sloot. Geen bloemen, wèl 
een druif die nu volop drui-
ven geeft.
Dit was de laatste uitgekozen 
tuin die meedingt naar een 
van de prijzen, beschikbaar 
gesteld door Tuincentrum De 
Oosteinde met fi lialen in Hil-
legom (grens Bennebroek) 

en Vijfhuizen (grens Haar-
lem). Meer info over de 
centra op:
www.deoosteinde.nl.
De uitslag volgt na het be-
raden op alle geplaatste in-
zendingen. De prijswin-
naars krijgen persoonlijk 
bericht.

Laatste tuin in the picture… 
            die van Sander Kroll

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Theaterkrant
Heemstede – In de krant 
van woensdag 6 septem-
ber vindt u de Theater-
krant van Podia Heem-
stede.
Hierin alles over het nieu-
we culturele seizoen van 
Heemstede met opvoe-
ringen in de Oude Kerk 
en Theater de Luifel.
Het wordt een uitneem-
bare krant dus een be-
waarexemplaar.

Volgende week:
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Advertentieverkoop:
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Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
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Verspreiding en
bezorgklachten:
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1431 GJ Aalsmeer
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Uitgave van:
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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 
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 3 september 10.00 
uur.
Startzondag o.l.v. Rob en 
Yvonne Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 3 september 
Oude Kerk, 10u.: ds. A. Mo-
lendijk, Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4 tot 12 
jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 3 september om 
10u. Ds. D. Jorissen.
heilig avondmaal.

Woensdag 6 september om 
19.30u. Zomerzangavond.
Na afl oop koffi e.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 3 september, 10u.:   
ds. Joop Bos (Heemstede).

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 3 september: 
Woord- en Communievie-
ring, pastor A. Dekker, sa-
menzang.

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 (30)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 3 september, 10u.
Ds. J. de Vries (Urk).

www.adventskerk.com

In ons vorige artikel zijn de 
nummers 62 en 64 ter spra-
ke geweest. Ook nu komen 
ze weer terug. Het pand uit 
1938, waarvan er al bouw-
tekeningen zijn uit 1936 be-
vat twee winkels en 2 boven-
woningen, waarvan 62 vo-
rige week behandeld is. In 
het huidige pand zijn 64 en 
66 (boven)woningen. In 1933 
adverteert Zwarter met zijn 
kolen op Raadhuisstraat 64, 
maar dat betreft dan nog het 
voormalige pand, dat rond 
1935 gesloopt is.
In ‘De Eerste Heemsteedse 
Courant’ van 28 november 
1940 adverteert ‘Asdonk’s 
IJzerhandel’ op Raadhuis-
straat 62-64, Ook in het stra-
tenboek van 1 januari 1948 
wordt Th. H. van der As-
donk’s Smederij en IJzerhan-
del op adres Raadhuisstraat 
62 en 64” vermeld. 

Raadhuisstraat 68 lezen we 
als adres in een adverten-
tie van 17 oktober 1940 van 
het “Wolhuis Het Schaap-
je” van de familie Reukers. In 
het Haarlems Dagblad van 30 
oktober 1958 wordt een “ac-
tieve verkoopster gezocht, 
circa 20 jaar met ruime er-
varing(?)”. Volgens het stra-
tenboek van 1966 kon men 
nog steeds bij “Het Schaap-
je” terecht voor breiwol, kou-
sen, ondergoed enz. Ook vol-
gens datzelfde stratenboek 
zat houtbewerker J.J. Uier-
mark op Raadhuisstraat 68.
In het adressenboek van 
Haarlem van 1 januari 1969 
komen we een adverten-
tie tegen van “Haute Coiffu-
re Salon Stoker en Zonen”. Ze 
zaten ook in Haarlem.
In de bouwtekeningen bij de 
Gemeente Heemstede ko-
men we een aanvraag tegen 

voor aanpassing van de win-
kelgevels van de nummers 62 
tm 68 met als aanvrager D. 
Stoker. Als opvolger van “Sa-
lon Stoker” is bij veel mensen 
“Jan Ammerlaan” welbekend. 
De toenfoto is een fragment 
uit een foto van het NHA uit 
de jaren 80.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 28 augustus 2017 
waarbij het groen een beet-
je de vergelijking onttrekt 
van Raadhuisstraat 62 tm 68. 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
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straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Heemstede – Wat je allemaal 
kan doen met de opbrengst 
van een Grote rommelmarkt 
in Zorgcentrum Bosbeek. 
Met de verkoop van zelfge-
maakte kaarten en hand-
werk, met een Rad van For-
tuin met mooie prijzen, een 
grote loterij met fantastische 
prijzen, met de verkoop van 
tuinplanten & snijbloemen en 
vooral met de verkoop van al 
die overtollige spullen die je 
te lang op zolder liet liggen. 
Tel daarbij nog op de kop-
jes koffie, thee, limonade, ha-
ringen, poffertjes en je komt 
op 5250 euro! De Fancy-
fair werd in april dit jaar ge-
houden. Leuk voor de bewo-
ners om hiermee dingen  te 
doen waar Bosbeek niet aan 
toe komt. Soms om het ter-
ras te verfraaien of zelf erop 
uit te trekken en een uitstapje 

te maken. Maar altijd gaat er 
ook geld naar een goed doel, 
Liefst naar Afrika waar veel 
zusters van Bosbeek ooit ge-
werkt hebben. Dat doen nu 
bijvoorbeeld twee zusjes uit 
Heemstede, Anneke Assen-
delft en haar zusje Mieke van 
Kampen. Een deel van de op-
brengst, 2000 euro, gaat naar 
de Stichting Nice 2 be Ni-
ce 4 Gambia. Zij ondersteunt 
d.m.v. het sturen van hulpgoe-
deren, het bouwen van hui-
zen t.b.v. noodlijdende gezin-
nen, het sponsoren van een 
voetbalacademie maar ook 
is er aandacht voor persoon-
lijke en schrijnende situaties. 
Extra info Stichting Nice 2 be 
Nice 4 Gambia zie ook: www.
nice2benice4gambia.nl. Voor 
40 kinderen wordt schoolgeld 
betaald waardoor zij onder-
wijs krijgen. Dankzij sponsors 

en acties werd onlangs een 
stukje land gekocht. Daarop is 
een huisje gebouwd waar een 
gezin met zes kinderen intrekt 
dat al langer door de stichting 
ondersteund wordt. Het gezin 
betaalt een beetje huur. Dat 
geld wordt gereserveerd voor 
bijzondere uitgaven voor het 
gezin.

Saidou
Saidou is een apart verhaal 
van de jongen die door een 
toverdokter verkeerd behan-
deld was aan zijn gebroken 
been. Een chirurg uit Neder-
land opereerde hem,  op ei-
gen kosten en het blijft span-
nend hoe Saidou zich nu her-
stelt. Een hele zorg. Leuk was 
de verkoop van oranje hoed-
jes op de fancy-fair zo vlak 
voor Koningsdag. Gemaakt in 
Gambia en de naaisters kre-
gen een goede beloning. De 
twee zussen zijn nog steeds 
blij met het avontuur dat zij 
aangingen toen zij niet zo 
ver wilden vliegen, maar toch 
naar de zon wilden. Gambia 
is net zes uurtjes weg. Wat je 
daar ziet, geen grootse din-
gen op cultureel gebied, wel 
mooie mensen en die vrou-
wen die hun hoofden zo mooi 
verpakt hebben en er alles 
opdragen. Alleen die kleu-
ren al. Ze kunnen niet wach-
ten om die 2000 euro te gaan 
brengen naar waar dat zo 
hard nodig is. Naar Gambia, 
hun kleinschalig goede doel.
Ton van den Brink 

Vlnr: Judith van Hal, manager Bosbeek, Mark Luiten penning-
meester cliëntenraad, Anneke Assendelft en Mieke van Kampen.

Vanaf woensdag 13 septem-
ber introduceren wij ‘voorle-
zen aan asielkatten’ in Die-
rentehuis Kennemerland. 
Wij nodigen kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 12 uit zich 
aan te melden om ongeveer 
dertig minuten voor te lezen 
voor de katten in het asiel. 
Een prachtervaring voor 
kind en kat!
Het programma loopt al op 
diverse andere locaties in 
Nederland en in het buiten-
land. Uit ervaring blijkt dat 
voorlezen voor katten een 
zeer positief effect heeft op 

de leesprestaties van kinde-
ren. Er is immers niemand in 
de buurt die hun leesniveau 
beoordeelt, op de kat na dan 
natuurlijk. Daarnaast is het 
erg goed voor asielkatten 
om regelmatig in aanraking 
te komen met kinderen. Hun 
stemmen en het ritmische 
geluid van voorlezen werkt 
rustgevend. Het maakt dat 
de dieren goed gesociali-
seerd raken of blijven, waar-
door ze zich makkelijker 
zullen aanpassen aan een 
nieuwe thuissituatie. 
In ons dierentehuis komen 
de asielkatten niet dagelijks 
in aanraking met kinderen. 
Veel katten moeten echt aan 
kinderen wennen. Bij het 
voorlezen is de aandacht 
niet volledig op de aanwe-
zige asielkatten gericht en 
dat geeft de dieren de tijd 
om zelf eens te komen snuf-
felen aan het kind of het 

boek. Sommi-
ge katten zul-
len er gezellig 
bij komen zitten en anderen 
kunnen het voorlezen in alle 
rust vanaf een afstandje be-
kijken. De kans op adoptie 
wordt op deze manier ver-
groot, een echte win-winsi-
tuatie dus!
Om de week organiseren we 
op woensdagmiddag een 
voorleesuurtje voor asiel-
katten. Inschrijven of meer 
informatie via: dierentehuis.
kennemerland@dierenbe-
scherming.nl.

Dierentehuis
Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Nieuw in Zandvoort: 
voorlezen aan asielkatten

Opbrengst fancy-fair Bosbeek naar Gambia

KWF zoekt 
collectanten
in Heemstede
Heemstede - De afdeling 
Heemstede van KWF Kanker-
bestrijding haalt jaarlijks een 
mooi bedrag op tijdens de 
collecteweek. Inwoners van 
Heemstede geven gul aan 
KWF, afgelopen jaar een be-
drag van 15.325,46 euro! Dit 
jaar is de landelijke collecte-
week van 3 tot en met 9 sep-
tember.
Jaarlijks sterven er zo’n 
45.000 mensen als gevolg 
van kanker. De ziekte is hier-
mee in Nederland doodsoor-

zaak nummer een. Minder 
kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten. Dat is 
het doel van KWF Kankerbe-
strijding en daar is veel geld 
voor nodig. Dit jaar gingen 
73 nieuwe oncologische on-
derzoeksprojecten van start 
door de financiering van KWF 
Kankerbestrijding.
Wil je bijdragen door collec-
te te lopen? Het kost je hoog-
stens drie uur. Korte ronde, 
lange ronde? Alles in overleg. 
Zelfs mensen die maar een 
of twee straten lopen, helpen 
om de opbrengst van de col-
lecte hoger te maken.
Opgeven kan via:
pascalezwaan@quicknet.nl.

Regio - Wegens het suc-
ces in 2016 zal op zaterdag 2 
september wederom een le-
vende jukebox staan bij de 
stand (nummer 12) van Uit-
vaartzorg Jessica IJzer tij-
dens de Jaarmarkt in Bloe-
mendaal. Thema is ‘Durf te 
leven!’ De conservatorium 
geschoolde violiste Suzanne 
Groot en singer- songwriter 
Jessica van Noord  zullen be-
halve levensliederen ook uit-
vaartklassiekers en verzoek-
nummers spelen.
Jessica IJzer staat op de jaar-
markt omdat zij de dood be-
spreekbaar wil maken en wil 
laten zien dat het niet lan-
ger meer het werkveld is van 
kraaien.  Zij heeft 12 jaar ge-
leden voor dit werk gekozen 
na een commerciële carriè-
re in de marketingcommuni-
catie. Sinds zeven jaar werkt 
zij succesvol als zelfstandig 
uitvaartverzorgster in Kenne-
merland 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 
musiceren. Ooit speelde zij in 
de serie ‘Bach in de bagger’ 
in bouwputten om het pu-
bliek op een speelse manier 
in aanraking te laten komen 
met klassieke muziek. Meer 
recent heeft zij samen met 
Maria Eldering in De Koepel 
opgetreden.
Zangeres/cabaretière Jes-
sica van Noord vormt sinds 
2004 met Joop Visser het 
‘Succesvolle Duo’. Na ruim 
tien jaar toeren langs de the-
aters treden zij nu nog regel-
matig op. 
Suzanne Groot  en Jessica 
van Noord hebben een uitge-
breid repertoire: van klassiek 
uitvaartmuziek tot  Franse 
muziek van Brel of Piaff als-
mede Nederlandstalige num-
mers van bijvoorbeeld Ram-
ses Shaffy of Lennaert Nijgh. 

Informatie:
www.uitvaartzorgijzer.nl.

‘Mens, durf te leven!’

Levensliederen op jaarmarkt 
Bloemendaal bij Jessica IJzer
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Wie schrijft die blijft: 
Edmé Bruijn-Strauss
Heemstede - Al vele jaren 
verzorgt Edmé Bruijn-Strauss 
de PR voor  Kon. NVVH-Vrou-
wennetwerk. Aankondigin-
gen, verslagjes met foto’s; ze 
komen uit de koker van Ed-
mé. Of liever gezegd uit de 
computer. Eigenlijk de ‘boos-
doener’ voor deze lange car-
rière van de PR-vrouw. “Ik 
werkte in het ziekenhuis al 
met de computer”, legt Ed-
mé uit, “en bij onze vereni-
ging werd destijds gepolst 
wie er stukjes naar de krant 
kon mailen. Ik stak mijn hand 
op.” Dit is nog altijd niet ver-
anderd en zelfs nu, eenmaal 
in de zeventig, verzorgt de 
Haarlemse accuraat de aan-
kondingen naar de pers. “We 
zoeken eigenlijk wel opvol-
ging maar niemand heeft 
zich nog gemeld.” Edmé be-
waart alle berichtgevingen 
over de NVVH. 

Vorig jaar vierde NVVH-Vrou-
wennetwerk het 100-jarig be-
staan en uiteraard werd ook 
toen aandacht aan de vrou-
wen en hun activiteiten be-
steed. Een hoge leeftijd, 100 
jaar, maar de tijd lijkt geen vat 
te hebben op de doelstelling 
en bezigheden van de actie-
ve vrouwen. De NVVH komt 

bijeen in Heemstede, in het 
voormalige EHBO-gebouw 
aan de Herenweg naast de 
Bavokerk. Wie weet springt u 
gelijk wel op de PR-functie? 
Informatie: www.nvvh.nl.  
 
Ze blijft voorlopig schrijven, 
Edmé. Sterker nog: ze is be-
zig aan een boek. Ze be-
schrijft daarin het leven van 
haar ouders en dat van haar-
zelf. En dat is het zeker waard 
om geboekstaaft te worden 
en bewaard voor het nage-
slacht en wie weet ook zeer 
interessant voor andere le-
zers. Edmé komt uit Indone-
sië en heeft daar en eenmaal 
in Nederland heel wat mee-
gemaakt. Ze vertelt daar-
over: “Mijn kinderen zeiden: 
mam, je hebt zoveel mee-
gemaakt en beleefd, zet het 
voor ons op papier, anders 
gaat het verloren.” Het is een 
eerlijk en bevlogen verhaal 
over haar kinderjaren in een 
ver en exotisch land waar al-
les anders was dan in het kil-
le Nederland. Edmé beschrijft 
in een aantal hoofdstukken 
onder andere over de  ge-
vangenschap in het kamp, 
de jaren dat haar vader aan 
de beruchte Birma Spoorlijn 
te werk was gesteld en later 

de moeilijke herstart in Bloe-
mendaal en daarop volgend 
in IJmuiden. “Ik ben in 1941, 
2 maanden voordat de Twee-
de Wereldoorlog in Indone-
sië uitbrak, te Yogjakarta ge-
boren. 
Mijn ouders, grootouders en 

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

Op 13 mei was de Grebbeli-
nie bij Rhenen doorbroken. 
Generaal P.W. Best (1881-
1960), commandant-Lucht-
verdediging heeft in de vroe-
ge ochtend aan kapitein Sis-
singh, commandant van 
BomVa (Bombardeer Vlieg-
tuig Afdeling) het bevel ge-
geven tot een bombardement 
van de pijlers van de Moer-
dijkbruggen. ‘Onmiddellijk 
T-5 uitrusten met twee bom-
men van 300 kilogram met 
vertraging. Daartoe kan al het 
misbare uit het vliegtuig wor-
den verwijderd. Meest moge-
lijke spoed betrachten. Mel-
den wanneer het toestel klaar 
kan zijn’.  
De bemanning van de Fok-
ker T5 – de nog enige opera-
tionele bommenwerper - met 

het nummer 856 bestond uit 
5 personen, met als 1e luite-
nant tevens boordcomman-
dant Bernardus (Ben) Swa-
german en Willem Anceaux 
als eerste-piloot. Omdat de 
door de Luchtvaartafde-
ling van het Nederlandse le-
ger oorspronkelijk aangewe-
zen waarnemer (comman-
dant), te weten Gerard Ruy-
chrok,  gehuwd was, bood 
vrijgezel Swagerman – om-
schreven als ‘een jongeman 
van juist 23 jaar, kalm en ui-
terst bescheiden’  aan om 
die zijn plaats te gaan (1). De 
opdracht luidde: ‘Bombar-
deer met de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid de verkeers-
brug bij Moerdijkbrug met 
mijnbommen van driehon-
derd kilogram met tijdvertra-
ging. Bescherming van twee 
G-1’s, die eventueel nog kun-
nen mitrailleren, doch niet ten 
koste van veiligheid T-5 vòòr 
en tijdens het bombardement. 
Het juiste treffen van de brug 
is thans van het grootste be-
lang. Bemanning T-5 en G-1’s 
moeten na deze actie zo mo-

gelijk tevens berichten of gro-
te colonnes pantservoertuigen 
op of nabij de bruggen zijn 
waargenomen.’ Om 5.19 uur 
in de ochtend steeg de bom-
menwerper op van het vlieg-
veld Schiphol, begeleid door 
twee jachtvliegtuigen. De 
tocht vond plaats met behulp 
van landkaarten. Men vloog 
laag over de grond om sig-
nalering door Duitse vliegtui-
gen te vermijden. Nabij Dor-
drecht stegen de drie vlieg-
tuigen naar een hoogte van 
1.000 meter. De eerste bom 
is zuidelijk, ongeveer 50 me-
ter naast de brug in het water 
van het Hollands Diep geval-
len en ontplofte zonder scha-
de te veroorzaken. In noor-
delijke richting vliegend is 
een tweede aanval gedaan, 
ook zonder succes. Zonder 
tot ontploffing te komen viel 
de bom naast de brugpij-
ler in het water. De beman-
ning heeft vervolgens gepro-
beerd de thuisbasis te be-
reiken. Eenmaal Dordrecht 
gepasseerd viel een acht-
tal Messerschmitt-109 jacht-

vliegtuigen het Nederlandse 
trio aan. Vooral de bommen-
werper was geen partij, on-
danks het feit dat de boord-
schutter dapper op zijn te-
genstanders vuurde. De log-
ge bommenwerper werd ge-
raakt  door Karl Ebbinghau-
sen van het Duitse ‘Jagdge-
schwader 26’ en stortte bran-
dend in de grienden neer, 
waarbij alle vijf inzittenden bij 
de crash het leven lieten (2).
Het Wapen der Militai-
re ‘Luchtvaart was zijn laat-
ste bommenwerper kwijt’ 
merkt dr.L.de Jong droog-
jes op in het standaardwerk 
‘Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede We-
reldoorlog’. Naast Swager-
man en Anceaux kwamen 
de volgende bemanningsle-
den om: O.W.Douwes Dek-
ker (co-piloot), G.A.van 
Riemsdijk (telegrafist) en 
J.Wijnstra (schutter. Eén van 
de twee begeleidende jacht-
vliegtuigen, de G-1 nummer 
308, met volgens het boek 
‘Mei 1940’(1986) tweede lui-
tenant  jonkheer Bodo Sand-
berg  (1914-2005) – in 1942 
als Engelandvaarder in Lon-
den aangekomen, na de oor-
log  woonachtig aan de Al-
berdingk Thijmlaan in Heem-
stede – en J. van den Bree-

mer, wisten te ontsnappen 
en bereiken veilig Schip-
hol . De tweede, een Fokker 
G-1, nummer 315, werd af-
geschoten nabij Nieuw Lek-
kerkerk, waarbij de piloot en 
zijn luchtschutter omkwa-
men, respectievelijk Paul C. 
Schoute (23 jaar) en Hans P. 
Lindner (25 jaar).  
Na de capitulatie gingen is 
Hans Metzlar met collega-
vliegers vanaf Schiphol naar 
Ridderkerk naar de omgeko-
men bemanning van de ‘856’ 
gereden. Zij maakten daar-
bij gebruik van de DKW-au-
to van de omgekomen Ben 
Swagerman. Eerst reden ze 
naar Aalsmeer om wat bloe-
men te kopen. Toen zij vertel-
den waar de bloemen voor 
gebruikt zouden worden, 
werden zij door een spon-
tane actie van de bloemis-
ten bedolven onder de anjers 
en chrysanten uit medeleven 
‘en als blijk van respect voor 
de bemanning’ , aldus H. On-
derwater, in: ’En toen was het 
stil…’(1981). Op 16 mei wer-
den de (provisionele) graven 
bedolven onder de meege-
brachte bloemen. 

Volgende week: Burgemees-
ter van Heemstede ingelicht 
van overlijden Anceaux .

W.F. Anceaux (1912-1940): vlieger 
en oorlogsslachtoffer (deel 2)

andere familie zijn ook in In-
donesië geboren, we hadden 
allemaal de Nederlandse na-
tionaliteit.”
Na de oorlog zat Edmé met 
haar zus en moeder gevan-
gen in een Bersiapkamp. 
Haar vader overleefde de ge-

dwongen arbeidsjaren en 
hem zag ze toen ze 5 was. 
Er was echter een verwijde-
ring ontstaan tussen vader 
en dochter, zij had geen band 
met hem; hun karakters bots-
ten.  Vader sprak nooit meer 
over deze oorlogsjaren en 
overleed op vrij jonge leeftijd. 
“In 1953 zijn we als repatri-
ant naar Holland gegaan, wat 
geen leuke tijd was.” Edmé 
vertelt dat zij en haar fami-
lie soms met de nek werden 
aangekeken. “Mensen von-
den ons stinken, zeiden dat 
we terug moesten. Daarnaast 
wisten we niets over de ge-
bruiken in Nederland. Mijn 
moeder heeft alles moeten 
leren.” De cultuurschok was 
enorm. 

Edmé ging naar school en 
kreeg uiteindelijk een goe-
de baan. Ze leerde haar man 
Frits Bruijn kennen en sticht-
ten samen een familie. Toen 
haar moeder overleed be-
hoorden drie hutkoffers tot 
de erfenis. “Daarin vonden 
we enorm veel van de oor-
log en daarna, zoals een oud 
knuffelbeest en veel docu-
mentatie, papieren en een 
klein notitieboekje dat mijn 
vader bijhield tijdens het 
werk aan de Birma Spoor-
lijn en een dagboek van mijn 
moeder over de oorlogstijd.” 
Binnenkort hoopt Edmé het 
voor intimi uit te geven. 
Joke van der Zee
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Regio – De winkel van Am-
bachtelijke Bakkerij Ted in 
Bennebroek is helemaal op-
geknapt. Het interieur ziet er 
robuust uit en onderstreept 
hiermee hoe ambachtelijk er 
gewerkt wordt. Alles wordt 
nog met de hand gemaakt en 
ze werken nog met desem. 
Het nu weer gewilde brood 
dat gerezen is met zelfge-
maakte desem. De Egyptena-
ren deden dit al, Bennebroe-
kers waarderen dit nu van de 
bakkers van Ted. Het vraagt 
wat meer aandacht tijdens 
het maken van dit brood dat 
er ook ietsje robuuster uit-
ziet met een krokante korst, 
de stevige bite en de eigen-
zinnige, volle smaak. Het wit-
te, bruine en volkorenbrood 
en het banket wordt nog el-
ke ochtend op ambachtelij-
ke wijze gebakken, waardoor 
er elke dag vers brood en 
banket in de winkel ligt. Al-
lemaal heerlijkheden: diver-
se soorten broodjes, muesli-

bollen, notenkrakers, spelt-
brood, desembrood, meer-
granen, slankbrood, be-
schuit, knäckebröd, ontbijt-
koek... En verse gebakspecia-
liteiten zoals slagroomgebak, 
moorkoppen, tompouces, di-
verse taarten, petit fours, op-
gemaakte koekjes en bon-
bons. Het meel komt van gra-
nen uit Frankrijk en dichter-
bij, Nieuw-Vennep. 
De nieuwe winkel ziet er 
heel gezellig uit, met als blik-
vanger een grote foto uit de 
vroege jaren vijftig van de 
Bennebroekerlaan met links 
nog de oude voordeur van 
het pandje op nummer 39, 
waar je nu Bakkerij Ted vindt. 
Alsof je zo die oude laan in-
loopt. Voor klanten is die fo-
to gelijk een moment om 
over die oude panden en hun 
vroegere eigenaren en bewo-
ners te beginnen. Dat kan nu 
ook bij de koffiehoek waar de 
koffie heerlijk smaakt en je 
bij de ‘coffee to go’ een gra-

tis roomboter croissant krijgt, 
tijdens de openingsweek van 
29 augustus tot 2 september. 
Bakker Ted heeft deze week 
nog meer verrassingen en 
aanbiedingen. Kijk maar in 
de Heemsteder. 

Na twintig jaar een nieuwe 
ambachtelijke bakker Ted 
in een robuuste ambachte-
lijke entourage, waar het in 
de vroege ochtend al heer-
lijk ruikt naar vers gebakken 
brood. Van harte welkom aan 

de Bennebroekerlaan 39. In 
Heemstede kunt u trouwens 
ook terecht voor alle am-
bachtelijke brood en gebak-
soorten in hun winkel aan de 
Jan van Goyenstraat 6.
Ton van den Brink 

Bakkerij Ted vernieuwd
Waar gezelligheid nog smaakt

Heemstede - Yoga Heem-
stede houdt zaterdag 2 sep-
tember een open dag in het 
centrum voor gezondheid en 
vitaliteit ‘De Nieuwe Lente’, 
Raadhuisstraat te Heemste-
de. Naast Marianne Mascini 
is er een aantal nieuwe do-
centen bij gekomen. Als ken-
nismaking zijn er die dag vrij-
blijvend gratis lessen in de 
onderstaande vormen van 
yoga. 

De Vinyasa yoga is een actie-
ve vorm waarin verschillen-
de houdingen soepel en ge-
leidelijk in elkaar over gaan. 
Dit wordt ook wel yoga flow 
genoemd, wat betekent dat 
adem en beweging gesyn-
chroniseerd worden. Om 
12.00 en om 15.00 uur.
Shadow yoga is een dynami-
sche vorm die de naam ont-
leent aan een eeuwenoude 
tekst waarin staat geschre-
ven dat het menselijk lichaam 
niets anders is dan bevroren 
schaduwlagen. De oefenstof 
is erop gericht jouw scha-
duwlagen te ontdekken en af 
te laten vloeien zodat er een 
vrije flow van prana (levens-
kracht ) kan ontstaan.  Om 
11.00 en 14.30 uur.
Stoelyoga ia een vorm voor 
mensen die minder stabiel 
zijn en/of een lichamelijke 
beperking hebben. Er is aan-
dacht voor mentale ontspan-
ning, ademhaling en het fy-

sieke lichaam om dat laatste 
stabieler, krachtiger en soe-
peler te laten worden. 13.30 
uur. 
Hatha yoga is een meer alge-
mene vorm. Door lichaams-, 
adem- en ontspanningsoefe-
ningen worden er processen  
in werking gezet die (on)be-
wust positief doorwerken op 
zowel lichaam als geest. Ze-
ker als deze gedaan worden 
in combinatie met de adem 
als belangrijke ondersteuning 
en bron van energie(prana).  
12.30 en 16.00 uur.
In de yoga/meditatie lessen 
ligt de nadruk op het laatste. 
Bewust ervaren wat er is. De 
meditatie wordt in twee korte 

sessies gedaan die erop ge-
richt zijn bewust te worden 
van de wisselwerking tus-
sen gedachten en emoties en 
onze eigen invloed daarop. 
Hiervoor worden verschillen-
de meditatietechnieken ge-
bruikt. 13.00 en 16.00 uur. 
Mocht je het eens willen pro-
beren dan is dit een goe-
de gelegenheid om te kij-
ken welke stijl het beste bij je 
past. Het enige dat je nodig 
hebt is gemakkelijk zittende 
kleding, waarin je goed kunt 
bewegen. Zie het lesschema 
op: www.yogaheemstede.nl. 
De docenten zijn er om vra-
gen te beantwoorden. Ieder 
is van harte welkom.

Jongerenopera op Hageveld
Heemstede - Na groot en-
thousiasme van haar pu-
bliek presenteert operagroep 
The Fat lady op 15 september 
een reprise van de productie 
Kampvuur. Voor het eerst is 
de operagroep te gast in Col-
lege Hageveld Heemstede. 
Een prachtig historisch mo-
nument uit 1923, geïnspireerd 
door de St. Pieter in Rome. 
The Fat Lady is een ontmoe-
tingsplek voor jonge zangers, 
musici en theatermakers, 
waar zij elkaar inspireren tot 
het creëren van onconventi-
onele artistieke momenten. 
De resultaten van dit proces 
geven zij graag een podium. 
Een groep jonge professio-
nals, bestaande uit drie zan-
gers en twee musici, speelt 
in een idyllische setting wer-
ken van bekende componis-
ten als Händel, Mozart, Ver-
di, Puccini, Mahler, Berg, R. 
Strauss en Weill. Ze nemen je 
mee op reis naar hun inner-
lijke wereld. Met wonderlij-
ke momenten tussen fantasie 
en werkelijkheid. Kampvuur 
brengt een sterkte cast met 
sopraan Julia Westendorp , 
countertenor Jorg Delfos, ba-
riton Lionel von Lawrence , 
slagwerker Konstantyn Na-
polov en pianist Tamir Chas-
son. De groep maakt toegan-
kelijke opera’s die geschikt 
zijn voor een breed publiek. 
De muziek wordt op een zo-
danige wijze ten tonele ge-
bracht, dat het ook voor jon-
ge mensen een manier is om 

kennis te maken met opera. 
De voorstellingen worden ei-
gentijds vormgegeven en ge-
ensceneerd op een alterna-
tieve locatie, waar het pu-
bliek bovenop het toneel zit. 
Dit zorgt voor totaaltheater in 
een intieme sfeer, wat zowel 
de opera-newbie als opera-
diehard aanspreekt.

Gespeeld in Hageveld wordt 
op vrijdag 15 september van 
20.00 tot 21.30 uur. Het adres 
van het koepelgebouw is Ha-
geveld 15 Heemstede. Tickets 
zijn te koop via www.thefatla-
dy.nl Prijs: 14,- euro voor jon-
geren en 28,- voor volwasse-
nen. Operagroep The Fat La-
dy is in alle opzichten jong. 
Pas in januari 2014 opgericht 
maakt de operagroep met 
jonge artiesten opera’s voor 
jong publiek. De producties 
kenmerken zich door com-
pacte en originele versies van 
klassieke opera’s.

Maak kennis met diverse soorten yoga
Open Dag op 2 september bij Yoga Heemstede
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Bij Sfeervol in de Jan van Goyenstraat:
Salsajoy, ofwel plezierig salsa dansen
Heemstede - Op zaterdag 
2 september geeft dans-
school Salsajoy een Sal-
sa demonstratie en work-
shop bij Sfeervol bijzonder/
mooi aan de Jan van Goyen-
straat. Salsa is een verzamel-
naam voor verschillende La-
tijns-Amerikaanse dansen, 
zoals jazz een verzamelnaam 
is voor muziekstijlen. De dans 
is ontstaan in Latijns-Ameri-
ka en met name Cuba heeft 
een hoofdrol vertolkt in de 
wording van de salsa. Dan-
sinvloeden uit Afrika en Eu-
ropa stonden aan de bron. In 
de loop der jaren ontwikkel-
de zich verschillende stijlen, 
de Cubaanse stijl, de Los An-

geles stijl, de New York stijl 
en nog veel meer. Men danst 
salsa over de hele wereld.
De dansschool Salsajoy is een 
jaar of 10 geleden ontstaan, 
met name voor het aanleren 
van de passen en de bijbe-
horende bewegingen. Goed 
voor lijf en leden en boven-
al het humeur.  Op dinsdag-
morgen van 11.30-12.30 uur 
is er les, in Haarlem, op het 
Brouwersplein. Onder leiding 
van Joyce van der Stad heeft 
de groep zich choreografi eën 
eigen gemaakt, waarvan er 1 
zal worden gedemonstreerd 
op 2 september.
De lesgroep Salsajoy be-
staat uit dames van een ze-

kere leeftijd. Zij dansen qua-
si gemakkelijke fi guren maar 
probeer het eens na te doen... 
Belangstellenden worden 
uitgenodigd om na de de-
monstratie mee te dansen in 
2 workshops van ongeveer 
een half uur, om 14 uur en 
om 15.30 uur.
Het is echt voor iedereen, dus 
u bent van harte welkom.
Het gratis festijn zal zich af-
spelen op straat,  buiten, op 
het terras van Sfeervol bij-
zonder/mooi. Bij regen onder 
de parasol.
Informatie Joyce van der Stad 
via salsajoy@hotmail.com en 
Marjorie Sargentini
m.sargentini@hotmail.com.

Heemstede -  Afgelopen zaterdag vond de Bro-
cante- en Streekmarkt plaats in het centrum van 
Heemstede. Je kunt je als zeventienjarige alleen 
maar verwonderen over dingen die in de vorige 
eeuw gemaakt zijn. Een platenspeler met 45-toe-
renplaatjes, het kan nog ouder, met grote zwarte 
schijven die 78 toeren per minuut maakten. Een te-
lefoon met een draaischijf, daar kan je mee bel-
len, maar alleen maar bellen? Waar moet je kij-
ken? Wat een wonderlijke en simpele wereld. Wat 
zijn nou analoge fototoestellen, hoe werkt dat, da-
gen wachten op je foto`s en dan nog zwart-wit ook. 
Filmen was helemaal een gedoe. Dat oude zilver-
werk ziet er wel mooi uit. Zo prachtig gemaakt, dat 
eet vast lekker. Dat oude glaswerk is veel mooi-
er dan nu. Wat maakten ze daar vroeger veel werk 
van. Delfts blauw aardewerk, ook zo fraai en dan 
die bloemetjes op je kop-en-schotel, schattig. Ou-
de grammofoonplaten, pure nostalgie om die ou-
de namen tegen te komen. De platenhoezen lijken 
steeds mooier te worden. 

Er was tevens streek-
markt. Juweeltjes uit 
de Franse biologi-
sche keuken ko-
men van Xavier 
Heurtin. Ze zijn 
actief met de im-
port van delica-
tessen als zee-
wier, terrines, cas-
soulet, olijfolie, wor-
sten, wijn of cider. We 
proefden even van hun 
lekkere worstjes. Biologi-
sche jam. Meer dan veertig 
soorten sambal, dat vind je an-
no 2017 op de streekmarkt. Ook deze 
dag aanwezig Lars van der Werf, hij maakte
korte versjes op maat bij Boekhandel
Blokker op zijn blauwe schrijfmachine,
model  vorige eeuw, en schreef voor de
lezers van de Heemsteder:
Men is enorm positief in Heemstede
Dat komt door de Heemsteder
Door de Heemsteder mede!
Ton van den Brink 

Met de hulp van HJF Huis-
werkbegeleiding haalde Tjeerd 
zijn diploma in juni. Nu is hij 
klaar voor het echte studeren.

HJF Huiswerkbegeleiding 
heeft nog plaats!
Heemstede - Volgende week 
gaan de scholen weer be-
ginnen. Voor veel leerlingen 
weer een spannend moment: 
hoe zal het gaan? Bij wie zit 
ik in de klas? Hoe krijg ik al 
dat huiswerk af? Veel leer-
lingen lopen hier tegenaan, 
maar ook hun ouders hebben 
vragen: Ik ben zelf helemaal 
niet goed in wiskunde, Duits 
of Frans, hoe kan ik mijn kind 
helpen? We hebben steeds 
ruzie over dat huiswerk, kan 
dat niet anders? Met al deze 
vragen kan HJF Huiswerkbe-
geleiding helpen: er zijn nog 
een paar plaatsen vrij. HJF 
is gevestigd in de Pinkster-
kerk in Heemstede en elke 
middag geopend van 14.00 
tot 18.00 uur. Wat doet HJF? 
Hedwig Jurrius: “We helpen 
als uw kind iets nog niet he-
lemaal begrijpt, we controle-
ren het huiswerk wat is ge-
maakt, we overhoren wat is 
geleerd. Maar we gaan ook 
aan de slag met de beste 
leermethodes. Het voordeel 
voor ouders? Een kind dat 
leert hoe het moet leren en 
plannen, een kind dat klaar 
is met zijn/haar huiswerk als 

het naar huis gaat, een kind 
dat vertrouwen heeft in zijn/
haar eigen kunnen, omdat 
het leerwerk er goed in zit. En 
een kind dat in de avonduren 
geen huiswerk meer hoeft te 
maken, waar de ouder niet 
meer hoeft achter aan te zit-
ten. Rust voor iedereen. Wilt 
u eens komen kijken? Neem 
contact op met Hedwig Jurri-
us, 06-46577776.

Nordic Walking
Heemstede - Het nieu-
we seizoen ‘Nordic Wal-
king’ start bij GSV Heemste-
de op vrijdag 15 september 
met ‘Easy Walking’. De Ea-
sy Walking is specifi ek voor 
mensen die wat slechter ter 
been zijn of een lichte licha-

melijke beperking hebben. 
Verzamelen om 10.00 uur in 
het GSV centrum aan de Fr. 
Schubertlaan 37 Heemste-
de. Duur van de wandeling is 
ongeveer 1 uur in wandelbos 
Groenendaal. Kosten zijn 5,- 
euro per keer. U kunt koste-
loos gebruik maken van de 
stokken van GSV Heemste-

de. Zaterdag 16 september 
wordt er gelopen in de Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen. Dit is voor meer geoe-
fende lopers en de wande-
ling duurt ongeveer 2 uur.  
Vertrek is om 8.30 uur van-
af het GSV centrum. Inlich-
tingen: tel. 023-8447496 of
renereeuwijk@gmail.com.
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Ex� a tuinen – deelnem� s aan de Tuinenweds� ijd z� �  2017

Beelden in de tuin zijn een verfraaiing. 
Dit is de tuin van kunstenaar Henk Koe-
lemeijer uit de Lindelaan. “Onze tuin is 
extra bijzonder door paradijsvogels, plan-
ten, bloemen en bomen samen te com-
bineren”, vertelt Koelemeijer. Hij heeft ze 
zelf ontworpen, mede door herinnerin-
gen aan New Guinea. Onderdeel is een 
rietschaar, die vroeger door dakbedek-
kers gebruikt werd bij het riet snijden.
Door ze te beschilderen en te bewerken 
met o.a. lastechnieken maakt Koeleme-
ijer van oud ijzer prachtige paradijsvogels 
voor in de natuur.

Koesteren en zoveel mogelijk beschermen

“Tot de allerprettigste dingen die je 
kunt doen in lente en zomer behoort 
voor mij zeker het verzorgen van de 
planten (allemaal in grote potten) op 
terras en balkon”, vertelt Karla van der 
Kleij van de Binnenweg 135. “Eerst al-
les weer te zien ontluiken en het ge-
heel dan geleidelijk tot volle wasdom 
zien komen! Ik blijf het een wonder 
vinden, en probeer mijn steentje hier-
aan bij te dragen door het te koesteren 
en zoveel mogelijk te beschermen -  
wat betekent: met argusogen speuren 
naar slak, luis, (lapsnuit)kever, oranje 
leliehaantje en wat voor gespuis ik ook 
maar vrees tegen te komen op mijn lie-
velingen! Maar zoals ik het nu bekijk 
valt het wel mee, geloof ik”, vertelt ze.

Kunst in de tuin

Frank Brinkmann vertelt bij zijn foto’s dat 
in zijn tuin aan de Landzichtlaan 76 van het 
vroege voorjaar tot eind oktober wordt ge-
barbecued. Een echte  BBQ-tuin dus. “Er is 
altijd zon op een van onze terrassen voor of 
achter”, aldus de BBQ-liefhebber.

Frank Brinkmann vertelt bij zijn foto’s dat 

De BBQ-tuin

“Geen tuin maar balkon”, stuurt Hilda van Selow, 
wonend aan de Blekersvaartweg. “Ook mooi 
toch?” Helemaal waar, Hilda. Mooie vrolijke bal-
konbakken met geraniums en lobelia, hoe het er 
naar uit ziet. Met een aangekleed balkon geniet 
je des te meer. Zo creëer je een tuintje terwijl dat 
er niet is. 

“Geen tuin maar balkon”, stuurt Hilda van Selow, 

“Ook mooi, toch?”

Echtgenote Rita houdt de tuin bij, 
vertelt Theo Nunnink van de Zerni-
kelaan in zijn mail met bijgaande fo-
to’s. “In het voorjaar zijn het de aza-
lea’s die de tuin een kleurrijk aan-
zien geven en nu zijn het vooral de 
diverse grassen met de hortensia’s 
en zomerbloemen die ons doen ge-
nieten”, zo zegt Theo. Aansluitend: 
“Elk jaar bezoeken we wel ergens 
mooie tuinen in Nederland, maar 
ook met vakanties in het buitenland. 
Een tuin verveelt ons nooit!”

“Elk jaar bezoeken we 
mooie tuinen in Nederland”
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Zondag 3 september twee 
films op de Vrijheidsdreef
Heemstede - Je moet toch een keertje achteloos in de 
wei naar een film kunnen kijken op een zomerse dag. Os-
car Boeder van de Rotary Heemstede zag dit helemaal 
voor zich op de weilanden langs de Vrijheidsdreef. Een 
leuke film voor kinderen in de middag en in de vroege 
avonduren heerlijk ontspannen bij een brok nostalgie bij 
een muziekfilm. Geen grootschalige organisatie, maar je 
eigen stoeltje meenemen of liever nog een kleedje op de 
grond en een flesje in de hand. Meer heb je niet nodig, 
toch! Op het terrein is een foodtruck aanwezig met friet, 
chips, popcorn, snacks en drankjes. Zelf je picknickmand 
meenemen kan en mag natuurlijk ook. Lekker gemakke-
lijk doen. De opbrengst is voor het goede doel. Die doelen 
zijn de Zonnebloem Heemstede die tot vorig jaar bestond 
uit twee afdelingen, Berkenrode en Valkenburg, maar nu 
gefuseerd zijn tot één afdeling. De vrijwilligers van de 
Zonnebloem doen mooie dingen voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Zij komen op bezoek voor een 
kopje koffie en een luisterend oor of gaan samen op pad 
in een 1-op-1-situatie.
Er vinden ook gedurende het jaar een aantal groeps-
activiteiten plaats, bijvoorbeeld samen winkelen en een 
kerstviering meemaken. Het tweede goede doel is de Vro-
lijke Noot. In samenwerking met zorginstellingen organi-
seert Stichting De Vrolijke Noot vrolijke, muzikale evene-
menten voor mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking en voor ouderen. Bedoeld voor mensen die net 
zo blij worden van muziek als u. De leidster van de Vrolij-
ke Noot, harpiste Mariska Pool, geeft een muzikaal kwar-
tiertje met haar Vrolijke Noten tijdens het voorprogram-
ma. En dan staat daar dat grote LED-scherm van 7 x 4 
meter. Het beste in Nederland met een haarscherp beeld, 
zelfs op een zomerse dag. Op zich al een hele nieuwe be-
leving, vooral als het gaat schemeren. Mogelijk gemaakt 
door de sponsors en de medewerking van de gemeen-
te Heemstede.

Films
Zondag 3 september kunt vanaf 15.30 uur het terrein op. 
De tekenfilm ‘Sing’ begint om 16.00 uur, de laatste film 
van Walt Disney die helemaal in het Nederlands wordt 
gesproken. ‘s Avonds om 20.00 uur wordt de film La La 
Land vertoond, een film die 6 Oscars won en eigenlijk 
een parodie is op de musicalfilms uit de jaren zestig. Voor 
meer informatie: https://www.rotary.nl/heemstede/.
Tickets  voor 10 euro zijn te koop via:
https://www.ticketview.nl/shop/rotaryheemstede U kunt 
tevens een stoel huren voor 2,50 euro.

Calamiteiten-regeling
Het is niet te hopen dat het regent. Spelregel is dat de 
organisatie zich het recht voorbehoudt om bij slechte 
weersvoorspellingen de programmering te wijzigen, ook 
wanneer de kaartverkoop al in gang is gezet. Wanneer 
een voorstelling uitvalt, vindt geen restitutie van ticke-
taankopen plaats. De organisatie biedt in dit geval een 
alternatieve voorstelling op een latere datum.
Ton van den Brink

Van filosoferen tot solliciteren en van duiken tot dansen

Je vindt je cursus op de Cursusmarkt
Regio - Voor het vijfde jaar op 
rij organiseert de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland de infor-
matieve Cursusmarkt. Op za-
terdag 2 september presen-
teren maar liefst 60 aanbie-
ders van cursussen uit de re-
gio hun cursusaanbod voor 
het seizoen 2017-2018. Tus-
sen 10.00 en 16.00 uur kun 
je een kijkje komen nemen 
op het en rond het sfeervol-
le buitenplein en in de prach-
tige Doelenzaal van de Bibli-
otheek Haarlem Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32. 
Of je nu Italiaans, Frans of 
Spaans wilt leren, of meer 
ontspannen en focussen 
door yoga, mindfulness en 
meditatie; er is altijd wel een 
cursus die bij je past. En als 
je creatief aan de slag wilt, 
zoals met schilderen of edel-
smeden, zingen, muziek ma-
ken of sportief met dansen, 
hardlopen, of duiken; op de 

Cursusmarkt doe je ruim-
schoots ideeën op. Maak je 
goede voornemens tot een 
succes en volg een cursus 
om je huis op orde te krijgen 
of om af te vallen. 
Ben je op zoek naar een 
(nieuwe) baan, dan kan een 
cursus sollicitatietraining zijn 
vruchten afwerpen. Over-
weeg je om zzp’er te wor-
den? Een training voor star-
tende ondernemers is dan 
misschien handig om te vol-
gen. Maar denk ook eens aan 
een cursus bedrijfsvoering of 
boekhouden. 
Maak deze dag kennis met 
de docenten en vraag hen 
het hemd van het lijf. Of volg 
gratis een van de 25 proef-
lessen in de bieb. Ze duren 
steeds 45 minuten en je kunt 
je van tevoren opgeven via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. 
De helft van de deelnemende 
organisaties geeft een aan-

trekkelijke korting wanneer 
je je ter plekke inschrijft of 
ze geven een gratis advies-
gesprek. 
De drijvende kracht achter de 
Cursusmarkt is bibliotheek-
medewerker Michel Hoger-
werf. Michel: “Iedereen kent 
de Bibliotheek van de boe-
kencollectie. Dat we ruim 400 
activiteiten per jaar organise-
ren is bij minder mensen be-
kend. De Bibliotheek heeft de 
kennis en faciliteiten om be-
zoekers en partners met el-
kaar te verbinden. De Cur-
susmarkt is hier een voor-
beeld van. Met de organi-
satie van deze markt leve-
ren we een bijdrage aan de 
ontwikkeling van inwoners 
van ons werkgebied. We zeg-
gen niet voor niets: de Bibli-
otheek Zuid-Kennemerland, 
voor een leven lang leren! 
Ook dit jaar hopen we weer 
vele bezoekers te mogen ver-
welkomen.”

Open dag bij RCH
Heemstede - Op woens-
dag 6 september houdt 
RCH een open dag. Je kunt 
er gratis naartoe. Leuk voor 
jongens en meisjes vanaf 4 
jaar. Maak voetballend ken-
nis met de trainers en teams 
van de voetbalvereniging. 

Vooraf aanmelden hoeft 
niet. Van 14.30 tot 16.00 uur 
aan de Sportparklaan.
Kijk ook op:
www.rch-voetbal.nl
RCH kan ook altijd vrijwilli-
gers gebruiken. Aanmelden 
kan tijdens de open dag.

Foto: Harry Opheikens

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws
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Studente Luna (15) zet 
zich in voor schonere zee
Heemstede - Luna Kemper 
is vijftien jaar en gaat naar 
5VWO op het Coornhert Ly-
ceum in Heemstede. Volgend 
jaar maart wil de studente de 
reis van haar dromen ma-
ken, namelijk vijf weken zei-
len met Masterskip de Wylde 
Swan door de Caraïben. De 
Wylde Swan is een schip dat 
leerlingen uit 4havo, 4vwo en 
5vwo met een interesse voor 
bètavakken de kans geeft om 
school voort te zetten tijdens 
een fantastische reis. Maar 
deze reis is meer dan alleen 
een avontuur of interessan-
te aanvulling op het gewo-
ne schoolwerk, het is ook 
nog eens dé uitgelezen kans 
om onderzoek te doen in een 

omgeving die normaal bijna 
ontoegankelijk is.
Iets dat Luna al ontzettend 
lang bezighoudt is de grote 
hoeveelheid plastic afval die 
zich in de zee bevindt. “Ik zou 
heel graag meer willen doen, 
om zo een grotere bijdrage 
te leveren aan een schonere 
zee. Deze reis met de Wylde 
Swan lijkt mij de uitgelezen 
kans hiervoor. Zo is er heel 
veel apparatuur aanwezig 
aan boord van het schip om 
onderzoeken uit te voeren en 
kan ik hier ook nog eens veel 
meer plastic uit de zee halen”, 
vertelt Luna in haar mail.
Luna zoekt nu sponsors die 
bij kunnen dragen aan de-
ze reis. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen 
met Luna Kemper via 06-
36458752. Ook is er een web-
site: www.droomschip.nl.

7 t/m 13 september: 
Actieweek NIX Zonder ID!
Heemstede - Jongeren die 
alcohol of tabak willen ko-
pen hebben nog lang niet al-
tijd een ID bij de hand. Bo-
vendien vragen verstrekkers 
er ook niet altijd naar. Daar-
om houdt het Trimbos-insti-
tuut van 7 t/m 13 september 
2017 de landelijke actieweek 
‘NIX zonder ID’. 
Sinds 1 januari 2014 is het 
verboden om alcohol te ver-
kopen aan jongeren onder 
de 18 jaar. Ook zijn jonge-
ren onder de 18 jaar straf-
baar als ze alcohol bij zich 
hebben in openbare ruim-
tes. Bijvoorbeeld in het café, 
de sportkantine, het park en 
op straat. Die leeftijdsgrens 
is er niet voor niks. Alcohol 
is schadelijk voor de gezond-
heid, is kankerverwekkend 
en kan de ontwikkeling van 
de hersenen van jongeren 
onder de 24 jaar flink versto-
ren. Daarom is het naleven 
van NIX 18 een zaak van ons 
allemaal!
In de afgelopen drie jaar is er 
al veel gedaan om de doel-
stelling van NIX18, niet roken 
en drinken onder de 18 jaar, 
te halen. Er zijn goede resul-
taten geboekt, maar het kan 
nog een stuk beter. Struc-
tureel gebruik van een ID 
kan daarin uitkomst bieden. 
Daarom staat de themaweek 
in het teken van het (spon-
taan) tonen van een legitima-
tiebewijs bij de aankoop van 
alcohol of tabak. 

Wat kunnen jongeren doen?
Wat nog te weinig gebeurt, is 
dat jongeren direct hun legi-

timatiebewijs laten zien bij de 
aankoop van alcohol en ta-
bak. Voor verkopers in super-
markten, slijterijen, sportkan-
tines, horeca, tankstations en 
tabakszaken is het moeilijk 
om de juiste leeftijd van de 
kopers in te schatten. Zij zijn 
er daarom enorm mee gehol-
pen als jongeren tot 25 jaar 
spontaan hun ID tonen. 

Wat kunnen verstrekkers
doen? 
Ook verstrekkers van alcohol 
en tabak kunnen nog veel 
verbeteren. Consequent vra-
gen naar een ID is nodig om 
de verkoop van alcohol en 
tabak aan minderjarigen aan 
banden te leggen. Het is niet 
altijd makkelijk om naar een 
ID te vragen, maar het is in 
het belang van ons allen om 
dat wel te doen. Want NIX18: 
dat doen we samen!

Gemeente Heemstede doet
mee aan de actieweek! 
Tijdens de actieweek wil de 
gemeente Heemstede extra 
aandacht besteden aan het 
(spontaan) tonen van een le-
gitimatiebewijs en het nale-
ven van de leeftijdsgrens in 
de supermarkt. Omgevings-
dienst IJmond zal tijdens de 
themaweek de supermark-
ten in Heemstede bezoeken. 
De gemeente heeft posters 
voor de supermarkten be-
schikbaar om aandacht te 
vragen voor de actieweek en 
voor jongeren die direct hun 
ID tonen is een presentje. Sa-
men zorgen we ervoor: NIX 
mee zonder ID.

Start ‘Mamacafé’ in Bennebroek
Heemstede - Vanaf septem-
ber is elke eerste woensdag 
van de maand het Mamaca-
fé in de ontmoetingsruimte 
van het Centraal Servicepunt 
Bennebroek (Kerklaan 6) dé 
plek voor (aanstaande) moe-
ders en vaders van jonge kin-
deren, waarbij ook de baby’s 
en peuters van harte welkom 
zijn. Op woensdag 6 septem-
ber is Jony Meekel van Wel-
zijn Bloemendaal aanwezig 
om kennis te maken en met 
de aanwezige bezoekers te 
bespreken welke mogelij-
ke onderwerpen interessant 
zijn voor de volgende Mam-
acafés. Denk aan onderwer-
pen als taal, slapen,  baby-
massage. Loop gezellig bin-
nen tussen 10.00 en 11.30 
uur, je hoeft je niet van tevo-
ren aan te melden. Het is gra-
tis. Voor de kinderen is er ook 
een leuk programma. Tijdens 
de maandelijkse Mamaca-

fés spreken we onder het ge-
not van een kop koffie of thee 
met elkaar over onze kinde-
ren, hoe ze groter groeien, 
over de peuterpuberteit, over 
de Jeugdgezondheidszorg, 
over de combinatie kinde-
ren en werk, over leuke kin-
derboeken en over handi-
ge tips bij het opvoeden. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Bloemendaal, Welzijn Bloe-
mendaal, het IKC de Francis-
cus en de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland zorgen iedere 
maand voor een deskundige 
die u graag antwoord geeft 
op uw vragen over het the-
ma van de ochtend. Voor de 
baby’s van de bezoekers van 
het eerste Mamacafé ligt er 
namens de Bibliotheek een 
paar BoekStartbabysokjes 
klaar. Kijk voor meer infor-
matie op www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl en
www.welzijnbloemendaal.nl.

Fiets-roofvogelexcursie met
diverse stops om naar ze te kijken
Regio - Zondag 3 septem-
ber organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een roofvo-
gelexcursie op de fiets in 
het Recreatieschap Spaarn-
woude. Dit gebied ten zui-
den van het Noordzeekanaal 
is de groene bufferzone tus-
sen Haarlem, Velsen en Am-
sterdam. In dit uitgestrek-
te polderlandschap zijn di-
verse voorzieningen aange-
bracht voor recreatie en na-
tuur. Maar op tal van plekken 
is het oorspronkelijke land-
schap van polders en dijken 
nog prominent aanwezig.
Spaarnwoude is een uitste-
kend gebied om op zoek te 
gaan naar roofvogels. De 
landschappelijke variatie en 
de vergezichten staan ga-
rant voor diverse soorten. In 
september zijn er meerdere 

stand- en broedvogelsoorten 
met jonge aanwas aanwezig. 
Bovendien is er kans op roof-
vogelsoorten die op doortrek 
zijn vanuit noordelijke regio-
nen. Diverse roofvogelsoor-
ten zijn in het Recreatieschap 
Spaarnwoude het gehele jaar 
aanwezig. Met name de Bui-
zerd en de Torenvalk laten 
zich gemakkelijk zien. Dat 
gaat ook op voor de Sperwer. 
Echter de Havik en Slecht-
valk laten zich wat moeilij-
ker betrappen. Voor het zien 
van veel roofvogels speelt 
het weer echter een belang-
rijke rol. Roofvogels houden 
van zon. Met de thermiek die 
daardoor boven land ontstaat 
zijn ze vaker in de lucht.
De vier uur durende fiets-
excursie voert langs de kust 
van het voormalige IJ en 

het veenweidegebied van 
Spaarnwoude. Onderweg 
zijn er diverse stops op loca-
ties met veel roofvogels. De 
excursie duurt van 11.00 tot 
15.00 uur. Vertrek is bij boer-
derij Zorgvrij aan de Genie-
weg in Velsen-Zuid en deel-
name is gratis. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Infor-
matie bij Eric van Bakel via 
ericvanbakel@hetnet.nl of 
kijk op: www.ivn.nl/zuidken-
nemerland.

Op de foto een buizerd.

Nazomermenu 
in De Luifel
Heemstede - De koks in 
Eethuis de Luifel bereiden op 
maandag 4 september een 
nazomermenu, met onder 
meer gerookte zalm. 
Het themadiner kost 9,95 eu-
ro. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf via 023-5483828. 
Eethuis de Luifel vindt u bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stam- 
tafel, voor mensen die alleen 
komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur.

Open Dag 
Vogelhospitaal
Regio - Wil je ook een keer 
rond kijken in het Vogelhos-
pitaal? Op zaterdag 9 sep-
tember is de gezellige jaar-
lijkse Open Dag weer. Het 
hospitaal is dan open voor 
alle belangstellenden van 
12.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Vergierdeweg 292. Er zijn ook 
allerlei activiteiten. Knutselen 
voor kinderen of een ritje ma-
ken op pony Pien. Er zijn di-
verse kraampjes met leuke 
producten en informatie over 
vogels en natuur. Vrijwilligers 
en bestuursleden zijn aanwe-
zig om over hun ‘job’ te ver-
tellen bij het Vogelhospitaal. 
Er zijn nog vacatures open. 
Kijk ook op:
www.vogelhospitaal.nl.
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Heemstede – Gzond Heem-
stede is de naam van de ver-
nieuwde praktijk waarbij 
Nanda Sharon-Terpstra sinds 
kort is aangesloten. De na-
tuurgeneeskundig therapeut 
en kindertolk zit  nog steeds 
op haar vertrouwde plek op 
de hoek van de Lentelaan en 
de Valkenburgerlaan. Na het 
vertrek van Praktijk de Lente 
- nu de Nieuwe Lente – naar 
een pand aan de Raadhuis-
straat stond zij voor een keu-
ze: een doorstart maken of 
meer tijd spenderen aan haar 
inmiddels drie kleinkinderen. 
Het werd beide.
Toen Nanda op 2 septem-
ber 1992 haar praktijk voor 
natuurgeneeskunde begon 
eerst nog vanuit haar huis, 
bracht zij ruim 25 jaar pro-
fessionele ervaring mee in 
de gezondheidszorg. “Toen 
ik met de opleiding Natuur-
geneeskunde startte was ik 
bijna veertig, destijds al be-
hoorlijk oud vond men”, ver-
telt ze. “Mijn collega’s vroe-
gen zich af hoe lang ik daar-
mee aan het werk zou zijn. 
Nou je ziet het, ik vier op 2 
september aanstaande mijn 
25-jarig jubileum.” Sinds die 

tijd is er enorm veel veran-
derd op het terrein van ac-
ceptatie van alternatieve ge-
neeswijze, stelt Sharon. “In 
1992 beschouwde men ho-
meopathie en natuurgenees-
kunde nog als iets vaags. De 
meeste therapeuten zaten op 
een kamertje driehoog ach-
ter, bij wijze van spreken. Ik 
ben een groot voorstander 
van de tegenwoordige prak-
tijken met diverse disciplines 
die samen een centrum vor-
men voor complementaire 
diagnostiek en therapie, mid-
denin de samenleving en op 
zichtbare locaties.”
De alternatieve geneeswijze 
wordt nog steeds niet hele-
maal serieus genomen, vol-
gens Sharon. “Ik snap het wel 
een beetje, omdat ze vanwe-
ge het vergoedingssysteem 
niet kunnen doorverwij-
zen. Jammer, want we kun-
nen goed naast elkaar func-
tioneren en patiënten advi-
seren om naar alternatieve 
mogelijkheden te kijken. De 
mensen daarentegen hebben 
ons wel gevonden door de 
tijd heen. Je ziet dat ouderen 
die vaak jarenlang bij dokto-
ren en ziekenhuizen liepen 

Nanda Sharon 2 september
25 jaar therapeut

bij ons terecht kwamen en de 
nieuwe generatie aarzelt ze-
ker niet om zelf of met hun 
kind bij ons aan te kloppen. 
De drempel is verlaagd en de 
mensen zijn mondiger en be-
ter geïnformeerd dan vroe-
ger. Ze nemen geen genoe-
gen meer met de mededeling 
dat er niets gedaan kan wor-
den aan hun klacht, die tijd is 
gelukkig voorbij.”
Nanda Sharon gaat het wel 
wat rustiger aandoen. Ze is 
tegenwoordig medehuurder 
van de praktijkruimte en gaat 
in principe nog twee dagen 

per week werken, zodat er 
voldoende tijd overblijft voor 
haar kleinkinderen. Collega 
Mireille Smit neemt een dag 
voor haar rekening. Verder 
kan men bij Gzond Heemste-
de terecht voor osteopathie, 
mesologie, massage, mind-
fulness, psychologie en acu-
punctuur.

Adres: Valkenburgerlaan 
73 in Heemstede. Tel: 023-
5470950. E-mail :nandasha-
ron@hotmail.com Website:
www.gzondheemstede.nl.
Mirjam Goossens

Ontdek en ontwikkel je eigen 
creativiteit bij Nicky Schouten
Heemstede - Sinds 2 jaar 
verzorgt Nicky Schouten cur-
sussen in schilderen met 
acrylverf in Heemstede cen-
trum. Ze geeft les aan klei-
ne groepjes van maximaal 6 
personen, waardoor ze ieder-
een individuele aandacht en 
begeleiding kan geven. De 
sfeer is ontspannen en ge-
zellig, maar er wordt hard ge-
werkt.
Want Nicky is ervan over-
tuigd dat leren schilderen 
niet alleen een kwestie van 
creativiteit en inspiratie is, 
maar ook van hard werken. In 
de lessen is er aandacht voor 
iedereen, of je beginner bent 
of juist al een tijdje schildert. 
Wil je dieren, portret of stil-
leven schilderen? Het kan al-
lemaal. 
Zelf schildert Nicky portret-
ten in opdracht.
“Ik wil de cursisten laten er-
varen dat ze veel meer uit 
zichzelf kunnen halen dan ze 
denken. Het is zeer zeker niet 
eenvoudig om bijvoorbeeld 
een goed portret op te zetten 

en ik hoor dan ook regelma-
tig: “O nee, dat kan ik niet!” 
Vaak zijn de cursisten bang 
dat ze hun schilderij verpes-
ten en dat gevoel heeft een 
blokkerende werking. Wan-
neer ik ze met adviezen en 
tips begeleid, krijgen de cur-
sisten langzaam maar zeker 
meer zelfvertrouwen. Ik vind 
het belangrijk dat de cursist 
het vertrouwen krijgt dat een 
schilderij niet zo snel verpest 
kan worden. Doen, met de 
juiste begeleiding, en niet te 
snel opgeven, dat is het mot-
to in mijn cursussen. Er wordt 
aandacht besteed aan com-
positie, kleuren en techniek. 
Ook het leren kijken/zien is 
een zeer belangrijk onder-
deel van de lessen.
Het allerleukste is als men-
sen over het bekende stap-
pen, gaan experimenteren en 
met iedere les enthousiaster 
worden met het resultaat!”
Inmiddels zijn de cursussen 
uitgebreid met meer middag- 
en avondcursussen.
De nieuwe cursussen starten 
in oktober.
Info: schoutennak@wxs.nl en 
06-53992462.
www.nickyschouten.com.

De cursisten portretschilde-
ren zijn druk in de weer met 
de puntjes op de i te zetten.

Heemstede - Shadow yoga is een dynamische Hatha 
Yoga vorm. In de lessen worden souplesse, kracht en uit-
houdingsvermogen tegelijkertijd getraind. Worden er ver-
schillende ademhalingstechnieken behandeld en krijg je 
heel veel informatie mee over de yoga filosofie. Samen 
met de zeer ervaren docent wordt er gewerkt aan het 
‘oplossen van jouw schaduw lagen’. Worden oude ge-
woonte 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 innerlijke 
kracht om de kwaliteit van je leven te verbeteren. 
Gratis proeflessen zijn er op maandag 4 september om 
9.00 uur en woensdag 30 augustus en 6 september om 
20.00 uur. Het cursusblok begint op 18 september en 
loopt tot de kerstvakantie.
De website www.shadowyoga.nl geeft meer info.
Of bel 06-24449927. E-mailen kan ook:
nicolet@nicoletmontanus.nl.

Gratis proeflessen bij 
Shadow Yoga

Nieuwe brochure 
WIJ Heemstede!

Heemstede - Vanaf donder-
dag 31 augustus ontvangt u 
de nieuwe brochure van WIJ 
Heemstede in uw brievenbus. 
Hierin opgenomen cursussen, 
kinder- en jeugdactiviteiten, 
films, lezingen en workshops. 
De brochure wordt in Heem-
stede huis-aan-huis bezorgd. 
Heeft u de brochure niet ont-
vangen? Dan kunt u die op-
halen bij een van de locaties 
(zie www.wijheemstede.nl) of 
bij het Raadhuis vanaf maan-
dag 4 september. 
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170 miljoen euro voor verbeteren 
wegen en bruggen in Noord-Holland
Regio - De provincie Noord-
Holland investeert in 2018 
297 miljoen euro in wegen en 
vaarwegen. Met dit bedrag 
wordt de provinciale infra-
structuur onderhouden, ver-
beterd of uitgebreid. Gede-
puteerde Staten leggen het 
voorstel voor de investerin-
gen voor aan Provinciale Sta-
ten, die hier in november over 
beslissen.
De provincie Noord-Holland 
heeft 613 km wegen, 246 km 
vaarwegen en 49 km vrij lig-
gende openbaar vervoerba-
nen in eigendom. Langs een 
groot deel van de Noord-
Hollandse wegen liggen ook 
fietspaden (383 km) die ei-
gendom zijn van de provin-
cie. Al deze infrastructuur 
wordt door de provincie on-
derhouden en zo nodig ver-
beterd of uitgebreid.

Verbeteren en uitbreiden 
De provincie investeert 170 
miljoen euro in het verbete-
ren en uitbreiden van de in-
frastructuur. Hieronder valt 
ook ook de vervanging en 
verbetering van meerdere 
bruggen. Tevens legt de pro-
vincie hoogwaardig openbaar 
vervoer aan tussen Aalsmeer 
en Schiphol-Zuid. Ook lopen 
er meerdere onderzoeken om 

de verkeersveiligheid, leef-
baarheid en doorstroming op 
de provinciale infrastructuur 
te verbeteren. 

Onderhoud
Het komende jaar wordt 127 
miljoen euro geïnvesteerd in 
het onderhoud aan wegen 
en vaarwegen. De provincie 
voert naast het dagelijks on-
derhoud (bijvoorbeeld repa-
raties) gemiddeld ook een 
keer in de vijftien jaar groot 
onderhoud uit. Tevens wordt 
geïnvesteerd in het vervan-
gen van bijvoorbeeld wegen, 
oevers, bruggen en sluizen 
die aan het eind van hun le-
vensduur zijn.

Efficiënt werken
Bij de uitvoering van de werk-
zaamheden wil de provincie 
de overlast voor de wegge-
bruiker en de omgeving zo-
veel mogelijk beperken.
De provincie stemt daarom 
de werkzaamheden van al-
le wegbeheerders (Rijk, ge-
meenten, hoogheemraad-
schappen) in Noord-Holland 
zo goed mogelijk op elkaar 
af. Ook wordt de verbetering 
en aanleg van nieuwe pro-
vinciale infrastructuur zoda-
nig afgestemd op het onder-
houd per traject dat geld en 
werkzaamheden zo efficiënt 
mogelijk worden gecombi-
neerd.

12 t/m 28 augustus 2017

 Huwelijken:
 12-8-2017 Ronald F. Kiep en Yun C. Tan
 16-8-2017 Danny D. Visser en Maria C. Decker
 18-8-2017 Erwin Osterop en Johanna E.M. Dusée
 19-8-2017 Jan F. Groenewoud en Joanna M Czudek
 24-8-2017 André Pel en Adriana C. Roelofsz
 25-8-2017 Raymon F. Willemse en Eline Habraken
 28-8-2017 Cornelis G. Verbruggen en Natasja Hulsebosch
 28-8-2017 Salim Belgnaoui en Sanne M. van Ingen

 Geboorteaangiften:
 17-9-2017 Lucas Jonathan Hao Pham
 21-8-2017 Lily van Dinteren
 22-8-2017 Lucian Feldbrugge

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Alzheimer Café 
weer open

Regio - Alzheimer Café 
Haarlem opent het nieuw 
seizoen met een optreden 
van het toneelgezelschap 
Marijke Kots. De theater-
maakster speelt daarbij in 
op de miscommunicatie 
die vaak ontstaat als het 
gaat over dementie. Niet 
goed luisteren en niet goed 
reageren op vragen, dat is 
de kern van de sketches 
die gespeeld worden on-
der de titel ‘Van het kastje 
naar de muur’. Daarbij ko-
men thema’s aan de orde 
als ‘Wie helpt mij’ en ‘Waar 
moet ik heen’. Na het op-
treden kunnen er vragen 
gesteld worden en is er 
een discussie onder leiding 
van psycholoog Leny Haar-
ing, bestuurslid van Alzhei-
merafdeling Zuid-Kenne-
merland.
Maandag 4 september; 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oos-
ten de Bruijnstraat 60, 
hoek Westergracht; aan-
vang 19.30 uur; toegang 
gratis.

Wil je meer plezier
krijgen met fotograferen?

Heemstede - Wil je leren hoe je betere foto’s maakt? Of 
wil je gewoon vaker fotograferen en je ervaringen uitwis-
selen. Dat kan als je lid wordt van fotoclub de Luifel. Met 
elkaar wordt een thema gekozen waar elk lid zijn eigen 
visie op geeft. De groep gaat regelmatig naar buiten en 
werkt een keer in de foto/film studio van fotograaf Geek 
Zwetsloot, in Amsterdam. Techniek komt aan bod maar de 
nadruk ligt op het maken van creatieve foto’s. 
Het delen van je fotografie-ervaringen is heel stimulerend 
en Geek Zwetsloot vindt het ontzettend leuk om te hel-
pen betere foto’s te maken. Hij zet daarbij zijn jarenlange 
ervaring als professioneel fotograaf in. Je hoeft echt niet zo 
heel veel ervaring te hebben  om mee te doen. 
Het gaat vooral om het stimuleren van je creativiteit. 
Fotografie is vooral kijken en die eigen kijk maakt fotogra-
fie zo boeiend. 
Het fotoproject ‘Dialoque’ met nieuwkomers uit de Koepel 
in Haarlem gaf als resultaat een boekje en een expositie. 
Er is ook een boekje over stilte en energie. Dat zijn de 
thema’s die de club de afgelopen tijd heeft aanpakt.
Voor het komende seizoen gaan cursisten op zoek naar 
nieuwe onderwerpen en gezichtspunten.
Op het fotoblog kun je zien wat de groep zoal doet:
https://fotoclubdeluifel.wordpress.com.

Je komt om de 14 dagen bij elkaar en bespreekt de ge-
maakte foto’s. Daarnaast is er veel aandacht voor tech-
nische vragen  want er valt altijd veel te leren over het 
gebruik van licht, het kijken naar de compositie en hoe je 
je onderwerp in beeld brengt. 
Dat zijn de vragen die je altijd blijft stellen, ook al fotogra-
feer je nog zo lang.  

Meld je aan bij Wij Heemstede: www.wijheemstede.nl voor 
het nieuwe seizoen, dat 14 september begint. Er zijn 12 bij-
eenkomsten op donderdagavond.
Info ook via: www.geekzwetsloot.com en 06-50232578.

Heemstede krijgt een kleine 
sterrenwacht in Groenendaal
Heemstede - De altijd actie-
ve stichting Kom In Mijn Tuin 
(KIMT) kwam samen met een 
particulier op het idee om in 
het wandelbos een sterren-
wacht op te richten. Wel-
iswaar een kleintje van 4,5 
m2 en 250 cm hoog, maar 
dat lijkt voldoende voor het 
doel. Het sluit mooi aan bij de 
educatieve doelstelling van 
KIMT. De sterren en maan 
hebben invloed op alles wat 
groeit en bloeit. In dat ka-
der past enige kennis over de 
werking van het heelal. 
Er is nabij hun terrein een 
donkere plek gevonden die 
voor het kijken naar de ster-
renhemel het meest geschikt 
is. De gemeentelijke toe-
stemming gaat niet zonder 
slag of stoot. De provincie en 
het waterschap zijn om hun 
mening gevraagd. In het be-
stemmingsplan zijn bouw-
werken niet toegestaan. Al-
dus moet er een ontheffing 
worden verleend. Dit pro-
ces is al in 2016 in gang ge-
zet. Ten behoeve van de edu-
catieve kinder- generatietuin 

van de stichting is in 2013 
ook al een schuur geplaatst. 
In lijn met die toestemming 
is het niet vreemd dat ook dit 
kleine bouwwerk wordt toe-
gestaan. 
Omdat het sterren kijken een 
bezigheid is die zich vooral in 
de avond en nacht afspeelt 
zijn er maatregelen nodig om 
de sterrenwacht (in het bos) 
in de donkere uren toegan-
kelijk te maken. Het wandel-
bos is tot op heden na zons-
ondergang gesloten voor pu-
bliek. Om het toch mogelijk 
te maken de sterrenwacht te 
bezoeken zal gedurende een 
proefperiode van een jaar het 
hek aan de Herenweg per-
manent geopend zijn. Als 
dit geen nadelige gevolgen 
heeft voor de flora, fauna en 
de rust in Groenendaal kan 
de ontheffing worden ver-
lengd. Het gebouw wordt 
particulier gefinancierd. Zo-
dra de gemeenteraad haar 
goedkeuring hecht aan dit 
initiatief kan het gebouwtje 
er snel komen.
Eric van Westerloo

‘Stilte’ door Rik.
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Cursusmarkt
Zaterdag 2 september 
10-16u info, praten met 
docenten, demonstraties in 
Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 in 
Haarlem. Gratis toeganke-
lijk.

Excursies
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.

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

Muziek
Zondag 10 september 
Berkenrode Tuinconcert, 
gezins-evenement met oa. 
musici-winnaars Pr. Chr. 
Concours. Org: Rotary en 
Soroptomisten. Opbrengst 
naar Classic Express. Ont-
vangst: 14u. Toegang volw. 
25,-. Aanmelden:
tuinconcert@gmail.com.

Open dag
Woensdag 6 september 
Kennismaken met voet-
bal, teams en trainers RCH. 
Sportparklaan. 14.30-16u. 
Info: www.rch-voetbal.nl.

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.

Opera
Vrijdag 15 september Uit-
voering operagroep The Fat 

AgendA Lady ‘Kampvuur’ in college 
Hageveld. 20-21.30u. Tic-
kets: 28/14 euro. Kaarten: 
www.thefatlady.nl

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 1 september Project 
tussen fotoclub en vluchte-
lingen uit de Koepel Haar-
lem, div deelnemers, on-
derwerp naar keuze. Raad-
huis Heemstede.
Info: http://fotoclubdelui-
fel.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

Heemstede – Bij de Zo-
chervijver gaan we nog 
even verder wande-
len. Zo komen we bij het 
beeld ‘La Quadrature’, een 
ontwerp van Raymond 
Spierings en geplaatst 
in 2009. Ook dit gebied 
maakte vroeger deel uit van 
Meer en Berg. Het beeld 
stelt een man en vrouw 
voor, met hun ruggen te-
gen elkaar, alsof ze op het 
punt staan hun eigen weg 
te gaan, maar elkaar toch 
niet los te kunnen laten. 
Hun handen zijn nog met 
elkaar verstrengeld.
Pure gevoelens lijken in dit 
sculptuur te overheersen, 
zoals twee mensen elkaar 
ontmoeten en bij elkaar 
blijven en weer hun eigen 
weg gaan.
Het beeld staat op een 
reusachtige sokkel, waar-
door de illusie ontstaat dat 
het liefdespaar de aarde 
reeds verlaten heeft.
Ieder die ernaar kijkt kan 
er zijn eigen gedachten 
over laten gaan. Het mooie 
van kunst. Of het staat of 
juist misstaat in het klas-
sieke bos?
     
Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerbos:
Moderne kunst 

Heeft u een mooie gekiekt? Stuur uw foto op
Paddenstoelen schieten eerder de grond uit
Heemstede - Freek van Wensen uit Heem-
stede maakte deze foto zondagmiddag op 
de Van Merlenlaan. Hij bedacht er zelf een 
goede tekst bij: ”Ik kom uit mijn bed. Het is 
weer mooi geweest.”

Omdat het vrij nat geweest is in de zomer-
periode zijn paddenstoelen eerder dan an-
ders te zien. Dagbladen maken er melding 
van. Daarnaast worden paddenstoelenpluk-

kers in bosrijke gemeenten gewaarschuwd 
om de giftige exemplaren met rust te laten. 
Er zijn zelfs paddenstoelen die dodelijk zijn. 
Los daarvan bieden zwammen en aanver-
wanten vooral een fotogeniek beeld. Heeft 
u ook een bijzondere paddenstoel gekiekt? 
Stuur gerust naar de Heemsteder: redac-
tie@heemsteder.nl De redactie is benieuwd 
naar welke soorten er zo allemaal te vinden 
(te fotograferen) zijn binnen de gemeente.

Open Cursusmarkt WIJ Heemstede
Heemstede - Vrijdag 8 sep-
tember, van 15.00 tot 20.30 
uur, kunt u de Open Cursus-
markt van WIJ Heemstede 
bezoeken in De Luifel aan de 
Herenweg 96 Heemstede.
Naast werk, school, huis of 
kinderen is het ontspannend 
en een uitdaging om eens 
iets heel anders te doen. Uw 
interesses delen of vol over-

gave aan uw passie werken. 
Lekker bewegen of mooie 
dingen maken. Als ú er maar 
blij van wordt! 
WIJ Heemstede organiseert 
veel verschillende cursussen. 
Op de Open Cursusmarkt 
kunt u vast een voorproefje 
nemen. Info lezen en inschrij-
ven kan ook via:
www.wijheemstede.nl. 

Op de Open Cursusmarkt 
wordt ook de nieuwe bro-
chure van WIJ Heemstede 
gepresenteerd.
Hierin vindt u alle cursussen 
die starten vanaf september, 
maar ook alle andere activi-
teiten die door WIJ Heemste-
de worden georganiseerd. 

Een écht bewaarexemplaar! 

Zingen bij 
een jazzkoor?
Regio - Het Haarlems 
Jazzkoor is op zoek naar 
nieuwe leden en heeft 
plaats voor baritons, één 
sopraan en één alt. Heeft u 
interesse in het koor, kom 
eens meedoen met een re-
petitie. Dat kan op maan-
dag van 20.00 tot 22.00 uur, 
aan de Laan van Angers 1, 
Haarlem.
Meer inf0:
www.haarlemsjazzkoor.nl 
of bel Josien Haverschmidt, 
023-5583369.

Op zaterdag 30 septem-
ber is het Haarlems Jazz-
koor (met het jazztrio) zien 
bij een lunchconcert in 
de Grote of St. Bavokerk 
in Haarlem (ingang Grote 
Markt), van 13.15 tot 13.45 
uur.

Berkenrode 
Tuinconcert 

voor het
hele gezin

Heemstede - Prachtige mu-
ziek op een mooie locatie 
met heerlijke hapjes en een 
supersfeer! Het is weer tijd 
voor het jaarlijkse Berkenro-
de Tuinconcert. Op zondag 
10 september vindt dat plaats 
op landgoed Berkenrode aan 
de Herenweg 131 te Heem-
stede. Er komen vier jonge 
veelbelovende musici, allen 
prijswinnaars van het Prin-
ses Christina Concours. Aan-
sluitend zal de swingende 
Red Hot 100 Big Band spelen 
voor een spetterende afslui-
ting. Het is de vijfde keer dat 
de Rotary en de Soroptimis-
ten samen dit bijzondere en 
gezellige event voor het hele 
gezin op deze locatie organi-
seren.  De opbrengst van de-
ze middag gaat naar de ‘Clas-
sic Express’ van het Prinses 
Christina Concours, een we-
reldwijd unieke rijdende con-
certzaal. Met honderden on-
gesubsidieerde concerten 
per jaar zijn inmiddels meer 
dan 100.000 kinderen bereikt.
De ontvangst is vanaf 14.00 
uur, en het concert begint 
vanaf 15.00 uur.
De kosten bedragen 25,- eu-
ro. Voor kinderen tot en met 
16 jaar is de toegang gratis. 
Er is een gezellige kinder-
hoek met leuke activiteiten 
en oppas.
Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar:
tuinconcert@gmail.com.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 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

Volg ons op Twitter 
en Facebook

In deze uitgave:
- Gemeente zoekt Inspecteur 
 Bouw- en Woningtoezicht
- Omgevingsvergunningen

Op zondag 3 september 2017 start de nieuwe 
dienstregeling van Connexxion. In Heemstede gaan 
dan twee nieuwe buslijnen rijden. Dit zijn de lijnen 
7 en 14. 

Lijn 7 
Rijdt tussen het station Heemstede-Aerdenhout 

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.

Nieuwe busroutes en haltes Connexxion
en het Spaarne Gasthuis. Hiervoor zijn nieuwe 
bushaltes gemaakt bij de entree van het Spaarne 
Gasthuis, de César Francklaan, de H.W. Mesdaglaan 
en op het Jan Miense Molenaerplein. Daarnaast 
stopt de bus op bestaande haltes van de 
Heemsteedse Dreef en het station Heemstede-
Aerdenhout.

Lijn 14 
De nieuwe route is: Hillegom station – Bennebroek 
– De Glip - Station Heemstede-Aerdenhout- station 
Haarlem- pont Buitenhuizen (heen en terug). In 
Heemstede zijn er nieuwe haltes bij de Linnaeushof 
en bij de Prinsenbrug op De Glip.
De dienstregeling van lijn 14 is zo gemaakt dat er 
ongeveer een half uur zit tussen lijn 4 en lijn 14 op 
het trajectdeel waar deze elkaar overlappen. 

Overige buslijnen
De andere buslijnen in Heemstede blijven dezelfde 
route rijden als nu, maar kunnen gewijzigde 
vertrektijden hebben. Kijk voor de actuele 
dienstregelingen en de reisplanner op 
www.connexxion.nl 

Bestuurlijke ervaring
U wilt graag uw bestuurlijke ervaring en expertise 
inzetten, organiseren en voorbereiden van 
activiteiten of u toeleggen op het secretarisschap? 
Er zijn diverse mogelijkheden bij onder andere 
Stichting Podia Heemstede, De Zonnebloem, 
Humanitas of de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek. We horen graag van u!

Gastheer/gastvrouw 
kunsttentoonstellingen
Het kunstfort te Vijfhuizen is op zoek naar 
vrijwilligers die een dagdeel per week gastheer/
gastvrouw willen zijn bij kunsttentoonstellingen. De 
taken bestaan o.a. uit het ontvangen van bezoekers, 
verkoop van kaarten en promotiematerialen.

Opvoedondersteuner
Als vrijwilliger bezoekt u gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. U biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. 

Aan de slag als vrijwilliger!
Vacature Top 3

De voorbereidingscursus hiervoor start binnenkort 
weer, meld u snel aan!

Vrijwilligerspunt op de weekmarkt 
13 september 2017
Kom in gesprek met ons op de weekmarkt aan de 
Valkenburgerlaan en laat u informeren over wat 
er nog meer aan vrijwilligerswerk te doen is in 
Heemstede!

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



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’.

Gemeente Heemstede zoekt: 

Inspecteur Bouw- en 
Woningtoezicht 

(36 uur)

Ben jij in staat om op een nauwkeurige en 
klantgerichte manier bouwinspecties uit te 

voeren? Sta jij stevig in je schoenen en ben je 
toe aan een volgende stap in jouw carrière? 

Dan zijn wij op zoek naar jou.

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 7 september 2017 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het 
  wijzigen van de bestemming 
  bedrijfsruimte naar woonruimte op 
  Cruquiusweg 116A - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften Hendrik 
Andriessenlaan
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit ‘lozen buiten 
inrichtingen’ maatwerkvoorschriften op aan 
Heijmans Wegen B.V. met betrekking tot het lozen 
van bemalingswater op het gemeentelijk riool aan 
Hendrik Andriessenlaan te Heemstede in de periode 
van 4 september tot en met 8 september 2017.

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 
31 augustus tot 12 oktober 2017 ter inzage:

- bij Omgevingsdienst IJmond. Maak telefonisch 
een afspraak op werkdagen tussen 09.00 uur en 
17.00 uur of via www.odijmond.nl

- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede, 
zie www.heemstede.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 12 oktober 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Irislaan 18, het bouwen van een dakverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017

- Jhr. Mr. J. Loudonstraat 13, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
189746, ontvangen 11 augustus 2017

- Bernard Zweerslaan 20, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
191026, ontvangen 14 augustus 2017

- Beelenlaan 50, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
191408, ontvangen 15 augustus 2017

- Burgemeester van Lennepweg 54, het plaatsen 
van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 2017

- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 
inclusief poorten en 1 berging. wabonummer 
191689, ontvangen 9 augustus 2017

- Nijverheidsweg 43, het kappen van een berk, 
wabonummer 189965, ontvangen 12 augustus 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 179486, ontvangen 24 juli 2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
afwijken bestemmingsplan
- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 179486, ontvangen 24 juli 2017 

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, ontvangen 19 juni 2017 

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 september 
2017 hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
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