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Team Gijs uit Heemstede fi etst voor Parkinson
Heemstede – Op zaterdag 
3 september is voor het der-
de opeenvolgende jaar ge-
fi etst voor Parkinson. Aan 
deze Bike4Parkinson in Lim-
burg deed een grote groep 
sportievelingen uit Heemste-
de en omgeving mee onder 
de naam Team Gijs, zelf Par-
kinsonpatiënt. Michael Boo-
gerd biedt in zijn Boogies Ex-
treme toertocht de mogelijk-
heid aan Parkinsonpatiën-
ten, zorgverleners en naasten 
om op de fi ets te stappen en
Parkinson de wereld uit te 
fi etsen. Het doel is om zo 
veel mogelijk geld op te ha-
len voor onderzoek op het 
gebied van Parkinson. Dit 
jaar stond alles in het teken 
van de ontwikkeling van de
online ParkinsonCoach. De 
ParkinsonCoach maakt het 
mogelijk om mensen met 

Parkinson thuis te begelei-
den en patiënten meer in-
vloed te geven op het eigen 
zorgproces. Zo belangrijk als 
bewegen voor mensen met 
de ziekte van Parkinson is,
zo belangrijk is het dat de 
zorg rondom Parkinson 
voortdurend in beweging 
blijft. Voor al deze ontwik-
kelingen en onderzoeken is 
geld nodig en de Bike4Par-
kinson zorgt voor een mooie 
bijdrage. Team Gijs heeft 
dankzij steun van vrienden 
en betrokkenen 6.500 eu-
ro kunnen doneren en in to-
taal heeft de fi etsactie 23.500 
euro opgebracht. De cheque 
is overhandigd aan profes-
sor Bas Bloem van het Rad-
boudumc in Nijmegen en het 
onderzoekteam van Parkin-
sonNet. Het was in alle op-
zichten een positieve dag en 

de deelnemers kijken nu al 
uit naar volgend jaar!
Onderzoek steunen, mee-
fi etsen of behoefte aan meer
informatie? Ga naar:
www.bike4parkinson.com.

Heemstede – De tuinenwedstrijd leverde dit jaar een groot aantal deelnemers op. Dank 
voor alle inzendingen! In de krant van volgende week wordt de uitslag bekendgemaakt. 
Gedurende die tijd is er best nog plaats om nog een inzending 
met alle lezers (en de jury!) te delen: de tuin van mevrouw Gie-
lens, woonachtig aan de Meer en Boschlaan. “Ik kan het niet 
laten”, zegt ze, “om een foto in te sturen van mijn geweldi-
ge tuin. Al 35 jaar knutsel en tuinier ik hier met zeer veel ple-
zier.” Ze licht verder toe in haar mail dat de tuin heel breed is:
17 meter!  De allerlaatste inzending, deze prachtige tuin.

Bonustuin

Heemstede – De tuinenwedstrijd leverde dit jaar een groot aantal deelnemers op. Dank 

Tuinenwedstrijd

Heemstede - Een Heem-
steeds succes aan tafel bij 
Matthijs van Nieuwkerk! 
De Wereld Draait Door 
(DWDD) heeft een nieuw 
panel boekpromotors dat 
nieuw uitgekomen boeken 
bespreekt. Dit seizoen is 
Arno Koek van boekhandel 
Blokker daarbij! Op dins-
dag 27 september komt 
het nieuwe panel voor het 
eerst bij elkaar.

Boekhandelaar 
Arno Koek 
in panel bij 

DWDD

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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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 11 september, 10u. 
in Oude Kerk: ds. A. Mo-
lendijk, dienst van Schrift 
en Tafel. Crèche (tot 4 jr) 
en Kinderkring (4 tot 12 jr).

www.pknheemstede.nl

Net als nummer 58 hebben 
ook de nummers 54 en 52 
van de Valkenburgerlaan een 
woonbestemming boven de 
winkels.

Op de iets onduidelijke toen-
foto uit de jaren 50 (fragment 
uit een ansichtkaart) zien we 
links nummer 50. Volgens 
advertenties uit het NHA zou 
daar Spijkstra’s groentehan-
del hebben gezeten. Wat de 
functie van het pand voor de 
jaren 50 is geweest, is ondui-
delijk. Voor de oorlog zat de 
zaak op nummer 32, maar 
ook nog op 1 januari 1948, 
volgens het adressenboek 
van Heemstede.
Volgens het adressenboek 
van 1 januari 1951 werd 
Spijkstra als fruithandel ver-
meld, op nummer 50. Wat 
wel weer bijzonder is, is dat 
in hetzelfde adressenboek 
een advertentie staat van 
Spijkstra’s aardappelen-, 
groente- en fruithandel (ei-
genaar H. A. Colijn) op Val-
kenburgerlaan 32. Het wordt 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (4)

nog gekker als hetzelfde 
adressenboek vermeldt: H.A. 
Colijn, fa Spijkstra, groente- 
en fruithandel, Valkenbur-
gerlaan 50. Een leuk puzzel-
tje dus.
In 1985 zijn er fl inke verbou-
wingen in het pand volgens 
bouwtekeningen van de ge-
meente Heemstede t.b.v. de 
apotheek. De apotheek zit er 
dus al meer dan 30 jaar.

Op de nufoto van Harry Op-
heikens van september 2016 
zien we het pand terug als de 
bekende ‘Apotheek Groenen-
daal’.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 11 september, 10u. 
Voorganger Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 11 september, 
10.00 uur
Ds T.Hop uit Hillegom

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

www.pknbennebroek.nl                     

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 

is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Heemsteedse in VPRO & Pupkin 
jeugdserie ‘Eng’
Heemstede - VPRO en Pup-
kin lanceren een nieuwe 
jeugdserie ‘Eng’ op TV. De 
eerste afl evering wordt uit-
gezonden op zondag 11 sep-
tember om 17.55 uur (NPO 
Zapp). Er is ook een Heem-
steedse actrice bij: Hanna 
van Straten. In Eng beleven 
jongens en meiden een di-
vers palet aan griezelige en 
bloedstollende avonturen.
Kinderen zullen gegaran-

deerd van begin tot eind op 
het puntje van hun stoel zit-
ten. ‘Eng’ vertelt in elke afl e-
vering een afzonderlijk ver-
haal van dappere kinde-
ren die hun angst overwin-
nen. De afl everingen zijn ge-
schikt voor kinderen vanaf
9 jaar. Binnenkort besteedt 
de Heemsteder meer aan-
dacht aan de Heemsteedse 
deelname door Hanna van 
Straten.

Bezoek Paviljoen Welgelegen 
tijdens Monumentendagen
Regio - Op zaterdag 10 sep-
tember en zondag 11 sep-
tember is het Noord-Hol-
landse provinciehuis, ook wel 
bekend als Paviljoen Welge-
legen, open voor publiek. Tij-
dens de Open Monumenten-
dagen kan iedereen een kijk-
je nemen in het paviljoen.
Het gebouw, ooit buiten-
plaats, kunstgalerij, paleis en 
museum is één van de mooi-

ste neoclassicistische gebou-
wen in Nederland en heeft 
een boeiende geschiedenis. 
De historische tentoonstel-
ling ‘Welkom in Welgelegen’ 
laat een groot deel van die 
geschiedenis zien.
Openingstijden: zaterdag 10 
september van 10.00 uur tot 
17.00 uur en zondag 11 sep-
tember van 12.00 tot 17.00 
uur. 





Column 

Een brief van de postbode
Towns, gordijnen, en steen

In het Middel-Nederlands betekende het 
(oorspronkelijk Keltische) woord ‘tun’ (tuin) 
een afscheiding, of een omheining; dus een 
hek, een schutting, of een muur of zo. Ook 
nu nog is in sommige van onze zuidelijke 
dialecten een ‘tuin’ bijvoorbeeld een heg. 
Maar voor de meeste Nederlanders is een 
tuin al een paar eeuwen niet de omheining 
zelf, maar een stuk(je) land binnen die om-
heining. Net als voor de Engelsen, trouwens; 
zij noemden een gebied omgeven door 
stadsmuren een ‘town’. 
Het Franse woord ‘jardin’ doorliep ooit pre-
cies dezelfde ontwikkeling. Het komt van 
het Germaanse ‘gard’, eveneens voorouder 
van het Engelse ‘garden’ en ons ‘gaard(e)’ 
(als in ‘wijngaard’). Inmiddels betekenen al 
deze woorden ‘tuin’, in onze zin des woords. 
Maar ‘jardin’ heeft nog meer familie in het 
Nederlands. Deze neef is nog steeds in ge-
bruik als woord voor een afscheiding, maar 
waarschijnlijk ongeveer de laatste die we 
zouden verwachten, namelijk een ... gordijn! 
Ja ja, taal staat voor niks.

Omdat onze tuinen niet meer zijn wat ze 
vroeger waren, dekt het woord tuin tegen-
woordig ook wat ikzelf meer een ‘pleintje-
aan-huis’ vind. In de afgelopen zes maan-
den zijn er in mijn wijk wel tien van zulke
nieuwe ‘tuinen’ aangelegd. Zelfs is nu hier-

voor het eer-
ste aangren-
zende ge-
meenteperk 
aangekocht, 
kaalgehaald 
en mee-om-
heind. 
 
Mensen doen dat niet om asociaal te zijn. 
Een wijkbewoner zei zelfs laatst tegen mij 
dat het maar goed was dat zíjn dichtgeleg-
de achtertuin achter zijn schutting lag, ‘want 
dan had ik er geen last van’. Maar het is niet 
de aanblik waar het mij om gaat. Het gaat 
mij om de invloed van alle verstening op 
de natuur. Losse potten met planten vrolij-
ken de boel wel op, maar een half verdroog-
de en verhongerde boom in de stoep naast 
een ‘pleintje-aan-huis’ kan niet eten en
drinken uit een neergezette plantenpot.
En bijen worden niet gelukkig van zwaar
bespoten bloemen uit een tuincentrum. En 
zodra ook wij de extreme hoosbuien krijgen 
die half Nederland al gehad heeft, kan al dat 
water nergens meer de grond in. 

Maar, dit alles gezegd hebbend, in míjn wijk 
is natuurlijk nooit álles kommer en kwel. Dus 
volgende week lichtpuntjes. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Mensen doen dat niet om asociaal te zijn. 

-

Wanneer zal het weer echt 
groot feest zijn?

Al Hajj is een belangrijk jaarlijks evenement voor moslims 
van alle stromingen. Als het mogelijk is, gaat een goede 
moslim 1 x in zijn of haar leven op bedevaart naar Mekka 
in Saoedi-Arabië. Dit is een van de vijf pijlers van de islam, 
naast bidden, vasten tijdens Ramadan, alleen Allah aanbid-
den  en Alzakaat, het geld geven aan arme mensen. Men-
sen ontmoeten elkaar daar op bepaalde dagen van het jaar 
voor het uitvoeren van riten en rituelen met hun symboli-
sche en spirituele betekenissen.
Sommigen geloven dat Al Hajj alle zonden weg wast en 
je zult daarna je leven beteren. Het belangrijkste wat ze 
doen, in Mekka, is staan op de berg Arafat. De volgende 
dag wordt een schaap geofferd en het vlees wordt uitge-
deeld aan familieleden, buren en armen.
Deze eerste dag van het grote of offerfeest zal dit jaar 
maandag zijn, afhankelijk van wanneer Ramadan is ge-
eindigd. In Islamitische landen zijn er dan vier vrije dagen, 
waarop men op bezoek gaat bij vrienden, buren en familie. 
Er horen speciale snoepjes bij.
Nieuwe kleding, vooral voor kinderen. Maar ook volwasse-
nen doen hun best er op hun mooist uit te zien. Ook krijgen 
de kinderen geld om uit te geven aan leuke dingen. Vrou-
wen hoeven niet te koken, men gaat buitenshuis eten. Er 
zijn ook regels over cadeautjes geven aan elkaar.

Sinds de oorlog in Syrië wonen de meeste families ver-
spreid over de wereld. Vele families hebben familieleden 
verloren. Bij zulke gelegenheden voelt men de verliezen ex-
tra. Maar ook de mensen zoals wij, die al een aantal jaren 
uit hun vaderland weg zijn, voelen bij deze feesten het gro-
te verschil met het oude leven. Onze agenda verandert niet. 
School gaat door, studie gaat door. 

Ons leven is op psychologisch, economisch en sociaal vlak 
nog niet stabiel en we kunnen niet honderd procent genie-
ten van het grootste feest van het jaar. Het is anders dan 
een verjaardag vieren, want dat de-
len we met Nederlanders. 

Wanneer zal het weer een echt 
groot feest zijn?

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Na het beginstuk van het laantje – incl. de spoorwegover-
gang – is er een (oud) vervolg in westelijke richting – naar 
Alverna en de Boekenroodeweg toe - en een (nieuw) ver-
volg in noordelijke richting, naar de Constantijn Huygen-
slaan toe.
Aan het begin van het oude vervolg staat een verweerd 
bord: ‘Eigen weg’. Dit oude vervolg ziet er goed onderhou-
den uit. Hebben de bewoners daarvoor gezorgd?
Het beginstuk en het nieuwe vervolg (naar het noorden 
toe) zijn in ieder geval openbaar. Zie ook de uitspraak van 
de Raad van State hierover.
De bewoners hebben niet de ‘eigen weg’ – het oude ver-
volg – geblokkeerd maar het openbare beginstuk daarvóór. 
Anders zouden zij immers zelf hun woningen niet meer 
kunnen bereiken.
Dat is een onrechtmatige daad. En dat is onder omstan-
digheden – nl. indien dit gevaar oproept voor de verkeers-
veiligheid – zelfs een misdrijf (art. 162 Wetboek van straf-
recht).
Het gemeentebestuur is verplicht om daar tegen op te tre-
den, totdat eventueel besloten wordt om de openbaarheid 
van het beginstuk op te heffen.

Indien zo’n besluit echter op korte termijn zou worden ge-
nomen zonder dat de illegale blokkade is opgeheven, houdt 
dat het belonen van onrechtmatig gedrag in, het capitule-
ren voor eigenrichting. Dat levert dan een aansporing aan 
anderen op om eveneens illegale eigenrichting te gaan toe-
passen, om bijvoorbeeld ook elders in Heemstede de eigen 
woonweg eigenmachtig af te sluiten ‘vanwege de kinderen’.
 
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede

Het Laantje van Alverna: 
waarheid en recht

Lezerspost Jong talent met 
een missie
Heemstede - KNNV Uitge-
verij maakt een droom waar 
van een jong meisje met een 
passie voor dieren en na-
tuur. Lian Kandelaar (10 jaar) 
uit Heemstede wil graag iets 
doen voor bedreigde die-
ren en daarom schreef ze het 
boek ‘Missie Red de Dieren’: 
vijf spannende verhalen over 
bedreigde dieren. Het boek 
is niet alleen spannend maar 
ook leerzaam. Een leesboek 
voor kinderen vanaf 8 jaar.  
Lian Kandelaar (10 jaar)is dol 
op dieren en natuur. Ze wil 
graag iets doen om bedreig-
de dieren te helpen. Daarom 
schreef ze dit boek. De op-
brengst geeft ze aan het We-
reld Natuur Fonds.
Op zaterdag 10 september 
wordt het boek om 14.00 uur 
gepresenteerd bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. De toegang 
is vrij.
www.boekhandelblokker.nl

Heemstede
18 augustus t/m 1 september 2016

 
Geboorte

 20-08-2016  Resa E. van der Putten

Huwelijk
 18-08-2016 Bram L.M. Chlon & Fakhteh Farahani
 19-08-2016 Remco de Loos & Joëlle N.R. Versteege
 19-08-2016 Hilmer F. Roos  & Sanne J.M. Wilshaus
 24-08-2016 Petronella G. Staal &
  Sebastianus H.P.M. Pellemans
 26-08-2016 Jeroen Esselmann & Vanessa E. Leigh
 26-08-2016 Bas van Wees & Amanda Scheffer
 26-08-2016 Peter Giesbergen &
  Margaretha J.M.C. Poelgeest
 27-08-2016 Dinh D. Pham & Kim Q. Tran
 29-08-2016 Johannes S. Verbeek &
  Adriana T.L. Warmerdam
 01-09-2016 Ammar Azmi & Nermien Abbosh

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Heemstede – Van de Herfstlaan door naar de Manpad-
slaan. Daar vind je geschiedenis… en een watergang die 
daar prima bij past. Ook zo’n schilderijwaardige aanblik: 
veel groen met zicht op de locatie huize Manpad. Wie 
langs de ‘naald’ doorloopt langs het water komt vanzelf 
bij de Leidsevaart. Het blijft een leuk laantje… Landelijk,  
maar de vrachtwagens die hier bedrijven aandoen passen 
minder goed in dit beeld. (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (16)

     WAAR IS DIT? ???

Ken je woonplaats
Heemstede – Het bleek 
toch moeilijker dan ge-
dacht, het beeld of liever 
gezegd een fractie daar-
van, vorige week in deze 
rubriek. Het stenen beeld 
‘Venus (Aphrodite) met 
haar zoon Cupido (Eros) 
is eigenlijk veel te mooi 
om in detail af te drukken. 
Het staat bovendien in een 
prachtig bloemenperk. 

Deze keer geen bloem te 
zien. Wel een detail van 
een beeldbepalend Heem-
steeds bouwwerk. Als u
déze niet raadt…! 
(dit was de laatste afl evering 
van ‘Ken je woonplaats’).

Wat een voorrecht om te wonen in het groe-
ne Heemstede. Neemt u bijvoorbeeld eens 
een kijkje aan het Zeekoetpad. Desge-
vraagd vertellen ze je bij de gemeente dat 
dit een ‘wilde’ berm is. En of ze ook gelijk 
hebben. Schitterende, manshoge brand-
netels en overig onkruid aan weerszijden 
van dit pad, zo ver je oog kan rijken. Brand-
netels die zelfs het zicht op de afvalbak-
ken, bestemd o.a. voor het opruimen van de
hondenhopen, ontnemen. 

En wat te denken van de woeste schoonheid 
van het riet in de vaartjes in het Vogelpark. 
Je adem stokt in de keel. Daar is tenminste 
over nagedacht! Denk je dat dit riet onder-
houden moet worden? Ben je gek, je zou 
immers het water zelf kunnen zien!

En dan de voortvarende aanpak van de voor-
jaarsstorm van dit jaar. Meteen ook maar al-
le bomen aan de Houtvaartkant omver ha-
len, ook de gezonde exemplaren, om ver-
volgens tot herplanting over te gaan van la-
ge heesters die verder in het jaar overwoe-
kerd worden door eerdergenoemd onkruid, 
waardoor bij het regulier onderhoud - de 
plantsoenendienst komt toch al gauw 1x per 

jaar langs - niet alleen het onkruid maar ook 
de zojuist geplante heesters worden wegge-
maaid. Geniaal toch?

Kijk, daar kunnen ze bij de Gemeente Bloe-
mendaal nog een puntje aan zuigen. Zo’n 
2-wekelijks, keurig gemaaid gazon aan de 
overkant van de Houtvaart. En dat stomme 
geschoffel daar. Wie bedenkt nou zoiets?
Zo truttig, zo burgerlijk. 

Dan zijn er nog enkele burgers die de euve-
le moed hebben de gemeente te vragen of 
er wellicht een aanplant aan de Roerdom-
plaan mogelijk is. Of anders enkele bloem-
bakken. Stel je voor, dat ontneemt toch het 
zicht op alle beton?

Een zucht van ontroering ontsnapt eenie-
der als je toch denkt aan al het fraais dat de
gemeente ons op dit gebied schenkt. En
uiteraard wil je daar graag door de gemeen-
telijke heffi ngen aan meebetalen.

Wonen in het Groene Heemstede wie wil dat 
nou niet?

W. van der Meer, Heemstede

Botanische hoogstandjes in Heemstede

Lezerspost

Heemstede - Nog even de zomer in je tuin voor dat het 
herfst wordt: daar zorgt de zonnebloem wel voor. Het is 
een zomerbloem die wel twee tot drie meer hoog kan 
worden. Zaaien doe je in april. Hij bloeit van augustus tot 
wel in oktober. Houdt natuurlijk van een zonnig plekje. 
Vergeet niet een stok om steun te geven, hij zou het no-
dig kunnen hebben, af en toe een beetje mest zal de zon-
nebloem zeer op prijs stellen. Eenmaal uitgebloeid, kun je 
de bloem drogen waarna de zaden volgend jaar de grond 
in kunnen. Ook zeer decoratief in een vaas. 
Deze zonnebloem is gespot op de Herenweg.

Nazomeren met de zonnebloem

Zomerfoto 
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Heemstede in ‘Klare Lijn’
Heemstede - Eric J. Coolen 
(Haarlem, 1965) is illustra-
tor en ontwerper/maker van 

boeken, beelden, gevelste-
nen en glas-in-loodramen. 
Hij won in 2013 de Kunst-

en Cultuurprijs (publieks-
prijs) de Olifant en ontving 
in 2015 de Penning van Ver-
dienste.
Eric exposeert vanaf heden 
tot eind oktober in het Heem-
steedse Raadhuis. De exposi-
tie bestaat uit 12 ‘Klare Lijn’-
illustraties van Heemsteedse 
locaties die op Eric als kind 
veel indruk maakten (Erics’ 
moeder komt uit Heemstede).  
Bij de expositie verschijnt
tevens een Heemstede ver-
jaardagskalender waarin alle 
illustraties staan afgebeeld.
Meer informatie:
www.ericjcoolen.nl.
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Heemstede - Dementie 
is een hersenaandoening 
waarbij je langzaam maar 
zeker geheel afhankelijk 
wordt van de zorg van an-
deren. De meest bekende 
vorm is de ziekte van Alz-
heimer. In Nederland lijden 
ruim 250.000 mensen aan 
dementie. Gelukkig kunnen 
de meeste dementeren-
den thuis wonen, maar voor 
partners en kinderen is het 
vaak een zware last. Niet al-
leen omdat het gedrag van 
de dementerende verandert 
en lastig kan zijn, ook omdat 
je als mantelzorger je part-
ner, vader of moeder lang-
zaamaan verliest en schuld-
gevoelens op de loer liggen.
 
Dementie kan niet worden 
genezen en dat is een nare 
boodschap. Toch zijn er op-
lossingen! Niet in de zin van 
genezing, wel alledaagse en 
praktische oplossingen voor 
thuis. Meestal is het moge-
lijk om op waardige en res-
pectvolle wijze met moei-
lijk gedrag om te gaan, om 
mensen met dementie actief 
te houden en te betrekken 
bij alledaagse activiteiten en 
om thuis een veilige omge-
ving te creëren.

 

Home Instead Thuisservice 
Zuid-Kennemerland heeft 
de gratis cursus ‘Omgaan 
met dementie’ ontwikkeld. 
In twee bijeenkomsten van 
2,5 uur komt aan bod:
•  Wat is dementie;
•  Omgaan met gedragsver-

anderingen;
•  Betrekken bij alledaagse 

activiteiten;
•  Het werken met een le-

vensboek;
•  Waardigheid, respect en 

veiligheid.
 
De cursus wordt kosteloos 
aan familieleden en man-
telzorgers geboden. Tijdens 
deze cursus leert u veran-
derd gedrag begrijpen en u 

uw gedrag af te stemmen op 
uw dierbare. 
 
Deel 1 van deze cursus vindt 
plaats op donderdag 6 okto-
ber, van 18.30 tot 21.00 uur. 
Op donderdag 13 oktober 
vindt deel 2 plaats van 18.30 
tot 21.00 uur. 
Locatie: Home Instead 
Thuisservice Zuid-Kenne-
merland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. U bent van har-
te welkom.
 
Aanmelden via:
info@homeinstead.nl
of 023-8200392.
Meer info op:
www.homeinstead/zuid-
kennemerland.nl

Uitnodiging Home Instead:
Cursus ‘Omgaan met dementie’ 

Met Juf Rozemarijn toontje hoger zingen
Heemstede  - Als kind in-
strueerde Rozemarijn Tim-
mer uit Heemstede al ieder-
een om op te letten wat ze 
bedoeld had. Optredens tus-
sen de schuifdeuren thuis en 
de familie mocht  genieten 
van de dans en de zang van 
Rozemarijn. Ze volgde the-
ater- en muzieklessen, ging 
naar het conservatorium in 
Arnhem en kreeg zo ook de 
lesbevoegdheid waarmee ze 
op scholen zanglessen kon 
geven. Later werd dit Haar-
lem, daar begon ze met les-
sen aan kinderen en ook ou-
deren. Vader met zoon, moe-
der en dochter. Tot ze Heem-
stede ontdekten. Meervoud 
want ze vielen beiden op 
een huis aan de Fazanten-
laan wat ze nu opknappen 
naar hun wensen. Om thuis 
zang- en muzieklessen te ge-
ven en te genieten van het 
prachtige uitzicht op de wei-

landen bij de Ringvaart waar 
de ooievaars wonen. Juf Ro-
zemarijn geeft les aan kinde-
ren vanaf 10 jaar. Dan is de 
stem er klaar voor om echt te 
leren.  Kinderen willen graag 
zingen, bewegen, dansen, 
maar dat mag je best wat 
sturen. Zingen wat je wilt, 
Beatles, Queen of Ramses 
Shaffy waar ze gek op is, wie 
niet trouwens! Kijk omhoog,  
Sammy... Teksten zijn heel 
belangrijk, veelal erg mooi 
en soms zelfs poëtisch. Mis-
schien wil je wel Franse 
chansons zingen waar Ro-
zemarijn op afgestudeerd is. 
Bij Juf Rozemarijn is dat niet 
moeilijk, laagdrempelig bij 
haar thuis, beetje doorzetten 
als het wat moeilijker wordt. 

Spelen met muziek
Staat uw kind te dansen in 
de woonkamer? Zingt hij of 
zij altijd mee met de radio? 

Geef uw zoon of dochter dan 
nu op voor de cursus `Spelen 
met Muziek`. Tijdens de mu-
zieklessen van Juf Rozema-
rijn in Heemstede maken kin-
deren kennis met verschil-
lende facetten van muziek. 
Liedjes zingen, gebruik ma-
ken van kleine instrumenten, 
luisteren naar verschillende 
soorten muziek en dansen 
natuurlijk volop! Er wordt ge-
werkt aan de hand van ver-
schillende thema’s zoals die-
ren, het circus of feest!, 
Elke laatste les van een the-
ma is een open les waar de 
kinderen laten zien èn horen 
wat ze geleerd hebben. Maar 
tijdens deze les mogen de 
ouders, broers en zusjes na-
tuurlijk gewoon meedoen. Ie-
dereen kan zingen, een toon-
tje hoger halen doe je bij Juf 
Rozemarijn, die in de Vogel-
buurt de uitdaging aangaat 
met iedere zangvogel.

Kijk op de website:
www.jufrozemarijn.nl en mail 
dan even naar: inschrijving@
jufrozemarijn.nl .
Ton van den Brink

Buurtbemiddeling 
Heemstede: 26 zaken

Heemstede - In 231 gemeenten kunnen bewoners een 
beroep doen op buurtbemiddelaar. Volgens de jaarlijkse 
benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) kwamen in Heemstede 26 zaken bin-
nen. Het ‘oplossingspercentage’ was 79%. 
Buurtbemiddeling vergroot de leefbaarheid en veilig-
heid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen 
buurtgenoten. Burenruzies en conflicten in de buurt wor-
den opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis ko-
men bemiddelen.
De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk ver-
anderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluids-
overlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en 
overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast 
van dieren zorgt voor veel klachten. 
Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bij-
voorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt 
de laatste jaren toe.
De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten op-
zichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 
4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie 
als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoor-
delijkheid van bewoners stimuleren. Buurtbemiddeling 
Heemstede is onderdeel van MeerWaarde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
coördinator via 023 569 8883,
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Theeconcert door 
Kamermuziek Ensemble
Heemstede - In de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede begint op zondag 18 september de eer-
ste van een reeks theeconcerten. Het K4 Kwartet bijt het 
spits af. Belangstellenden zijn welkom om 15.00 uur.Dit 
Kamermuziek Ensemble heeft in 2014 een prachtig con-
cert gegeven en ook nu weer staat er een mooi program-
ma op de lessenaar. Het gehele programma duurt een 
uur en bevat de werken Kwartet Op. 44 no. 1 van F. Men-
delssohn, het Adagio en Allegretto van Shostakowitsch 
en Kwartet Op. 59 no. 3 van Beethoven. et K4 Kwartet be-
staat uit Francien Karsten en Geerten Kooi, viool, Kees 
Koerts, altviool en Piet Kwant, cello. Toegang gratis; wel 
een deurcollecte. Na afloop is er koffie in de Pauwehof.
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Menu De Heemsteder
GEMARINEERDE ZALM

Rode biet, venkelsalade, aardappel-mierikswortel poffertje, 
kruiden koekjes 

***
GEBRADEN RUNDERFILET

Aardappel-groententaart, gerookte tomaat, geroosterde 
courgette, rode wijn-dragon jus 

of
GEGRILDE ZEEBAARS

Geroosterde peengroenten, aardappelmousseline,
groene kruiden beurre blanc

***
COUPE ZOCHER

Gemarineerd roodfruit, vanilleroom, hazelnotenijs

Van €29,- voor €25,-

Bar & Kitchen Zocher:
spontaan, stoer, welkom

en eerlijk eten
Regio – Je hebt restaurants die er 
gewoon om vragen gevonden te 
worden. Zo’n restaurant is Bar & Kit-
chen Zocher, dat op zichzelf staat en 
waar je zo naar binnen stapt. Thuis 
voelen doe je er snel: het is stijlvol 
en hip ingericht, spontaan gastvrij 
en eerlijk qua ambiance en eten. 
De ambachtelijk bereide gerechten 
zijn herkenbaar en knipogen naar 
lokaal hoogwaardige producten 
rond Haarlem. Het restaurant aan 
Baan 7 (Houtplein) zit aan de gevel 
van het Carlton Square hotel, maar 
is allesbehalve op alleen hotelgas-
ten gericht. Integendeel: het is een 
publiekstrekker pur sang, waar een 
diversiteit aan gasten graag te-
rugkeert: een Haarlemse ontmoe-
tingsplek om van te genieten. Een 
gesprek met general manager Ar-
win Paulides en chef-kok Bastiaan 
Koenders.
Arwin: “Zocher was een beroemde 
landschaps- en tuinarchitect hier in 
de omgeving, een Haarlemmer met 
een Bourgondische leefstijl. Zijn villa 
ligt hier op steenworp afstand nabij 

Paviljoen Welgelegen. Juist de com-
binatie van deze mooie omgeving 
waarvoor hij veel heeft ontworpen 
en zijn liefde voor goed eten die 
Haarlem tot een culinair hoogtepunt 
maakt, verklaart de keuze van onze  
restaurantnaam.” Bastiaan: “Je kunt 
de keuken van Zocher omschrijven 
als robuust en stoer, waarin eer-
lijke producten en ingrediënten uit 
deze omgeving zijn verweven. We 
bereiden alles in een open keuken. 
Zo gebruiken wij biologisch spelt-
brood van Van Vessem, dat wordt 
gebakken in Spaanse steenovens. 
In Ter Aar lopen onze eigen koeien 
van een lokaal ras in de wei waar 
wij ons rundvlees van betrekken. 
Worsten komen van de ambachte-
lijke charcuterie Olijck. En natuurlijk 
wordt er gebruik gemaakt van de 
Haarlemse Jopenbieren in onze 
keuken, waar wij onze uien compote 
in bereiden. We hebben onze eigen 
huisgemaakte frieten. De gerechten 
op onze kaart zijn toegankelijk en 
terug te defi niëren naar hun volle 
smaak en oorsprong. Dat maakt 

onze keuken, oprecht en eerlijk, ook 
qua prijs. We bieden aantrekkelijke 
menu’s aan, zoals een driegangen 
welkomstmenu voor 25 euro in 
plaats van 29 euro in de maanden 
september en oktober. Naast de 
vaste à la carte gerechten, kijken 
we ook naar de seizoenen, waarop 
wij onze seizoenspecials baseren. 
Juist hierdoor heeft restaurant Zo-
cher veel te bieden en neemt het 
een unieke plaats in culinair Haar-
lem, waarbij laagdrempeligheid 
centraal staat.” Arwin vult aan: “Zo-
cher is eigenlijk de huiskamer van 
het hotel, hoewel het in deze nieu-
we opzet hiervan veel losser staat. 
We horen nu regelmatig van gas-
ten dat ze niet wisten dat er ook een 
hotel bij het restaurant hoort. Dat is 

een andere beleving dan vroeger, 
waarbij het restaurant niet los werd 
gezien van het hotel. Dat werkte 
drempelverhogend en weerhield 
vaak gasten van buiten het hotel 
naar binnen te stappen. Met deze 
trendy opzet is dit nu niet meer het 
geval, waardoor het restaurant veel 
toegankelijker is en een open uit-
straling heeft.”
Bar & Kitchen Zocher
Baan 7, naast parkeergarage
Houtplein in Haarlem.
tel. 023-5319091
Dagelijks geopend van 07.00 tot 
01.00 uur (keuken open tot 23.00 
uur). Meer informatie op:
www.zocherhaarlem.nl. 

Bart Jonker

Reserveren kan telefonisch of via de website, graag vermelden dat het 
om de “HEEMSTEDER LEZERSAKTIE” gaat. Geldig t/m 31 oktober 2016
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Heemstede - Stralend weer, 
stralende kinderen, stralen-
de ouders, kortom, een we-
derom geslaagde Open Dag 
bij RCH op 31 augustus. Er 
was een geweldige groep 
van meer dan 50 kinderen. 
Niet alleen veel leden, maar 
ook zij, die hun eerste voet-
balpassen op de RCH-velden 
gaan doen en, daar is het ook 
om te doen, potentiële le-
den kennis laten maken met 

RCH. De een wat schuchter, 
de ander al wat skills tonend 
aan pappa en mamma. Bal-
technieken, positiespelletjes, 
teamspelletjes en skills ma-
ken stond er op het program-
ma en dat werd naar har-
tenlust gedaan. De kinderen 
kregen het er warm van en 
dat was het al door het heer-
lijke zonnetje, maar uiteraard 
was er voor een drankje ge-
zorgd.

Negentigjarige VEW springlevend
Heemstede - Saamhorig-
heid, familiegevoel en met 
plezier de voetbalsport be-
drijven, dat ademt VEW. 
Na een ontmoeting met voor-
zitter Harry Wierda en Ger-
ben Jukema, één van de mo-
toren achter het aanstaan-
de jubileum, doet je beseffen 
dat het zó ook kan. Weg van 
de hectiek van het topvoet-
bal. Weg van de overtrok-
ken aandacht voor de top die 
ons zo vaak de wenkbrauwen 
laat fronsen. VEW werkt in de 
luwte, al wil dat niet zeggen 
dat er geen prestaties wor-
den geleverd. In de afgelo-
pen voetbaljaargang werd 
het kampioenschap van de 
vierde klasse behaald. Daar-
mee speelt VEW dit jaar een 
niveau hoger dan de drie an-
dere Heemsteedse vereni-
ging. Het kon niet mooier zijn 
dan in het jubileumjaar in de 
derde klasse uit te komen. 

In alle rust werkt de vereni-
ging aan het behoud en het 
uitbouwen van stabiliteit. Het 
sleutelwoord daarbij is al-
le leden betrekken en bin-
den bij hun club. Vanaf het 
jaar van de oprichting (1926) 
is de aantrekkingskracht van 
Volhardt En Werkt (VEW) 
een familieclub te zijn. Nog 
steeds spelen er leden van 
wie de vaders en grootva-
ders ook het VEW-shirt droe-
gen. Van oorsprong stamt de 
club uit Haarlem, waar tot 
1935 werd gespeeld. Via ter-
reinen aan de Glipperweg, 
de Wagenaarkade en tijdelijk 
bij HBC vond VEW een de-
finitieve plek op het Heem-
steedse sportpark. Het com-
plex en het clubhuis worden 
gedeeld met HFC Heemste-
de. VEW bespeelt de velden 
op de zaterdagen en Heem-
stede op de zondagen.
Het is tijd voor een feestje en 

dat mag best als je 90 jaar 
oud wordt, in het geval van 
VEW 90 jaar jong. Voor de le-
den wordt van alles georga-
niseerd. Bingo, kaarten, zo-
merkampen voor de jeugd en 
wijnproeverijen komen ge-
durende het seizoen voor-
bij. Alles draait om de sfeer, 
die vooral door de leden zelf 
wordt gemaakt. De vrijwilli-
gers zorgen dat de zaak soe-
pel blijft draaien. “We storten 
ons niet in avonturen waar-
van de uitkomst niet zeker 
is. Financieel zijn wij kern-
gezond en dat willen we zou 
houden”, benadrukt Harry 
Wierda.
Voor het aanstaande jubi-
leum dat zaterdag 10 sep-
tember groot wordt ge-
vierd heeft Gerben oude 
wetenswaardigheden, foto’s 
en clubartikelen verzameld. 
In de bestuurskamer zal ge-
durende het jubileum een 
tentoonstelling worden in-
gericht. Leden en oud-leden 
zijn van harte welkom op de 
receptie die zeker het karak-
ter van een reünie zal krijgen. 
Wethouder Nieuwland komt 
op bezoek om de club, na-
mens de gemeente, te felici-
teren.
De avond wordt afgesloten 
met een barbecue en feest 
waar Trafassi zal spelen. Hun 
grootste hits “Wasmasjien” 
en “Lik maar aan mijn lol-
ly” zullen niet ontbreken. De 
250 leden staan in de start-
blokken. Samen met de oud-
leden en genodigden een 
prachtig gezelschap. Nog 
10 jaar te gaan tot VEW een 
eeuw bestaat. Dat gaan ze 
zeker halen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma 
haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het 
behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelf-
sprekend. Vanaf nu kan dit echter bij HBC Gymnastics! 
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de 
grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze perio-
de komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de 
hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament 
is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteld-
heid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overge-
wicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speel-
se manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdi-
ploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cog-
nitieve ontwikkeling.
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnas-
tiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband 
aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 
en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan 
ook ambassadeur van het Beweegdiploma. Het Beweeg-
diploma bestaat uit twee lessenseries: Beweegdiploma 1  
(leeftijd 2-4 jaar) van 15 lessen.
De lessen vinden plaats op woensdagmorgen in de gym-
zaal van de Valkenburgschool, aan de Cruquiusweg 42 
in Heemstede. Het eerste lesuur is van 9.30 tot 10.15 uur. 
(bijna vol) Het tweede lesuur is van 10.30 tot 11.15 uur. 
De kinderen worden begeleid door een eigen ouder, op-
pas of andere volwassene.  
Meer informatie bij Monique Marchand, 023-5243475 
of monique@marchandweb.nl. Meer informatie over het 
nijntje Beweegdiploma leest u ook op:
www.hbcgymnastics.nl.

Nu bij HBC Gymnastics:
Speciaal voor uw kind(eren): 
het Nijntje beweegdiploma

Open Dag RCH weer een succes
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VEW wint verrassend
eerste wedstrijd in 3e klasse
Heemstede - Voetbalclub 
VEW heeft zijn eerste wed-
strijd in de 3de klasse verras-
send met 1-4 gewonnen van 
Blauw-Wit Beursbengels uit 
Amsterdam.
VEW kende een uitstekende 
voorbereiding. De club aan 
de sportparklaan verloor zo-
wel voor de beker als voor de 
Haarlems Dagblad Cup geen 
enkele wedstrijd. VEW heeft 
afgelopen zomer opnieuw 
een toeloop gehad aan nieu-
we spelers van onder andere 
RCH en VVC. De VEW-selec-
tie bestaat inmiddels uit 50 
spelers en de nieuwe trainer 
Andre Markus kon dan ook 
over 18 gelijkwaardige spe-
lers beschikken. 
De eerste serieuze test was 
geen makkelijke. De tegen-

stander had vorig seizoen op 
een haar na promotie naar 
de 2de klasse gemist en be-
schikte over een sterk mid-
denveld en een levensge-
vaarlijke voorste linie.  Dat 
was ook te zien aan het be-
gin van de wedstrijd waar 
Blauw wit Beursbengels de 
bovenliggende partij was. 
VEW verdedigde goed en 
bleef mede door goed kee-
perswerk  van VEW doelman 
Ruben Pleijster makkelijk op 
de been. Helaas moest VEW 
toch de 1-0 incasseren toen 
een middenvelder doorkwam 
en de VEW-doelman met een 
mooie lob kansloos liet. VEW 
bleef ondanks dat goed in de 
organisatie spelen en creëer-
de kansen via Rick den Hol-
lander en Niels Dekker. In de 

34e minuut claimde VEW een 
strafschop maar de scheids-
rechter zag het anders. Na 
een motiverend praatje van 
de VEW-trainer die zijn ploeg 
goed had zien voetballen, 
startte VEW voortvarend. In 
de 49ste minuut was het na-
melijk gelijk. Na een goede 
opening van Jordy de Gier 
was het Michiel Dekker die 
een afgemeten voorzet gaf 
op Jeroen Veltenaar. Deze 
VEW-speler twijfelde of hij de 
bal met het hoofd of met de 
voet zou inschieten. Uitein-
delijk werd het geen van bei-
de. Maar via het dijbeen rol-
de de bal tergend langzaam 
in het doel. De keeper van 
Blauw Wit raakte daarbij ge-
blesseerd en moest helaas 
worden vervangen. VEW ging 
na dit doelpunt nog beter 
spelen. Dit leidde in de 56e 
minuut tot een doorbraak van 
spits Jeroen Veltenaar na een 
perfecte steekbal. De spits 

kwam oog in oog  met de 
2de keeper maar schoof de 
bal beheerst door zijn benen; 
1-2. VEW kreeg hierdoor nog 
meer vertrouwen in een goe-
de afloop. Even later kreeg 
VEW een penalty. Nieuwko-
mer Robin Peters liet de kee-
per kansloos.;1-3. Het werd 

in de 89ste minuut zelfs nog 
1-4. Een steekpass van Robin 
Peters bereikte Michiel Dek-
ker die 1 op 1 met de kee-
per zette, een niet te missen 
kansje voor deze spits. Ko-
mende zaterdag wordt het 
jubileum gevierd maar over 
twee weken wacht VSV uit. 
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Heemstede – Het is nog 
boffen met het warme weer 
dat in Heemstede rondwaart. 
Dan wordt een zomers glaas-
je wijn snel ingeschonken. 
Goede wijn behoeft geen 
krans. Maar wat is nu een 
lekkere zomerse wijn om van 
te genieten? De Heemsteder 
gaat enkele wijnhandels pei-
len en vraagt naar de idea-
le zomerwijn. Deze week een 
gesprek Maarten de Koning 
van Wijnhuis Heemstede aan 
de Zandvoortselaan 165.

Maarten de Koning: “Ik heb 
besloten twee wijnen on-
der de aandacht te brengen: 
een witte en een rode. Er zijn 
best een legio aan mooie zo-
merwijnen. Deze witte bij-
voorbeeld, de Basa Rueda uit 
2015. Een Spaanse wijn die 
dezelfde vurige passie en ac-
centen van het land al in zich 
heeft. Deze Basa Rueda komt 
van het wijn huis Compañia 
de Vinos Telmo Rodrigues en 
is gemaakt van de Verdejo 

druif, typisch Spaans en die 
sinds de elfde eeuw al wordt 
geteeld. Deze wijn smaakt 
fris en is een goede door-
drinkwijn voor op het terras 
en bij salades. De wijn heeft 
een stuivende geur van pas-
sievrucht en peer, maar bevat 
tevens accenten van venkel 
en een hint van mineralen. 
In de mond is deze wijn ele-
gant, met een bepaalde ron-
deur. Sappig, fris en droog in 
de afdronk.
Maar ik heb ook een prach-
tige zomerse rode wijn uit 
2014, een Italiaanse Primiti-
vo uit Puglia in het uiterste 
zuiden van Italië, afkomstig 
van het huis Feudi Salentini. 
Dit huis staat garant voor wij-
nen van uitmuntende kwali-
teit. De blauwe druif Primitivo 
komt uit Puglia en wordt ge-
karakteriseerd door haar frui-

tigheid en vlotte drinkbaar-
heid. Deze druif heeft volop 
warmte nodig en hoort daar-
om gewoon in het zuiden van 
Italië thuis, waar zij ideaal tot 
haar recht komt. De fruitig-
heid spat eraf bij deze wijn: 
heerlijk bij vleesgerechten op 
een zomerse avond. Vol en 
toch soepel van smaak, rond 
in de mond bij de afdronk. 
Probeer deze wijn eens bij 
een kaasplankje of een Fran-
se of Italiaanse vleeswaren-
schotel. Deze Primitivo zal 
velen bekoren en bij eenie-
der hoge ogen gooien”, aldus 
Maarten de Koning. 

Meer informatie bij Wijnhuis 
Heemstede, Zandvoortselaan 
165, 2106 AM Heemstede, 
tel. 023-5445775. Website: 
www.wijnhuisheemstede.nl.
Bart Jonker

De Heemsteder
gaat op zoek naar…
                 de ideale zomerwijn
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Niet uit de tijd, maar van déze tijd!
Up-cycle meubels by The Vintage Store
Heemstede - Nu bij The 
Vintage Store te zien: stoe-
re up-cycle meubels. Up-cy-
cle staat omschreven als ‘met 
oude spullen iets nieuws fa-
briceren’.
Bijvoorbeeld van oude dikke 
kloosterdeuren een dressoi-
rkastje maken. Helemaal van 
deze tijd, maar niet uit deze 
tijd.
Ander voorbeeld een boe-
kenkast gemaakt van bij el-
kaar gesprokkeld aange-
spoeld hardhout. Een sier-
raad voor uw huiskamer.

De meubels worden op een 
professionele manier in el-
kaar gezet.
Kom eens kijken tussen de 
dressoirs, tv-meubelen, lade-
kasten, salontafels, krukken, 
bijzettafels, aparte opberg-
tafels, grote stoere eettafels 
met stalen frame, smalle kas-
ten, hoge kasten, side-tables, 
decoratieve kleinmeube-
len… allemaal trendy ‘door-
geschuurd’.
Cruquiusweg 37, Heemstede.
Kijk ook eens op:
www.thevintagestore.eu.

Fit4lady opnieuw in actie 
voor de Hartstichting
Heemstede - Dit najaar 
houdt vrouwenfi tnessclub 
Fit4lady voor de tweede maal 
het Nationale Afslank Onder-
zoek. In alle 13 Fit4lady-clubs 
in Nederland kunnen vrou-
wen voor 57,95 euro vijf we-
ken lang werken aan hun ge-
wicht en gezondheid. Tot 29 
september kunnen ze zich 
inschrijven. Leden van Fit-
4lady kunnen ook meedoen 
voor 10,- euro. Per deelneem-
ster doneert Fit4lady 10,- eu-
ro aan de Hartstichting. De 
Hartstichting voert momen-
teel campagne om geld en 
aandacht voor meer onder-
zoek naar hart- en vaatziek-
ten onder vrouwen te gene-
reren. Tot nu toe bleef dit type 
onderzoek onderbelicht.
 
Doodsoorzaak no. 1
Hart- en vaatziekten vormen 
al jaren doodsoorzaak num-
mer 1 onder vrouwen. De 
symptomen van zijn bij vrou-
wen moeilijker te ontdekken 
dan bij mannen. Onderzoek 
hiernaar is echter onderbe-
licht gebleven omdat men er 
tot voor kort van uitging dat 
mannen en vrouwen dezelfde 
symptomen vertonen. Daar-
om voert de Hartstichting er 
campagne voor. Op 29 sep-
tember is het Dress Red Day, 
de dag dat veel vrouwen iets 
roods dragen om aandacht te 
vragen voor de conditie van 
hart en bloedvaten.
Regelmatig sporten en een 
lager vetpercentage zijn van 
grote invloed op het goed 
functioneren van hart en 
bloedvaten. Daarom haakt 
Fit4lady aan op deze cam-
pagne met het Nationaal Af-
slank Onderzoek. Vorig jaar 
bleek het met ca. 1100 deel-
neemsters en een donatie 
aan de Hartstichting van ca. 
11.000 euro succesvol. Eige-

naresse Liselot van de Lan-
gerijt: “Het vrouwenlichaam 
is heel goed in het ‘opvan-
gen’ van symptomen die wij-
zen op ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten. Dat maakt dat 
hart- en vaatziekten sluip-
moordenaars kunnen zijn. 
Je denkt dat er niets aan de 
hand is en opeens heb je een 
hartkwaal die direct ingrij-
pen nodig maakt. Dat hoeft 
nog niet eens aan je levens-
stijl te liggen. Erfelijke aanleg 
kan hierin ook een rol spe-
len. Hoe regelmatiger je be-
weegt, hoe groter de kans 
dat je na een hartkwaal ge-
zond door kunt leven. Daar-
om steunen wij de campagne 
van de Hartstichting met ons 
afslankonderzoek.”

Vijf weken 
Bij Fit4lady kunnen per club 
100 vrouwen deelnemen. 
Doel is om resultaat te halen 
door aan gewicht en gezond-
heid te werken in vijf weken. 
Meedoen doe je door aan-
melding via www.fi t4lady.nl/
afslankonderzoek. Je begint 
met een fi ttest inclusief me-
ting van gewicht, vetpercen-
tage en Body Mass Index 
(BMI). Daarna train je 2x of 
3x een half uur per week in 
het Fit4lady-circuit met coa-
ching van de trainsters. De 
training is een combina-
tie van conditie-, kracht- en 
buikspiertraining op je ei-
gen gewenste niveau en 
gaat gepaard met voedings-
advies voor een gezond ge-
wicht. Na de vijf weken sluit 
je af met dezelfde fi ttest. De 
gegevens komen ook in het 
Nationale Afslankonderzoek. 
Dat rapporteert Fit4lady ano-
niem aan de Hartstichting. In 
Heemstede vind je Fit4lady 
aan de Raadhuisstraat 53a. 
Info: 06-37469231.

Nieuwe cadeauwinkel met koffi e- 
en lunchhoek: Spring Heemstede
Heemstede - Spring 
Heemstede is een cadeau-
winkel met name gericht op 
dames & kids met  leuke 
sieraden, tassen, home sty-
ling en leuk speelgoed voor 
kids. Daarnaast is er een 
koffi e- en lunchhoek.
Verder is er een ruimte 
waar workshops zullen wor-
den georganiseerd en de-
ze ruimte kan ook gehuurd 
worden indien men zelf een 
leuke workshop wil orga-
niseren. En voor de kids is 
er een fi jne speelhoek. Ook 
online kan er gewinkeld 

worden op www.spring-
heemstede.nl en zie ook on-
ze FB pagina https://www.
facebook .com/ Spr ing-
Heemstede/
Per heden is Spring Heem-
stede geopend (dinsdag t/m 
vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur). Op zaterdagmid-
dag 10 september organi-
seert de winkel de feeste-
lijke openingsmiddag, die is 
van 12.00 tot 17.00 uur.
Jan van Goyenstraat 18, 
Heemstede.
Informatie: 023-5747074.
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Pauwehof heeft cursusaanbod voor ouderen van nu
Heemstede – Naar de gym-
nastiek kwam je in een rokje 
en voor de schilderles nam je 
het verfdoosje van de kinde-
ren mee. Dat was 1966 toen 
de Diaconie van de Hervorm-
de Kerk startte met het so-
ciaal cultureel werk. Elf jaar 
later verhuisde men van het 
Wijkhuis aan de Achterweg 
naar de Pauwehof. Met cur-
sussen in nuttigheid: hout-
bewerken voor mannen en 
Engels voor op reis, kleding 
vermaken, volksschilderen 
en sieraden maken voor de 
vrouwen. Maatschappelijk 
veranderde er veel. Dat kon 
je zien in het cursusaanbod 
dat zich aanpaste aan de ver-
anderde vraag. Emancipatie 
en zelfredzaamheid van ou-
deren en aandacht voor cur-
sussen met een meditatief 
karakter als ontspannen be-
wegen en mandala`s teke-
nen. 

Wie zaterdag de Pauwehof 
inliep zag lichte ruimtes waar 
je kon aanschuiven bij do-
centen die uitleg gaven over 
cursussen waar vijftig jaar 

geleden niemand van ge-
hoord had, bijvoorbeeld ge-
nealogie, mindfulness groep, 
fi losofi e en intuïtief teke-
nen. Bij genealogie gaat het 
om het ontdekken van je ei-
gen geschiedenis. Terugzoe-
ken naar voorouders, hun 
beroepen en de plaatselij-
ke geschiedenis. Elly  Land-
zaat geeft als voorbeeld de 
kalkovens bij Hillegom, waar 
nu de kalkzandstenen van-
daan komen. Rick Shamier 

omschrijft zijn cursus mind-
fulnes als: “Ervaar hier en nu 
een moment van rust en ont-
spanning.” Doe een bodyscan 
en check hoe het nu is, eerst 
onder leiding van de docent, 
later zelf. Bridge speelles 
voor gevorderden is nieuw 
in Heemstede, Driek Brons-
geest brengt je op een ho-
ger plan na de beginnerscur-
sus. Er zijn al twaalf aanmel-
dingen dus het gaat in ieder 
geval door. De teken-, schil-

Bridge met Driek Bronsgeest.Mindfulnes Rick Shamier.Genealogie Elly Landzaat.

der- en aquarelleren cursus-
sen zijn al vol, maar u kunt 
gerust eens binnenlopen op 
donderdagochtenden. Dan 
kunt u aanschuiven voor een 
kopje koffi e, praatje of kaart-
je leggen en nog eens kijken 
welke cursus nog beschik-
baar er. Want er is in 2016 
veel te beleven in de Pauwe-
hof waar ze het Welzijn Ou-
deren al vijftig jaar in praktijk 
brengen.
Ton van den Brink  

Zwammen bij 
bibliotheek

Heemstede - “Wat zit je 
toch te zwammen”, wordt 
wel eens gezegd. De 
zwam op de foto ‘zit’ bij de 
Bibliotheek in Heemstede. 
De foto is ingestuurd door 
de familie Groenewegen 
uit de Eikenlaan.

Heemstede – Een brocantemarkt op de Jan van Goyenstraat 
is niet alleen traditie, het is ook markt met een bijzondere sfeer 
waar de ondernemers, die de markt organiseren, aan bijdragen. 
Grand Cru speelt er op in met glaswerk en een zomerse wijn 
in de aanbieding. Hanneke Oorthuijs opent haar nieuwe win-
kel in haar vroegere Kado&Zo. Die heet nu ‘A vendre’, wat weer 
te maken heeft met dat bijzondere sfeertje, wat internationaal 
maar zeker ook Frans is. Alleen al haar bistroservies, in groen, 
rood en geel met die hoekige vorm en dat déjà vu gevoel. Bijous 
op niveau maar betaalbaar, leuke kleding en shawls. Lokvogels 
met koppen van champagnefl essen. Je raakt niet uitgekeken. 
Antieke haardstellen, verzameld door echtgenoot Cees. Alleen 
daarom ga je al naar de Jan van Goyenstraat en je krijgt er kwa-
liteitswinkels bij. Net zo verrassend is de hele brocantemarkt, 
waar je tussen veel oud spul altijd wel iets 
bijzonders vindt. Om je suiker droog te hou-
den of thee te drinken. Het sfeertje wordt 
compleet met de Spaarne Town Jazz band 
die altijd vrolijk blijft, ook als ze niet spelen. 
Het Huiskamerorkest, echt in de huiskamer 
van de trompettiste gevormd, had hier een 
debuut en mag terugkomen. Altijd leuk in 
die veelzijdige Jan van Goyenstraat.
Ton van den Brink 

Brocante, in de Jan van Goyenstraat: altijd weer anders
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Heemstede – Modezaak Heemels - een 
combinatie van Heemstede en Els - is 
ruim twee jaar in Heemstede gevestigd. 
Zaterdag 3 september gaven ze hun 
vierde modeshow, dit keer in samenwer-
king met Lincherie Heemstede. Heemels’ 
Eigenares Els Nieuwenhuis biedt met haar 
inkoop een evenwicht tussen stoere èn 
vrouwelijke mode. Scandinavische mode-
labels sluiten daar goed bij aan, zoals Won 
Hundred, een merk dat een moderne stijl 
creëert voor veelzijdige individuen, denk 
bijvoorbeeld aan het androgyne type. Te-
genhanger hiervan is het meer vrouwelijke 
merk Graumann en de kleding van Mads 
Nørgaard, die aan een klassiek ontwerp 
een sexy uitstraling geeft. Fijn draagbaar 
voor ons milde klimaat zijn de in between 
jassen van Ilse Jacobsen, die tegenwoor-
dig net iets ruimer vallen dan de strakke 
belijning van voorheen. Zenggi is een Ne-
derlands merk van Marian Wiggers, jaren-

lang de hoofdontwerpster van Turnover. 
Volgens Els Nieuwenhuis kijkt zij goed naar 
wat vrouwen willen. De kleding is praktisch 
en gemaakt van soepele technostoffen 
die ademen en niet kreuken. Even in de 
wasmachine en uithangen, ideaal ook 
voor de reizende vrouw. Dat kan tevens 
gezegd worden van het label Japan TKY, 
tijdloos en draagbaar. Naast de bekende 
merken Kyra & Ko, Mos Mosh en het Franse 
La Fee Maraboutée is nieuw bij Heemels 
het merk By-Bar, jong, dynamisch, Neder-
lands en vriendelijk geprijsd. Tijdens de 
modeshow werden truien en vesten ge-
toond van het merk Gestuz en tinten die 
opvielen waren okergeel, bordeauxrood 
en veel groen onder het motto: groen 
moet je doen. Groen is het nieuwe blauw 
en niet meer alleen voor roodharigen. 
Verder te zien: mode van het Scandinavi-
sche Anounce, elegant en minimalistisch 
en de grafische prints van Kjaer Copen-

hagen. Het Franse Fine maakt kleding van 
kasjmier, zijde en mohair, mooie wollen 
mixen in fijne en in grove patronen. Ook 
nieuw zijn Dante6 en Femmes du Sud, 
mediterrane namen, maar van eigen 
bodem. Royal Republic is vertegenwoor-
digd bij Heemels met tassen, schoenen 
en laarzen van heerlijk zacht leer. Het zijn 
de accessoires die een outfit compleet 
maken: sieraden van A Beautiful Story, fair 
trade en handgemaakt door zilversme-
den in Nepal en de uit Turkije afkomstige 
harten van Seeme. De mannequins van 
Heemels en Lincherie toonden zaterdag 
op professionele wijze wat ons dit najaar 
te wachten staat op modegebied voor 
werk en vrije tijd en in elke prijsklasse.
Heemels mode is gevestigd aan de Bin-
nenweg 180. Lincherie aan de Binnen-
weg 123 in Heemstede.

Mirjam Goossens

Wintermodeshow bij Heemels

 
7 september 2016  •  de Heemsteder    15



Heerlijk verse friet van lokale aardappelboer
Nieuw bij de ingang van de Linneaushof: De Frietbandiet
Heemstede - Net op de 
grens van Heemstede en 
Bennebroek, voor de ingang 
naar de Linneaushof, staat 
al vele jaren een kiosk waar 
snacks, snoep, frisdrank en 
ijs te koop is. Zó fijn als je uit 
de speeltuin komt en lekkere 
trek hebt. Je kunt er ook zit-
ten; even uitblazen na zo’n 
‘vermoeiende’ dag spelen. 
Onlangs is op deze loca-
tie een nieuwe, jonge onder-
neemster gekomen. Zij heeft 
de mooie, robuuste container 
(die daar door de laatste uit-
bater is geplaatst) overgeno-
men en verkoopt hier over-
heerlijke friet. Natuurlijk is er 
nog meer te verkrijgen maar 
extra aandacht is er voor de 
smakelijke, verse friet. Van-
daar ook de naam ‘Frietban-
diet’. Annelies Huging is 27 
maar durft het avontuur wel 
aan. Zij is werkzaam in de ho-
reca, komt uit Hoorn, maar 
ziet de Frietbandiet helemaal 
zitten. “Het is een uitmuntend 
stekkie. Ik ben hier nu nog 
van vrijdag tot en met zondag 
en de schoolvakantie maar de 
bedoeling is om volgend jaar 
zes dagen in de week open te 
zijn”, vertelt ze. In oktober ove-
rigens, als het seizoen van de 
Linneushof ten einde loopt, is 

de Frietbandiet alleen in het 
weekend geopend.  Terugko-
mend op de patat, die wordt 
gemaakt van aardappels uit 
de omgeving. Annelies: “In 
Zwaanshoek is de Aardap-
pelboer gevestigd, waar ze in 
het laboratorium allerlei ty-
pen aardappel testen. Voor-
al de smaak is natuurlijk be-
langrijk. We hebben nu een 
heerlijk soort gekozen: Fries-
landers. Dat is de aardappel 
van dit seizoen. Voor juli ge-
bruik ik Agria’s voor de friet. 
Dat is het type dat voor de zo-
mer het lekkerst is.” 
De friet wordt geserveerd in 
een puntzak met speciaal 
hoekje voor de frietsaus of 
de lekker pittige mayo. “Die is 
van Oliehoorn, een merk dat 
ik uit Hoorn meeneem, haha.” 
Het proberen waard! (Ook ui-
teraard als u niet bij de Lin-
neaushof bent geweest). 
Naast friet kunt u een van de 
andere snacks proberen, ui-
teraard is er een selectie ijs-
jes, lekker snoepgoed en fris-
drankjes. Maar op het knusse 
terras is ook van een kop kof-
fie, cappuccino en lekker stuk 
appeltaart te genieten. 
Openingstijden: 10.00 tot 
19.00 uur, vrijdag tot en met 
zondag en schoolvakanties.

Nieuw aanbod van HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - Na een zeer 
succesvol schooljaar begint 
bij HJF Huiswerkbegleiding 
het nieuwe schooljaar. In het 
seizoen 2015-2016 zijn al-
le leerlingen van HJF over-
gegaan of hebben hun exa-
men gehaald. Dat is een sco-
re van 100%. 
Dit jaar breidt HJF haar 
dienstverlening uit. U kunt 
met uw kind nu ook bij te-
recht voor bijles in één of 
meer vakken. Juist als het 
met één vak niet zo goed 
gaat, is het fijn om daar on-
dersteuning in te krijgen. 

Uw kind krijgt dan individu-
eel begeleiding voor dat vak, 
bij een vaste begeleider. Die 
gaat na waar het niet zo goed 
gaat, en legt leerstof nog 
eens extra uit, of op een an-
dere manier. Zo kan uw kind 
snel een achterstand inhalen. 
De bijlessen worden gegeven 
op de locatie aan de Cam-
plaan 18 in Heemstede. 
Daarnaast gaat HJF de huis-
werkbegeleiding flexibilise-
ren: het aantal dagen kan 
aangepast worden aan de 
behoefte en mogelijkheden 
van uw kind. 
Ook gaan wordt coaching 
gegeven: niet elke dag naar 
huiswerkbegeleiding, maar 
een of twee keer per week. 
Samen met uw kind wordt 
afgesproken wat hij/zij gaat 
doen. Ook als er extra hulp 
nodig is voor een vak kan die 
verzorgd worden. Maar het 
merendeel van het huiswerk 
wordt dan thuis gemaakt. De 
volgende keer dat uw kind 
komt, wordt besproken hoe 
het ging: wat ging goed, waar 
loop je tegenaan, hoe gaan 
we dat de volgende keer ver-
helpen? En niet onbelangrijk: 
HJF houdt de vinger aan de 
pols wat betreft de planning 

Regio - Elk jaar is het de 
tweede vrijdag in septem-
ber de dag van de schei-
ding. Scheidingskantoren in 
heel Nederland openen hun 
deuren om mensen van ad-
vies te voorzien. Uitgangs-
punt is de maatschappelij-
ke problemen rond scheiden 
onder de aandacht te bren-
gen. Bij de ScheidingsMake-
laar is iedereen heel het jaar 
welkom voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. “Wij vinden 
het belangrijk om het belang 
van scheiden in goed overleg 
op de dag van de scheiding 
te blijven onderstrepen”, zegt 
Hans van Son van De Schei-
dingsMakelaar.

“Daarom geven we hier vijf 

tips om een scheiding in 
goed overleg te laten verlo-
pen. Doe de melding van de 
scheiding aan je partner in 
een persoonlijk gesprek zon-
der dat de kinderen daar-
bij aanwezig zijn. Vertel met 
elkaar aan alle kinderen te-
gelijkertijd dat jullie willen 
scheiden. Bereid het gesprek 
samen voor en laat het over-
komen dat jullie allebei ach-
ter deze beslissing staan. 
Wanneer er heftige ruzies 
ontstaan, probeer dan op tijd 
afstand van elkaar te nemen. 
Zoek niet voortdurend naar 
wie gelijk heeft, maar denk 
na welk aandeel jezelf in de 
ontstane problemen hebt. 
Schakel op tijd een schei-
dingsbemiddelaar in, zodat u 

op neutraal terrein onder be-
geleiding van een deskun-
dige de scheiding kunt be-
spreken.” Bel voor meer in-
formatie Hans van Son, 023-
6200989 of mail:
son@scheidingsmakelaar.nl.

Dag van de scheiding bij De ScheidingsMakelaar
Vijf tips om een (echt)scheiding in goed 
overleg te laten verlopen

Hans van Son.

op de langere termijn: wan-
neer is de volgende proef-
werkweek, wanneer moet je 
profielwerkstuk af zijn etc. Zo 

leert uw kind meer zelfstan-
dig te werken, en kan hij/zij 
in de toekomst helemaal zelf-
standig aan de slag. Ook voor 
leerlingen die al een tijdje da-
gelijks worden begeleid, is 
coaching een goede manier 

om de overstap naar hele-
maal zelfstandig werken te 
maken!
Informeer naar de mogelijk-
heden voor Huiswerkbege-
leiding, Bijles of Coaching bij 
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

Vrouwen van 
Nu

Heemstede - Op woens-
dag 14 september begint het 
verenigingsjaar van Vrou-
wen van Nu met een diale-
zing over cacao. De heer Van 
Dijk uit Vijfhuizen vertelt de 
geschiedenis van dit product.
Aanvang is 14.00 uur bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96.
Gasten betalen 2,50 euro.
Op maandag 12 september 
begint de bridgeclub weer in 
Westerduin.
Inlichtingen: 5736950 of 
5280340.

Koffiemiddag 
‘Wij Lieven 

de Key’
Heemstede - Op dins-
dag 13 september organi-
seert ‘ComponistenBUUR’ 
samen met WIJ Heemste-
de een gezellige koffie-
middag, waar ontmoeting 
centraal staat. U kunt ook 
samen een spelletje doen. 
Locatie: WIJ Lieven de 
Key, Lieven de Keylaan 24 
in Heemstede van 15.00-
17.00 uur. Koffie of thee 
kosten 0,85 per kopje. 
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Heemstede -  Cor Bakker 
ontvangt… pianist Ivo Jans-
sen en zangeres Fay Claasen 
op 16 september in de Ou-
de Kerk. Het is de vijfde edi-
tie en het vijfde jaar van ‘Cor 
Bakker ontvangt…’, een serie 
waarbij hij artiesten en muzi-
kanten uitnodigt, met wie hij 
wat heeft of meer zou willen 
hebben. 
Cor Bakker: “Ik wil graag mu-
ziek met mijn gasten maken, 
maar ik wil ook meer van ze 
weten en daag ze uit. Bijvoor-
beeld wat ze het allermooiste 
liedje vinden, wat ze altijd al 
een keer hebben willen doen 
op het podium, maar wat ze 
nog nooit hebben gedurfd. 
Daarentegen doe ik dan ook 
dingen die ik nog nooit ge-
daan heb, dus het is een 
soort wederzijdse uitdaging. 
Zo heb ik al een keer gezon-
gen en gefloten. Best dood-
eng, maar af en toe moet je 
gewoon dingen durven. Ik 

heb dat met Brigitte Kaan-
dorp gedaan, met Louis van 
Dijk, Mike Boddé en met Ge-
rard Alderliefste. Nu dus met 
Ivo Janssen en Fay Claassen. 
Dat zijn op hun gebied twee 
echte grootheden. Ivo Jans-
sen behoort tot de top van 
klassieke pianisten, een ech-
te Bach-kenner. Fay Claas-
sen staat bekend als een 
fantastische jazz-zangeres, 
zij wordt al de opvolgster 
van Rita Reys genoemd. Ze 
treedt veel in het buitenland 
op en woont in Duitsland. Ik 
ben ook blij dat ik haar heb 
weten te strikken voor de-
ze theatertournee. Zij kan 
veel meer dan alleen jazz. 
Dit wordt tijdens deze voor-
stelling wel even aangestipt, 
maar het gaat voorname-
lijk over de crossovers: waar 
liggen nu de paralellen tus-
sen de klassieke en de lichte 
muziek. Ik maak een uitstap-
je naar het klassieke pad, Ivo 

verkent het lichte genre. Zo 
waag ik me aan Einaudi, ter-
wijl ik Ivo prikkel om schijn-
baar onmogelijk werk van 
Art Tatum te spelen. Hoe zit-
ten stukken nu eigenlijk in el-
kaar, hoe hoor ik dat als lich-
te muzikant? Wat kun je daar 
mee doen in de lichte muziek 
en hoe kun je daarop impro-
viseren? Maar ook omge-
keerd, hoe je een stuk uit de-
ze tijd naar de klassieke mu-
ziek kunt toetrekken. Zoals 
de Vlooienmars 2.0: een ar-
rangement van Wijnand van 
Klaveren voor twee piano’s.
In het voortraject hebben Ivo, 
Fay en ik gezamenlijk een cd 
opgenomen voor onze con-
certtournee, die te koop is tij-
dens deze avond. Het zijn bij-
zondere leuke avonden, want 
het is niet alleen muziek, 
maar het zijn tevens mooie 
verhalen en anekdotes. Ik 
ben de gastheer,  dus ik wil 
van mijn gasten alles weten, 

V.l.n.r.: Ivo Janssen, Fay Claassen en Cor Bakker.

Een avond vol uitdagingen in de Oude Kerk:
Cor Bakker ontvangt… Ivo Janssen en Fay Claassen
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waar stukken vandaan ko-
men en zo. Het blijkt dat Fay 
Claassen prachtig in het Ne-
derlands kan zingen, ze is 
daar zelf een paar maanden 
geleden achter gekomen, dat 
had ze voor die tijd nog nooit 
gedaan. En ze kan nog eens 
heel mooi klassiek zingen, 
niet als sopraan maar met 
haar eigen stem. De avond 
geeft een huiskamergevoel 
bij het publiek. Zo is het ont-
staan: je komt op visite en 

ik laat je dan snel wat ho-
ren. Dan spring jij daar op in 
doordat je ook wat gaat laten 
horen. Dat is eigenlijk hoe je 
de avond moet gaan zien”, al-
dus Cor Bakker. 
Vrijdag 16 september in de 
Oude Kerk, aanvang 20.15 
uur. Kaarten 21 euro, ver-
krijgbaar via www.podia-
heemstede.nl, aan de kassa 
van de Luifel of op de avond 
(geen PIN) in de Oude Kerk. 
Bart Jonker

Heemstede - Problemen zijn gewoon onderdeel van 
het leven. Ze vormen een toegangsdeur tot nieuwe 
mogelijkheden. Mogelijkheden die in de kern al deel 
zijn van jou. Ervaar en doorleef een lastige periode en 
je wordt steeds meer wie je in wezen bent. psycho- 
sociaal therapeute Juuliëtte Tromp helpt je om jouw 
weg te vinden naar je nieuwe mogelijkheden. “We rui-
men op. Soms moeten daarvoor nog tranen gehuild 
worden, of moet boosheid naar boven komen die niet 
gevoeld is. Dingen uit je verleden halen we er alleen 
bij als ze je nu belemmeren om voluit te leven”, legt 
Juuliëtte uit.

Je vindt je eigen weg door deze fase. Uiteindelijk merk je 
dat je meer ruimte hebt om voluit te leven. Dat kan zijn 
de relatie met je (ex-)partner, met je (klein-)kinderen.  
En natuurlijk de relatie die je hebt met jezelf. Iedereen 
krijgt in zijn leven te maken met dingen die ‘niet lekker 
lopen’. Dingen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Dingen 
die je graag anders wilt, maar je weet niet hoe.

•  verlang je naar meer
  levendigheid en energie?
•  zou je graag beter slapen?
•  wil je zorgelozer leven?
•  wil je doen waar je voor 

bedoeld bent?
•  ben je op zoek naar de 

volgende stap in je werk – 
maar dan een goede?

•  wil je graag beter omgaan 
met een ziekte of verlies?

 
Juuliëtte Tromp Meesters 
ontvangt je graag in haar 
praktijkruimte te Heemstede. 
Bel of stuur een mailtje:
juuliette@leveninvolheid.nl
of 06-17102387. Kijk ook op:
www.leveninvolheid.nl. Juuliëtte Tromp.

Therapie voor meer
kwaliteit in je leven

Haarlemse vrijmetselaars houden open huis
Regio - In het weekend van 
10 en 11 september gaan 
deuren open die anders ge-
sloten blijven voor het pu-
bliek. Ook die van het monu-
mentale pand aan de Ripper-
dastraat 13 in Haarlem, het 
onderkomen van de Haar-
lemse vrijmetselaarsloges. 
Dat weekend houden de vrij-
metselaren open huis in het 
kader van de Dag van de Vrij-
metselarij, een unieke kans 
voor degenen die belangstel-
ling hebben in het genoot-
schap of het bijzondere ge-
bouw willen bezoeken. 

Het open huis valt samen met 
de Open Monumentendagen. 
Leden van de verschillende 
loges zullen die dagen de be-
zoekers rondleiden door het 
fraaie gebouw, waarbij ook 
de rituele ruimte wordt aan-
gedaan. Er is volop gelegen-
heid tot het stellen van vra-

gen. Over het pand, maar ook 
over de vrijmetselarij.
Het thema van de Open Mo-
numentendagen is iconen 
en symbolen. Met name dat 
laatste sluit goed aan bij een 
bezoekje aan de Ripperdas-
traat. Vrijmetselaar-zijn be-
tekent zelfbewust je weg 
zoeken in het leven. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt 
van eeuwenoude tradities en 
bijbehorende symbolen. De 
waarde die daaraan wordt 
toegekend is individueel. De 
vrijmetselarij, stammend uit 
de tijd van de Verlichting, 
kent geen dogma’s.
Er zijn drie mannenloges en 
één gemengde Loge in Haar-
lem. Ook leden van de vrou-
wenloge van de orde der 
Weefsters, Vita Vera uit Vel-
sen-Zuid, zijn het weekend 
aanwezig om informatie te 
geven en vragen te beant-
woorden. 

Vrijmetselaars zijn al sinds 
de achttiende eeuw actief in 
Haarlem. De oudste herenlo-
ge is Vicit Vim Virtus en stamt 
uit 1792, de loges Kennemer-
land en Ad Lucem et Pacem 
bestaan sinds 1926. De loge 
Georges Martin III, die toe-
gankelijk is voor vrouwen en 
mannen is in 1918 opgericht.
Het gebouw aan de Ripper-
dastraat is bijzonder omdat 
het in de negentiende eeuw 
specifiek is ontworpen als lo-
gegebouw, door logelid en 
architect J.A. van den Arend. 
Het werd in 1876 voltooid en 
ruim vijftig jaar later flink uit-
gebreid. 
Het logegebouw aan de Rip-
perdastraat 13 in Haarlem is 
op zaterdag open van 10 tot 
17 uur. Op zondag van 12 tot 
17 uur.
Meer informatie: www.vrij-
metselarij.nl en www.open-
monumentendag.nl.

Promotour ‘Mijn huis swingt’ langs Blokker
Heemstede - Op zaterdag 
10 september zijn zangeres 
Marleen Bijleveld & schrijf-
ster Marie-Claire Loudon 
zijn samen op promotour bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Een 
knotsgezellig half uur met 
praten, dansen, luisteren en 
kijken, voor peuters én vol-
wassenen.
De Cd Swing! Jazz voor al-
le leeftijden is gemaakt door 
Marleen Bijleveld. Zij wil kin-
deren en hun (groot)ouders 

samen laten genieten van 
echte muziek. De bijzonde-
re CD swingt de pan uit, met 

Nederlands beste jazzmuzi-
kanten erop. 
Het uitklapboek Mijn huis, is 
gemaakt door Marie-Claire 
Loudon en speciaal bedoeld 
voor dreumesen en peu-
ters die beginnen met pra-
ten. Kinderen leren spelen-
derwijs woordjes uit hun al-
ledaagse omgeving. Met na-
me de woorden die zich in en 
om het huis bevinden. 
Aanvang is 11.00 uur en de 
toegang vrij.
Info: 023-5282472.
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Fietsersbond en Wandelnet naar rechter 
om barrières spoorwegovergang Alverna
Heemstede - De Fietsers-
bond en Wandelnet stap-
pen naar de rechter om de 
gemeente te verplichten de 
openbaarheid van de spoor-
wegovergang bij het Laan-
tje van Alverna in Heemste-
de te handhaven. Langs de 
spoorwegovergang is vori-
ge maand door omwonen-
den een hek geplaatst dat 
de doorgang naar het ach-
tergelegen natuurgebied af-
sluit. Volgens de organisaties 
is dit in strijd met een uit-
spraak van de Raad van State 
in 2015 waarin de spoorweg-

overgang openbaar wordt 
verklaard. De gemeente heeft 
aangegeven niet te handha-
ven omdat het Laantje van 
Alverna over privaat terrein 
loopt. Fietsersbond en Wan-
delnet zijn het hier niet mee 
eens en hebben bezwaar 
aangetekend. Door nu bij de 
Haarlemse rechtbank een 
voorlopige voorziening aan te 
vragen hopen de twee belan-
genorganisaties dat de rech-
ter de gemeente als wegbe-
heerder tot de orde roept. 
Fietsers en wandelaars in het 
gebied kunnen dan weer snel 

gebruik maken van de over-
gang richting de natuur- en 
recreatiegebieden. De Fiet-
sersbond vindt het merk-
waardig dat de gemeente 
niet optreedt omdat het hek-
werk niet op het eigendom 
van de bewoners van het 
Laantje staat. Aangezien het 
nog tot het einde van het jaar 
kan duren voordat de blok-
kade opgeruimd wordt heb-
ben Fietsersbond en Wandel-
net besloten om de voorzie-
ningenrechter in te schake-
len wegens het spoedeisen-
de karakter van de zaak.

Girl Power Event druk bezocht!
Heemstede - Op zaterdag 3 september 
was het een drukke bedoening bij het club-
huis van Scouting WABO. Speciaal voor al-
le meiden vanaf 6,5 jaar werd een Girl Po-
wer Event georganiseerd aan de rand van 
het Groenendaalse Bos in Heemstede. De 
52 deelnemers gingen de uitdaging aan op 

een survival parcours, koken op het kamp-
vuur, workshop houthakken, bamboestie-
ken, kubb en flessenvoetbal. Dit alles on-
der de begeleiding van 14 enthousiaste vrij-
willigers.
Meer weten? Op http://www.waboscouting.
nl/speltakken/ kun je een kijkje nemen.
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Regio - Het thema van de 
Open Monumentendagen 
luidt dit jaar ‘Iconen & Sym-
bolen’, thema van dit landelijk 
evenement waar de kunste-
naarsvereniging KZOD, resi-
derend in De Waag te Haar-
lem, al gedurende vele jaren 
een speciale tentoonstelling 
aan wijdt. De 14 deelnemen-
de leden exposeren hun wer-
ken evenals voorgaand jaar 
zowel in De Waag aan het 
Spaarne als in de Klooster-
gangen van het Stadhuis aan 
de Grote Markt. Iconen & 
Symbolen: beelden en tekens 
met een bijzondere beteke-
nis. In monumenten zie je 
ze overal: van binnen en van 
buiten, in ornamenten, in re-
liëfs, in schilderijen. De mo-
numenten zelf kunnen ook 
iconische waarde hebben in 
het landschap of in de stad, 
zoals kerktorens, stadhuizen 
en kastelen. Volop inspiratie-
bronnen voor de deelnemen-
de exposanten. Een van de 
deelnemers is de uit Heem-
stede afkomstige Albert Röl-
lich. Hij schildert symbolen 
op muren waar de kijker een 

eigen betekenis, interpretatie 
aan kan geven. 
Een wel heel bijzondere ac-
tiviteit vindt gedurende bei-
de ‘open dagen’ van de Mo-
numentendagen (zaterdag 
10 en zondag 11 septem-
ber) in de tekenzaal van De 
Waag plaats. Bezoekers wor-
den uitgenodigd met behulp 
van goudverf naar eigen in-
zicht iconen op blanco bier-
viltjes te schilderen. De cre-
aties vormen tijdens beide 
open dagen een integraal 
onderdeel van de tentoon-
stelling. De feestelijke ope-
ning van deze tentoonstel-
ling vindt plaats op vrijdag 
9 september, 16.00 uur in de 
Kloostergangen. De opening 
zal geschieden door Jur Bot-
ter, wethouder Kunst en Cul-
tuur van de Gemeente Haar-
lem. Tot en met 28 oktober 
vinden beide tentoonstel-
lingen plaats. De twee loca-
ties zijn op zaterdag 10 sep-
tember vanaf 10.00 uur en op 
zondag 11 september vanaf 
12.00 uur geopend.
Voor verdere informatie:  
www.kzod.nl

Exposities in De Waag en 
De Kloostergangen

Werk van Albert Röllich uit Heemstede

Heemstede - VPRO 
en Pupkin lanceren een 
nieuwe jeugdserie ‘Eng’ 
op TV. De eerste afleve-
ring wordt uitgezonden 
op zondag 11 september 
om 17.55 uur (NPO Zapp). 
Er is ook een Heemsteed-
se actrice bij: Hanna van 
Straten. In Eng beleven 
jongens en meiden een 
divers palet aan griezelige 
en bloedstollende avontu-
ren. Kinderen zullen ge-

garandeerd van begin tot 
eind op het puntje van 
hun stoel zitten. ‘Eng’ ver-
telt in elke aflevering een 
afzonderlijk verhaal van 
dappere kinderen die hun 
angst overwinnen. De af-
leveringen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 9 
jaar. Binnenkort besteedt 
de Heemsteder meer aan-
dacht aan de Heemsteed-
se deelname door Hanna 
van Straten.

Heemsteedse in VPRO & 
Pupkin jeugdserie ‘Eng’

Regio - Haarlem-Zuid - Op 
15 september is het 137 jaar 
geleden dat sportpionier 
Pim Mulier de Haarlemsche 
Football Club oprichtte. Om 
de verjaardag van de oud-
ste club van Nederland extra 

luister bij te zetten, treedt een 
selectie van oud-eerste-elf-
talspelers van de Koninklijke 
HFC op donderdagavond 15 
september aan tegen een se-
lectie van ex-profs van HFC 
Haarlem. De voormalige be-

Kon. HFC en ex-profs HFC Haarlem 
spelen verjaardagspartij’

taald voetbalorganisatie, die 
op 1 oktober haar 127ste ver-
jaardag zou vieren. De wed-
strijd begint om 18.30 uur, de 
toegang is gratis.
Locatie is de Spanjaardslaan 
in Haarlem.

Heemstede - Op zaterdag 
10 september organiseert 
zwemvereniging Heemsteed-
se Reddingsbrigade een 
open dag voor iedereen met 
een zwemdiploma, leden, in-

troducés en andere geïnte-
resseerden.
Deze open dag begint om 
14.30 uur in het clubhuis van 
de HRB op het Sportpark aan 
de Ringvaart en gaat vanaf 

Open dag Heemsteedse 
Reddingsbrigade

16.30 uur verder in zwembad 
Groenendaal.
Je kunt bij ieder gewenst on-
derdeel aansluiten, van tevo-
ren aanmelden is niet nodig. 

Heb je vragen over de open 
dag?
Stuur dan een e-mail naar:
pr@heemsteedsereddings-
brigade.nl
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Heemstede - De open mo-
numentendagen 2016 (zater-
dag 10 en zondag 11 septem-
ber) staan in het teken van 
iconen en symbolen; beel-
den en tekens met een bij-
zonder extra betekenis, die 
zichzelf overstijgt. In monu-
menten zie je ze overal: van 
binnen en van buiten, in or-
namenten, in reliëfs, in schil-
derijen. De monumenten zelf 
kunnen ook iconische waar-
de hebben in het landschap 
of in de stad, zoals kerkto-
rens, molens, stadhuizen en 
buitenplaatsen. Stuk voor 
stuk staan ze symbool voor 
onze cultuur, nauw verbon-
den met onze individuele en 
nationale identiteit. 
Ook Heemstede en Benne-
broek kent vele iconen en 
symbolen.
Denk eens aan het graf van 
Adriaan Pauw in de Oude 
kerk op het Wilhelminaplein. 
Het graf van ds.Talma op de 
begraafplaats bij de Her-
vormde kerk op de Binnen-
weg in Bennebroek en de 
pauw op de toren van deze 
kerk. Vele iconen en symbo-
len vinden we in kerken maar 
ook op gevelstenen en bij-
zondere plekken in onze om-
geving.
Bezoekers van open monu-
menten kunnen zaterdag 10 
september terecht van 11.00 
tot 15.00 uur op de volgende 
locaties:
Bakkershuisje uit de 
17e/18e eeuw. Bleekers-
vaart 23.
Doopsgezinde kerk de 
Kleine Vermaning. Post-
laan 16.
Oude kerk en de grafkel-
der van Adriaan Pauw.  
Wilhelminaplein  12.
Pinksterkerk. Camplaan 
18. Tot 11.30 uur houdt het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest een inlooprepetitie.

Rijtuigenmuseum van 
Schagen. Achterweg 34.
Molentje Groenendaal.  
Burg.van Rappardlaan 1.
Tuin huis te Manpad. He-
renweg  7/11. Van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, elk uur een 
rondleiding.
Laatste rondleiding  om 15.00 
uur.

Op zondag 11 september de 
volgende adressen: 
Waternetmuseum het 
Pompstation. Leidsevaart 
73. Open  10.30 uur tot 16.30 
uur.
Onze Lieve Vrouwe He-
melvaartkerk. Valkenburg-
plein 20. Open 14.00 uur tot 
16.00 uur.
Tuin huis te Manpad. He-
renweg 7/11. Van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Elk uur een 
rondleiding.
Laatste rondleiding om 15.00 
uur.

Actuele informatie vindt u 
op de website van de HVHB 
www.hv-hb.nl.
De open monumenten in 
Bennebroek vindt u op:
www.onsbloemendaal .nl.
Algemene site over de Open 
Monumentendag: www.
openmonumentendag.nl.

Monumentendagen in teken 
van iconen en symbolen

‘Encore’ doet weer mee aan Korenlint
Heemstede - Het Heem-
steedse koor Encore doet ook 
dit jaar mee met het jaarlijkse 
festijn Korenlint in Haarlem. 
Hierbij zingen maar liefst 150 
koren, verdeeld over 2 da-
gen. Encore staat zaterdag 
10 september om 14.20 uur 
in de foyer van de Philhar-
monie, en om 15.20 uur in de 
Fonteinkerk (Schoterweg 14 
te Haarlem). Het repertoire is 
heel gevarieerd: klassiek, po-
pulair, musical, religieus, we-
reldmuziekBij Encore kunnen 
nog tenoren terecht, maar 
ook is een (hoge) sopraan 
welkom.  Informatie via:
info@koorencore.nl.

Donderdags repeteert het 
koor, van 19.45 tot 21.45 uur 

in de Basisschool de Ark, Van 
der Waalslaan 37, Heemstede. 

44ste spirituele beurs Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 10 en 
11 september van 11.00 tot 
17.00 uur vindt in trefpunt ’t 
Trionk te Haarlem de 44ste 
spirituele beurs plaats van 
Nicky’s Place.
Het selecteren van het deel-
nemers wordt door Nicole 
van Olderen met veel zorg-
vuldigheid uitgevoerd. Daar-
door is de sfeer en de ener-
gie van deze beurs zeer ont-
spannen! Veel bezoekers blij-
ven langer dan gepland. 
De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, magne-
tiseurs, kaartleggers, mas-

seurs en paragnosten heb-
ben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritu-
ele wereld. 
De beurs brengt weer veel 

prominente namen bij elkaar, 
waaronder Brigitte Hane-
mann, Patricia Sluis, An-
na Macaré, Tino Fiorelli, Olaf 
Meckel, Frank van der Pauw 
Kraan en Mia Macke.
De toegang voor een dag be-
draagt 6 euro en voor twee 
dagen 9 euro. Op zaterdag 
twee gratis activiteiten. Ken-
nismakingsconsulten kosten 
maximaal 15 euro. 
De beurs vindt plaats in tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Zie ook www.nickysplace.nl 
of bel 06-41041509.

Mylou Frencken in het Rouwcafé
Heemstede - De volgen-
de editie van Het Rouwca-
fé vindt plaats op zaterdag 
17 september van 10.00 tot 
12.00 uur in Foyer De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.
Speciale gast deze morgen is 
Mylou Frencken. Onder het 
genot van een kopje koffie 
en de welbekende Westfriese 

troôstkoekies, brengt Mylou 
een aantal songs ten gehore. 
De entree is gratis. De mis-
sie van Stichting Het Rouw-
café is dat de dood en in-
herente rouw en verlies hun 
plaats terugkrijgen in de sa-
menleving en het is de wens 
van Het Rouwcafé dat zij 
daarbij in een informele sfeer 
enige troost mag aanreiken. 
Wat aan de ‘gelijkgestemde 
stamgasten’ wordt geboden 
is koffie, (h)erkenning en een 
kort cultureel programma. 
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via info@he-
trouwcafe.nl of bellen naar 
Ria van Kleef 06-52306969. 

Publiekslezing over erfgoed en 
actualiteit van 100 jaar Talma 
Regio - Op 12 juli was de 
100e sterfdag van de Ariti-
us Sybrandus Talma (1864–
1916). De vergeten anti-revo-
lutionaire minister Talma re-
aliseerde een eeuw geleden 
voor het eerst parlementaire 
instemming in Den Haag met 
solidariteit als nationale spel-
regel.  Talma’s zwaarbevoch-
ten stelsel van verplichte col-
lectieve verzekering was het 
begin van sociale zekerheid 
bij ziekte, arbeidsongeschikt-

heid en pensioen. Een impo-
sant monument van CNV-ar-
beiders markeert Talma’s graf 
op zijn laatste standplaats 
als predikant, de Hervormde 
Kerk van Bennebroek.
Op deze plek presenteert 
historicus en Talma-bio-
graaf Lammert de Hoop op 
zaterdag 10 september tij-
dens Open Monumenten-
dag zijn visie en een film over 
de grondlegger van het Ne-
derlands stelsel voor socia-

le zekerheid. De lezing be-
gint om 14.00 uur en de toe-
gang is vrij.

Open Monumentendag zaterdag:
Tekenwaterval in het Fonteynhuis
Heemstede – Kom zater-
dag 10 september tussen 
12.00 en 17.00 uur naar het 
Fonteynhuis (thuisbasis van 
Scoutinggroep St. Paschalis 
Baylon) op Landgoed Groe-
nendaal in Heemstede op 
de locatie Glipperdreef 199. 
Breng de oude functie van 
het Fonteynhuis weer tot le-
ven! Doe mee aan de Cam-
paign for Drawing-activiteit, 
onder leiding van beeldend 

kunstenares Roos van Haaf-
ten. De tuin van voormalige 
buitenplaats ‘Meer en Berg’ 
in Heemstede zag er vroeger 
uit als een langgerekte Fran-
se baroktuin met vijvers, kla-
terende fonteinen, beelden 
en arcaden. Ontdek tijdens 
de ‘Tekenwaterval in het Fon-
teynhuis’, onder leiding van 
beeldend kunstenares Roos 
van Haaften, hoe dit gebouw 
werkte. Teken mee aan bui-

zenstelsels op een grote lap 
stof van 25 meter. Deze lap 
wordt opgehangen aan het 
Fonteynhuis, zodat een ‘reus-
achtige tekenwaterval’ ont-
staat. Ben je benieuwd hoe jij 
eruit zou zien als waterspu-
wer? Kom dan een zelfportret 
maken. De scoutinggroep 
zorgt voor limonade, koffie 
& thee en er kunnen marsh-
mallows geroosterd worden 
boven een vuurtje. 
Kinderen van alle leeftijden 
kunnen op hun eigen niveau 
meedoen. Meer info: www.
buitenplaatseninbeeld.nl.

 
22   de Heemsteder  •  7 september 2016





Loek Bekkers toernooi een topper
Heemstede - Gelukkig viel 
de regen pas later op de dag 
en dus kon het Loek Bekkers 
toernooi afgespeeld worden 
met een heerlijk zonnetje, 
afgelopen zaterdag. Op het 
laatste moment moest Wart-
burgia zich afmelden, maar 
dat kon gelukkig opgelost 
worden met een team van 
Vlug en Vaardig.
Vele voetballers op dit toer-
nooi zijn inmiddels een vaste 
waarde geworden. Ons kent 
ons en dat geeft niet alleen 
lol, maar soms toch ook ver-
beten duels om de bal, want 
voor de winst gaan blijft al-
tijd nog wel in de voetbalge-
nen zitten.

In een rustig tempo zag het 
publiek schitterende passes 
en skills met diverse doel-
punten tot gevolg. Uitein-

delijk ging de finale tussen 
RCH 45+ en Onze Gezellen. 
Na een verbeten strijd wist 
OG zich te scharen tussen de 
winnaars van de wisseltrofee: 
RCH vet. 1 (2006), Loek Bek-

kers All Stars (2007, 2008 en 
2011), Geel Wit vet. 1 (2009), 
SV Zandvoort (2010, 2014 
en 2015), HBC vet (2012 en 
2013), Onze Gezellen (2016).
Volgend jaar de 12de editie.

Op de foto van de familie Bekkers reikt Mark Bekkers de trofee 
uit aan de aanvoerder van OG (foto: Harry Opheikens).

‘Oervrijwilligers geëerd bij HBC’
Kunstgrasveld feestelijk in gebruik genomen

Heemstede - “Waar is het 
feestje? Daar is het feestje”, 
schalde het, zaterdagmiddag 
3 september, door de geluid-
boxen van de DJ.
De aanleiding om eens flink 
muzikaal uit te pakken hield 
verband met de ingebruik-
name van het nieuwe kunst-
grasveld. De gemeente stak 
ruim drie ton in dit project. 
HBC droeg, via de sportpark-
stichting, zelf ook nog eens 
100.000 euro bij. Geen af-
gelastingen meer, geen ka-
le plekken, geen hobbels of 
gaten, nee een superstrakke 
grasmat siert nu het hoofd-
veld.
Voorzitter Rob Roomeijer in 
hoogt eigen persoon ver-
richtte de opening. Hij wees 
in zijn toespraak op het be-
lang van de vrijwilligers voor 
zijn club. Als dank en als ge-
heugensteuntje voor de le-
den, dat niets vanzelf gaat, 

bestond het officiële deel uit 
het ophangen van een bord 
waarop de ‘oervrijwilligers’ 
staan vermeld. Aan de he-
ren Van Bakel, Peeperkorn en 
Konijn is de club veel dank 
verschuldigd. Op deze wij-
ze werden zij geëerd. Ook 
lovende woorden richting 
de gemeente. Een gemeen-
te die dit financieel moge-
lijk had gemaakt. De eerste 
competitiewedstrijd kon wor-
den afgewerkt op het nieuwe 
veld waar HBC aantrad tegen 
Stormvogels. Toen kon het 
feest losbarsten. Dries Roel-
vink opende deze middag. De 

klapper bestond uit een op-
treden van Wolter Kroes. Een 
feest van herkenning met zijn 
bekende hits. Hij bracht de 
stemming er goed in en gaf 
iedereen de gelegenheid met 
hem op de foto te gaan. De 
ruim 250 aanwezigen kregen 
zo een heerlijke namiddag en 
avond voorgeschoteld. Het 
kunstgrasveld, waar het alle-
maal om begonnen was, lag 
er vredig bij. De beregening-
installatie was in diepe rust, 
de ledverlichting sliep. HBC 
kan met dit veld de komende 
15 jaar verder groeien.
Eric van Westerloo

Koninklijke HFC loopt 
opnieuw tegen nederlaag op
Regio - Een diepe teleurstel-
ling maakte zich, zondagmid-
dag 4 september, meester 
van de HFC selectie. In het 
Amsterdamse AFC moesten 
de Haarlemmers hun meer-
dere erkennen. De inzet van 
HFC was voorbeeldig, veel 
beter dan de afgelopen we-
ken. Naast het ontbreken 
van alle geluk, lijkt ook de 
voorhoede niet bij machte 
om kansen te scheppen laat 
staan te benutten. De wil om 
te winnen was zo groot dat 
er daardoor veel te gehaast 
werd gespeeld. Gaande de 
wedstrijd nam HFC het initi-
atief over van AFC al was het 
oppassen voor de gevaarlijke 
aanvallers van AFC. Uit het 
niets kwam HFC toch op een 
0-1 voorsprong. Een mislukte 
kopbal van een AFC verdedi-
ger kwam op het hoofd van 
Tameus terecht.
Hij nam de bal knap mee en 
schoot oog in oog met doel-
man Zonneveld raak. Aan de 
andere kant moest doelman 
Boks HFC op de been hou-
den. Tot aan de rust zag het 
er naar uit dat HFC drie pun-

Trimclub 60+ 
zoekt leden

Heemstede – Trimclub 
60+ is op zoek naar nieu-
we leden, geoefende en 
ongeoefende. Het is een 
gezellige club waar ple-
zier voorop staat. De oe-
feningen bestaan uit een 
stukje hardlopen of wan-
delen met rek- en strekoe-
feningen. Alles in een rus-
tig tempo en onder bege-
leiding. Getraind wordt op 
Middenduin in Overveen, 
zaterdags van 9.00 tot 
10.00 uur. Verzamelen op 
het parkeerterrein aldaar. 
10 september start de eer-
ste training. Kom vrijblij-
vend meedoen. Kosten zijn 
er niet aan verbonden.
Info: 023-5290440.

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

ten kon bijschrijven. Edia Bi-
beroglu maakt een paar mi-
nuten na de hervatting dan 
alsnog gelijk. 
Zijn schot van afstand leek 
zeker houdbaar, doelman 
Boks ging te laat naar de 
hoek. HFC bleef werken en 
was bereid risico’s te nemen. 
Dat kwam ze uiteindelijk duur 
te staan. In een één op één 
situatie verloor Timisela on-
gelukkig de bal. Koen Bosma 
zette de bal voor en de volle-
dig vrijstaande Tom van den 
Brink liet de 2-1 voor AFC 
op het scorebord verschij-
nen. HFC ging opzoek naar 
de gelijkmaker. Men man 
en macht, maar zonder veel 
overleg, werd de bal in het 
16 metergebied gebracht. Op 
wonderbaarlijke wijze werd 
de bal nog van de doellijn ge-
haald door de AFC doelman. 
HFC dirigeerde zelfs doelman 
Boks naar voren.

Misschien kon hij met zijn 
lengte bij corners iets force-
ren. Na balverlies van HFC 
kon invaller Koopman de bal 
in de 94st minuut eenvou-
dig in het door Boks verla-
ten HFC doel schieten. Aan-
staande zondag 11 sep-
tember een nieuwe kans 
om eens drie punten te ha-
len. HFC speelt om 14.00 uur 
thuis tegen VVSB.
Eric van Westerloo
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Boekpresentatie
Zaterdag 10 september, 
boek ‘Missie Red de Die-
ren’, geschreven door Lian 
Kandelaar (10) uit Heem-
stede, bij boekhandel Blok-
ker, aanv 14.00u. Binnen-
weg 138, Heemstede. Toe-
gang: vrij. Info:
www.boekhandelblokker.nl

Jeugd
Zaterdag 10 september 
tussen 12.00-17.00u: mee-
doen aan de ‘tekenwaterval’ 
bij het Fonteynhuis, scou-
tinggroep St Paschalis Bay-
lon bij Landgoed Groenen-
daal. Dit in kader van Open 
Monumentendagen. Glip-
perdreef 199 te Heemstede.

Lezingen
Zaterdag 10 september 
publiekslezing door Lam-
mert de Hoop, Talma-bio-
graaf, over erfgoed en actu-
aliteit ‘100 jaar Talma’, Her-
vormde Kerk Bennebroek. 
Aanv. 14.00u. Toegang vrij. 

Maandag 12 september 
spreekt Sylvia Kay (Trans-
National Institute in Am-
sterdam) over land-grab-
bing; landroof in ontwikke-
lingslanden. 15.00-16.00u. 
Toegang vrij. Van Hogen-
dorpstraat, Haarlem. Aan-
melden: info@saamho-
righeidsfonds.nl of: 023-
5287361.

Woensdag 14 septem-
ber, 14.00u dialezing over 
cacao bij Vrouwen van Nu, 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. Entree voor 
gasten: 2,50. Inlichtingen: 
5736950 of 5280340.

Markten
Zondag 11 septem-
ber Kofferbakmarkt op 
de Dorpsweide van Wijk 
aan Zee van 8.00 tot 16.00 
uur. www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

Muziek
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.

Zondag 18 september 
Theeconcert Oude Kerk Wil-
helminaplein Heemstede, 
15u. Optreden van K4 Kwar-
tet, met muziek van Men-
delssohn, Shostakowitsch 
en Beethoven. Toegang gra-
tis (deurcollecte). Na afl oop 
koffi e in de Pauwehof

Open dagen
Zaterdag 10 en zondag 
11 september deuren 
open bij Haarlemse Vrijmet-
selaarsloges, Ripperdas-
traat 13. Zaterdag: 10.00-
17.00u. en zondag: 12.00-
17.00u. Meer informatie:
www.vrijmetselarij.nl en
www.openmonumenten-
dag.nl

Zaterdag 10 september 
kijkje nemen bij zwemver-
eniging Heemsteedse Red-
dingsbrigade. Meedoen aan 
diverse onderdelen mag, 
zwemdiploma verplicht. va 
14.30u. in clubhuis op het 
Sportpark a/d Ringvaart. 
Va. 16.30u. verder met pro-
gramma in zwembad Groe-
nendaal. Aanmelden niet 
nodig. Info: pr@heemsteed-
sereddingsbrigade.nl

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 Presentaties
Zaterdag 10 september 
‘Mijn huis swingt’, zangeres 
Marlijn Bijleveld en schrijf-
ster Marie-Claire Loudon, 
op promotour langs boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Aanv. 
11.00u. Info: 023-5282472.

Sport
Donderdag 15 septem-
ber, 18.30u ‘verjaardags-
partij’ Kon. HFC en ex-
profs HFC Haarlem in kader 
van 137-jarig bestaan HFC, 
Spanjaardslaan Haarlem. 
Toegang vrij.

Tentoonstellingen
Vrijdag 9 september t/m 
vrijdag 28 oktober ‘Iconen 
& Symbolen’ van KZOD in 
de Waag en Kloostergangen 
(beide te Haarlem). Div kun-
stenaars. Kijk voor meer in-
fo op www.kzod.nl Opening 
9 sept, 16.00u door Haar-
lemse wethouder Jur Botter.
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.
T/m 31 oktober ‘Heemste-
de in Klare Lijn’, illustraties 
van Eric Collen (Haarlem) in 
Heemsteedse raadhuis. In-
fo: www.ericjcoolen.nl
Vrijdag 9 september t/m 
vrijdag 28 oktober: ‘Ico-
nen & Symbolen’ van KZOD 
in de Waag en Kloostergan-
gen (beide te Haarlem). Div 
kunstenaars. Kijk voor meer 
info op www.kzod.nl Ope-
ning 9 sept, 16u door Haar-
lemse wethouder Jur Botter.

Themabijeenkomst
Zaterdag 17 septem-
ber Rouwcafé in foyer van 
De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. 10.00-12.0u. 
Entree is gratis. Gast: zan-
geres/presentatrice Mylou 
Frencken. Aanmelden:
info@hetrouwcafe.nl of 06-
52306969 (Ria van Kleef). 

WIJ Heemstede
Dinsdag 13 september, 
koffi emiddag Wij Lieven de 
Key, Lieven de Keylaan 24, 
Heemstede. 15-17u.
Woensdag 14 september, 
dramafi lm over grootschalig 
schandaal misbruik katho-
lieke kerk in de USA. Aanv 
20u. Entree: 7,- Reserveren: 
(023)5483828.
www.wijheemstede.nl 

Waar: 
Raadhuisstraat 58A. Met de 
komst van een aantal ter-
rassen aan de Raadhuis-
straat heeft de vroeger wat 
saaie Raadhuisstraat veel 
aan gezelligheid gewon-
nen. Grut & Groot, Van Dam,
Tante Bep en de Pasta Box 
vormen samen een uitnodi-
gende plek rond de dorps-
pomp. We gaan voor het
terras van Tante Bep, een 
restaurant dat gespeciali-
seerd is in tapas.

Wanneer:
Donderdagmiddag tussen 
16.30 en 18.00 uur. 

Wie zijn er: 
Niet heel druk, maar het is 
nog vroeg voor de avond-
eters. Wij vinden het niet 
erg en nemen plaats aan 
een tafeltje in de zon.

Bestelling:
1 glas droge witte wijn, 1 
glas fruitige witte wijn en 
1 glas rosé. Van de  tapas-
kaart kiezen we 1 vlees-,
1 vis- en 1 vegetarische 
tapas.

Wij krijgen:
Een glas witte wijn The 
Great Bustard, een Hon-
gaarse wijn met inderdaad 
een heerlijk frisse en frui-
tige afdronk, toegankelijk 
maar beslist niet vlak. Een 
glas Domaine de Menard, 
een mooie Sauvignon Blanc 
uit de Franse Gascogne en 

een glas Haedus rosé uit 
de Provence, licht van kleur 
en verrukkelijk van smaak. 
Een karafje met water komt 
standaard mee. De tapas: 
kip cajun met limoensaus, 
geitenkaas kroketjes en in 
knofl ook gebakken gam-
ba’s. Eindelijk een gevari-
eerde borrelhap waarvoor 
je de deur uitgaat.

De bediening:
Vriendelijk en geïnteres-
seerd (!) en met uitleg over 
de diverse wijnen.

Hygiëne:
Tafel, stoelen, menukaart  
en toilet, niets op aan te 
merken. Mooie grote en 
schone wijnglazen.

De rekening:
1 glas witte Bustard 3,75 
euro, 1 glas Haedus rosé 
4,95 euro, 1 glas Menard 
Sauvignon 4,50 euro. Gam-
ba’s 5,95, kip cajun 5,95 eu-
ro en geitenkaas kroketjes 
6,95. Totaal: 32,05 euro.

Algemene indruk:
Niets mis met de oer-Hol-
landse bitterbal van de 
meeste terrassen, maar 
restaurant Tante Bep heeft 
het voordeel van een uitge-
breide tapaskaart. Afgezien 
daarvan vonden we dat dit 
terras eigenlijk is zoals het 
hoort: klantgericht en de 
hap en snap van uitsteken-
de kw aliteit.                                                                                                        
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – Horecaterrassen in Heemstede waren ooit 
schaars, anno 2016 is dat wel anders. De terrasjes zijn in-
middels mede beeldbepalend voor het winkelgebied. De 
Heemsteder gaat deze zomer op onderzoek met een heu-
se terrasjestest. 

Deze week:
Restaurant Tante Bep
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 september 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

Help onze nieuwe 
inwoners op weg! 

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Agenda’s 
 commissievergaderingen
- Verwijdering vaartuigen

Commissievergaderingen september
Spoorwegovergang Alverna en Visie winkelcentra op de agenda
In september vergaderen de raadscommissies 
Middelen en Ruimte weer. De commissie 
Samenleving vervalt deze maand. De commissie 
Ruimte komt twee keer bijeen. Op donderdag 
15 september staat onder meer de openbaarheid 
van de spoorwegovergang Alverna op de agenda. 
Op maandag 19 september bespreekt de commissie 
onder meer de Visie winkelcentra Heemstede. 
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 

29 september een besluit over deze onderwerpen. 
De raadscommissies zijn bedoeld voor het vergaren 
van informatie en het uitwisselen van opvattingen 
en de commissie vindt de inbreng van inwoners 
en andere belanghebbenden belangrijk. U wordt 
dan ook van harte uitgenodigd als inspreker of 
toehoorder bij de vergadering(en) aanwezig te zijn. 
De volledige agenda’s vindt u verderop in deze 
uitgave.

Help onze nieuwe inwoners op weg!
Vluchtelingenwerk in onze regio zet zich al jaren 
in voor de integratie van asielzoekers. Dat doet 
zij dankzij de inzet van betrokken vrijwilligers. 
Daarnaast is een Platform Vluchtelingen actief 
dat Vluchtelingenwerk ondersteunt en aanvult 
in het vele goede werk dat ze doen. Door de 
toestroom is extra hulp hard nodig. Wilt u graag 
iets dóen voor onze nieuwe inwoners? Meld u 
zich dan aan als taalcoach. 

Taalcoach worden. 
Wat houdt het in?
Als taalcoach helpt u nieuwe inwoners bij het 
leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 

pubers en volwassenen die bezig zijn met hun 
inburgeringstraining. U oefent met de taal, maar 
stimuleert ze ook om naar de bibliotheek te 
gaan, waar speciale faciliteiten beschikbaar zijn. 
Daarnaast krijgt u  studiemateriaal. U maakt zelf 
afspraken over tijden. Bent u voor langere tijd 
minimaal één uur per week beschikbaar en heeft 
u interesse? Aanmelden kan bij Clara Wittop 
Koning van WIJ Heemstede, clarawk@xs4all.nl 
of 06-81500886.  
Meer informatie? Kijk op www.heemstede.nl > 
Actueel >Hoe helpt Heemstede vluchtelingen.
Heeft u vragen? 
Stel ze bij platformvluchtelingen@heemstede.nl

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Tentoonstelling Marjolein Loppies
Tot vrijdag 28 oktober 2016 is in de Burgerzaal 
werk te zien van Marjolein Loppies. Met de camera 
in de hand loopt Marjolein door verlaten hotels, 
ziekenhuizen en theaters. Stiekem gaat zij op zoek 
naar de verstilde schoonheid...

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Eric J. Coolen
In de publiekshal is in de maanden september en 
oktober 2016 de tentoonstelling “Heemstede in 
klare lijnen” van de Haarlemse kunstenaar Eric J. 
Coolen te zien. Eric brengt op zijn eigen manier 

markante plekken in Heemstede in klare lijnen 
onder de aandacht.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving. Geen 
toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het 
meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62



Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:
- Het college heeft een kennisgeving ontvangen 

op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval van Dick de Wit 
Totaal voor het gebruik van een mobiele 
puinbreker op de locatie Havenstraat 81 te 

Heemstede. De werkzaamheden vinden plaats in 
de periode tussen 23 augustus en 23 november 
gedurende 20 aaneengesloten werkdagen van 
07.00 uur tot 19.00 uur.

Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer: 

- Vishandel Molenaar-Molenaar Kes vof, 
 Jan van Goyenstraat 0-ong.
- Hema Heemstede, Binnenweg 79 
- Zeilmakerij Stroobach B.V., Industrieweg 6
- Sfeervol bijzonder / mooi, Jan Miense 

Molenaerplein 8
- Van Assema Grafimedia, Kerklaan 29
- Ma Poule, Raadhuisstraat 72

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Vergaderingen raadscommissie Middelen en Ruimte
Commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 14 september 2016 
om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 september 2016
- Spreekrecht burgers
- Aangepast besluit vaststellen welstandsnota, 

vaststellen wijziging bouwverordening m.b.t. het 
invoeren van de Kan-bepaling en het wijzigen 
van de naam Welstandszorg Noord-Holland in 
MOOI NOORD-HOLLAND (A-stuk)

- Vastgoedtransacties (B-stuk)
- Jaarverslag 2015 en eerste 

managementrapportage 2016 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk) (ovv D66)

- Jaarrekening 2015 Stichting Rijk (C-stuk) 
 (ovv D66)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt openbare 
vergaderingen op donderdag 15 en maandag 
19 september 2016. Beide vergaderingen 
beginnen om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Agenda donderdag 15 september 2016
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 september 2016
- Spreekrecht burgers
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen (A-stuk)

- Wandelbos Groenendaal, ontwerp-
omgevingsvergunning en verhaalsovereenkomst 
paardenstal en gebruik terrein en 
gebruiksovereenkomst (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in het Wandelbos Groenendaal 
ten behoeve van Ponytrack Heemstede (A-stuk)

- Project Duinpolderweg varianten MER (B-stuk)
- Wijzigen aanpak opgenomen in startnotitie 

Herziening Bestemmingsplan Landgoederen en 
Groene Gebieden (B-stuk)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda maandag 19 september 2016
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 19 

september 2016
- Spreekrecht burgers
- Visie Winkelcentra Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen Nota duurzaamheid 2016-2020 

(A-stuk)
- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (A-stuk)
- Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-

Kennemerland/IJmond 2016/2020 (A-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 15 september 2016 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een carport aan de Reinier van 
  Holylaan 10 - openbaar - 

20.30 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een dakopbouw en het verhogen 
  van een nok aan de Romeinlaan 45 
  - openbaar -

Bovenstaande betreft 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, telefoonnummer 
023-5485607.

Nieuwe regelgeving: Uitvoeringsprogramma 
“integrale handhaving” gemeente Heemstede 2016
 Op 19 april 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 
gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee 

komt het Uitvoeringsprogramma “integrale 
handhaving” gemeente Heemstede 2015 te 
vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Camplaan 25, het plaatsen van een 

geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
53787, ontvangen 23 augustus 2016

- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, het bouwen 
van 5 woningen, plaatsen erfafscheidingen 
en kappen ca. 5 bomen, Project Volmaackt, 
ontvangen 23 augustus 2016, 

 reguliere procedure
- Achterweg 5, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 54235, ontvangen 25 augustus 
2016

- Heemsteedse Dreef 241, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 54753, 

 ontvangen 26 augustus 2016

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’.

Verwijdering vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen:

 - een naamloze witte polyester boot, in de 
Blekersvaart ter hoogte van Blekersvaartweg 24

- een naamloze donkere stalen boot met dekzeil, 
in de Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9 
op ligplaats PCH014 

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.

Herpublicatie: Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2016
Op 5 juli 2016 heeft het college de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komen de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 

te vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Deze publicatie heeft al eerder plaatsgevonden. Er 
is echter een omissie ontstaan in 4.4.4 waardoor de 
uitvoeringsregels opnieuw zijn gepubliceerd in het 
Gemeenteblad.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

van de garage, wabonummer 44224, 
 verzonden 1 september 2016
- Vondelkade 34, bouwen van een erker aan 

de zijkant van het huis, wabonummer 50114, 
verzonden 1 september 2016

- Jozef Israëlsplein 10, doorbraak tussen 
woonkamer en keuken, wabonummer 49442, 
verzonden 1 september 2016

Weigering omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Lindenlaan 67, het uitbreiden van een 
 woonhuis, wabonummer 47863, 

 verzonden 1 september 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-347, het 

plaatsen van reclamezuilen, wabonummer 44919, 
verzonden 1 september 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, renovatie, herindeling bibliotheek 

en wijzigen monument, wabonummer 47485, 
ontvangen 8 juli 2016 

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

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


	36_ED5_PAG03
	36_ED5_PAG05
	36_ED5_PAG07
	36_ED5_PAG11
	36_ED5_PAG13
	36_ED5_PAG17
	36_ED5_PAG19
	36_ED5_PAG21
	36_ED5_PAG23



