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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Monumentale buitenplaats 
Mariënheuvel in de verkoop
Heemstede - Het prachtige en 
historische gebouw ‘Mariënheu-
vel’, dat ooit dienst deed als land-
huis annex buitenplaats, is door 
de congregatie van de Zusters 
Augustinessen vanaf 1946 in 
gebruik als klooster.
De zusters raken op leeftijd en 
het onderhoud aan een dergelijk 
pand en terrein is kostbaar.
Het klooster telde oorspronke-
lijk 36 kamers. Er zijn rond 1948 
twee vleugels aan het gebouw 
toegevoegd. De nonnen die er 
nu nog wonen hebben intussen 
hun intrek genomen in het zus-
terhuis op hetzelfde terrein. Om 
de zusters een zorgeloze ouden-
dag te geven is geld nodig. Met 
de verkoop van het hoofdge-
bouw en grond kan hierin wor-
den voorzien. Het pand dat voor 
1946 ‘Meer en Berg’ heette staat 
op de lijst van Rijksmonumen-
ten. Dit brengt voor de toekom-
stige eigenaar beperkingen met 
zich mee.
 
Over eventuele verkoop komt 
niet veel naar buiten. De direc-
teur van Mariënheuvel reageert 
niet. De verkopende tussenper-
soon, firma Redes uit Hilversum, 
houdt ook de kaken stijf op el-
kaar. “Ja, we hebben het in de 
verkoop. Meer willen en kunnen 
wij er niet over zeggen”, aldus de 

reactie van de directie. Nergens 
staat te lezen dat het gebouw in 
de verkoop is dus mag worden 
aangenomen dat Redes onder-
hands al zaken doet met geïn-
teresseerden. Het zal geen ver-
bazing wekken als een project-
ontwikkelaar het gebouw en ter-
rein gaat verwerven. Er rust geen 
woonbestemming op het pand 
zodat voor een woonfunctie 
het bestemmingsplan gewijzigd 
moet worden. Het college van 
Heemstede, geconfronteerd met 
de voorgenomen verkoop, bleek 
wel iets meer te weten maar ook 
zij kan of wil niet veel loslaten.
In 2009 zijn er in het diepste 
geheim al gesprekken gevoerd 
tussen de gemeente en de 
congregatie. Volgens wethouder 
Ates is er toen, op verzoek van 
de congregatie, geen ruchtbaar-
heid aan gegeven. De gemeen-
te overwoog destijds het pand 
en/of de terreinen aan te kopen 
maar dat is uiteindelijk niet ge-
beurd. Het terrein zou worden 
toegevoegd aan Groenendaal. Er 
lagen nogal wat hobbels op de 
weg zoals de ontsluitingsweg, 
de begraafplaats op het terrein 
en de monumentenstatus. Te-
vens bleek dat de raad niet snel 
zou instemmen met een aange-
past bestemmingsplan. Ook nu 
in 2015 blijft het erg stil rond 

de plannen. Er is één zeer geïn-
teresseerde koper wiens naam 
niet wordt vrijgegeven. Ates liet 
weten af te wachten tot iemand 
met een plan komt. Een project-
ontwikkelaar kan vele kanten op. 
Het pand zelf en het grote terrein 
biedt volop mogelijkheden voor 
bebouwing. Andere panden op 
de locatie hebben weinig waar-
de. Na afbraak kan daar mogelijk 
nieuwbouw komen. Voor alle ac-
tiviteiten moet het bestemmings-
plan worden aangepast. De 
gemeenteraad heeft hierin het 
laatste woord.

Wat er met het pand gebeurt, 
blijft voorlopig onduidelijk.
Dat er niet veel over naar bui-
ten komt kan komen doordat 
met voorgaande bouwprojecten 
in Heemstede bleek dat er van-
uit de gemeente al toezeggin-
gen waren gedaan. Ontwikke-
laars polsen eerst de ambtena-
ren om te horen of hun plannen 
levensvatbaar zijn. Of dit hier ook 
al het geval is blijft voorlopig on-
der de radar. Historische vereni-
ging HVHB is op de hoogte en 
zal de ontwikkeling nauwlettend 
blijven volgen. Volgens voorzit-
ter Jaap Verschoor bezit ook de 
naastgelegen kapel een bijzon-
der historische waarde.
Eric van Westerloo

DEZE WEEK IN DE KRANT
Ralph Moorman: 

mannen en buikvet

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Massale 
vechtpartij
Heemstede - Op donderdag-
middag 3 september heeft de 
politie vijf Haarlemmers in de 
leeftijd van 16, 17 en 18 jaar 
aangehouden wegens mogelijk 
vuurwapenbezit en openlijke ge-
weldpleging. Het zou zijn gegaan 
om een massale vechtpartij aan 
de Koediefslaan, bij de Haemste-
de-Bargerschool. De politie ont-
ving de melding om 16.00 uur. 

Een 15-jarige jongen uit Am-
sterdam is gewondgeraakt. De 
jongen werd voor behandeling 
overgebracht naar het zieken-
huis. Getuigen verklaarden dat 
bij de vechtpartij een vuurwa-
pen en slagwapens zijn gezien. 
Op basis van getuigenverklarin-
gen werden in de directe omge-
ving vijf verdachten aangehou-
den. Die zijn voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau. 
Hier zijn zij inmiddels in verzeke-
ring gesteld. Bij deze verdachten 
vond de politie trouwens geen 
wapens. De toedracht van de 
vechtpartij wordt onderzocht.

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

ke
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runder-
gehakt

2e 500 gram

Halve
prijs
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt 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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  13  september, mw. 
ds. C.M.A. Frederiks,  (Enk-
huizen) Kindercafé Aanvang 
10.00 uur.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 13 september, Dienst 
om 10.00 uur in de Pinkster-
kerk, Camplaan 18.: ds. P.I.C. 
Terpstra, Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar, Kinderkring voo 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 13 september, 10u. 
vg De heer Douwe de Roest 
(Amsterdam)
Zondag 20 september, 10u. vg 
Ds. M.A. Smalbrugge viering 
Heilig Avondmaal
Zondag 27 september, 10u. vg 
Annelies Jans (Den Haag)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 13 september, 10.00 
uur, ontmoeting over vasten 
en gebed. Aansluitend ge-
bedswandeling mevr. J. Penso.

www.rafael-nehemia.nl

Donderdag 3 september open-
de gemeentesecretaris Willem 
v.d. Berg een bijzondere exposi-
tie: Schatten uit het archief van 
de gemeente en de HVHB. Deze 
tentoonstelling duurt tot 23 ok-
tober in de Raadszaal. In de ko-
mende 5 weken zal de HVHB bij 
een topstuk uit deze tentoon-
stelling wat uitvoeriger stilstaan 
door Hillebrand de Lange.

Het bezoek van de koningin van 
Engeland aan Adriaan Pauw op 
het Slot te Heemstede. 
In de zomer van 1642 ontvangt 
de Heer van Heemstede en Ben-
nebroek, Adriaan Pauw, op zijn 
buitenverblijf een hoge gast, be-
geleid door een luisterrijk ge-
volg. Het gaat om niet minder 
dan de koningin van Engeland, 
Henriëtta Maria. In haar aanwe-
zigheid vertoeven ook haar elfja-
rige dochter Mary Stuart en haar 

dan pas zestienjarige schoon-
zoon Willem II, de prins van 
Oranje. Het jaar daarvoor zijn ze 
getrouwd. Een huwelijk van een 
Oranje met iemand uit  het pres-
tigieuze Britse koningshuis zou 
de status van de Oranjes op het 
Europese toneel verhogen. De 
koningin was naar Holland ge-
reisd om haar jonge dochter te 
vergezellen naar haar nieuwe 
bestemming. Maar vooral ook 

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (1)

probeerde ze fi nanciële steun 
te verwerven voor haar man, ko-
ning Karel I. Die was verwikkeld 
geraakt in een burgeroorlog met 
het Britse Parlement. Heemste-
de staat voor even op de poli-
tieke wereldkaart. Adriaan Pauw 
was in de Republiek een zeer in-
vloedrijk man en had door zijn 
vele diplomatieke missies veel 

internationale politieke ervaring 
opgebouwd. Waar zullen ze het 
op het Slot van Heemstede over 
gehad hebben? Het zal toch niet 
alleen maar een beleefdheidsbe-
zoekje zijn geweest?

De naam van de maker van de 
prent is onbekend. De foto van 
de prent is van Theo Out.

Heemstede - De jaarlijkse vei-
ligheidsmonitor is weer versche-
nen. Van de ruim duizend ver-
stuurde vragenformulieren zijn 
519 ingeleverd. Met een rap-
portcijfer van 7,9 beoordelen de 

geënquêteerden de leefbaar-
heid in de eigen woonbuurt po-
sitief. Dat 74% van de gevraag-
den een of meer vormen van 
verloedering tegenkomen, is op-
merkelijk. De grootste ergernis 
bestaat nog steeds uit honden-
poep, verkeers- en parkeerover-
last. Rond de 3 % van de res-
pondenten heeft in 2014 te ma-
ken gehad met enige vorm van 
criminaliteit waarbij 12% aan-
gaf slachtoffer te zijn geweest 
van vermogensdelicten. 32% van 
de inwoners blijkt zich wel eens 
onveilig te voelen maar slechts 
1% geeft aan zich vaak onveilig 
te voelen. Dit gevoel spitst zich 
vooral toe op de omgeving van 
horecagelegenheden en hang-

plekken. Verkeersoverlast doet 
zich volgens 80% van de onder-
vraagden vaak voor. Hard rijden 
en parkeeroverlast zijn de voor-
naamste oorzaken. Verder geven 
inwoners met een score van 86% 
aan tevreden te zijn met de sa-
menstelling van de bevolking in 
hun woonplaats. 4% van de on-
dervraagden heeft in 2014 tema-
ken gehad met het hacken van 
hun computer.
Bij het onderzoek is ook gekeken 
naar andere gemeenten en hoe 
Heemstede het ten opzichte van 
deze gemeenten doet. Bloemen-
daal, Dronten, Oegstgeest en 
Pijnacker maar ook het politie-
district Kennemerland is als refe-
rentie gebruikt. Heemstede wijkt 

nauwelijks af van de referentie-
gemeenten. 4% procent van de 
inwoners ervaart enige sociale 
overlast terwijl dat in het district 
Kennemerland 13% bedraagt. 
Oegstgeest doet het net iets be-
ter met 3%. Van de ondervraag-
den gaf 9% aan dat de criminali-
teit in Heemstede is toegenomen 
en 3% vond juist dat het is afge-
nomen. In heel Nederland voelt 
7,2% van de inwoners zich veilig 
in de woonomgeving; in Heem-
stede is dat 7,7% een hoge no-
tering. Conclusie: Heemstede is 
qua veiligheid zo slecht nog niet. 
De gehele monitor van 142 pa-
gina’s is na te lezen via de ge-
meentelijke website.
Eric van Westerloo

Hondenpoep, verkeers- en parkeeroverlastergernissen, maar:

Heemstedenaren best tevreden over veiligheid
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Wethouder Pieter van de Stadt uitgezwaaid
Heemstede – Met een hartelijk 
woordje nam burgemeester Ma-
rianne Heeremans afscheid van 
wethouder Pieter van de Stadt 
die `kabouterdorp` Heemstede 
gaat verlaten om burgemeester 
te worden van een gemeente die 
wel tweemaal groter is dan zijn 
zo innig geliefde geboortedorp. 
De grote projecten die niet tot 

een einde gebracht waren, kwa-
men ter sprake als een ontspan-
nen quote, de geslaagde projec-
ten sierden de wethouder.

Pieter stond bekend als een be-
trokken en bereikbare bestuur-
der, waarvan je het plezier in zijn 
werk kon aflezen aan zijn bre-
de lach. Eenieder van de vele 

gasten die maandagmiddag af-
scheid van hem namen op weg 
naar `zijn` gemeente Lansinger-
land, zagen hem met zijn brede 
lach staan in de Burgerzaal als 
een geslaagd wethouder uit de 
Heemsteedse kweekvijver.

Het ga je goed Pieter,
Ton van den Brink  

Grote rommelmarkt op 20 september
Heemstede - In sportcentrum Groenendaal 
vindt op zondag 20 september een grote rom-
melmarkt plaats. In de Heemsteedse sporthal 
aan de Sportparklaan 16 zijn die dag ruim 125 
kramen te vinden. Niet alleen gebruikte kleding, 
boeken of lp’s worden verhandeld, maar ook cu-
riosa, antiek en brocante. De markt is geopend 

van 9.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 
2,50 euro per persoon. Toegang voor kinderen 
t/m 11 jaar (onder begeleiding) en het parkeren 
zijn kosteloos.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u 
bellen naar: organisatieburo Mikki, 0229-244739 
of 244649. Of kijk op www.mikki.nl.

Kleindierensportvereniging De Eendracht 
Heemstede showen hun trots
Bennebroek – Een knuffelparadijs met levende 
dieren die je echt aankijken en je misschien nog 
leuk vinden ook. Bij Tuincentrum de Oosteinde 
hield de Pluimvee-en konijnenfokkersvereniging  
“Ons aller belang” hun tentoonstelling met de top-
pers konijnen, hoenders, dwerghoenders en een 
keuring. Leuk voor kinderen, leuk voor mensen die 
serieus nadenken over het nemen van kippen of 

konijnen. Hier was alle informatie voor iedereen te 
horen, te zien en te ruiken. Hoe leuk het  is en 
welke verplichtingen dit schept. Denk maar aan je 
vakantie, de beestenboel meenemen lukt meest-
al niet. Maar leuk was de tentoonstelling wel en je 
stak er nog wat van op. Een trotse voorzitter Jacob 
Plas toonde trots een van de kippentoppers. 
Ton van den Brink 

Open Dag Hart Muziekschool
Regio - Op zaterdag 12 september houdt Hart Muziekschool 
van 12.00 tot 17.00 uur een Open Dag aan de Kleine Houtweg 
18 te Haarlem. 
Het collectief muziekdocenten van Hart Muziekschool biedt zijn 
leerlingen een ruim palet aan lesvormen en samenspelmoge-
lijkheden in diverse muziekstijlen: van klassiek tot pop, van rock 
tot jazz. Zowel het muziekonderwijs als de begeleiding worden 
op maat gesneden: leerlingen van alle leeftijden en van elk ni-
veau kunnen les nemen op een of meerdere van de ruim 20 in-
strumenten waarin wordt gedoceerd. De Open Dag is dé gele-
genheid om kennis te maken met de muziekdocenten; een gra-
tis proefles af te spreken, of om te informeren naar de mogelijk-
heden om als zanger of instrumentalist deel uit te kunnen ma-
ken van een groot of klein ensemble, band of koor.
Iedereen is van harte welkom! 
Voor een sneakpreview kijkt u op: www.hartmuziekschool.nl.

Open Atelier Ger Daniëls 
& Fernande Daniëls-Laas
Heemstede - Houdt u van teke-
nen en schilderen, naar uw ei-
gen ideeën? Wees dan welkom 
op het Open Atelier bij Ger Da-
niëls en Fernande Daniëls-Laas, 
aan de Voorweg 49A te Heem-
stede. Het betreft geen cursus, 
maar u krijgt adviezen, en zo no-
dig materialen. Er is altijd vol-
doende papier in voorraad. Ger 
en Fernande zijn op het atelier 
elke donderdag 9.30 tot 12 uur 

en vrijdag van 13.30 tot 16 uur. 
U betaalt per keer 15,- euro. U 
betaalt alleen indien u komt. Het 
is mogelijk dat u bijvoorbeeld om 
de 14 dagen komt. Het is dus ge-
schikt voor deeltijd-werkers.

Meer informatie?
Bel 023-5286336 (bij voorkeur 
rond 17.00 uur). Kijk ook op:
www.danielslaas.nl.
Vooropleiding niet vereist!

Ger Daniëls en Fernande Daniëls-Laas  in hun atelier in Heemstede.
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Richard Witte en Monique Klompé.

Richard Witte heeft veel ervaring 
als verandermanager bij ver-
schillende welzijnsorganisaties 
in Amsterdam. “Betrokkenheid 
is essentieel, door dicht bij de 
mensen te staan en samen mee 
te bewegen in deze veranderin-
gen”, legt hij uit. Monique Klom-
pé: “Casca en WOH  bestaan al 
een tijd in Heemstede en beide 
organisaties bedienen ten dele 
een zelfde doelgroep, maar met 
een eigen cultuur.”  De gemeente 
is de opdrachtgever die aan bei-
de organisaties heeft gevraagd 
te gaan samenwerken. Daarbij 
gaat het om de centrale vraag 
wie de inwoners van Heemste-
de zijn en wat hun wensen zijn 
op het gebied van welzijn. Van-
uit deze vraag kwam snel de 
conclusie dat beide organisa-

ties met het welzijnsaanbod el-
kaar goed kunnen aanvullen. Dat 
werkt efficiënter. Dit ambitieuze 
plan is vanaf afgelopen janua-
ri tot mei met beide besturen en 
achterbannen uitgewerkt. De fu-
sie wordt verwacht in de eerste 
helft van 2016 en de formele be-
sluiten moeten nog worden be-
slecht, maar over de ambities is 
iedereen het eens. Ambities die 
afgestemd zijn op de participa-
tiesamenleving: voor en door in-
woners van Heemstede. Wat wil-
len mensen en wat kunnen men-
sen. Zoals preventief welzijn be-
vorderen en ontwikkelen bij de 
inwoners. Welzijn draagt bij tot 
een prettiger leven en dat leidt 
automatisch tot vitaliteit waar-
door minder behoefte ontstaat 
aan zorg. Dit houdt niet in dat 

Heemstede – Casca Welzijn en Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH) gaan samenwerken en mogelijk fuseren. Voor beide 
organisaties doen de kersverse team manager Richard Witte 
en ad interim directeur Monique Klompé uit de doeken waar 
het om  gaat.

de zorg afgeschermd wordt, die 
blijft als deze nodig is. Daarnaast  
zijn de sterke netwerken van vrij-
willigers en ook mantelzorgers 
onontbeerlijk, die uitvoerende 
taken verrichten in een partici-
patiewelzijnsrol. Dit creëert be-
trokkenheid en dat sluit goed 
aan bij de stimulans voor weder-
zijdse vitaliteit en elkaar helpen. 
Hierdoor ontstaat er minder be-
hoefte aan en druk op profes-
sionals, die je efficiënter kunt 
inzetten waar zij nodig zijn. De 
rol van Welzijn Heemstede, Cas-
ca en WOH, is om hierin te fa-
ciliteren. De facilitering is onder 
te verdelen in vier groepen. Ten 
eerste brengt Welzijn Heemste-
de verschillende generaties van 
inwoners bij elkaar. Denk aan 
buurtinitiatieven, straatspeel-
avonden, burenhulp en derge-
lijke waar jong en oud elkaar 
ontmoeten. Ten tweede bevor-
dert Welzijn Heemstede de acti-
viteiten voor specifieke leeftijds-
groepen. Uitgangspunten hier-

voor zijn ontmoetingen bij activi-
teiten en cursussen, versteviging 
van het sociale netwerk, het mo-
tiveren van interesses en vaar-
digheden en de zelfredzaamheid 
vergroten. Zoals Plexat voor jon-
geren, lezingen en films voor vol-
wassenen (Casca Nova) en voor 
senioren excursies, beweeg-
groepen etc.  Ten derde wil Wel-
zijn Heemstede faciliteren in ac-
tiviteiten voor groepen in de sa-
menleving die in meer of min-
dere mate behoefte aan bege-
leiding hebben. Denk daarbij 
aan projecten Zelfstandig Wo-
nen of een kookcursus met De 
Baan. Als vierde punt faciliteren 

bij activiteiten voor 75-plussers, 
die op eigen kracht zo lang mo-
gelijk mee kunnen blijven doen.  
Te denken valt daarbij aan oude-
renadviseurs, de klussendienst, 
vrijwilligersvervoer en onder-
steuning bij het gebruik van ta-
blet en computer. Voor al deze 
facilitering geldt dat daarbij ook 
wordt gekeken naar toekom-
stige samenwerkingspartners, 
zoals bijvoorbeeld de Openbare 
Bibliotheek of de Hartekamp.

Meer informatie op welzijns-
plan@casca.nl of welzijnsplan@
welzijnouderenheemstede.nl. 
Bart Jonker

“Meer welzijn leidt tot 
vitaliteit en minder zorg”

Welzijn Heemstede:
Casca en WOH slaan handen ineen
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Rita Vuijst 50 jaar fit bij Pauwehof
Heemstede – Toen ze zeventien jaar was, noem-
de ze het gymnastiek, nu ze al vijftig jaar een 
trouw lid is van een gymvereniging, noemt men 
het tegenwoordig Seniorenfit. Rita Vuijst vindt 
dat niet belangrijk, wel haar wekelijkse bewe-
gingsuurtje met de vertrouwde mensen in de 
grote zaal in de Pauwehof waar ze inmiddels te-
recht is gekomen vanuit  Haarlem. Ze begon bij 
Jong Haarlem met sporten en kwam via diver-
se clubs terecht bij docente Marie Thérèse Der-
kinderen die haar meenam naar Casca in Heem-
stede. Zij  sport in de Pauwehof waar dit Senio-

renfit heet, ze energie opdoet en een kopje koffie 
na afloop. Op haar driewieler heeft ze inmiddels 
al 28000 kilometer staan, de wandelteller staat 
op 13000 kilometer. Donderdag werd zij, tussen 
haar clubleden, in het zonnetje gezet en flink ge-
huldigd met koffie en gebak.

Op zaterdag 12 september houdt de Pauwehof 
Open Huis, waar u kunt kennis maken met de 
vele cursussen  die er gegeven worden met de 
docenten. Welkom tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Ton van den Brink

Regio - Op 4 september was 
het vijftig jaar geleden dat de 
beroemde Duitse arts en theo-
loog Albert Schweitzer stierf, in 
Lambarene, Gabon, Afrika. Bij 
de jongere generatie is Albert 
Schweitzer misschien niet meer 
zo bekend, terwijl zijn ideeën 
toch actueler zijn dan ooit. Mil-
joenen mensen raakten geïnspi-
reerd door zijn humanitaire idea-
len en zijn principe van ‘Eerbied 
voor het leven’ (Ehrfurcht vor 
dem Leben). Het opgeven van 
een briljante carrière om zich ge-
heel te wijden aan de meest be-
hoeftigen in Afrika was een daad 
van humaniteit.

Albert Schweitzers sterfdag is re-
den om opnieuw aandacht te be-
steden aan deze tragische held. 
Op vrijdag 18 september wordt 
het theaterstuk Schweitzer: Le-
vensdroom van een stervende 
dokter om 20.00 uur uitgevoerd 
in het Trefpunt, Akonietenplein 1 
in Bennebroek. Cris Doude van 
Troostwijk schreef dit toneel, 
Martine Faber bewerkte de tek-
sten en voert de regie. Na afloop 
is er gelegenheid om over de be-
tekenis van Schweitzer en zijn rol 
te spreken onder leiding van Ds 
Aart Mak en Ds Jolien Nak. Toe-
gang 10 euro.

Theaterstuk PKN in Bennebroek

Schweitzer: Levensdroom 
van een stervende dokter





Regio - De forten van de Water-
linies, Stelling van Amsterdam en 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
openen hun deuren tijdens het 
Fortenfestival. In september orga-
niseren tal van forten activiteiten. 
Fort bij Penningsveer in de Haar-
lemmerliede is open voor publiek 
in het weekend van 12 en 13 sep-
tember (tevens openmonumen-
tenweekend) met een gevarieerd 
aanbod voor jong en oud. 

Programma Penningsveer
In het weekend van zaterdag 12 
en zondag 13 september opent 
Fort bij Penningsveer zijn deuren 
van 10.00 tot 16.00 uur. Dompel 
je onder in de geschiedenis van 
het fort: haak aan bij de rondlei-
dingen en laat je verrassen door 
de fototentoonstelling ‘Leven in 
en om het Fort Penningsveer’. 
Wijnproeverijen én wijnpresen-
taties de hele dag door. Neem de 
kinderen mee! Zij kunnen lek-
ker kliederen met verf (verzorgd 
door de scholen) en zich laten 

schminken. Kom op zondag naar 
de kinderactiviteit van 12.00 tot 
16.00 uur.  De volwassenen kun-
nen ondertussen swingen op 
de muziek van het Jazztrio van 
12.00 tot 16.00 uur.
Kijk op de website voor de actu-
ele informatie: http://www.stel-
lingvanamsterdam.nl/nl/agenda/
fortenfestival.

Geschiedenis 
Fort bij Penningsveer is ge-
bouwd in de periode 1895-1901. 
Van 1913 tot 1922 kende het fort 
een permanente bezetting. Na 
de Tweede Wereldoorlog is het 
fort enige tijd in gebruik geweest 
als interneringskamp voor colla-
borateurs. Tegenwoordig is het 
fort in gebruik als groepsaccom-
modatie voor scholen en instel-
lingen, voor het houden van trai-
ningen en evenementen en biedt 
het fort ruimte voor (kleine) star-
tende ondernemers.
 
Waterlinie en 
Stelling Amsterdam
De Stelling van Amsterdam be-
staat uit 46 forten en batterijen, 
dijken en sluizen rondom Am-
sterdam. De linie werd gebouwd 
tussen 1880 en 1914 en moest de 
vijand buiten de hoofdstad hou-
den. Sinds 1996 staat de Stelling 
van Amsterdam op de lijst van 
UNESCO Werelderfgoed.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(NHW) is het grootste rijksmo-
nument van Nederland en staat 
op de nominatielijst van UNES-
CO. De NHW (1815-1940) loopt 
van het IJsselmeer tot de Bies-
bosch en bestaat uit een prach-
tig snoer van kastelen, vesting-
steden, 60 forten, een ingenieus 
systeem van sluizen, dijken, ka-
nalen en 550 bunkers.
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“Uit geschilderde krantenfoto’s ontstaat 
een geheel eigen zeggingskracht”

Jacinta Schepers (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Jacinta Schepers, echtgenote 
van de vorig jaar overleden kun-
stenaar Hans Schepers, heeft 
40 jaar les gegeven in creatie-
ve vakken, in zowel het basis-
onderwijs als het voortgezet on-
derwijs, laatstelijk op de Haem-
stede-Bargermavo. Het atelier 
waar Hans Schepers werkte ach-
terin de tuin was een bron van 
inspiratie. Na zijn overlijden is 
Jacinta het atelier geleidelijk aan 
weer gaan gebruiken. “Als schil-
deren in je bloed zit, kun je niet 
anders dan langzaam aan weer 
een start maken”, legt ze uit. 
“Ik ben klein begonnen, met fo-
to’s uit de Volkskrant als uit-
gangspunt om deze opnieuw 
vorm te geven. Uit geschilder-
de foto’s ontstaat een geheel 
eigen zeggingskracht, dat in-
dringender of misschien wel es-
thetischer wordt. Maar het kan 
ook een abstracter beeld wor-
den. Iedere dag sla ik de krant 

open en kies ik een foto die me 
aanspreekt of bevalt. Als er niet 
direct een foto is die me bevalt, 
kies ik soms zo maar een foto, 
uit armoede. Een foto moet wat 
met mij doen. Ik kijk naar het 
onderwerp, de actualiteit of cala-
miteit, de kleur en de compositie. 
Ook de afwisseling van onder-
werpen speelt een rol. Ik schil-
der deze foto’s over met goua-
cheverf, een soort waterverf. Tij-
dens het schilderen ontstaat een 
afwisseling. Ik haal als ik dat 
nodig vind ook details weg. Al 
schilderend ga je eigenlijk van 
het beeld dat de fotograaf heeft 
vastgelegd naar je eigen inter-
pretatie van kleur en licht. Ik be-
gin met de lichte partijen. Het 
werkje groeit naarmate ik ermee 
bezig ben. Ik weet niet van te vo-
ren hoe het gaat worden, maar 
dat ik er wat mee ga doen, is 
zeker. Het gaat om het schilder-
proces zelf, dat blijft me verras-

Heemstede – De Heemsteedse Jacinta Schepers verheft 
krantenfoto’s tot bijzondere schilderwerkjes en geeft deze op 
eigen wijze vorm. Een gesprek.

sen. Beperking in kleur maakt 
de afbeelding sterker: je brengt 
deze terug tot de essentie. Als 
ik aan het schilderen ben, kan 
ik ook niet tot stoppen tot het 
af is. Het is een gedrevenheid: 
ik heb mezelf als het ware een 
opdracht gegeven om iedere 
dag een krantenfoto te bewer-
ken. Soms ben ik wel drie uur 
bezig met een foto. Ik maak een 
afbeelding spannend en werk 
naar een compositie toe zon-
der dat deze te realistisch wordt. 
Anders wordt deze te braaf. Het 
is de kracht van jouw verbeel-
ding die op een of andere ma-
nier weergegeven wordt. Ik ben 
in januari hiermee begonnen en 
zo ontstaat geleidelijk aan van al 
deze werkjes een boeiend jaar-
overzicht. Wat mij leuk lijkt is om 
deze onderdeeltjes te zijner tijd 
te gaan gebruiken als studie-
materiaal voor een ander werk. 
Misschien ga ik wat dat betreft 
meer actie ondernemen in de 
nabije toekomst”, aldus Jacinta 
Schepers.
Bart Jonker

Expositie topstukken van
Historische Vereniging en gemeente

Heemstede – Kelders en zol-
ders zijn doorzocht, keuzes ge-
maakt uit de kunst en kitsch wat 
tevoorschijn kwam, voorname-
lijk prenten en schilderijen die 
waarde hebben voor de bewo-
ners van Heemstede. De expo-
sitie in het Raadhuis van Heem-
stede werd donderdag ge-
opend. Deze is een soort ont-
dekkingsreis langs de schat-
ten van Heemstede. Noem het 
‘Ontdek je plekje’. Een enthou-
siaste gemeentesecretaris, al 26 
jaar en daarmee de oudstzitten-
de in het  land, vertelde bij de 

opening welke bewondering hij 
had voor zijn voorganger Anton 
Swolfs die in de drukke periode 
1906-1927 naast burgemeester 
David van Lennep, onder ande-
re de aankoop van Groenendaal 
regelde om te voorkomen dat 
de bollenboeren ermee aan de 
haal gingen, zij wilden er bollen-
velden van maken. Vooruitzien 
dus!  Ze kregen te maken met de 
uitbreidingsplannen van Haar-
lem die overigens, sinds 1867,  
iedere tien jaar opdoken, maar in 
1927 ernst werden. Alleen Haar-
lem had wel respect voor de 

woning van Swolf, de grens liep 
net om zijn huis aan de Craye-
nester. Een groot portret van 
Van Lennep hangt  in het trap-
penhuis. Anton Swolfs in de 
Burgerzaal naast Heemstede-
naar Von Brucken Fock, geschil-
derd door van Caspel. Op uw 
ontdekkingstocht komt u veel 
schilderijen en steendrukken te-
gen zonder tekst of  met een en-
kele aanduiding. Dat maakt van 
de toer langs de wanden soms 
een puzzeltochtje dat meest-
al toch tot herkenning leidt. De 
steendrukken van buitenplaat-

sen herkent u wel, een kaart 
van Huis te Bennebroek is even 
puzzelen. Geniet van het  moois 
dat de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek, samen 
met de gemeente, bijeenbracht 

en door Louis Goulmy, Annema-
rie Thoolen, Marc de Bruin en 
Hillebrand de Lange verzorgd 
is. Te zien tot 23 oktober in de 
Burgerzaal.
Ton van den Brink

Cultuurcompagnie Noord-Holland (Stelling van Amsterdam).

Ontdek Fort bij Penningsveer 
tijdens het Fortenfestival
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Presentatie Bleeker-editie van Willem Snitker 
Brief aan Zurbaran van Joost Zwagerman
Heemstede - Dichter Joost 
Zwagerman en kunstenaar Wil-
lem Snitker bezochten, zon-
der dit van elkaar te weten, het 
Kloostermuseum van Sevilla en 
de nis achter het altaar, waar de 
barokschilder Francisco de Zur-
baran (1598-1664) schilderde. 
Dichter Joost Zwagerman ver-
telde afgelopen zaterdagmiddag 
bij de presentatie van de uitga-
ve van Snitker in Galerie de Blee-
ker dat hij op het spoor van Zur-
baran kwam visa Kees Fens en 
dezelfde emoties onderging als 
Snitker al eerder. De stilte was zo 
indrukwekkend, Zurbaran had 
daar gewerkt, Snitker en Zwa-
german vonden elkaar en moes-
ten er wat mee. Zurbaran schil-
derde in streng realistische stijl, 
meestal direct naar de natuur. Hij 
had een speciale gave voor het 
schilderen van witte stoffen. Zo-
als de in het wit geklede kartui-
zer monniken. Snitker probeerde 
zaterdag in de meest gloedvolle 
zinnen te beschrijven hoe mooi 
de lendendoek is gedrapeerd 
en geschilderd in het schilde-
rij de kruisiging. Het sneeuwwit-
te wit, het diepste zwart van de 
achtergrond. Die draperieën in-
spireerden Snitker om er etsen 
van te maken. In licht schaduw 
effecten, twee in  zwart en wit 
en twee in wit en zwart. Zwager-
man schreef een brief aan Zur-
baran met veel vragen. Was u 
een Spaanse mysticus met schil-
dergerei en waren uw leidsfigu-
ren andere mystici uit uw tijd of 
als bekwaam ambachtsman om 
geld te verdienen met uw werk? 
Of om uitdrukking te geven aan 
uw godsvrucht en levensbe-
schouwing? U schilderde stof 
maar ook het Niets. De Leeg-
ste inclusief hoofdletters, alles 

wat de wereld groter en luider wil 
maken. Wij hebben die hoofdlet-
ters eraan toegevoegd. De leegte 
in uw werk is gepromoveerd tot 
Leegte. De ene leegte is de ande-
re niet, maar de leegte in uw werk 
herbergt alle vormen van leegte. 
In die leegte bevindt zich name-
lijk de entiteit die ook een hoofd-
letter afdwingt: God. In zijn brief 
roemt Joost het wit van de len-
dendoek en stelt er nieuwe vra-
gen aan Zurbaran, waar hij ove-
rigens zelf het antwoord op denkt 
te weten. In de Bleeker uitgave 
zitten elk vier etsen van de vier-
entwintig die Snitker maakte in 
een volgorde die iedere editie van 
de honderd uniek maakt. Onder 
veel belangstelling kreeg de edi-
tie ‘Vol van Leegte’ met de brief 
aan Francisco de Zurbaran het 
licht dat straalt als een lichtbron  
van de stof van de lendendoek. 
Ton van den Brink 

10 tot 20 vluchtelingen opvangen,
dat zou al geweldig zijn

Iedere dag worden wij geconfronteerd met beel-
den van vluchtelingen op weg naar het veilige Eu-
ropa. Vaak zien we schrijnende beelden van men-
sen die alles hebben moeten achterlaten in hun 
vlucht en alleen nog zichzelf en een mobieltje be-
zitten.
Persoonlijk heb ik tijdens mijn vakantie in Grieken-
land de vluchtelingen in bootjes aan zien komen 
op de eiland waar ik verbleef. Ik kan u zeggen dat 
als de vluchtelingen een gezicht krijgen in plaats 
van aantallen deze beelden niet meer van je net-
vlies verdwijnen. Oude mensen, die amper kunnen 
lopen, moeders met baby’s op hun arm, het greep 
mij en mijn gezin enorm aan.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 
roept burgemeesters op opvangplekken beschik-
baar te stellen voor vluchtelingen.
Nu weet ik dat veel mensen voor opvang in de 
regio zijn maar deze vluchtelingen zijn al in Eu-
ropa. Onlangs hoorde ik een bericht van de We-
reldvoedselorganisatie dat ze het budget onge-
veer hebben moeten halveren voor de voedsel-
voorziening van gevluchte Syriërs die in opvang-

kampen in Libanon enz verblijven. Er is geen geld 
meer beschikbaar. De vluchtelingen moeten geld 
lenen om aan voedsel te komen en besluiten als-
nog naar Europa te vertrekken. Gewoon omdat ze 
honger hebben.
 Na dit relaas wil ik dan ook het College van B en 
W van Heemstede oproepen om ook in onze ge-
meente vluchtelingen op te vangen. Al zijn het er 
maar 10 of 20, dat zou al geweldig zijn. Dan kan 
ik  trots zijn op mijn gemeente, die gastvrij is en de 
helpende hand uitsteekt naar deze vluchtelingen.
Er zijn vast leegstaande gebouwen in Heemstede 
die hiervoor gebruikt kunnen worden. Ik denk dan 
b.v. aan een pand bij mij in de buurt  aan de Heren-
weg nummer 101 a/c dat al geruime tijd leegstaat 
en inmiddels overwoekerd wordt door onkruid. Ik 
weet niet van wie dit pand is maar er moet toch 
een mogelijkheid zijn?
De Paus roept op om vluchtelingen op te nemen 
en kijk eens wat Merkel in Duitsland doet. Dat 
moeten de Christen Democraten in dit College 
toch enorm aanspreken!
 Brigitte Snoeks, Heemstede

INGEZONDEN

Zondag 13 september
gratis lezing ‘stress bij honden’
Heemstede - Van 11.00 tot 
13.00 uur kunt u zondag 13 sep-
tember naar de lezing ‘stress bij 
honden’. Daarna is er mogelijk-
heid tot het stellen van vragen. 
De gratis lezing vindt plaats in 
het bezoekerscentrum van Kin-
derboerderij ‘t Molentje, burg. 
van Rappardlaan 1 in Heemste-
de.
Voor koffie, thee en koekjes 
wordt een bijdrage gevraagd 
(fooienpot op de koffietafel).
De lezing wordt gegeven door 
Astrid Verkuijl, van Honden-

school Feedback en georgani-
seerd door Jasmijn Pasman, De 
Hobbyhond. 
Aanmelden? Mail naar:
dehobbyhond@hotmail.com.

VEW start voetbalseizoen 
met overwinning

Heemstede - VEW is het sei-
zoen goed begonnen. In eigen 
huis werd Bloemendaal met 3-1 
verslagen. Hoewel trainer Sjoe-
rd Hamann tevreden was met de 
behaalde punten, zag hij wel dat 
zijn elftal nog beter moet wor-
den.
  
VEW kwam vorig jaar in de der-
de klasse net 2 punten te kort 
voor lijfsbehoud in de 3de klas-
se.  Ook in de nacompetitie red-
de VEW het tot twee keer toe 
niet. Na uitschakeling in de re-
guliere nacompetitie, kreeg VEW 
toen nog een extra kans in de 
schoot geworpen. In een onder-
ling toernooi met 5 ploegen ein-
digde VEW helaas niet als eer-
ste en moest derhalve dit sei-
zoen weer in de vierde klasse 
aantreden. 

VEW kende een matige voor-
bereiding van het nieuwe sei-
zoen in deze lagere klasse en 
dat was in de eerste wedstrijd 
van het seizoen zichtbaar. Aan 
de nodige conditie moet nog ge-
werkt worden en er valt hier en 
daar ook wat te verbeteren aan 
het samenspel. Toch kwam VEW 
op voorsprong uit een corner. 
Jurrit Veltman was de doelpun-

ten maker. Bloemendaal maak-
te niet lang daarna gelijk. Door 
onoplettendheid in de verdedi-
ging kreeg een Bloemendaal-
spits de gelegenheid om in de 
“16” de bal aan te nemen en te 
schieten waardoor de VEW-kee-
per voor het eerst dit seizoen 
de bal uit het net moest vissen. 
Nog voor rust maakte VEW ech-
ter al weer de 2-1. Bij deze treffer 
was wel sprake van enig fortuin. 
VEW-er Wout Moison wilde de 
bal voor het doel brengen maar 
zijn voorzet belande in de lange 
hoek, buiten bereik van de kee-
per, in het net. Na rust bleef het 
lang onzeker of VEW de punten 
definitief aan de sportparklaan 
kon houden. Conditioneel viel 
het allemaal niet mee. Geluk-
kig had de tegenstander het er 
ook moeilijk mee. Het duurde tot 
5 minuten voor tijd voordat de 
VEW-jongeling Gerben Siezinga 
de toch wel verdiende eindstand 
op het scorebord kon zetten. De 
punten waren binnen. Met een 
volle week om aan de condi-
tie te werken, met de inmiddels 
complete selectie, zal de tweede 
wedstrijd vast beter gaan en dat 
is nodig ook want  as zaterdag 
speelt VEW uit tegen UNO in 
Hoofddorp. Aanvang 14.30 uur.

Heemstede - Deze week 
gaan er in de verschillende 
Heemsteedse wijken collec-
tanten de straat op voor het 
KWF.
In 2014  bracht de collecte 
hier bijna zestienduizend eu-
ro op.
Dit jaar wil KWF Heemstede 
dat eindbedrag verbeteren. 
Alle collectanten van KWF 
die deze week langs de deu-
ren gaan, kunnen zich legiti-
meren met hun collectanten-
pas. Heemstedenaren die vol-
gend jaar voor KWF de straat 
op willen, kunnen zich aan-
melden via:
pascalezwaan@quicknet.nl.

Nieuwe generatie collectanten KWF





 
12   de Heemsteder  •  9 september 2015

Oriëntatie op vrijwilligerswerk
Heemstede - Iedereen die meer 
wil weten over vrijwilligerswerk 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking, is welkom op 
dinsdag 29 september bij Casca 
de Luifel. Daar vindt van 19.30 
tot 20.30 uur een bijeenkomst 
plaats. Josien Haverschmidt is te 
gast. Zij is gedragswetenschap-
per en laat u kennismaken met 
de doelgroep. Caroline Salo-

monsz, vrijwilligerscoördinator 
Hartekamp, vertelt over soorten 
vrijwilligerswerk, hoe vrijwilligers 
begeleid worden, wat er van jou 
als vrijwilliger verwacht wordt en 
wat je van de organisatie kunt 
verwachten (rechten en plich-
ten). De Luifel vindt u aan de He-
renweg 96 Heemstede.
Aanmelden:
vrijwilligerspunt@casca.nl.

Cursus breien met ronde pennen
Heemstede - In de cursus ‘brei-
en met ronde pennen’ wordt - 
onder leiding van docente An-
net van der Schoot - gebreid met 
zogenaamde ronde pennen. Dat 
is een hele relaxte manier van 
breien, heel anders dan de ou-
derwetse methode. Zo zit je bij-
voorbeeld niet meer te hannesen 
met pennen onder je armen en 
brei je voornamelijk met je lin-
kerhand! Deze manier van brei-
en is veel minder belastend voor 
schouders en nek. 
Lijkt het je leuk om op ronde 
pennen te leren breien en zelf 
een mooie omslagdoek te ma-

ken? Denk niet dat je niet han-
dig of creatief genoeg bent, want  
iedereen kan leren breien! Schrijf 
je in voor deze cursus en ontdek 
het plezier van breien! 
De kosten voor het benodigde 
materiaalpakket zijn 50,- euro. 
Deze kosten worden samen met 
de deelnemersbijdrage automa-
tisch geïncasseerd.
De cursus breien met ronde 
pennen start op dinsdag 22 sep-
tember van 9.30-11.30 uur of van 
20.00-22.00 uur, bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan via www.casca.nl 
of (023) 548 38 28.

Rouwcafé met zangroep ‘Moment’
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt plaats 
op zaterdagmorgen 19 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur in de 
foyer van De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Speciale gast de-
ze morgen is de zanggroep ‘Mo-
ment’. Ook zijn de ‘Westfriese 
troôstkoekies’ weer te verkrijgen.
De entree is gratis. Belangstel-

lenden kunnen zich aanmelden 
via info@hetrouwcafe.nl of bellen 
naar Ria van Kleef 06-52306969.
Meer info over Moment op 
www.jouw-moment.nl, of www.
facebook.com/jouwmoment).
Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé nog meer locatie 
houdt.

Oogstfeest en hobbymarkt bij kinderboerderij
Heemstede - Zondag 20 september is het tijd 
voor het jaarlijkse Oogstfeest op Kinderboerde-
rij ‘t Molentje in Heemstede.
Belangstellenden zijn welkom tussen 11.00 en 
15.00 uur. U vindt er diverse kramen met bijvoor-
beeld eieren, kaas, honing, groente, wol en klei-
ne cadeaus. Koffie en thee zijn ook te koop.

Kinderen kunnen zich uitleven tijdens een speur-
tocht over de boerderij en kan er geknutseld 
worden. Ook ditmaal kunt u de hobbymarkt be-
zoeken. Er zijn zelfgemaakte producten (niet be-
drijfsmatig) te koop.
Een standplaats kost 10,- euro. Interesse? Mail 
kinderboerderij@heemstede.nl.

Open Dag bij Moestuin Leyduin
Heemstede - Een rondleiding, 
genieten van lekkere hapjes, 
krijgen van moestuintips, kopen 
van producten of meer te weten 
komen over de zelfoogsttuin? 
Dat kan tijdens de Open Dag die 
Moestuin Leyduin houdt op za-
terdag 12 en zondag 13 septem-
ber. Bezoekers zijn welkom tus-
sen 10.00 en 15.00 uur. U kunt 
dan ook informatie verkrijgen 
over het deelnemerschap maar 

lekker rondkijken kan natuur-
lijk ook.
Het adres is Buitenplaats Ley-
duin, 2e Leijweg tegenover num-
mer 7, het Juffershuis (grens van 
Heemstede en Vogelenzang). 
Lopend of met de fiets kunt u tot 
de tuin komen. Als u met de au-
to komt, parkeer dan bij parkeer-
plaats de Kakelije.
Meer informatie over de tuin: 
www.denieuweakker.nl.

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds
Heemstede - Van 13 tot en met 
19 september wordt de collecte-
week voor het Prinses  Beatrix 
Spierfonds gehouden. Het is 
de grootste jaarlijkse actie voor 
mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwilli-
gers gaan op pad om geld op te 
halen voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. Naast 
het gebruik van de collectebus 
zet het fonds ook minder tradi-
tionele middelen in. Zo gaan er 
vijftig collectanten op pad met 

een pinapparaat en is er ook 
een mogelijkheid om digitaal te 
collecteren. Hiermee geeft het 
fonds een praktische oplossing 
voor de Nederlander die wil ge-
ven, maar geen kleingeld op zak 
heeft.
 
Sms
Kom ook in actie tegen spier-
ziekten en geef aan de collec-
tant bij u in de buurt. En mist 
u de collectant, geen probleem, 
SMS SPIER aan 4333 en doneer 

eenmalig 1,50 euro voor we-
tenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten.
 
Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spier-
ziekten. In Nederland lijden ruim 
200.000 mensen aan een spier-
ziekte. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, ze hebben 
allemaal een verlammend effect 
op de spieren. 
Website:
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl 

Theeconcerten weer van start
Laat u meevoeren naar de 
sferen van Midden-Amerika
Heemstede - Zondag 20 sep-
tember om 15.00 uur is het ope-
ningsconcert van een nieuwe 
serie Theeconcerten in de Ou-
de Kerk. Dit eerste Theeconcert 
vindt, in verband met de ingrij-
pende verbouwing van de Ou-
de Kerk, plaats in de Pinster-

kerk aan de Camplaan nummer  
18. Het koor Coro Cantoro on-
der leiding van Martinez Gálan 
voert u mee naar de sferen van 
Midden-Amerika. De muziek die 
daar gemaakt wordt is een men-
geling van salsa, met de herin-
nering aan witte stranden, goede 

rum, zomerse temperaturen en 
vooral vol van temperament! Het 
koor heeft ongeveer 65 leden en 
deze middag komen er 35, spe-
ciaal voor u, naar Heemstede.
Geen toegang; wel een deurcol-
lecte. De opbrengst is na aftrek 
van de kosten voor het Restau-
ratiefonds van de Oude Kerk. Na 
afloop is er thee, koffie en gebak 
verkrijgbaar.
Informatie op:
www.corocantoro.nl  of www.
kerkpleinheemstede.nl/Thee-
concerten.htm#eerstkomende.

Heemstede - Het looppad is verdwenen, we moeten door de ach-
terdeur naar de straat. Het vervangen van het riool vordert gestaag. 
Zoals u kunt zien gaat het best diep, manshoog als het moet. Vroeg 
wakker worden door shovels en een trilmachine. Ach, het heeft wel 
iets, en als het straks klaar is... weer heerlijk genieten van de rust!
Sonja Goed, Thorbeckelaan, Heemstede.

Symfonisch Blaasorkest zoekt musici
Regio - Houd je van klassieke 
muziek en zou je wel (weer) eens 
bij een orkest willen spelen? 
Kom dan deze maand naar een 
van de repetities van het Haar-
lems Symfonisch Blaasorkest! 
Vooral voor saxofonisten en ko-
perblazers heeft het orkest mo-
menteel plek. Dit geldt ook voor 
slagwerkers die met een pauken, 

trommel of xylofoon weten om te 
gaan. 
Meer weten? Bel met concert-
manager Fulbert Nijpels, 06 -13 
04 56 75. Repetities op dinsdag-
avond van 19.45 tot 22.00 uur in 
de grote zaal van Cultureel Cen-
trum De Egelantier, Gasthuisvest 
47 te Haarlem. Voor meer infor-
matie zie: www.hasbo.nl. 

Chaos voor de deur

Lezers schrijven
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Heemstede – Spullen uit vroeger tijden, 
gewild bij een groot publiek, net niet an-
tiek , maar wel doorleefd. Meestal met een landelijk karak-

ter, soms zelfs zeldzaam, alhoewel je daar wat koopmansgeluk bij moet hebben. 
Frankrijk is nog rijk aan brocantemarkten, waar je leuke koopjes kunt vinden en 
ze blinken nog uit in exclusieve grand-mère spulletjes. Vakantiegangers die in 
Frankrijk de brocantemarkten bezochten, weten hoe leuk je daar kan boffen. In 
de zestig kramen in de Jan van Goyenstraat was zondag veel van dat Franse bro-
cante te zien. Mooi zilverwerk, serviezen, meubeltjes, beddengoed, speelgoed en 
prullaria. Kwaliteit zoals ze dat in de Jan van Goyenstraat zo graag zien. Anne-
ke van den Berg en haar man Remco zijn dan ook zeer tevreden over de aanmel-
ding van de standhouders die ze al kennen en de kwaliteit die ze in huis heb-
ben. Keurslager Wim Kuik voorzag ze royaal van koffi e.  De lunch werd verzorgd 

door Lunch café Eefi es, Coffee and More voor alle deelnemers. Zo ontvang je 
je gasten die het beste voor je klanten over hebben. Een unieke brocante markt 
in Heemstede en een prachtige presentatie op de goeie Jan van Goyenstraat.
Ton van den Brink 

Heemstede – Bedrijfsleider van tuincentrum Oosteinde, John 
Augustinus, kon zaterdagochtend de familie van Bentem van 
de Kees van Lentsingel, feliciteren de door hen gewonnen tuin-
prijs 2015. Een initiatief van weekblad de Heemsteder en tuin-
centrum De Oosteinde. Een waardebon van 125 euro en een gro-
te chrysant voor mevrouw van Bentem die mooi op haar terras 
past. Want het terras is haar gebied en de tuin is voor meneer 
van Bentem die zijn hele leven als bollenkweker zijn sporen ver-
diend heeft en nu geniet van ZIJN tuin. Want als oud bollen-
kweker leeft hij zich nu uit in zijn tuin, waar hij vooral let op de 
juiste kleurverhoudingen, de planten veredelt en plantendokter is 
voor zijn kleinkinderen.  Ze hadden ooit bollengrond op Cruqui-
us maar daar zit nu Intratuin op. Ze verhuisden naar Zwaanshoek 

en dachten een rustige plek in Kennemeroord te krijgen. Klopte 
helemaal, een te rustig leven met veel betrokken mensen om hen 
heen, maar geen eigen ruimte buiten. Toch liever een eigen stek-
kie en tuin, ze vonden die aan de Kees van Lentsingel. Al pratend 
bij de koffi e in het restaurant van Oosteinde wordt de naam Au-
gustinus van de bedrijfsleider onder de loep genomen. Noord-
wijkerhout, kwekers, Verdegaal,  er vallen bekende namen en de 
halve geschiedenis van Noordwijkerhoutse kwekers komt voorbij. 
Over het heerlijk werken tussen tulpen en dahlia`s. De mensen in 
Kennemeroord vergeten ze niet want ieder jaar nodigen ze da-
mes uit om een bollentocht te rijden, want Jan van Bentem kent 
er elk weggetje en steegje.
Ton van den Brink 

Familie Van Bentem winnaars tuinwedstrijd 
Oosteinde en Heemsteder

Heemsteedse 
werkt mee aan 
‘engelen’boek

Heemstede - Cok van der Lee 
uit Haarlem maakte de teksten 
voor het boek ‘Bloesems in de 
winter’, terwijl de Heemsteedse 
Vera de Backker de illustraties 
verzorgde.
Het boek is ontstaan omdat
beiden hebben ervaren dat er 
meer is tussen hemel en aarde. 
De teksten bestaan uit vragen 
aan en antwoorden van engelen.
Een troostrijk prentenboek met 
schilderijen over steun van
engelen. Uitgever: Elikser
(www.elikser.nl).

Heemstede
gewild bij een groot publiek, net niet an-
tiek , maar wel doorleefd. Meestal met een landelijk karak-tiek , maar wel doorleefd. Meestal met een landelijk karak-

Heemstede – Spullen uit vroeger tijden, Heemstede

Brocante in de Rue Jean de Goyen

je gasten die het beste voor je klanten over hebben. Een unieke brocante markt 
in Heemstede en een prachtige presentatie op de goeie Jan van Goyenstraat.
Ton van den Brink 
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13 september start van Jazz in Zandvoort
Regio – In Theater de Krocht te 
Zandvoort treedt zondag 13 sep-
tember Scott Hamilton op in de 
serie Jazz in Zandvoortconcer-
ten. Dit optreden begint 14.30 
uur. Theater de Krocht vindt u 
aan de Grote Krocht 41 in de 
badplaats. Om de saxofonist te 
bekijken en te beluisteren be-
taalt u 15,- euro.

Het is de start van een nieuw sei-
zoen jazzconcerten. Het seizoen 
2015-2016 gaat weer van start 
bij Jazz in Zandvoort. De orga-
nisatie is er trots op dat de we-
reldberoemde – en unieke Ame-
rikaanse saxofonist Scott Hamil-
ton op het podium te gast wil 

zijn. Kijk op ww.jazzinzandvoort.
nl voor het gehele seizoenspro-
gramma. Voor 100 euro kunt u 
een passe partout aanschaffen 
en heeft u toegang tot alle con-
certen. 

Scott wordt begeleid door pianist 

Johan Clement, contrabassist 
Eric Timmermans en slagwerker 
Joost van Schaik. Kaarten reser-
veren? Bel 023-5310631, of  kijk 
op www.jazzinzandvoort.nl of via 
www.facebook.com/jazzinzand-
voort Voor rond de 10,- euro ex-
tra kunt u na afloop blijven eten.

Doe mee!
Afslankonderzoek Fit4lady 

voor Hartstichting
Heemstede - Fit4lady organi-
seert op haar 15 locaties een na-
jaarsafslankonderzoek en draagt 
daarmee bij aan onderzoek naar 
vrouwen en hart- en vaatziekten. 
Hart- en vaatziekten vormen 
doodsoorzaak nummer 1 bij 
vrouwen. Regelmatig sporten en 
een lager vetpercentage zijn van 
grote invloed op het goed func-
tioneren van hart en bloedvaten. 
Op de sportscholen voor vrou-
wen van Fit4lady kunnen 100 
vrouwen deelnemen aan het on-
derzoek. 
Doel is om resultaat te halen 
door doelgericht aan gewicht en 
gezondheid te werken in vijf we-
ken. Meedoen aan het onder-
zoek van 5 weken is mogelijk 
door aanmelding via www.fit4la-
dy.nl/afslankonderzoek. 
Wat de deelneemster mag ver-
wachten is een fittest inclusief 
meting van gewicht, lichaams-
vetpercentage en de body mass 
index. Daarnaast zo’n 5 weken 2 
of 3 x per week naar keuze spor-

ten met begeleiding van ervaren 
trainsters. Ook buikspiertraining 
en persoonlijke training op eigen 
niveau horen bij het onderzoek 
evenals een fittest, na 5 weken, 
en een analyse van de gegevens. 
Bovendien ontvangt de deelne-
mer voedingsadvies en tips voor 
een gezond gewicht.
De resultaten van het totale on-
derzoek worden (anoniem) ge-
rapporteerd aan de Hartstich-
ting. Meedoen aan het onder-
zoek kost 47,95 euro, en hiervan 
wordt 10,- euro gedoneerd aan 
de Hartstichting. 
Aanmelden kan tot en met 29 
september, de startdatum van 
het onderzoek. Instromen kan 
tot en met 15 oktober.

Door vrouwen, voor vrouwen
Fit4lady heeft op dit moment 15 
clubs in Nederland. Fit4lady is de 
grootste Nederlandse fitnesske-
ten voor vrouwen.  In deze regio is 
Fit4lady gevestigd aan de Raad-
huisstraat 53A in Heemstede.     

Prinsjesdagborrel CDA
Heemstede - CDA-Heemstede organiseert een Prinsjesdag-
borrel op dinsdag 15 september. Inwoners van Heemstede 
en politieke partijen kunnen met elkaar in gesprek. Locatie is 
Café de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede. De activi-
teit begint om 20.30 uur.

Heemsteedse 
schrijft 

verhalenbundel
Heemstede – Diny Zandvliet 
sprak in de laatste dagen voor 
zijn overlijden met haar echtge-
noot af om te gaan schrijven over 
hen beiden. Dat is de verhalen-
bundel ‘De dame met de paar-
se hoed’ geworden. Een fasci-
nerend en meeslepend pleidooi 
voor de kracht van de liefde. 
Uitgegeven door Aspekt:
www.uitgeverijaspekt.nl.

Live seizoen 1ste Aanleg 
opent met Jazzy tunes

Heemstede - De vaste live-programmering van Café de 1ste 
Aanleg in Heemstede gaat weer van start. Dus: akoestische ses-
sies op de 2e zondag en knallende live-acts op de laatste zater-
dag van de maand.
Terwijl de grotere regionale evenementen als Haarlem culinair, 
Haarlem Jazz &more, Schalkwijk aan zee, proefpark nog na-eb-
ben maakt het Heemsteedse Café de1ste Aanleg zich al weer 
op voor een geweldige programmering live-acts die ten minste 
tweemaal per maand en altijd gratis bezoeken zijn. 
Zondag 13 september is er een lazy Sunday afternoon optre-
den met Karin de Haan (zang) en Paul Mooren (piano). Het ca-
fé is vanaf 16 uur geopend en het akoestische optreden start 
17.30 uur.
Voor meer informatie over live-muziek in de 1ste Aanleg kunt u 
terecht op www.1steaanleg.nl 
Het café is gevestigd op de hoek van de Raadhuisstraat met de 
Kerklaan.

Heemstede - Op 19 en 20 september 
fietst het Team Home Instead Thuis-
service (HIT) non-stop de sponsortan-
demtocht van Haarlem, via Nijmegen 
en Den Bosch naar Amersfoort voor 
2bike4alzheimer. De route van 400 ki-
lometer wordt, door drie koppels van 
twee personen, in 24 uur afgelegd. 
De tandem staat symbool voor samen-
werking en afhankelijkheid, de kern 
van de zorg rond mensen met de diag-
nose Alzheimer. Met de sponsortan-
demtocht vragen Home Instead Thuis-
service en 2bike4alzheimer aandacht 
voor dementie en om meer onderzoek 
mogelijk te maken. Deelnemers van 
het Team HIT zijn werkzaam in de re-
gio’s Nijmegen, Den Bosch en Zuid-
Kennemerland.

“Het is geweldig om dit jaar zelf mee te 
fietsen,” vertelt Nicole Kindt, regiomanager 
Home Instead Zuid-Kennemerland. “De-
ze fietstocht is de aftrap voor een wereld-
wijde campagne over dementie die Home 
Instead voert. Het aantal mensen met de-
mentie groeit snel en we steunen dit soort 
initiatieven die onderzoek mogelijk maken. 
Op deze manier kunnen we ons steen-

tje bijdragen. Vorig jaar zat onze mascotte 
op de bagagedrager van een ander team, 
dit jaar lift ‘ie met ons mee op de bagage- 
drager!”

Dagelijkse confrontatie
Genezing van de ziekte Alzheimer of een 
andere vorm van dementie is niet moge-
lijk. Behandeling van Alzheimer richt zich 
op het vertragen van het ziekteproces en 
het beïnvloeden van symptomen. De CA-
REGivers van Home Instead werken aan 
oplossingen om het leven van alledag 
mogelijk te maken. Home Instead heeft 

hiervoor een ondersteuningsprogramma 
ontwikkeld, voor zowel de dementeren-
de als diens mantelzorgers. De dagelijkse 
confrontatie met de gevolgen van Alzhei-
mer maakt dat het Team HIT dit jaar mee-
fietst voor alle klanten die zij ontmoeten 
en die kampen met een vorm van demen-
tie. Zo zamelen ze samen met 2bike4alz-
heimer middelen in voor extra onderzoek 
naar deze steeds meer voorkomende aan-
doening.
 
Zo lang mogelijk thuis
Uit onderzoek blijkt dat zowel de thuis- als 
uitwonende ouderen en chronisch zieken 
betere zorg willen. Meer persoonlijke en 
langduriger aandacht, zorg op het moment 
dat het hen uitkomt én een eigen inbreng 
over de zorg die ze nodig hebben.
Om de kosten van zorg terug te dringen zet 
de overheid sterk in op het zoveel en zo-
lang mogelijk thuis laten wonen van senio-
ren en chronisch zieken. Verzorgingshuizen 
en verpleeghuizen verdwijnen grotendeels, 
alleen senioren met een hoge zorgvraagin-
dicatie komen nog voor dergelijke opvang 
in aanmerking. Home Instead werkt samen 
met de mantelzorgers aan betere zorg op 
de wijze waarop de klant dat wil.

Home Instead Thuisservice

De klok rond fietsen tegen Alzheimer

Team van Home Instead Thuisservice.

Open Huis 
Pauwehof

Heemstede – Het nieuwe 
cursus- en activiteitenpro-
grammaboekje van De Pau-
wehof is uit en ook het Open 
Huis staat voor de deur: dat 
is op zaterdag 12 september.

De deuren van het cen-
trum aan de Achterweg 19 te 
Heemstede zijn geopend tus-
sen 10.00 en 13.00 uur.

Wilt u kennismaken met het 
ontmoetings- en activiteiten-
centrum voor ouderen (55+) 
dan bent van harte welkom. 
Informatie: 023-5286022.





“De ontwikkelingen binnen 
Casca en de samenwerking met 
Welzijn Ouderen Heemstede zijn 
in volle gang. Als ervaren ‘veran-
dermanager’ hou ik van bewe-
ging”, aldus  Richard Witte. Hij is 
sinds juni teammanager Welzijn 
bij Casca en bij Welzijn Oude-
ren Heemstede. “De dynamiek 
van een organisatie in beweging 
maakt mij enthousiast. Dit en-
thousiasme  wil ik overbrengen 
op de medewerkers, vrijwilligers 
en docenten die betrokken zijn 
bij alle activiteiten van Casca en 
Welzijn Ouderen. Samen met hen 
zoek en benut ik de kansen en uit-
dagingen voor de toekomst van 
het welzijnswerk in Heemstede. 
Het welzijnsplan ‘prettiger leven: 
meer welzijn, minder zorgen’ is 
geen statisch geheel. Het geeft 
richting aan verandering, maar de 
beweging die we maken vullen 
we met elkaar in. De eigen kracht 

van zowel de medewerkers als de 
inwoners van Heemstede staat 
daarbij centraal, we stimuleren 
elkaar om het beste in onszelf 
naar boven te halen. De komende 
maanden staan nog in het teken 
van onderzoeken en voorberei-
ding, vanaf 2016 gaan we ook 
daadwerkelijk invulling geven 
aan een nieuwe organisatie. Kort-
om, Casca is volop in beweging!”

“Schrijven is iets wat iedereen 
kan”, zegt Eva Kelder. “In onze 
ogen heeft iedereen een verhaal 
te vertellen. De insteek van onze 
cursus is om een verhaal over 
je leven te vertellen. Je kunt je 
zelfkennis en je eigen ervarin-
gen gebruiken voor het schrij-
ven van een verhaal, ook als 
je niet autobiografisch schrijft. 
Waar loop je tegenaan in het 
leven? Wat vind je moeilijk of 
waar krijg je juist veel energie 

van? Het vertellen van verhalen 
gaat steeds meer naar de ach-
tergrond. Terwijl het juist heel 
mooi kan zijn om levensverhalen 
te delen”.
Eva en Renee zijn in Heemstede 
opgegroeid. Bij Casca bestaat 
de groep uit 8 deelnemers 
maximaal. Dat is bewust ge-
daan, zodat de cursisten hun 
levenservaringen kunnen delen 
in een veilige sfeer. Eva en Renee 
werken vanuit een taaltechnisch 
uitgangspunt, maar combineren 
vooral de liefde voor taal met het 
psychologische en filosofische 
aspect.
Schrijven is puur leren schrijven, 
maar ook aan de hand van het 
schrijven jezelf vinden.
En dat kan heel bevrijdend wer-
ken!
Debuteren kun je leren – een 
schrijftraining start in de Luifel 
op dinsdag 6 oktober van 19.00-
22.00 uur. 

Als vakkracht geeft docent Fred 
van der Pols sinds 1989 les in 
houtbewerking aan kinderen. 
De beginnersgroep begint met 
het maken van een racewagen. 
Fred kan dan zien in hoeverre 
de deelneem(st)ers om kun-
nen gaan met het (échte tim-
mermans-) gereedschap: zagen, 
beitels, bankhamers, schaven, 
duimstollen, raspen en nog veel 
meer. Dat kan scherp zijn. Fred’s 
visie is:  leer kinderen werken 
met echt, goed gereedschap; 
dan voorkom je ongelukken, 
want die ontstaan juist door het 

werken met ondeugdelijk en bot 
gereedschap. Kinderen mogen 
in de beginnersgroep kiezen wat 
ze willen maken: bijv. een zweef-
vliegtuig of een watervliegtuig. 
Afhankelijk van het kunnen van 
het kind en het werkstuk zijn ze 
daar een paar weken mee bezig. 
Voor Fred is het altijd weer een 
uitdaging om met de kinderen uit 
de gevorderdengroep een eigen 
ontwerp te maken, dat nog niet 
“uit een boekje” komt.
Kijk voor alle informatie en aan-
melden op www.casca.nl. Je 
kunt je nog aanmelden!

Plexat organiseert dit sei-
zoen op de vrijdagavond 
twee sportieve activiteiten.
Het eerste uur is voor jon-
geren van 12 t/m 15 jaar 
en wordt begeleid door 
Sportsupport en vrijwilli-
gers. Het tweede uur is voor 
15+ jongeren onder leiding 
van sportieve vrijwilligers. 
Elke sport is mogelijk: voet-
bal, hockey, honkbal, soft-
bal, net wat jij leuk vindt 
om te doen. Plezier in sport 
staat voorop en neem ge-
rust je vrienden mee.
Meedoen is gratis. We be-
ginnen in oktober in de 
gymzaal aan de Van der 
Waalslaan. 

Op dinsdag 29 september is 
er tussen 10.00 en 12.00 uur 
een Open Inloop. Ervarings-
deskundigen staan klaar voor 
al uw vragen. Neem gerust uw 
laptop of tablet mee. Om ca. 
11.00 uur is er een presen-
tatie: Wat gaat Windows 10 
ons brengen? Verder wordt 
er informatie gegeven over de 
lessen van SeniorWeb. U kunt 
gelijk inschrijven. 
Op dinsdag 27 oktober start 
er  een Windows Basiscursus 
waarin alle belangrijke basis-
handelingen behandeld wor-
den, zoals werken met apps, 
teksten maken en opslaan, 
e-mailen, internetten enz.  
Kosten voor 6 lessen:  € 64,00.
Op dinsdag 8 december is er 
weer een Open inloop. Het 
thema is dan: Internetban-
kieren, goed en veilig. En u 
krijgt informatie over de nieu-
we lessen in het 1e kwartaal 
2016 waarvoor u meteen kunt 
inschrijven. 
De Open Inloopochtenden 
zijn gratis en u hoeft zich niet 
van tevoren aan te melden.

Voor alle activiteiten kunt u zich telefonisch aanmelden op werkdagen tussen 9 en 13 uur: tel. (023) 
548 38 28 kies 1.  Voor cursussen en clubs is opgeven zeer eenvoudig via de website: www.casca.nl. 
U kunt ook mailen: info@casca.nl.

Aanmeld informatie:

Interview Eva en Renee Kelder
Docenten van de schrijverscursus
Debuteren kun je leren

Plex-Sport 

Interview met nieuwe coördinator
Welzijn Richard Witte:
Casca is volop in beweging!  

De houtsnippers vliegen in het rond!
Cursus Houtbewerking (7-12 jaar)

Voor Picasso’s en Rembrandts in de dop
Tekenen en schilderen (10-12 jaar)
Stel je voor: een levensgroot pa-
pier, een echte schildersezel in 
een echt schildersatelier. 

Met potlood maak je eerst een 
schets. Samen met docente Do-
minica Dogge praat je over hoe 
je iets het beste op papier krijgt. 
Je maakt een verfpalet. En dan... 
roer je met een kwast in de acryl-
verf en mengt allerlei kleuren 

door elkaar. Zo leer je weergeven 
wat je gezien hebt met kleuren, 
perspectief, schaduw en licht. Je 
werkt naar opdracht en naar je 
eigen fantasie.
Ook werk je met materialen als 
pastelkrijt, aquarelverf en kleur-
potlood.
Voor jonge mensen die graag 
nog beter willen leren tekenen 
en schilderen.

www.casca.nl

Er is weer heel veel te doen bij 
Casca! Cursussen, excursies, 
lezingen, workshops, films, enz.. 
Elke week iets anders, voor elk 
wat wils. Wij hopen dat u de 
Casca Nieuws die u de afgelo-
pen week in uw brievenbus hebt 
gekregen als u in Heemstede 
woont, met plezier zult lezen en 

iets van uw gading in ons uitge-
breide aanbod vindt. Heeft u de 
krant niet ontvangen of woont 
u buiten de regio, dan kunt u 
hiervoor terecht bij de receptie 
van Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
Na maandag 1 september lig-
gen ze ook bij de Casca-locaties 

activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 en de 
Princehof, Glipperweg 57, de bi-
bliotheek en het Raadhuis van 
Heemstede. 

De volgende folder vindt u in 
het weekend van 12, 13 en 14 
december in uw brievenbus.

Nieuwe Casca Nieuws komt uit
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Bike4Parkinson -
Fiets Parkinson de wereld uit
Heemstede - Op 5 september jl. 
was de Heemsteedse Reddings-
brigade goed vertegenwoordigd 
bij de Bike4Parkinson met start 
en finish op de Cauberg in Val-
kenburg.  Gijs de Vries heeft sa-
men met een groep van twintig 
vrienden meegedaan met een 
fietstocht van 112 kilometer door 
het Limburgse Heuvelland, ge-
organiseerd door Michael Boo-
gerd’s Boogies Extreme  in sa-
menwerking met ParkinsonNet. 
Naast de fietsende buddy’s wa-
ren er veel supporters meege-
reisd.
Doel van deze dag: aandacht 
vragen voor de ziekte van Par-
kinson en geld ophalen. Met de 
donaties wordt dit jaar een on-
derzoek naar de invloed van fiet-
sen op parkinsonpatiënten on-
dersteund; het onderzoek wordt 

uitgevoerd door The Donders In-
stitute for Brain, Cognition and 
Behaviour, verbonden aan de 
Radboud Universiteit te Nijme-
gen.
Voorafgaand aan de fietstocht 
mocht Gijs de Vries een cheque 
met een bedrag  van 5.250 eu-
ro overhandigen aan Bas Bloem, 
hoogleraar neurologie van het 
Radboud UMC. Dit bedrag is 
tot stand gekomen met hulp van 
meer dan tweehonderd mensen 
die allen een donatie hebben 
gedaan voor dit goede doel. Na-
mens Gijs de Vries én Parkinson-
Net heel veel dank! 
Voor wie meer wil weten over de 
ziekte van Parkinson en het fiets-
evenement:
www.stichtingparkinson.nl, 
www.bike4parkinson.com en
www.boogiesextreme.nl.

Van links naar rechts: Gijs de Vries, Bas Bloem, Michael Boogerd.

Regio - Uit Friesland komt ze, 
Ineke Smit. Van Friezen zeggen 
ze dat nuchterheid in hun natuur 
zit en dat is bij Ineke ook het ge-
val. Een heel praktische eigen-
schap als je als uitvaartbege-
leidster werkt. Uiteraard wendt 
zij ook eigenschappen van heel 
andere aard aan bij het begelei-
den van mensen die hun dierba-
re verliezen, en dat zijn empathie 
en het geven van zorg en aan-
dacht. 

Ineke komt uit de verpleging en 
werkte daarna een tijd bij uit-
vaartbegeleiding Brokking & 
Bokslag. Zes jaar geleden be-
gon ze voor haarzelf in Haarlem. 
Hoewel de basis is gelegd door 
al jarenlange zorgverlening en 
rouwbegeleiding, kwam er veel 
op haar af. Je bent immers aan-
spreekpunt van het begin tot het 
eind. En het begint met een ein-
de; want na het overlijden van 
een dierbare moet er zoveel wor-
den geregeld. Allemaal prakti-
sche zaken maar hoe ga je daar-
mee om als je net een familie-
lid hebt verloren... Dan heb je je 
energie al zo nodig om het ver-
lies te aanvaarden. “Ik ben in die 
tijden een steunpilaar”, legt Ine-
ke uit. “Van financiële aspecten 
zoals het uitzoeken van de polis 
tot en met de muziek die tijdens 

de uitvaartdienst wordt gedraaid, 
bloemen, drukwerk... ik kan alles 
regelen.” Hoewel ze spil in het 
proces is, blijft Ineke  zelf op de 
achtergrond. “Het is zaak geen 
voortrekkersrol op je te nemen, 
een zekere distantie te houden 
terwijl ik me natuurlijk wel be-
trokken voel.” 

Oosterkerk Haarlem
Een belangrijk onderdeel om te 
bespreken met familie is de lo-
catie waar de dienst voor de 
overledene moet plaatsvinden. 
Dat kan in een uitvaartcentrum 
maar steeds vaker wordt geko-
zen voor een alternatief zoals de 
Oosterkerk in Haarlem. “Het al 
dan niet religieuze aspect speelt 
geen rol.” Ineke vertelt dat de 
rust en gemoedelijkheid die het 
gebouw uitstraalt menigeen be-
koort. De hoge kerkruimte met 
prachtige stenen bogen doet pri-
ma dienst als aula. Er zijn twee 
aparte kamers die als afscheid-
kamers kunnen worden ge-
bruikt en dan is er nog een ge-
meenschappelijke ruimte waar 
een hapje gegeten kan worden. 
“Sommige mensen willen het af-
scheid huiselijk maken en ne-
men bijvoorbeeld zelf eten mee. 
Alles kan. Neem de buitenplaats 
voor de kerk. Ook daar kan een 
condoleance plaatsvinden.”

Uitvaartbegeleidster Ineke Smit, 
steunpilaar in verdrietige tijden

Creatief zijn
Ineke houdt niet van ‘verkoop-
praatjes’ maar dat een uitvaart-
begeleider zich onderscheidt 
vindt ze wel goed. “Je moet cre-
atief kunnen denken. Soms ont-
breken financiële middelen. 
Soms is de familie helemaal niet 
op de hoogte van wat er mo-
gelijk is. Het is goed dat je dan 
alles kunt overlaten aan ons.” 
Meer weten over Ineke Smit Uit-
vaartverzorging? Kijk op www. 
inekesmit.nl of bel 06-54661799. 
Joke van der Zee

Marloes Jutte-Verkerk en Tom Bulters 
sterksten van Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - In de hoog-
ste categorie met speelsterkte 
3 werden zondag 6 september 
Marloes Jutte-Verkerk en Tom 
Bulters clubkampioen van TV 
Merlenhove. Marloes deed dat 
op overtuigende wijze en Tom 
moest in twee partijen heel diep 
gaan om zijn titel te kunnen pro-
longeren. 
Bij de heren was het ongemeen 
spannend. In zijn poule moest 
Tom Bulters afrekenen met Mer-
lenhove’s legende Arthur Ludla-
ge. Beide heren speelden aan-
trekkelijk en goed tennis gecom-
bineerd met een hoog tempo. Na 
meer dan drie uur won Tom de 
partij in de derde set doordat Ar-
thur moest opgeven met kramp. 
In de tweede poule speelde Ro-
gier Beenders tegen Milan, de 
talentvolle zoon van Arthur. Ook 
dit was een spannende drieset-
ter waarbij beide spelers elkaar 
geen millimeter toegaven. Ver in 
de derde set wist Rogier zijn fi-
naleplaats veilig te stellen (6-3; 
3-6; 7-5). 
De finale tussen Tom en Rogier 
was een drie uur durende par-
tij op hoog niveau, die tot diep 
in de derde set spannend bleef. 
Met 6-7; 6-4; 6-4 scoorde Tom 
zijn 8e TVM titel. Tom behaalde 
zijn eerste TVM titel in 1992, 23 
jaar geleden. 

Bij de dames was er één poule 
van vier speelsters. Daar werd 
Marloes Jutte-Verkerk zonder 
één set te verliezen overtuigend 
kampioen. Tweede werd Iris Har-
rewijn die verrassend met 6-3; 
7-5 wist te winnen van Michel-
le Hoogenstein. 
De herendubbel titel kon Rogier 
Beenders samen met Jinze de 
Groot wel op zijn naam schrijven. 
Zij wonnen met 6-3; 6-3 van de 
jeugdige Milan Ludlage en Tim 
Roeterink.
Bij de junioren wist het aan-
stormende 13-jarige talent Nika 
Ludlage de titel in de categorie 

tot 17-jarige meisjes te winnen 
van Eva van der Hors (6-3; 6-1). 
Bij de jongens werd Jules Plat-
schorre kampioen, een bijzonde-
re prestatie omdat hij pas twee 
jaar geleden met tennis begon. 
Regenbuien waren de grote 
spelbreker tijdens dit toernooi. 
Tocht wist de toernooileiding 
de clubkampioenschappen van 
TVM op tijd af te ronden.  Gezel-
lig was het ook, dat bleek wel op 
zaterdagavond 5 september toen 
voor en door de deelnemers een 
buffet georganiseerd was met na 
afloop een hilarische entertain-
ment quiz.  

17.099 keer ‘nee’
tegen afschot damherten

Regio - 17.099 mensen heb-
ben de petitie van de Dierenbe-
scherming tegen het afschieten 
van 2400 damherten in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen 
(AWD) ondertekend. Algemeen 
directeur van de Dierenbescher-
ming, Frank Dales, overhandigde 
de handtekeningen donderdag 
3 september tijdens de Raads-
commissievergadering Finan-
ciën aan verantwoordelijk wet-
houder Udo Kock van Amster-
dam. De Dierenbescherming is 

tegen proactief afschot en roept 
het college van B&W op om af te 
zien van dit plan en de damher-
ten in dit unieke duingebied zo 
veel mogelijk met rust te laten.
Het afschieten van de damher-
ten is volgens het college van 
B&W van Amsterdam nodig om-
dat sprake zou zijn van verstoord 
dierenwelzijn door overbevol-
king, de verkeersveiligheid zou 
in het geding zijn en de biodiver-
siteit zou in ernstige mate in ge-
vaar zijn.
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Heemstede – Overdonderd was 
de eigenaar van de sportclub FM 
Health, Wouter Brans,  wel een 
beetje toen hij 115 inschrijvingen 
kreeg op zijn uitnodiging: zon-
dagmiddag BBQ voor alle club-
leden. 
Hoeveel vlees heb je daar niet 
voor nodig en je moet toch ook 
wat drank inslaan. Maar he-
lemaal hulpeloos is Wouter 
niet want hij organiseert al ja-
ren wandel-en fietstochten, een 

kerstborrel en diverse BBQ`s, 
maar nu overviel hem dat er zo-
veel response was. Toegege-
ven, het is een club waar gezel-
ligheid en sporten leuk samen-
gaan. Voor jong, belegen, oud en 
oud-plus. Die kunnen er spor-
ten op de vele toestellen onder 
een vrolijk muziekje, maar niet 
meer dan dat. Stampen doe je 
zelf maar. Na het sporten een 
sapje, koffie of thee, even zelf in-
schenken, een praatje maken of 

een tijdschrift  inkijken. Er liggen 
stapels. Sporten onder perso-
nal trainers? Michel staat klaar, 
er zijn altijd sportinstructeurs 
aanwezig die even helpen. Tim, 
Karin, Mareck, Marja en Steven, 
ze helpen graag. Altijd kwaliteit 
in huis, ze weten op een plezie-
rige manier even net dat duwtje 
te geven die je nodig hebt. Ach-
teraf blijkt dat ze in BBQ ook 
goed zijn!
Ton van den Brink 

Zwemlessen Heemstede 
onderscheidend in de regio
Heemstede - De scholen zijn 
weer begonnen en het zwemles-
seizoen is gestart. Veel ouders 
weten de kwaliteitsopleidingen 
in Heemstede te vinden. Ieder 
jaar wordt bij SportPlaza de lat 
hoger gelegd: Dit jaar zijn er wel 
heel veel verbeteringen doorge-
voerd. Gezien het aantal aanmel-
dingen (meer dan 50) is dat niet 
onopgemerkt gebleven.  

De uurlessen zijn uitgebreid 
op de donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur. En de lestijden van 
de zomerturbo’s 1016 zijn nu al 
bekend.
De lessen zijn overzichtelijk in-
gedeeld in kleurenvakken  en 
dat heeft SportPlaza gevisuali-

seerd via zwemlijnen en picto-
grammen.  De vier wekenperio-
des zijn gestandaardiseerd. Op 
vaste tijden is er meezwemmen 
voor ouders en kledingzwem-
men. Zo wordt geleidelijk naar 
de eindnormen toegewerkt. Ge-
regeld ontvangen de kinderen 
mooie kaarten mee bij wijzigin-
gen. Alle communicatie wordt 
ondersteund met een nieuwe 
folderlijn. Tevens is een app ont-
wikkeld die op bepaalde mo-
menten pushberichten verzendt 
als extra geheugensteun.
Wilt u meer informatie kijk dan 
op www.sportplazagroenendaal.
nl of neem contact op met de 
receptie van het zwembad: 
023-5292072.

Zaterdag 5 september was er 
Diploma Zwemmen bij SportP-
laza Groenendaal. De volgende 
kinderen hebben hun A, B, of C 
diploma gehaald.

Diploma  A
Jeylana Adrovic, Anne van den 
Bos, Florian Cenedese, Made-
leine Cool, Hanna Hendriks, 
Masha Khnykina, Alexander 
Kuilboer, Jens Lang, Esmée van 
Leen, Marre Padt, Loïs Ploeg-
sma, Nina Poppelsdorf, Maurits 
van Riel, Jelmer van Roy,  Jody 
Stricker, Sem Vellinga, Grace 
de Witt Hamer.

Diploma B
Nisha Bakker, Victor de Bie 
Leuveling Tjeenk, Senne Borg-
hardt, Oliver Dijkhuizen, Tae-
ke Holdrinet, Sarah Jawahe-
ri, Thomas Kramer, Tijs Leijen, 

Diploma-zwemmen

Justin Rijbroek, Yanick Roest, 
Lorenzo Rusman, Elise Schoen.

Diploma C
Jurre de Groot,Jasmijn de 
Groote, Jasmijn ten Haaf, Loui-
se Plantjé, Anton Tollenaar, 
Wessel Willekes Mac Donald.
Alle kinderen van harte gefeli-
citeerd! 

Feestelijke danspasjes bij reünie 
Dans en Event Center Fokker
Regio -  Dans en Event Center 
Fokker in Hoofddorp vierde af-
gelopen zondag het 40-jarig be-
staan met een spetterend en ge-
zellig reüniefeest. Bij de entree 
werden de oud-dansschoolleer-
lingen en belangstellenden gast-
vrij verwelkomd met een spran-
kelend glas prosecco door eige-
naar Henny Fokker en zijn echt-

genote. Een en al gezelligheid, 
een hapje en een drankje, heer-
lijke muziek en heel veel dansen. 
Oude tijden herleefden, alsof 
de tijd had stilgestaan. Dansen 
verleer je niet: na enkele quick 
steps op de vloer zaten de dans-
pasjes en de sfeer er goed in. Ie-
dereen had het zichtbaar naar 
de zin en genoot.  Nog even op 

de foto met Henny en alle me-
dewerkers samen die in deze 
40 jaar met het danscenter iets 
van doen hebben gehad. Het 
nieuwe seizoen danslessen is 
zojuist begonnen voor diverse 
leeftijdsgroepen.
Kijk voor meer informatie op: 
www.danscenterfokker.nl.
Bart Jonker

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com

Barbecue bij FM Health aan de Kerklaan

Heemstede - Meubels een 
nieuw leven inblazen is weer he-
lemaal van deze tijd. Met een 
beetje handigheid en met hulp 
van Verfhandel Ree tover je je 
meubel of andere accessoire om 
in ware pronkstukken met (krijt)
verf van Painting the Past, tijdens 
de workshopavond ‘van Prul 
naar Pracht’.
Je neemt je eigen (kale) meu-
belstuk of accessoire mee naar 
Verfhandel Ree op de Binnen-
weg. Tijdens een kopje koffie, 
thee en een heerlijke versnape-
ring aan de inspiratiebar krijg je 
een aantal tips & tricks. Na het 
uitkiezen van de gewenste kleur 
én producten van Painting the 
Past (krijtverf, kleurwax, lak e.d.) 
gaat iedereen zelf aan de slag 
met het schilderen van het meu-

bel, zonder het nostalgische ka-
rakter ervan te verliezen. Uiter-
aard staan alle overige materia-
len, zoals kwasten, rollers, tape 
ook voor je klaar om gratis ge-
bruik van te maken.
Deelnemers kunnen kiezen voor 
woensdag 7 oktober of vrijdag 
16 oktober van 19.00 tot 22.00 
uur. D kosten bedragen 35 eu-
ro en dat is inclusief koffie/thee 
met wat lekkers en gebruik van 
alle benodigde materialen. Heb 
je geen meubelstuk of accessoi-
re, dan kan dat voor 10 euro ex-
tra voor je worden verzorgd. Om 
het persoonlijke karakter van 
deze avond te behouden, is het 
aantal deelnemers beperkt. Aan-
melden: kijk op www.verfhandel-
ree.nl of kom langs in de winkel 
aan de Binnenweg 89.

Workshop bij verfhandel Ree

Tips & tricks om meubels 
nieuw leven in te blazen
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Huiswerkbegeleiding met een 
balletje trappen bij The School

Regiomanager/ Studiecoach Erik Bol en studiecoach Chris Verhelst.

“The School is een aantal ja-
ren geleden ontstaan in Amster-
dam bij sportclub AFC”, vertelt 
regiomanager en studiecoach 
Erik Bol. “Daar is dit concept 
van huiswerkbegeleiding bin-
nen een sportvereniging, waar-
bij je je ook even kunt ontladen 
door sport of chillen ontstaan. 
Zo is deze succesformule uitge-
bouwd. Zoals hier in de regio bij 
HBC en in Aerdenhout bij Hoc-
keyclub Rood Wit. We zijn nog 
steeds groeiende. Studieruimte 
binnen een sportclub, zoals hier 
bij HBC, is natuurlijk een stu-
dieruimte waar menig begelei-
dingsinstituut jaloers op is. En de 
vertrouwde omgeving van een 
sportclub spreekt gewoon aan. 
The School is voor ieder niveau: 
van VMBO tot VWO. Net als bij 
The School past ruimte voor ont-
wikkeling op je eigen niveau ook 
in de ambitie van HBC, waar ik al 
11 jaar actief ben als jeugdvoet-
baltrainer. Als trainer merk je dat 
kinderen willen sporten, maar af-
haken vanwege schoolverplich-
tingen. Ik behaalde mijn master 
finance aan de Vrije Universiteit 
en geef als ZZP’er les in econo-
mische HBO-vakken in Haarlem. 

Ik heb een passie voor onderwijs 
en coaching.  The School staat 
op zichzelf: voor de combina-
tie studiebegeleiding en sporten 
hoef je geen lid van HBC te zijn: 
je kunt altijd toetreden. Handiger 
en efficiënter is het wel. Kortge-
zegd hanteert The School een 
aantal kernwaarden. Ten eerste 
is er de vertrouwde omgeving op 
een sportclub met de combinatie 
sport en studie. Ten tweede kun 
je een verbinding leggen tussen 
de begeleiders, universitaire stu-
denten met vakinhoudelijke ken-
nis die zelf sporten, waardoor zij 
aansprekende rolmodellen zijn. 
Ten derde wordt het imago van 
studeren op deze manier minder 
stoffig en sportiever.

Er is een verschil tussen huis-
werkbegeleiding en bijles. Onze 
huiswerkbegeleiding richt zich 
op planning en structuur: we 
reiken eigenlijke de belangrij-
ke en praktische handvatten om 
het voortgezet onderwijs goed te 
doorlopen. Daarnaast bieden we 
bijles aan voor wie daar behoefte 
aan heeft. Beide op een plezieri-
ge manier die het kind ook aan-
spreekt. En dat komt ten goede 

Heemstede – Huiswerkbegeleiding heb je in diverse soorten, 
niveaus en maten. The School geeft hieraan invulling op ge-
heel eigen en unieke wijze.

van het beoogde eindresultaat. 
Huiswerkbegeleiding bij The 
School en studie kun je zien als 
wedstrijd. De kinderen komen 
binnen, vaak na schooltijd waar-
bij ze in alle rust even tot zich-
zelf komen, even kunnen ‘chillen’ 
en waar de planning wordt door-
genomen. Eigenlijk de ‘warming 
up’. Daarna vindt in de ‘eerste 
helft’ een uurtje huiswerkbege-
leiding plaats. In de ‘rust’ kunnen 
de kinderen even sporten, door 
bijvoorbeeld een balletje te trap-
pen op het voetbalveld. Vervol-
gens een ‘tweede helft’ met huis-
werkbegeleiding.  Ten slotte een 
‘cooling down’ waarbij met het 
kind het wedstrijdverslag wordt 
opgemaakt van de vorderingen 
en  gekeken wordt in hoeverre 
de planning is gerealiseerd. Dit  
wedstrijdverslag wordt als eva-
luatie naar de ouders gestuurd. 
Bij aanmelding vindt eerst een 
intake plaats samen met de ou-
ders en het kind. Op basis hier-
van wordt bekeken in welke ma-
te de behoefte aan huiswerkbe-
geleiding is, bijvoorbeeld 2, 3 of 
4 keer per week. Deze behoef-
te kan tussentijds worden bijge-
steld”, aldus Erik Bol.

Meer informatie en aanmelding  
op www.theschool.nl. 
Bart Jonker
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Super Snuffelmarkt met curiosa en meer
Regio – In de Van Zantenhal te Nieuw-Vennep 
wordt op zondag 20 september een super snuf-
felmarkt gehouden.
De markt begint om 9.00 uur en sluit om 16.30 
uur. Er liggen meer dan 200 kramen bomvol leuke 
spulletjes. U kunt naar hartelust komen snuffelen 
in allerlei oude spullen, serviesgoed, keukenspul-

len, boeken, sieraden, speelgoed, curiosa, elektri-
sche apparaten en kleine meubeltjes. 
De entreeprijs is 4,- euro voor volwassenen, 
kinderen onder geleide t/m 12 jaar mogen gratis 
naar binnen. Parkeren is gratis.
De van Zantenhal vindt u aan de IJweg 1415 te 
Nieuw-Vennep.

Nieuw bij GSV Heemstede: 
Bewust bewegen

Heemstede - Op de woensda-
gen in het GSV centrum, Franz 
Schubertln 37 wordt een cursus 
Bewust bewegen gegeven door 
de Yoga-docente Ruby Half-
schepel. Alle oefeningen worden 
zittend op een stoel of staand 
naast de stoel gedaan. Dit maakt 
de les geschikt voor mensen 
die vanwege ouderdom of pro-
blemen met de heupen, knie-
en of rug moeite hebben om op 
de grond te gaan zitten of liggen 
en weer op te staan. De fysieke 
oefeningen maken het bovenlijf 

en de heupen soepeler, zorgen 
voor loslaten van de spanningen 
in het nek-schouder gebied en 
geven ruimte voor de adem. 
Door deze oefeningen rustig en 
bewust uit te voeren komt de 
geest tot rust. Dit effect wordt 
nog vergroot door de eenvoudi-
ge concentratie, ademhalings- 
en ontspanningsoefeningen.

U bent van harte welkom op de 
proeflessen  op de woensdagen 
9 en 16 september tussen 10.15 
tot 11.15 uur.

Heemstede - Op de Herfstlaan groeien struiken met daar-
in beeldschone blauwpaarse bloemetjes. Nog mooi zomers in 
de nadagen van het seizoen. Het gaat om Kattekruid – Nepeta. 
Een sterke vaste plant, die tot wel tot een meter hoog kan wor-
den. Er bestaan verscheidenen soorten van 30 tot 100 cm, de 
bloemen bloeien tot en met september. Het blad is zeer riekend. 
Kattekruid is goed geschikt voor droge grond, uw kat zal het 
zeer waarderen als u het aanplant. Kattekruid is niet tegen maar 
juist voor katten omdat ze er graag heerlijk in willen wroeten. 
Daarnaast vormen de bloemen in deze tijd een een walhalla voor 
bijen en andere insecten.

Walhalla voor insecten
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Bijeenkomst
vrijwilligerswerk
Dinsdag 29 september, bij-
eenkomst Casca de Luifel over 
vrijwilligerswerk voor doel-
groep verstandelijk gehandi-
capten. Met info van gasten. 
Aanmelden:
vrijwilligerspunt@casca.nl 
19.30-20.30 uur.

Jazzconcert
Zondag 13 september, 
Scott Hamilton op saxofoon. 
Aanvang14.30 uur. Toegang: 
15,- euro. Theater de Krocht, 
Grote Krocht 41 Zandvoort.
Info: 023-5310631, 
www.jazzinzandvoort.nl of via 
www.facebook.com/jazzin-
zandvoort.

Festiviteiten
Kinderboerderij
Zondag 20 september 
Oogstfeest en hobbymarkt op 
Kinderboerderij ‘t Molentje in 
Heemstede. 11.00-15.00 uur. 
Diverse producten te koop, 
ook activiteiten voor kinderen. 
Standplaats hobbymarkt: 10,-  
euro, info: kinderboerderij@
heemstede.nl.

Fortenfestival
Zaterdag 12 en zondag 13 
september, ontdek Fort bij 
Penningsveer in Haarlemmer-
liede. Geopend van 10.00-
16.00 uur. Rondleidingen, 
ototentoonstelling en kinder-
activiteiten op zondag (12.00-
16.00 uur) Kijk op:
www.stellingvanamsterdam.nl.

Kofferbakmarkt
Zondag 13 september, 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer 
informatie op: www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl

Lezing
Woensdag 7 oktober, le-
zing door Aart Mak bij Cas-
ca. Onderwerp: Levenseinde. 
De dood vraagt om levensbe-
schouwing. Inloop 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.

Live-muziek
Zondag 13 september, Ca-
fé 1e Aanleg, hoek Kerklaan/

Raadhuisstraat, optreden van 
Karin de Haan (zang) en Paul 
Mooren (piano) v.a. 17.30 uur. 
Akoestisch. Gratis toegang.

Monumentendag
Zaterdag 12 september,
diverse monumenten ge-
opend. Thema: Kunst en Am-
bacht. Hist Ver Heemstede-
Bennebroek organiseert tal 
van activiteiten. Tevens taxa-
tiemiddag Raadhuis Heemste-
de, 13.00-16.00 uur.
Actuele informatie over HVHB
www.hv-hb.nl.
Open monumenten in Ben-
nebroek: www.onsbloemen-
daal.nl Algemene info Open
Monumentendag: www.open-
monumentendag.nl.

NVVH
Vrouwennetwerk
Vrijdag 11 september mu-
ziekluistermiddag met musi-
cus Karin Jense in gebouw
De Poort, Herenweg 88a, 
Heemstede.
Om 14.00 uur. Gratis toegan-
kelijk voor leden, voor niet-le-
den: 2,50. Info: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.

Open Dag Moestuin
Zaterdag 12 en zondag 13 
september, rondkijken, tips, 
producten kopen of een rond-
leiding krijgen. Open: 10.00-
15.00 uur. Adres: Buitenplaats 
Leyduin, 2e Leijweg t/o nr 7, 
het Juffershuis.
Info: www.denieuweakker.nl.

Open Dag Podia
Zondag 20 september 
‘Speeddaten met Podia Heem-
stede’ voorproefjes nieuwe 
seizoen in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
14.00-17.00 uur.
Toegang gratis. Restaurant 
139 (Zandvoortselaan) zorgt 
voor een tapas-verrassing.
Info: www.podiaheemstede.nl.

Open Huis Pauwehof
Zaterdag 12 september, 
10.00-13.00 uur. Ontmoetings-
centrum waar diverse activi-
teiten worden georganiseerd 
voor ouderen (55+), 10.00-
13.00 uur.
Info: 023-5286022.

AgendA
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Rommelmarkt 
Heemstede
Zondag 20 september, 
9.30-16.00 uur. Curiosa, boe-
ken, kleding en meer. Sport-
hal, Sportparklaan 16, Heem-
stede. Toegang: 2,50. Kind. t/m 
11 jr onder begeleid. gratis. In-
fo: bureau Mikki, 0229-244739 
of 244649. www.mikki.nl.

Rouwcafé
Zaterdag 19 september 
10.00-12.00 uur in de foyer 
van De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Met optreden van 
zangroep ‘Het Moment’. Ook 
zijn Westfriese troôstkoekies 
verkrijgbaar. Toegang gra-
tis. Aanmelden voor het café:
info@hetrouwcafe.nl of Ria 
van Kleef 06-52306969.
Info: www.hetrouwcafe.nl.
Over de zangroep: 
www.jouw-moment.nl.

Seizoensopening
Casca Nova
Donderdag 17 september 
met fi lm en Indonesisch buf-
fet, Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aan-
vang 16.30 uur. Kosten: 16,50. 
Reserveren uiterlijk dinsdag 
15/9. Tel 023–548 38 28.

Snuffelmarkt
Zondag 20 september in de 
Van Zantenhal, Yweg 1415, 
Nieuw-Vennep. 9.00-16.30 
uur. Meer dan 200 kramen. 
Entree volw: 4,- / Kinderen t/m 
12 jr, onder geleide, gratis toe-
gang. Parkeren gratis.

Tentoonstellingen/
exposities
Vanaf 3 september in de 
Burgerzaal van het Raadhuis 
Heemstede, selectie van kunst 
die lag opgeslagen in de ar-
chieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek.
Info: www.hv-hb.nl.

12 en 13 september in de 
Waag (Spaarne Haarlem) en 
in de Kloostergangen van 
het Stadhuis Haarlem (Gro-
te Markt) met div kunstenaars 
waaronder drie Heemsteed-
se schilders, thema ‘Kunst & 
Ambacht’. Organisatie: KZOD. 
Voor verdere informatie:
www.kzod.nl, www.openmo-
numentendag.nl, www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel  en 
www.haarlem.nl.

Zondag13 september ‘Stress 
bij honden’. Gratis bij te wonen. 
Aanvang 11.00 uur bij bezoe-
kerscentrum Kinderboerderij
‘t Molentje aan de Burgemees-
ter van Rappardlaan 1, Heem-
stede. Aan-/afmelden via:
dehobbyhond@hotmail.com.

T/m 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Locatie: Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree.
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl
Tel. 023-5115300.

Nieuwe bomen voor Vrijheidsdreef
Heemstede - Dat het niet goed 
gaat met de Paardenkastanjes 
langs de Vrijheidsdreef was al 
langer bekend. Aan de bast is 
te zien dat de kastanjes aan een 
ziekte lijden. De oorzaak is een 
pathogene bacterie die de blad-
vlekkenziekte veroorzaakt. Er is 
weinig tot niets aan te doen dan 
de bomen te rooien. Ooit ston-
den er 93 reusachtige kastan-
jes waarvan er eerder al twee 
het veld moesten ruimen. Van 
de nog bestaande 91 bomen zijn 
er 68 aangemerkt als volwassen 
boom en hiervan zijn 21 ernstig 
aangetast en 16 vertonen ernsti-
ge gebreken. Nog eens 31 bo-
men zijn matig aangetast, 23 
vooral jonge bomen vertonen 
minder ziekteverschijnselen. Het 
bureau Pius Floris deed voor de 
gemeente onderzoek waarbij zij 
ook oplossingen aandroegen. 
Het is vrijwel zeker dat de minder 
of niet aangetaste kastanjes op 
enig moment ook ziek worden 
en uiteindelijk alsnog moeten 
verdwijnen. De oplossing waar-
voor het college kiest en waar-
in de raad wel mee zal gaan is 
het verwijderen van alle bomen 
in een keer. Hierna volgt bo-
demverbetering en in het voor-
jaar de aanplant van nieuwe bo-
men. Het zullen zeker geen Paar-
denkastanjes meer worden maar 

een ander soort dat niet te lij-
den heeft onder deze vervelende 
ziekte. De gemeente is voorne-
mens fl inke bomen aan te plan-
ten met een stamdikte van 25 tot 
30 cm. Er hangt wel een prijs-
kaartje aan van 334.000 euro in 
geval er ruim 90 bomen worden 
teruggeplaatst. Bureau Pius Flo-
ris geeft aan dat als er voldoende 
ruimte tussen de bomen wordt 
aangehouden ze beter en snel-
ler groeien. Het herplanten van 
minder (namelijk 60) bomen is 
dan een goede optie. In dat ge-
val bedragen de kosten 234.000 

euro. Verdere bezuinigingen zijn 
te bereiken door bomen met een 
kleinere stamdikte te herplaat-
sen. Enig onderzoek is nog nodig 
naar de aanwezigheid van vleer-
muizen in de bomen. Dit kan tot 
vertraging van het project leiden. 
Als de opdracht snel wordt ver-
strekt en de vleermuizen ‘op va-
kantie zijn’ kan de Vrijheidsdreef 
spoedig weer open voor alle ver-
keer. Deze prachtige laan is dan 
in het komende voorjaar weer 
enigszins in de oude luister her-
steld.
Eric van Westerloo

September en oktober werk 
van Loes Hill uit Heemste-
de bij het Theehuis Cruqui-
us, Cruquiusdijk. Acrylwerken, 
veelal landschappen en bloe-
men. Info: www.loeshill.nl.

Theaterstuk 
Schweitzer
Vrijdag 18 september, the-
aterstuk over beroemde arts 
en theoloog Albert Schweitzer 
‘Levensdroom van een ster-
vende dokter’. 20u. In Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Na afl oop in gesprek, olv ds 
Aart Mak en ds Jolien Nak. 
Toegang: 10,- euro.

Theeconcert 
Zondag 20 september, eer-
ste Theeconcert van het sei-
zoen. Aanvang 15.00 uur. Op 
het programma het koor Co-
ro Cantoro olv Jorge Martinez 
Gálan. Locatie: Pinksterkerk, 
Camplaan 18. Toegang gra-
tis, wel deurcollecte. Na afl oop 
thee, koffi e en gebak in de
foyer verkrijgbaar.

Toneel
Zaterdag 12 en zondag 13 
september speelt Haarlem-
se toneelgroep KaST! ‘Om-
wille van de liefde’ in theater
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Zaterdag 20.15 uur. 
Zondag 15.00 + 20.15 uur.
Kaarten reserveren via in-
fo@toneelgroepkast.nl, of te 
koop bij Jan Monnikendam, 
Gedempte Raamgracht 1-9 
Haarlem. V.a. 12,50 euro.

Repetitieavond Encore
Heemstede - Heb je belang-
stelling voor zingen, dan ben je 
welkom op de repetitieavond die 
Encore organiseert op donder-
dag 24 september in Basisschool 
de Ark te Heemstede. De avond 
start om 19.45 uur en duurt tot 

21.35 uur. Het koor bestaat uit 
zo’n dertig zangers en zangeres-
sen en heeft een zeer gevarieerd 
repertoire.
Locatie: Van der Waalslaan 37 in 
Heemstede. Zie ook:
www.koorencore.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Volg Heemstede ook via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Enquête onder bezoekers 
Binnenweg-Raadhuisstraat 
Tussen 15 en 29 september zijn enquêteurs 
van het bureau DTNP actief op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat. Gedurende een aantal 
dagen zullen zij in opdracht van de gemeente 
bezoekers vragen naar hun winkelgedrag 
in het centrum. Ook wordt in die periode 
het aantal bezoekers geteld. Ondernemers 
in het winkelgebied krijgen een aparte 
vragenlijst voorgelegd die ze inmiddels via 
de post hebben ontvangen. Het onderzoek 
moet informatie opleveren voor de visie op 
de winkelcentra in Heemstede, waaraan de 
gemeente momenteel werkt.

Het koopgedrag van de consument is in de 
afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zo wordt 
er bijvoorbeeld steeds meer op internet geshopt. 
Ondernemers komen hierdoor voor nieuwe 
uitdagingen te staan. De enquêtes zijn bedoeld om 
een beeld te krijgen van hoe en waarom mensen 
in het centrum van Heemstede winkelen en hoe 

het centrum er economisch gezien voor staat. Deze 
informatie wordt gebruikt in de visie, die antwoord 
moet geven op de vraag wat er nodig is om de 
winkelcentra en in het bijzonder de Binnenweg/
Raadhuisstraat nu en in de toekomst aantrekkelijk 
en succesvol te laten zijn.

Bijeenkomst 6 oktober
Op dinsdagavond 6 oktober is er in het raadhuis 
een bijeenkomst over de toekomstvisie voor de 
Heemsteedse winkelcentra. Tijdens de bijeenkomst 
presenteert het bureau DTNP de bevindingen tot 
nu toe, waaronder de uitkomsten van de enquêtes. 
Daarnaast worden mogelijke toekomstscenario’s 
voor de winkelcentra geschetst en vindt er 
discussie plaats over het scenario dat de voorkeur 
moet hebben. Bent u ondernemer in één van 
de winkelgebieden in Heemstede? Of bent u als 
inwoner geïnteresseerd? Reserveer dan nu alvast de 
datum in uw agenda: dinsdag 6 oktober vanaf 
20.00 uur in het raadhuis.

Ervaar de mo(nu)menten van rust, kunst en ambacht
Open dag Algemene Begraafplaats 
Heemstede zaterdag 12 september 
Op Open Monumentendag zaterdag 
12 september organiseert de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede 
een speciale open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur 
is de begraafplaats open en staan er 
verschillende activiteiten op het programma. 

Zo kunt u onder andere deelnemen aan een 
rondwandeling met toelichting door opzichter 
Jos Willemse. Marc de Bruijn van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek houdt 
een lezing in de aula: “Hier rusten zij die 
Heemstede groot maakten”, met aansluitend een 
rondwandeling langs bijzondere graven. Ook kunt 
u een bezoek brengen aan de recent uitgebreide 
urnentuin.  Een aantal uitvaartondernemingen 
en steenhouwers presenteren hun diensten en/
of steenhouwkunsten. Ook zijn de uitvaartbus en 
salonboot ‘De Heerlijckheid’ aanwezig. 

Onze medewerkers geven u uitleg over de 
verschillende technieken die op de begraafplaats 
worden toegepast. 
Kijk voor meer informatie en het complete 
programma op www.heemstede.nl bij Nieuws.



Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 21 
augustus 2015

- Achterweg 5, het kappen van 11 bomen, 
wabonummer 26969, ontvangen 26 augustus 
2015

- Hugo de Vriesplein 4, het aanpassen van 
de draagconstructie, wabonummer 26974, 
ontvangen 25 augustus 2015

- Linge 67, het plaatsen van een berging en een 
erfafscheiding, wabonummer 27029, ontvangen 
28 augustus 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Drieherenlaan 26 + 32 het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26421, verzonden 4 
september 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor een monumentenvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70, het slopen van een monument, 

wabonummer 10042, ontvangen 17 december 
2013. U kunt zienswijzen indienen tot en met 
6 weken na publicatie, zie inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Beatrixplantsoen 62, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24879, ontvangen 8 juli 2015. 
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.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning (Borneostraat 18) als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.

Fietspad Kwakelpad
Het Kwakelpad wordt aangewezen als fietspad 
in twee richtingen en de kruispunten van 
het Kwakelpad met de Mozartkade en de 
Nijverheidsweg worden aangewezen als 
voorrangskruispunten.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
vanaf 9 september 2015 zes weken ter inzage 
in het Raadhuis van Heemstede. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Aanvulling Beleidsregels minimabeleid 
Heemstede 2015
Op 18 augustus 2015 heeft het college een 
aanvulling op de Beleidsregels minimabeleid 

Nieuwe regelgeving

Handhavingsacties
Verwijdering vaartuigen 
Van ’t Hofflaan en P.C. Hooftkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op 
plekken aan openbaar water waar geen ligplaatsen 
zijn aangelegd:
- een boot, genaamd Skrik der Zee, in het water 

aan de Van ’t Hofflaan naast ligplaats HOF001, 
 ter hoogte Zernikelaan 23;
- een boot, genaamd Sharky, in de Houtvaart 
 ter hoogte van P.C. Hooftkade 4

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van deze vaartuigen tot en met 14 dagen na 
de datum van deze publicatie de gelegenheid 
hun 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 
weggehaald, 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.

Verwijdering boot Leidsevaart
In onze publicatie van 12 augustus 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een naamloze groene boot met rode binnenkant, 

gelegen in de Leidsevaart ter hoogte van de flat 
aan de Amstellaan.

Genoemd vaartuig is op 27 augustus 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voer- of vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen winkelgebied 
Raadhuisstraat-Binnenweg 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen in en rond de 
winkelgebieden Raadhuisstraat en Binnenweg:
- Een blauwe damesfiets, merk Pointer, 
 ter hoogte van Raadhuisstraat 20;
- Een blauwe damesfiets, merk Citytrack, 
 ter hoogte van Raadhuisstraat 77;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, 
 ter hoogte van Kerklaan 39;
- Een zwartgrijze damesfiets, merk Altra, 
 op de Zandvaartbrug;
- Een grijze damesfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een roodzwarte damesfiets, merk Montego , 
 ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 33;
- Een rode herenfiets, merk Giant, 
 ter hoogte van Binnenweg 67;
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 75;
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 77;
- Een zwarte damesfiets, merk Street Limited, 

 ter hoogte van Hendrik Peeperkornstraat 29;
- Een oranje damesfiets, merk Sparta, 
 ter hoogte van Binnenweg 155;
- Een zwarte damesfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Binnenweg 161;
- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 161;
- Een roze herenfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Spaarnzichtlaan 1.

Genoemde fietsen staan al geruime tijd met één 
of meerdere lekke banden op de openbare weg. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. 
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Heemstede 2015 vastgesteld (vergoeding kosten 
aan chronisch zieken en gehandicapten). 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.



Van RCH naar Ajax
Heemstede - Afgelopen zondag 
tijdens het 1 Versus 1 toernooi 
van Omar Mungambo van Sport-
bureau New-Skills (12 E-man-
nen/vrouw en 16 D-mannen) 
werden skills uitgevoerd in een 1 
tegen 1 wedstrijd in poules van 4 
spelers. 1,5 minuut lijkt kort per 
wedstrijd, maar als je totaal meer 
dan een uur dit spel speelt, slaat 
de vermoeidheid toe.
De gedachte echter naar Ajax te 
kunnen hield de strijdende kin-
deren staande en hier en daar 
was dan ook de teleurstelling 
groot als je niet door was naar 
de halve finale. Ook dat hoort bij 

sport, leren omgaan met teleur-
stelling. Ook betaalde voetbal-
lers weten dat maar al te goed, 
dat hebben we afgelopen week 
gemerkt.

Ook het omgaan met de span-
ning is zo’n leermoment, want je 
wilt de finale halen en dus uit-
zicht hebben op die mooie prijs. 
Twee keer een minuut er vol te-
genaan gaan in de finale, om-
ringt door de andere deelne-
mers, die op dat moment als bal-
lenjongen aan het werk waren. 
Omringd door familie. De span-
ningen lopen daarbij op als je te- Finn van Gelder.

genstander weer gescoord heeft 
en de seconden weg tikken.
En dan is de tijd voorbij en zijn 
de winnaars bekend. Zowel 
bij de E als de D is er een be-
ker voor de mooiste balactie. De 
nummers twee krijgen de troost-
prijs, maar de nummers 1 mogen 
naar Ajax met twee kaarten voor 
de wedstrijd op 4 oktober tussen 
Ajax en PSV. 

E categorie 
1e prijs: Ilias Splinter 
2e prijs: Yassine Benissaoui 
Mooie actie: Chiel Vellekoop 

D categorie: 
1e prijs: Finn van Gelder
2e prijs: Sofyan Monji
Mooiste actie: Tyso Zuidgeest Ilias Splinter.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

Zienswijzen (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’.

Vergaderingen
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 17 september 2015 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de Participatiewet 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de vaststelling van 
  het Aanwijzingsbesluit Algemene 
  Plaatselijke Verordening, specifiek 
  artikel 7 onder c (openbaar)

21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  realiseren van een dakopbouw op een 
  woning op perceel Landzichtlaan 52 
  (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 14 september 2015 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 14 september 2015
- (Gedeeltelijke) openbaarmaking memo “verloop 

onderhandelingen Manpadslaangebied”

 De burgemeester van gemeente Heemstede 
maakt bekend dat zij op 7 september 2015 heeft 
besloten om mandaat te verlenen aan de secretaris-
directeur van Omgevingsdienst IJmond tot het 
nemen van besluiten op aanvragen voor bijzondere 
toestemmingen voor het laden en lossen van 
vuurwerk binnen gemeente Heemstede, alsook 

opgedragen kennisgevingen die in dat kader 
worden gedaan te behandelen (Accord Européen 
relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route, H.7.5 vs. 7.5.11(CV1) en 
H.8.5 vs. S1(4)). Dit besluit treedt in werking op 10 
september 2015.
 

Ter inzage
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis. Ook wordt de bekendmaking 
gepubliceerd op de website van de gemeente: 
www.heemstede.nl.

Mandaat bijzondere toestemming laden 
en lossen van vuurwerk
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