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Gaat de afvalinzameling in 
Heemstede op de schop?
Heemstede - Als het aan 
de kersverse D66-wethou-
der Sebastiaan Nieuwland 
ligt zijn veranderingen bij het 
ophalen van het huisvuil aan-
staande. Heemstede doet het 
wel aardig wat het scheiden 
van afval betreft maar we zijn 
er nog niet volgens Nieuw-
land. De inwoners van Heem-
stede doen het beter dan het 
landelijke gemiddelde. Onge-
veer 59% van het afval wordt 
gescheiden. Toch verdwijnt 
er per persoon nog 200 kilo 
per jaar in de grijze container. 
De Rijksoverheid zou graag 
zien dat er in heel Nederland 
nog maar 100 kilo per per-
soon als restafval wordt aan-
geboden. Het college denkt 
na over een systeem waarbij 
al het afval dat opnieuw kan 
worden gebruikt zoals papier, 
glas, plastic en groen aan 
huis wordt opgehaald. Wat 
er dan nog overblijft, moe-
ten de inwoners zelf weg-
brengen naar containers. Het 
afval gaat thuis in een zak, 
een zak die moet worden ge-
kocht. Met een chipkaartje 
van de eigenaar en een me-
chaniekje in de container re-
gistreert deze zowel de eige-
naar als het gewicht. Komt 

men boven het streefgetal 
van 100 kilo per inwoner dan 
volgt er een naheffing. Wat 
dat allemaal gaat betekenen 
voor de kosten die nu als af-
valstoffenheffing wordt door-
belast aan de burgers in nog 
onduidelijk. De partner van 
Heemstede bij het inzame-
len van afval, De Meerlan-
den is gevraagd een derge-
lijk systeem te onderzoeken 
en uit te werken. Heemste-
de mikt sowieso op een kli-
maatneutrale doelstelling die 
in het jaar 2030 moet zijn ge-
haald. Als eerste stap bekijkt 
de gemeente of in het ge-
meenthuis de toiletten door-
gespoeld kunnen worden 
met regenwater. De investe-
ring hiervoor moet nog wor-
den goedgekeurd, al zal men 
daar in de raad niet moeilijk 
over doen.
Eric van Westerloo

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Wethouder Heleen Hooij neemt kijkje op 
Open Tuinen Middag bij ‘Kom In Mijn Tuin’
Heemstede - Afgelopen 
donderdag 8 september was 
het Open Tuinen Middag 
op KIMT. Ouders, opa’s en 
oma’s, tantes en ooms, vrien-
den en verdere familie waren 
uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen op de kinder-
tuinen en generatietuinen.
Het was een drukte van be-
lang en er werd ook nog hard 
gewerkt, want de groente en 
bloemen groeien door, maar 
onkruid ook!
Er was door twee vrijwilli-
gers pompoensoep gemaakt 
en de moeder van een deel-
nemer verraste iedereen met 
een stukje courgettetaart!
Voor de kinderen was er 
heerlijke koele limonade!
Wethouder Heleen Hooij 
kwam ook een kijkje (en fo-
to’s) nemen.
Het was een prachtige nazo-
mermiddag!

Het seizoen loopt  al weer 
bijna ten einde bij KIMT en 
over een paar weken nemen 
‘de werkers’ afscheid van de 
prachtige tuintjes! Volgend 
jaar weer een nieuwe start 
met een nieuwe groep voor 
de kinder- en generatietui-
nen.
Als je ook mee wilt doen, 
aanmelden kan via de websi-
te; geef je nu alvast op:
www.kominmijntuin.com.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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6,75
500 gram

Wethouder Heleen Hooij laat zich informeren.

DEZE WEEK IN DE KRANT

Alles over Heliolympics
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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 18 september, Ou-
de Kerk: 10u. mw. ds. J.S. 
van Malde (Leiden) Crèche 
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Heemstede - Direct aanslui-
tend aan de apotheek zien 
we op Valkenburgerlaan 48 
‘Sari’. Volgens hun website 
zitten ze al sinds 1993 op de-
ze stek. Daar zijn ook bouw-
tekeningen van te vinden bij 
de gemeente Heemstede. 
Helaas geen toenfoto, maar 
volgens de eigenaar is er aan 
de voorkant niets veranderd 
ten op zichte van de tijd dat 
restaurant Sari begon.
In het midden van de jaren 
50 tot halverwege de jaren 70 
komen we in diverse adres-
senboeken ‘Kantoorboek-
handel W.J. Witteveen’ te-
gen. In het adressenboek van 
1 januari 1951 was het nog 
W.E.C. Waalewijn met zijn 
‘Speciale Kantoorboekhan-
del; alles voor uw kantoor’, al-
dus de advertentie.
In een advertentie uit het 
Haarlems Dagblad van 30 ja-
nuari 1958 een wat aparte 
advertentie: ‘Wegens teleur-
stelling gevr. Nette Verkoop-
ster’. Wat moet je denken bij 
een dergelijke oproep... Gaat 
de teleurstelling over het 
functioneren van iemand?
Op een bouwtekening van 
1973 voor de verbouwing van 
de boekhandel staat boek-
handel ‘De Valkenburcht’ als 
opdrachtgever.
In het adressenboek van 
Bloemendaal van 1 januari 
1974 komen we een andere 
naam tegen in de boekhan-
del: ‘De Wit-Boekhandel’ met 
zowel een winkel in Bloe-
mendaal alsook op de Val-
kenburgerlaan.
In 1978 zien we op een bouw-
tekening staan dat de platte-
grond van het pand gewijzigd 
wordt van winkel naar res-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (5)

taurant, maar er wordt niet 
vermeld welk restaurant.
Vanaf 1993 zit dus Sari op de 
Valkenburgerlaan en de nu-
foto van Harry Opheikens 
van september 2016 zou dus 
ook een foto van toen kun-
nen zijn.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 18 september 10u.
gastspreekster: Margreet 
ten Pierick

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 18 september, 
10u. Startzondag, Ds. M.A. 
Smalbrugge,
Muzikale medewerking vh 
Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizée en Jaap Stork (orgel 
en piano).
Thema: Leef Tocht. Voor de 
kleinsten is er opvang.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Op zondag 18 september 
is er geen dienst in onze 
kerk. In de RK kerk is de 
vredesdienst, Kerkplein 9 
Bennebroek.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 18 september: 
10u. past. A. Dekker en ds. 
J.E.Th. Nak- Visser Oecu-
menische vredesviering in 
de Sint Jozefkerk

www.pknbennebroek.nl                     

Belangstelling voor Kleine Vermaning
Heemstede – Tijdens Open 
Monumentendag op zater-
dag 17 september opende 
ook de Kleine Vermaning in 
Heemstede haar deuren. Vrij-
willigers van de Doopsgezin-
de Gemeente ontvingen be-
langstellenden en leidden 
hen rond in het kleine kerkje 
aan de Postlaan. Binnen het 
stenen gebouw was het koel 
en speelde het orgel. Veel 
mensen zijn een kijkje komen 
nemen en keken bewonde-
rend naar de prachtige bor-
den die ter gelegenheid van 
de inwijding van het Doops-
gezinde kerkje – in 1926 -aan 
de muren zijn bevestigd. Ook Fo
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de architectuur werd met een 
geïnteresseerd oog bekeken; 

die bevat accenten van de 
Amsterdamse School.

De Knutselclub
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kunnen meisjes en jon-
gens op woensdagmiddag 21 
sepember iets moois maken 
van een witte tas. Van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede. 
Aanmelden: 023-548 38 28.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com





Regelmatig zijn werknemers bij ons gekomen met de 
de vraag of hun werkgever hun arbeidsvoorwaarden 
mag wijzigen. Dat kan gaan om een functiewijziging, 
een wijziging van het werkrooster of van de plaats 
waar gewerkt wordt, maar ook om een wijziging in het 
leasereglement met als gevolg dat een werknemer 
zijn leaseauto veliest. Als er in uw arbeidsovereen-
komst geen bepaling is opgenomen die aan uw werk-
gever het recht geeft de arbeidsvoorwaarden eenzij-
dig te wijzigen, dan mag uw werkgever uw arbeids-
voorwaarden alleen wijzigen als hij bij die wijziging 
een aantoonbaar zwaarwegend belang heeft. Dat 
belang van uw werkgever moet dan uiteindelijk zwaar-
der wegen dan uw belang. Te denken valt aan de 
situatie dat uw werkgever in ernstige financiële pro-
blemen verkeert en het loon wil verlagen. 

Een voorbeeld uit onze praktijk: een bedrijf kampt in 
2014 en 2015 met toenemend verlies. De werkge-
ver besluit de salarissen per juni 2015 met 10 pro-
cent te verlagen. Een werknemer maakt in oktober 
aanspraak op betaling van zijn volledige salaris. Als 
de werkgever niet uitbetaalt, stapt hij naar de rechter. 
De rechter concludeert dat de werkgever helemaal 
geen onderzoek heeft gedaan. De directeur heeft ver-
klaard dat de hoogte van de loonsverlaging min of 
meer ‘natte vinger werk’ is en dat er niet eerst een 
berekening is gemaakt van het effect van de maat- 
regel op de financiële situatie van de onderneming. 
Verder heeft hij niet onderzocht of er andere kosten-
besparende maatregelen mogelijk waren. Vanwege 
het gebrek aan onderzoek had de werkgever geen 
goede reden voor de loonsverlaging. De rechter oor-
deelt dat de werkgever geen recht had om het loon 
te verlagen. De werkgever moest het loon aan deze 
werknemer alsnog uitbetalen.

Column
Eenzijdige wijziging van 
uw arbeidsvoorwaarden 

Mw. mr. E. van Haasteren

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

Standhouder met trots en passie voor producten…

Aanstaande zondag weer een 
Trotsmarkt op de Vrijheidsdreef
Heemstede - In de maan-
den juli, augustus en septem-
ber wordt elke derde zondag 
van de maand een breed-
gesorteerde markt gehou-
den aan de Vrijheidsdreef te 
Heemstede: de Trotsmarkt. 
Zondag 17 juli vond de eerste 
‘aflevering’ plaats. Het was 
prachtig weer en veel inwo-
ners kwamen even een kijkje 
nemen bij de kraampjes aan 
de rand van het Groenen-
daalse bos. De tweede afle-
vering, 21 augustus, was iet-
wat verregend maar gelukkig 
klaarde het ’ middags lekker 
op. De wind speelde stand-
houders ook een beetje par-
ten maar al met al kwam er 
flink wat publiek op af.
Zondag aanstaande vindt de 
derde Trotsmarkt in Heemste-
de plaats. Van 11.00 tot 17.00 
uur kunt u gezellig langs de 
diverse stands wandelen op 
de Vrijheidsdreef.  Exposan-
ten komen uit het hele land 

maar ook uit de directe om-
geving zijn veel ondernemers 
die zich willen presenteren. 
Rode draad vormt de passie 
voor het ambachtelijke pro-
duct. De Trotsmarkt krijgt een 
vervolg na deze drie ‘zomer-
se edities’. Wel op een ande-

re locatie binnen de gemeen-
te. Die is nog niet ‘rond’ maar 
zeker is wel dat het om een 
net zo landelijke en sfeervol-
le plek gaat als de Vrijheids-
dreef. Meer info op:
www.trotsmarkt.nl.

Dit is Marie, een lieve jonge dame die in-
middels vrij veel bekendheid geniet vanwe-
ge Facebook. Marie heeft aan beide knie-
en een operatie ondergaan omdat ze last 
had van patella luxatie. Dankzij enorm be-
trokken en lieve mensen hadden we het be-
drag vrij snel bij elkaar en konden we haar 
laten opereren. Nu na een herstel periode is 
Marie voldoende opgeknapt en zoekt ze een 
huisje. Ze woont  op de afdeling samen met 
Thomas, Thomas is een bange kater en ge-
draagt zich naar ons toe nog niet zo vrien-
delijk. We hopen dat als hij de tijd krijgt hij 
wel bijtrekt al is het natuurlijk nooit zeker of 
hij ook echt heel knuffelig word. Omdat Ma-
rie zo makkelijk lief en vriendelijk is en je 
daar meteen lekker mee kan knuffelen en 
gezelschap van hebt hopen we dat er men-

sen zijn die Thomas er ook bij nemen. Zon-
der Marie zijn zijn plaatsingkansen toch veel 
minder groot!
 Beide katten zijn graag buiten, ze zijn soci-
aal naar andere soortgenoten en helemaal 
klaar om naar een nieuw huis te gaan! Bent 
u op zoek naar een duo komt dan eens ken-
nismaken met Marie en Thomas.
 
Wilt u weten welke andere katten, honden 
en konijnen wij in het asiel hebben? Ga dan 
naar onze website: www.dierentehuisken-
nemerland.dierenbescherming .nl
Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 uur tot 16.00 uur en ons telefoon-
nummer is 023-5713888.
Dierentehuis Zuid-Kennemerland
Zandvoort

Dier vd Week

‘Puinbak’ Havengebied Heemstede – Meerdere 
synoniemen van het woord 
‘sloop’ zijn denkbaar: op dit 
moment is het een puinbak 
op het terrein rond de Ha-
ven van Heemstede. Zo ging 
men met groot materieel 
afgelopen week de oude be-
strating te lijft. Het is puin-
ruimen waarna een begin 
kan worden gemaakt met de 
riolering.

Over twee weken wordt het 
puin vermalen dat vervolgens 
dient als ondergrond voor de 
straten.
Uit de gedane bodemonder-
zoeken zal moeten blijken in 
hoeverre er nog asbest of an-
derszins vervuild materiaal in 
de grond aanwezig is.Fo
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Heemstede –  Yoga is een 
term uit het Sanskriet en is 
in brede vorm een Hindoe-
istische filosofie die leert om 
geest, gevoel en lichaam te 
beheersen. Yoga is allang 
niet meer iets zweverigs. In-
middels hebben veel mensen, 
van piepjong tot stokoud, er 
baat bij en is vaak een onder-
deel van het dagelijks leven. 
Sandra Diependaal  heeft 
haar passie gevonden bij Yo-
ga en Reiki en geeft cursus-
sen en workshops aan jonge-
ren en volwassenen. We pik-
ken er twee uit: de tieneryo-
ga en Yoggen.
“Tieners hebben een druk le-
ven en weinig tijd om even 
tot rust te komen”, weet San-
dra. “Dat bracht mij jaren ge-
leden al op het idee om een 
uurtje yoga voor deze doel-
groep te starten op donder-
dagmiddag van 16.45 -18.00 
uur. Vanaf het begin was het 
een schot in de roos. Eerst 
nog een beetje weifelend, 
maar omdat ze merkten dat 
yoga helpt met de druk van 
school en de concentratie 
werden ze snel enthousiast. 
Tijdens de yogales voor tie-
ners is de aandacht vooral 
gericht op het lichaam en de 
ademhaling. De geest komt 
dan vanzelf tot rust.”
Tieneryoga is bijzonder ge-
schikt voor kinderen met 
ADHD, concentratie- en leer-
problemen, faalangst, adem-
halingsproblemen en sla-
peloosheid, volgens Sandra: 
“Het zijn allemaal veelvoor-
komende problemen van de-
ze tijd. Ook een verkeerde 
houding achter de computer 
zorgt voor spanning in nek 
en schouders. Als je als kind 
leert om te gaan met span-
ning, heb je er je hele leven 
plezier van, denk ik.”
Omdat je Yoga net zo goed 
in de open lucht kunt doen 
is Sandra inmiddels gestart 
met Yoggen. “Voor wie geen 

kilometers wil rennen loop ik 
samen met een groepje door 
het Groenendaalse bos. Om 
de paar minuten wisselen we 
het joggen af met yogaoefe-
ningen. Het is een geweldi-
ge manier om te werken aan 
je lichamelijke èn je geeste-
lijke conditie en het is heer-
lijk in de buitenlucht! Deel-
name is erg eenvoudig, je 
hebt alleen een paar goede 
hardloopschoenen nodig en 
wat basisconditie. We verza-
melen elke vrijdag om 10.00 
uur bij de zandbak naast het 
speeltuintje. De kosten voor 
het Yoggen zijn 10,- euro per 
keer of 35,- euro voor 4 keer. 
Soms gaan we ook Yoga-
len (Yoga en wandelen) op 
zaterdag. De eerstvolgende 
keer is op 24 september om 
11.00 uur.”
Informatie en aanmelden via:
sandradiependaal@gmail.
com en op de website 
sandrasana.wordpress.com.
Voor gebruikers van tablets 
en smartphones heeft de 
Heemsteedse een app ont-
wikkeld: Meditatie en Ont-
spanning. Te verkrijgen via 
de App store en Google Play.  
Mirjam Goossens

Heemstede - Voor alle da-
mes en heren die eigentijdse 
kleding willen dragen organi-
seert winkelcentrum Heem-
stede voor de derde keer op 
rij een sprankelende mode-
show. Deze vindt plaats op 
zaterdag 24 september. 
Dames-, heren- en kinder-
kleding, schoenen, tassen 
en brillen naar de allerlaats-
te mode worden geshowd op 
de catwalk op het brede deel 
van de Binnenweg.

De najaars- en winter collec-
tie  2016/17 van 19 winkels 
aan de Raadhuisstraat en 

Binnenweg is te zien op twee 
showmomenten. De eerste 
modeshow wordt gehouden 
om 13.00 uur en de tweede 
om 14.30 uur. Ladyspeaker is 
Manuela Kemp en zij zal de 
informatie geven over de kle-
ding en de accessoires die de 
mannequins tonen.

Tijdens de show wordt een 
routekaartje uitgedeeld 
waarop alle deelnemende 
winkels staan ingetekend. 
Bovendien zijn deze deelne-
mende winkels te herkennen 
aan de feestelijke ballonnen 
bij hun ingang.

In 2014 en 2015 trokken de 
modeshows van Raadhuis-
straat en Binnenweg grote 
belangstelling. De bezoekers 
reageerden zeer enthousiast. 
Winkelcentrum Heemstede 
organiseert deze modeshow 
daarom graag weer.  

Het wordt vast weer een zeer 
geslaagd evenement voor 
publiek en middenstand van 
Heemstede. De toegang is 
gratis.

De rijbaan blijft gewoon open 
en parkeerplaatsen blijven 
beschikbaar.

School van de 
13 technieken 

KEN Heemstede

 

Tai Chi/Chi Kung
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

Locatie “de Spaarneborgh”
Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Met ladyspeaker Manuela Kemp

De nieuwe najaars- en wintermode 
op de catwalk in Heemstede

Yoga voor iedereen
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Column 

Een brief van de postbode
Alle tegels los!

Nadat ik afgelopen mei voor het eerst had 
geschreven over de verstening van mijn wijk 
(‘Andermans tuin’), kreeg ik van achterbuur-
vrouw Riet een kaartje in de bus met de op-
beurende mededeling dat zíj juist haar tuin 
aan het opentrekken was, tegel voor tegel. 
Mijn bijna-buurman Frans doet precies het-
zelfde. En ik ook natuurlijk. Ik maak zelfs 
perken in de straat. 
En er zijn meer wijkbewoners zoals wij. Rond 
mijn huis vindt een regelmatige uitwisseling 
plaats van compostversneller, kleipoeder, 
zaadjes, en kleine prikneusjes. Want Elke
zit ook regelmatig met haar handen in de 
aarde. Net als Els. En Harry zorgt voor zijn 
bloemen als waren het zijn kinderen. Net als 
Meneer Aart. 
 Ik hou van mijn fl eurige wijkgenoten met 
groene vingers. En omdat ik met hun post 
rondloop, spreek ik ze ook wel eens. Meest-
al in hun tuin. En een enkele keer bel ik bij ze 
aan, niet omdat er een pakje niet door hun 
bus past, maar om te vragen of ik wat zaad-
jes mag van een plant die me steeds staat 
toe te lachen. En omdat mijn wijkgenoten
allemaal erg aardige mensen zijn, heb ik
al jaren onder meer een overvloed aan Oost-
Indische kers en ga ik  – ijs en weder dienen-

de –  mooie 
zomers met 
heel veel 
s t ok rozen 
tegemoet. 
Wilt u nou 
ook wel een 
‘ e x c u u s -
perkje’ er-
gens in uw pleintje-aan-huis, of zelfs alleen 
maar ergens wat prikneuzen en/of stokro-
zen tussen uw tegels (want dat ‘schaffen’ 
die knappe dingen gewoon), dan kan ik u 
dus zeer aanraden de post te gaan lopen.
Al mag u in míjn wijk vast ook wel gewoon 
als uzelf ergens aanbellen. Dan zegt u maar 
gewoon dat ík u gestuurd heb.
Wilt u liever een bevriende buurt-boom 
meer aarde geven rondom zijn of haar wor-
tels en daarin naar uw eigen smaak wat 
groen gezelschap voor hem/haar planten, 
of zelfs een heel nieuw perk maken aan uw 
straat, dan kunt u die wens aan de gemeente
kenbaar maken. Daar zijn ze dan erg blij met 
u en sturen ze u een A-4tje met alles wat 
hier in Heemstede mag en kan. Met de post. 
In mijn wijk met veel liefde bezorgd. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

gens in uw pleintje-aan-huis, of zelfs alleen 

-

Heemstede – Wandelbos Groenendaal heeft naast groen
ook blauw. Althans, water. Het water op de foto is echter
groen van kleur. Een echte bosvijver ziet u hier. Het is
de vijver van Zocher, die te vinden is vlakbij Mariënheuvel.
Wie rond de vijver wandelt kan een heuvel tegemoet zien
waarop het zicht op de vijver nog mooier is. Deze vijver
mag in de reeks van watergangen niet ontbreken.
(Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (17)

Een laatste noot van Juf Rozemarijn
Heemstede - Afgelopen week heeft u in 
deze krant gelezen over de nieuwe zang-
praktijk van Juf Rozemarijn in Heemste-
de. In het artikel stond echter ook informa-
tie over de cursus ‘Spelen met Muziek’. De-
ze cursus gaat pas in januari 2017 van start. 
Juf Rozemarijn is momenteel nog druk be-
zig met de voorbereidingen van deze èn an-
dere cursussen op het gebied van zang en 
musical. Houdt u www.jufrozemarijn.nl dus 
goed in de gaten. Privé zangles bij Juf Ro-

zemarijn is uiteraard al wel mogelijk. Tij-
dens de lessen van Juf Rozemarijn leer je 
om je stem op een gezonde manier te ge-
bruiken. Van houding tot ademsteun, van 
sound tot timing, alles komt langs! Juf Ro-
zemarijn biedt verschillende zangtech-
nieken aan, passend bij het repertoire dat 
jij wilt zingen! Zingen met power zoals
Beyoncé? Swingen zoals Sinatra? Het kan 
allemaal bij Juf Rozemarijn. Meer weten? 
Stuur een e-mail naar: info@jufrozemarijn.nl

Heemstede – Tijdens het ochtendgloren afgelopen don-
derdag maakte Marenka Groenhuijzen deze foto. Goed 
te zien is dat het wel prachtig weer is maar dat de zomer 
zijn uitrede al een beetje doet. Met een lichte mist kwam 
de zon op. Echt een overgangsfoto van zomer naar herfst.
Of zoals Marenka er zelf bij schrijft: ‘de herfst ligt op de 
loer’                                         Foto: Marenka Groenhuijzen

Van zomer naar herfst...

Leer de juiste technieken van 
Nordic Walking met

GSV Heemstede
Heemstede - Nordic Wal-
king is een manier van 
wandelen welke er voor 
zorgt dat u op een gemak-
kelijke manier in condi-
tie kunt komen en blijven. 
Door gebruik te maken van 
poles (stokken) wordt het 
gebruik van alle spieren 
gestimuleerd. U verdeelt de 
gebruikte energie over het 
gehele lichaam. Dat gaat 
niet zomaar! U heeft daar 
de juiste techniek voor no-
dig en die kunt u bij GSV-
Heemstede aanleren. Elke 
donderdag wordt om 14.00 
uur de reguliere basiscur-
sus Nordic Walking gege-
ven. In 6 lessen van 1½ uur 
wordt de basistechniek in 
theorie en praktijk aange-
leerd. Op de zaterdagoch-
tend start om 11.30 uur de 
aangepaste ‘easy’ cursus 

voor mensen die wat slech-
ter ter been zijn. Hierbij gaat 
het om een instapcursus 
van 9 lessen en kan weke-
lijks aangevangen worden. 
Het lesgeld van de cursus-
sen bedraagt 75,- euro in-
clusief gebruik van stokken 
en een kopje koffi e of thee 
na de les (GSV-leden ont-
vangen 10,- euro korting). 
Elke les begint met theo-
rie in het GSV-centrum aan 
de Franz Schubertlaan 37 
in Heemstede. De praktijk 
volgt in wandelbos Groe-
nendaal.
Voor informatie en/of aan-
melding kunt u bij de
instructeur terecht; tele-
fonisch 023-8447496 of
06-53582295 of
renereeuwijk@gmail.com.
Zie ook:
www.gsv-heemstede.nl.
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‘Weldaad loont’, spanningen tussen vorst 
en ministers over decoratiebeleid
Heemstede - Op woens-
dag 21 september, de dag na 
Prinsjesdag, geeft Kees-Jan 
Dijkstra een lezing over het 
boek Weldaad loont – 110 
jaar Koninklijke Vereniging 
van Leden der Nederland-
se Ridderorden, ’s ochtends 
om 10.30 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede
 
Weldaad Loont vertelt het bij-
zondere verhaal achter de 
onderscheidingen en de re-
laties tussen de Oranjes en 
de politiek-bestuurlijke eli-
te in het Nederland van 1900. 
Naast een overzicht van ko-
ninklijke onderscheidingen 
beschrijft het boek ook de 
spanningen tussen vorst en 
ministers over het decoratie-
beleid, en staan er portretten 

in van markante hoofdperso-
nen van de beschreven ko-
ninklijke vereniging.
 
Een hoofdrol is weggelegd 
voor koningin-regentes Em-
ma, die na de dood van ko-
ning Willem III plaatsnam op 
de Troon totdat dochter Wil-
helmina in 1898 meerderja-
rig was. In die jaren herstel-

de Emma de rust aan het hof, 
de reputatie van de Oranjes, 
en hield ze het grootste tbc-
sanatorium – Oranje Nas-
sau’s Oord – overeind met 
omvangrijke financiële steun 
(ze verkocht zelfs een Mau-
ve om het ONO van de on-
dergang te redden). Konin-
gin-regentes Emma stond 
in 1890 voor een zware op-
dracht: als onervaren 34-jari-
ge Duitse weduwe op de Ne-
derlandse troon, in een man-
nenbolwerk met ministers die 
sceptisch stonden tegenover 
de prinses uit een onbekend 
vorstendommetje. Het boek 
werpt nieuw licht op de nau-
we en warme banden tussen 
adel en de Oranjes. 

Toegang vrij, reserveren ge-
wenst: 023-5282472.

Kees-Jan Dijkstra.

Atelier NW: voor iedereen 
een uniek sieraad op afspraak
Heemstede –  Onlangs ver-
huisde Atelier NW, makers 
van moois op het gebied van 
eigen unieke ontworpen sie-
raden,  naar een ruimer en 
mooi verbouwd pand aan 
het Wilhelminaplein 14. Ge-
rund door Ruud en Mirjam 
van den Nieuwenhof, staat 
Atelier NW graag voor uw 
klaar als u echt wat moois en 
unieks wilt.  
Ruud van den Nieuwenhof: 
“We hebben nu een nieuw 
pand, dat ruimer en naar onze 
wensen is opgezet. Wij wer-
ken uitsluitend en het liefste  
op afspraak. Dat doen wij be-
wust, omdat we onze klan-
ten echt goed willen advise-
ren en hen de volle aandacht 
willen geven. Het ontwerpen 
van een eigen sieraad, dat is 
niet zomaar iets en heel per-
soonlijk. Dat vergt nu een-
maal de tijd en dient rustig 
besproken te kunnen wor-
den. Maar ook het vervaar-
digen van zo’n sieraad heeft 
onze 100% aandacht nodig. 
We willen de allerhoogste 
kwaliteit op alle fronten. On-
ze bestaande klanten weten 
dat eigenlijk wel. Op woens-

dag zijn wij echter geopend: 
dan kun je zo binnenlopen 
voor reparaties of als je ge-
woon eens wilt komen kij-
ken.  Als iemand op woens-
dag binnenloopt om bijvoor-
beeld een trouwring te la-
ten ontwerpen, maken we 
ook een nieuwe afspraak om 
uitgebreid de mogelijkhe-
den in alle rust te bespreken 
en deze te ontwerpen. Dat is 
voor de klant ook veel pretti-
ger. Maar we merken dat de 
mensen die ons nog niet ken-
nen het wel eens lastig vin-
den dat we alleen op woens-
dag geopend zijn. Je kunt dat 
ook niemand kwalijk nemen: 
mensen zijn gewend dat win-
kels dagelijks open zijn en 
ze zien ons atelier als zo’n 
winkel. Wij kiezen er bewust 
voor om op afspraak te wer-
ken voor een ontwerp. We 
zijn er ontzetten trots op dat 
mensen uit het hele land ons 
weten te vinden en dan ver-
dienen ze ook de volle aan-
dacht. Daarom raden wij aan 
een bijvoorbeeld een repara-
tie op de woensdag bij ons 
afgeven, die doen wij niet 
op afspraak. Reparaties zijn 

fotograaf: Bart Jonker Productions © 2016

een service, maar in principe 
richt onze hoofdmoot zich op 
het ontwerpen en vervaardi-
gen van ambachtelijke unie-
ke sieraden, naar de wens 
en volle tevredenheid van 
onze klanten. Want als on-
ze klant tevreden is, dan zijn 
wij pas tevreden. Naast on-
ze uniek ontworpen en ver-
vaardigde sieraden, zijn wij 
een exclusief verkooppunt 
van de unieke klokken van 

QLOCKTWO. Dit zijn speci-
aal ontworpen klokken die 
de tijd aangeven in woorden. 
Ze zijn heel speciaal en we 
hebben er hier eentje in de 
zaak hangen.  Dit is nou ty-
pisch zo’n uniek sieraad voor 
aan de muur. Deze klokken 
passen echt in ons concept.  
Neem gerust contact met ons 
op voor meer informatie”,  al-
dus Ruud van den Nieuwen-
hof. Meer informatie, ope-
ningstijden en contactgege-
vens om een afspraak te ma-
ken op www.ateliernw.nl, of 
per e-mail: info@ateliernw.nl. 
Tel. 023-7518713.
Bart Jonker

WIJ Heemstede 
organiseert 

Week van de 
Ontmoeting

Heemstede - Maandag 26 
september t/m vrijdag 30 
september organiseert WIJ 
Heemstede tijdens de lande-
lijke Week tegen Eenzaam-
heid iedere dag activiteiten 
waarbij iedereen welkom is. 
De Kom erbij-activiteiten zijn 
gezellige uitjes, en bij uitstek 
een gelegenheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten. Daar-
om dus: de Week van de Ont-
moeting.

De Week tegen Eenzaamheid 
wordt voor de zevende keer 
georganiseerd door Coalitie 
Erbij, hét nationale samen-
werkingsverband rond een-
zaamheid. 

Eenzaamheid aanpakken be-
gint met het leggen van con-
tact. Bij eenzaamheid voelen 
mensen het gemis van ver-
bondenheid met anderen. 
Tijdens deze week is er van 
maandag 26 t/m vrijdag 30 
september iedere dag een 
ochtend-, middag- en avond 
activiteit met daartussenin 
een dagelijkse lunch en di-
ner. Denk aan uitstapjes, in-
looplessen dans, beweging, 
mindfullness en Frans, le-
zingen en informatie, film, 
Boomwhacken: samen mu-
ziek maken voor jong en oud 
en nog veel meer!
Informatie en opgave via:
info@wijheemstede.nl of
548 38 28.
Kijk ook op:
www.wijheemstede.nl.

Noors conversatie voor gevorderden
Heemstede - De cursus 
Noors conversatie voor ge-
vorderden start maandag 
19 september bij Wij Heem-
stede.
Lessen vinden plaats in de 

Luifel, Herenweg 96, telkens 
maandags van 19.30 tot 21.00 
uur.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.
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Vlierbessen na een middagje 
oogsten in 2015.

Oogstfeest voor de hele buurt
Heemstede - Op vrijdag 23 
september organiseert de 
werkgroep Heemstede van 
de Stichting MEERGroen een 
oogstfeest. Het evenement 
vindt plaats op Park Meer-
mond, ‘s middags van 12.30 
tot 15.00 uur. Het oogstfeest 
wordt georganiseerd in het 
kader van de Burendag. Ie-
der is welkom het park aan 
het Spaarne te bezoeken. 
Bijzondere buurtbetrokken-
heid uit zich in het bezoek 
van leerlingen van de Val-
kenburgschool die aan het 
begin van de middag in hun 
geadopteerde  boomgaard 
(geplant in 2014) het oogst-
feest vieren. Ze gaan kijken 
of de bomen verzorgd moe-
ten worden, maken kennis 
met geteeld en wild fruit en 
gaan appelmoes koken. De 
fruitbomen op Meermond 
zijn jong en dragen nog niet 
al te veel fruit. MEERGroen 
zorgt er daarom voor dat er 
fruit wordt aangevoerd vanaf 
een van de 35 andere groe-
ne projecten die zij in beheer 
heeft. Wild fruit is op Meer-
mond volop aanwezig in de 
vorm van bramen en vlierbes-
sen. Ook minder bekend eet-
baar fruit zoals duindoorns, 
lijsterbessen en rozenbottels 
hangt nu klaar voor de pluk 
(neem een emmertje mee). 
Deze bessen zijn rauw niet 
lekker, maar kunnen na ko-
ken in een heerlijke jam, ge-
lei of kooksaus worden om-
getoverd. Naast de al ge-
noemde activiteiten vinden 

er rondleidingen over Meer-
mond plaats om kennis te 
maken met de vele speelmo-
gelijkheden en de bijzonde-
re natuur van Meermond. Er 
is koffie en thee of een fris-
je. Kinderen kunnen spelen 
op aanwezige speeltoestel-
len zoals de glijbaan, diverse 
klimtoestellen en de kabel-
baan. Wie een kleedje mee-
brengt kan picknicken in de 
picknickweide. Of je dwaalt 
door het wilgenlabyrint, wan-
delt in het moerassig gebied 
over het heksenpad of bouwt 
een hut voor een dag op het 
speelhutten terrein.
Afhankelijk van het weer 
starten de activiteiten vanuit 
de kantine van de gemeen-
tewerf, of  boven op het ter-
rein aan het eind van de toe-
gangsweg naast de woon-
schepen haven.
U vindt Meermond aan de 
Cruquiusweg 49 in Heemste-
de, herkenbaar aan de hou-
ten vogelsculptuur bij de in-
gang.

Shoppen nu nog leuker...
Jan van Goyenstraat blij met Spring
Heemstede – Een leuke ca-
deauwinkel waar ze ook nog 
koffie schenken met een 
broodje of taart. Dat vindt 
zelfs Sinterklaas leuk. Ma-
rije Vermeulen heeft nu zo’n 
winkel midden in de Jan van 
Goyenstraat die zij omschrijft 
als de meest charman-
te straat van Heemstede en 
omgeving. Met cadeaus van 
leuke, goede merken, per-
fecte koffie van Illy, broodjes 
van Van Vessem, tosti’s, muf-
fins die je zelf mag versieren, 
ontbijtkoek en krentenbol-
len. Meubelen, verlichting en 
woonaccessoires van House 

Doctor, food van Nicolas Va-
hé, olijfolie, Topmodels voor 
kinderen, Djeco speelgoed, 
ook knutsel kindersieraden. 
Sinterklaas komt er zijn in-
kopen doen en hij komt na-
tuurlijk weer op het dak (van 
Spring Heemstede). Beneden 
in een souterrain is alle ruim-
te voor de kids en een gro-
te zaal voor workshops, waar 
een tafel van drie meter veel 
mogelijkheden biedt. Voor 
knutselmiddagen, kinderyo-
ga en creatieve workshops. 
Marije had een leuke ma-
nagementbaan in Rotterdam, 
ze wilde echter  wel graag 

ontbijten met de kinderen. 
Maar ze was niet gewend 
om thuis te zitten. Haar man 
reist veel en zo kwam er ei-
genlijk het idee om een win-
kel in Heemstede te begin-
nen, waar het shoppen leuk 
is. Kinderen kunnen er even 
spelen als de ouders winke-
len, de koffie staat klaar en 
je kunt er eventueel lunchen. 
Ze vond de Jan van Goyen-
straat altijd al de charmant-
ste straat van Heemstede. 
Met Spring Heemstede wordt 
die Jan van Goyenstraat nog 
leuker. Kijk zelf maar! 
Ton van den Brink  

Boek ‘Missie Red de Dieren’ voor 8 tot 88 jaar 

Tienjarige Lian Kandelaar signeert 
bij boekhandel Blokker
Heemstede – Vorig jaar slin-
gerde ze als een orang oe-
tang door de bomen op de 
speelplaats van de Beatrix-
school om aandacht te vra-
gen voor de redding van de 
apen in Borneo. Ze haalde er 
de televisie mee op de kin-
derzender ZAPP. Lian Kan-
delaar uit Heemstede is drie 
jaar Ranger bij het WNF, 
Wereld Natuur Fonds en ze 
maakt zich zorgen om be-
dreigde diersoorten. Ze voert 
ieder jaar actie, ze vind dat 
wij mensen de aarde moeten 
beschermen zodat iedereen, 
mens en dier, goed en vrij 
kunnen leven. Zo las ze een 
jaar geleden dat er nog maar 
350 Sumatraanse tijgers wa-
ren. Ze is gelijk met haar eer-
ste verhaal begonnen dat 
gaat over tijger Zia. Het wer-
den vijf spannende verhalen 
over dieren in nood. De ijs-
beer, zeeschildpad, tijger, go-
rilla en de olifant. KNNV Uit-

geverij heeft deze droom voor 
haar waargemaakt! Het boek 
is niet alleen spannend, maar 
ook leerzaam. Hoe bescher-
men rangers tijgers, waarom 
hebben de gorilla’s het moei-
lijk en wat moet er gebeuren 
om de olifantenjacht te stop-
pen? Een leesboek voor kin-
deren vanaf 8 jaar. Een deel 

van de opbrengst van dit boek 
gaat naar het Wereld Na-
tuur Fonds. Als een volleerd 
schrijfster heeft Lian zelfs 
cliffhangers in haar boek ver-
werkt. Spannende momenten 
waardoor je blijft lezen met 
kippenvel van de spanning. 
Ze heeft er precies een jaar 
over gedaan om dit boek te 

schrijven, maar ze heeft nog 
steeds verhalen genoeg. Za-
terdagmiddag signeerde ze 
haar boek tijdens de over-
handiging van haar eerste 
boek aan Tanja Greve van 
het WNF, het Wereld Natuur 
Fonds. Haar broer de panda 
en zijn vriendje de tijger za-
gen het allemaal gebeuren 

en dansten op hun manier de 
olifantenwals. Samen met ei-
genaar van boekhandel Blok-
ker, Arno Koek, las Lian delen 
uit haar boek voor. Arno ver-
telde nog dat de opbrengst 
van alle op zaterdag verkoch-
te boeken, 1125,25 euro naar 
het WNF gaat. Mooi hè! 
Ton van den Brink  

Gratis adviesgesprek 
‘ADHD en werk’

Heemstede - ADHD & Werk biedt in de maand oktober 
bij vrijwel alle vestigingen de mogelijkheid tot een gra-
tis adviesgesprek. Dit kan nuttig zijn als je zelf ADHD of 
ADD hebt, maar ook wanneer je als werkgever iemand 
met ADHD of ADD in dienst hebt. Voor Heemstede gaat 
het om de data vrijdag 14 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Adres: Al-
berdingk Thijmlaan 61, 2106 EJ Heemstede. De proble-
men die bij AD(H)D horen hebben een enorme impact in 
je werk. Het is soms nog taboe om over te praten.
Lees meer op: www.adhdenwerk.nl Aanmelden mag 
(maar hoeft niet) via: Annemmarieke de Vaan:
a.devaan@adhd-nederland.nl
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Nieuw seizoen Vrouwennetwerk
Heemstede - Donderdag 15 
september om 14.00 uur be-
gint het nieuwe seizoen van 

NVVH Vrouwennetwerk met 
een muzikale openingsmid-
dag. De bekende Haarlemse 

Leny van Schaik leidt een en-
thousiaste zangoptreden.
Belangstellenden zijn wel-
kom in ‘De Poort’, het oude 
EHBO-gebouw, Herenweg 
88a, Heemstede.
Op dinsdag 20 septem-
ber om 12.00 uur wordt ter 
hoogte van het fietsveer aan 
de Noord-Schalkwijkerweg 
in Haarlem een bankje ge-
plaatst met inscriptie, ge-
maakt van ‘Hout uit de Haar-
lemmerhout’ – als symboli-
sche nalatenschap van het 
100-jarig jubileum. 
Voor meer inlichtingen over 
deze actieve 55+ vrouwen-
vereniging kunt u bellen 023-
5477486 of kijk op:
www.nvvh.nl.

Lezing
‘Hoe lees ik?’
Heemstede - Op donder-
dag 22 september geeft Li-
dewijde Paris een lezing over 
haar boek ‘Hoe lees ik? Be-
langstellenden zijn welkom 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
Ontdek het enthousiasme 
van uitgeefster Lidewijde Pa-
ris over het lezen van boeken!
 
Wat is nu eigenlijk literatuur 
en hoe werkt het? Het mooie 
is dat iedereen daar een ei-
gen idee over heeft, ieder-
een leest vanuit zijn eigen er-
varingen en is op zoek naar 
zijn eigen antwoorden. Toch 

zijn er wel een paar aanwij-
zingen die elke lezer kun-
nen helpen een tekst eens 
anders te lezen. Hoe lees ik? 
staat vol met dat soort sug-
gesties, aan de hand van zin-
nen, alinea’s, verhalen en ro-
mans. Van de Max Havelaar 
via De zwarte met het witte 
hart naar David Mitchell. Het 
eindigt bovendien met allerlei 
tips voor leesclubs, boekhan-
delaren, scholen, beginnen-
de schrijvers en alle andere 
lezers. Deze lezing is vooral 
geschikt voor alle leesclubs 
in Kennemerland en eigenlijk 
voor iedereen die van boeken 
houdt!
 
Aanvang 20.00 uur – Toegang 
5,- euro reserveren gewenst 
023-5282472 en
info@boekhandelblokker.nl.

Heemstede - Opnieuw is Podia Heemste-
de erin geslaagd voor Theater De Luifel en 
de Oude Kerk een gevarieerd programma 
samen te stellen. Er zijn meer dan 50 voor-
stellingen op het gebied van muziek, caba-
ret, toneel en natuurlijk ook familievoorstel-
lingen.
Om het programma met zoveel mogelijk 
mensen te delen staan de deuren van The-
ater De Luifel 18 september wijd open. Ie-
dereen is welkom, de toegang is gratis en 
er is volop informatie over het aanbod in het 
komende seizoen. Kom ook kijken en luis-
teren naar enkele gevarieerde voorbeelden 
uit de programmering in Theater De Luifel 
en de Oude Kerk. 
De deuren staan open vanaf 14.00 uur, loop 
binnen en kijk en luister naar:

14.10 uur   Ida van Dril met een gedeelte uit 
haar familie voorstelling Kodo, het geheim 
van de Samurai, leuk voor kinderen van 6+ 

en hun (groot)ouders.
14.45 uur Elke Vierveijzer die liederen van 
Maarten van Roozendaal zingt uit haar pro-
gramma ‘Om te janken zo mooi’ 
15.20 uur Jaap Stork en Piet Hulsbos met 
hun Beatles programma  
15.55 uur Myriam West, singer-songwriter 
uit de regio die enkele van haar nummers 
ten gehore zal brengen 

Dit alles met een vrolijke omlijsting binnen 
en buiten Theater De Luifel.  Natuurlijk kun-
nen er aan de kassa direct kaarten voor alle 
voorstellingen gekocht worden.
Kijkt u ook op www.podiaheemstede.nl.

Gevarieerd programma van Podia Heemstede

Voorproefje nieuwe theaterseizoen
De Luifel zondag 18 september

Dance & House Classics Party 
@ De Haven van Zandvoort
Regio -   Op veler verzoek eindigt Swingsteesjun de zomer 
van 2016 met een vette Dance & House Classics Beach 
Party en wel op zaterdag 17 september.  DJ is grandmas-
ter dj XLR. Hij verblijdde  tijdens de editie van 16 juli de 
gasten al, ook tijdens Dance/House Classics bij de Land-
goedfeesten in Waterland en Tespelduyn.  Het feest in 
Zandvoort is  100% overdekt  en het sunview-terras is een 
heerlijke plek om te chillen en bij te kletsen.
 Tickets 12,50 euro (deurprijs 16,-). Het is party-time van 
19.30 tot 23.55 uur. 
  De Haven van Zandvoort is een karakteristiek en gastvrij 
jaarrond strandpaviljoen gelegen achter het Casino. Het 
adres is Strandafgang Paulus Loot 9, Zandvoort. In Heem-
stede zijn kaarten te koop bij Ajewe Sport in de Raad-
huisstraat 95. Ook op de site kun je tickets kopen:
www.swingsteesjun.nl.
Meer weten over dit feest:
06-18938260 (William Appelman).

“Het maakt wel indruk”

Enthousiasme op open dag 
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede - Afgelopen za-
terdag hield de Heemsteedse 
Reddingsbrigade (HRB) haar 
open dag. In de Ringvaart, ter 
hoogte van het clubgebouw, 
werd het redden van een 
drenkeling gedemonstreerd. 
Daarna gingen de kinderen 
een rondje varen met een 
reddingsboot. Een van de ou-
ders vertelde verrast: “Nooit 
geweten dat dit clubhuis hier 
was. Het maakt wel indruk, 
ook al die vrijwilligers.”
In zwembad Groenendaal 
kwamen eind van de middag 
veel enthousiaste kinderen 
meezwemmen met een les. 
“Mijn zoon zoekt iets extra’s 
bij het zwemmen: oefenin-
gen met een zak, een touw .. 

dat vindt hij kicken.” Ook een 
andere ouder vindt de com-
binatie van het spelelement 
en het onderhouden van de 
zwemtechniek aantrekkelijk 

aan de HRB. Verschillende 
bezoekers geven aan dat ze 
het belangrijk vinden dat hun 
kind blijft zwemmen: “anders 
zijn ze na hun ABC-diploma 
het zwemmen zo weer ver-
leerd.” Reddingszwemmen 
heeft nog nut ook; je leert 
echt iets zinvols. Een moe-
der vertelt dat haar kind zo 
enthousiast is dat hij zich al 
voorstelt dat hij op het strand 
werkt als lifeguard. Naast de 
lessen zwemmend redden 
worden ook de conditietrai-
ning en onderwaterhockey- 
goed bezocht. Al met al een 
succesvolle middag!
Meer informatie? Stuur een 
mail naar: instroom@heem-
steedsereddingsbrigade.nl. 
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Van ziekenhuis naar huis
Regio - De Unie Van Vrijwilli-
gers Haarlem e.o. kondigt het 
project ‘Helpende hand - van 
ziekenhuis naar huis’ aan. Als 
een patiënt wordt ontslagen, 
is dat in medische zin verant-
woord, maar de eerste op-
vang thuis is niet altijd goed 
geregeld. 
De Unie Van Vrijwilligers 
Haarlem e.o. wil inspringen 
op deze groeiende onder-
steuningsvraag bij kwets-
bare patiënten -zonder so-
ciaal netwerk- door het bie-
den van praktische hulp, zo-
als het begeleiden naar huis 
en de boodschappen. Hier-
mee wordt de periode over-
brugd tot professionele hulp 
van start gaat.     
De patiënt hoeft niet langer 
dan noodzakelijk in het zie-
kenhuis of verpleeghuis te 
verblijven en daarmee kan 
deze praktische hulp tevens 
een kostenbesparing voor de 
samenleving opleveren. 
In deze fase wordt een on-
derzoek gestart naar onder-
meer welke vorm van vrij-
willigersinzet gewenst is, de 
kwalificaties en eventuele 
samenwerking met bijvoor-
beeld thuiszorg/mantelorga-
nisaties en vrijwilligerscen-

trales. De duur van de on-
derzoeksfase zal circa vier 
maanden in beslag nemen 
en in nauwe samenwerking 
met het Spaarne Gasthuis lo-
catie Hoofddorp worden uit-
gevoerd. Vervolgens zal een 
pilot worden gestart. 
Het project ‘Helpende hand 
- van ziekenhuis naar huis’ 
is ontwikkeld in het kader 
van het landelijk programma 
‘Vrijwillig Dichtbij’ onder pro-
jectleiding van de Vereniging 
NOV (Nederlandse Organi-
satie Vrijwilligerswerk). 

De Stichting Unie Van Vrij-
willigers Haarlem e.o. (UVV) 
biedt op uiteenlopende ter-
reinen een essentiële bijdra-
ge in de samenleving in de 
regio Zuid-Kennemerland. 
Ruim 450 UVV-vrijwilligers 
zetten zich in voor de kwets-
bare medemens en bieden 
ondersteuning op het gebied 
van zorg en welzijn, zoals Ta-
feltje Dekje, Bibliotheek aan 
Huis en in het Spaarne Gast-
huis. UVV Haarlem e.o. is als 
zelfstandige organisatie aan-
gesloten bij UVV Nederland. 

Meer informatie is beschik-
baar op: ww.uvvhaarlem.nl

Tentoonstelling ‘Bollenschuren, 
Iconen van de Bollenstreek’
Regio – Vanaf heden is in 
Museum De Zwarte Tulp in 
Lisse een nieuwe tentoon-
stelling te zien ‘Bollenschu-
ren, Iconen van de Bollen-
streek’. Daarin staan de ar-
chitectuur, de betekenis voor 
het landschap en het herge-
bruik van bollenschuren cen-
traal.
Bollenschuren zijn sinds het 
eind van de 19de eeuw ge-
bouwd voor de opslag en be-
werking van bloembollen. 

De ontwikkelingen in tech-
niek en logistiek in het bol-
lenvak zijn bepalend geweest 
voor de architectuur van bol-
lenschuren. Dit industrieel-
agrarisch erfgoed vertelt het 
verhaal van de bloembollen-
cultuur. Bollenschuren zijn 
zo karakteristiek voor de Bol-
lenstreek dat ze als iconen 
van het landschap worden 
beschouwd. Daarom staan 
steeds meer bollenschuren 
op de monumentenlijst en 

krijgen ze ook steeds vaker 
een nieuwe functie. 
De tentoonstelling laat zien 
hoe bijzonder het is om in 
een bollenschuur te wonen 
en te werken. Museum De 
Zwarte Tulp is overigens zelf 
ook gevestigd in een voor-
malige bollenschuur in Lisse.
Twintig jaar Bollenerfgoed
De tentoonstelling is tevens 
een hommage aan het werk 
van de Werkgroep Bollenerf-
goed, die zich inspant voor 
behoud en herbestemming 
van bollenschuren en an-
der bollenerfgoed. De eerste 
tien jaar gebeurde dit onder 
de vleugels van Museum De 
Zwarte Tulp, de laatste tien 
jaar onder die van het Cul-
tuurHistorisch Genootschap 
Duin- en Bollenstreek.
De tentoonstelling ‘Bollen-
schuren, Iconen van de Bol-
lenstreek’ is te zien tot en met 
19 februari 2017.
Museum De Zwarte Tulp, 
Grachtweg 2A, 2161 HN Lis-
se.
Openingstijden: dinsdag t/m 
zondag van 13.00-17.00 uur. 
Maandag is het museum ge-
sloten.

Boekpresentatie en voorstelling 
Toeloeloe en Harrie
Regio - Vera de Backker en 
Marieke Reehoorn presente-
ren hun nieuwe voorleesboek 
‘Toeloeloe en Harrie’ over het 
ondeugende, stoere, grap-
pige en eigenwijze krabbe-
tje Toeloeloe en haar vriend-
je Harrie. Natuurlijk wordt er 
voorgelezen en is er een kor-
te poppenkastvoorstelling te 
zien. De boekpresentatie en 
de voorstelling vinden plaats 
op woensdag 21 septem-
ber van 15.00 tot 16.00 uur in 
de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstaat 32). Kin-
deren van 3 tot en met 8 jaar 
zijn met hun (groot)ouders 
van harte welkom bij deze 
gratis voorstelling. Reserveer 

je kaartje online via:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.
Toeloeloe woont samen met 
haar familie op een onbe-
woond eiland. Op een dag 
ontmoet ze Harrie de hage-
dis en samen beleven ze de 
meest doldwaze avonturen. 
Vera de Backker en Marie-
ke Reehoorn presenteren 
het spiksplinternieuwe voor-
leesboek Toeloeloe en Harrie 
ontdekken hun eiland. De-
ze middag is er de mogelijk-
heid om met korting een ge-
signeerd boek te kopen.
Meer informatie: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl 
en www.toeloeloe.nl.

Kamerkoor Les Moucherons en Fotokring Polderlicht
Butterfly Dreams – Haiku’s in klank en beeld
Regio - Haarlems kamerkoor Les Mou-
cherons zal op 2 oktober en op 8 okto-
ber een bijzondere presentatie geven, sa-
men met fotokring Polderlicht. De inspira-
tie voor dit concert komt uit het Verre Oos-
ten. Het concertprogramma bevat koormu-
ziek geschreven door westerse componis-
ten die hun inspiratie vonden in teksten, 
muziek en spiritualiteit van de Oosterse we-
reld. De fotografen van Polderlicht maak-
ten foto’s naar aanleiding van deze bijzon-
dere muziek en het bijwonen van repetities 
van Les Moucherons. Op zondag 2 oktober 
vindt het concert plaats om 15.00 uur in de 
Ontmoetingskerk Haarlem, aan de Frankrij-
klaan 4. Op zaterdag 8 oktober om 20.15 uur 
in de Dorpskerk Santpoort-Noord (Bur. En-
schedélaan 67).
Oosters-geïnspireerde koorwerken van 
de Britse componist John Tavener (1944 – 
2013) vormen het hart van dit programma: 
de cyclus Butterfly Dreams (2000), op basis 
van korte teksten van o.a. een Chinese wijs-
geer en vier beroemde Japanse haiku-dich-
ters, en het stuk ‘Shunya’(2004) (= het niets, 
of het alles), geschreven voor koor en klank-
schaal. De oosterse pentatoniek zal ook te 
horen zijn in de koorcyclus Furusato (2011), 
waarin Japanse volksliedjes gearrangeerd 
zijn voor kamerkoorbezetting door de even-
eens Britse componist Bob Chillcott. Deze 
liederen zullen op de piano worden begeleid 
door  Karen Lindström. Ook zal minimalis-
tische muziek gezongen worden van Philip 
Glass, de grondlegger van de minimal mu-

sic. De muziek zal omringd zijn door prachti-
ge foto’s over verstilling, haiku en minimalis-
me. De foto’s drukken een essentie uit; vaak 
een detail uit de natuur. Net als in een hai-
ku, wordt met beperkte middelen veel uit-
gedrukt. De verstilling in de fotografie zorgt 
voor een meditatieve sfeer. 
Entree: 15 euro. Kaarten zijn te bestellen via 
de koorleden of via de website:
www.lesmoucherons.nl.
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Plekken om te koesteren
Moment voor monumenten
Heemstede – Typisch Heem-
steedse plekken die door ve-
len gekoesterd worden, maar 
waar je niet altijd zo gemak-
kelijk binnenloopt hielden dit 
weekend open huis. Plekken 
waar onze ouders, grootou-
ders en nog verder vroeger 
werkten, hun feesten vierden, 
trouwden en rouwden. Nu 
noemen we het monumen-
ten omdat ze een zekere leef-
tijd hebben of symbool staan 
voor iets dat we…. koeste-
ren. In de 30ste editie van het 
evenement wordt verwezen 
naar beelden en tekens met 
een bijzondere betekenis, die 
zichzelf overstijgen. In monu-
menten zie je ze overal, van 
binnen en van buiten, in or-
namenten, in reliëfs, in schil-
deringen. 

De Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek or-

ganiseerde met eigenaren 
van monumenten Open Da-
gen op zaterdag en zon-
dag 10 en 11 september. In 
de Oude Kerk was er alle 
aandacht voor het geopen-
de grafmonument van Adri-
aan Pauw, Pieter Burghoorn 
gaf er steeds uitleg bij. In de 
Pinksterkerk repeteerde het 
Heemsteeds Philarmonisch 
Orkest onder leiding van Dick 
Verhoef. In de OLV Hemel-
vaartkerk gaf Michel Bakker 
uitleg over een bijzonder wa-
penschild onderaan het The-
resia van Lisieux-altaar. Met 
de zweetdoek van Jezus en 
het ‘Weesje van de Berezina’ 
waar zij haar moeder ziet ver-
drinken bij de oversteek over 
de Berezina tijdens de brand 
in Moskou in 1812, als Na-
poleon zijn leger moet te-
rugtrekken. Het Molentje van 
Groenendaal dat ooit water-

vallen en fonteinen van wa-
ter voorzag en met de nieu-
we molenaar Guus Broer de 
nodige verzorging krijgt. Bij 
het Fonteinhuis, de thuisba-
sis van Scoutinggroep St. Pa-
schalis Baylon, aan de Glip-
perdreef 199 werden de bui-
zen en leidingen die door 
Groenendaal liepen om de 
fonteinen van water te voor-
zien getekend op een doek 
van 25 meter door de le-
den van de scouting en wie 
maar wilde. Waarmee beel-
dend kunstenares Roos van 
Haaften de oude functie van 
het Fonteinhuis weer tot le-
ven bracht. ‘Meer en Berg’ in 
Heemstede zag er vroeger uit 
als een langgerekte Franse 
baroktuin met vijvers, klate-
rende fonteinen, beelden en 
arcaden. Hier zie je hoe mooi 
die Heerlijkheid was en hoe 
zuinig we ermee om moeten 
springen.
Monumentendagen, lessen 
die iedereen zou moeten vol-
gen.
Ton van den Brink   

Het Molentje met feestelijke vlaggetjes.

Fonteijnhuis in trek bij jeugd. Muziek van Heemsteeds Philharmonisch orkest zorgde voor omlijsting.

Grafmonument Adriaan Pauw.

Wapenschild.
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Koperensemble Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest zoekt leden
Regio - Speel je trompet, 
cornet, bugel of hoorn en zou 
je daar graag meer mee wil-
len doen, het liefst samen 
met anderen? Dan is het zo-
juist opgerichte koperensem-

ble van het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest misschien 
iets voor jou. Onder deskun-
dige leiding wordt een klein 
uur per week samen gerepe-
teerd en gemusiceerd.

Alle koperblazers van alle 
leeftijden zijn welkom. De re-
petities starten op dinsdag 13 
september. Zaal open vanaf 
18.30 uur. Meer info via Ful-
bert Nijpels, 06–13045675.

Gratis workshop voor kinderen
Hoe word ik een beroemde blogger?
Regio - Vind jij mode, kle-
ding én schrijven leuk? En 
wil je dit met anderen delen 
in een blog? Ben je 10 of 11 
jaar oud? Dan is de workshop 
Hoe word ik een beroem-
de blogger, gegeven door 
de bekende kinderboeken-
schrijfster Niki Smit écht iets 
voor jou. De workshop vindt 
plaats op vrijdag 23 septem-
ber, van 15.30 tot 17.00 uur, in 
de Bibliotheek Haarlem Oost 

(Leonard Springerlaan 5). De 
workshop is gratis bij te wo-
nen, maar reserveer wel een 
kaartje online via:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.
Kinderboekenschrijfster en 
blogger Niki Smit is dol op 
mode en haar laatste boek 
100 % Coco; dagboek van 
een modeblogger heeft in 
2014 de Prijs van de Kinder-
jury gewonnen.

Wereldkeuken en Vrouwennetwerk 
VVAO ontmoeten elkaar
Regio - Afgelopen zondag-
middag was het feest bij res-
taurant Gestrand in Bloemen-
daal aan Zee. De medewer-
kers van de Wereldkeuken en 
van de Wereldtuin vierden er 
met partner en kinderen hun 
jaarlijkse personeelsuitje. Dat 
werd hen aangeboden door 
de VVAO, een vrouwennet-
werk voor vrouwen met ho-
gere opleiding. Er was van 
beide zijden grote belang-
stelling, meer dan 100 perso-
nen namen hieraan deel.
Ditmaal hoefden de mede-

werkers van de Wereldkeu-
ken niet hun inmiddels ver-
maarde kookkunsten te ver-
tonen, maar werd dat voor 
hen gedaan. Ook voor de 
vrijwilligers van de Wereld-
tuin zat het werk erop, de 
tuin is winterklaar gemaakt. 
Dus alle tijd voor een feest-
je! Er was muziek en er werd 
vrolijk meegedanst op het rit-
me van de salsa.
Ook de kinderen vermaakten 
zich uitstekend in de speel-
tuin. Zo ontstonden er leu-
ke contacten tussen de ‘ou-

de’ en ‘nieuwe’ Haarlemmers. 
Dat laatste was een van de 
doelstellingen waarom de 
VVAO dit dagje uit voor de 
medewerkers van de Wereld-
keuken en Wereldtuin wil-
de organiseren. Uitwisse-
ling, betrokkenheid, elkaar 
een beetje leren kennen, de 
‘nieuwe’ Haarlemmers het 
gevoel geven erbij te horen, 
in die opzet is deze middag 
zeker geslaagd! 

Voor meer informatie
www.vvao.nl.

Collectanten gezocht!
Maak je sterk tegen MS
Heemstede - Van 21 t/m 26 november organiseert het 
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollec-
te. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor 
mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is 
nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor 
het Nationaal MS Fonds. Subsidies worden niet verstrekt 
en het fonds is volkomen afhankelijk van donaties en gif-
ten. Door de collecte is het mogelijk innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen te helpen financieren.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, wor-
den nieuwe collectanten en coördinatoren gezocht. Een 
avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van 
regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, 
dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informa-
tie en meld je snel aan. 

Over Nationaal MS Fonds
Sinds 1993 zet het Nationaal MS Fonds zich in voor men-
sen met MS en helpt hen met het in beweging houden 
van hun wereld. Het Nationaal MS Fonds wil voorkomen 
dat mensen met MS stil komen te staan en dat hun we-
reld kleiner wordt. Mensen die in beweging blijven zijn 
zelfstandiger en doen mee in de maatschappij. 

Gratis inloopspreekuur van 
Visio in de Bibliotheek
Heemstede - Visio onder-
steunt slechtziende en blinde 
mensen bij hun vragen over 
leven, leren, wonen en wer-
ken met een visuele beper-
king. Vanaf september start 
Visio in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum (Gasthuisstraat 
32) een gratis inloopspreek-
uur. Tijdens het inloopspreek-
uur kunnen diverse hulpmid-
delen uitgeprobeerd en be-
keken worden. Visio verzorgt 
ook spreekuren in de Bibli-
otheek van Heemstede en 

wel op woensdag 5 oktober, 
2 november en 7 december, 
tussen 11.00 en 13.00 uur. 
Het adres is Julianaplein 1. 

Eerder al is er een visio-
spreekuur in de Bibliotheek 
van Zandvoort. Op woens-
dag 21 september 13.00 uur. 
Adres: Louis Davidscarré 1.

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl en op
www.visio.org.

Bij AH: Breng een boek,
leen een boek!

Heemstede - Binnenkort is het weer Kinderboekenweek.
Een uitgelezen kans voor Albert Heijn Heemstede om een 
goede bijdrage te leveren om de beste winkel in de buurt 
te zijn. AH start zijn eigen ‘buurtbieb’ in de winkel aan 
de Blekersvaartweg. Vanaf de Kinderboekenweek (week 
39) staat er een boekenkastje in de winkel waar allerhan-
de boeken staan. Boeken voor kinderen en volwassenen, 
maar ook kookboeken natuurlijk. Het idee is... Breng een 
boek, leen een boek!
Iedereen kan dus zelf een boek die hij of zij uit heeft mee-
nemen en ruilen tegen een ander boek. hoe leuk is dat! 
En helemaal handig natuurlijk als je dat gelijk met de 
boodschappen kunt doen.
Je vindt AH aan de Blekersvaartweg 57 te Heemstede. In-
fo: 023-5282741 en www.ah.nl

Kwart sportclubs verspilt energie
Regio – Bijna een kwart, 23%, van alle 
sporters in ons land zegt dat hun sportclub 
meer energie verbruikt dan nodig is. Steeds 
meer sporters geven aan dat hun club fi-
nanciële zorgen heeft. Dat blijkt uit onder-
zoek van Maurice de Hond dat is uitge-
voerd in het kader van de derde editie van 
de Nuon Club Competitie. Deze landelij-
ke energiebesparingswedstrijd voor sport-
clubs is vorige week van start gegaan.
Eén op de tien sporters zegt dat hun sport-
club zelfs veel te veel energie verbruikt. Dat 
merken ze aan bijvoorbeeld slecht geïso-
leerde kantines en kleedkamers en verou-
derde verwarmingsinstallaties, waardoor er 
flink gestookt moet worden om het club-
huis warm te houden. Toch geeft 44% van 
de respondenten aan niet bewuster met 
energie om te gaan dan een aantal jaar ge-
leden.

Top 5 van energieverspillers:
1.  Onnodig het licht aan laten staan (speelt 

bij 41% van de clubs, bij 11% zeer her-
kenbaar)

2.  Slecht geïsoleerde kantine (speelt bij 
38% van de clubs, bij 9% zeer herken-
baar)

3.  Slecht geïsoleerde kleedkamers (speelt 
bij 37% van de clubs, bij 9% zeer herken-
baar)

4.  Verouderde verwarmingsinstallaties 
(speelt bij 37% van de clubs, bij 9% zeer 
herkenbaar)

5.    Verouderde koelkasten en vriezers 
(speelt bij 36% van de clubs, bij 8% zeer 
herkenbaar)

Opvallend is dat 45% van de betrokkenen 
aangeeft niet te weten of er energie wordt 
verspild. Van de bestuurders zegt zelfs 67% 
‘geen idee’ te hebben.
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Informatiemarkt ‘Alles over scheiden’
Regio - Scheiden is al moei-
lijk genoeg… hoe doe je dat 
op een goede manier? Daar-
over is op de informatiemarkt 
alles te vinden. Er zijn stands 
met informatie en bezoekers 
kunnen lezingen bijwonen. 
Lezingen met als onderwer-
pen: Van scheidingsmelding 
tot afscheidsgesprek – hoe 
voorkom je een echtschei-
ding - echtscheidingsadvo-
caat aan het woord - Ouder-

schap blijft; over opvoeden 
na een scheiding. 
De informatiemarkt vindt 
plaats op donderdag 15 sep-
tember, van 19.00 tot 21.00 
uur, in het gebouw van Kon-
text, Oostvest 60 in Haarlem. 
 
Deelnemende organisaties 
zijn Kontext, Welzijn en Maat-
schappelijke dienstverlening, 
Juridisch Loket, Centrum 
voor Jeugd en Gezin, Veilig 

Thuis Kennemerland, MEE & 
de Wering en Humanitas. 

Voor meer informatie en in-
schrijven voor deze lezingen 
zie www.kontext.nl

Op 15 september 1796 werd 
in Nederland de allereer-
ste echtscheiding uitgespro-
ken. De Dag van de Schei-
ding vindt dus niet voor niets 
plaats op 15 september. 

Vrijwilligers gezocht voor 
logeerweekenden in Haarlem
Regio - Iedere week orga-
niseert Stichting Wielewaal 
in Haarlem en in Haarlem-
merliede een logeerweek-
end voor kinderen en jonge-
ren met een verstandelijke 
beperking of ADHD/autisme. 
Naast een vaste ervaren re-
creatieleider worden vrijwilli-
gers ingezet voor de begelei-
ding van de jongeren.
Heb je een keer een weekend 
vrij in je agenda en ga je deze 
mooie uitdaging aan?
Als vrijwilliger begeleid je de 
deelnemers, zorg je voor dui-
delijkheid en structuur, on-
derneem je samen activitei-
ten zoals koken, knutselen of 
een speurtocht en help je met 
huishoudelijke taken. Vrijwil-
ligers zijn aanwezig van vrij-

dagmiddag tot zondagavond. 
Je meldt je aan voor een 
weekend en hebt geen lang-
durige verplichtingen. Voor-
af ontvang je informatiema-
teriaal, zodat je goed voorbe-
reid van start gaat. Doordat 
je samenwerkt met ervaren 
mensen leer je door te doen 
en sta je er nooit alleen voor. 
Ervaring met de doelgroep 
is niet nodig, wel ben je en-
thousiast en minimaal 17 jaar. 

Ervaar zelf hoe leuk het is 
om jongeren met een beper-
king een zorgeloos week-
end te bezorgen! Voor de ko-
mende tijd zijn er nog plek-
ken vrij voor vrijwilligers. Kijk 
op www.wielewaal.nl/vrijwil-
ligers of bel 088 122 44 00.

Jort Kelder op 18 september in Bloemendaal
Regio - Op zondagmiddag 
18 september, 16.00 uur, is 
Jort Kelder , TV-persoonlijk-
heid, mini-entrepeneur, stuk-
jesschrijver en oud hoofdre-
dacteur van zakenblad Quo-
te, de gast van Aeropagus 
Bloemendaal. In de Dorps-
kerk van Bloemendaal gaat 
Ad van Nieuwpoort met hem 
in gesprek over zijn fascina-
ties. 
 
Elite
Kelder is gefascineerd door 
zowel de oude als de nieu-
we elite. Dit komt onder meer 
tot uitdrukking in zijn veelbe-
keken TV-programma’s ‘Bij 
ons in de PC’ en ‘Hoe heurt 
het eigenlijk?’ Het is Kelders 

overtuiging dat een samen-
leving niet zonder elite kan. 
Volgens hem is er voor de af-
braak van de elite en de reli-
gie niets in de plaats geko-
men. In de Belcampolezing, 
die hij vorig jaar hield in Gro-
ningen, stelt hij: ‘Een machts-
vacuüm schreeuwt om een 
aanvoerder. De roep om rich-
ting, om een visionair, om 
moreel leiderschap wordt lui-
der. Want de huidige leiders 
zijn managers die de werke-
lijkheid vanuit hun spread-
sheets denken te bedwingen’. 
Maar wat verstaat hij on-
der de elite? Is de elite in het 
publieke debat niet in toe-
nemende mate een scheld-
woord aan het worden? En 

hoe verhoudt deze fascinatie 
voor de elite zich tot zijn kri-
tiek op de zogenaamde Euro-
pese elite?
 
Politiek
Zoals bekend is Kelder een 
van de beste vrienden van 
Mark Rutte maar voerde hij 
in NRC-Handelsblad een vu-
rig pleidooi voor een zaken-
kabinet omdat hij de huidige 
politieke constellatie waar-
in wij leven sterk gedateerd 
acht. Kelder staat ook be-
kend om zijn afkeer van het 
eten van vlees en zijn steun 
aan Wakker Dier.  
 Dorpskerk, Kerkplein, Bloe-
mendaal. Na afloop meet & 
greet. Toegang: uw gift.

Café de Liefde: autonomie versus verbondenheid
Regio - Café de Liefde bij 
het Seinwezen aan de Kin-
derhuissingel 1 in Haarlem 
opent op vrijdag 23 septem-
ber zijn deuren en maakt je 
wijzer in de liefde. Een on-
derwerp wat bijna iedereen 
boeiend vindt. Voor 17,50 eu-
ro kun je er bij zijn (met hapje 
en drankje). Aanvang: 18.00 
uur; het café duurt tot 22.30 
uur.

In een relatie streef je door-
gaans naar verbondenheid, 
maar ook naar autonomie. Is 
dit iets van deze tijd of speel-
de het vroeger ook al?  Jac-
queline Duurland, de filosoof, 
gaat tijdens haar betoog in 

op wat haar oude leermees-
ters zeiden over het behou-
den van autonomie. Ook So-
fia Prekatsounaki, seksuolo-
ge, weet veel wetenswaar-
digheden te benoemen over 

dit thema vanuit haar exper-
tise. Daarnaast komt rela-
tiecoach Vicky Kwaaitaal de 
aanwezigen wijzer maken op 
het diffuse gebied van ver-
bonden zijn en autonoom 
willen blijven. 

Tussen de sprekers door 
wordt een heerlijke maaltijd 
geserveerd door Keukenge-
heimen – Catering. Mica, het 
duo bestaande uit Miranda 
Moerland en Carola van Dijk, 
zorgt voor fijne liedjes over 
de liefde. Voor maar 17,50 eu-
ro kun je er bij zijn. I.v.m de 
catering is vooraf aanmelden 
verplicht:
karin@seinwezen.nl.

Kom naar het Nationaal Park café!
Regio - Op 28 september is 
iedereen van harte welkom 
in Paviljoen Noordzee om 
mee te praten, mee te den-
ken of vragen te stellen over 
het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Ontmoet de bos-
wachter uit het park en neem 
jouw ‘hartenkreet’ mee over 
het Nationaal Park. Wat vind 
jij zo mooi? Wat zou je graag 
willen zien? Stel je vragen en 

discuseer mee. Een actieve, 
gezellige avond met muziek, 
hapje en drankje, waar het 
allemaal draait om de prach-
tige natuur van het nationaal 
park.
 
Excursie vooraf
Vooraf neemt boswachter 
Ruud Luntz je mee langs het 
Kennemermeer en laat zien 
hoe mooi en bijzonder de na-

tuur hier is. Die heeft een bij-
zondere geschiedenis, het 
is er druk met mensen maar 
ook zijn er veel prachtige 
bloemen en planten. Wandel 
mee! De start is om 18.45 uur 
bij de slagboom (einde par-
keerplaats/reddingsmaat-
schappij) en het einde om 
19.30 uur bij strandpaviljoen 
Noordzee IJmuiden, waar de 
koffie klaar staat.

Aanmelden
Entree is gratis, maar graag 
vooraf aanmelden via:

http://www.np-zuidkenne-
merland.nl/10667/nationaal-
park-cafe

Regio - Op maandag 19 sep-
tember houdt de Muntenclub 
haar maandelijkse bijeen-
komst. Een gezellige avond 
waar men alles te weten kan 
komen over munten en pen-
ningen. Ook is er op zaterdag 
24 september een jubileum-
bijeenkomst met een grote 
veiling en verloting.
Beide bijeenkomsten zullen 
worden gehouden in Het Ter-

ras, Dinkgeverlaan 17, Sant-
poort. Op de clubavond (19 
september) is de zaal open 
om ca. 19.00 uur, toegang is 
gratis en iedereen is van har-
te welkom. Op de jubileum-
bijeenkomst (24 september) 
is men welkom vanaf 13.00 
uur.
Voor inlichtingen kunt u bel-
len met 023-5383754 of 06-
26404240.

Muntenclub komt bijeen
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Haarlem Voices in Heemstede
Heemstede - Dit jaar viert Haarlem Voices 
het 10-jarig jubileum met als hoogtepunt 
de uitvoering van het prachtige werk ‘Israel 
in Egypt’ van G.F. Händel. Zaterdag 8 okto-
ber concerteert het koor in de St. Bavokerk 
Heemstede, om 20.15 uur, en een dag later 
in de Lichtfabriek Haarlem (Minckelersweg 
2). Het concert begint dan om 15.00 uur.
De Haarlem Voices zingen o.l.v. Sarah Bar-
rett, met medewerking van Concerto Ba-

rocco. ‘Israel in Egypt’, één van Händels 
beroemdste koorwerken, is een grandi-
oos en theatraal oratorium, waarin het koor 
de hoofdrol vervult. Het verhaalt hoe het 
volk Israël zich een weg moet banen uit de 
Egyptische woestijn. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 27,50  euro (aan de zaal 29,50 
euro). Jeugd/CJP: 17,50 euro; kinderen tot 
12 jaar: gratis entree. Kijk voor info op:
www.haarlemvoices.nl.

Zondag 25 september 
Cubaanse kunst en litho’s
Heemstede - Gallery Odys-
sey in Heemstede exposeert 
Cubaanse kunst. Het is een 
galerie met een ‘aan huis 
‘concept. U bent van harte 
welkom om onder het genot 
van een hapje en een drank-
je kunst te bewonderen van 
Julio Fleitas, Richel Manu-
el Fundora Alvarez en Misael 
Ponte. 
Er zijn ook litho’s te bewon-
deren van Nederlandse kun-
stenaars Nico Vrielink, Ja-
cuqes Tange en Ronald 
Boonakker. Ze zijn eveneens 
te koop.

Belangstellenden zijn wel-
kom op zondag 25 septem-
ber tussen 14.00 en 17.00 uur, 
Pelikaanlaan 3 te Heemste-

de. Ingang vanaf de trapkant. 
Toegang vrij.

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats

De watertoren natuurlijk
Heemstede - De laatste foto onder het kopje ’Ken je 
woonplaats’ (vorige week in de krant) was een detail 
van de watertoren. Dat had A. Roozen goed geraden en 
stuurde er meteen een mooie foto van de Heemsteed-
se toren bij.

Auteurs uit Heemstede en Haarlem

Schoolmania, ideale
voorbereiding op de brugklas
Heemstede - Het boek 
Schoolmania is de ideale 
voorbereiding op de brugklas 
voor zowel ouders én kids 
uit groep 7/8. Het boek geeft 
tevens tips over hoe om te 
gaan met de wel of niet (her-
nieuwd) ingevoerde eind-
toets (CITO) en de voorberei-
dingen daarop. Auteurs In-
grid van Essen (Heemstede) 
en Kiki Mol (Haarlem) zijn 
Beide pubercoach. Na groep 
8 zal het leven van kind en 
ouder ingrijpend veranderen. 
Je kind gaat naar de ‘middel-
bare’, waar alles nieuw is! Het 
grote loslaten is begonnen 

en dat is niet altijd makke-
lijk. Wat komt daar allemaal 
bij kijken? Hoe begeleid je je 
kind daarin? Hoe maak je de 
juiste schoolkeuzes? Hoe kan 
je kind zich voorbereiden op 
deze nieuwe fase en wat kun 
je als ouder verwachten?
Dit boek is opgedeeld in 
twee delen. Eentje voor de 
ouder én eentje voor je zoon 
of dochter van groep 7 en/of 
8 om de schoolovergang zo 
soepel mogelijk te laten ver-
lopen. Het boek komt later 
deze maand uit.Eerder schre-
ven beide auteurs het suc-
cesvolle boek Pubermania.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing

‘Belevenissen tussen het bijenvolk’
Heemstede - Imker Pim 
Lemmers vertelt over zijn gro-
te liefde en respect voor de 
natuur. Hij haalt bijenzwer-
men weg op de meest spec-
taculaire posities. Vanwege 
zijn 30-jarige kennis en erva-
ring wordt hij ook gevraagd 
als deskundige bij diverse tv-
programma’s en presenta-
ties. Dinsdag 27 september 
geeft hij een lezing bij WIJ 
Heemstede (Trefpunt) om 
14.00 uur in de Luifel aan de 
Herenweg te Heemstede. En-
tree: 4,- euro. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28.

Seizoensopening WIJ Nova
Heemstede - Bij WIJ Nova 
(vm Casca Nova) vindt don-
derdag 22 september de sei-
zoensopening plaats. Die 
wordt gevierd met traditio-
neel twee mooie films en tus-
sendoor een lekker buffet. 
Dit jaar is het thema: Vriend-
schap in Japan.
De middagfilm is een sfeer-

volle dramafilm over de band 
tussen 4 zusjes. De aanvang 
is om 15.00 uur.
De avondfilm is een drama-
film over een ex-crimineel en 
een oudere dame, die tot el-
kaar komen door samen te 
koken. Aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie over 
de films kunt u bellen met de 

receptie van de Luifel: 548 38 
28.
In de foyer vangt 17.30 uur 
een lekker Oosters buffet 
aan.
Reserveren en betalen uiter-
lijk op dinsdag 20 september 
bij de Luifel. Kosten: 1 film en 
buffet 18,- euro. Voor 2 films 
en buffet 25,- euro. 
Opgave:
www.wijheemstede.nl.
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Heemstede – Nijssen Tuin buigt zich deze week over 
alle gepubliceerde tuinfoto’s. De uitslag is bij het ter 
perse gaan van deze Heemsteder nog niet bekend. Dat 
verhoogt de spanning natuurlijk wel! Volgende week 
meer nieuws hierover.

V.l.n.r. de wethouder Kees Rood, gedeputeerde Jaap Bond, Theo Visser (oprichter van de 
Molen de Oude Knegt) en de heer John Wissenburg, (de SUAM: Stichting Uitgeester- en 
Akersloter Molens).

Wandelaar krijgt warm welkom
Regio - Op 12 september 
is het eerste welkomstbord 
voor dé Noord-Hollandpad-
wandelaar bevestigd door 
gedeputeerde Jaap Bond. Dit 
werd gedaan bij De Molen de 
Oude Knegt  in Akersloot sa-
men met de heer Theo Visser, 

de oprichter van de molen. 
Het Noord-Hollandpad is een 
wandelroute van ruim 270 ki-
lometer. Onderweg bevin-
den zich ondernemers die 
als ambassadeur zijn verbon-
den aan het pad. De wande-
laar kan voor allerlei arrange-

menten terecht bij deze
ondernemers, die binnenkort 
te herkennen zijn aan het 
nieuwe welkomstbord in stijl 
van het Noord-Hollandpad.
Meer informatie over het 
Noord-Hollandpad op:
www.noordhollandpad.nl.

Eerste editie Bretels Boules toernooi
Regio – Stichting Bretels or-
ganiseert op zondagmid-
dag 18 september de eerste 
editie van het Bretels Bou-
les Toernooi in Haarlem. De 
stichting is begin dit jaar op-
gericht door de zussen Nicky 
(31), Suzanne (30) en Femke 
(27) Westerhof en zet zich in 
voor jonge gezinnen die een 
ouder verliezen. Het Bretels 
Boules Toernooi is een jeu de 
boules toernooi waar ieder-
een welkom is inclusief bar-
becue, live muziek en kin-
derprogramma. De gehele 
opbrengst van het toernooi 
komt ten goede aan Stichting 
Bretels.

Samen met de initiatiefne-
mers van Mooie Boules uit 
Amsterdam worden op zon-
dagmiddag 18 september 
mobiele jeu de boules banen 
op het parkeerterrein van Ca-
fé Belcanto uitgerold. De bui-
tenruimte wordt omgetoverd 
tot een plaats waar niet al-
leen het toernooi gespeeld 
wordt. Er is voldoende ruim-
te en tijd om met elkaar (bij) 
te kletsen onder het genot 

van een drankje, aan het ein-
de van de middag wordt de 
barbecue aangestoken en er 
is live muziek met de beken-
de saxofonist Saxy MrS. Ook 
kinderen in alle leeftijden zijn 
meer dan welkom. Voor hen 
wordt een speciaal program-
ma verzorgd.

Belcanto
Café Belcanto is gevestigd 
in het oude belastingkan-
toor in Haarlem aan de Suri-
nameweg 2. Vandaag de dag 
wordt het gebouw beheerd 
door Meurkens & Meurkens 
en hebben honderden (star-
tende) ondernemers zich hier 
gevestigd. Stichting Bretels 
heeft hier ook een eigen kan-
toor. Inschrijven voor het Bre-
tels Boules Toernooi kan als 
team van twee personen. Er-
varing met de Franse sport is 
niet nodig, iedereen is wel-
kom en voorafgaand aan het 
toernooi worden alle regels 
uitgelegd.
Deelname kost 15,- euro per 
persoon. De barbecue die 
aan het einde van de mid-
dag start kost 10,- euro per 

persoon. Uiteraard is het ook 
mogelijk om alleen mee te 
doen aan de barbecue. In-
schrijven kan via www.stich-
tingbretels.nl/boules. De op-
brengst van de hele dag 
komt ten goede aan Stichting 
Bretels.

Nieuw seizoen De Kapel
Regio - Op 22 september 
start het nieuwe concertsei-
zoen in Podium de Kapel in 
Bloemendaal met het Amatis 
Piano Trio. Dit in binnen-en 
buitenland succesvolle trio 
wordt gevormd door de vi-
oliste Lea Hausmann, cellist 
Samuel Shepherd en pianist 
Mengjie Han. Op het pro-
gramma staan werken van 
Schubert en Shostakovich.
Aanvang is 20.00 uur. 
De Kapel, Potgieterweg 4 te 
Bloemendaal. Voor nade-
re informatie: www.dekapel-
bloemendaal.nl

Zaterdag 24 september
Informatiestand Alzheimer op Binnenweg
Heemstede - Wereldwijd wordt in deze pe-
riode extra aandacht besteed aan dementie, 
dit gedurende de Wereld Alzheimer Week 
die van 19 tot 25 september plaatsvindt. 
Ook in de regio Zuid-Kennemerland zijn er 
activiteiten. 
Zo staat er op zaterdag 24 september 
een informatiestand aan de Binnenweg in 
Heemstede, ter hoogte van Hema. Hier kan 
gratis documentatie meegenomen worden. 
Ook zijn er deskundige medewerkers aan 
wie vragen kunnen worden voorgelegd. De 
stand is geopend van 10.00 uur tot 16.00 
uur.
In boekhandel Blokker wordt gedurende de 
gehele week aandacht op dementie geves-

tigd door een extra aanbod van boeken over 
dit onderwerp.

In Haarlem vindt een groots opgezet de-
bat plaats op woensdag 21 september. 
Het wordt gehouden op een open podi-
um op de Grote Markt met als thema ‘De 
bereikbaarheid van de juiste zorg’. Deel-
nemers aan het debat zijn prof. dr. Rose- 
Marie Droës (hoogleraar psychosocia-
le hulpverlening voor mensen met demen-
tie), Jur Botter (wethouder in Haarlem), Bert 
Liefveld (afdelingsvoorzitter van Alzheimer 
Nederland), Erik Zwiers (schrijver van het 
Dilemmaboek) en Leo van Dijk (Alzheimer-
patiënt).

Lezing in de
Bibliotheek Haarlem Centrum
Je kind heeft dyslexie, 

wat nu?
Regio - Marike Schneider, psycholoog en dyslexiebehan-
delaar bij OnderwijsAdvies, vertelt op dinsdag 20 septem-
ber wat dyslexie is, welke signalen er zijn en wat de rol 
van de school en ouders hierbij is. Ook de vergoedingsre-
geling komt aan bod. De lezing Je kind heeft dyslexie, wat 
nu? vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32).

De avond is speciaal bedoeld voor ouders van een kind 
met lees- en/of spellingsproblematiek in groep 4 tot en 
met 8. De toegangsprijs bedraagt 7,50; niet-leden betalen 
10,-  euro. Reserveer je kaartje online via:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Uitslag tuinenwedstrijd volgt
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Heemstede - Op zondag 
4 september startte de ‘AZ 
Voetbalschool in de regio’ 
op het complex van HBC. De 
beste O11-spelers uit de re-
gio krijgen van AZ de kans 
om deel te nemen aan de AZ 
voetbalschool. De deelne-
mers zijn inmiddels officieel 
uitgenodigd door AZ.
De talenten krijgen de mo-
gelijkheid om 1 extra training 
per week te volgen, naast 
de reguliere training bij hun 
eigen vereniging. Zo kunnen 
de voetballers zich meten 
met de beste leeftijdgeno-
ten uit de regio. De allerbes-

te voetballers maken kans op 
een uitnodiging voor AZ on-
der 12. De anderen hebben 
een fantastische ervaring.

De AZ Voetbalschool maakt 
deel uit van de 3-sterren sa-
menwerking tussen AZ en 
HBC. Het beleid, de organi-
satie en het technisch jeugd-
plan van HBC sluit aan bij 
dat van AZ. HBC fungeert 
als 3-sterrenvereniging als 
regionaal voetbalsteunpunt 
van AZ. Naast HBC zijn er in 
Noord Holland nog 6 andere 
verenigingen met een 3-ster-
ren status.

Reünie VEW: Trafassi zet
90 jaar jong VEW in beweging
Heemstede - Maar liefst 
250 man was afgelopen za-
terdag aanwezig tijdens de 
receptie en reünie van voet-
balclub ‘Volhardt en Werkt’. Er 
was zelfs een lid uit het bui-
tenland overgekomen om zijn 
vrienden weer eens te ont-
moeten!
Er waren overal tevreden ge-
zichten toen rond een uur of 
twaalf  ’s avonds de balans 
werd opgemaakt. Zowel oud- 
als huidige leden, de reünie-
commissie en het bestuur 
van VEW waren zeer content 
met de goed verlopen dag. 
Deze dag was voor de mees-
te leden al rond elf uur ‘s 
ochtends begonnen met een 
onderling 7 tegen 7 voetbal-
toernooi. Om 14.00 uur werd 
de reünie officieel geopend 
door voorzitter Harry Wierda 
met een korte speech. VEW- 
lid Bert Romviel, die als enige 
in een ver verleden, een se-
miprof-carrière achter de rug 
had, trapte letterlijk de reü-
nie af. Dit deed hij tussen het 
VEW-kampioensteam van het 
vorige seizoen en het kampi-
oensteam uit 1999/2000. De-
ze wedstrijd werd door het 
inmiddels toegestroomde 
publiek nauwlettend gevolgd 
onder het genot van een bit-
terbal van groothandel Vijze-
laar. Uiteraard waren de re-
cente kampioenen iets fit-
ter dan de spelers van wel-
eer. Maar deze laatste groep 
voetballers bleek na een aan-
vankelijke behoorlijke ach-
terstand over een sterke die-
selmotor te beschikken. Na 
2 keer 30 minuten was de 
score nagenoeg gelijk. Wet-
houder Sebastiaan Nieuw-
land reikte vervolgens aan de 
spelers van VEW1, die vorig 
jaar het kampioenschap be-
haalden in de 4e klasse, een 

speciale KNVB-medaille uit. 
De receptie ging met cham-
pagne van start. Tijdens de 
receptie kreeg VEW bezoek 
van enkele andere bestuur-
ders van clubs uit de re-
gio. Door het heerlijke weer 
was het een genot om bui-
ten te zijn. Maar velen gin-
gen toch even naar binnen 
om het VEW-museum te be-
zoeken en het door ‘De Roos’ 
gesponsorde receptieboek te 
tekenen. Ook het digitale ar-
chief trok veel bekijks. Hier-
in waren ongeveer 1500 ou-
de, maar ook recente fo-
to’s en krantenknipsels over 
VEW te vinden. De  kinde-
ren vermaakten zich prima 
met een bal op het veld of op 
het springkussen. Om 17.30 
uur werd de barbecue aan-
gestoken door slagerij van 
der Werff. Onder een nog 
steeds heerlijk blauwe he-

mel smaakten de hambur-
gers en worstjes fantastisch. 
Met deze goede bodem kon 
het feestprogramma star-
ten. Het oud VEW-lid Rick 
de Meyer had in samenwer-
king met de reüniecommissie 
twee mooie live acts gere-
geld. Om een uur of zes start-
te Donny van Aarle. De zan-
ger uit Zandvoort bracht de 
stemming er goed in. Trafas-
si zette de aanwezigen rond 
22.00 uur letterlijk in bewe-
ging. Met zijn hit van weleer 
‘Kleine wasjes, grote was-
jes’ ging het dak er figuurlijk 
af. Het feestelijke optreden 
maakte de VEW-heupen los. 
Diegenen die willen nage-
nieten kunnen op facebook 
of op www.vewheemstede.nl 
terecht. Al met al een uitste-
kende generale repetitie voor 
over 10 jaar!  

Veel plezier tijdens optreden Trafassi.

Spaarnegeuzen beleven fantastische start
Heemstede - Prachtig zeil-
weer en een aantal enthou-
siaste nieuwe leden zorgden 
op 3 september voor een fan-
tastische seizoenstart voor 
Scoutingvereniging Spaarne-
geuzen. Nadat het vorige sei-
zoen al was afgesloten met 
een geslaagd zomerkamp 
kon de pret niet op.
De zomer is het traditionele 
moment waarop leden over-
vliegen van de ene na de an-
dere speltak. Van Dolfijnen 
naar Zeeverkenners en van 
Zeeverkenners naar Loodsen. 
Al voor de zomer zijn de plek-
ken die daardoor vrijkwamen 

bij de Dolfijnen bijna allemaal 
opgevuld. Tijdens het zomer-
kamp waren er zelfs een paar 
kersverse leden mee. Zo leer 
je elkaar wel kennen!

Inmiddels is het nieuwe sei-
zoen weer van start gegaan. 
En hoe. De nazomer van 
2016 verrast met heerlijk zeil-
weer. Ook afgelopen week-
end weer. Zon en wind zor-
gen voor veel zeil- en zwem-
plezier op de Mooie Nel, de 
vaste zeilstek van de Spaar-
negeuzen.
De Dolfijnen zeilen daar ie-
dere zaterdagmorgen in de 

standaardboot van Scouting: 
de Lelievlet. De Zeeverken-
ners zoeken de uitdaging in 
het zwaardere werk en spec-
taculairdere werk: zij zei-
len in stalen Lelieschouwen. 
De Loodsen beschikken over 
een bijna uniek schip: één 
van de laatste, nog bestaan-
de, houten Lelieschouwen 
met bouwjaar 1946. Niet voor 
niets prominent in het logo 
van de vereniging.

Wil je ook spelenderwijs le-
ren zeilen? Mail naa info@
spaarnegeuzen.nl of kijk op 
www.spaarnegeuzen.nl.

AZ Voetbalschool op 
zondag bij HBC

Gelijkspel brengt
Kon. HFC niet veel verder
Regio - Afgelopen zondag 
zagen ruim 600 toeschou-
wers hoe HFC en VVSB uit 
Noordwijkerhout niet ver-
der kwamen dan een 0-0 ge-
lijkspel. Geen van de teams 
kwam de overwinning toe. De 
beide doelmannen kwam in 
het stuk niet voor. Mogelijk-
heden waren er wel voor bei-
de partijen maar echte grote 
kansen deden zich niet voor. 
Omdat een overwinning voor 
HFC tot dusver dit seizoen 
uitbleef had coach Ted Ver-
konkschot een aantal wijzi-
gingen doorgevoerd. Op vier 
posities had hij zijn forma-
tie gewijzigd. De pas 17 ja-
rige Robin Eindhoven mocht 
het eens in de basis probe-
ren. Hij speelde verdienste-
lijk op de vleugels. Hij liet 
zien te kunnen voetballen, 
maar komt nog kracht en in-
houd tekort om negentig mi-
nuten er vol voor te gaan. 
Het spel golfde over en weer. 
Dan weer had HFC de over-
hand dan was VVSB weer 
een periode de sterkste van 
de twee. Aanvoerder Carlos 
Opoku kreeg de beste mo-
gelijkheid van de wedstrijd 

door een voorzet van Jacob 
Noordmans vrijstaand over 
het doel te koppen. Wouter 
Haarmans zag tot twee maal 
toe een voorzet door alles 
en iedereen worden gemist. 
Aan de kant van VVSB be-
landde een schot van Tommy 
Bekooij op de paal. De bes-
te man op het veld was in de 
ogen van velen de HFC rech-
tervleugelverdediger Dan-
ny Hols. Hij speelde een so-
lide partij en schakelde zich 
veelvuldig in bij de aanvallen. 
HFC is door het puntje dat 
zondag werd behaald weg 
van de onderste plaats. Om 
verder te kunnen stijgen op 
de ranglijst zijn overwinnin-
gen nodig. Aanstaande zon-
dag 18 moet HFC op bezoek 
bij AZ. Het tweedeteam van 
de profclub AZ speelt onder 
de naam Jong AZ mee in de 
tweede divisie en voert daar 
de ranglijst aan. Ook in Wij-
dewormer (waar jong AZ hun 
wedstrijden afwerken) zal 
winnen voor HFC een flinke 
kluif worden. De eerste over-
winning van het seizoen lijkt 
nog even te moeten wachten. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols 
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Evenementen
Zaterdag 24 septem-
ber Modeshow in cen-
trum Heemstede. 13.00 
en 14.30u. Ladyspeaker is
Manuela Kemp. Deelname 
door div Heemsteedse win-
keliers. Toegang vrij.

Feest
Zaterdag 17 septem-
ber, 19.30 – 23.55u Dance 
& House Classics Party in 
de Haven van Zandvoort, 
Strandafgang Paulus Loot 
9. Kaarten à 12,50 bij o.a 
Ajewe Sport in Heemste-
de (Raadhuisstr 95). En op:
www.swingsteesjun.nl . 
Deurprijs: 16,-. Info: 06-
18938260 (William Appel-
man).

Vrijdag 23 september 
Oogstfeest Park Meer-
mond. 12.30 tot 15.00 uur. 
In het kader van Buren-
dag met o.a fruitpluk en 
activiteiten voor kinderen. 
Cruquiusweg 49 in Heem-
stede, herkenbaar aan de 
houten vogelsculptuur bij 
de ingang.

Jeugd
Vrijdag 23 september, 
15.30-17.00u. gratis work-
shop ‘Hoe word ik een be-
roemd blogger?’ Biblio-
theek Haarlem Oost, Le-
onard Springerlaan 5 te 
Haarlem. Voor kinderen 
van 10 en 11 jaar. Reser-
veren en info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl 

Lezingen
Woensdag 21 septem-
ber, ‘Weldaad loont’ 110 
jaar Koninklijke Vereni-
ging van Leden der Neder-
landse Ridderorden. Door: 
Kees-Jan Dijkstra. 10.30u. 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemste-
de. Vrij toegang. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472. 
www.boekhandelblokker.nl

Donderdag 22 septem-
ber 20.00u bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede: Lidewijde Pa-
ris vertelt over haar boek 
‘Hoe lees ik?’ Toegang 5,- 
euro reserveren gewenst 
023-5282472 en
info@boekhandelblokker.
nl

Markten
Zondag 17 september 
Trotsmarkt op de Vrijheids-
dreef, 11.00-17.00u. Am-
bachtelijke producten. Toe-
gang gratis.
Meer info op:
www.trotsmarkt.nl

Muziek
Zondag 18 september 
Theeconcert Oude Kerk 
Wilhelminaplein Heemste-
de, 15u. Optreden van K4 
Kwartet, met muziek van 
Mendelssohn, Shostako-
witsch en Beethoven. Toe-
gang gratis (deurcollecte). 
Na afl oop koffi e in de Pau-
wehof.

Zaterdag 8 oktober zin-
gen de Haarlem Voices 
in de St Bavokerk Heren-
weg te Heemstede, 20.15u. 
Kaarten: 27,50 euro. Op 9 
oktober concert in Licht-
fabriek Haarlem, 15.00u. 
Minckelersweg 2. Info:
www.haarlemvoices.nl.

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

Tentoonstellingen
Zondag 25 september
Cubaanse kunst en litho’s 
van diverse kunstenaars in 
Gallery Odyssey, Pelikaan-
laan 3 Heemstede. 14.00-

AgendA 17.00u. Ingang vanaf de 
trapkant. Toegang vrij.

T/m 8 oktober, ‘Op in-
houd, paralympische por-
tretten’ van fotograaf In-
ge Hondebrink. Fotogalerie 
De Gang, Grote Houtstraat 
43, Haarlem. Gratis toegan-
kelijk. Meer info:
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m vrijdag 28 okto-
ber ‘Iconen & Symbolen’ 
van KZOD in de Waag en 
Kloostergangen (beide te 
Haarlem). Div kunstenaars.
Kijk voor meer info op 
www.kzod.nl.
Opening 9 sept, 16.00u 
door Haarlemse wethouder 
Jur Botter.
 
T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie:
www.loppies.nl.

T/m 31 oktober ‘Heem-
stede in Klare Lijn’, illustra-
ties van Eric Collen (Haar-
lem) in Heemsteedse raad-
huis. Info:
www.ericjcoolen.nl.

Theater
Zondag 18 september 
va 14.00 tot 15.55u gratis 
voorproefje nieuwe thea-
terseizoen De Luifel met 
o.a singer-songwriter My-
riam West. Georganiseerd 
door Podia Heemstede. 
Toegang gratis.
Info:
www.podiaheemstede.nl.

Themabijeenkomst
Donderdag 15 septem-
ber, 14.00u opening nieuw 
seizoen NVVH Vrouwen-
netwerk Heemstede. Met 
optreden Leny v Schaik. De 
Poort, EHBO-geb. Heren-
weg 88a Heemstede.
Info: 023-5477486 of
www.nvvh.nl.

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

Donderdag 20 septem-
ber, 12.00u. onthulling 
bankje NVVH Vrouwen-
netwerk Heemstede ter ere 
van 100-jarig bestaan. Bij 
fi etsveer Noord-Schalkwij-
kerweg Haarlem.
Info: 023-5477486 of
www.nvvh.nl.

Waar: 
Binnenweg 140. Het gro-
te rechthoekige terras van 
Grand Café Batifol ligt er uit-
nodigend bij op deze fraaie 
nazomerdag. Er is een keu-
ze tussen grijs- en zwartge-
tinte tafeltjes en stoelen of 
steigerhouten hoekbanken. 
Het (bijna) voltallige test-
team kiest voor laatstge-
noemde plek, onder een pa-
rasol en naast het open vuur 
van de barbecue.

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.30 
en 18.00 uur.

Wie zijn er: 
Het terras is goed bezet en 
het wordt steeds drukker: 
jong, oud, borrelaars en 
winkelend publiek.

Bestelling:
3 glazen droge witte wijn, 2 
glazen zoete witte wijn en 2 
glazen rosé en 1 glas rode 
wijn. 1 dubbele portie bit-
terballen.

Wij krijgen:
De droge witte wijn is van 
de Westkaap, gemaakt van 
de Colombard en de Sau-
vignondruif. De rode wijn 
is eveneens een Zuid-Afri-
kaanse, van de Syrah en 
de Cabernet Sauvignon 
druif. De zoete witte wijn 
is een onbekend geble-
ven talent voor ons, maar 
valt in de smaak. De huis-
rosé is Frans en afkomstig 
uit de Herault. Een ande-
re wijnkeuze wordt niet ge-
geven, jammer, want Batifol 
schijnt wel degelijk meer-
dere soorten wijn te schen-
ken. Laat weten wat je in 
huis hebt, zou je zeggen. 

Alle geteste wijnen bevie-
len overigens prima, de bit-
terballen – 20 stuks – wa-
ren heerlijk (huisgemaakt?) 
en gloeiend heet van tem-
peratuur. Zo hoort het..

De bediening:
Vlot en vriendelijk. Iets 
meer uitleg zou mogen.

Hygiëne:
Het wordt eentonig: tafel-
tje, glazen, menukaart en 
toilet doorstaan de test met 
glans.

De rekening:
5 glazen witte wijn 18,75 eu-
ro, 2 glazen rosé 7,50 euro, 
1 glas rode wijn 3,75 euro. 
2 porties bitterballen 11,00 
euro. Totaal: 41,00 euro.

Algemene indruk:
Het was weer geen straf 
om op een Heemsteeds 
terras te vertoeven. Na-
tuurlijk komen wij geregeld 
op terrassen in de regio, in 
Haarlem of aan het strand. 
Ze liggen vaak op locaties 
waarmee een gemeente 
als Heemstede zich moei-
lijk laat vergelijken. Maar 
het  testteam van de Heem-
steder is unaniem van me-
ning dat ‘onze’ terrassen 
een hele dikke voldoen-
de scoren als het gaat om 
prijs/kwaliteitverhouding, 
gezelligheid, hygiëne en 
aandacht voor de gasten.                                                                                                                        
Tot v olgend j aar!                                                                                                    
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – De zomer van 2016 is er eentje geweest van 
uitersten, te nat, te droog, beetje kil, hier en daar een hit-
tegolf en nu als toegift een Indian Summer ofwel een Ou-
dewijvenzomer. Het maakte de terrastest van De Heemste-
der tot een aangename bezigheid. En we hebben er veel 
van opgestoken. Tijd voor de laatste zomerterrassentest.

Deze week: Grand Café Batifol

Heemstede
1 t/m 6 september 2016

 
Huwelijk

 01-09-2016 Aiko Tierie & Eloise Wagenaar
 03-09-2016 David S. Hedges & Natascha Boender
 06-09-2016 Ingrid M. Verhoef & Edward P. Bonke
 06-09-2016  Jort de Boer & Janneke van der Horst

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 14 september 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Besloten vergadering 
 commissie Ruimte
- Omgevingsvergunningen

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

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

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

Overeenkomst voor groene 
vrijwilligersprojecten
Op woensdag 7 september 2016 ondertekenden 
Heleen Hooij, wethouder openbare ruimte en 
Franke van der Laan, directeur van Stichting 
MEERGroen een overeenkomst om afspraken vast te 
leggen over natuurbeheer en inzet van vrijwilligers 
in Park Meermond. Deze overeenkomst wordt het 
voorbeeld voor toekomstige (vrijwilligers)projecten 
rond het beheer van openbare groengebieden in 
Heemstede. 

Maak kennis met MeerGroen in 
Park Meermond
Kom zelf zien wat Stichting MEERGroen in Park 
Meermond doet. Op Nationale Burendag vrijdag 23 

september van 12.30 tot 15.00 uur bent van harte 
welkom op het oogstfeest. Kijk op Facebook ‘Spelen 
met natuur op Meermond’ voor meer informatie.

Evenement
Op 8 september 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
hardloopevenement genaamd “Heemstede Loop” 
op zondag 30 oktober 2016 van 10.00 tot 
15.00 uur.

De start vindt plaats op de Sportparklaan en 
de finish is op het parkeerterrein voor Nieuw 
Groenendaal aan de Sportparklaan. De Familyrun 
start om 11.00 uur en loopt via de route 
Sportparklaan, Glipper Dreef, Valkenburgerlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Meer en Boslaan, 
Sportparklaan. De 5-kilometerloop start om 12.00 
uur en de 10-kilometerloop start om 13.00 uur. 
Beide gaan via de route Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Bosbeeklaan, Burgemeester van Rappardlaan, 
Adriennelaan, Torenlaan, Herenweg, Oudemanslaan, 
Hugo de Vriesplein, Melchior Treublaan, 
Burgemeester Van Doornkade, Van Merlenlaan, 
Raadhuisplein, Valkenburgerlaan, Lentelaan, 
Groenendaalkade, Herfstlaan, Voorweg, Achterweg, 
Meerweg, Meer en Boslaan, Sportparklaan. Vervolg op volgende bladzijde

Op zondag 30 oktober 2016 mogen, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor 
autoverkeer:
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg tot en 

met het kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van 09.00 tot 14.30 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 11.05 
tot 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan,in beide 
richtingen, van 12.05 tot 12.15 uur en van 13.05 
tot 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipper Dreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van 12.05 tot 12.15 uur en van 13.05 
tot 13.15 uur

- De Bosbeeklaan en Burgemeester van 
Rappardlaan van 12.15 tot 13.50 uur



Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)

Bekendmaking 
Wet milieubeheer 

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede heeft het voornemen om 
de volgende persoon ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Per 7 september 2016, de heer A.L. Garcia Ramos, 

geboren op: 22-12-1986, adres: Kastanjelaan 1A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit, 
maatwerkvoorschriften op aan:
- Sfeervol bijzonder / mooi, gelegen aan Jan 

Miense Molenaerplein 8 te Heemstede. 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage stukken
De beschikking ligt tijdens werkuren van 
15 september tot 27 oktober 2016 ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis en via 
www.odijmond.nl 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 oktober 2016 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Ook kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Zie ook : ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Anton Mauvestraat 6, het plaatsen van een 

dakkapel in het zijgeveldakvlak, uitbreiden terras 
en badkamer, wabonummer 54675, ontvangen 
28 augustus 2016

- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
55208, ontvangen 30 augustus 2016

- Jan van den Bergstraat 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 55680, ontvangen 1 september 
2016

- Snelliuslaan 1, het plaatsen van een raam in de 
zijgevel, wabonummer 55749, ontvangen 

 30 augustus 2016
- Zandvoortselaan 168, het vergroten van 

de zolderverdieping door het maken van 
een topgevel en aanpassen kapconstructie, 
wabonummer 57267, ontvangen 28 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 52172, ontvangen 
10 augustus 2016

Omgevingsvergunningen
 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 119 t/m 139, wijzigen 

bestemming groen in bestemming ‘wonen 
buiten bouwvlak’ en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 50232, verzonden 9 september 
2016

- Hendrik de Keyserlaan 5, doorbraak draagmuur 
op de begane grond, wabonummer 49157, 
verzonden 9 september 2016

- T-splitsing Nijverheidsweg en Kwakelpad, het 
plaatsen van een verwijzingsbord, wabonummer 
45929, verzonden 9 september

- Binnenweg 53, het vervangen/wijzigen van 
de voorgevelpui van de winkel en entree 
bovenwoning, wabonummer 52892, 

 verzonden 9 september 2016
- Binnenweg 21A, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 43800, 
 verzonden 9 september 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

- De Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior 
Treublaan en Burgemeester van Doornkade van 
12.30 tot 14.00 uur

- Het Raadhuisplein (aan het einde van de 
Van Merlenlaan tot de Valkenburgerlaan), de 
Lentelaan en Groenendaalkade van 12.45 tot 
14.20 uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 
12.50 tot 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van 13.00 tot 14.20 uur.

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer 
en Boslaan zijn tussen 11.00 en 14.30 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan wordt 
eenrichtingverkeer ingesteld. Verkeer vanaf de 
Herenweg krijgt doorgang, verkeer vanaf het 
Raadhuisplein/Valkenburgerlaan wordt omgeleid 
via Raadhuisplein, Raadhuisstraat, Provincienlaan, 
W. Denijslaan, W.A. de Tellolaan naar de Van 
Merlenlaan. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad tot aan het 
Raadhuisplein en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad gescheiden door 
rood/wit lint. Op de Valkenburgerlaan gaan de 
lopers over stoep en fietspad naar de Lentelaan. 

Waar het parcours van de Heemstede Loop 
wegen kruist, wordt het verkeer (tijdelijk) geleid 
door verkeersregelaars. Voor meer informatie 
over dit evenement kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Besloten vergadering 
commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 19 september 2016 
aansluitend aan de openbare vergadering van de 
commissie Ruimte in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
De openbare vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 19 september 2016
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 20 juni 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied

- Wat verder ter tafel komt

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Korhoenlaan 25 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 8 september 2016).
 
Het besluit ligt vanaf 15 september 2016 zes weken 
ter inzage. Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.

Verkeersbesluit

Vervolg van Evenement



Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd
Heemstede - Op woens-
dag 7 september onderte-
kenden de gemeente Heem-
stede (wethouder Hooij) en 
de stichting Meergroen een 
overeenkomst. Met deze 
overeenkomst wordt de inzet 
van vrijwilligers bij het onder-
houd van het groen geregeld. 
De gemeente betaalt voor 
deze diensten €5.000 per jaar 
aan de stichting. Momenteel 

werkt de stichting met 150 
vrijwilligers bij toerbeurt da-
gelijks in Park Meermond en 
in Groenendaal. Tijdens een 
presentatie legt Franke van 
der Laan (directeur MEER-
groen) uit wat zijn stichting 
doet. Het begon in Hoofd-
dorp met onderhoud aan 
het groen. Intussen zijn er 35 
groengebieden waar wordt 
gewerkt door meer dan 1000 

vrijwilligers. Op ecologische 
basis met vooral oog voor 
het hergebruik van alles wat 
wordt, gesnoeid, gemaaid, 
gezaagd of gehakt bereikt 
men verrassende resultaten. 
In Park Meermond zijn de 
vrijwilligers al een paar jaar 
aan de slag. Bramenbossen 
werden teruggesnoeid, wil-
gen geknot. Er is meer licht 
en er zijn doorkijkjes ge-
maakt richting het Spaarne.
Het vrijkomende materiaal 
wordt gebruikt voor een wil-
genlabyrint voor kinderen. 
Waar jonge bomen de groei 
van ouder exemplaren be-
lemmeren worden deze uit-
gespit en op een andere plek 
weer teruggeplaatst. Met en-
thousiasme vertellen Fran-
ke en Eric Jagtman (coördi-
nator vrijwilligers) tijdens een 
rondleiding over Park Meer-
mond wat er al is bereikt. Zo 
zijn er fruitbomen aange-
plant, is er een heksenpad 
aangelegd door een moeras 
en zijn de met bramenbos-
sen overwoekerde stukken 
land geschoond. Voor de ge-
meente is de inzet van deze 
vrijwilligers belangrijk. Niet 
alleen vanuit de betrokken-
heid van de burgers met de 
natuur, maar vooral uit kos-
tenoverwegingen. Al dit werk 
in eigen beheer doen is on-
betaalbaar. Dagelijkse wer-

ken er zo’n 10 vrijwilligers in 
Meermond en/of Groenen-
daal. De gemeente geeft ge-
reedschap in bruikleen aan 
de stichting. Voor grote klus-
sen waarbij zwaar materi-
aal nodig is komt of de ge-
meentelijke groenmedewer-
kers zelf in beeld of een ex-
terne commerciële partij. 
Binnenkort hoopt MEER-
groen in overleg met de ge-
meente Haarlem om ook 
daar aan de slag te gaan. In 
de overeenkomst staat dui-
delijk aangegeven, dat de 
gemeente bij alle projec-
ten het toezicht houdt en het 

werk in overleg met de afde-
ling groen van de gemeente 
wordt uitgevoerd. De loop-
tijd van de overeenkomst is 
vijf jaar. Met deze overeen-
komst is weer een stap gezet 
in het participatietraject van 
burgers bij overheidstaken. 
Vrijwilligers die een of meer-
dere dagdelen zich willen in-
zetten voor het groenbehoud 
in Heemstede zijn van harte 
welkom zich bij MEERgroen 
aan te sluiten.
Contact kan via:
info@stichtingmeergroen.nl 
of 06-48226490.
Eric van Westerloo

StraatBBQ Van Campenstraat: mooier 
gelegenheid om elkaar te moeten is er niet
Heemstede - Afgelopen zaterdag is de 
jaarlijkse buurt-BBQ van de Jacob van 
Campenstraat gehouden. De gehele straat 
heeft weer genoten. Een jaarlijks evenement 
georganiseerd dóór buren vóór alle buren. 

Miranda van Onselen, die de foto stuurde 

vertelt erbij: “Het afgelopen jaar is de straat 
zes nieuwe buren rijker en een mooier ge-
legenheid om elkaar zo te ontmoeten is er 
niet. Onder het genot van een drankje, lek-
ker vlees en eigengemaakte hapjes was het 
op deze mooie warme zomerdag een super 
geslaagde avond.”

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Omgevingsvergunningen
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