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SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Aangespoord door de liefde, op zoek naar 
veiligheid of uit praktische overwegingen
Heemstede - Elk jaar in septem-
ber worden alle mensen die zich 
de afgelopen 12 maanden in 
Heemstede hebben gevestigd 
uitgenodigd om kennis te maken 
met vele facetten van de lokale 
gemeenschap. 
Heemstede verwelkomde 938 
nieuwe inwoners in de afgelopen 
12 maanden. Ruim 200 daarvan 
hadden de uitnodiging aanvaard 
om op zaterdag 8 september 
aanwezig te zijn op de Dag van 
de Nieuwe Inwoners. De men-
sen komen uiteraard ergens van-
daan. Niet alleen van heel vlak-
bij, zoals een familie uit Bentveld, 
maar ook (veel) verder weg in Ne-
derland: Apeldoorn, en buiten de 
landsgrenzen: de Verenigde Sta-
ten of Eritrea. Mooi om de ver-
halen te horen waarom mensen 
voor Heemstede hebben geko-
zen als nieuwe woonplaats. Een 
aantal mensen is aangespoord 
door de liefde. Als je vriend of 
vriendin hier al woont, is de stap 
snel gezet. Anderen kozen Heem-
stede vanwege de centrale lig-
ging in de Randstad. Bijvoorbeeld 

bij een echtpaar waarvan de man 
in Rotterdam en de vrouw in Am-
sterdam werkt. “We hebben de 
auto de deur uit gedaan, want we 
doen alles per bus en trein. Ide-
aal ook naar Zandvoort met het 
OV. Geen gedoe met parkeren en 
het openbaarvervoer is goed ge-
regeld”, wilden ze wel even kwijt. 
De twee mannen die als vluch-
teling uiteindelijk in Heemstede 
terechtgekomen zijn vinden het 
fantastisch hier. Na 18 maanden 
spreken zij al zeer goed Neder-
lands. Ze vertelden kort na aan-
komst al even in Heemstede te 
hebben gewoond en moesten 
toen verhuizen naar Bloemen-
daal. Nu zijn ze sinds kort weer 
terug in Heemstede waar zij ho-
pen definitief te kunnen blijven 
wonen in de Rivierenbuurt. Bur-
gemeester Nienhuis woont zelf 
ook pas kort in Heemstede dus 
voor haar was deze dag ook bij-
zonder. Ze mocht alle nieuwe in-
woners welkom heten en vertel-
len wat Heemstede zoal te bieden 
heeft. Ze verzorgde een rondlei-
ding door het oude deel van het 

Raadhuis en wist heel veel te ver-
tellen over de geschiedenis, per-
sonen en voorvallen. In de centra-
le maar ook op het buitenterrein 
voor het raadhuis presenteer-
den organisaties en verenigingen 
zich. De brandweer hoopt nieu-
we vrijwilligers te werven onder 
de nieuwe bewoners. De histori-
sche vereniging weet echt alles 
over Heemstede. Het loket Heem-
stede waar inwoners terecht kun-
nen met zorg- en uitkeringsvra-
gen. Harmonie St.Michaël liet 
horen wat een harmonie te bie-
den heeft. Voor wie dat wilde wa-
ren er twee fietstochten uitgezet. 
Eén met het accent op duurzaam-
heid een ander voerde langs his-
torische plaatsen. Aangespoord 
door de burgemeester kon er op 
de milieu Fiat 500, die voor het 
raadhuis stond, suggesties wor-
den geschreven. Al met al een ge-
slaagde dag waarbij onze nieuwe 
inwoners op een ontspannen wij-
ze kennis hebben gemaakt met 
Heemstede.  

Eric van Westerloo

Arie Molendijk
25 jaar predikant
Heemstede - Dominee wor-
den betekent onder meer 
dat je je betrokken voelt bij 
hoe mensen leven en wat 
hen beweegt. En het bete-
kent dat je je wilt inzetten 
voor anderen, om het even 
of zij kerkelijk zijn of niet.

Ds. Arie Molendijk werd in 
1993 predikant in Diever in 
Drenthe. Vijf jaar later kwam 
hij met zijn toen nog jonge 
gezin naar Heemstede. Veel 
Heemstedenaren leerden 
hem kennen als een trouwe, 
inspirerende voorganger en 
pastor in de twintig jaar dat 
hij aan de protestantse kerk 
in Heemstede verbonden is.
Iedereen die dit 25-jarig 
ambtsjubileum wil mee-
vieren, is welkom in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein op zondag 16 sep-
tember om 10 uur. De kerk-
zaal is open vanaf 9.30 uur. 
Na de dienst is er gelegen-
heid ds. Molendijk geluk te 
wensen en elkaar te ont-
moeten in de aangrenzende 
Pauwehof.

Carl Linnaeus, een slangenmuur, een 300 jaar 
oude linde en de grafkelder van Adriaan Pauw
Heemstede - De Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
heeft ook dit jaar weer in samen-
werking met de eigenaren van 
monumenten een weekend ge-
organiseerd waarin vele Heem-
stedenaren konden genieten van 
hun historische rijkdommen. 

Fotograaf Theo Out maakte het 
de deelnemers van de HVHB quiz 
niet makkelijk door de min of 
meer bekende bezienswaardig-
heden op een wijze te fotografe-
ren die niet de omgeving toon-
de. Velen wisten wel wat er op de 
quiz-foto stond, maar waar dat 
object geplaatst moest worden 
dat was ander koek. Nu had de 
samensteller, Ruud Bannink, ook 
de keuze uit meerdere plaatsen 
uitstekend gekozen wat de quiz 
ook weer moeilijke maakte. Velen 
deden mee aan de door Louis 
Goulmy gestelde vragen die hij 
op een scherm toonde. Het ge-
meentemonument Onze Lie-

ve Vrouw Hemelvaart kerk heeft 
unieke wandschilderingen van 
Han Bijvoet. Veel bezoekers van 
Huis te Manpad maakten een 
toer door de tuinen, bewonder-
den de 200 meter lange slangen-
muur waar de appels, peren en 
ander fruit bijna overrijp hingen. 
Leuk nieuws was dat het huis zelf 
weer nieuw bewoners heeft, jon-
ge mensen en er is zelfs weer een 
baby in huis.

Even verder stond ban-
kier George Clifford met 
botanicus Carl Linnaeus bezoe-
kers op te wachten op het bordes 
van de Hartekamp, waar voor-
al de gouden zaal veel belang-
stelling kreeg. Clifford zelf heeft 
de bouw van ‘t Molentje nog net 
kunnen meemaken, rond 1780, 
beiden zijn inmiddels Rijksmonu-
menten. Bij het iets oudere bak-
kershuisje staat in de tuin nog 
een monument, een linde die 
in de buurt van 300 jaar komt. 

Die geeft nog steeds de heerlij-
ke schaduw in zomers als die van 
2018.
Nog ietsje ouder is de Oude Kerk 
met de grafkelder van Adriaan 
Pauw, nog altijd goed voor veel 
publiek. Bij de deuren van de 

oude stalhouderij Van Schagen 
stond een rijtuig dat ‘dos à dos’ 
genoemd wordt, gemaakt voor 
de jacht met ruimte voor de buit 
onder de bank van de koetsier. 

Ton van den Brink  

Wandschildering Han bijvoet in OLV Hemelvaart.

300 jaar oude linde bij Bakkershuisje.

Graf Adriaan Pauw met beheerder 
Remco de Reus.

Stalhouderij museum Van Schagen.

Harmonie St. Michael speelt bij het 
Pomphuis.

Molen Groenendaal.

Entree De Hartekamp met links Carl Linnaeus en rechts George Clifford.

Slangenmuur Huis te Manpad.

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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Onze met goud 
bekroonde

rookworst

zit in de maand!

Rectificatie
Mathilde Santing 

op 8 december
Regio - In de Theaterkrant 
van Podia Heemstede, vorige 
week in onze krant, stond 
een storende fout.
Het optreden van Mathilde 
Santing, Maarten van der 
Grinten e.a. vindt niet plaats 
op vrijdag 12 oktober maar 
op zaterdag 8 december 
2018 in de Oude Kerk Heem-
stede (20.15 uur). 
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 76, 78, 80 
en 82 zijn van 1926 en dat zijn 
woonhuizen. Gebouwd in een 
bouwproject van 44 woningen 
in diverse straten. De huidige 
fl at is nummer 84, gebouwd in 
de jaren 70. Voor die tijd stond 
er o.a. het tankstation van Cal-
tex, later Texaco. Volgens de 
toenfoto uit het NHA van 1969 

stond het tankstation op nr. 112.
In diverse raadsnotulen kun-
nen we lezen dat de huisnum-
mers 110 en 112 op de nomina-
tie stonden onbewoonbaar ver-
klaard te worden. Bouwtekenin-
gen zijn er niet van deze num-
mers. Maar waar is deze num-
mering ontstaan? Gezien de lo-
catie en de huisnummers 76 t/m 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (14)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 16 september, 10u.
Voorganger ds. N.G. Scholten.
Startzondag en bevestiging 

ambtsdragers.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag   16 september:
Oecumenische viering
R.K. kerk Vogelenzang

         Past. Ans Dekker en
ds. Dirk Jorissen.

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Aanstaande zondag
is er geen dienst.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 16 september
10.00 uur

Spreker: dhr. Jan Oosterom
startzondag

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 16 september, 10u.

Oude Kerk: ds. A. Molendijk. 
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 13 september 9u. Eu-
charistieviering.

Past. R. Verhaegh. 

Zondag 16 september 10u.
Eucharistieviering In Between.

J.J. van Peperstraten.   

www.parochiesklaverblad.nl GEEN KRANT? 0251-674433

Open weekend*:
22+23 september 

10.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113 • Heemstede

Telefoon 023-5478171

*1 maand 

GRATIS 
fitness

82 voor deze locatie zou je ver-
wachten dat het tankstation op 
nr. 84 zou moeten staan. In de 
krantenviewer van het NHA ko-
men we één keer nummer 84 
tegen in het adressenboek van 
Bloemendaal van 1 januari 1924, 
waarin het als fi liaal genoemd 
wordt van de NV Brandstoff en-
handel, voorheen N. van Bree-
men & Co. In het adressenboek 
van Heemstede van 1 janua-
ri 1975 lezen we over een Che-
vron-Service-Station op num-
mer 131 en 82 van C.J. Brou-
wers. Weer een ander nummer 
dus. In adressenboeken wordt 
nergens het Caltex tankstati-
on genoemd op nummer 112. 
Uit 1993 komen we nog een fo-
to tegen in het NHA van het in-
middels tot Texaco omgedoop-
te tankstation tegen de zijmuur 
van fl at nummer 84. 
We laten ons graag informeren 
over de onduidelijke straatnum-
mering.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 7 september 2018. Nog 
een deel van de parkeerplaats 
ligt er.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

T/m 7 september 2018
Huwelijken:
11-08-2018 Gerrit J. Paul & Mirjam A.C. Hartman
16-08-2018 Thomas Paardekoper & Michelle S. Papavoine
18-08-2018 Rutger R. Walstra & Suzanne Hop
20-08-2018 Herman J. Oeberius Kapteijn &
 Gwendolin G.M. van Rooij
22-08-2018 Antonius F. van Zijl & Hannie Teeuwen
23-08-2018 Rutger M. Tiggelaar & Metteke A. Blikkendaal
23-08-2018 Richie C.R Ganpat & Yasmin Koole
25-08-2018 Wout R.J. Funnekotter & Nicole Haringa
28-08-2018 Alexander W.L.M Keulen & Marcella P. Immers
29-08-2018 Toni Maat & Natasja van der Meer
31-08-2018 Rudolf J. Hoeboer & Anja D. Joosten
30-08-2018 Bartje C. Eijkmans & Marrigje. E Arkesteijn
01-09-2018 Pabe J. Suurd & Suzanne Nieuwendijk
07-09-2018 Jeff rey van der Lugt & Ivonne van der Geest
07-09-2018 Martinus B.A. van Aalst & Jeanine M. Giest

Geboorten:
16-08-2018 Tommie Driessen
16-08-2018 Philip Paul Jos van der Schoot

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Regio - De dagelijkse verzor-
ging van de asiel- en pension-
dieren is veel werk. Bij Dieren-
tehuis Kennemerland doen 
we dit werk met een aantal be-
taalde krachten en een hecht 
team van vrijwilligers. Om ons 
team uit te breiden zijn we op 
zoek naar vrijwillige katten-
verzorgers. Ben jij een betrok-
ken en betrouwbare katten-
liefhebber die niet vies is van 
poetsen? Dan is deze functie 
echt wat voor jou! Je gaat na-
melijk aan de slag op de kat-
tenafdelingen van ons asiel en 
pension. Het sop, de emmers 
en de afwasborstels regelen 
wij en van jou vragen we een 
gezonde inzet om onze kat-
ten aan schone, fris ruiken-
de verblijven te helpen. Onze
bewoners lopen uiteen van 
een paar maanden oude kit-
tens, die de boel op stel-
ten zetten, tot hoogbejaarde 
mannetjes en vrouwtjes die 

wel eens wat laten 
lopen. Uiteraard lopen som-
migen van hen je tijdens het 
schoonmaken naar hartenlust 
voor de voeten, bij voorkeur 
voor een aai over hun bol.

Wij zoeken vrijwilligers die: 
van katten houden, 16 jaar of 
ouder zijn, zelfstandig en in 
teamverband kunnen werken, 
niet bang zijn voor een beet-
je viezigheid en fysiek in staat 
zijn om schoon te maken. In 
ons asiel kun je interessant, 
afwisselend en verantwoor-
delijk vrijwilligerswerk doen 
waarmee je kunt bijdragen 
aan het algehele dierenwel-
zijn in de regio. Samen met 
een gezellig team van mede-
werkers en vrijwilligers pro-
beren wij zo goed en profes-
sioneel mogelijk voor de aan-
wezige dieren te zorgen. We 
hebben je hulp minimaal een 
dagdeel (vier uur) per week 

nodig, bij voorkeur op een 
vaste ochtend. De werkzaam-
heden kunnen in principe el-
ke weekdag vanaf 8.30 uur 
plaatsvinden.

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

Frisse helden gezocht

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Trimclub EMWG van start
Heemstede - Trimclub ‘En Maar 
Weer Gewoon’ (EMWG) traint za-
terdagmorgen in het Groenen-
daalse Bos van 8 tot 9 uur. Je 
loopt op je eigen snelheid en 
kunnen, maar uiteraard wel in 
groepsverband. 
Onder leiding van een gediplo-
meerde trainer bestaat de trim-
club alweer ruim 40 jaar. In eer-
ste instantie begonnen als ‘man-
nenclub’, maar ook dames zijn 
welkom. Er is een jaarlijkse niet 
trim-activiteit met partners en de 
Nieuwjaarsloop wordt gedaan op 
het Bloemendaalse strand met na 
afl oop koffi  e met appeltaart.
Meetrainen? Vertrek om 8.00 uur 
bij de parkeerplaats naast Restau-
rant Groenendaal. Foto: Harry Opheikens

Lezing: Hoe stel je 
je eigen grenzen?
Heemstede - Kirsty van de Vijver 
geeft donderdag 20 september 
een lezing over het stellen van 
grenzen. Herken je dit: Je vriendin 
vraagt je om even op haar kinde-
ren te passen omdat ze dringend 
iets moet doen of je baas vraagt 
je iets over te nemen voor een 
collega die ziek is. Hoewel je het 
eigenlijk zelf al te druk hebt zeg 
je toch “ja.” Zo gaat het ook met 
die verjaardag in het weekend. 
En dat stuk taart wat je eigenlijk 
niet had moeten nemen. Gren-
zen stellen kan moeilijk zijn.  Deze 
lezing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 20 september om 
20.00 uur. Bijwonen kost €8.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl  of
tel. (023)5483828.





Heemstede - De tuinenwedstrijd, 
waarvoor ook deze zomer weer 
aandacht was in de Heemsteder, 
heeft heel wat mooie inzendin-
gen opgeleverd. Kleine, knusse 
tuinen, grotere, moderne tuinen 
en creatief ingerichte bloemen-
paradijzen… Het kon niet op. 
De redactie heeft zoveel moge-
lijk foto’s geplaatst. Heemstede-
lezers hebben kunnen genieten 
en wegdromen van de vele tui-
nen op de voorpagina. Misschien 
ook inspiratie opgedaan. Hoewel 
het zeer droog en warm was deze 
zomer hebben de meeste deelne-
mers hun tuin toch goed weten 
te houden. Het defi nitieve jury-
rapport van Nijssen Tuin heeft in-
middels vijf prijswinnaars opge-
leverd. De 1e prijs gaat naar Roel 
Ramakers en Leonne Beekmeijer 
voor hun tuin aan de Meijerslaan 

in Veluwestijl. Heerlijk toeven in 
deze goed verzorgde tuin, dat is 
wat de jury opviel. Roel en Leon-
ne winnen een Nijssen Tuin ca-
deaupas ter waarde van €100. De 
tweede prijs, een cadeaupas van 
€50, is voor Diny de Vries, woon-
achtig in de Dixlaan. Het zijn de 
buren geweest die de tuin van 
Diny hebben voorgedragen. Een 
heel leuke verrassing natuurlijk, 
een die nog een prijs oplevert 

ook! De jury vindt de strakke hou-
ten vlonderdelen en grote stenen 
mooi samengaan met de beplan-
ting rondom. Smaakvol! Dan de 
derde prijs, een pas van €25 is ge-
wonnen door Ingrid Bueno Bibaz. 
Haar tuin aan Grevelingen mis-
staat niet in een tuintijdschrift. 
Hoe je op een bescheiden opper-
vlak zo’n sfeervolle tuin kunt creë-
ren. Binnen en buiten lopen door 
elkaar heen als het ware.
Nijssen tuin heeft extra prijzen 
in petto voor een tuin met diver-
se terraspotten, gekozen werd 
de inzending van Ingrid Snitker. 
Haar tuin aan de Lanckorstlaan 
viel op door zoveel kleur en fl eur 
door potten en bakken. De prijs: 
een cadeaupas van €25. Tot slot 
een extra prijs voor de tuin die 
veel vlinders en bijen aantrekt. 
De keus viel op de voortuin van 
Ria van Breukelen en Kees Kroe-
zen aan de IJssellaan. Overigens 

sprak hier ook de metamorfose 
aan, van een trampoline naar een 
waterpartij met struiken rond-
om. Voor Ria en Kees ook €25
(cadeaupas).
Alle prijswinnaars zijn reeds op 
de hoogte gesteld.
Iedereen hartelijk dank voor de 
ingezonden foto’s en uiteraard 
Nijssen Tuin bedankt voor het be-
schikbaar stellen van de prijzen.

Joke van der Zee

04 12 september 2018

Voormalig politiebureau krijgt bestemming onderwijs
Heemstede - Op 16 augustus is 
de gemeente eigenaar gewor-
den van het voormalige politie-
bureau aan de Kerklaan. Het ge-
bouw staat al geruime tijd leeg na 
het vertrek van de laatste agent.
Het gebouw dat eerder dienst 
deed als bibliotheek en kortston-
dig een uitzendbureau binnen de 
muren had was sinds 1993 in ge-
bruik als politiebureau. Na talrij-
ke reorganisaties bij de politie is 
besloten de politietaken te ver-
zorgen vanuit Zandvoort. De be-
doeling van het college is om het 
nu aangekochte gebouw te gaan 
gebruiken als wissellocatie voor 
scholen. Uit inventarisatie blijkt 

dat vrijwel alle schoolgebou-
wen in Heemstede niet voldoen 
aan de wens om minder ener-
gie te gebruiken. De gebouwen 
zijn slecht geïsoleerd, dubbel glas 
ontbreekt vaak of er zijn oude in-
stallaties voor de verwarming. 
Ook de luchtkwaliteit in de klaslo-
kalen kan beter. Om een school-
gebouw helemaal op te knappen 
voor de komende decennia is het 
handig het gebouw te sluiten, zo-
dat aannemers ongestoord hun 
gang kunnen gaan en de kinde-
ren en personeel geen last heb-
ben van de verbouwing. Gedu-
rende de tijd dat een school ‘in 
de steigers staat’ kunnen leerlin-

gen terecht in het nu beschikbaar 
gekomen pand. Zover is het nog 
lang niet. De gemeenteraad moet 
het plan nog goedkeuren. Vervol-
gens zal het politiebureau wor-
den aangepast. Een aantal van 7 
a 8 klaslokalen lijkt te passen in 
het gebouw. Er zijn al veel voor-
zieningen als toiletten, kantoor-
ruimte en een kantine die moge-
lijk in gebruik kunnen blijven. Als 
alles gereed is voor de ontvangst 
van scholieren moet er ook een 
plan klaarliggen welke scholen 
wanneer in aanmerking komen 
voor een grote verbouwing. Het 
integraal huisvestingsplan wordt 
binnenkort aan de gemeente-

raad voorgelegd. Uiteraard zijn 
de schoolbesturen nauw betrok-
ken. Het is niet niks als je opeens 
een jaartje naar een ander verder 
afgelegen pand moet. Het tota-
le plan zal in de komende 15 tot 
20 jaar uitgevoerd worden. Na die 
tijd kan er een andere bestem-
ming op het pand komen. 

De omwonenden waren op 6 
september uitgenodigd een kijk-
je nemen in het pand zoals het 
nu nog is. Zij worden betrokken 
bij de verdere besluitvorming via 
een klankbordgroep.

Eric van Westerloo

Prijswinnaars tuinenwedstrijd bekend

Nieuwe eigenaar voor La Coupe Te Winkelhof
ooie oupe belangrijk maar een  jn gesprek ook

Heemstede - De tijd dat je stil-
letjes in de kappersstoel zat of 
met een niet echt geïnteresseer-
de kapster te maken hebt, ligt ver 
achter ons. Althans, dit is zeker 
niet hoe men bij La Coupe te werk 
gaat. Esther Vijlbrief Nauta heeft 
sinds kort La Coupe kappers over-
genomen, een gezellige en knus-
se kapsalon in Te Winkelhof in de 
Geleerdenwijk. Zij en haar team 
laten een frisse wind waaien in 
de kapperszaak die al 34 jaar be-
staat. Nieuwe eigenaar, nieuwe 
look en dat is dan ook gebeurd. 
Een ware metamorfose met on-
der meer een geheel nieuwe 
vloer, kleinere balies, warme hou-
ten side-tables, meer licht en wat 
meteen bij binnenkomst opvalt: 
een prachtig schilderijbehang, 
je waant je even in een kunst-

museum. Al met al is de kapsa-
lon veel effi  ciënter ingericht. Es-
ther vertelt dat zij het belangrijk 
vindt dat de klant zich op zijn of 
haar gemak voelt. “Mensen leven 
soms zo mee, laatst nog kreeg ik 
een boekje over Rome omdat ik 
daar naartoe ging. En vice versa 
houden we ook allemaal van een 
goed gesprek met de persoon 
die je in je stoel hebt.” Uiteraard 
is een mooie coupe ook belang-
rijk. Daarvoor kom je tenslotte bij 
een kapperszaak. Esther was ja-
renlang docent aan de kappers-
school. Met die ervaring, en die 
van kapster in een aantal salons, 
vond zij het dit jaar tijd geworden 
om haar droom, een eigen kapsa-
lon, te verwezenlijken. La Coupe 
zocht naar overname en zo wer-
den spijkers met koppen gesla-

gen. Het gehele team is ook over-
genomen. “Het leuke is dat we 
een grote groep vaste klanten 
hebben, waaronder ook mensen 
uit Aerdenhout, Bennebroek en 
Overveen. Van alle leeftijden. We 
willen ook meer gaan doen om 
kappersbezoek een leuke en ge-
zellige belevenis te maken, zo-
als met een groepje vriendinnen 
naar de salon komen. Sinds kort 
mag je ook enigszins aan horeca 
doen, dus een glas wijn of hapje 
serveren terwijl je in de kappers-
stoel zit. Dan hebben we ook nog 
de mogelijkheid dat je met mooie 
nagels de deur uitgaat (gel-lak)”, 
aldus Esther enthousiast. Niet al-
leen de nagels krijgen kleur maar 
La Coupe heeft bovendien alle 
expertise in huis op gebied van 
haarkleuring. Bovendien is per-

manenten hier ook een specia-
lisatie. Beide expertises worden 
uitgevoerd met voor ogen ge-
houden dat het haar een goe-
de kwaliteit behoudt. Informeer 
naar de mogelijkheden! De salon 
bestaat uit een dames- en heren-
salon. Knippen op afspraak. Ook 
kinderen zijn hartstikke welkom: 
de vaste 20%-kortingsactie voor 
kids tot 8 jaar (€16,80) is er elke 
woensdag en donderdag en de 
jeugd van 8 tot 16 jaar (€20) krijgt 
ook die korting op de woensdag 
en donderdag. Toch handig als 
je op school zit (De Evenaar) met 
een leuke kapsalon om de hoek.
Afspraak maken: 023-5472699, 
info@lacoupe-kappers.nl en via 
www.lacoupe-kappers.nl.

Joke van der Zee

Extra prijs voor de tuin die veel
vlinders en bijen aantrekt.

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

“Ik weet wel hoe de “uit-
vaartbusiness” werkt,” aldus 
de zoon vlak voordat onze 
uitvaartbegeleidster het kos-
tenoverzicht van het afscheid 
van zijn vader liet zien. 
Zij vroeg wat de zoon hiermee 
bedoelde. “Uitvaartonder-
nemingen verdienen goud 
geld.” Onze uitvaartbegeleid-
ster legde de gehele familie 
uit hoe zij tot de totale kosten 
van het afscheid kwam. “Wij 
hanteren een basistarief voor 
onze begeleiding. Hiervoor 
draag ik zorg voor de gehele 
uitvoering van het afscheid. 
Vanaf ons eerste contact tot 
en met mijn begeleiding op 
de dag van de crematie. Uiter-
aard regel ik alles achter de 
schermen (het papierwerk) 
zodat u, als nabestaande, zich 
voornamelijk kunt richten op 
uw verlies en het naderende, 
defi nitieve afscheid. Het komt 
wel eens voor dat wij meer 
uren maken dan de gemid-
delde 19 uur. Deze worden 
dan op de eindnota verre-
kend.” De zoon stelde nog wat 
kritische vragen over enkele 
tarieven op het kostenover-
zicht, waarna zijn schouders 
zichtbaar zakten en hij weer 
gerustgesteld vanuit zijn buik 
ademde. 

Keuzes
De totale kosten voor een 
uitvaart variëren gemiddeld 
tussen € 3.500,- en € 9.500, en 
zijn uiteraard afhankelijk van 
de keuzes die u maakt. U kunt 
hierbij denken aan de locatie 
van de opbaring, wel of geen 
rouwbezoek, de keuze van de 
uitvaartkist, een begrafenis of 
een crematie, het soort rouw-
vervoer, wel of geen adver-
tentie en de locatie van een 
eventuele condoleance. Aan 
de hand van uw wensen on-
derzoeken wij samen met u 
de mogelijkheden binnen uw 
budget. Wij zorgen voor een 
passend en mooi afscheid. 
Voor de één is dat een af-
scheid op een landgoed, voor 
de ander een intiem afscheid 
thuis of in ons Afscheidshuis. 
Daarbij vragen wij niet om 

een aanbetaling, wat bij som-
mige uitvaartondernemingen 
wel aan de orde kan zijn. 

Zelf doen
Ook de media schrijven re-
gelmatig over de vermeende 
hoge kosten die een uitvaart-
onderneming door zou reke-
nen aan nabestaanden. 
In de zomer verscheen er een 
artikel in de NRC waarin de 
schrijfster de nabestaanden 
aanmoedigde zoveel moge-
lijk zelf te doen wat behoor-
lijk in de kosten zou schelen, 
maar niet het geval is. De 
uitvaartonderneming mocht 
dan wel die “enge” verzorging 
doen. Uiteraard staat het ie-
dereen vrij om zelf dingen te 
doen. Daar staan wij positief 
tegenover. Wel blijven wij 
graag met de familie in ge-
sprek tijdens de dagen voor 
de uitvaart en stellen wij ge-
richte vragen. 

Vier weken na de uitvaart van 
zijn vader ontving de zoon 
de eindnota. Hij kwam niet 
voor verrassingen te staan, 
want de eindnota was na-
genoeg gelijk aan het, door 
ons eerder voorgelegde, kos-
tenoverzicht. De familie had 
onze uitvaartbegeleidster 
na de uitvaart hartelijk en 
oprecht bedankt voor haar 
prettige begeleiding en on-
dersteuning. Zij keken terug 
op mooie dagen rondom het 
afscheid. De zoon zei eer-
lijk:” Nu weet ik pas hoe de 
uitvaartbusiness werkt; Het 
draait niet om geld, maar om 
tijd en aandacht en samen 
met de familie een mooi af-
scheid vorm te geven.”

Iedere eerste maandag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 
uur staat de deur voor u open 
aan de Herenweg 92 in Heem-
stede. Een afspraak maken is 
niet nodig. U kunt vrijblijvend 
binnen lopen om kennis met 
ons te maken, de sfeer te 
proeven, ons Afscheidshuis 
te bekijken en al uw vragen te 
stellen. Voor meer informatie: 
www.brokkingenbokslag.nl. 

De kosten van een 
uitvaart

Daarbij vragen wij niet om www.brokkingenbokslag.nl. 

Extra prijs voor de tuin die opviel 
door zoveel potten en bakken.

refpunt Dementie gaat niet door
Heemstede - De eerstvolgende bijeenkomst van het Trefpunt 
Dementie, woensdag 19 september, in Plein 1 kan door omstan-
digheden niet doorgaan.
Op 19 november zal de eerstvolgende bijeenkomst in de Molen-
werf zijn. 
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FM HealthClub vernieuwd
Heemstede - Het was een aantal 
dagen even gissen voor de leden 
van FM HealthClub toen er een 
podium in de club verscheen met 
een vraagteken erop. Vrijdag ont-
hulde het team van FM de verras-
sing, de komst van 12 nieuwe car-
diotoestellen.
De sportschool aan de Kerklaan 
vierde afgelopen januari haar 
tienjarig bestaan, toen werden 
de kleedkamers gerenoveerd en 
nu is het tijd voor het vernieu-
wen van de cardiotoestellen. “Na-
tuurlijk zijn wij supertrots met de 
komst van de nieuwe apparaten, 
maar wij onderscheiden ons niet 
door toestellen, de sfeer binnen 
de sportschool is wat ons onder-
scheidt van de rest”, aldus eige-
naar Wouter Brans.
FM HealthClub is een kleinscha-
lige sportschool met alles on-
der één dak, zoals fysiotherapie, 
personal training, groepslessen 
waaronder yoga en pilates, een 
zonnebank, sauna en een gezelli-
ge koffiecorner.

Volgende week worden alle nieu-
we toestellen geplaatst en houdt 
FM HealthClub een open week-
end van 10.00 tot 16.00 uur. FM 
HealthClub is gevestigd aan de 
Kerklaan in een unieke locatie 
achter De Zwart Interieur. 

Verhalen komen los in
de Lieven de Keylaan
Heemstede - - Bij een straatfeest 
in de Lieven de Keylaan in Heem-
stede op zaterdag 8 september 
vertelden enkele nieuwe jon-
ge bewoners waar ze vandaan 
kwamen. Opvallend veel stads-
mensen uit met name Amster-
dam en Haarlem. Toch niet om-
dat  de panden aan de Lieven de 
Keylaan in Heemstede wat trekjes 
van de Amsterdamse School ver-
tonen, te beginnen met het kerk-
je, Kleine Vermaning, hoek Post-
laan. De keuze werd meer ge-
maakt vanwege de ligging in het 
centrum, dichtbij de winkels en 
bij het sociale leven in Heemste-
de. Het zijn goed gebouwde rui-
me huizen waar je met kinderen 
nog leefruimte hebt en een tuin 
om te spelen, te relaxen en te mo-
gen werken. Het buurtfeest werd 

gehouden op het terrein van het 
Gezondheidshuis, dat ook mede-
werking gaf aan de festiviteiten. 
Kinderen hadden de ruimte op te 
spelen, sjoelbakken en tafelten-
nis stond klaar. Een vierpersoons 
ski werd veelvuldige gebruikt. De 
ouders maakten kennis met el-
kaar, leerden elkaar nou eens wat 
beter kennen dan van het groetje 
bij het weggaan of thuiskomen. 
In de jaren zeventig verjongde de 
straat nogal drastisch en enkele 
mensen van toen wonen er nog 
of waren uitgenodigd. Ook de 
laatste jaren is de straat weer flink 
verjongd en zo zie je steeds dat 
de geschiedenis zich herhaalt. Bij 
de borrel en barbecue kwamen 
de verhalen los.

Ton van den Brink 

Ontbijten tijdens livestream
Fashionweek bij Giullia & Co
Regio - De afgelopen week stond 
het Museumplein in onze hoofd-
stad in het teken van de Amster-
dam Fashion Week. De verande-
ring van locatie was slechts een 
van de vernieuwingen die de 
AFW dit jaar onderging. Niet al-
leen de insiders van de mode-
branche waren uitgenodigd, ook 
de consument was welkom. Voor 
wie geen plekje wist te verove-
ren in Amsterdam kon de shows 
bekijken via een livestream. 
De Heemsteedse modewinkel 
Giullia&Co speelde erop in en or-
ganiseerde op zaterdag 8 sep-
tember een ontbijt in combina-
tie met de modeshow van het 
merk Penn&Ink N.Y. Maaike van 
Spaandonk, sinds 2016 eigenares 
en haar verkoopteam zetten een 
lange tafel met stoelen in de win-
kel waaraan klanten en toevallige 
passanten mochten aanschuiven 
voor een croissantje en andere 
lekkernijen, koffie en thee en een 
glaasje jus d’orange. Het persoon-
lijk contact staat bij hen in deze 
tijd voorop, als tegenhanger van 
het onpersoonlijke online shop-
pen. Deskundig advies en luiste-
ren naar de wensen van vrouwen 
is de toegevoegde waarde waar-
mee de modezaak zich wil onder-
scheiden. En dat is wellicht ook 
vernieuwend.                           

Penn&Ink N.Y. is een van de ve-
le merken die te koop zijn aan 

de Binnenweg. Het label ken-
merkt zich door draagbare urban 
mode voor de werkende vrouw 
in de zogenaamde travel-kwa-
liteit en is niet zoals de sugges-
tie wekt Amerikaans, maar Ne-
derlands. De mannequins op het 
podium in Amsterdam droegen 
vaak gewaagde combi’s, maar 
volgens Maaike is de kleding voor 
haar klanten prima te combine-
ren met de andere modemer-
ken in de winkel. De 22-jarige ei-
genares zal ongetwijfeld een van 
de jongste ondernemers van Ne-
derland zijn, met twee vestigin-
gen van Giullia&Co in Heemste-
de en in Den Haag. Ze probeert 
ieder seizoen iets te organiseren 
voor de klanten. “Het gaat be-
ter met de branche”, zegt ze, “al 
moet je wel scherp blijven. Indut-
ten is er niet meer bij om te kun-
nen overleven. Ondernemen is 
topsport en ik durf te zeggen dat 
het geldt voor alle winkeliers in 
deze winkelstraat. Daarom ont-
vangen we graag onze klanten in 
de winkel, dit keer met het the-
ma van de modeshow: breakfast.” 
Het initiatief werd gewaardeerd 
door het winkelend publiek 
dat bovendien naar huis ging 
met een leuke goodiebag van 
Penn&Ink N.Y.
Adres: Binnenweg 159a,
Heemstede.                                                                                                               

Mirjam Goossens

Kon HFC sleept de
eerste punten binnen
Regio - Na twee verliespartij-
en werd het de hoogste tijd voor 
HFC om punten te sprokkelen. Te-
gen het Amsterdamse AFC zou 
dat op voorhand knap lastig wor-
den. De Amsterdammers ston-
den na twee speelronden bo-
venaan na het twee winstpartij-
en. De strijd ging afgelopen zon-
dag redelijk gelijk op. AFC heeft 
een ploeg die fysieke spel niet 
schuwt. AFC was iets sterker en 
kreeg via Raily Ignatio al snel een 
buitengewone kans. Vrij staand 
inkoppen is ook een kunst, de bal 
verdween naast het doel. Ignatio 
was een handenbinder voor, op-
nieuw, de vijfman in de HFC de-

fensie. Hij provoceerde, ging ge-
regeld naar de grond smekend 
om hulp van de arbiter. Andre 
Morgen stond bij HFC weer links 
achterin een juiste zet van coach 
Tamerus. De snelle Morgan had 
zijn handen vol aan wervelwind 
Melvin Grootfaam. Tegen de ver-
houding in kwam HFC op voor-
sprong. 
Een voorzet van Robin Eindho-
ven, nadat AFC de bal na een 
corner had weggewerkt, landde 
op het hoofd van Peet van der 
Slot die fraai kon inkoppen. HFC 
moest achteruit en haalde de rust 
zonder schade. AFC zou het tem-
po na de pauze opvoeren en HFC 

19 september feestelijke opening seizoen
Bokbier speeddaten bij de 1e Aanleg
Heemstede - Het belooft een 
spannende herfst te worden bij 
Café de 1e Aanleg.
Wat kies je en is het een blijvertje 
of is het voor een keer?
Er valt heel veel te kiezen in de 
wereld van de craft brouwerijen 
en om die reden kiest De 1e Aan-
leg niet voor een of twee bokbie-
ren dit seizoen maar circa acht 
kleine brouwers krijgen de kans 
dit heerlijke seizoenbier uit De 
Aanleg kranen te laten stromen. 

Allemaal craft brouwerijen zo-
als de Berging uit Purmerend, 7 
deugden, Amsterdam, Be+eR uit 
de Haarlemmermeer en  de Bird 
brewery met ‘Lekker in de kauw’.
Woensdag 19 september ben je 
van harte welkom bij de 1e Aan-
leg om de eerste bokbieren te 
proeven en te genieten van een 
klein hapje hutspot met sudder-
vlees als begeleider. Vanaf 15.00 
uur staan de kranen open.
Daarbij biedt het café ook nog de 

mogelijkheid om meerdere bok-
bieren te proeven zonder hoofd-
pijn met de ‘bierproeverij op ei-
gen houtje’. Deze bierproeverij 
bestaat uit drie proefglazen op 
een plankje en is pas compleet 
met de uitleg van je bartender. 
Zit er iets bij wat je top vindt? Dan 
is het goed om snel terug te ko-
men want voor je het weet staat 
je nieuwe ‘date’ op de tap.
Café de 1e Aanleg, Raadhuisstraat 
103, 023-5286035.

Kinderkledingbeurs op 
zaterdag 29 september
Heemstede - Op zaterdag 29 sep-
tember wordt een tweedehands 
najaars- en winterkinderkleding-
beurs gehouden in de gymzaal 
van de Jacobaschool, Lanckhorst-
laan 9 te Heemstede. De verkoop 
is van 11.00 tot 12.30 uur.
 
Dit jaar is de organisatie over-
gegaan op een eenvoudiger in-
brengsysteem. Dat scheelt heel 
veel werk!

Wil je kleding verkopen? Vraag 
dan via kledingbeursjacoba@
gmail.com een cijfer aan. Je mag 
maximaal 100 stuks kleding in-
brengen. 
Aan de hand van de korte in-
structie kun je zelf thuis de kle-
ding prijzen. De inname van de 
te verkopen kleding is op vrijdag 
28 september van 20.00 tot 22.00 
uur. De kleding moet wel heel én 

schoon én van deze tijd zijn.

Zaterdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur kan de verkochte kle-
ding worden afgerekend en kun 
je niet-verkochte kleding weer 
ophalen. 75% van de verkoop-
prijs is voor de verkoper. Van de 
overige 25% worden de zaalhuur, 
kledingrekken, tafels en hangers 
betaald. 
Niet-verkochte kleding kan na 
afloop van de beurs ook wor-
den achterlaten voor het goede 
doel. De groep vrijwilligers die de 
beurs mogelijk maakt kan weer 
wat aanvulling gebruiken. Lijkt 
het je leuk en ben je 3x per jaar 
beschikbaar op zaterdag en 2x 
op vrijdagavond daaraan vooraf-
gaand? Mail dan:
kledingbeursjacoba@gmail.com.
Let op: er is geen pin, contant be-
talen dus graag.

beperkte zich tot verdedigen en 
rekende op de counter. Aan bei-
de kanten bleek de langbal de 
meest geliefde oplossing. Rond 
de 65 minuut wist AFC de stand 
alsnog gelijk te trekken. Yordi Te-
ijsse verschalkte doelman Boks 
met een kopbal. AFC wilde meer 
en HFC was al blij met één punt. 
AFC bleef aandingen en kreeg 
nog mogelijkheden de overwin-
ning te grijpen. Juist als een wed-
strijd zich in zo´n richting ontwik-
kelt, valt er een doelpunt aan de 
andere kant. Na een, in eerste in-
stantie geblokkeerde inzet van 
Weistra, kwam de rebound via 
Noordmans op de hand van ver-
dediger Tim Linthorst. Er volgde 
een strafschop en een rode kaart. 
Precies na 86 minuten spelen be-
nutte Khalid Tadmine de penal-
ty en stond HFC onverwacht op 
voorsprong.
AFC trok met de overgebleven 
tien man nog vol ten strijde doch 
HFC hield knap stand. Na een uit-
trap van Tom Boks ging Lars Wei-
stra er met de bal vandoor. Na 
oogstrelende passeeracties stond 
hij opeens oog in oog met doel-
man Zonneveld en rondde per-
fect af 3-1. Zondag 22-9 gaat HFC 
naar Arnhem voor de wedstrijd 
tegen Jong Vitesse.
 
Eric van WesterlooFoto: Pim Hols

Proeflokaal De Groen Druif viert 35-jarig jubileum
Heemstede - Van slijterij 
(Verkruysen&de Lange) naar 
Proeflokaal De Groene Druif - 
van 1982 tot heden - ofwel ge-
durende 35 jaar is al een bij-
zondere historie gevormd in 
het fraaie pand op no. 33 in de 
gezellige Jan van Goyenstraat 
te Heemstede! Een belangrij-
ke mijlpaal, om hier op speci-
ale wijze voor de vaste gasten, 
bezoekers, sponsoren en leve-

ranciers bij stil te staan. Na een 
spetterend openingsfeest (ok-
tober 2017) werd dit feestjaar 
opgeluisterd met o.a. de (vaste) 
Groene Vrijdag (iedere laatste 
vrijdag van de maand), diverse 
Culinaire Weken, Sloepentocht, 
Golftoernooi en andere gezelli-
ge evenementen.  Na een druk 
bezochte ‘Closing Ceremony’, 
met o.a. coverband Buckw-
heat, werd afgelopen weekend 

het jubileumjaar swingend af-
gerond! Met (slechts) 35 lentes 
jong staat Proeflokaal de Groe-
ne Druif  midden in het leven 
en zal zij haar gastvrijheid voor 
al haar bezoekers natuurlijk 
onderscheidend en in optima 
forma blijven tonen.
Op naar de 40! 

Foto aangeleverd door
De Groene Druif.

Spontaan orgelspel in 
Doopsgezinde kerk
Heemstede - Open Monumen-
tendag afgelopen zaterdag was 
een groot succes in de Doopsge-
zinde kerk ’de Kleine Vermaning’ 
Heemstede. Tussen de orgelcon-
certen door hebben zich ook be-
zoekers enthousiast gewaagd 

aan het voorzichtig bespelen van 
de orgels. Het werd een sponta-
ne uitvoering. Maar liefst ruim 80 
bezoekers mocht het kerkje ont-
vangen. Velen bewonderden het 
glas-in-lood en maakten er foto’s 
van. (Foto: Marenka Groenhuijzen)

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Salon Diandra breidt uit
Heemstede - Na een succes-
vol eerste jaar van Schoonheids- 
en pedicure Salon Diandra, ge-
vestigd in de wijk Merlenhoven, 
breidt Salon Diandra per 1 sep-
tember 2018 uit. 

De salon werd opgestart nadat 
Diandra zich liet omscholen van 
ICT-er naar schoonheidsspecia-
liste en pedicure. U kunt hier on-
der andere terecht voor een pro-
fessionele pedicure behandeling 
en een ontspannen gezichtsbe-
handeling. “De combinatie van 
enerzijds mensen van proble-
men afhelpen en anderzijds men-
sen verwennen met een heerlijke 
ontspannen behandeling maakt 
het werk afwisselend. Het is bo-
vendien fijn om te zien dat men-
sen met een ontspannen en een 
zelfverzekerder gevoel mijn salon 
uit lopen. Dit is wat mijn werk zo 
bijzonder maakt”, vertelt Diandra.

‘’Door de jaren heen heb ik ver-
schillende voetproblemen gezien 
en daardoor veel kennis opge-
daan. Hierdoor bent u verzekerd 
van een nauwkeurige en vakkun-
dige behandeling. In de afgelo-
pen zeven jaar heb ik veel ken-
nis opgedaan over de huid. Ik heb 
geleerd om huidproblemen bij de 
kern aan te pakken. Vaak komen 
deze problemen van binnen-
uit, en het is mijn specialiteit om 
dergelijke problemen te herken-
nen. Inmiddels is mijn klantenbe-
stand fors uitgebreid. Door de ex-
tra dagen die ik erbij ga doen kan 
ik nog meer mensen blij maken. 
Ook voor de kleine behandelin-
gen zoals verven van wimpers en 

wenkbrauwen, harsen van het li-
chaam of gelaat kunt u bij Salon 
Diandra terecht. Ook doe ik threa-
ding, dit is het ontharen van het 
gelaat met een touwtje. Zoals het 
al eeuwen in het Oosten gedaan 
wordt. Deze huidvriendelijke ma-
nier van ontharen wordt steeds 
vaker gewenst. Ik heb dames in 
de salon die hier speciaal voor 
komen”, aldus Diandra. 

Om de uitbreiding te vieren ont-
vangt u in september 2018 een 
attentie voor de huid cadeau of 
10 procent korting op uw behan-
deling.

Informatie: Schoonheids- en pedi-
cure Salon Diandra, Charlotte van 
Pallandtlaan 16 in Heemstede. 
Tel: 06-52205226.

Website: www.salondiandra.nl.

Gezond het najaar in met 
een nieuw Tai Chi seizoen
Heemstede - Tijdens deze zeer 
warme zomervakantie heb-
ben leerlingen van Sportschool 
KEN nog verschillende keren Tai 
Chi Chuan en Chi Kung in par-
ken geoefend. Daarnaast was er 
nog een feestelijke gebeurtenis 
op CTO Papendal (Centrum voor 
Topsport en Onderwijs), waar een 
leerling van de school zijn diplo-
ma kreeg uitgereikt. Sjors Visser 
behaalde na jarenlange training 
en verdieping in de discipline van 
Tai Chi Chuan zijn Rijkserkende 
diploma (zie foto).

Volgens wetenschappers van de 
Harvard Universiteit is Tai Chi een 
van de betere sporten om gedu-
rende je actieve leven te beoe-
fenen. De voordelen zijn legio. 
Het is niet enkel goed voor het li-
chaam maar ook voor de geest, 
lees: denkprocessen. Er ontstaat 

een betere lichaamshouding 
en betere bloedsomloop, waar-
door een hoge bloeddruk kan da-
len. Tevens ontstaat er een rusti-
ge ademhaling en meer flexibili-
teit, tegelijkertijd kunnen zelfver-
trouwen, innerlijke rust, doortas-
tendheid en concentratievermo-
gen groeien.

Tijdens de lessen (privé, twee a 
drie personen of klassikaal, acht 
leerlingen) leert iedere leerling 
stapsgewijs de bewegingen/hou-
dingen van de vorm met indivi-
duele aanwijzingen en correcties.

Voor informatie over de lessen 
kunt u zich wenden tot de web-si-
te: www.taichitrainen.nl of www.
kenkungfu.nl of telefonisch via 
020-6596914.
Het adres is Offenbachlaan 1 in 
de Gymzaal in Heemstede.

Rechts docent TCC Roy J.J. van den Bergh, links Sjors Visser.

Open weekend*:
22+23 september 

10.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113 • Heemstede

Telefoon 023-5478171

*1 maand 

GRATIS 
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Verbouwing Gall & Gall gerealiseerd 
met inzet lokale ondernemers
Heemstede - Op vrijdag 7 sep-
tember is de geheel vernieuwde 
Gall & Gall aan de Blekersvaart-
weg 74-76 in Heemstede ge-
opend. Algemeen directeur van 
Gall & Gall, Frances Franken-Mul-
der, verrichtte de openingshan-
deling in aanwezigheid van diver-
se genodigden van de gemeente 
Heemstede, waaronder wethou-
der Nicole Mulder, managers van 
Gall & Gall en ondernemers uit 
Heemstede en Haarlem.
Eigenaren Marcel Lambeck en 

Hilde Slagter zijn trots en blij met 
het resultaat. “Alles wat je ziet is 
nieuw: de schappen, het plafond 
de verlichting en de meubels.” Ge-
bleven is het uitgebreide assorti-
ment. De mooie wand met bij-
zondere wijnen uit de topselectie 
springt eruit. In het Whiskyschap 
en dat van de mixdranken is de 
keuze uitgebreid.

Op zaterdagavond 18 augustus 
ging de winkel dicht. Samen met 
medewerkers en vrienden werd 

de winkel leeggehaald en de pro-
ducten ‘uit logeren’ gestuurd. Op 
maandag startte de bouwploeg 
en op vrijdag werden de produc-
ten weer op de geheel vernieuw-
de schappen geplaatst. Zaterdag 
25 augustus was de winkel weer 
open.
De totale verbouwing is binnen 
een week gerealiseerd. “Aanslui-
tend aan de winkelverbouwing 
hebben we doorgepakt en ook 
het Proeflokaal aangepakt”, al-
dus Lambeck. Slagter en Lam-

Op de foto de opening door Marcel Lambeck met mevrouw Frances Franken-Mulder (algemeen directeur van Gall & Gall).

Proefvaartdagen bij 
Jachthaven Poelgeest
Regio - Op vrijdag 14 en zater-
dag 15 september organiseert 
Jachthaven Poelgeest proefvaart-
dagen met de boten van Anta-
ris, Maril en Maxima. Op de proef-
vaartdagen is het mogelijk vrij-
blijvend kennis te maken met de-
ze sloepen en tenders. Poelgeest 
staat al jaren bekend vanwege de 
super luxe Antaris en Maril sloe-
pen en heeft dit jaar haar assorti-
ment uitgebreid met de Maxima 
tenders. 
De sloepen en tenders van Maxi-
ma worden geleverd met Hon-
da buitenboordmotoren en Ve-
tus dieselmotoren in afmetingen 
van 4,85 tot 6,30 meter. Deze bo-
ten onderscheiden zich in com-
fort en gebruiksgemak voor een 
zeer scherpe prijs. 
Van de Friese sloepenbouwer 
Maril ligt de dit jaar uitgekomen 
7Nxt klaar voor een proefvaart. 
De 7Nxt is de grotere broer van 
de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Bei-
de modellen zijn uitermate popu-
lair en combineren eigentijdse lij-
nen met een klassieke en elegan-
te vormgeving. Deze Marils kun-
nen ook volledig elektrisch ge-

leverd worden. Tijdens de proef-
vaartdagen is er een Maril 6Nxt 
elektro beschikbaar voor demon-
straties. 
Naast de nieuwe Maril liggen 
ook de immens populaire Anta-
ris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een 
proefvaart. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris 
zeer veel succes. Al vijf jaar ach-
tereen is de maximale productie 
gedraaid. 
In de maand september is het 
nog mogelijk om een model 2019 
te bestellen voor de prijs van 
2018 tegen aantrekkelijke voor-
waarden. Ook zijn diverse de-
monstratiemodellen zeer scherp 
geprijsd. 
Wilt u ook eens kennis maken 
met deze prachtige boten van 
Nederlandse bodem kom dan 
langs op het Proefvaartweekend. 
De vloot ligt klaar op vrijdag 14 
en zaterdag 15 september van 
10.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven 
Poelgeest aan de Hugo de Vries-
laan 1 in Oegstgeest.

Meer informatie vindt u ook op 
www.poelgeest.nl.

beck huldigen het principe: Koop 
in de straat dan helpen we elkaar! 
Daarom hebben zij zich laten ad-
viseren door binnenhuisarchitect, 
Rutger Visser van Homestede 
waar ook een deel van de meu-
bels zijn gekocht. Jasper de Zwart 
van Home Made by Ree zorgde 
voor stuc- en schilderwerk, de 
vloer en het fotobehang. De in-
wendige mens van de hulptroe-
pen werd verzorgd door Broodje 
Bram en Restaurant La Via.

“In het proeflokaal gaan we weer 
vele wijnproeverijen houden. Op 
donderdag 4 oktober starten we 
met de proeverij ‘Zuid-Europese 
wijnen’. Een proeverij waarvoor 
wel ingeschreven moet worden.

Lasagne, goed voor een traptractor
Winnaar van loterij bij 
Keurslager Wim Kuijk
Heemstede - - Lasagne, heerlijk 
eten, dat ontdekken steeds meer 
mensen. Wat helpt is je eerste la-
sagne halen bij de vakman, dan 
krijg je de smaak wel te pakken. 
Als je het later zelf wilt maken en 
het lukt niet, dan kun je altijd nog 
naar de Keurslager Wim Kuijk. 
Bij gamba’s of scampies moet je 
eerst het verschil weten, gamba’s 
zijn garnalen en scampies is een 
kreeftsoort, dat wist u natuurlijk 
al, maar kunt u ze ook zo lekker 
klaarmaken als de vakslager? Om 
dat nu duidelijk te maken, organi-
seerde Keurslager Wim Kuijk een 

loterij, waar klanten die lasagne 
of gamba’s en scampies-spiezen 
kochten, een lootje konden invul-
len en in de grote ton konden de-
poren. De respons was boven ver-
wachting! De hand van Wim haal-
de, na nog al wat heen en weer 
schudden en grijpen, zomaar het 
lot van Lotte van Eikeren eruit. Zij 
haalde woensdagmiddag vorige 
week de traptractor op en reed 
even de Jan van Goyenstraat op 
en neer, net zo trots zoals Wim op 
zijn lasagnes is.

Ton van den Brink 

Vrouwen van Nu
Regio - Na een vakantie-
periode van drie maanden, 
waarin de dames van Vrou-
wen van Nu niet stilzaten, 
gaat het verenigingsjaar 
weer van start.
Op woensdag 19 september 
om 14.00 uur geeft de heer 
Heemskerk, in een zaal van 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96, een lezing over het ac-
tuele onderwerp ‘vervuilde 
oceanen’.
Kennismaken met Vrou-
wen van Nu? Gasten beta-
len €2,50.
Info: www.vrouwenvannu.
heemstede@gmail.com.

Meld je aan voor de 
Week van de Loopbaan
Heemstede - In heel Nederland 
zetten loopbaanprofessionals en 
jobcoaches hun deuren voor je 
open tijdens de landelijke Week 
van de Loopbaan van 17 t/m 22 
september.

Op dinsdag 18, donderdag 20 en 
vrijdag 21 september is er een in-
loop bij Sfeervol bijzonder / mooi 
aan de Jan van Goyenstraat. Tus-
sen 9.00 en 14.00 uur zal hier een 
loopbaancoach aanwezig zijn. 
Ben jij zoekende in werk- en loop-
baanzaken en heb je behoefte 

om eens van gedachten te wis-
selen met een loopbaancoach bij 
jou in de buurt? Loop eens bin-
nen.

Ook kunt u tot het eind van deze 
maand nog de schilderijen, met 
‘water’ als onderwerp, van Nolly 
Cornet bewonderen of aanschaf-
fen.

Sfeervol bijzonder / mooi, Jan 
Miense Molenaerplein 8, Heem-
stede. Tel. 023-5295991 en 
www.sfeervol.nu.





13 september
  Seizoensopening fi lms en buf-
fet bij WIJ Heemstede, Va. 
16u de eerste fi lm, avondfi lm: 
20u. Tussendoor buff et. In-
fo over kosten en reserveren: 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl en tel. 023-
5483828.

T/m 13 september
  Inzamelingsactie boeken bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. 9.30-
12u. Van vrijdag 14 t/m vrijdag 
21 september kraamverkoop 
boeken, opbrengst naar hos-
pice in Haarlem. 10-17u. Info: 
023-5282472. www.boekhan-
delblokker.nl.

20 september
  Lezing bij WIJ Heemstede over 
het stellen van je eigen gren-
zen. 20u. Toegang: €8. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl  of 
tel. (023)5483828.

  Lezing Miriam van Hengel 
over biografi e ‘Een knipperend 
ogenblik’, van Remco Campert. 
20u. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. Toe-
gang: €7,50. Reserveren ge-
wenst: info@boekhandelblok-
ker.nl of 023-5282472.

27 september
  Bijeenkomst NvvH over
vitaal blijven, 14u, EHBO-ge-
bouw, Herenweg 88a, Heem-
stede. Gratis toegang. Info: 
023-5477486 en www.nvvh.nl.

14 september
  The Woman in Black, Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveltlaan 17, Haarlem.  
(meer data / kaartverkoop op 
www.haarlemmerhouttheater.
nl) om 20.15u.

21 september
  Oogstfeest op park Meermond 
Heemstede, Cruquiusweg 49. 
10-14u. In kader van Burendag, 
dus Indische buurt extra wel-
kom. Div activiteiten voor kin-
deren.

  Kinderdisco Beestenboel, 
Plexat de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 19-21u. Entree: 
€3. WIJ de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

15 september
  Koff erbakmarkt Hillegom, ter-
rein Ford Museum Haarlem-
merstraat 36, 9.30-16u. Toe-
gang en parkeren gratis. Info: 
Organisatieburo Mikki, 0229-
244739/244649.

  Loek Bekkers veteranenvoet-
baltoernooi RCH Heemstede. 
V.a. 13.30u.

  Open inloop bij Scouting WA-
BO, 13-16u, Groenendaalse bos 
(over de brug bij de Ritzema 
Boskade in Heemstede). Meer 
informatie? Kijk op www.wa-
boscouting.nl en opgave: girl-
powerevent@waboscouting.nl.

  (elke zaterdag) van 8-9u trim-
club EMWG, dames en heren, 
voor elke leeftijd, met gedipl. 
trainer. Start: bij parkeerplaats 
Landgoed Groenendaal.

22 september
  Burendag bij KIMT, Herenweg 
18 Heemstede. 14u. Met o.a 
workshops voor jong en oud 
en een maaltijd. Info: www.
kominmijntuin.com.

▲

29 september
  Kinderkledingbeurs, gymzaal 
Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
9 Heemstede. 11-12.30u. Af-
gifte te verkopen kleding: vrij-
dag 28 september, 20-22.00u. 
Info en aanmelden: kleding-
beursjacoba@gmail.com.

16 september
  Optreden koor Pablo Neruda 
met Yvonne Weijers en Char-
lotte Gulikers, van 15–17u.
Petrakerk Heemstede, Lim-
burglaan 3.

  Theeconcert in Oude Kerk 
Heemstede, om 15u: Pianore-
cital uitgevoerd door Lennie 
Kerkhoff . Toegang gratis (met 
deurcollecte).

  Oogstfeest op kinderboerde-
rij ‘t Molentje, Heemstede. Div 
activiteiten en kraampjes met 
eet- en drinkwaar. 11-15u.

23 september
  Peuter & Kleuterpret bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 11-12.30u. €6 en-
tree, ouders gratis. Div spellen. 
Opgave mail: plexat@wijheem-
stede.nl   of 023-5483828. Er is 
geen pin.

30 september
  10.000 stappenwandeling. 
Start: 10u. Bij achterzijde station
Heemstede-Aerdenhout.

17 september
  Herfstmenu bij WIJ Heemste-
de, 17.15u. Reserveren: uiter-
lijk tot 10u. op de dag zelf: 023-
5483828. Adres: Herenweg 96, 
Heemstede. 

18 september
  Inloop SeniorWeb over veilige 
wachtwoorden, 10u. De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede. Neem uw eigen 
apparaat mee. Toegang gratis.

19 september
  Themamiddag Vallen en op-
staan, 14-16u. Plein1, Juliana-
plein 1 Heemstede.

  Lezing ‘vervuilde oceanen’, 
14u  bij Vrouwen van Nu, He-
renweg 96 (WIJ Heemstede).
Gasten: €2,50 toegang. Info: 
www.vrouwenvannu.heemste-
de@gmail.com.

  Knutselclub, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. €5 deelname. 
Opgave: 023-5483828. 

  Film bij WIJ Heemstede, The 
Post, 20u, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: €7. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl   
(023)5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis-
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.

10 12 september 2018

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Open weekend*:
22+23 september 

10.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113 • Heemstede

Telefoon 023-5478171

*1 maand 

GRATIS 
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Zomerpoëzieprijs overhandigd aan 
winnaar bij Boekhandel Blokker
Heemstede - De winnaar van 
de succesvolle Heemsteder zo-
merpoëziewedstijd, in samen-
werking met Boekhandel Blok-
ker is bekend. Afgelopen zater-
dag mocht Wendy van der Wei-
den uit Haarlem, die het winnen-
de gedicht ‘Zoete zomers’ schreef, 
bij Boekhandel Blokker de boe-
kenbon ter waarde van 50 euro 
en een bloemetje in ontvangst 
nemen, uit handen van eigenaar 
Arno Koek en bladmanager Joke 
van der Zee. Arno droeg het win-
nende gedicht nogmaals voor in 
de drukke boekhandel. 

De jury bestond uit Arno Koek en 
het redactieteam van de Heem-
steder. Zij had geen gemakkelijke 
taak om uiteindelijk het winnen-
de gedicht te kiezen uit de vele 
inzendingen van zeer hoge kwa-
liteit. Arno Koek haalde het jury-
commentaar nog even aan: “We 
hebben gekozen voor het ge-
dicht ‘Zoete zomers’, omdat het 
een zeer sprankelend en toegan-
kelijk gedicht is. Het is heel beel-
dend geschreven met mooie me-
taforen en een vleug melancho-
lie, zoals in de zin ‘Wanneer de 
paden stralen raken’. Juist deze 
vorm maakt het gedicht uiterma-
te interessant. Het gedicht bevat 
een fraaie woordkeuze en onver-
wachte wendingen, zoals in de 
zin ‘Heden zomerdagen, stiekem 
meer kleur.’ Het geeft daadwerke-
lijk zo prachtig het zoete van de 
zomer weer.“ 

Wendy werkt in het dagelijks le-
ven in de jeugdzorg maar schrijft 

al enige tijd gedichten. Ze was 
beduusd dat ze won en had haar 
moeder en dochter mee naar de 
prijsoverhandiging genomen. 
Dat haar gedicht voorgedragen 
werd, gaf een extra dimensie aan 
de door haar geschreven inzen-
ding.

De tweede prijs, die bestaat uit 
twee dichtbundels van Bart Jon-
ker, is gewonnen door Heemste-
denaar Jeroen Schmidt met het 
bijzondere gedicht ‘Langs de Pé-
age’. Deze prijswinnaar kon he-
laas niet aanwezig zijn. Zijn prijs 
wordt later uitgereikt.

Het jurycommentaar: “Langs de 
Péage is ook een toegankelijk en 
tegelijkertijd een idealistisch 
gedicht. De kleine dingen 
die hier worden omschreven, 

verblijden. Het gedicht heeft een 
dubbelzinnig taalgebruik, zoals 
de regel ‘Je aandrijving was stuk’.  
Het zijn de eenvoudige zaken die 
je gelukkig kunnen maken, mooi 
omschreven in bijvoorbeeld de 
regel ‘Niet in dure reizen die we 
boeken, of een last minute naar 
de maan’.  Het gedicht komt vro-
lijk en bemoedigend over. Origi-
neel omschreven: naar klein ge-
luk zoeken in de vorm van pech 
langs de weg. Dat maakt het ge-
dicht paradoxaal, zoals blijkt uit 
de regel: ‘Maar ik heb nu even 
pech, tenzij we zoeken.’”

Hieronder nogmaals de twee 
winnende gedichten.

Bart Jonker

Zoete zomers
Dansend in de schittering van het water
Rollend in het groen van plezier
Ogen twinkelend, bonzende harten samen 
Opgaand in het spel van puur vertier

Maar voor ik het wist gingen de uren over 
in dagen
Het naderende einde kwam in het zicht
Iedere dag, elk moment een beetje afscheid
Zachte warme kussen,vederlicht

Sindsdien enig heimwee
Naar de zomerzoete dagen
Lavendelgeur vermengd door herinnering
In het hart meegedragen

Heden zomerdagen, stiekem meer kleur
Vereeuwigd in gedachten
Wanneer de paden stralen raken
Naar de zoete zomers smachten

Wendy van der Weiden, Haarlem

Vanuit Heemstede is het lang rijden, 
soms zijn het de kleine dingen die 
dan je  reis verblijden.

Je stond langs de Péage, 
je aandrijving was stuk.

Toen je me vroeg 
waar ga je heen? 
Zei ik: naar het geluk.

Jij zei: daar ga ik ook heen, 
Maar ik heb nu even pech, 
Tenzij we zoeken…

Niet in dure reizen die we boeken, 
of een last minute naar de maan. 
Maar hier, waar we nu staan.

Jij en ik, 
ik en jij, 
langs de Route du soleil.

Jeroen Schmidt, Heemstede

Langs de Péage  

Wereldwinkel Heemstede steunt 
vrouwenproject Syrische vluchtelingen
Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede heeft sinds kort spe-
ciale tassen in de verkoop die ge-
maakt zijn door Syrische vluch-
telingenvrouwen in het noorden 
van Jordanië.
De tassen worden verkocht onder 
het label ‘Bag for life’. 

Met de verkoop van de tassen on-
dersteunt de Wereldwinkel Sy-
rische vrouwen die momenteel 
een onderkomen hebben gevon-
den in een vluchtelingenkamp in 
de stad Za’atari. Dit kamp ligt in 
het noorden van Jordanië dicht 
tegen de Syrische grens. Vrouwen 
zonder man en met kinderen zijn 
het meest kwetsbaar en daar-
om worden vooral deze vrou-
wen geselecteerd voor het pro-
ject. In de vluchtelingenkampen 
wordt werk ook gebruikt als een 

vorm van therapie voor vrouwen. 
Het herstelt hun gevoel van waar-
digheid en zelfbeschikking. Door 
middel van het tassenproject ver-
dienen zij geld en verminderen 
de vrouwen hun afhankelijkheid 
van hulp waardoor ze weer zelf-
redzaam worden. 

De tassen zijn multifunctioneel 

en worden gemaakt van afge-
dankte UNHCR- tenten waar de 
vrouwen in hebben geleefd. De 
tenten worden door middel van 
dit project gerecycled en het re-
sultaat is een fris en praktisch pro-
duct met een belangrijk verhaal.
Op de tassen staat herkenbaar 
het UNHCR logo. Ze zijn water-
dicht en voorzien van een mag-
neetsluiting. 
Wereldwinkel Heemstede wil de-
ze kansarme groep vrouwen on-
dersteunen en zowel de impor-
teur als de Wereldwinkel biedt 
de tassen daarom ook tegen 
kostprijs aan zodat de volledi-
ge winstmarge naar de vrouwen 
gaat.

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraaat 29. Info op:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Regio - Op zondag 16 september 
wordt op kinderboerderij ’t Mo-
lentje in Heemstede het jaarlijk-
se oogstfeest gevierd. Dat is tra-
ditie. Er is van alles te doen, kin-
deren kunnen knutselen, eend-

jes vangen, er is informatie over 
de egelopvang, de vaste spinster 
demonstreert spinnen en bij de 
kramen van Stichting Sein en Vie-
bels zijn weer volop leuke dingen 
te koop.

Verder zijn er heerlijke producten 
te koop en kunt u op het gezelli-
ge middenplein iets te eten en te 
drinken kopen.
Het feest duur van 11.00 tot 15.00 
uur.

In maart liep ik op de markt. 
Het was verkiezingstijd dus 
er waren mensen van poli-
tieke partijen aan het fl ye-
ren. Iemand van het CDA 
sprak mijn metgezel aan: 
“Gaat u CDA stemmen?” 
“Dat heb ik in het verleden 
wel gedaan”, sprak mijn 
buurvrouw.
“Noemt u mij dan één ding 
waar het CDA zich volle-
dig voor moet inzetten de 
komende raadsperiode.” 
“Geen nieuwe Vomar op 
de Binnenweg”, was het 
antwoord. De CDA dame 
droop af.
 
Afgelopen november heb-
ben VVD, CDA en D66 ja ge-
zegd tegen de bouw van 
de nieuwe Vomar aan de 
Binnenweg. Ze hebben niet 
willen luisteren naar de pe-
titie van ruim 1200 Heem-
stedenaren die ‘tegen’ wa-
ren. Tijdens de afgelopen 
verkiezingen zijn ze daar-
voor afgestraft. De inwo-
ners van Heemstede heb-
ben duidelijk laten merken 
dat die partijen niet verder 
mochten. En wat VVD, CDA 
en D66 nooit hadden ver-
wacht, gebeurde: ze mo-
gen nu echt niet verder de 
dienst uitmaken in de ge-
meenteraad en zitten in de 
oppositie.
 
Slechte verliezers zijn het. 
Want in plaats van zich in te 
zetten voor de wensen van 
de inwoners van Heemste-
de, die bleken uit de verkie-
zingsuitslag, zijn ze alleen 
maar bezig met het halen 
van hun eigen gelijk. Niet 
alleen in deze krant, maar 
ook tijdens de raadsverga-
deringen voor de zomer.
Laten we hopen dat ze tij-
dens het zomerreces hun 
verlies hebben kunnen ver-
werken en op een positie-
ve en constructieve manier 
het beste voor de inwoners 
van het dorp Heemstede 
gaan doen.

H. van Ravestein,
Heemstede

LEZERSPOST
POLITIEK

Slechte verliezers
zijn het 

Houtbewerking 
voor kinderen
Heemstede - Zagen, beitelen, 
timmeren en boren. Je leert bij de 
cursus Houtbewerken van docent 
Fred van der Pols met echt tim-
mermansgereedschap te werken, 
zoals hamers, en beitels, enz. Je 
maakt bijvoorbeeld een auto, een 
boot of een trein. De cursus is ge-
schikt voor meisjes en jongens en 
de prijs is inclusief materiaal. Er 
zijn acht lessen in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Te beginnen op woensdag 19 
september van 16.00-17.30 uur. 
Opgeven via www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Iets verloren 
of gevonden?

Check verlorenofgevonden.nl

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Nieuwe-inwonersdag druk bezocht
Ruim 200 nieuwe inwoners bezochten 
zaterdag 8 september de nieuwe-inwonersdag. 
Burgemeester Astrid Nienhuis heette alle 
inwoners, die het afgelopen jaar in Heemstede 
zijn komen wonen, hartelijk welkom. 
Het doel van deze dag was ontmoeting. 

Ontmoeting met elkaar, de gemeentelijke 
en maatschappelijk organisaties en het 
gemeentebestuur. Nieuwe inwoners leerden 
Heemstede ook op een actieve manier kennen. 
Al fi etsend gingen zij met een gids langs 
monumenten en duurzame projecten.

Controles � etsgebruik op 
weekmarkt Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten van 6.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten 
over het gebruik van fi etsen binnen het 
afgesloten marktterrein. De buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van bureau 
Handhaving gaan daarom weer hierop 

controleren. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fi etsen op de 
markt. Ook fi etsen achter de kramen mag niet 
tussen 6.00 en 18.00 uur.
Voorkom een boete en plaats uw 
(bak- en brom-) fi ets aan één van beide 
uiteinden van de markt. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid.

Dinsdag 2 oktober
Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 2 oktober van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur in het 
gemeentehuis van Heemstede de workshop 

‘Tieners laten meewerken’.  Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In deze 
workshop wordt aandacht besteed aan enkele 
oorzaken van het niet willen meewerken van 
tieners. Waar loopt u precies tegenaan bij 
het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken. 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u uw kind 
stimuleren om mee te werken. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op 
www.cjgheemstede.nl

Op dinsdag 25 september gaan 
medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede fi etswrakken 
verwijderen die zich bevinden in de directe 
omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd. De fi etsen en 
kettingen worden in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fi ets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering 
� etswrakken 
Stationsomgeving

Schade door droogte bijna hersteld
Er is alweer regen gevallen en de herfst hangt 
in de lucht. Toch blijven de gevolgen van de 
lange droogteperiode nog steeds merkbaar. 
De gemeente ontving veel meldingen over 
verzakkingen op voet- en fi etspaden en uitval 
van groen. Daarom is extra inzet gedaan om de 
schade te beperken en/of te repareren.

Aanpak meldingen losse bestrating
Boomwortel gingen door de droogte steeds 
oppervlakkiger op zoek naar water. Het gevolg 
hiervan was dat stoeptegels omhoog gingen 
staan, met het risico op valpartijen. Ook 
spontane verzakkingen in bermen en gazons 

kwamen vaker voor dan normaal. Meldingen 
over dit soort situaties kregen voorrang 
voor reparatie, Deze zijn inmiddels allemaal 
verholpen.
Op fi etspaden met tegels, zoals langs de 
Leidsevaartweg en Sportparklaan, kwamen 
tegels los te liggen en gingen ‘dansen’. Door 
het besproeien van deze fi etspaden met 
slootwater bleef de schade minimaal. 

Omvang schade in het groen pas 
volgend jaar duidelijk 
De gazons zijn na de recente regenval bijna 
helemaal hersteld. Voor bomen en heesters 

is de schade door droogte nog niet helemaal 
duidelijk. 
Veel bomen hebben uit zelfbescherming 
hun blad vroeg laten vallen of zijn al in 
herfstkleuren geschoten. Binnenkort breekt de 
‘echte’ rustperiode voor deze bomen aan. 
Alle jonge en pas aangeplante bomen hebben 
wekelijks van extra gift water gekregen. Toch 
zijn helaas zo’n 20 bomen doodgegaan. Deze 
worden al in de periode november-maart 
vervangen. Dit geldt ook voor beplanting 
waarvan nu al duidelijk is dat deze dood is. 
De totale droogteschade in het groen kan pas 
volgend voorjaar worden bepaald.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg



Het mysterie 
Park4you is 
opgelost
Heemstede - De opzet van het 
vernieuwde tennistoernooi Park-
4you voor de spelers van TV HBC 
is geslaagd. Naast het grote aan-
tal deelnemers is er in de afgelo-
pen week veel strijd geweest in 
de vriendschappelijke wedstrij-
den die de toernooicommissie 
had ingedeeld. 

Heren dubbels, dames dubbels, 
mixen, alles was een verassing 
voor de deelnemers. Het enige 
dat ze wisten was op welke avond 
ze konden spelen omdat ze dat 
hadden opgegeven! 
De strijd was soms heftig.

De hapjes tafel werd verrassend 
veel bezocht na de gespeel-
de wedstrijden net zoals de tap-
pasavond een succes was en ze-
ker voor herhaling vatbaar is. 
Op de laatste dag van het toer-
nooi werd onder grote belang-
stelling om de belangrijkste pun-

ten gestreden en kon de commis-
sie gaan rekenen welk team zijn 
naam op de bokaal mocht zet-
ten. Met DJ Kylian op het overvol-
le terras werd de spanning met 
leuke gezellige muziek op ge-

voerd wie de beker zou winnen. 
De bokaal werd gewonnen door 
‘De Harthitters’. 
Ook de afterparty met Yvonne 
Weijers en Piet Hein Berghoef was 
meer dan geslaagd.

De Park4you winnaars 2018 “De Hardhitters”.

Grote opkomst Open Monumentendag op KIMT
Heemstede - Op Kom in mijn 
Tuin was het afgelopen zondag 
een drukte van belang. 
KIMT was open vanwege Open 
Monumentendag en het was een 
stralende dag!
De opkomst van bezoekers was 
groot en iedere bezoeker kreeg, 
op verzoek, een rondleiding van 
een vrijwilliger en een kopje thee 
van munt of blauwe basilicum. Er 
stond gelukkig ook een heerlij-
ke zelfgemaakte appelcake klaar! 
Bezoekers konden ook zelf bloe-
men plukken en een leuk bosje 
samenstellen. 
De reden dat ‘de tuin’ deelnam 
aan de Monumentendag ligt in 
het feit dat KIMT in het bezit is 
van oude schoolplaten die in het 
tuinhuis hangen.

Zaterdag 22 september is het Bu-
rendag bij KIMT. Een initiatief van 
het Oranje Fonds. Een jaarlijks 
terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren. Het is een dag 
dat je met elkaar iets goeds doet 
voor elkaar en voor de buurt. Er is 
een workshop voor volwassenen 
(een duurzaam alternatief voor 
plastic folie) en de kinderen kun-
nen vogelhuisjes beschilderen 
en dadelbonbons maken. Er zal 
met en voor alle aanwezigen een 
maaltijd worden bereid met pro-
ducten van de tuin.

Aanvang is 14.00 uur. Adres: 
Herenweg 18 Heemstede, tegen-
over het Manpad, ingang Groe-
nendaalse Bos. Zie ook:
www.kominmijntuin.com.

Nordic walking bij
GSV-Heemstede
Heemstede - GSV-Heemstede 
biedt u de mogelijkheid om mee 
te doen met Nordic walking.
Deze vorm van wandelen zorgt 
er voor dat u op een gemakkelij-
ke manier in conditie kunt komen 
en blijven. GSV-Heemstede biedt 
twee cursussen aan, de Easy cur-
sus/wandelgroep.

Deze cursus is speciaal bedoeld 
voor mensen met een (lichte) li-
chamelijke beperkingen en is 
op zaterdagochtend. De eerste 
ochtend is zaterdag 22 septem-
ber en start om 11.30 uur bij het 
GSV Centrum Fr. Schubertlaan 
37 Heemstede. De tweede cur-

sus is de reguliere basiscursus/
loopgroep. In 6 lessen van 1½ uur 
wordt de basistechniek van het 
Nordic walken aangeleerd. Ook 
is er de mogelijkheid om privé-
lessen (bijvoorbeeld voor echtpa-
ren) te volgen. Voor mensen, die 
een cursus hebben gevolgd, is er 
mogelijkheid om aan een loop-
groep mee te doen. Er wordt ge-
lopen in de Amsterdamse Water-
leidingduinen. De eerste wande-
ling is zaterdagochtend 22 sep-
tember en verzamelen is bij het 
GSV Centrum om 8.30 uur.
Info bij: René Reeuwijk,
06-53582295 en
renereeuwijk@gmail.com.

13de Loek Bekkers 
veteranentoernooi bij RCH
Heemstede - Helaas is Loek Bek-
kers niet meer onder ons, maar 
Loek leeft voort in het naar hem 
vernoemde jaarlijkse Loek Bek-
kers veteranentoernooi, dat za-

terdag 15 september georgani-
seerd wordt bij RCH.
De eerste wedstrijden starten om 
13.30 uur. Om vier uur is de �nale 
tussen beide poulewinnaars.

Op de foto van Harry Opheikens is RCH icoon René Evers (en organisator) 
te zien die de tegenstander te snel af is.

Seniorenkoor 
Sing-In gestart
Regio - Seniorenkoor ‘Sing-
in’ viert dit jaar zijn 30-ja-
rig jubileum en tevens is 
een van de zangers van dit 
koor, Joop Willemse, bij aan-
vang van dit seizoen 25 jaar 
lid van het koor. Na jaren-
lang gezongen te hebben 
in een van de locaties van 
Wij Heemstede aan de Lie-
ven de Keylaan, heeft het 
koor dit seizoen een onder-
komen gevonden in thea-
ter De Luifel aan de Heren-
weg in Heemstede. Iedere 
dinsdagochtend van 10.00 
tot 11.45 uur wordt (zittend) 
gezongen uit een aanbod 
van een breed nostalgisch 
repertoire dat bestaat uit 
liedjes in meerder talen: van 
Marco Borsato tot Ramses 
Sha�y, van Louis Armstrong 
tot Frank Sinatra, van ope-
rette tot schlager en meer. 
Voor informatie: Ton Everout 
via de mail, tonenveraev@
gmail.com of 06-40301871. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 24, 2 grote ramen 

met enkelglas vervangen door 
monumentenglas, wabonummer 323441, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Camplaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, 

 ontvangen 27 augustus 2018
- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van 
 3 bomen, wabonummer 324634, ontvangen 

28 augustus 2018
- Kerklaan 15, het plaatsen van luiken, 

wabonummer 324728, 
 ontvangen 30 augustus 2018
- Laan van Bloemenhove 1, het vergroten van 

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 324604, 

 ontvangen 29 augustus 2018
- Roemer Visscherplein, het bouwen van een 

paviljoen, wabonummer 323450, ontvangen 
24 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het wijzigen van de 

voorgevel en het aanbrengen van een 
dakterras aan de achterzijde van de 
bovenwoning, wabonummer 315607 
verzonden 4 september 2018

- Herenweg 9A, het kappen van 
 21 bomen, wabonummer 318879, 
 verzonden 6 september 2018
- Herenweg 21C, het plaatsen van een 

fietsenoverkapping, wabonummer 320363, 
verzonden 3 september 2018

- Herenweg 140, het plaatsen van 
 reclame, wabonummer 302853, 
 verzonden 4 september 2018
- Raadhuisstraat 65A + 67, constructieve 

doorbraak tussen 2 winkelpanden, 
wabonummer 306924, 

 verzonden 4 september 2018
- Van Merlenlaan 17, het kappen van een 

beuk, wabonummer 318648, 
 verzonden 6 september 2018
- Van Merlenlaan 11, het renoveren en het 

uitbreiden van een woonhuis met kelder, 

het wijzigen van de voorgevel en plaatsen 
dakkapellen op de zijgeveldakvlakken, 
wabonummer 306376, 

 verzonden 4 september 2018
- Zandvoortselaan 144, realiseren open 

keuken door verwijdering tussenmuur 
en aanbrengen stalen draagconstructie 
(vervangen kozijn dakkapel is 
vergunningvrij), wabonummer 318058 
verzonden 4 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Amstellaan 17, nieuwe kozijnen en 

voordeur plaatsen aan de voorkant van 
het huis met veranderingen in de originele 
glasindeling, wabonummer 315311, 

 ontvangen 26 juli 2018

- Herenweg 19, wijziging kozijnen 
zuidgevel, wabonummer 315382, 

 ontvangen 27 juli 2018
- Julianaplein 1, het plaatsen van een 

fietsenoverkapping, wabonummer 316513, 
ontvangen 30 juli 30 juli 2018

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

Geweigerde omgevingsvergunning
- Herenweg 115, het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 313483, 
weigering omgevingsvergunning 
verzonden 4 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen




