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Heemstede – Vergane glorie of herfstschoonheid?
Deze uitgebloeide berenklauw is in elk geval decoratief. 
De bruine kleur staat voor verval maar de zaden bieden 
weer toekomst, nieuw gewas in een nog ver weg liggend 
seizoen. Voor de foto is de oude ‘klauw’ heel geschikt:
de allereerste herfstfoto juist op de dag dat dit seizoen 
zijn intrede doet.                         Foto: Marenka Groenhuijzen

 Herfst doet intrede

Vakantiewerkers weer naar huis
Heemstede – Het blijft een bijzonder ge-
zicht: een kudde schapen op een druk-
ke autoroute. In dit geval de Zandvoortsel-
aan. Gelukkig worden ze in het gelid ge-
houden door speciale honden en andere 
begeleiders. De wollige viervoeters namen

deze route afgelopen zondagochtend 18 
september.
Zij liepen richting huis (Aerdenhout) omdat 
hun vakantiewerk in wandelbos Groenen-
daal er op zit.
De foto komt van Klaas Krijnen.

‘Nieuwe gerechtelijke stappen blijven niet uit’

Soap Alverna duurt voort
Heemstede - Er komt maar 
geen einde aan de lang sle-
pende kwestie rondom over-
weg Alverna. Voor- en tegen-
standers van het collegevoor-
stel, om de toegangsweg tot 
het spoor te onttrekken aan 
de openbaarheid, kwamen 
donderdag 15 september 9 
weer inspreken. Er werd niets 
nieuws ingebracht.
Directeur De Vries Van Pro-
Rail kwam met de opzienba-
rende uitspraak dat hij men-
sen tijdens hun vakantie had 
moeten terugroepen om de 
overweg weer te openen. 
Alsof het hier een wereld-
wonder betrof. Op straffe van 
een heel hoge dwangsom 
koos ProRail namelijk eieren 
voor haar geld. Veel inspre-
kers vinden dat de gemeen-
te een slappe houding toont.
Een en ander spitste zich 
vooral toe op de vraag, en 
wat dan? Wel of niet onttrek-
ken heeft gevolgen. De be-
woners van de laan staan in 
de startblokken om te gaan 
procederen. De actievoerders 
zoals de Fietsersbond, Wan-
delnet en de bewoners uit de 
omgeving idem dito.

Wat doet de gemeente? Die 
wacht af wat de raad beslist, 
wacht het kortgeding af dat 
de tegenstanders van afslui-
ten tegen de gemeente heb-
ben aangespannen. Het af-
sluiten door de bewoners 
bleek zonder vergunning te 
zijn gedaan. Wat doet de ge-
meente? Wethouder Hooij: 
“Wij gedogen deze situatie.” 
Het hek bleek ook nog eens 
op een stukje grond van Pro-
Rail te staan. Volgens de be-
woners van de laan was Pro-
Rail hiermee akkoord ge-
gaan, al wist de directeur van 
niets. Tijdens de komende 
rechtszaak in oktober wordt 
slechts gevraagd of de ge-
meente gaat optreden tegen 
het geplaatste hek door de 
bewoners van de laan. Uit-
sluitsel over de status van de 
Laan van Alverna komt dan 
niet ter sprake. 
De commissie ‘beroep en 
bezwaar’ had eerder deze 
maand ook al een uitspraak 
gedaan. Zij concludeerde 
dat er geen feiten zijn aan-
gedragen om de weg aan 
de openbaarheid te onttrek-
ken. Dat de schriftelijke uit-

spraak van de commissie niet 
bij de raadsleden terecht was 
gekomen bevreemdde Leen-
ders (VVD). Het college niet 
want de politiek is ‘geen par-
tij’ in deze. 
Het woord veiligheid werd 
regelmatig in de mond ge-
nomen. Natuurlijk is er al-
tijd gevaar als je de weg op 
gaat. De statistieken wijzen 
uit dat ongelukken met voet-
ganger en fi etsers bij onbe-
waakte overgangen zelden 
voorkomen. De VVD is groot 
voorstander van afsluiting. Of 
dat strookt met hun opvatting 
dat burgers zelf verantwoor-
delijkheid dragen is maar de 
vraag. De kaarten lijken in de 
raad intussen geschud. VVD 
en CDA zijn vóór afsluiting; 
de rest is tegen, met uitzon-
dering van één raadslid van 
D66 en één van HBB. 
Door de vele insprekers en de 
oeverloze discussie in de raad 
werd de tweede termijn ver-
daagd naar de raadsvergade-
ring van 29 september. Wat de 
uitspraak van de raad ook zal 
zijn het komt zeker tot nieuwe 
gerechtelijke stappen. 
Eric van Westerloo
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niet meer als winkel in ge-
bruik. Op de nufoto van Har-
ry Opheikens van september 
2016 zit Valkenburgerlaan 44 
achter de boom, het pand 
met de witte lamellen.
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 opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

COLOFON
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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 25 september 
Gemeentezondag 
Trefpunt, Bennebroek: 10u.
gezamenlijke dienst, ds. A. 
Molendijk. Crèche (tot 4 jr) 
en Kinderkring (4 tot 12 jr)

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 26, Val-
kenburgerlaan 26, Valken-
burgerlaan 44. Zo heeft de 
omnummering gelopen, al-
dus de Gemeente. Sinds 
1949 heeft het pand dus nr. 
44. Nummer 46 en 44a zijn 
woonhuizen, al is nummer 44 
thans ook bewoond.
De toenfoto is een helaas niet 
zo geweldig detail uit een an-
sichtkaart, waar het middel-
ste pand nummer 44 is.
Op 28 september 1927 wordt 
er in het Haarlems Dagblad 
voor Valkenburgerstraat 26 
een fl inke dagdienstbode ge-
vraagd, toen nog niet echt 
een winkel.
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 24 juli 1931 ad-
verteert de Firma Spruiten-
burg (Valkenburgerlaan 26) 
met: “Alle dames zijn het 
eens dat zij in een Speciaal-
zaak prettiger en voordeeli-
ger koopen. Daarom dus al-
len naar de koffi e- en thee-
handel van de fi rma Sprui-
tenburg. Bovendien wordt op 
1 gld. Winkelwaar vrijdag en 
zaterdag 1 bus poederchoco-
lade gratis verstrekt.”
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 3 november 
1933 zien we dat Radio-Ma-
gazijn ‘Ostra’ zijn zaak van de 
Camplaan 1 verplaatst naar 
Valkenburgerlaan 26.
Grappig is dat er in de Heem-
steedsche Courant van 21 
december 1934 het radio-
magazijn adverteert voor: 
“Petroleum gaskachels – 
zuinig-reukloos-gemakke-
lijk koken-verwarming”. In 
het adressenboek van 1 ja-
nuari 1940 zit het radio-ma-
gazijn daar nog steeds. Op 1 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (6)

januari 1942 lezen we in het 
Heemsteedse Adressenboek 
dat de ‘Graaf’s meubelstof-
feerderij’ zijn intrek heeft ge-
nomen op (nog steeds) Val-
kenburgerlaan 26.
In het HD van 28 mei 1951 
een rectifi catie van prijzen 
bij de fa. Trossèl. Een 2-per-
soons Engels ledikant met 
gezondheidsmatras kost 
slechts (zouden we nu zeg-
gen) fl . 55,60. De heer Trossèl 
vertelt dat ze in 1950 op de 
Valkenburgerlaan 44 zijn be-
gonnen tot aan de pensione-
ring van de heer Trossèl.
In een advertentie van 4 ju-
ni 1960 (Haarlems Dagblad) 
vraagt fa. Trossèl een ‘fl in-
ke zelfstandige jongeman of 
vrouw’ voor de administratie. 
In het Heemsteeds adressen-
boek van 1 januari 1971 lezen 
we de advertentie ‘Trossèl In-
terieurverzorging en Bed-
denspecialist’. In 1987/1988, 
na de pensionering van Tros-
sèl wordt het pand verhuurd 
aan ‘Mascini Makelaardij’, die 
er ongeveer 20 jaar heeft ge-
zeten. Voor de aanpassing 
van de winkelpui zien we bij 
de gemeente Heemstede de 
daarvoor ingediende bouw-
tekening. Het pand is thans 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 25 september, 
10.00 uur Ontmoetings-
dienst o.l.v. Connie en
Richard Hofstee

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 25 september, 
10:00 uur.
Voorganger Ds. B.C. Hel-
mers (Velsen)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 25 september, 
Startzondag, gez. met 
Heemstede, 10.00 uur, Ds. 
A. Molendijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 25 september om 
10.00 uur
Ds. M. van Duijn.

Na de dienst koffi edrinken 
het Jagershuis.

www.pknbennebroek.nl                     





Arno Koek in boekenpanel

DWDD met Heemsteeds tintje
Heemstede – Met in-
gang van het nieuwe sei-
zoen maakt Arno Koek deel 
uit van het boekenpanel van 
het tv-programma ‘De We-
reld Draait Door’. De eige-
naar van boekhandel Blokker 
deed met succes auditie. Sa-
men met vakgenoten Manda 
Heddema, Brecht Russchen 
en Lenneke de Ruijter werd 
hij geselecteerd uit 18 kan-
didaten die maandelijks hun 
favoriete boek kiezen, en het  
boek van de maand, voor de 
komende twee seizoenen. Ze 
zijn een mooie mix volgens 
Koek, twee mannen en twee 
vrouwen van twee genera-
ties. Inmiddels is het panel 
volop bezig met de voorbe-
reidingen van de eerste uit-
zending. “De kennismaking 
met Matthijs van Nieuwkerk 

en het redactieteam was heel 
hartelijk”, vertelt Arno. “We 
werden bij de eerste meeting 
met een hartelijk applausje 
ontvangen en ze laten mer-
ken dat ze blij met ons zijn. 
Matthijs van Nieuwkerk ken-
nen we natuurlijk als een 
snelle prater, maar buiten 
de uitzending is hij heel ont-
spannen. Verder is de selec-
tieprocedure van de boeken 
helemaal aan ons. Wij krij-
gen de vrije hand en zo moet 
het natuurlijk ook.” Om tot 
een goed oordeel te komen 
moet het panel zoveel moge-
lijk nieuw uitgebrachte Ne-
derlandstalige boeken lezen. 
Koek: “En lezen is uren ma-
ken en dus gaat er veel tijd in 
zitten, zo’n 50 uur per maand, 
hoorden we van eerdere pa-
nels. Omdat het onmoge-

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld organiseert op woensdag 28 sep-
tember de maandelijkse inloopavond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur binnenlopen en  
vragen stellen. Belangstellenden worden ontvangen  met 
koffi e in de toonzaal, waar ook de uitgebreide collectie 
gedenktekens, urnen en assieraden te bekijken is.

Herfstwandeling
Maar Westerveld organiseert nog meer. Zo kan men op 
zondag 9 oktober deelnemen aan een bijzondere wan-
deling. 
Deskundige gidsen begeleiden de wandelaars over het 
prachtige terrein en vertellen de verhalen achter de mo-
numenten. Tijdens de rondleiding bezoekt het gezelschap 
ook een deel van het monumentale crematoriumgebouw. 
De wandelingen starten om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 
uur, iedereen is welkom. Meer informatie op:
www.bc-westerveld.nl.

lijk is ze allemaal uit te lezen, 
hebben we de afspraak ge-
maakt na de eerste 50 pagi-
na’s in overleg te gaan. Ver-
volgens nomineren we alle-
maal een boek waar we en-
thousiast over zijn. Maar 
we moeten ook enthousi-
ast zijn over elkaars keuze 
en dat resulteert tot de uit-
verkiezing van het boek van 
de maand.” Omdat ‘De We-
reld Draait Door’ live wordt 
uitgezonden is het boeken-
panel op de uitzenddag ge-
bonden aan een strak sche-
ma. Vanaf 17.00 uur komen 
ze samen op de studioloca-
tie van de Westergasfabriek 
in Amsterdam voor een klei-
ne repetitie en een gezamen-
lijke maaltijd. En dan gaan de 
camera’s aan. Is ons Heem-
steeds panellid al nerveus? 
“Eigenlijk ben ik relaxt, maar 
toch ook met een beetje ge-
zonde spanning.” Wat maakt 
een roman wat Koek betreft 
tot een topper? “Ten eerste 
moet het goed geschreven 
zijn en verder moet ik me er 
in kunnen verliezen, zodat je 
er helemaal ingezogen wordt. 
Belangrijk ook vind ik dat 
een boek je op een bepaal-
de manier kan verrijken en je 
brengt tot nieuwe inzichten. 
Het leuke is dat ik er straks 
met mijn neus bovenop zit. 
Vroeger bekeek ik de verkie-
zing van het DWDD boek van 
de maand met mijn laptop op 
schoot om snel bij te kunnen 
bestellen. Nu weet ik al wat 
het gaat worden.”

De eerste uitzending van 
De Wereld Draait Door 
met het boekenpanel is 
op dinsdag 27 septem-
ber om 19.00 uur op NPO1.                                                                                              
Mirjam Goossens

Else-Marie van den Eeren-
beem.

Lezing ‘liefde, leed en loyaliteit na verlies’
Regio - Else-Marie van den 
Eerenbeemt, familiethera-
peut en publicist, spreekt op 
uitnodiging van Brokking & 
Bokslag op maandag 3 ok-
tober in de Remonstrantse 
kerk in Haarlem. Haar lezing 
begint om 20.00 uur. Wie er-
bij wil zijn is vanaf 19.30 uur 
welkom, de entree bedraagt 
7,50 euro. Het kerkgebouw 
vindt u op de hoek van de 
Prins Hendrikstraat 2, Oran-
jekade 1 te Haarlem.
Het thema van de lezing is 
‘liefde, leed en loyaliteit’. Na-
bestaanden mogen van een 
uitvaartbegeleidster ver-
wachten dat alle nabestaan-
den recht wordt gedaan. 
Maar dat is niet altijd het ge-

val: bijvoorbeeld als het gaat 
om familieleden uit een vorig 
huwelijk die geen rol mogen 
vervullen tijdens de plechtig-
heid.

Else-Marie van den Eeren-
beemt is bekend als familie-
therapeut en publicist. Zij is 
in brede kring bekend door 
televisieoptredens, colleges, 
lezingen en interviews. Ze is 
o.a. schrijfster van de boeken 
‘De Liefdesladder’ en ‘Wie 
krijgt de gouden armband 
van moeder?’. 

Aanmelden geschiedt via:
info@brokkingenbokslag.nl
of 023-5310238.
Tijdig reserveren is belangrijk 

omdat er maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar 
is voor deze lezing.

Winkelen in Bennebroek
In Bennebroek, in het deel waar ik woon, zijn er tal van mo-
gelijkheden om te winkelen. Met andere woorden, daar is 
Albert Heijn. Dat is een prima winkel. Maar wij kunnen daar 
niet altijd vinden wat we nodig hebben om te koken. Bij-
voorbeeld het vlees, ook de kip, is niet ‘halal’. Dat betekent 
dat het dier niet door een elektrische schok maar door een 
snee met een mes overlijdt.
Sommige groenten zijn essentieel in onze voeding. We
gebruiken  grote hoeveelheden, zoals peterselie, munt 
en verschillende kruiden die gewoonlijk in kleine bakjes 
worden aangetroffen in Nederlandse  winkels, zoals AH. 
Dat maakt het ook duur. Daarom gaan wij naar Haarlem, 
Heemstede of Hoofddorp om deze spullen te kopen. Turk-
se of Marokkaanse winkels verkopen wat wij nodig hebben. 
U begrijpt dat wij een minimaal inkomen hebben.
Ook voor kleding en huishoudelijke artikelen, zijn we ge-
dwongen om naar Hoofddorp te gaan om ze goedkoop te 
kopen. U kent die winkels wel, denk ik. Of juist niet.
Dus we maken een boodschappenlijst voor een keer naar 
Hoofddorp en twee keer per maand naar Haarlem. Dit 
vraagt om een goede planning.
Ik geloof niet dat integratie van ons vraagt    om al onze 
gewoonten in voeding, kleding en winkelen te veranderen, 
maar we proberen van beide culturen het goede te behou-
den. In Syrië eet men om 21.00 uur. Om 18.00 uur komt 
het sociale leven op gang. Winkelen, boodschappen doen,
buiten zitten, vrienden en buren ontmoeten, alles. Maar in 
Nederland gaat alles om 18.00 uur juist dicht.
Bennebroek is een mooi dorp met een Nederlandse be-
volking van meer dan 99 procent . De 1 procent buitenlan-
ders past zich aan. Als ik buiten zit, komt er niemand langs. 
Maar er is goed nabuurschap. Het zijn vriendelijke mensen 
en ze willen ons helpen, zelfs als 
we er niet om vragen.
Oh ja, bij mij in de buurt is ook een 
Gall en Gall, maar die heeft geen 
goede klant aan ons.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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Teestie: laten we vandaag vieren

Koffie-en lunch café vernieuwd
Heemstede – Al zeven jaar is 
Teestie bij station Heemstede 
Aerdenhout voor veel trein-
passagiers hun eerste station 
om even binnen te lopen voor 
de ochtendkoffie. Kan al van-
af zes uur, want LInda Jansen 
is een vroege vogel. Sommige 
slimme klanten nemen soms 
een  appeltaartje mee om op 
het werk te  kunnen trakte-
ren. Want Linda maakt we-
reldberoemde appeltaartjes 
en die slimme klanten we-
ten dat. Daar scoren ze mee. 
Maar Linda vond eigenlijk 
de inrichting wat ‘cafetaria-
achtig’. Niks mis mee maar 
het kon wat gezelliger. Voor 
de snelle hap bleven de ho-

ge stoelen wel staan, maar 
er kwamen stoeltjes uit de 
schoolklas en kleine houten 
tafeltjes, ook uit de jaren vijf-
tig waar nu geen inktpotjes 
meer in zitten, maar je kan 
ze er zo bij denken. De zwar-
te wand lijkt op het school-
bord, waar juf wijsheden op 
heeft geschreven. Lees zelf 
maar of gebruik de wand bij 
je selfie! Ook de vloer is ver-
nieuwd, hout, dat doet warm 
aan. Linda voelt zich daar nu 
helemaal happy, veel klanten 
maken leuke complimenten. 
Nou de kaart nog. Ze wil uit-
breiden met soepen, salades, 
luxe broodjes en taarten. Sla-
ger Bood van de Zandvoort-

selaan levert het beleg, altijd 
lekker. Met die goede koffie 
en thee en de zelfgemaakte 
zoetigheden kan bij Teestie 
een goede high tea gegeven 
worden en is de ruimte leuk 
voor partijtjes. Linda heeft 
de huiskamer van het stati-
on lekker op smaak gemaakt, 
kom maar proeven.

Maandag tot en met vrijdag 
van zes tot vijf, straks ook op 
zaterdag open. Linda heeft 
een website voor bedrijven 
die er hun lunches kunnen 
bestellen. Kunnen particulie-
ren ook doen!
Kijk maar op: www.teestie.nl.
Ton van den Brink

Heemstede - Het is Burendag op zaterdag 24 septem-
ber. Kom In Mijn Tuin (KIMT) doet dit jaar weer mee. De 
tuin is geopend van 14.00 tot 17.00 uur en belangstellen-
den zijn welkom. Het adres is Herenweg 16 te Heemstede 
(in het Groenendaalse Bos, ingang tegenover Manpad).
 Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt. KIMT gaat met elkaar een 
appelboom, diverse gewassen en struiken planten.
Kinderen die met hun ouders/grootouders meekomen 
kunnen bloemschikken en de vrijwilligers krijgen een ge-
zamenlijke maaltijd aangeboden, bereid met de groenten 
uit de moestuin. Kom gezellig langs om mee te helpen of 
gewoon te kijken op 24 september.
Informatie op www.kominmijntuin.com.

Burendag KIMT

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Handgemaakte kunstboekjes in 
een luciferdoosje
Regio - Al meer dan een 
eeuw trekt Bergen (Noord-
Holland) een verscheiden-
heid aan kunstenaars. Schil-
ders, beeldhouwers, fotogra-
fen, schrijvers en musici vin-
den tot op de dag van van-
daag hun inspiratie in het 
dorp, de omliggende natuur 
en landschap. Op 9 oktober 
verschijnen de eerste Match-
Boox over ‘Kunst in Bergen’. 
Vier handgemaakte leporello 
boekjes in een luciferdoos-
je, over bouwkunst, schilder-
kunst, literatuur, fotografie en 
andere kunsten in Bergen. De 
box is voorzien van een prak-
tische plattegrond zodat de 
lezer kan zien welke kunste-
naar waar woonde en werk-
te. Zo bieden deze vier unie-
ke MatchBoox elke lezer het 

handvat voor nieuwe ontdek-
kingen in het kunstenaars-
dorp.
De vier MatchBoox boekjes 
zijn een productie van Bob 
Polak (tekst), Elisa Pesapa-
ne (tekeningen) en Yolan-
da Huntelaar (vormgeving). 
Meer informatie op:
www.matchboox.com.
Op zondag 9 oktober is er 
bij Galerie Rogier Jonk, Plein 
7, Bergen een presentatie 
(14.30-16.00 uur).

Veiling voor de vleugel
Heemstede –  De  verbou-
wing van de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein ligt al-
weer een jaar achter ons. De 
renovatie van het eeuwenou-
de gebouw met concertzaal 
was noodzakelijk om te vol-
doen aan de eisen van van-
daag. De kerkzaal heeft een 
prachtige akoestiek en is re-
gelmatig het decor van le-
zingen en concerten, onder 
meer van de Stichting Podia 
Heemstede. Bij het renovatie-
plan hoorde tevens de aan-
schaf van een (tweedehands) 
Steinway vleugel. Hoewel de 
Fancy Fair destijds een aardig 
bedrag heeft opgebracht en 
middels gulle giften, is er nog 
een gat in de begroting van 
de aanschaf van deze con-
certvleugel. Volgens Grieta 
Mensing en Co Hoogendijk 
van de speciale commissie is 
ongeveer tweederde van het 
aanschafbedrag binnen. Met 
een dienstenveiling hopen ze 
het gat te dichten.
Wat houdt dat in, een dien-

stenveiling? Grieta Mensing: 
“Wij vragen de mensen een 
dienst of een activiteit aan te 
bieden die ze zelf leuk vinden 
om te doen voor een ander. 
Deze ‘service’ wordt ter vei-
ling aangeboden en het be-
drag komt ten goede aan de 
vleugel.”
Volgens de leden van het 
voorbereidingscomité zijn 
er inmiddels al een twintig-
tal binnen, maar wordt ge-
streefd naar zo’n zestig dien-
sten of activiteiten.
Waaraan moeten we den-
ken? Co Hoogendijk: “Wij la-
ten iedereen vrij om iets aan 
te bieden wat bij hen past. Ie-
mand gaat bijvoorbeeld een 
taart bakken voor een gele-
genheid naar keuze. Verder is 
er een aanbod van een taxi-
rit voor maximaal 4 personen 
van en naar Schiphol, zelfs 
als dat in de kleine uurtjes 
plaats zou vinden. Je kan ook 
denken aan een workshop 
tekenen of schilderen en er 
is een persoon die een ge-

legenheidsgedicht maakt bij 
een huwelijk, verjaardag of 
jubileum. Het gaat erom dat 
je plezier beleeft aan de acti-
viteit. Laat gerust de fantasie 
de vrije loop of doe iets waar 
je goed in bent.”
Wie spreekt het comité aan? 
Grieta Mensing: “Iedereen in 
Heemstede en omgeving die 
het doel een warm hart toe-
draagt. Met name natuur-
lijk de concertbezoekers die 
kunnen genieten van het pia-
nospel van de prachtige vleu-
gel. Wij organiseren al jaren 
maandelijkse theeconcer-
ten die in principe gratis toe-
gankelijk zijn en waarbij ie-
der naar draagkracht mid-
dels een schaalcollecte na 
afloop iets kan bijdragen. Ie-
dereen is daarbij welkom en 
we schenken na afloop koffie 
en thee met zelfgemaakt ge-
bak voor een vriendelijk prijs-
je. Ook dat is een van de vele 
sociaal-culturele functies van 
de kerk waarbij veel vrijwilli-
gers betrokken zijn.”

Op zaterdag 5 november van 
11.00 uur – 15.00 uur vindt 

de veiling plaats in de Ou-
de Kerk. Enkele welbeken-
de personen hebben zich in-
middels bereid getoond om 
als veilingmeester op te tre-
den. En natuurlijk is iedereen 
van harte welkom om mee te 
bieden op een van de aange-
boden d iensten.                                                                                  

Aanmelden van diensten kan 
via de website van de Stich-
ting de Oude Kerk te Heem-
stede (stOK):
www.oudekerkheemstede.nl 
en via de aanmeldingsfor-
mulieren in het raadhuis van 
Heemstede.   
Mirjam Goossens
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Voorproefjes Beatles, jazz en magisch 
spel van Podia smaken naar meer
Heemstede – De harten van 
alle bezoekers werden afge-
lopen zondag tijdens de vrij 
toegankelijke middag in de 
Luifel die Podia Heemstede 
organiseerde, direct gestolen 
door een optreden van Ida 
van Dril die in een perfect sa-
menspel met digitale theater-
techniek het geheim van de 
Samurai vertelt. 
Op een wit vlak verschijnt de 
vlinder die in de Japanse ver-
haalkunst de wind een ver-
haal laat vertellen in een op-
komende witte wereld van de 
winter. Een magisch spel van 
licht en donker waar in eeu-
wenoude thema`s angst en 
moed Koko op zoek is naar 
zijn moeder. Zijn vader leert 
hem te vechten tegen Nin-
ja’s, daar komt de kreet ‘Tjak-
ka’ vandaan, de vos leert hem 
vluchten, maar wat is het ver-
standigste? Deze voorstel-
ling is op 18 december in De 
Luifel, voor iedereen vanaf 6 
jaar.

Elke Vierveijzer 
Kleinkunsttalent Elke Vier-
vijzer zingt op 4 oktober, met 
aan de vleugel Michiel Wet-
zer, een selectie uit de mooi-
ste liederen van één man die 
de kunst van het lied als geen 
ander verstond: Maarten van 
Roozendaal. Niet om te ver-
vangen, maar om de liederen, 
zoals hij die zelf selecteerde 
vlak voor zijn dood, levend te 
houden. Van ‘Alsof er niets is 
gebeurd’ tot ‘Het te late ein-
de’ en van ‘Mooi’ tot ‘Red mij 

niet’. Mooi, mooi. Om te jan-
ken zo mooi!

De Beatles
Zelfs op een harmonium dat 
Piet Hulsbos op een fancy fair 
ooit kocht voor honderd gul-
den kun je de Beatles spe-
len, als je maar op de peda-
len blijft trappen. De organist 
van de Oude Kerk, Piet Huls-
bos begeleidde Jaap Stork 
die op een wat duurdere 
Steinwayvleugel de toon zet-
te met een improvisatie van 
Louis van Dijk. Piet noteerde 
elke noot zorgvuldig vanaf de 
lp ‘Louis van Dyke plays Len-
non-McCartney’, 1970. Het 
publiek werd ingeschakeld. 
“Luister naar de intro’s! Gera-
den werden Lady Madonna, 
In My life met commentaar 
van James Bond vanaf een 
brocante stereoset, Mr.Kite, 
Love me do met de mondhar-
monica heel origineel begon-
nen en Eleanor Rigby. 
Verrassend nieuws van de 
Beatles kunt u verwachten 
op 2 april in de Oude Kerk als 
de Heemsteedse Beatlewe-
tenschapper Flip Hammann 
vertelt over deze klassie-
ke popsterren. Hij weet zelfs 
hoeveel suikerklontjes moe-
der Lennon in de koffi e van 
John deed. 

Myriam West
Myriam speelde al heel jong 
piano, Nina Simone was haar 
grote heldin. Ze studeerde 
jazz en zang aan tet conser-
vatorium in Amsterdam en 

verbleef een half jaar op het 
conservatorium in New Or-
leans waar ze jazz, blues, 
swamps en zon vond. Inspi-
ratiebronnen te over natuur-
lijk, in die beroemde muziek-
stad. Zo stond ze daar on-
der meer met jazzlegende El-
lis Marsalis op het podium. 
Zondagmiddag zong ze en-
kele songs met begeleiding 
van Jasper van Dam op trom-
pet. Op 22 april treedt zij op 
in de Oude Kerk samen met 
songwriters Yorick van Nor-
den en Elisabeth Simonian. 
Van Haarlemse bodem, bit-
terzoete aanstekelijke deun 
en absolute veelzijdigheid in 
een prachtige akoestiek. 
Even doorbladerend in het 
fraaie programmaboekje zie 
je dat Adriaan Bruin als pro-
grammeur veel fantastische 
voorstellingen heeft binnen 
weten te halen. Voorzitter van 
Stichting Podia Heemstede 
Erik Groot dankte vooral het 
publiek, de gemeente, ar-
tiesten en zeker ook de der-
tig vrijwilligers. Heemstede 
vindt in de Oude Kerk en the-
ater De Luifel ook dit seizoen 
een geweldig mooi cultureel 
seizoen. Het publiek vond 
het allemaal prachtig en nam 
nog  met smaak een lekker 
hapje, spontaan aangebo-
den door Kees Heger van de 
1e Aanleg. De jazzband van 
Remy van ‘t Hoff, ze kennen 
elkaar van het conservatori-
um, speelde hun lekkere jazz 
standards en klassieke jazz.
Ton van den Brink 

Ida van Dril.

Ieder mens heeft twee levens... 
Het tweede begint wanneer je beseft 
dat je maar één leven hebt (Confucius)
Heemstede - Na een lang 
huwelijksleven raken levens-
patronen steeds meer inge-
sleten. Je merkt dat je iets 
mist en je vindt het moei-
lijk om dat onder woorden te 
brengen en te bespreken met 
je partner.

Een mediator kan je helpen 
om te ontdekken wat voor jou 
belangrijk is in deze fase van 
je leven. Zij is getraind om 
het gesprek in goede banen 
te leiden en kan er voor zor-
gen dat jullie positief en res-
pectvol met elkaar kunnen 
spreken en naar elkaar kun-
nen luisteren. Zij zorgt ervoor 
dat je in vertrouwelijkheid en 
onder geheimhouding kunt 
vertellen wat je dwars zit en 

samen met je partner kunt 
onderzoeken hoe je wen-
sen voor de toekomst gere-
aliseerd kunnen worden. Sa-
men, gedeeltelijk samen of 
geheel apart.
De afspraken die worden ge-
maakt kunnen worden vast-
gelegd in een mediation-
vaststellingsovereenkomst.
Tijdens een mediation is het 
belangrijk dat je een ‘klik’ 

hebt met de mediator. Het 
zorgt ervoor dat je je snel ver-
trouwd voelt en je samen met 
de mediator sneller tot de 
kern van het confl ict kunt ko-
men. Een snelle afwikkeling 
van het mediationproces be-

tekent ook dat de kosten voor 
de mediation beperkt kunnen 
blijven.

Ria Dekker is MfN-register-
mediator. Alleen mediators 
die gekwalifi ceerd en erkend 
zijn door de Stichting Kwali-
teit Mediators (SKM) mogen 
deze titel voeren.
Tijdens een vrijblijvend infor-
matief gesprek met haar kun 
je ervaren of mediation bij 
jouw situatie past. Bovendien 
biedt zij een kosteloze eerste 
mediation-sessie aan.

Meer informatie vind je op 
www.riadekkermediation.nl.
Maak een afspraak via:
06-30992933 of
info@riadekkermediation.nl.

Ria Dekker.

Column 

Een brief
van de postbode

Wat uw postbode
allemaal (niet) van
u weet

Ik weet niet of u het een op-
luchting vindt of een tegen-
valler, maar ik weet hoege-
naamd niets van u. Niet via 
uw post in ieder geval. Want 
niet alleen gaat uw post mij 
niets aan, maar ik heb ook 
wel wat anders te doen dan 
uw kaartjes te lezen, of te 
kijken waar uw post vandaan 
komt. Ik ben namelijk druk
bezig, en wel met die post 
netjes aan u te bezórgen.
Dus weet ik alleen wat u mij 
zelf vertelt. En verder bijvoor-
beeld dingen als dat Sem ja-
rig is als de appels rijp zijn. 
Sem woont namelijk vlakbij 
de appelboom en haar vader 
heeft daar ooit een ladder 
voor me neergezet om ap-
pels te plukken. En toen heb 
ik er ook nog wat geplukt 
voor haar verjaardagstaart.
Vandaar. Én ik zie het direct 
als u een voortuin aan het 
maken bent (of dichtlegt, 
maar daar hebben we het 
natuurlijk niet over).
Maar op uw post zie ik ei-
genlijk nooit wat. Alleen, 
dat moet ik toegeven, re-
gistreer ik onwillekeurig 
uw ‘envelop-boodschap-
pen’. Vooral die met spel-
fout. Bijvoorbeeld op pakjes: 
VOOR JOUW! of ‘VOOR DE
JARIGE JOP’. 

Nou zijn spelfouten natuur-
lijk geen zonde. Veel belang-
rijker is die blijde kreet. Het 
is toch fi jn dat een tastbaar 
kaartje of een pakje tegen-
woordig meer en meer ge-
bruikt wordt ten teken van 
‘we hebben ons hier niet 
vanaf gemaakt met een 
simpele computerhandeling. 
Nee, wij doen moeite voor 
jou’. Hartverwarmende post 
is dat. Dus u kunt mij iede-
re verjaardag een pakje met 
‘Voor jouw!’ of ‘Voor de jari-
ge Jop!’ erop sturen. En dan 
zal ik nooit zeggen: “Dank je 
wel, maar jouw moet zonder 
–w” of: “Jop schrijf je met 
een –b, en ik ben trouwens 
een ‘jarige Jet’, want ik ben 
een meisje.” 
Hier in dit stuk-
je doe ik dat wel. Maar
alleen om aan te geven wat 
ik nou eigenlijk als postbo-
de zoal over u te weten kom.
Via uw post dan. Ongeveer 
niets dus.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk
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Heemstede - Afgelopen 
week is bekendgemaakt 
door ‘de Dopper’ uit Haar-
lem dat ‘De Roos’ in Heem-
stede de etalagewedstijd 
met het thema #bethemes-
senger heeft gewonnen!
De Roos is verkooppunt 
van het eerste uur en heeft 
al heel veel duurzame wa-
terflessen verkocht.
Toen twee maanden ge-
leden de wedstrijd begon 
vonden ze het bij de Roos 
een goede gelegenheid om 
weer eens extra uit te pak-
ken in samenwerking met 
hun etaleuse Paulien Pan-
nekoek.
Plannen werden gesmeed, 
Doppers ingeslagen, prints 
en ontwerpen gemaakt et 
voilà, het resultaat mag er 
zijn.
 Niet alleen de verkoop 
van De Dopper flessen en 
doppen is belangrijk, ook 
het uitdragen en versprei-
den van de boodschap dat 
duurzaamheid een belang-
rijk thema is.
Inmiddels is de Dopper een 
bekend fenomeen gewor-
den en zijn de waterflessen 
niet meer weg te denken 
van schoolplein, kantoor 
of hockeyveld. De enor-
me bergen pet-flessen die 
er in de afvalberg verdwij-
nen moet simpelweg klei-
ner worden.
Kraanwater is in Nederland 
overal prima drinkbaar dus 
is er eigenlijk geen reden 
om wegwerpflessen te ko-
pen.

De Dopper heeft een lek-
vrije, duurzame en super 
gebruiksvriendelijke water-
fles in de wereld gezet en 
als de fles al niet het ver-
schil maakt moet de bood-
schap in ieder geval de 
consument aan het den-
ken zetten! Niet voor niets 
was #bethemessenger het 
thema van de etalagewed-
strijd!
 
De Dopper waterfiets komt 
naar De Roos vulpenspeci-
aalzaak in Heemstede. Op 
vrijdag 7 oktober (vooraf-
gaand aan de dag van de 
duurzaamheid in Heemste-
de!) staat de Dopper water-
fiets voor De Roos. Koop je 
die dag een Dopper bij de 
Roos, dan kunnen ze de 
Dopper bij de waterfiets 
gevuld krijgen met een su-
percoole Watercocktail. Dit 
is een non-alocholische 
cocktail gebaseerd op wa-
ter. Samen met de fabu-
lous shakerboys heeft de 
Dopper een Watercocktail-
boekje ontwikkeld, en dit 
boekje krijgt de consument 
dan ook bij de aankoop van 
de Dopper er nog extra bij. 
De Dopper waterfiets staat 
bij de Roos op vrijdag-mid-
dag van 13.00 tot 17.00uur. 

Bij JUUL naast de Roos 
kan je altijd terecht om je 
Dopper GRATIS te vullen 
met water! In het creatie-
ve atelier achter in de win-
kel is zelfs een tappunt op 
kindvriendelijke hoogte.

Vlooienmarkt in Heemstede
Verkoopwaar voor een schijntje
Heemstede - Zondag 25 
september kunnen belang-
stellenden urenlang snuf-
felen op de vlooienmarkt 
in sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 
16 in Heemstede. Van 9.30 
tot 16.00 uur zullen die dag 
ruim 100 deelnemers hun 
verkoopwaar, al dan niet voor 

een schijntje, aanprijzen. De 
toegang tot de vlooienmarkt 
bedraagt 2,50 euro per per-
soon (kinderen tot en met 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben vrij entree).
Voor meer informatie:
organisatieburo MIKKI,
0229-244739 of  244649.
Of: www.mikki.nl.

Kikker vangt 
vlieg

Heemstede - Bij de Knut-
selclub van WIJ Heemste-
de kunnen kinderen lek-
ker met hun handen bezig 
zijn en mooie dingen ma-
ken! Knutseljuffen Rena-
te en Mariëlle verzinnen 
leuke en originele knut-
sel ideeën. Op woensdag 
28 september gaan ze een 
kikker maken die probeert 
een vlieg te vangen.

De club komt bijeen van 
13.30 tot 15.00 uur in de 
Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 5,- euro. 
Van tevoren aanmelden: 
023-548 38 28.

Heemstede - Home 
Instead Thuisservice helpt 
met de training ‘Demen-
tie Vriendelijke Omgeving’ 
senioren met dementie uit 
een maatschappelijk isole-
ment te houden.De training 
is geschikt voor bedrijven 
en publieke instellingen.
Uit onderzoek blijkt dat 
een belangrijk bijkomend 
gevolg van dementie is 
dat mensen in een  maat-
schappelijk isolement ko-
men. Een bezoekje aan een 
winkel of bijvoorbeeld het 
gemeentehuis kan voor ie-
mand met dementie erg 
stressvol zijn. Besluite-
loosheid, het herhalen van 
woorden en boosheid kun-
nen leiden tot onbegrip bij 
winkel- of baliepersoneel. 
Veel mensen weten niet 
hoe ze hiermee om moeten 
gaan en zo ontstaan onno-

dige communicatieproble-
men, wat de situatie alleen 
maar verergert.
Home Instead Thuisservice 
heeft een specifieke trai-
ning ontwikkeld voor per-
soneel van bedrijven en 
openbare instellingen als 
bijdrage aan deze cam-
pagne. Er wordt geleerd 
hoe om te gaan met ge-
dragskenmerken van de-
mentie, zodat iemand zich 
meer veilig en op z’n ge-
mak voelt. Home Instead 
biedt deze training in de 
vorm van een workshop 
kosteloos aan, aan geïnte-
resseerde bedrijven en in-
stellingen. In Heemstede is 
Home Instead Thuisservice 
gevestigd aan de Cruqui-
usweg 1. 

Tel. 023 82 00 392,  
www.homeinstead.nl

Prettig en veilig in een 
dementievriendelijke omgeving 

‘Voilà, het resultaat mag er zijn’

De beste Dopper-etalage
van Nederland bij De Roos

Appeltaart voor managers
Heemstede - Op woensdag 
28 september geven Dona-
tus Thöne en Judith de Koe-
ijer een lezing over hun boek 
Appeltaart voor managers 
– recepten om te coachen, 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.

“Elke manager zou moeten 
leren coachen. Als je als ma-
nager niet leert coachen, valt 
er straks namelijk niets meer 

te managen”, vindt het duo 
Donatus en Judith.
Organisaties waarin veran-
dering aan de orde van de 
dag is, flexibilisering van ar-
beid een vlucht neemt en 
medewerkers vragen om 
aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling, hebben baat bij 
coachende managers. Ma-
nagers die niet alleen sturen, 
maar ook echt contact kun-
nen maken, de juiste vragen 
weten te stellen, luisteren en 

op die manier kunnen bijdra-
gen aan het ontwikkelen van 
talent. Maar de meeste ma-
nagers zijn niet opgeleid tot 
coach, terwijl ze wel graag 
snel en praktisch aan de slag 
willen.
En daar komt de appeltaart 
om de hoek kijken, ‘coachen 
op recept’, kan voorzien in 
deze behoefte. Het is gewoon 
net als met het bakken van 
een appeltaart… volg het re-
cept en aan het eind heb je 
een taart (of een coaching 
gesprek dus). 
Toegang bedraagt 5 euro en 
reserveren is gewenst:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Donatus Thöne.
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Heemstede - Palo Santo 
is een nieuw product in de 
geurlijn die de Wereldwin-
kel verkoopt. Het is een ou-
de en pure vorm van wie-
rook die al heel lang ge-
bruikt wordt, met name 
in Zuid Amerika. De laat-
ste jaren is de populari-
teit van deze wierook erg 
toegenomen. Palo Santo is 
een boomsoort uit Ecuador 
en betekent Heilig Hout. 
Het hout heeft een heerlij-
ke geur als het wordt aan-
gestoken. Voor de wierook 
worden alleen takken ge-
bruikt die op natuurlijke 
wijze van de boom vallen. 
Het hout rijpt vervolgens 
4-10 jaar voordat de bijzon-
dere geur vrijkomt.
De producent van Palo San-
to is 4 jaar geleden gestart 
met een reforestation pro-
gramma. Voor elke 10 kilo 
verkocht hout plant hij een 
nieuwe boom.  Het project 
is opgezet samen met on-
dernemers uit de omgeving 
en de lokale overheid. Via 
dit project wordt ook de bo-
tanische kennis over deze 
bijzondere boomsoort en de 
liefde voor de natuur door-
gegeven aan de jongeren in 
de bevolking.
Jongeren in Ecuador rich-
ten zich steeds meer op de 

Noord-Amerikaanse cul-
tuur en verliezen daardoor 
de connectie en mogelijk-
heden van hun eigen land 
uit het oog. De producent 
geeft uitleg over de Pa-
lo Santo en haar vele, ook 
commerciële, mogelijkhe-
den. Hierdoor stimuleert hij 
(kansarme) jongeren om in 
eigen land een toekomst op 
te bouwen. Naast deze ou-
de pure vorm van wierook 
uit Ecuador, verkoopt de 
Wereldwinkel de erkende 
wieroken van Gaia’s Incen-
se uit India. Deze zijn hand-
gemaakt, natuurlijk en Fair 
Trade geproduceerd. Ze
worden met veel aandacht 
gemaakt door een groep 
vrouwen uit een achter-
standsgebied in het Zuiden 
van India. In deze gebie-
den is het leven erg zwaar. 
Het doel van de producent 
is om zoveel mogelijk men-
sen uit deze gebieden aan 
werk te helpen, met na-
me vrouwen. De vrouwen 
ontvangen een eerlijk loon 
en voor hun kinderen is 
er goed onderwijs. Bekijk 
ook de andere mooie, eer-
lijke producten in de We-
reldwinkel Heemstede, aan 
de Raadhuisstraat 29, open 
van dinsdag tot en met za-
terdag.

Nieuwe winkelvisie inclusief Vomar haalt eindstreep

Collegepartijen ‘Vomarcoalitie’
Heemstede - Een meer-
derheid in de gemeenteraad 
steunt plannen voor de win-
kelgebieden in Heemstede. 
Het bureau DTNP bracht eer-
der daarover een rapport uit. 
Vooral de Binnenweg, als be-
langrijkste winkelstraat, staat 
daarbij in het brandpunt. 
Meer specifiek spitste het 
plan zich politiek toe op een 
vestiging van een Vomar. In 
het rapport wordt gesproken 
over een trekker die nodig 
zou zijn. Dat kon in de ogen 
van de onderzoekers elke 
grootwinkelbedrijf zijn. Om-
dat de ontwikkelaar van de 
Vomar (Hoorne BV) al panden 
en grond bezit in het gebied 
Binnenweg/Eikenlaan ligt het 
voor de hand dat Vomar zich 
daar gaat vestigen. De direc-
teur van Hoorne liet zich uit in 
Haarlems Dagblad aan een 
tweede ingang te denken, tot 
de garage aan de Binnenweg. 
De politiek moest dit ook uit 
genoemde krant vernemen 
en ook de wethouder wist van 
niets. Er ligt nog geen plan en 
wordt er nog gesproken met 
de omwonenden. De coalitie-
partijen (D66, CDA en VVD) 
zijn van mening dat het de vi-

taliteit van de Binnenweg ver-
groot. De 100 extra parkeer-
plaatsen zijn in hun ogen een 
zeer gewenste aanvulling. 
De oppositie (HBB, PvdA en 
GL) denken daar anders over. 
Maas (PvdA) noemde de col-
legepartijen ‘de Vomarcoali-
tie’. Hij dankte de coalitie voor 
het kaartje dat hij ontving bij 
de geboorte van hun ‘loveba-
by’. Hij sprak de angst uit dat 
via deelbesluiten een onom-
keerbare situatie ontstaat. 
Ook De Zeeuw (GL) zag het 
huidige plan niet zitten. In-
woners gaan niet méér eten 
met de komst van een gro-
tere supermarkt. Hij voorziet 
een doodsteek voor de klei-
ne winkels. Wat de totale vi-
sie betrof ziet hij meer in ge-
differentieerd beprijzen van 
het parkeren in plaats van 
een garage. Hij pleitte voor 
meer buurtsupers waar vol-
gens hem wel behoefte aan 
is. Van der Have (HBB) vond 
het jammer dat het steeds om 
de Vomar draait en er voor de 
rest van de visie weinig aan-
dacht is. Wat haar betreft 
hoort de Vomar niet thuis in 
de winkelvisie. Ook wilde ze 
weten wat er met alle inge-

brachte zienswijzen is ge-
beurd. De heer Van Limburg 
sprak namens de winkeliers-
vereniging zijn zorg uit over 
het noordelijke deel van de 
Binnenweg. Nu nog belang-
rijker omdat de huidige Vo-
mar daar vertrekt. De winke-
liers willen graag meepraten 
over de bereikbaarheid van 
de Binnenweg in zijn geheel. 
In zijn antwoorden hield wet-
houder Nieuwland slagen om 
de arm. Het standaard ant-
woord bij ingebrachte ziens-
wijzen is dan ook: “die ne-
men we mee”. Dat geldt ook 
voor de randvoorwaarden die 
de historische vereniging had 
ingebracht. Er ligt nog geen 
plan van Hoorne dus is het 
gissen waarmee zij komen. 
Het pand wordt 1800m2 groot 
waarvan 1500m2 winkelruim-
te. De uiteindelijke invulling 
van de winkelvisie, inclusief 
de Vomar, zal stap voor stap 
gebeuren. Per onderdeel zal 
de raad zich nog kunnen uit-
spreken. Wat het totale plan 
betreft zal op 29 september 
tijdens de raadsvergadering 
een meerderheid voorstem-
men. 
Eric van Westerloo

Uitslag Tuinenwedstrijd met extra prijzen
Heemstede – Nijssen Tuin 
is er uit! De jurering door het 
tuincentrum aan de Sport-
parklaan heeft zorgvuldig 
plaatsgevonden. Heel leuk is 
dat Gert-Pieter Nijssen maar 
liefst vier extra prijzen be-
schikbaar stelt vanwege de 
kwaliteit van de ingestuurde 
tuinen.
Daar was de redactie ook al 
achter; zoveel mooie, ver-
zorgde, creatieve en goed 
bijgehouden tuinen! De wed-
strijd mag dan ook zeer ge-
slaagd worden genoemd. 
Volgend jaar 
wordt zeker 
een vervolg ge-
geven aan de 
wedstrijd. Maar 
natuurlijk ron-
den we eerst de 
tuinenactie van 
dit jaar af. En 
dat betekent de 
uitslag:  
De eerste plaats 
is voor de tuin 
van de fami-
lie Van Bentem met de tuin 
aan de Van Lentsingel: 100 
euro. 
Juryrapport: “Passie, aan-
dacht voor de natuur. Jaar-
rond kleur, goed gebruik van 
bolgewassen, veel insect-

Nieuwe geuren uit Ecuador 
en India in de Wereldwinkel

vriendelijke planten en voor de 
vogels besdragende planten.”
De tweede prijs (50 euro) 
gaat naar de tuin van me-
vrouw Gielens aan de Meer 
en Boschlaan.
Juryrapport: “Verrassende 

tuin, door breedte, en hoogte-
verschillen, een slingerpaad-
je. Al 35 jaar plezier in de tuin, 
goed onderhouden gazon.”
De derde prijs (eveneens 50 
euro) is voor Dorien Koop-
manschap, Kohnstammlann. 
Juryrapport: “Natuurlijke 
overgang van de tuin met de 
omgeving, romantisch. Gro-
te groepen beplanting geven 
rust in de tuin. Prachtig licht in 
de foto.”

Extra prijzen
Extra prijzen à 25,- zijn voor:

Winnaar 2016:
Familie van Bentem

- Muriël Wagenaar, Adriaan 
Pauwlaan.
Juryrapport: “Weelderige fo-
to’s die doen vermoeden dat 
hier een prachtige bloemen-
tuin achter zit. Diversiteit.”

- Frans H. van den Berg, Linge.
Juryrapport: “Mooi rustig ont-
werp, goed gebruik van ver-
schillende bladvormen en 
subtiele bloemkleuren.”

- Trudy Polman, Manpads-
laan.
Juryrapport: “Heerlijk om op 
zo’n manier van de natuur te 
genieten, bloemenweelde, 
goed voor de vlinders en de 
bijen.”

- Gerrie van Bazu (Benne-
broek).
Juryrapport: “Overal kleur, 
veel bloemen, mooie rozen, 
hortensia’s en de huisdieren 
hebben het ook naar hun zin.”

Prijsuitreiking
Op zaterdag en zondag 24/25 
september organiseert Nijs-
sen Tuin in het plantencen-
trum het jaarlijkse Bloembol-
len- en Siergrassenweekend.
De prijswinnaars kunnen hun 
prijs in ontvangst nemen op 
zaterdag 24 september, om 
11.00 uur.
U bent van harte welkom aan 
de Sportparklaan 25a, tele-
foon: 023 528 0816.
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VEW-sponsorcoördinator Onno Stoltenborg en voorzitter VEW 
Harry  Wierda, (rechts) feliciteren Arjo den Breejen (midden). 

Kick and rush bij VEW
Heemstede - VEW heeft af-
gelopen zaterdag ook zijn 
tweede voetbalwedstrijd in 
de derde klasse zaterdag ge-
wonnen. VEW trok bij VSV 
aan het langste eind en won 
met 1-3. Het andere goede 
nieuws was dat hoofdspon-
sor Den Breejen Infra voor 
drie jaar aan VEW verbonden 
bleef. De drie punten gingen 
dus mee terug naar Heem-
stede. 

VSV en VEW stonden vo-
rig jaar nog tegenover elkaar 
in de 4de klasse. Toen won 
VEW beide ontmoetingen. De 
wedstrijd begon stroef, zeker 
omdat VEW ingesteld was op 
‘kick and rush’ voetbal van 
VSV, maar dat helemaal niet 
speelde. In de eerste helft 
verloor VEW de meeste du-
els. Hierdoor kon de club aan 
de sportparklaan in Heem-
stede niet zijn geliefde ei-
gen spel spelen. VSV creëer-
de echter geen kansen om-
dat het spel erg slordig was. 
Tien minuten voor rust kreeg 
VEW meer grip op het spel. 
Na een mooie combinatie op 
het middenveld kwam de bal 
voor de voeten van Michiel 
Dekker die na een steekbal 
Jeroen Veltenaar 1 op 1 met 
de keeper zette. Deze eerste 

kans van de wedstrijd in de 
44ste minuut werd direct ver-
zilverd. 
In de 2e helft kwam Ger-
ben Siezenga in het veld 
voor Rick den Hollander. Dit 
gaf een impuls aan het spel 
van VEW. In de 60ste mi-
nuut was het dan ook 0-2. 
VEW-er Robin Peters stuur-
de Wout Moison de diepte 
in en die had een geweldige 
voorzet in huis. Hierdoor was 
het voor Niels Dekker een 
koud kunstje om te scoren. 
VSV gaf niet op en schakelde 
over op lange ballen en ging 
voorchecken. Dit leidde uit-
eindelijk tot een corner in de 
70ste minuut waaruit de 1-2 
werd gescoord. VEW wissel-
de defensief; Jeroen Velte-
naar (spits) ging er af voor 
Tomas van Kampen (midden-
velder). Een tactische wissel 
die het gewenste effect bleek 
te sorteren. Terwijl VSV druk 
bleef geven op de VEW ver-
dediging ontstond er meer 
ruimte voor VEW. Zeker toen 
Thies Chirstjans in de ploeg 
kwam voor Michiel Dekker in 
de 80e minuut. Tot in de 85e 
minuut bleef het spannend. 
VEW-er Jordy de Gier maakte 
aan alle onzekerheid een ein-
de. Hij schoot de bal vanaf de 
16 meter lijn feilloos binnen. 

Jong AZ geen partij voor kon. HFC
Regio - Op het schitteren-
de nieuwe complex van AZ 
in Wijdewormer fungeer-
de de club als gastheer voor 
de Kon. HFC. Heer en mees-
ter toonden de mannen van 
AZ zich. Gedurende 90 minu-
ten hadden zij de zaken strak 
in de hand. Niet zo verwon-
derlijk, als je weet dat Jong 
AZ zes keer per week op het 
trainingsveld staat. Alle spe-
lers onder contract staan met 
uitzicht op een plaats in de 
hoofdmacht van AZ. Muamer 
Tankovic is een speler uit het 
nationale team van Zweden 
en speelde twee jaar bij Ful-
ham in de Engelse hoogste 
divisie. Op alle punten was de 
ploeg met een gemiddelde 
leeftijd van 19 jaar de betere. 
Via snelle combinaties wisten 
zij keer op keer de HFC ver-
dediging te verschalken. Ro-
bert Mühren, die tot voor kort 
deel uitmaakte van de hoofd-
macht van AZ, had na zeven 
minuten spelen al twee doel-
punten achter HFC doelman 
Boks gewerkt. HFC kon hier 
weinig tegenoverstellen an-
ders dan zo hard mogelijk 
te werken en dat deden ze 
dan ook. Tankovic tekende 
voor het derde AZ doelpunt. 
Kort voor rust maakte Müh-
ren zijn hattrick vol door het Fo
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vierde doelpunt op zijn naam 
te schrijven. 
Na rust nam AZ wat gas te-
rug, zo kwam HFC wat be-
ter aan voetballen toe. De ze-
ker niet slecht spelende An-
dré Morgan moet het hebben 
van enkele acties per wed-
strijd. Zelfs tegen de sterke 
verdedigers van AZ zag hij 
kans zo nu en dan gevaar-
lijk te worden. Na wat ge-
rommel tussen twee verdedi-
gers kwam hij als winnaar uit 
de strijd en verschalkte hij de 
voormalige HFC jeugdkeeper 
Nick Olij 4-1.
AZ hield de wedstrijd kort en 
speelde het zakelijk uit. Met 
twee schoten, die op de krui-
sing van paal en lat beland-

den, had AZ pech. In de eer-
ste minuut van de blessure-
tijd was het invaller James Ef-
morfidis die met een wonder-
schone lob de eindstand op 
5-1 bepaalde.
Het is zeker geen schande 
dat HFC verloor van de zeer 
waarschijnlijke kampioen van 
de tweede divisie. Woens-
dagavond 21/9 om 20.00 uur 
speelt HFC op het terrein van 
HBC een bekerwedstrijd te-
gen OSC uit Rosmalen. Za-
terdag 24 /9 15.00 uur volgt 
dan een thuiswedstrijd tegen 
het ook al heel sterk opere-
rende Spakenburg. HFC blijft 
wachten op de eerste over-
winning.       
Eric van Westerloo

Ex-profs HFC het sterkst
Regio - Op 15 september 
2016 was het 137 jaar gele-
den dat sportpionier Pim Mu-
lier de Haarlemsche Football 
Club oprichtte. Om de ver-
jaardag van de oudste club 
van Nederland extra luister 

bij te zetten, trad een selec-
tie van oud-eerste-elftalspe-
lers van de Koninklijke HFC 
op donderdagavond 15 sep-
tember aan tegen een se-
lectie van ex-profs van HFC 
Haarlem. 

Onder leiding van oud-top-
scheidsrechter Roelof Luin-
ge voltrok zich een leuk en 
sportief duel met veel kansen 
voor beide doelen. Na een 
1-0 achterstand werd het on-
der het toeziend oog van het 
enthousiast meelevende pu-
bliek uiteindelijk 6-1 voor de 
ex-profs. 

Foto: Rob van Koolbergen

VEW-mini’s krijgen de beker
Heemstede - Afgelopen zaterdag is er na een tijd-
je afwezigheid weer een mini-team van VEW van 
start gegaan. De tegenstanders van HBC, ook voor 
hun de eerste wedstrijd, kwamen met veel suppor-
ters naar deze wedstrijd. Het werd een gezellige wed-
strijd waarin goed minivoetbal werd afgewisseld met 
‘georganiseerde chaos’. Na het partijtje nog even 
penaltys nemen en handjes geven. En dan... toch de 
beker, in dit geval gevuld met limonade en een wel-
verdiend applaus!

Vrolijke Vrijdag
Heemstede - Vrijdag 30 
september sluit Wij Heem-
stede de maand vrolijk af. 
Kom gezellig langs in De Lui-
fel aan de Herenweg 96. Er is 
van alles te doen zoals inloop 
van diverse workshops, een 
diapresentatie van de histori-
sche vereniging met een spe-
ciaal memoryspel en muziek.
Deze middag duurt van 15 tot 
17 uur. Gratis toegang.
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otheek Noord ‘Art en Plus 
meer dan kunst’. Actuele 
moderne kunst uit de af-
gelopen 50 jaar. O.a. graf-
fi ti en pop art. Planeten-
laan 170, Haarlem. Gratis 
toegang www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.
 
T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 

Beurzen
Zaterdag 24 september 
kinderkledingbeurs in de 
Jacobaschool, Lanckhorst-
laan 9 Heemstede. 11.00-
12.30u. Inbrengen: vrij-
dag 23 september, 20.00-
21.30u. Mail naar: kleding-
beursjacoba@gmail.com 
Div kleding, geen leren 
kinderschoenen, onder-
goed en pyjama’s.

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
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.

Film
Woensdag 28 septem-
ber, 20.00u. dramafi lm over 
bijzondere band moeder 
en zoon, die leeft op een 
ruimte van 3 x 3 m. Entree: 
7,-. Reserveren: (023)548 
38 28. Kijk ook op: 
www.wijheemstede.nl.

Inloop
Vrijdag 30 september Vro-
lijke Vrijdag bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede, 15-17u. Muziek, in-
loop workshops en dia’s 
van historische vereniging 
Heemstede. Gratis toegang.

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 

Woensdag 28 sep-
tember Knutselclub WIJ 
Heemstede, Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. 13.30-15.00u. 5,- eu-
ro voor deelname. Opgave: 
023-548 38 28.

Lezingen
Dinsdag 27 septem-
ber Jenny Gierveld ver-
telt over eenzaamheid in 
de ‘Week van de Ontmoe-
ting’ bij WIJ Heemstede. 
Entree: 10,-. Lieven de Key-
laan 24, Heemstede. Opga-
ve: via www.wijheemstede.
nl of 548 38 28.

Woensdag 28 septem-
ber, ‘appeltaart voor ma-
nagers’ door Donatus Thö-
ne en Judith de Koeijer bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemste-
de. Aanv. 2.000u. Toegang: 
5,- euro. Reserveren: 023-
5282472 en info@boek-
handelblokker.nl 
www.boekhandelblokker.nl

Donderdag 29 septem-
ber, 20.00u. Carmen de 
Haan vertelt over negatie-
ve gevoelens en uitspraken 
waar ‘we mee moeten kap-
pen’. Entree: 10,- euro. WIJ 
Heemstede, locatie de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgave:
www.wijheemstede.nl of
548 38 28.

Zaterdag 1 oktober ver-
telt Nel Bijlmer over ‘Het 
Kennis Boek’, kosmische 
kennis. Aanv 19.00u. Thor-
beckelaan 29 Heemstede. 
Aanmelden: 06-24759460.

Markten
Zondag 25 september, 
9.00 tot 16.30u grote snuf-
felmarkt in de Van Zanten-
hal, Nieuw-Vennep. Yweg 
1415. Entree: 4,-. Kinderen 
t/m 12 jr gratis toegang. 

Zondag 25 septem-
ber Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenen-
daal, Sportparklaan 16 
Heemstede. 9.30-16.00u. 
Entree: 2,50 - kinderen: vrij 
entree.
Info: organisatieburo MIK-
KI, 0229-244739 of  244649. 
Of: www.mikki.nl.

Muziek
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.

AgendA Open dagen
Zaterdag 24 september, 
Burendag, kijken of mee-
helpen bij Kom In Mijn 
Tuin. Bloemschikken, ap-
pelboom planten en meer. 
14.00-17.00u. Herenweg 16, 
Heemstede. Ingang: tegen-
over Manpad.
www.kominmijntuin.com.

Zaterdag 1 oktober Jubi-
leumdag 325-jarig bestaan 
Brandweerzorg in Haar-
lem, 10.00-16.00u. Div ac-
tiviteiten en demonstraties. 
Ook voor kinderen. Dreef 3, 
Haarlem.
Info: www.brandweerken-
nemerland.nl

Ouderen
Woensdag 5 oktober Dag 
van de Ouderen, in Raad-
huis Heemstede, 14.00-
16.30u. Div welzijnsorga-
nisaties presenteren zich. 
Met muzikale optredens.
Info: 023-5288510.

Vrijdag 7 oktober Voor-
leeslunch ouderen vanf 
65, 11.30 – 13.00 uur, gra-
tis toegang.
Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1. Opgave: 
023-5115385.

Sport
Zondag 25 september, 
10.000 stappenwandeling, 
georganiseerd door Sport-
service Heemstede Zand-
voort. Om 10.00u. verza-
melen voor snackbar de 
Sprinter, station Heem-
stede/Aerdenhout. Gra-
tis deelname. Info: www.
sportserviceheemstede-
zandvoort.nl, info@sport-
serviceheemstedezand-
voort.nl of 023-5734679.

Tentoonstellingen
Zondag 25 september
Cubaanse kunst en litho’s 
van diverse kunstenaars in 
Gallery Odyssey, Pelikaan-
laan 3 Heemstede. 14.00-
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.
T/m 30 oktober tijdens 
openingsuren van de Bibli-

ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie:
www.loppies.nl.

T/m 31 oktober ‘Heemste-
de in Klare Lijn’, illustraties 
van Eric Collen (Haarlem) in 
Heemsteedse raadhuis.
Info: www.ericjcoolen.nl.
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Gemeentelijk vastgoed 
onderwerp van discussie
Heemstede - Het leek een 
hamerstuk, op woensdag 14 
september, maar dat werd 
het niet. Wethouder Nieuw-
land bracht het vergader-
stuk ‘vastgoedtransacties’ in 
de vergadering. De gemeen-
teraad had daar in november 
2015 al om gevraagd. 
Wat een simpele opsomming 
van beleid, partners en stand 
van zaken had moeten zijn 
gaf aanleiding tot discussie. 

Wat opviel in het stuk was 
dat er nogal eenvoudig werd 
gesteld dat gespecialiseer-
de fi rma’s, voor bijvoorbeeld 
ontwikkeling groene ge-
bieden, verhuur onroerend 
goed en aan- en verkoopbe-
middeling vaak externe par-
tijen zijn. Partijen waarmee
volgens de wethouder een 
goede vertrouwensrelatie is 
opgebouwd. Men hoeft maar 
te kijken naar alle schanda-
len die zich in het land heb-
ben voorgedaan, onder an-
dere de affaire Jos van Rey 
(VVD) in Roermond, om kri-
tisch te kijken naar de gang 
van zaken in de nog altijd on-
doorzichtige wereld van ont-
wikkelaars, makelaars en 
adviseurs. Cees Leenders 
(VVD) wilde weten hoe de in-
tegriteit van ambtenaren en 
politici is gewaarborgd. Ja-
gtenberg (HBB) verbaasde 
zich over het feit dat er in een 
aantal gevallen slechts bij 
één partij een offerte wordt 
aangevraagd. Op die manier 
krijgt zo’n fi rma automatisch 

de opdracht, dus is de offerte 
een wassen neus. In het lijst-
je met makelaars in Heem-
stede ontbraken er volgens 
Jagtenberg nog een paar. Of 
een vertrouwensband tussen 
gemeente en de partijen aan 
wie zij opdracht geeft wel 
wenselijk is vroeg men zich 
breed in de commissie af. Di-
recteur Lubbers viel de wet-
houder op het punt van inte-
griteit bij. Hij stelde dat er in-
tern strakke spelregels be-
staan voor het gunnen van 
opdrachten.

Burgers kunnen een stuk-
je gemeentelijk groen, onder 
voorwaarden, kopen. Het kan 
aantrekkelijk zijn om je tuin 
zo te vergroten. De prijs per 
m2 is en 2014 vastgesteld op 
150 euro. Nadien is dat be-
drag nimmer aangepast.
Wil een bewoner een stuk-
je grond kopen dan staat in 
het stuk dat hij zelf een taxa-
tie moet laten uitvoeren. “Wat 
nu als de m2 prijs veel lager 
wordt vastgesteld, wat doet 
de gemeente dan”, vroeg 
Klaasen (D66). Wethouder 
Nieuwland zegde toe dat de 
gemeente de taxateur aan-
stelt en de bewoner de kos-
ten betaalt.
Nieuwland neemt het stuk, 
onder druk van de commissie 
Middelen, terug en komt in 
januari met een nieuwe ver-
sie waarin alle op- en aan-
merkingen moeten zijn ver-
werkt. 
Eric van Westerloo

Gezellig 
snuffelen in de 
Van Zantenhal
Regio – In Nieuw-Vennep, 
aan de Yweg 1415, kunt u 
zondag 25 september te-
recht voor een heerlijke grote 
snuffelmarkt met tal van ou-
de spullen. De Van Zantenhal 
is hiervoor geopend van 9.00 
tot 16.30 uur. Er zijn meer dan 
250 kramen!
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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:
- Tweede fase bouw 
 Watermuziek
- Omgevingsvergunningen

Scheiden van etensresten is het begin van iets moois
Gemeente Heemstede en Meerlanden delen 
keukenafvalbakjes uit in Geleerdenwijk

Zo’n 250 bewoners van de Geleerdenwijk ontvingen 
maandag door medewerkers van de gemeente 
Heemstede en Meerlanden een keukenafvalbakje 
voor etensresten. Sebastiaan Nieuwland, wethouder 
duurzaamheid, ging mee op pad om de bakjes bij 
de deelnemers te bezorgen.
Met deze actie wil de gemeente het scheiden van 
keukenafval stimuleren en zal na twee maanden 
naar de bevindingen van de gebruikers vragen. 
Enerzijds is het een proef om meer inzicht te krijgen 
in het scheidingsgedrag van inwoners, anderzijds 
hoopt de gemeente dat inwoners zich bewuster 
worden van het belang van het scheiden van 
organisch keukenafval. 

Via www.facebook.com/beginvanietsmoois 
kunnen de deelnemers aan de proef én 
alle andere GFT-scheiders hun ervaringen 
uitwisselen, vragen stellen en tips delen.

Vrijdag 7 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijwilliger opvoedondersteuning
U bezoekt voor een jaar wekelijks een gezin 
met jonge kinderen. U biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. In 
oktober start de voorbereidingscursus, dus geef u 
snel op!

Verbeteraar openbaar vervoer 
Reist u vaak met het openbaar vervoer en heeft 
u ideeën hoe het beter of handiger kan? De 
lijnenwerkgroep Haarlem en omgeving komt 
zes avonden per jaar bijeen om verbeteringen 
te bespreken en plannen van vervoerders te 
beoordelen. Uw mening telt!

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

zorgen en problemen te praten. Binnenkort gaat de 
basistraining van start. Maak een afspraak!

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?

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



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’.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19, gebruiksvergunning i.v.m. 

aanpassing/uitbreiding van de Bosch & Hoven-
school die is gerealiseerd (revisie), wabonummer 
56356, ontvangen 2 september 2016

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 4A, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 56977, ontvangen 5 september 
2016

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
57514, ontvangen 6 september 2016

- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en 
diverse gevelwijzigingen, wabonummer 58780, 
ontvangen 8 september 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Clusiuslaan 4, het kappen van een boom, 

wabonummer 53485, verzonden 16 september 

Omgevingsvergunningen
2016

- Laan van Insulinde 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 52659, verzonden 16 september 
2016

- Strawinskylaan 24, het plaatsen van een tuinkist 
en een erfafscheiding, wabonummer 45295, 
verzonden 16 september 2016

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 52172, verzonden 
16 september 2016

- Camplaan 20, het kappen van 2 lindebomen en 
herplant enkele grotere bomen, wabonummer 
51369, verzonden 16 september 2016

- Abraham Kuyperstraat 19, het vervangen van 
een dakkapel en plaatsen dakraam op het 
voorgeveldakvlak, wabonunmmer 52573, 
verzonden 16 september 2016

- Raadhuisstraat 44A, het uitbreiden van de 
bovenwoning, plaatsen afscheiding t.b.v. dakterras 
en verplaatsen binnentrap, wabonummer 52521, 
verzonden 16 september 2016

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

Tweede fase 
bouwproject 
Watermuziek 
feestelijk gestart 
Op vrijdag 16 september is de tweede fase 
van het woningbouwproject Watermuziek 
feestelijk van start gegaan. Als officiële 
bouwhandeling lieten Sebastiaan Nieuwland, 
wethouder volkshuisvesting en René Jansen, 
directeur Slokker Vastgoed een speciale 
koker met projectdocumenten in de verse 
bouwgrond zakken. 

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen de volgende persoon ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland:
- Per 8 september 2016: de heer J.N. Elenbaas, 

geboren op 30-06-1955, adres: Vijfherenstraat 52
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).
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 20 juli 2016, de heer S. Faramarzi, geboren op 

01-04-1968, adres: Van ’t Hofflaan 15.
- Per 2 augustus 2016, de heer S. Królikowski, 

geboren op 28-11-1987, adres: Zandvoortselaan 
69A.

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

Melding in/uitrit
Op 5 september 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen bij Strawinskylaan 12, 2102 CP Heemstede.

Nieuwe regelgeving
Op 20 juli 2016 heeft de gemeentesecretaris de 
Regeling beschikbaarheid openbare ruimte en 
gebouwen Heemstede vastgesteld. Hiermee komt 
de Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid 
alarmopvolging gebouwen te vervallen. Lees 
de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats vlakbij 
Beelenlaan 21 als gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats ten behoeve van de bewoner 

(verzonden 19 september 2016). Het besluit ligt 
vanaf 22 september 2016 zes weken ter inzage. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Foto: Eva de Bock
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