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Wilhelminapleinrestauratie in volle gang
Heemstede – Ze spitten rus-
tig door in de stromende re-
gen op het Wilhelminaplein. 
Je kan niet alles doen met de 
graafmachine want er zitten 
nog veel leidingen verbor-
gen in de grond en misschien 
nog bodemschatten waar de 
archeologe op let. De ma-
chinist van de graafmachine 
staat misschien daarom maar 
moeilijk zijn plaatsje af aan 
wethouder Heleen Hooij, al 

is het maar voor de foto. De 
restauratie van het Wilhel-
minaplein is in volle gang en 
zal duren tot eind december, 
zo is de verwachting. Maar 
wat kom je daar nog meer 
tegen aan elektra, riool en 
waterleidingen. De mede-
werkers zijn enthousiast over 
hoe het gaat worden. De ver-
lichting wordt toch zo mooi, 
de bomen en Oude Kerk 
worden aangelicht van on-

deren met led-licht maar wel 
in een mooie kleur. De lan-
taarnpalen worden opge-
knapt en krijgen ook dat 
led-licht. Midden door het 
plein komt een lijngoot, een 
heel smalle die al het over-
tollige water bij een plens-
bui aan kan. Die krijgt ook 
een lichtlijntje mee. Ze zijn er 
van overtuigd: “Dat wordt zo 
mooi joh!” 
Ton van den Brink Wethouder Heleen Hooij werkt aan renovatie Wilhelminaplein.

“De 13e brengt geluk!”

Prijswinnaars tuinenwedstrijd 
in de bloemetjes gezet
Heemstede – Voor de num-
mers 1, 2 en 3 in de Tuinen-
wedstrijd was er bij Tuincen-
trum De Oosteinde een grote 
bolchrysant. En uiteraard de 
gewonnen prijs, waardebon-
nen van €25, €75 en €100 eu-
ro voor respectievelijk de 3e, 
2e en 1e prijswinnaars. De 
tuinenwedstrijd van 2017 die 
deze krant organiseerde sa-
men met De Oosteinde was 
een groot succes. Veel men-
sen stuurden foto’s op van 
hun voor- of achtertuin, bal-
kon en terras. Het deelne-
mersveld was op die manier 
echt divers te noemen. Ook 
al wat inrichting van de tui-
nen betrof: weelderige bloe-
mentuinen, terrastuinen met 
zitjes, kleine, efficiënt inge-
richte postzegeltuinen, grote 

lappen grond omzoomd met 
struiken, tuinen met kunst…
De jury, onder leiding van 
Tuincentrumeigenaar William 
Dobbe koos de drie mooi-
ste uit. Een derde plaats voor 
Sander Kroll wonend aan de 
Lorentzlaan met een verras-
sende groene tuin. Kunst 
in de tuin zorgt voor kleur. 
Tweede is geworden me-
vrouw De Zwart. Haar tuin 
aan de Molenlaan is binnen 
vijf jaar een mooie oase ge-
worden. Ze heeft zelf het ont-
werp gedaan. Tijdschriften 
met tuinen en van gedach-
ten wisselen met andere lief-
hebbers hielpen er aan mee. 
De fraaiste inzending: zóveel 
diversiteit op een betrekke-
lijk kleine ruimte (7 bij 5 me-
ter) was van mevrouw Vree-

burg. In deze tuin met onder 
meer bonsai en acers is ook 
een vijver met koikarpers. 
Die eten uit de hand van hun 
kleinzoon. Dit ontwerp is een 
lust voor het oog met onder 
meer een vleugje Japan…
Reactie van mevrouw Vree-
burg: “De 13e – september 
– geeft geluk dus. Wij zijn 
40 jaar getrouwd die dag en 
toen werd ook de uitslag be-
kendgemaakt van de wed-
strijd.” Een leuk cadeau dus. 

Alle prijswinnaars gefelici-
teerd met hun gewonnen 
waardebon, die zij kunnen 
besteden in het gevarieer-
de tuincentrum aan de Zand-
laan in Hillegom of in het 
filiaal in Vijfhuizen, net op de 
grens van Haarlem.

Week van de Ontmoeting 
bij WIJ Heemstede

Heemstede - Donderdag 21 september t/m dinsdag 3 
oktober is de Week van de Ontmoeting. Een week vol met 
activiteiten rond het thema ‘ontmoeting’.
Op donderdag 21 september kunt u voor een speciale 
prijs mee eten in Eethuis de Luifel, een drie-gangen-di-
ner kost dan 7,50. Na het diner geeft Michiel Kersten om 
20.00 uur in de Luifel een workshop over Pinterest, een 
schatkamer aan afbeeldingen op het gebied van kunst, 
koken, natuur en veel meer. Kosten 10,-. Vrijdag 22 sep-
tember kunt u kiezen uit een meezing-ochtend met Sy-
bil van Dam van de verhalentafel i.s.m. de Bibliotheek om 
10.00 uur in de Luifel, gratis bij te wonen. Of een gratis Tai 
Chi proefles met Hans Spruit, ook om 10.00 uur in de Lui-
fel. ’s Middag is er om 14.30 uur in de Luifel een Bingo-
middag i.s.m. Kennemerduin. Entree is 2,-. 
Ook van maandag 25 september t/m dinsdag 3 oktober is 
er een dagelijks programma.
Alles vindt plaats in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kijk op: www.wijheemstede.nl. Ieder is welkom. 
Info: 023-5483828 of info@wijheemstede.nl.

Van links naar rechts: juryvoorzitter en eigenaar van De Oosteinde de heer William Dobbe, 
de dames De Zwart en Vreeburg en de heer Kroll.
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Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 sept. 10u. on-
derwijsdienst, dhr. J. Oos-
terom n.a.v. Rom. 11.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 24 september 
Gemeentezondag
Oude Kerk 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra, gezamenlijke 
dienst, Crèche  (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4 tot 12 
jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 24 september om 
10u. Ds. D. Jorissen
Na de dienst koffi edrinken 
in het jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

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 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 24 september, 10u. 
Woord- en Communievie-
ring. Pastor A. Dekker. In 
Between.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (33)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 24 september, aan-
vang 10u. voorganger Ds. 
W. van der Schee (Haar-
lem).

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 80-82 is een 
lastige puzzel. In het huidi-
ge straatbeeld zien we deze 
nummers niet en ook in de 
bouwtekeningen van de ge-
meente Heemstede zijn bei-
de nummers niet te vinden. 
Echter wel in de krantenvie-
wer van het NHA. De toen-
foto is een fragment van aan 
ansichtkaart uit 1920. We 
zien daarop Raadhuisstraat 
78, maar het pand links daar-
van heeft de nummers 86-88.
Nummer 80 wordt voor-
al vermeld als woning. In 
het Haarlems Dagblad lezen 
we advertenties van gevon-
den voorwerpen af te halen 
op Raadhuisstraat 80. In het 
straatnamenboek van Heem-
stede is er nog sprake van 
bewoning tot in de jaren 60.
Op de Raadhuisstraat 82 is 
nog enige vorm van bedrij-
vigheid geweest. Op 14 april 

1938 de volgende adverten-
tie: “Het beste adres voor u is 
‘De Nieuwe Heemsteedsche 
Glazenwasscherij”, specialis-
ten in ‘Pui bewassching en 
Schoonmaakwerken’, Raad-
huisstraat 82. In een adver-
tentie van 21 juli 1938 ‘waar-
schuwt’ A. v.d. Putten (bloe-
menhandel ‘De Doorloop’) 
voor misleidende reclame bij 
aanbieding van ‘Eerste soort 
bloemen’. Men kan dan best 
bedrogen uitkomen. In de 
‘eerste Heemsteedsche Cou-
rant’ van 17 oktober 1940 een 
advertentie van A. v.d. Putten 
voor het leveren van bloem-
bollen, maar ook Verse Bloe-
men, grafwerk en bruidsboe-
ketten. Op 12 mei 1940 was 
het moederdag en A. v.d. 
Putten heeft daar de bloe-
men voor. Op 26 september 
1940 adverteert ‘De Door-
loop’ met: “Voor betere bloe-

men hoort men steeds De 
Doorloop noemen”. In een 
advertentie van 13 mei 1953 
wordt op Raadhuisstraat 82 
een motor ‘Panther 1938’ 
aangeboden. In het straat-
namenboek van 1957 zit “De
Doorloop’ nog steeds op 
Raadhuisstraat 82. Op 28 mei 
1958 wordt een ‘Motor Inva-
lidewagentje met starter’ ge-
vraagd op Raadhuisstraat 82. 
Waar zaten precies deze 2 
adressen?
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  24  september, 
10u.  Startzondag in Heem-
stede, gezamenlijke viering 
met ds. Pieter Terpstra.  
Thema: Kerkproeverij 

www.pkntrefpunt.nl

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 18 september 
2017.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Bij een echtscheiding of verbreking van een samen-
levingsrelatie zijn vaak minderjarige kinderen betrok-
ken. Naast alle andere zaken moet bij een echtschei-
ding natuurlijk ook aan deze kinderen worden ge-
dacht. Daarom is in 2009 het ouderschapsplan ver-
plicht gesteld als er minderjarige kinderen in het spel 
zijn. In het ouderschapsplan staan alle afspraken om-
trent de kinderen die gelden na de echtscheiding. 
Het ouderschapsplan moet worden opgemaakt tij-
dens de echtscheidingsprocedure van de ouders en 
is vast onderdeel van het echtscheidingsverzoek. 
Er wordt door de wetgever een aantal minimumei-
sen aan het ouderschapsplan gesteld. Wat er in ieder 
geval in moet staan is de zorg- en omgangsregeling, 
de wijze van informatieverschaffing over de kinde-
ren en de kinderalimentatie. Verder kunnen de ouders 
zelf bepalen wat zij belangrijk vinden om in het ou-
derschapsplan te zetten. Denk daarbij aan praktische 
zaken als de bedtijden van de kinderen, wie er met het 
kind naar de kapper of dokter gaat en hoe de sport-
activiteiten worden geregeld. Het ouderschapsplan 
is verplicht voor gehuwde ouders en voor samen- 
woners met gezamenlijk gezag. Het plan moet door 
beide ouders worden ondertekend. Het doel van het 
ouderschapsplan is om ouders te stimuleren goed 
na te denken over de gevolgen van de echtscheiding 
voor hun minderjarige kinderen. In een vroeg stadium 
goede afspraken maken over de kinderen kan ervoor 
zorgen dat er minder conflicten tussen de ouders 
ontstaan. En dat is natuurlijk erg fijn voor de kinde-
ren. Een ouderschapsplan is daarmee een belangrijk 

onderdeel van de echtscheiding. 
Het is goed dat ouders samen 
nadenken over afspraken over 
hun kinderen, want kinderen zou-
den nooit de dupe mogen worden 
van de echtscheiding van de ou-
ders!

Ella Koopman

Column

Het ouderschapsplan

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Film: 
Waterboys

Heemstede - Woensdag-
avond 27 september in de 
Luifel speelt de film Water-
boys. Een Nederlandse ko-
mische dramafilm waar-
in misdaadboekenschrij-
ver Victor (Leopold Witte) 
en zijn 20-jarige cello spe-
lende zoon Zack (Tim Lin-
de) tegelijkertijd weer sin-
gle worden. Herenweg 96, 
Heemstede, vanaf 20.00 
uur, entree:  7,- euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl  en
(023)5483828.

Verhaal op Zaal in Museum De Zwarte Tulp
Regio - Tijdens de tijdelij-
ke tentoonstelling ‘Naar de 
bollen’ over de schilder An-
ton L. Koster (1859-1937) or-
ganiseert Museum De Zwar-
te Tulp aan de Herenweg 219 
in Lisse elke laatste zaterdag 
van de maand een korte in-
staprondleiding. De rondlei-
der neemt u mee langs de 
hoogtepunten van deze nieu-
we tentoonstelling over de 
bollenveldenschilder. 

Anton L. Koster
Vanaf 1890 woonde Anton L. 
Koster in Haarlem en later in 
Heemstede. In deze nieuwe 
omgeving werd Koster ge-
grepen door de schoonheid 
van de bloembollenvelden 

en maakte van het schilderen 
van dit onderwerp zijn spe-
cialisme. Ieder voorjaar ging 
Koster met zijn schildersspul-
len op pad om studies – van 
soms herkenbare locaties in 
de Bollenstreek - te maken. 
De typisch Hollandse bloem-
bollenvelden werden door 
Koster op een impressionisti-

sche manier vastgelegd met 
altijd aandacht voor de ken-
merkende aspecten van het 
bollenlandschap: de vaarten, 
de heggen van elzen en beu-
ken, de schafthuisjes, de riet-
schelven en de arbeiders die 
op het land aan het werk zijn. 

Data: 30 september, 28 okto-
ber, 25 november, 30 decem-
ber, 27 januari, 24 februari, 
31 maart, 28 april. Tijd: 14.00 
– 14.20 uur. Aanmelden kan 
op de dag zelf aan de balie. 
Deelname is gratis, wel be-
taalt u de reguliere muse-
umentree (museumkaart is 
geldig).
Kijk ook op: www.museum-
dezwartetulp.nl.

Film-ochtend bij Autisme Informatie Centrum
Regio - Op vrijdag 29 sep-
tember staat bij het Autisme 
Informatie Centrum (AIC) in 
Haarlem de film ‘Life, Anima-
ted’ op het programma.
Mensen met autisme kun-
nen problemen hebben op 
het gebied van verbeelding, 
sociale relaties en sociale 
communicatie. Het is een on-
zichtbare handicap die niet 
altijd goed wordt begrepen 
of onderkend.
Het is een portret van de au-
tistische Owen Suskind, met 

wie als klein jongetje geen 
enkele communicatie moge-
lijk was. Totdat zijn vader ont-
dekte dat zijn zoon alle ani-
matiefilms van Disney uit zijn 
hoofd kende, en zo toch con-
tact wist te leggen.
De film volgt de inmiddels 
jongvolwassen Owen, die op 
het punt staat zijn tehuis te 
verlaten om begeleid te gaan 
wonen. Eerlijk (problemen 
worden niet ontkend) en te-
gelijkertijd inspirerend por-
tret van autisme, vol fraaie 

animatie-sequenties die la-
ten zien hoe eenzaam en on-
begrepen mensen met autis-
me zich vaak voelen. In 2017 
genomineerd voor een Oscar 
voor beste documentaire.
Locatie is Oostvest 60, te 
Haarlem. De ochtend start 
met een inloop om 9.15 uur, 
waarna de film start om 9.30 
uur. Toegang is gratis, na 
aanmelden op:
aichaarlem@hotmail.com.
Kijk ook eens op:
www.autisme.nl.

Silvan de Smit en Iasonas Daskalakis 
in de Nieuwe Kerk Haarlem

Regio - Op zaterdag 23 sep-
tember treedt het gitaarduo 
Silvan de Smit en Iasonas 
Daskalakis op in de Nieuwe 
Kerk Haarlem. De twee gi-
taristen hebben los van el-
kaar hun sporen verdiend. 
De Griek Daskalakis was do-
cent aan het Conservatorium 
van Athene. Enkele jaren ge-
leden besloot hij echter om 
les te geven in Amsterdam 
en om zijn studie voort te zet-

ten bij Johannes Möller aan 
het Conservatorium hier. Met 
medestudent Silvan de Smit 
vormde hij al snel een ambi-
tieus gitaar-duo. Op het pro-
gramma staan werken van 
Scarlatti, Piazolla maar ook 
eigen werk van Daskalakis.

Het concert begint om 15.30 
uur en is vrij toegankelijk. Na 
afloop is er een deurcollecte.Fo
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Puzzelruilbeurs
Regio - Houdt u van leg-puz-
zelen, maar wilt u niet steeds 
nieuwe puzzels aanschaf-
fen? En heeft u thuis kasten 
vol met puzzels? Dan is de-
ze puzzelruilbeurs, die wordt 
gehouden op woensdag 11 
oktober beslist iets voor u! 
Kom langs met uw legpuzzels 
(wel compleet). Van 14.00 tot 
15.30 uur kunt u daarvoor te-
recht in het Grand Café van 
Sint Jacob in de Hout, Zui-
derhoutlaan 1 in Haarlem. 
Voor deze puzzelruilbeurs 
wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan 
de bewoners van Jacob in de 
Hout.

Theatervoorstelling ‘Papier hier’
Regio - Minder papier ge-
bruiken en zuiniger wor-
den op de bomen, wie wil 
dat niet? Kom op woensdag 
27 september, van 15.00 tot 
16.00 uur, naar de voorstel-
ling ‘Papier hier’ van Poespas 
Planet en ontdek wat jij kan 
doen. De theatervoorstelling 
is in de Bibliotheek Haarlem 
Oost (Leonard Springerlaan 
5). Ben je 6, 7 of 8 jaar oud 
en wil jij erbij zijn? Reserveer 
dan nu je gratis kaartje via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Er is een wedstrijd op school! 
Nina doet er alles aan zo-
veel mogelijk papier in te za-
melen. Met dat papier kun je 
dan een prijs winnen! 
Nina weet haar grote broer 
zo gek te krijgen het papier 
te sjouwen, ze scheurt met 
haar moeder door de straten, 
ze maakt super hippe out-
fits van oud papier en komt 
er uiteindelijk achter hoe ge-
weldig het voor de wereld is 
als je je papier opnieuw ge-
bruikt!  Meer info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.
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Kung Fu
Zelfverdediging &
Weerbaarheid voor

kinderen
Leuk, effectief en snel te leren

Woensdag: 14.00 - 15.00
Zaterdag: 14.00 - 15.00
www.kenkungfu.nl

020 - 659 69 14

Heemstede/Bennebroek/
Bloemendaal

Brug in plaats van pont 
nog geen gelopen zaak
Heemstede - Op 14 septem-
ber vond de commissie ‘ruim-
te’ plaats. De heer Slagmolen 
sprak in. Hij had het rapport 
over de verkeersafwikkeling 
rond de nieuwe Vomar goed 
bestudeerd. Volgens hem zit-
ten er grote fouten in de be-
rekening van het externe bu-
reau Advin. Hij plaatste hier-
over op 26 juni een inge-
zonden artikel in deze krant. 
Wethouder Nieuwland rea-
geerde een week later in de 
krant dat de heer Slagmolen 
feitelijke onjuistheden meld-
de en dat hij in september 
hierop in de commissiever-
gadering zou terugkomen. 
Slagmolen kwam in de com-
missie ruimte uitleggen wat 
er fout was aan het rapport. 
Nieuwland verklaarde dat hij 
pas met antwoorden komt 
nadat alle 58 inspraakreac-
ties zijn verwerkt. Dat zou 
pas in november zijn. Van zijn 
belofte om in september hel-
derheid te geven kwam dus 
niets terecht. 

Brug Cruquiushaven
Vervolgens sprak de heer 
Volgers in. Hij is bewoner van 
een schip in de Cruquius-
haven en verzet zich, samen 
met alle overige bewoners 
van de haven, tegen de bouw 
van een brug ter vervanging 
van de huidige pont. Volgers 
hekelde het feit dat er na een 
gesprek in maart nooit meer 
iets van de gemeente was 
vernomen. 
Hij bezit zelf een sloep die 
te hoog is om onder de (ge-
plande) brug door te varen. 
Wethouder Hooij vertelde dat 
een pontje echt niet mogelijk 
is. De reparatiekosten zijn te 
hoog, het slib van het Spaar-
ne maakte regelmatig bag-
geren noodzakelijk. Probleem 
was ook de afstand tussen de 
oevers van 35 meter. Raads-
leden opperden om aan bei-
de kanten een soort steiger 
te bouwen om de afstand te 
verkleinen. Dit keurt het wa-
terschap Rijnland niet goed 
volgens de wethouder. Om-

Icarus geeft kinderen vleugels, al 25 jaar!
Heemstede - Afgelopen 
week vierde basisschool Ica-
rus haar 25-jarig jubileum en 
deed dat geheel op eigen wij-
ze. Donderdag 14 september 

stond in het teken van Cir-
cus, met optredens en acts 
door kinderen voor familie 
en vrienden. Vrijdag werd de 
dag begonnen met een bij-
zonder ontbijt op school. Alle 
kinderen en het team waren 
in het wit gekleed en brach-
ten hun eigen versierde ont-
bijtdoos mee. Daarop volgde 
een open-podium voor alle 
groepen. Er werd gezongen, 
muziek gemaakt en gedanst. 
De avond was voor de ouders 
die allemaal gekleed waren 
in jaren 90 stijl en tot in de 
late uurtjes hebben gedanst. 
Het was een waar feest vol-
ledig georganiseerd door en 
voor het team, kinderen en 
ouders, kortom de ultieme 
vorm van ‘ouderPARTYcipa-

tie’, zoals ze het zelf noemden 
die week.

Icarus valt onder het alge-
meen bijzonder onderwijs 
en besteedt naast de cogni-
tieve ontwikkeling, veel aan-
dacht aan de sociale, emotio-
nele ontwikkeling van kinde-
ren. Lessen als Yoga & mind-
fullness, filosofie, muziekles 
en tekenen dragen hieraan 
bij.  In 1990 ontstond bij een 
groep ouders en leerkrach-
ten het idee om een nieuwe 
school op te richten. Mensen 
uit het onderwijs kwamen bij 
elkaar en wisselden ideeën 
uit over het basisonderwijs, 
en dan vooral over wat hier-
in in hun ogen verbeterd kon 
worden. In 1992 gingen dan 

Heemstede - Begin deze maand waren in Hongkong de 
World Master Chefs Competition for Cantonese Cuisi-
ne, ook wel de WMCCC genoemd. Hier deden 140 teams 
(280 deelnemers ) uit 100 verschillende landen aan mee, 
waaronder namens Brasserie Sanz kokkin Rosalie Hei-
mink. Rosalie was vorig jaar ook al benaderd door Tim 
Kahn, die voor Nederland de selectie procedure doet, 
maar helaas kon Rosalie toen niet worden gemist bij Sanz 
in Heemstede. Ook dit jaar werd Rosalie weer benaderd 
en nu kon ze gelukkig wel meedoen.
Wat volgde was weken van voorbereiding, buiten haar 
full-time baan in de keuken bij Brasserie Sanz, stond ze 
alle overige uurtjes tot diep in de nacht gerechten uit te 
proberen en te proeven.
Rosalie moest samen met haar teamgenoot Kalai Vossen 
een kantonees hoofdgerecht vis bereiden, 4 dagen ach-
ter elkaar in een grote hal in het centrum van Hongkong, 
beoordeeld door vier verschillende vakjury’s.
Aan het einde van de zware competitie kwam de volgen-
de uitslag uit de bus rollen voor Rosalie en Kalai:

1e prijs: Best teamwork
2e prijs: Beste hoofdgerecht vis
1e prijs: Friendship & Ambassadeus Cantonese Cuisine

De prijzen werden uitgereikt door de vice president van 
Hongkong, vergezeld van diverse camera ploegen en 
journalisten. “Het waren zware weken, veel overleg, oefe-
nen en proeven, maar het resultaat zijn Kalai en ik hart-
stikke trots op”, aldus Rosalie.
Inmiddels is de winnares weer terug in Nederland en is 
weer vol enthousiasme aan het werk bij Brasserie Sanz in 
de Jan van Goyenstraat in Heemstede. Haar visgerecht, 
waarmee ze de tweede prijs haalde, staat binnenkort om 
de nieuwe menukaart van Sanz.

Sanz-kok wint meerdere 
prijzen in Hong-Kong

dat er sinds kort geen gro-
te schepen meer door het 
Spaarne varen is het slibpro-
bleem dus al opgelost. De 
Zeeuw (GroenLinks) heeft 
de leverancier van het ou-
de pontje gesproken. De le-
verancier ziet geen probleem 
om een goed werkend pontje 
te leveren. De jaarlijkse kos-
ten voor onderhoud zijn 1.000 
euro. Hooij sprak over de 
noodzaak van een vaste oe-
ververbinding als trekker van 
toeristen. De pont was ooit 
een geschenk van de Provin-
cie. Radix (VVD) vindt dat de 
Provincie dan ook nu maar 
moest meebetalen. Hooij wil 
niet strijden over een ge-
schenk. Wat zelden voor-
komt is dat de coalitiepartij-
en zich tegen de wethouder 
keerden. Alleen D66 steunde 
de wethouder in haar poging 
een brug van 200.000 euro 
te bouwen. Radix vindt dat 
zij haar huiswerk maar over 
moet doen. ”Praat met Rijn-
land, de Provincie en de be-
woners, zodat er toch weer 
een pont kan komen”, gaf hij 
de wethouder mee. De wet-
houder kon niet anders dan 
het voorstel terugnemen.
Eric van Westerloo

ook de deuren open van ba-
sisschool Icarus. Muzikaliteit 
en creativiteit spelen binnen 
de school een belangrijke rol 
en dat was afgelopen week 
weer heel goed te merken.

Peuter & 
kleuterpret 

(2,5 t/m 6 jaar)
Heemstede - Voor de al-
lerkleinsten organiseert WIJ 
Heemstede 1x per maand in 
jongerenruimte Plexat in de 
Luifel op zondag van 11.00-
12.30 uur Peuter & Kleuter-
pret. Er is van alles te bele-
ven voor kinderen van 2,5 
t/m 6 jaar met iedere keer 
een ander thema. Op zondag 
24 september is het thema 
Het Muizenhuis. De klein-
tjes gaan dan muizenhuisjes 
maken, voorlezen, kleuren en 
een pannenkoekje eten. 
Entree 6,- euro per kind. Ou-
ders/begeleiders mogen gra-
tis meedoen.
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De foto is gemaakt tijdens een eerdere bijeenkomst.

‘Hoe komen wij aan onze kleding?’
Heemstede - Donderdag 21 
september is er bij Vrouwen-
netwerk een lezing over kle-
ding met als titel ‘Van ka-
toen tot T-shirt’. Hoe komen 

wij aan onze kleding? Welk 
materiaal is gebruikt en is 
ons gekochte product op een 
eerlijke wijze tot stand ge-
komen? De huidige kleding 

gaat over veel meer schijven 
voordat het bij u in de kast 
aan een hanger terecht komt. 
Er wordt gelooid, katoen ge-
plukt, hout gebruikt als basis 
voor viscose en dat zijn nog 
maar de eerste stappen op 
weg naar een T-shirt, jurk of 
broek. Door hoeveel handen 
en landen gaat een jurk ei-
genlijk? Weet u het? Mariel-
le Noto komt deze middag bij 
NVVH Vrouwennetwerk het 
een en ander vertellen.
De lezing wordt gehouden 
in het EHBO-gebouw, He-
renweg 88a te Heemstede 
en begint om 14.00 uur. Voor 
leden gratis, niet-leden beta-
len 2,50.
Meer informatie over deze 
55+ vrouwenvereniging via 
023-5477486 of www.nvvh.nl.

T/m 12 september 2017

 Huwelijken:
 14-07-2017 Martinus M. van Dijken & Leonie Bloemendaal
 09-09-2017 Stefan Knol & Caro van de Venne
 08-09-2017 Dennis Kerdijk & Laurel Marloes Schunselaar
 08-09-2017 Alex Geert van der Beeke &
  Maria Johanna Lohmann

 Geboorteaangiften:
 03-09-2017 Vigo Eduard Worm
 11-09-2017 Marle Koper
 12-09-2017 Julia Anna Cato Nieuwland

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Verbinding in de Lieven de Keylaan
Heemstede - Op zaterdag 
9 september werd het eer-
ste straatfeest georganiseerd 
in het eerste deel van de Lie-
ven de Keylaan. Op een en-
kele uitzondering na namen 
alle bewoners deel, met part-
ners en kinderen. Het was 
een groot spektakel, gezel-
lige barbecue en een inten-
sieve (nadere) kennismaking. 
Voor zo ver bekend gebeur-
de er in deze laan niet eer-
der iets dergelijks, terwijl de 

laan moet zijn gecreëerd om-
streeks 1920. Het waren toen 
barre tijden, terwijl de huidi-
ge bewoners zich nu kunnen 
verheugen in welstand! Ma-
nuel Burger had diverse in-
strumenten gemaakt, zoals 
stelten, loopski’s voor teams 
en houten bouwblokken. Het 
initiatief ging uit van Edith 
Koetsier en Wilfried Hoff-
man, maar er werd door ve-
len actief deelgenomen aan 
de organisatie: Het Gezond-

heidshuis stelde haar par-
keerplaats ter beschikking 
en op straat werden diverse 
wedstrijden georganiseerd 
zoals koekhappen, skilopen, 
tafel tennis, blokken torens 
bouwen, met deelname van 
groot en klein. Een smoelen-
boek en een WhatsApp  zal 
de buurtbewoners blijvend 
aan elkaar verbinden en de 
hulp en dienstverlening aan 
elkaar verder helpen ontwik-
kelen.

‘Keesie’s 
verjaardag’

Heemstede - Het live 
seizoen van café de 1ste 
Aanleg start zaterdag 30 
september met muziek 
van Het Supertrio. Van-
af dan maandelijks twee 
keer per maand met ge-
weldige live acts. De laat-
ste zaterdag steevast ver-
sterkt/dansbaar (om 21.00 
uur) en de tweede zondag 
van de maand akoestisch 
(17.00 uur).
Supertrio: Geen lottofor-
mulier maar een pakken-
de 3-mans formatie met 
een palet aan hits die je 
niet dagelijks meer hoort. 
Van Seal tot Moody blues 
en een setting zoals je die 
alleen in De Eerste Aanleg 
aantreft. Niels Klooster op 
drums, Erwin Aubroeck op 
toetsen en Mike Janmaat 
doet de bas én zang.
Vanaf 21.00 uur. En Kee-
sie? Die is jarig en trak-
teert rond 22.00 uur op 
bitterballen! De Eerste 
Aanleg vind je op de hoek 
van de Raadhuisstraat en 
Kerklaan te Heemstede.

Bijeenkomst VVD over duurzaamheid
Heemstede - Gemeen-
te Heemstede streeft er-
naar in 2030 klimaatneutraal 
te zijn. De VVD Heemstede 
heeft de klimaatafspraken 
voor komende periode hoog 
op de agenda staan. Liberaal 
Groen: duurzame keuzes sti-
muleren door minder regels 
en eenvoudige procedures. 
Op woensdag 27 september 
organiseert VVD Heemstede 

een bijeenkomst over duur-
zaamheid. Belangstellenden 
kunnen van gedachten wis-
selen over duurzaam wo-
nen, leven en ondernemen 
in Heemstede. Ter inspiratie 
volgen presentaties van Mar-
co Wiesehahn, Haarlemse af-
gevaardigde voor de VVD 
in de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, Pim Lem-
mers, imker uit Heemstede 

en Dick Roelofsen van Mai-
son Maison en HeemSteeds 
Duurzamer.
De locatie is ‘Kom in mijn 
Tuin’ aan de Herenweg 16 te 
Heemstede. De inloop is van-
af 15.30 uur. Afsluiting met 
een hapje en een drankje om 
17.30 uur.

Aanmelden via:
heemstedegroen@gmail.com 

Burendag 
bij KIMT

Heemstede - Open Monu-
menten dag is net achter de 
rug bij KIMT en het volgen-
de evenement staat alweer 
gepland: zaterdag 23 sep-
tember is het Burendag bij 
Kom in mijn Tuin van 14.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Heren-
weg 16 te Heemstede, ingang 
Groenendaalse Bos, tegen-
over het Manpad.
Burendag is een jaarlijks te-
rugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt 
op de 4e zaterdag in septem-
ber. Dit jaar sponsort het 
Oranjefonds buurtmaaltijden 
en daarvoor zijn er bij KIMT 
taalcoaches en nieuwkomers 
die Nederlands leren uitge-
nodigd. Met elkaar wordt ge-
klust in de tuinen van KIMT: 
er worden aardbeien- en an-
dere planten en struiken ge-
plant. Er worden diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Voor 
de kinderen is er een speur-
tocht en kunnen er vogel-
huisjes beschilderd worden. 
Voor de volwassenen wordt 
er een rondleiding  gegeven 
in het Groenendaalse Bos. 
De buren van de Herenweg 
worden uitgenodigd voor een 
kopje thee en een rondlei-
ding, maar de tuin is uitein-
delijk open voor iedereen die 
graag een kijkje komt nemen. 
Uiteraard is er nog steeds di-
verse groente te koop (ook 
pompoenen).
Na afloop sluiten vrijwilligers, 
taalcoaches en nieuwkomers 
de middag af met een buurt-
maaltijd door een kok die 
producten bereidt van KIMT.
Kijk ook op:
www.kominmijntuin.com.

Kunstwerken 
knutselen

Heemstede – Op woensdag 
27 september en 4 oktober 
zijn er weer knutselmidda-
gen bij WIJ Heemstede.

De knutselclub is er voor jon-
gens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar. Iedere woensdag kun-
nen kinderen superleuke en 
originele kunstwerken ma-
ken van klei, papier, hout en 
stof, die vaak te maken heb-
ben met de jaargetijden of de 
feestdagen.
Je bent welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: 5,- euro. 
Aanmelden: 5483828.
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Wat nou als 
je alles durft?
Regio - Op zondag 1 okto-
ber houdt Carmen de Haan 
de verhaallezing: Wat nou als 
je alles durft?
U gaat afrekenen met 12 in-
effectieve overtuigingen.

Je weet dat je meer kunt, 
maar je blokkeert steeds. Je-
zelf telkens in de luren leg-
gen door zenuwen niet de 
baas te zijn, of laat je wéér te 
laten manipuleren door die 
ene bullebak. Er zijn tig re-
denen op te noemen waar-
om je je niet zo gedraagt zo-
als je zou willen. Maar altijd 
zijn ze gebaseerd op een (of 
meerdere) van de 12 negatie-
ve overtuigingen uit de RET, 
(rationele effectiviteitstrai-
ning), een methode om af te 
rekenen met ongewenst ge-
drag en ongewenste emoties. 
Helder en duidelijk. 

St. Raphaël kerkje, Popellaan 
1 te Bloemendaal. 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Bij-
drage: 9,- euro incl. koffie/
thee, schrijfgerei.
Reserveren is niet nodig, je 
bent van harte welkom.

Happy Bodies steunt Fonds Gehandicaptensport, 
Jeugdsportfonds Haarlem & KWF Kankerbestrijding
Heemstede - Op zater-
dag 16 september heeft Jib-
be de Goede namens Happy 
Bodies aan drie goede doe-
len cheques, met een totale 
waarde van 5.900 euro, over-
handigd. De leden van Happy 
Bodies Heemstede en Over-
veen mochten zelf kiezen 
naar welk, vooraf geselec-
teerd, goede doel hun bijdra-
ge zou gaan.

De keuze bestond uit 
Fonds Gehandicaptensport, 
KWF Kankerbestrijding en 
Jeugdsportfonds Haarlem.
Alle goede doelen hebben 
een zeer sterke relatie met de 
corebusiness van Happy Bo-
dies. Om vitaal te blijven of 
(weer) worden is bewegen 
en spiertraining essentieel, 
met name voor de jeugd en 
mensen van 35 jaar en ouder. 

Jibbe de Goede, directeur 
van lifestyleclubs Happy Bo-
dies, is trots op deze actie, 
die door de leden zeer op 
prijs werd gesteld. De Goe-
de: “Niet iedereen heeft de-
zelfde mogelijkheden om te 
bewegen of aan zijn of haar 
gezondheid te werken. Dat 
Happy Bodies samen met 
haar leden hier een steentje 
aan bij kunnen dragen, geeft 
een goed gevoel.”
Namens de goede doelen 
namen Chantal Molenkamp, 
voormalig paralympisch 
zwemster en ambassadeur 
van Fonds Gehandicapten-
sport, Miranda Jellinghaus 
van KWF en oud-olympisch 
schaatskampioen en ambas-
sadeur van Jeugdsportfonds 
Haarlem Yvonne van Gennip, 
de cheques bij de vestiging 
van Happy Bodies in Over-

veen in ontvangst. Miranda 
Jellinghaus sprak tijdens de 
uitreiking, mede namens de 
andere goede doelen, een 
dankwoord uit: “Deze maat-
schappelijke actie die Hap-
py Bodies heeft geïnitieerd 

is zeer welkom voor onze 
goede doelen, maar is ook 
zeer belangrijk voor het be-
wustzijn dat bewegen voor 
iedereen, jong en oud, be-
langrijk is voor een gezonder 
leven.”

De terugkeer 
van de 

feeërieke 
verlichting

Heemstede - In de jaren 
1860-1890 kreeg Neder-
land de eerste openbare 
straatverlichting in de grote 
steden en later op de idyl-
lische dorpspleinen bran-
dend op gas. De masten 
en de traphouderkrul ,waar 
tegen de lantaarn aanste-
ker zijn laddertje plaatsten, 
waren van onverwoestbaar 
gietijzer. Daarop kwam dan 
een 1 meter grote ronde 
lantaarn van brons en ko-
per met een gaskousje als 
licht bron. Deze werd da-
gelijks door het manne-
tje met zijn laddertje op de 
rug, fietsend van de één 
naar de andere gaslan-
taarn aangestoken. 

We lopen nu weer warm 
voor feeërieke buitenver-
lichting met een vleug-
je romantiek en nostalgie 
van onverwoestbaar giet-
ijzer. Wilt u eens kijken wat 
er zoal te koop is? Kijk op 
de site: www.hollandlicht.
nl Een lage prijs, groot as-
sortiment.

Laurens Feije helpt mee aan recordpoging
Heemstede - Wielrenners 
Aniek Rooderkerken en Iris 
Slappendel hebben vori-
ge week in de Nevadawoes-
tijn een poging gewaagd 
om het wereldsnelheidsre-
cord fietsen voor vrouwen – 
nu op 122 km/u – te verbre-
ken. Dit doen ze in de VeloX 7 
van het Human Power Team, 
een aerodynamische high-
tech ligfiets die is ontworpen 
en gebouwd door het studen-
tenteam van de TU Delft en 
VU Amsterdam. Een van de 
teamleden is Laurens Feije, 
die opgroeide in Heemstede. 
Laurens ging naar Hageveld. 
Naast zijn studie Technische 
Natuurkunde aan de TU Delft 
is hij binnen het Human Po-
wer Team mede verantwoor-

Sparrenbos-
bruiloft

Regio - Ondanks het 
slechte weer straalde er 
in Bennebroek een zeer 
plaatselijk zonnetje toen 
Ilse Marije Ahling en Niels 
Groenen vrijdag 8 septem-
ber in het huwelijksbootje 
stapten.
Ilse Ahling (beter bekend 
als ‘juf Ilse’) heeft, na ja-
renlang op de Sparren-
bosschool in Bennebroek 
te hebben gewerkt als 
onderwijsassistente, aan 
het einde van het vorige 
schooljaar afscheid geno-
men van al haar leerlin-
gen. Zij verhuisde halver-
wege het schooljaar naar 
Niels, de liefde van haar 
leven, waardoor haar reis-
tijd naar Bennebroek uit-
eindelijk toch een te groot 
bezwaar werd.

Gelukkig koos Ilse er wel 
voor om te trouwen in de 
omgeving waar ze is op-
gegroeid en deed samen 
met Niels de Sparrenbos-
school aan!

delijk voor de aerodynamica. 
“Ik ben in Delft gaan stude-
ren omdat ik altijd interesse 
heb gehad voor techniek en 
de innovaties die daar bij ko-
men kijken”, vertelt Laurens. 
“Mijn studie kan soms erg 

theoretisch zijn, daarom ben 
ik bij dit project gegaan. Hier 
heb ik het hele proces van 
conceptkeuzes tot produc-
tie mee kunnen maken, wat 
ik nu mee kan nemen in het 
vervolg van mijn studie.”

100% Heemstede gelanceerd Heemstede – Honing van im-
ker Pim Lemmers is tegenwoor-
dig 100% Heemstede. Op de 
Dinkelhoeve werd de honing 
gepresenteerd. Een foto waard 
vindt Sonja Goed, die deze foto 
instuurde.
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Kennismaken met ‘Uitvaartzorg De Meer’ 
tijdens Open Dag begraafplaats Herfstlaan
Heemstede - Bij een sterf-
geval zijn emoties meestal in-
tens. Elk detail krijgt een bij-
zondere betekenis. Ook het 
laatste afscheid... Uitvaart-
zorg De Meer uit Haarlem-
mermeer weet daar het fij-
ne van. Achter Uitvaartzorg 
De Meer staan Jaap van der 
Maarl en Jacco van der Laar-
se, respectievelijk met 10 en 
13 jaar ervaring in het verzor-
gen van uitvaarten. “Ons doel 
is het met de nabestaanden 
samenstellen van een per-
soonlijk en uniek afscheid 
dat recht doet aan het leven 
en sterven van hun dierbare.” 
Uitvaartzorg De Meer is er 
niet alleen voor het afscheid 
zelf. “Het gebeurt ook dat wij 
bij mensen worden uitgeno-
digd om vooraf hun wensen 
rondom hun eigen uitvaart 
vast te leggen. Uiteraard kun-
nen zij erop vertrouwen dat 
hun laatste wil tot in detail 
wordt uitgevoerd.” Ook staan 
Jacco en Jaap de nabestaan-
den bij ná het afscheid en zijn 
zij dag en nacht bereikbaar.
Tegenwoordig zie je dat na-
bestaanden willen helpen bij 
het verzorgen van de over-
ledene alvorens de plech-
tigheid plaatsvindt. “Samen 
zorgen we ervoor dat dit op 
de juiste manier met res-
pect gebeurt.” Voor het op-
baren heeft Uitvaartzorg De 

Meer mogelijkheden in het 
uitvaartcentrum aan de Zij-
lweg te Haarlem, afscheids-
centrum De Cipres te Nieuw-
Vennep, Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld en 
Uitvaartcentrum & cremato-
rium Haarlemmermeer. 

Hoe het ook zij, uiteindelijk is 
Uitvaartzorg De Meer verant-
woordelijk voor het nastreven 
van alle wensen en de hele 
regie voor, tijdens en na de 
uitvaart.
“Na de uitvaart kunnen de 
nabestaanden altijd een be-
roep op ons blijven doen als 
het gaat om rouwverwer-

king. Het is zo essentieel dat 
de uitvaart van begin tot het 
einde naar ieders tevreden-
heid is verlopen. Wij zijn pas 
tevreden als de nabestaan-
den dan zeggen: “U heeft ons 
met steun en vertrouwen ge-
holpen.”

Mocht u kennis met ons wil-
len maken dan kan dat op za-
terdag 7 oktober op de open 
dag die gehouden wordt op 
de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan te Heem-
stede. Info: 
www.uitvaartzorgdemeer.nl 
06-576 275 40 info@uitvaart-
zorgdemeer.nl

Stoere activiteiten voor kinderen en 
workshops en theater voor volwassenen
Heemstede – Er is van alles 
te doen tijdens het ‘MOOOI-
STE Landschapsfestival’, op 
zondag 24 september op 
landgoed Leyduin, net over 
de grens van Heemstede. 
En… het festival heft geen 
entree.
 
Doe mee met stoere activitei-
ten als boomklimmen, boog-
schieten, plankenlevel par-
cours en huttenbouwen. Met 
levende geschiedenis in Huis 

Leyduin en daarbuiten, fa-
milietheater en Muziek van 
Chanté. Voor de kleintjes 
Kabouter Pierelier, natuur-
lijke muziek en schminken. 
En voor degenen die ont-
spanning zoeken workshops 
mindfulness, yoga, het bij-
zondere theaterstuk De Tele-
foon Naar Binnen of de heer-
lijke Silent Swing.
Boswachters leiden je rond 
over de buitenplaats en TV-
boswachter Arjan Postma 

geeft spraakmakend Natuur-
college over de omgeving en 
signeert zijn boek Buiten Ge-
beurt Het.  Amateurfotogra-
fen vogelaars kunnen terecht 
voor een workshop macrofo-
tografie en strobofotografie. 
Struinen doe je bij de ‘groe-
ne’ markt met hebbedingen, 
lekkernijen en mooie spullen. 
En diverse foodtrucks bieden 
een smakelijk hapje en sapje.
 Kijk voor meer info op:
www.moooiste.nl.

Foto’s: Ludus Outdoor

Zondag nazomeren in Heemstede
Genieten van zon en kinder-
picknick op gras bij Raadhuis
Heemstede - Dit jaar zijn 
het gras en de bomen rond-
om het gemeentehuis voor 
één keer de plek waar men-
sen samenkomen en genie-
ten van de allerlaatste zonne-
stralen van dit seizoen. Waar 
ontmoetingen ontstaan, kin-
deren picknicken en ouders 
genieten van kunst en mu-
ziek. Tijdens het vrij toegan-
kelijke nazomerfestival is er 
van alles te zien, te horen 
maar vooral te genieten. Ook 
zijn er verschillende leuke, 
educatieve activiteiten voor 
de kinderen zodat ouders de 
tijd hebben om verkoeling te 
zoeken bij de bar.
 
Om 12 uur start het program-
ma met straattheater, muziek, 
foodtrucks en vooral ruimte 
om te spelen. Kinderen wor-
den uitgenodigd hun pick-
nickkleedje mee te nemen en 
samen met ouders te genie-
ten van akoustische muziek 
van duurzame hipsters Jack 
and the Weatherman en de 
bekende act All The King’s 
Daughters. Tussen de optre-
dens kunnen kinderen zich 
vermaken in het kinderthea-
ter, schminkhoek en zelfs op 
een heuse stormbaan!
 
Naast vermaak wil het event 
(groot)ouders en (klein)kin-
deren een positieve erva-
ring bieden. Zo leren kinde-
ren spelenderwijs over het 
voorkomen van zwerfafval en 
kunnen ouders zich op een 

leuke en ontspannen manier 
laten informeren over duur-
zaamheid en biologisch eten.
 
Vervuilende PET-flesjes wor-
den niet gebruikt maar ge-
zellig koffie drinken kan wel 
in de volledig duurzame huis-
kamer dat is ingericht met 
hulp van sociale instellingen 
Paswerk/Snuffelmug. Of ga 
langs één van de kleurrijke 
caravans en busjes en geniet 
van smakelijke zoetigheden, 
doe de duurzame limonade 
smaakproef of bestel de lek-
kerste biologische frieten van 
Nederland.
 
Kortom, Festival Super-
Schoon streeft niet alleen 
naar een betere wereld met 
schone steden, water en na-
tuur maar is vooral een geza-
menlijke belevenis waar ou-
ders met hun kinderen die ‘2 
toffe meiden van DWDD’ zien 
optreden. In plaats van in een 
gillende meute te moeten 
luisteren naar de nieuwe K3.
 
Het programma duurt van 
12.00 tot 17.00 uur.
 
Deelnemers duurzame 
markt: Dinkelhoeve, Beebox, 
De Roos/Juul, Karels bio-
friet, Bibliotheek Heemstede, 
Paswerk/Snuffelmug, Grape-
district Heemstede, Arteka, 
De Groene Tweewieler.
 
Informatie: www.facebook.
com/superschoonheemstede

Extra traject bus 4
Heemstede - Bus 4 gaat rijdt van winkelcentrum 
Schalkwijk naar het Spaarne Gasthuis Schalkwijk. Hier-
mee is er voor de inwoners van Heemstede sinds 3 sep-
tember een directe verbinding met het ziekenhuis in 
Schalkwijk.
Met de nieuwe busjes kan men 1 x per uur van de Glip via 
het ziekenhuis naar Schalkwijk Centrum rijden.
Kijk ook op: www.connexxion.nl.
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Tweedehands kinderkleding op 
beurs in Jacobaschool

Heemstede - Buiten lijkt het 
af en toe wel herfst… We 
willen er nog niet aan, maar 
moeten langzaamaan wen-
nen dat de zomer bijna voor-
bij is, de kinderen weer naar 
school gaan en... ze zo ge-
groeid zijn dat nieuwe kleren 
nodig zijn!
De tweedehands kinder-
kledingbeurs in de Jacoba-
school heeft altijd een groot 
assortiment goede kwaliteit 
kinderkleding, jassen, regen-
laarsjes, sportschoenen enz. 
in alle maten voor hele leu-
ke prijsjes!
Op zaterdag 30 september 
wordt in de gymzaal van de 
Jacobaschool, Lanckhorst-
laan 9 in Heemstede van 
11.00 tot 12.30 uur de twee-
dehands kinderkledingbeurs 
georganiseerd. 
Natuurlijk kun je zelf ook in-
brengen. Dat kan op vrijdag 
29 september tussen 20.00 
en 22.00 uur.

Wil je zelf kleding inbrengen 
vraag dan een instructie en 
een of meerdere letters aan 
via:
kledingbeursjacoba@telfort.nl.

Wat wordt ingenomen/ver-
kocht? Alle najaars- en win-
terkleding die schoon, heel 
en eigentijds is. Jassen, over-
hemden/blouses, T-shirts 
met lange mouw, truien, ves-
ten, lange broeken, rokjes, 
jurken, badjassen, mutsen, 
petten, sjaals, handschoe-
nen, winterpakken, skibroe-
ken, skischoenen, sportkle-
ding, enz. Plus regenlaar-
zen, sportschoenen, sport-
accessoires, waterschoenen, 
paardrijlaarzen, moonboots.
Wat niet? Leren kinderschoe-
nen, ondergoed en pyjama’s. 
De organisatie is tevens op 
zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. Lijkt het je leuk om mee 
te doen, vraag er dan even 
naar op de beurs.

Heemstede – De klanten vroegen er al 
naar: wanneer is jullie modeshow? Els 
Nieuwenhuis van modezaak Heemels - een 
combinatie van Heemstede en Els – pre-
senteert sinds de opening van de winkel 
in 2014 de nieuwe collectie met een voor-
jaars- en een najaarsmodeshow. Op zater-
dag 16 september was het zover. Zes vak-
kundige mannequins toonden het Heem-
steedse publiek de nieuwe mode. Opval-
lende tinten voor het najaar dat dit jaar 
al vroeg begon zijn groen, blauw en oker 
in combinatie met grijs en zwart. Hip de-
ze winter zijn de driekwart culotte-achtige 
broeken, goed te combineren met laarsjes 
van Ivylee Copenhagen die daar qua lengte 
mooi op aansluiten. Ze zijn bij Heemels ver-
krijgbaar in onder meer knalblauw. Deens 
is ook het schoenmerk Royal Republic met 
schoenen, tassen en laarzen van heer-
lijk zacht leer. Els Nieuwenhuis is sowie-
so erg gecharmeerd van Scandinavische 
labels. Ze sluiten prima aan bij de smaak 
van de Nederlandse vrouw, volgens haar. 
“Moderne werkende vrouwen die er ver-
zorgd uit willen zien kiezen vaker voor de-
ze no-nonsens stijl van kleding in soepele 
stoffen en van hoogwaardige kwaliteit. Je 

kan je er goed in bewegen, kreuken niet of 
nauwelijks en kleden fantastisch af, ook als 
je geen maatje 36 hebt.” Nieuw dit najaar 
is de mode van Malene Birger, een Scan-
dinavisch luxe (maar betaalbaar) modem-
erk. Een sophisticated style, noemt Nieu-
wenhuis hun mode, terug te vinden in de 
materialen die ze gebruiken, zoals cashme-
re verwerkt in hun truien en vesten: mooi 
en zacht en soms net iets uitbundiger in 
de details. Verder te zien waren blouses en 
broeken van Louis en Mia, breisels van Si-
binlinnebjerg, lekker ruim en opvallend in 
felrood en gifgroen. Jassen van het Zweed-
se Elvine en uit België het merk Nous dat 
Indische ambachten combineert met stijl-
vol ontwerp. Broeken van Mosh Mosh en 
de techno stoffen van Japan TKY zijn be-
kende items die Heemels verkoopt. Met 
een hapje en een drankje werd het aanwe-
zige publiek de nieuwe mode geshowd die 
ons de komende winter warm en goedge-
kleed gaat houden.
Heemels mode is gevestigd aan de Binnen-
weg 180. Informatie over alle modemerken 
bij Heemels:
www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Wintermodeshow bij Heemels
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Ook werk van Vera Bruggeman uit Heemstede
Waag-expositie toont Kleurrijk Haarlem
Heemstede - Vera Brugge-
man, beeldend kunstenaar 
uit Heemstede, opent komen-
de week onder het thema 
Kleurrijk Haarlem haar ten-
toonstelling in de Waag aan 
het Spaarne. Haarlem staat 
als inspiratiebron voor beel-
dend kunstenaars, de laat-
ste tijd weer volop in de be-
langstelling. In de Waag ex-
poseert Vera niet alleen haar 
kleurrijke werken van de bin-
nenstad van Haarlem maar 
ook portretten van een twee-
tal bijzondere Haarlemmers: 
Jan Heijer en Piet Zwaans-
wijk, onvermoeibare Haar-
lemmers die al jaren aan de 
weg timmeren met hun unie-
ke Jan & Piet Museum. arge-
loze bezoekers op het ver-
keerde been zetten. Daar-
naast toont mede-exposant 
Elly Godrie haar foto’s van 
het befaamde duo aan het 
werk in hun eigen ateliers.  
Vera Bruggeman, werkend in 
de Cobra traditie, kan als in-
spirator worden beschouwd 
van een aantal recente ten-
toonstellingen onder het the-
ma Beeldgedichten waarin 

(zoals zij zelf omschrijft) po-
ezie en beeldende kunst een 
diepgaande verbinding aan-
gaan. Tijdens deze tentoon-
stelling concentreert zij zich 
echter volledig op de mooie 
en bijzondere plekjes van 
Haarlem. 
Deze tentoonstelling is van 
donderdag 21 september 
tot en met zondag 8 okto-
ber te bezichtigen in Gale-
rie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. Op zondag 24 sep-
tember om 16.00 uur vindt 
de opening plaats waaraan 

zanger, troubadour en dich-
ter P.M. Delefre een feestelijk 
tintje geeft. Zie ook:
www.kzod.nl en Facebook.

Werk van Vera Bruggeman.

Hageveldleerlinge mee met ‘School at Sea’
Heemstede - Adrienne Bur-
gers is 16 jaar oud en zit in de 
vijfde klas van het Atheneum 
College Hageveld in Heem-
stede. Eind oktober gaat iets 
bijzonders doen. Adrienne 
gaat namelijk mee met School 
at Sea. Dit is een organisatie 
waarbij zij voor een half jaar 
met 35 andere leerlingen en 
docenten uit heel Nederland 
school volg op een groot zeil-
schip: De Thalassa. Geduren-
de deze zes maanden varen 
we vanuit Amsterdam naar 
de Cariben en weer terug. 
Onderweg doen zij excursies 
op verschillende plekken zo-
als Tenerife, Costa Rica, Cu-

ba en Bermuda.  “Ik wil graag 
mee met deze reis omdat ik 
zo veel mogelijk uit mijn le-
ven halen. Ik houd van zeilen, 
wil meer van de wereld zien 
en mijzelf ontwikkelen. Naast 
dat het bijdraagt aan mij als 
persoon, is het natuurlijk ook 
een super bijzondere beleve-
nis. Het is een ervaring waar-

mee ik mezelf onderscheid 
van de rest en waar ik later 
nog vaak aan terug zal den-
ken. Ik ga dingen zien die ik 
nog nooit gezien heb en ik 
maak vrienden voor het le-
ven. Naast dat deze reis op 
zich al heel erg uitdagend 
is, heb ik ook nog te maken 
met diabetes. Het is iets wat 
in het dagelijkse leven al erg 
aanwezig is en ik zal hier dan 
ook extra moeite voor moe-
ten doen op het schip. Wie 
wil haar sponsoren? Kijk op: 
www.gofundme.com/adrien-
neatsea.
Of: www.adrienneatsea.web-
node.nl.

(Nog) geen burendag, wel 
BBQ-feestje in de Zernikelaan
Heemstede - Het was dan 
wel geen burendag afge-
lopen zaterdag, maar het is 
initiatiefnemer Remco Stra-
ver toch weer - voor de 2e 
keer - gelukt om nage-
noeg alle bewoners rond het 
speelplein/grasveld van de 
Zernikelaan bijeen te krij-
gen voor een gezellige BBQ. 
In de uitnodiging stond 
dat men zelf een BBQ mee 

moest nemen inclusief de 
vlees. En als je er geen een 
had was het ook geen pro-
bleem; je kon je stukje vlees 
gewoon op de BBQ van de 
buurman leggen!

Er was een groot zeil ge-
spannen om eventue-
le regen de baas te kun-
nen, maar uiteindelijk werd 
het een prachtige middag/

avond zonder een spatje re-
gen!

Vanaf 17.00 uur stond er op 
de uitnodiging en al snel 
stonden de nieuwkomers 
zich voor te stellen en de 
kolen werden aangesto-
ken. Iedereen had wat lek-
kers meegenomen en alles 
werd op een grote geïmpro-
viseerde tafel neergezet. Al 
met al een reuze gezellige 
gelegenheid om eens nader 
in gesprek te komen met de 
buren waar je altijd even je 
hand naar opsteekt!

Lunchconcerten Andriessen en
De Klerk op 23 en 30 september
Regio - De Andriessen/De 
Klerkstichting organiseert 
samen met Museum Haarlem 
lunchconcerten bij de Gast-
huisexpositie Toondichters 
uit Haarlem. De program-
mering is spannend, want er 
worden werken gespeeld die 
niet regelmatig op de con-
certpodia te horen zijn, waar-

onder gelegenheidswerken 
en werken voor zeldzame be-
zettingen.

Op 23 september speelt het 
Bamboefluit-Ensemble EGT 
het Divertimento van Albert 
de Klerk en Due Canzoni 
voor bamboefluiten en gitaar 
van Jurriaan Andriessen.
Op 30 september treedt het 
Ensemble Landru op  in de 
bezetting hobo, blokfluit, fa-
got en contrabas. Zij zullen 
o.a. Interludium en Variaties 
over Noël “Joseph est bien 
marié” van Albert de Klerk 
spelen; gelegenheidswerken 
voor de familie, alsook een 
arrangement van Intemezzo 
XVIII van Hendrik Andries-
sen. Tijd: 12.30 tot 13.00 uur. 
Het bijwonen van de lunch-
concerten is gratis, maar voor 
het museumbezoek geldt de 
normale toegangsprijs.
Locatie: Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Info: (0)23-54224 
27
www.museumhaarlem.nl.

Cillia Hendrik en Jur door Ni-
co Jesse.

Foto: Michel van Bergen

Gevlucht 
na ongeval
Heemstede - Een automo-
bilist is woensdagavond 13 
september gevlucht na een 
verkeersongeval in Heem-
stede. Even na tienen ging 
het mis op de Cruquiusweg 
ter hoogte van de Javalaan. 

Twee personenwagens kwa-
men daar hard met elkaar in 
botsing.
Brandweer, politie en am-
bulance kwamen ter plaat-
se. Een van de bestuurs be-
sloot niet op de hulpdiensten 
te wachten en is er na het 
ongeval vandoor gegaan. De 
andere is door ambulance-
personeel opvangen. Hij kon 
ter plaatse aan zijn verwon-
dingen worden behandeld.
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Heemstede – Bij het oogst-
feest op de Kinderboerde-
rij zorgen de vrijwilligers 
van de Kinderboerderij al-
tijd voor lekkere verse hap-
jes bij de koffi e of thee. Boer 
van der Hulst heeft eieren 
te koop, de bijen achter de 
stallen zorgen voor de ho-
ning met die heel specia-
le smaak die je elk jaar in 
september moet proeven en 
de kaas van de Dinkelhoeve 
smaakt altijd naar meer.

Een andere oogst is dat er 
twee jonge geitjes rond-
lopen, Noor en Juultje, ze 
doen het goed, weliswaar 
nog wat schichtig, maar 
dat mag toch als je zo jong 
bent. De Lakenvelderse koe 
was eenzaam sinds ze alleen 
stond in de wei en straks 
met de komende winter in 
aantocht, alleen in die stal, 
daar moest toch een dame 
bijkomen en zo kwam de 
Groningse Blaaskop Gemma 
haar nu gezelschap houden. 
Ingrid Schenk, zij beheert
de Kinderboerderij, vertelt 
nog tijdens een loopje langs 
de geitjes dat de scholen
op 5 oktober staken en nu 

kinderen geen kastanjes 
meer kunnen rapen aan de 
Vrijheidsdreef, zij met mede-
werkers van de Kinderboer-
derij, elke ochtend kastanjes 
en eikels rapen van de bo-
men die nog op de kinder-
boerderij staan. Daar kun-
nen de kinderen mee aan de 
slag op die 
stakings-
dag tussen 
half elf en 
half twaalf, 
wel onder 
de hoede 
van de ou-
ders of opa 
of oma, 
want ze 
maken er 
geen kin-
deropvang 
van. Mis-
schien mag je dan toch nog 
kastanjes zoeken of met je 
laarzen in de plassen lopen.

Zo is er altijd wat te doen op 
de Kinderboerderij, het hele 
jaar door. Kijk maar eens op 
de site van Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heem-
stede.
Ton van den Brink 

Noor en Juultje doen het goed 
Oogstfeest Kinderboerderij, 
daar is altijd wat te doen

Heemstede – Grenspalen waren vroeger zeer belangrijk, 
zij bepaalden zij de grens van een grondgebied.
Aan de noordzijde van de Beuken en Lindelaan in wan-
delbos Groenendaal staan drie grenspaaltjes. In de loop 
van de tijd zijn talrijke grenspaaltjes verdwenen of ver-
plaatst. Het eerste paaltje (PDN 50) is geweest van Pe-
tronella de Neufville. In 1732 bewoonde zij de Hofstede 
Meer en Berg. De paaltjes met de letters JPO-N en JPO 
9-10-11 zijn van destijds grondeigenaar Jacobus Philippe 
d’Orville. Hij was eigenaar van de buitenplaats Groenen-
daal van 1739 tot 1751.
Er zijn nog her en der palen die behoren tot het gebied 
Meer en Berg (Marienheuvel ). Er staan nog palen voor 
de ingang van Marienheuvel: M-B en H 7 en 8 aan de 
Glipper dreef. Ze stammen waarschijnlijk uit het begin 
van de 19e eeuw (limietpalen 1893 H).
Een wandeling op zoek naar de paaltjes is zeker aan te 
raden.
Met dank aan de site Librariana.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

Grenspalen in het
historische zomerbos

RCH maakt ondank verlies 
(1-3) toch een goede indruk
Heemstede - Zondag 17 
september speelde RCH in 
Heemstede tegen het Haar-
lemse Alliance’22. De wed-
strijd werd gespeeld in het 
kader van de districtsbe-
ker. In het afgelopen seizoen 
werd Alliance met ruime 
voorsprong kampioen van 
de 4e klasse. Alliance speelt 
dit jaar dus een klasse hoger. 

RCH deed het in het vorige 
seizoen zeker niet slecht en 
eindigde als derde. 
Alliance heeft in Vernon We-
ber een spits die een neus-
je heeft om op het juiste mo-
ment toe te slaan. RCH ont-
beert een spits met deze 
kwaliteiten. Daarin zat, on-
der andere, het verschil tus-
sen de beide teams. Weber 
benutte twee kansen terwijl 
RCH aanval verzuimde kan-
sen te verzilveren. De ach-
terhoede greep bij de twee 
van de drie tegengoals on-
voldoende in. Ook doelman 
Snijders van RCH zag er ze-
ker twee keer niet goed uit. 
Op zich was de wedstrijd het 
aanzien waard. Er werden 
harde duels uitgevochten op 
een veld dat door de hevige 
regenval zwaar was. Alliance 
had in de eerste helft meer 
de overhand en combineerde 
vaak aardig. RCH zette hier 
een portie onverzettelijkheid 
tegenover. Carama de Wit is 
een behendige en snelle bui-
tenspeler van Alliance. Hij 
kon met moeite in toom wor-

den gehouden. Hij voerde 
zijn acties vaak te lang door. 
Hij gaf daarmee de kans aan 
de RCH verdedigers om in te 
grijpen. Dat Weber het eer-
ste doelpunt in de 13e mi-
nuut kon scoren gaf de ver-
houding op het veld op dat 
moment goed weer. Na de 
pauze verhoogde Alliance 
de voorsprong door na goed 
doorzetten van Weber, Jeroen 
van der Hoek eenvoudig kon 
intikken. RCH liet het hoofd 
niet zakken en deed er alles 
aan de stand om te buigen. 
Dat lukte, na een aantal ge-
miste kansen, ver in de twee-
de helft. Nigel Hoep was de 
doelpuntenmaker. Dat Weber 
in de slotminuten zijn twee-
de doelpunt van de middag 
kon maken was op dat mo-
ment niet conform het spel-
beeld. Alliance kan een lastig 
seizoen tegemoet zien in de 
fysiek sterke 3e klasse. RCH 
lijkt er dit jaar sterker op te 
zijn geworden. Meedraaien 
in de top van de 4e klasse is 
zeker mogelijk.
Aanstaand weekend start de 
reguliere competitie. Het be-
looft een leuk nieuw voetbal-
seizoen te worden.
Eric van WesterlooFoto: Harry Opheikens
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Bijeenkomst VVD
Woensdag 27 september 
va 15.30u van gedachten 
wisselen over duurzaam-
heid met de VVD Heem-
stede. Locatie: Kom in mijn 
Tuin, Herenweg 16 Heem-
stede. Aanmelden: heem-
stedegroen@gmail.com.

Brocante fair
Zaterdag 30 september 
en zondag 1 oktober bro-
cante fair op Landgoed 
Groenendaal Heemstede. 
4,50 entree. Kinderen gra-
tis toegang. Openingstij-
den: zaterdag 30 septem-
ber 10.00-17.00 en zondag 
1 oktober 11.00-16.30 uur.

Festival
Zondag 24 september 
‘SuperSchoon’, duurzame 
inspiratie en ontspanning 
rondom het Raadhuis van 
Heemstede. Veel te doen 
voor jong en oud. Kijk op 
Facebook/superschoon-
heemstede

KIMT
Zaterdag 23 septem-
ber Burendag bij KIMT, 
Herenweg 16 Heemstede. 
14-17u. Div activiteiten, oa 
buurmaaltijd voor nieuw-
komers en taalcoaches.
Info:
www.kominmijntuin.com.

Kinderkledingbeurs
Zaterdag 30 septem-
ber in gymzaal vd Jaco-
baschool, Lanckhorst-
laan 9 Heemstede. 11-
12.30u. Tweedehands kle-
ding. Inbrengen? Vrijdag 
29/9 20-22u. Mail: kle-
dingbeursjacoba@telfort.nl 
Ook vrijwiligers voor beurs 
gevraagd.

Modeshow
Zaterdag 23 september 
twee modeshows in cen-
trum van Heemstede, Bin-
nenweg op brede deel. 13u 
en 14.30u. Bijwonen is gra-
tis. Rijbaan blijft open. 

Muziek
Zaterdag 23 september 
zingt Concertkoor Haar-
lem werk van componisten 
Andriessen en De Klerk in 
de Philharmonie Haarlem. 
20.15u. Inleiding: 19.30u 
door W.J. Cevaal. Toegang: 
27,50. Kaarten: tickets@
concertkoorhaarlem.nl of
www.theater-haarlem.nl.

Gitaarduo Silvan de Smit en 
Iasonas Daskalakis, Nieuwe 
Kerk, Nieuwe Kerksplein te 
Haarlem. 15.30u. Geen en-
tree. Deurcollecte.

Zaterdag 30 september 
Livemuziek in café de Eer-
ste Aanleg, 21u. Geen en-
tree. Hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan. 

Preek van de Leek
Zondag 24 september va 
15u spreekt Wietze Ree-
horn, lid Raad van Bestuur 
Abn Amro. Toegang gratis. 
Oude Kerk Heemstede. (or-
ganisator PKN Heemstede).

Vrouwennetwerk
Donderdag 21 septem-
ber 14u bijeenkomst met 
lezing over de weg die kle-
ding aflegt. EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a Heemste-
de. Entree niet-leden: 2,50 
euro. Info: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl

Week van Ontmoeting
Donderdag 21 september 
t/m dinsdag 3 oktober 
tal van activiteiten in ka-
der van ‘ontmoeten’. Bingo, 
tai chi, verhalentafel etc. De 
Bingomiddag is in samen-
werking met Kennemer-
duin op vrijdag 22 septem-
ber en vindt plaats in Ken-
nemerduin, Herenweg 126, 
Heemstede. Kijk op: www. 
wijheemstede.nl of 023-
5483828 of info@wijheem-
stede.nl. Activiteiten a/d 
Herenweg 96 Heemstede.

Theater 
Zaterdag 30 september 
‘Ha Ha Happiness’ van 
Nhung Dam, voorstelling bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
20.15u. Kaarten: 15,- euro, 
reserveren via Podia Heem-
stede of de Theaterlijn: 023–
5483838.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 21 septem-
ber t/m zondag 8 okto-
ber ‘Kleurrijk Haarlem’, div 
werk over de plaats en in-
woners. Met o.a werk van 
Vera Bruggeman uit Haar-
lem. Opening: zondag 24/9 
16u. KZOD, Spaarne 30 
Haarlem. Info: www.kzod.nl 
en Facebook. 

T/m zaterdag 21 oktober 
‘Oog in oog’, foto’s die men-
sen aan het denken moeten 

AgendA

zetten wat betreft maat-
schappelijke vraagstukken 
van voedsel.
Fotogalerie De Gang, Grote 
Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl.
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Bewoners Indische buurt werken 
mee aan meer parkeerplaatsen
Heemstede - De gemeente 
was in het voorjaar met een 
voorstel gekomen om meer 
parkeerplaatsen in de Indi-
schebuurt te realiseren. Door 
de infrastructuur iets anders 
in te richten kan er in de wijk 
een aantal van ongeveer 30 
extra parkeerplaatsen toege-
voegd worden aan het totaal. 
De wijkbewoners staan po-
sitief tegenover dit plan. Wel 
komen zij nu met een aantal 
suggesties. Zo willen zijn uit 
oogpunt van veiligheid van 
overstekende kinderen de 
parkeerplaatsen bij de kin-
derspeelplaats aan de Meer-
weg laten vervallen. Ook aan 
de achterkant van het ben-
zinestation zou de parkeer-
plaats gevaarlijke situaties 
opleveren met fietsers en 
scooters. De geplande plaat-

sen op de Laan van Insulin-
de ter hoogte van nummer 
31 geven problemen met de 
doorstroming, als ook voor de 
passage van vracht- en vuil-
niswagens. Volgens de be-
woners moet er kritisch ge-
keken worden naar de ruim-
te die er nog is bij uitritten. 
Een paar bewoners, met een 
eigen uitrit, geven aan dat zij 
hun uitrit niet gebruiken. De 
wethouder gaat kijken of dit 
juridisch kan. Bij verkoop van 
het huis willen de nieuwe be-
woners de uitrit misschien 
wel weer gebruiken. Een 
idee om de huidige schuine 
stoepranden bij parkeervak-
ken te vervangen door rechte 
exemplaren kan meer ruim-
te opleveren. De heer Leber 
brak een lans voor het op-
laden van elektrische auto’s. 

De enige paal in de wijk be-
schikt maar over één aan-
sluitpunt. Als een tweede 
aansluiting aan de paal wordt 
toegevoegd lost dit weer een 
probleem op. Een geopper-
de mogelijkheid is om ook 
op de parkeerplaats bij het 
zwembad een oplaadpunt te 
realiseren. Wethouder Hooij 
kwam met de suggestie dat 
als bewoners een laadpaal in 
hun straat of omgeving wil-
len, zij dit kunnen aanmelden 
op de site www.openbaarla-
den.nl. Na een melding wordt 
dan bekeken of het mogelijk 
is. De wethouder gaat aan 
het werk met de gedane sug-
gesties. Al met al denken de 
bewoners heel positief mee. 
Dat is wel eens anders bij ge-
meentelijke plannen. 
Eric van Westerloo

Griepseizoen, ben jij er al klaar voor?
Heemstede – De herfst 
gaat van start. Het begin 
van griepseizoen. Charlotte 
te Gussinklo, orthomolecu-
lair therapeut en detoxspe-
cialist kan jou helpen jouw 
weerstand te verhogen. 

Wil jij jouw weerstand ver-
hogen? Dan is nu het mo-
ment!

Gezond Leven Praktijk
Charlotte: “Om mij heen zie 
ik in het najaar veel mensen 
ten prooi vallen aan griep 
en verkoudheid. En wat zijn 
we dan allemaal streng voor 
onszelf. We nemen een as-
pirine en blijven doorren-
nen. Het gevolg: een griep 
of verkoudheid die maar 
niet overgaat. Maar weet 
dat je weerstand preventief 
kan verhogen.”

Voeding, voor elke 
klacht hét medicijn
Charlotte vervolgt: “Met or-
thomoleculaire therapie en 
detoxen activeer je het zelf-
genezend vermogen van het 
lichaam met voeding. Kort-
om, je versterkt het lichaam 
om zelf de klachten op te 
lossen. En dat zonder inva-

sieve ingrepen of medicij-
nen.” Je kunt bij Gezond Le-
ven Praktijk niet alleen te-
recht met een verminder-
de weerstand. Maar ook 
met hormonale problemen, 
maag- en darmklachten en 
eczeem. 

Gratis kennismaking
Wil jij weten wat Charlot-
te voor jou kan betekenen? 
Kom vrijblijvend kennisma-
ken! Mail naar info@ge-
zondlevenpraktijk.nl. Tevens 
organiseert Charlotte re-
gelmatig inloopavonden en 
workshops. Kijk op:
www.gezondlevenpraktijk.nl 
voor de actuele activiteiten. 
Charlotte heeft haar praktijk 
in De Nieuwe Lente, Cen-
trum voor Vitaliteit & Ge-
zondheid.

Encore zoekt zangers
Heemstede - Gemengd koor Encore, onder leiding van 
dirigent Bram Biersteker, zoekt hoge sopranen, tenoren 
en bassen. Het repertoire is zeer gevarieerd: van klassiek 
tot religieus en musical.
Repetities zijn op donderdag van 19.30 tot 21.45 in Basis-
school de Ark, Van der Waalslaan 37 in Heemstede. 
Info: www.koorencore.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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

Vergadering 
gemeenteraad 
28 september

In deze uitgave:
- Vrijwilligers gevraagd!
-  Energie-avond voor huurders
-  Omgevingsvergunningen

Onderzoek naar veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt
I&O Research doet onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. In 
Heemstede zijn willekeurig gekozen inwoners 
voor het onderzoek geselecteerd. Heeft u een 
vragenlijst ontvangen? Door het invullen van 
deze veiligheidsmonitor kunt u bijdragen aan 
een veilige buurt.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het 
veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
inwoners die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. 
Deelname kan online of schriftelijk. 
De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Zondag 24 september
Kom naar het festival 
Superschoon Heemstede!
Op zondagmiddag 24 september beleeft 
Heemstede een primeur. Dan vindt tussen 12.00 
en 17.00 uur het festival SuperSchoon plaats voor 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. 
Met diverse vormen van zang, theater en muziek 
krijgen de thema’s (zwerf )afval en duurzaamheid 
een podium. Geniet van lekker eten en mooie 
initiatieven en maak samen de wereld een 
beetje mooier. Om 13.30 uur vertonen we in 

de Burgerzaal de 
filmpremière van de 
Telekidsuitzending 
Hou ’t Schoon. 
Twee teams uit Heemstede hebben gestreden 
om het (zwerf )afval te verminderen. 
Kom langs en laat u verrassen! 
De toegang is gratis. Kijk voor informatie op 
de facebookpagina superschoonheemstede.

Op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
bij WIJ de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede een 
lezing over hoe motivatie werkt bij jongeren. 
Huub Nelis, specialist in jongerencommunicatie en 
auteur van de boeken “Motivatie binnenstebuiten” 
en “Puberbrein binnenstebuiten” geeft in zijn verhaal 
veel praktische voorbeelden en tips over de werking 
van motivatie en de invloed die ouders en docenten 
daarop kunnen hebben. De kunst is om jongeren op 

zo’n manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit 
zichzelf in beweging komen.
U kunt zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst 
via info@wijheemstede.nl onder vermelding van 
‘Lezing motivatie bij jongeren’. Er zijn maximaal 200 
plaatsen beschikbaar.

Lezing over motivatie bij jongeren

Open Dag Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 7 oktober
Op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur heeft 
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
open dag.
Medewerkers laten zien wat ze doen om elke 
uitvaart op een unieke en waardige manier te 
laten verlopen. Rond de aula is een presentatie van 
diverse uitvaartondernemers en steenhouwers. 
Om 13.00 uur geeft opzichter Jos Willemse een 
rondwandeling met uitleg over de verschillende 
uitvaartmogelijkheden. Uniek voor Nederland is een 
eigen aanlegsteiger waardoor een uitvaart per boot 
mogelijk is. 
Kijk voor het complete programma op 
www.begraafplaatsheemstede.nl > Actueel.



Gastvrouw/heer Eethuis de Luifel
Voor het eethuis in de Luifel zoeken wij meerdere 
gastvrouwen en gastheren (woensdag en 
donderdag van 16.30 tot 18.30-19.00 uur). De taken 
bestaan onder andere uit het dekken van de tafels, 
uitserveren, afruimen en afrekenen. 

Muzikale vrijwilliger
Voor een bewoner van een verzorgingshuis zijn wij 
op zoek naar een muzikale vrijwilliger die samen 
met hem muziek zou willen maken op saxofoon en/
of klarinet.

Hulp voor thuisadministratie
U gaat cliënten van Humanitas thuis helpen hun 
eigen administratie op orde te krijgen en te houden. 
Bent u een aantal uren per week beschikbaar 
(voor kortere of langere tijd), reageer dan op deze 
vacature.

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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Verwijdering 
gemeentelijke bomen
- 1 wilg in de middenberm van de Heemsteedse 

Dreef, ter hoogte van 128 (aantasting door 
zwavelzwam)

- 2 populieren op de speelplaats tussen 
Bankastraat en Floresstraat (stormschade)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
28 september 2017 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 76. 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen. U kunt daarom geen bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- W. Denijslaan 7, het plaatsen van een dakkapel, 

wabonummer 200762, 
 ontvangen 4 september 2017
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 198378, 

 ontvangen 2 september 2017
- Amer 14, het plaatsen van een overkapping, 

wabonummer 202927, 
 ontvangen 6 september 2017
- Erasmuslaan 12, ontheffing gebruik grond als 

tuin en plaatsen erfafscheiding met poort, 
wabonummer 203400, 

 ontvangen 8 september 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 

verdieping, wabonummer 143114, 
 ontvangen 19 april 2017
- Havenstraat 61, het uitbreiden van het woonhuis 

op de begane grond en op de 1e verdieping, 
wabonummer 186899, 

 ontvangen 4 augustus 2017.
- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 

van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 

verdieping, wabonummer 143114, ontvangen 19 
april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 
van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Kennemeroord, het kappen van een eik, 

wabonummer 185857, 
 verzonden 15 september 2017
- Van Merlenlaan 29, het kappen van een esdoorn, 

wabonummer 187585, 
 verzonden 15 september 2017
- Hageveld 15, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 176135, 
 verzonden 15 september 2017
- Spaarnzichtlaan 9B, aanpassing poort in 

erfafscheiding, wabonummer 186325, 
 verzonden 15 september 2017
- Binnenweg 94, het aanbrengen van gevelreclame, 

wabonummer 183959, 
 verzonden 15 september 2017
- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 

wabonummer 170736, 
 verzonden 15 september 2017
- Amer 14, het plaatsen van een overkapping, 

wabonummer 202927, 
 verzonden 15 september 2017
- E. van Slogterenlaan 3, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
179570, verzonden 18 september 2017

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

Verleende omgevingsvergunning
- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik voor 

kinderdagopvang Bambino, wabonummer 
153728, verzonden 15 september 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in 
beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder ‘Beroep aantekenen’.

Maandag 25 september 20.00 uur
Energie-avond voor huurders 
Elan en Pré Wonen
Woningcorporaties Elan Wonen en Pré 
Wonen en de gemeente organiseren voor hun 
huurders een informatiebijeenkomst over 
energie besparen. De bijeenkomst vindt plaats 
in de Burgerzaal van het raadhuis. 

Sebastiaan Nieuwland, wethouder volkshuisvesting 
en duurzaamheid, leidt de avond in. Vervolgens 
delen de corporaties hun duurzaamheidsambities 
voor Heemstede. Daarna gaan verschillende experts 
en ervaringsdeskundigen van de Woonbond, Zon 
op Heemstede, Elan Wonen en Pré Wonen per 
thema met de huurders in gesprek. Wat zijn handige 
tips om zelf gemakkelijk energie te besparen? 
Kunnen huurders ook kiezen voor zonnepanelen?  
Ook is er een informatieplein waar vragen over 
energiebesparing worden beantwoord.
Alle huurders zijn persoonlijke uitgenodigd voor 

deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging maar 
wilt u toch langskomen? Ook zonder aanmelding 
bent u welkom.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?

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



Tot hoge leeftijd vitaal en fit 
met Chi Kung en Tai Chi

Heemstede - Chi kung of 
Qi gong betekent ‘ontwik-
keling en oefenen van le-
vensenergie’. Het is een 
belangrijk onderdeel van 
de Chinese Geneeskundi-
ge traditie. Qi gong stimu-
leert je zelf-helende ver-
mogen en vergroot je (li-
chaams-) bewustzijn. Het 
brengt rust en ontspan-
ning. Basis van de lessen is 
Zhan Zhuang qi gong. Dit 
is een oorspronkelijke stijl 
waarbij je lichaamsstruc-
tuur van binnenuit ver-
sterkt wordt. Qi gong is ge-
schikt voor alle leeftijden. 
De lessen Chi Kung wor-
den gegeven door Hans 
Spruit. De eerste les is op 
dinsdag 19 september, een 
proefles van 20.15 tot 21.30 

uur. De lessen daarna star-
ten op vrijdag 22 septem-
ber van 10.00 tot 11.30 uur. 
Beide cursussen zijn bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Meer informatie:
www.qigonginbeweging.nl.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Voorstelling Nhung Dam in Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag-
avond 30 september is er een 
voorstelling Ha Ha Happiness 
van Nhung Dam, om 20.15 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 te Heem- 
stede. Deze avond is georga-
niseerd door Podia Heemste-
de i.s.m. Boekhandel Blokker. 
Over het overvloedige ge-
luk van alledag. Een bijzon-
dere voorstelling op een spe-
ciale locatie voor bijzondere 
mensen door een heel mooie 
verteller, die ook nog eens 
haar eerste boek uitbrengt. 
Schrijfster Nhung Dam is met 
mensen over de hele wereld 
in gesprek gegaan over het 
overvloedige geluk van alle-

dag. Dus niet het grote ge-
luk van een miljoen winnen 
of beroemd zijn, maar het ge-
luk van een scholekster in 
de tuin, van de geur van ver-
se was, een roze zonsonder-
gang, een gezond kloppend 
hart.
Nhung Dam neemt je mee in 
de persoonlijke vragen die ze 
stelt over de keuzes die een-
ieder maakt in zijn of haar le-
ven. Is er een moment waar-
op je een keuze maakt die al-
les voor de rest van je leven 
bepaalt?
Kaarten kosten 15,- euro en 
zijn te reserveren via Podia 
Heemstede of de Theaterlijn: 
023–5483838. Nhung Dam.

Wietze Reehoorn.

Preek van de Leek: Verdwaald in het bos
Heemstede - Op zondag 24 
september organiseert de 
Protestantse Gemeente in 
Heemstede alweer de vierde 
‘Preek van de Leek’. Dit keer 
met als preker Wietze Ree-
hoorn, lid van de Raad van 
Bestuur van Abn Amro. De 
sprekers in deze serie wor-
den uitgedaagd om in de 
preek een verbinding te leg-
gen met een bijbeltekst. Het 

thema van Wietzes’ preek 
luidt ‘Verdwaald in het bos’. 
Over de paden die niet naar 
de uitgang van het bos leiden 
maar wellicht wel de moeite 
waren ze te betreden.
Locatie: de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heem-
stede. Kerk open vanaf 15.00 
uur. De toegang is gratis.

Film & lunch
Heemstede - Donderdag 28 
september is er een film & 
lunchprogramma: Gedraaid 
wordt de Franse komische 
dramafilm Demain tout com-
mence. Aanvang: 10.30 uur 

bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. De kosten inclusief lunch 
zijn 13,50. 
Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

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, telefoonnummer 
023-5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
28 september 2017 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 september 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Vaststellen uitvoeringsprogramma 2017-2018 

Nota duurzaamheid

- Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap 
Eneco Groep NV

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen stal 
en schuur boerderij De Hartekamp 

 (Vossenlaan 2)

Hamerpunten:
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening heffing 
en invordering van lijkbezorgingsrechten

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos

Overig:
- Benoeming plaatsvervangende voorzitters 

raadscommissie Middelen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 september 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
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