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Kwajongens van FFOP cricketten op oud Vierlandenpunt
Heemstede - Ja, Nederland had 
ooit een Vierlandenpunt. Na Na-
poleon moest het land More-
snet worden verdeeld tussen 
Duitsland en België. De landme-
ter maakte een foutje bij de ver-
deling van het staatje Moresnet. 
Tussen beide stukken van België 
en Duitsland tekende hij een neu-
traal stukje in de vorm van de piz-
zapunt. Midden in die punt stond 
een zinkmijn die de ontwikke-
ling prachtig vond. Geen rege-
ring, geen belasting, politie, wel 
goede sociale voorzieningen van 
het mijnbedrijf. Precies een land 
waar de kwajongens van FFOP uit 
Heemstede hun cricketspel wil-

len spelen. Zij zoeken ieder jaar 
een landje uit waarvan ze den-
ken dat ze kunnen winnen. Ze 
speelden al eerder met wisselen-
de successen tegen Andorra, IJs-
land, Malta en het Vaticaan. De-
ze keer moesten ze zelf hun te-
genstander meenemen, van cric-
ket had men in de staat Moresnet 
met ‘hoofdstad’ Kelmis nog nooit 
gehoord. Tot iemand van FFOP 
een boek van Philip Dröge las, 
‘De opkomst en ondergang van 
Moresnet’.

FFOP Cricket
In de cricketwereld kent iedereen 
ze, nou, bijna iedereen: de Fel-

lowship of Fairly Oldd Places (FF-
OP CC). ‘’We staan eerder bekend 
als: Wat halen die gekken dit jaar 
weer uit?’’ grijnst Robert Kottman. 

Vroeger speelde het team bij 
cricketclub Rood & Wit in Haar-
lem, nu speelt de vriendengroep 
een keer per jaar een wedstrijd 
op een bijzondere plek. Dat is 
Moresnet zeker wel, maar er was 
geen cricketer te vinden dus 
moest FFOP op zoek naar een te-
genstander. Die vonden ze in Am-
sterdam bij de Zamigos, een cric-
ketclub met grote reputatie op in-
ternationaal niveau. Een mix van 
spelers van bijna alle continenten 

en een heel eigen ‘subcultuur’. Als 
je daar tegen speelt dan moet je 
na afloop niet stilstaan bij de uit-
slag. Dan zijn de talloze speeches 
belangrijker, net als de rituelen 
die er nu eenmaal bij horen.

De organisatie uit Heemstede 
met spelers als Hans van Beur-
ten, Jeroen Thon als captain en 
Michel Bakker als referee, hadden 
onlangs weer hun jaarlijkse wed-
strijd die duurde van twaalf tot 
zes, hun enige wedstrijd in het 
jaar, dus zowel training als voor 
het echie.

Ton van den Brink

Heemstede – De zomerfoto’s zijn voorgoed verleden tijd. Een 
prachtig beeld van Matthijs Hutten luidt de herfst in, die op 21 
september begint. De foto is gemaakt vanaf de Leidsevaart in de 
Geleerdenwijk.

Einde van de zomer 

Dick Boer uit Heemstede benoemd tot 
fi ier in e r e an ran e Nassau

Heemstede - Op maandag 17 
september heeft burgemees-
ter Astrid Nienhuis een Koninklij-
ke onderscheiding uitgereikt aan 
Dick Boer uit Heemstede.
De heer Boer kreeg de onder-
scheiding tijdens het symposium 
‘Een vitale rol in de samenleving’ 
in de Hermitage in Amsterdam 
ter gelegenheid van zijn afscheid 
als topman van Ahold Delhaize. 

De heer Boer heeft zich ingespan-
nen voor de ontwikkeling van 

een gezondere samenleving en 
het belang benadrukt van een 
vitale detailhandel voor de con-
sument, de leefbaarheid en de 
werkgelegenheid daarbuiten. Hij 
was van grote betekenis voor de-
tailhandel, duurzame voedings-
middelenketen en levensmidde-
lenindustrie, binnen en buiten 
Nederland, en voor het gehele 
Nederlandse bedrijfsleven.
De heer Boer is benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-
Nassau.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5
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Vomar legt schadeclaim van 16,7 miljoen euro neer
Heemstede - Terwijl wethouder 
Van der Have (HBB) nog volop in 
gesprek is met de ontwikkelaar 
van de nieuwe Vomar over aan-
passen of schrappen van de plan-
nen, werd er maandag 17 sep-
tember een brief met een dag-
vaarding op het gemeentehuis 
afgeleverd. Erin een schadeclaim 
van €16,7 miljoen.
Uiteraard ontstond er een flin-
ke commotie in de commissie 
Ruimte. Ook voor de commissie-
leden was dit een verrassing. Eni-
ge tijd terug is door de fractie-
voorzitters afgesproken dat infor-
matie rondom de Vomar eerst het 
predicaat ‘geheim’ heeft. Dit om 

de belangen van de gemeente 
niet te schaden. Daar dacht Boe-
der (CDA) nu heel anders over. 
Hij vroeg zich af waarom het col-
lege dacht een mandaad te heb-
ben om met de Vomar te onder-
handelen. Hij vindt dat de Vomar 
onderdeel uitmaakt van de aan-
genomen winkelvisie. Van der 
Have verstoorde zijn opmerkin-
gen door droog vast te stellen dat 
de raad zelf  mandaad had gege-
ven en dat de Vomar nooit in de 
winkelvisie had gestaan. Ook de 
VVD voerde bij monde van Eveli-
ne Stam (VVD) de druk op. Zij had 
eerder al veel schriftelijke vra-
gen gesteld en wilde daar met 

spoed antwoord op hebben. Dat 
de brief nu opeens door de ont-
wikkelaar openbaar was gemaakt 
doorkruist de onderhandelingen. 
Van der Have was altijd al bereid 
volledige opening van zaken te 
geven, maar voelde zich gehou-
den aan de afspraken die de frac-
tievoorzitters zelf hadden ge-
maakt. Als die het nu opeens an-
ders willen kan zij daar best mee 
leven. Wat volgde was een komen 
en gaan van meningen, feiten, 
veronderstellingen iets waar de 
toehoorders weinig verband in 
konden ontdekken. Welke waar-
de er moet worden gehecht aan 
de brief van het advocatenkan-

toor zal op termijn blijken. Op 10 
oktober volgt er een regiezitting. 
Dit gaat vooraf aan een toekom-
stige inhoudelijke behandeling. 
De inkt van de dagvaarding was 
nog nat. Het college had de brief 
pas net gelezen en wilde dus nog 
niet met een reactie komen. Af-
gesproken is nu dat het overgro-
te deel van de lopende zaken in 
dit dossier openbaar wordt ge-
maakt. De commissie spreekt van 
80% openbaar 20% niet-open-
baar. Het zoveelste bedrijf is toe-
gevoegd aan dit dossier al jaren 
slepende dossier. 

Eric van Westerloo

HBC de sterkste in derby tegen RCH
Heemstede - HBC is het afgelo-
pen voetbalseizoen gepromo-
veerd naar de derde klasse. RCH 
bivakkeert nu nog in een klasse 
lager.
De derby, die tweemaal per sei-
zoen wordt gespeeld, is voorlo-
pig voorbij.

Door loting voor de districtsbe-
ker waren RCH en HBC bij toe-
val alsnog voor één keertje aan 
elkaar gekoppeld. Dat gebeur-
de het afgelopen weekend. De 
twee clubs zagen deze wedstrijd 
vooral in het teken van de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen. 

Een seizoen dat komend week-
end van start gaat. HBC heeft zich 
flink versterkt en liet de nieuw-
komers in de basisopstelling be-
ginnen. Ook RCH heeft een paar 
nieuwe spelers aan de selec-
tie toegevoegd. Door blessures 
en trainingsachterstand ontbra-
ken er bij de teams enkele vas-
te waarden. HBC is deze zomer in 
de breedte sterker geworden. De 
reservebank kan worden gevuld 
met min of meer gelijkwaardige 
spelers.
HBC was de gehele wedstrijd de 
sterkste van de twee, al was het 
spel slordig waardoor een rom-
melig wedstrijdbeeld ontstond. 
Nigel Hoep had RCH na negen 
minuten spelen op voorsprong 
kunnen zetten. Zijn inzet was te 
slap om succes te hebben. In de-
zelfde minuut viel het doelpunt 
aan de andere kant via Eric Lief-
ting, 1-0. Dit zou de opmaat moe-Beeld: Harry Opheikens

ten worden voor een grotere uit-
slag al bleef die wonderwel uit. 
RCH hield knap stand en had in 
doelman Michael van Nijnatten 
een keeper die punten kan pak-
ken voor zijn team. Hij kon een 
stuk of zeven reddingen op zijn 
naam schrijven. Zo nu en dan wa-
ren er leuke aanvallen te bewon-
deren. 
Urwin IJssel blijft een lastig te be-
spelen spits die het ook zondag 
de HBC-defensie weer bij de les 
hield. HBC werd richting het ein-
de steeds sterker. Wouter Bruijn 
schoot HBC naar 2-0. Jesse van 
Loon bediende Luke Vahle op 
maat waardoor deze de eind-
stand kon bepalen op 3-0. HBC 
gaat het zeker redden een klas-
se hoger. Ook RCH hoeft zich 
met deze selectie geen grote zor-
gen te maken. Zondag 23 sep-
tember speelt HBC thuis tegen 
ZSGOWMS en RCH gaat op be-
zoek bij BSM in Bennebroek.

Eric van Westerloo

Foto: Ahold Delhaize

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
De ‘vreemde’ huisnummering in 
dit deel van de Zandvoortselaan 
wordt een beetje duidelijk in het 
stratenboek van 1957. Nummer 
70 loopt tot de Zandvoorter Al-
lee en het daarop volgende huis 
begint bij 98 (thans 74).

Bij velen van u is ‘Café Jansen’ 
bekend, door de toenmalige 
nummering stond het op Zand-
voortselaan 122. Voorheen was 
het ‘Café en stalhouderij Vosse’. 
De eerste steen van dit café uit 

1854 is bewaard gebleven bij 
de HVHB, nadien omgedoopt in 
‘Het Hoekje’. Na 1950 nam me-
vrouw D. Jansen-Willemse (be-
kend als tante Dien) het cafébe-
drijf over van haar schoonmoe-
der.
De toenfoto is van de jaren 50 
(archief de fam. Van Wier). De 
gebroeders J.J. en J.W. Jansen 
hadden achter het café een 
groot perceel met o.a. vrachtau-
to’s, autospuitinrichting ‘Perfect’ 
en een sleperij.

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (15)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 23 september, 10u.
Voorganger mevr. Drs. G. van der 

Harst- de Leeuwe (Haarlem).
 

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 23 september om
10.00 uur,

Ds. K.D. Goverts.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 23 september 10.00 uur
Spreker: dhr. Bob Vreugdehil uit 

Vijfhuizen.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 23 september, 10u. 
Gemeentezondag Trefpunt,

Bennebroek: ds. P.I.C. Terpstra,  
gezamenlijke dienst. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede 

Donderdag 20 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 23 september, 10u.
Eucharistieviering – samenzang. 

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 23 september, 10u.:
ds. Pieter Terpstra

Gemeentezondag gezamenlijke 
dienst met Heemstede.

www.pkntrefpunt.nl

GEEN KRANT? 0251-674433

Veel discussie was er in de ge-
meenteraad van Heemstede 
over de invulling van de gron-
den op deze locatie. Verbre-
ding van de Zandvoortselaan 
was nodig. Aankoop van het ca-
fé en de ernaast gelegen huisjes 
maakte dit mogelijk Ook nieuw-
bouw kon dan plaatsvinden. Tij-
dens de wereldkampioenschap-
pen wielrennen in 1959 was het 
café het hoofdkwartier van de 
organisatie.

Begin jaren 60 kocht de ge-
meente het café en enkele per-
celen in eigendom van de ge-
broeders J.J. en J.W. Jansen aan 
en werden direct doorverkocht 
aan Smit’s Bouwbedrijf n.v. te 
Beverwijk. Vrijdag 28 januari 
1966 sloot daarom het café na 
111 jaar, waarvan 65 jaar onder 
de familie Jansen. Architecten-
bureau Ir. J.W. du Pon ontwierp 
en Smit’s Bouwbedrijf uit Bever-
wijk bouwde flatcomplex ‘Ro-
zenburgh’, vernoemd naar bloe-
misterij ‘Rozenburg’. Op 15 juni 
1973 was de overdracht van de 
flat. Op Librariana van Hans Krol 
is over het café meer te lezen.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 16 september 2018.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Huwelijken:
13-09-2018

William van Twuijver
& Vincent. F. Tiggelman

Geboorten:
12-09-2018

Neva Sienna van Dijk

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Cursus God, 
Kosmos en 
Mens
Regio - Het Lectorium Rosicruci-
anum organiseert een 5-delige 
cursus met als titel: God, Kosmos 
en Mens. Om aan deze cursus 
deel te nemen is geen specifie-
ke voorkennis nodig, slechts een 
open hart voor het (ver-) wonder-
lijke van de schepping. Lectorium 
Rosicrrucianum: “In hoeverre is de 
mens een godenzoon? Is het wel-
licht de bedoeling van de schep-
per om het Goddelijke te verwer-
kelijken en wat zou dat dan kun-
nen zijn? Wat is eigenlijk onze 
plek als mens en als aarde in de 
kosmos? Deze en nog vele ande-
re vragen willen we bespreken tij-
dens deze cursus. De cursussen 
worden gekenmerkt door een 
ontspannen, open sfeer, waarbij 
er op basis van respect voor ie-
der wezen van gedachten gewis-
seld kan worden. Aan deze cursus 
kan deelgenomen worden op de 
dinsdagavond (vanaf 25/9) of op 
de vrijdagochtend (vanaf 28/9), 
vier keer om de week en een af-
sluitende middag op zondag 18 
november.” Info: www.rozenkruis.
nl/haarlem of 023-5323850. Loca-
tie: Zakstraat 8, Haarlem. Kosten: 
€25,00 inclusief cursusmap en 
koffie en thee.

Meer ruimte gecreëerd
voor Nicolaas Beets
Heemstede - Afgelopen zater-
dag zijn werkzaamheden verricht 
ten behoeve van noodlokalen die 
bij de Nicolaas Beetsschool ko-

men. In eerste instantie zou er 
een klas naar de Voorwegschool 
gaan, maar nu met deze uitbrei-
ding hoeft dat niet meer.

Update 
nieuwbouw 
Havendreef
Heemstede - De vorderingen op 
de bouwlocatie Havendreef vor-
deren gestaag.

In de bouwput voor de parkeer-
garage maakt men rappe pro-
gressie voor de garage. Bij de hui-
zen aan de Zandvaart worden al 
de eerste kant-en-klare kozijnen 
geplaatst en begint het steeds 
meer op woningen te lijken.

Ondanks weer en wind wordt 
er hard gewerkt. Tenslotte moet 
halverwege 2020 de wijk Haven-
dreef klaar zijn.

Foto: Harry Opheikens

Foto: Harry Opheikens

Film&lunch:
Loving Vincent

Heemstede - Donderdag 27 
september kunt u de film kij-
ken over het levensverhaal 
van Vincent van Gogh aan 
de hand van zijn schilderij-
en. ‘Loving Vincent’ duikt in 
het leven en de controversi-
ele dood van Van Gogh. 
De film is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De aanvang van 
de film & lunch is 10.30 uur. 
Entree incl.lunch: €13,50.
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl
of 5483828.
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Heemstede - De jubileumpro-
ductie van het projectkoor Pa-
blo Neruda is gewijd aan de dich-
teres Emily Dickinson. Zondag-
middag lieten ruim veertig zan-
gers en zangeressen horen hoe 
ver ze zijn met de voorbereidin-
gen van de concerten in novem-
ber in Heemstede, Haarlem, Am-
sterdam en Bergen.  

De initiatiefnemer en muzikaal 
leider, Cees Thissen, memoreer-
de het jubileum van twintig jaar 
concerten met een projectkoor 
dat wisselde van veertig tot hon-
derd deelnemers die gedichten 
van onder andere Pablo Neruda 
en nu Emily Dickinson vertolkte. 
Gecomponeerd door Cees This-
sen, voor de teksten bijgestaan 
door Elly de Waard, Emily Dickin-
sonkenner bij uitstek. De myste-
rieuze dichteres, een van de be-
langrijkste Amerikaanse dichters 
die schreef over liefde, vriend-
schap en natuur. Zij verbleef al-
tijd in haar donkere ouderlijk 
huis Amherst in de bossen van de 
staat Massachusetts. Liefdesver-
driet zou een reden zijn voor haar 
zelfgekozen isolement. Wonder-
lijk hoe zij zo krachtig en helder 
kon dichten over deze thema’s. 

De proeverij in de volle Petra-
kerk werd na een aantal stukken, 
met solo’s van Yvonne Weijers, 
knap ingeleid door Elly de Waard. 
Yvonne voelde zich thuis in de-
ze bijna professionele omgeving. 
Ook de celliste Charlotte Gulikers 
voelde zich direct verbonden met 
het publiek. Zij vertelde enthousi-
ast hoe zij haar eindexamen voor 
het KoninklijkConservatorium in 
Den Haag had gehaald en speel-
de enkel stukken waarmee ze 
slaagde en had als extra nog een 
stuk ‘modern’ cello, echt voor lief-
hebbers. Het publiek gaf haar een 

staande ovatie na het spelen met 
Cees Thissen op piano van een ei-
gen werk van hem. 

Het concert op 2 november in de 
Oude Kerk is uitverkocht, nog wel 
kaarten zijn verkrijgbaar voor 13 
en 18 november in de Nieuwe 
Kerk in Haarlem, op 25 novem-
ber in de Dominicuskerk in Am-
sterdam en op 2 december in de 
Ruïnekerk in Bergen. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg.

Ton van den Brink

Voorproefje van projectkoor Pablo 
Neruda: ‘Op liefde en dood’

Omwonenden vinden Kinderdagverblijf 
Camplaan ‘niet wenselijk’
Heemstede - Een voorgenomen 
initiatief van een ondernemer om 
op de Camplaan nr. 40 een kin-
derdagverblijf te vestigen stuit 
op weerstand van de buurtbewo-
ners. De zeer drukke Camplaan 
lijkt op het eerste gezicht ook niet 
direct een (verkeer) veilige om-
geving. In het pand was eerder al 
eens een kinderopvang gehuis-
vest. In de jaren 60 en 70 in ge-
bruik bij drukkerij TH. Koot. Later 
waren er een administratie kan-
toor, verpleeghuiszorg, een as-
surantie kantoor, een uitzendbu-
reau en dus een kinderopvang in 
gevestigd. 
In de commissie Ruimte van 13 
september kwam de buurt hun 
zorgen uitspreken. Er zat links 
en rechts nogal wat misverstand. 
Wethouder Sjaak Struijf (PvdA) 
bleek goed op de hoogte te zijn. 
De stand van zaken is dat er mo-
menteel intern wordt verbouwd 
op de begane grond. Daar zat eer-
der een kinderopvang en er staat 
niets in de weg om, na wat op-
knapwerk, opnieuw te beginnen. 
De exploitant heeft echter het 
plan om ook de eerste en twee-
de etage te gaan gebruiken voor 
kinderopvang. Hiervoor dient 
het bestemmingsplan te worden 
aangepast. Het betreft dan een 
z.g. postzegelbesluit. Een derge-
lijke kleine beslissing mag het 
college, zonder tussenkomst van 
de raad, nemen. Of het college 
uitbreiding gaat toestaan is maar 
de vraag. Het kinderdagverblijf 
wil 90 kinderen opnemen en dat 
zeven dagen per week van zeven 
uur ’s morgens tot zeven uur ’s 
avonds. Op de begane grond ko-
men voorlopig 25 plaatsen in de 

opvang en 13 voor buitenschool-
se opvang. Een gebruiksvergun-
ning hangt af van het advies van 
de brandweer en de GGD betref-
fende veiligheid en hygiëne. Ook 
zijn er landelijke eisen waaraan 
een kinderopvang moet voldoen 
qua personeel en toezicht. 
De buurtbewoners claimen dat 
bij het vorige opvangbedrijf er 
vaak werd geklaagd over ge-
luidoverlast. Zij verwachten dat 
dit nu alleen maar zal toenemen, 
zeker als men ook op zaterdag en 
zondag open is. De opvang zou 
in september starten, maar er 
wordt nog verbouwd. Via adver-
tenties wordt nog naar personeel 
en kinderen gezocht. De startda-
tum zou nu 1 oktober zijn. Kort-
om alleen de brandweer of GGD 
kan de kinderopvang op de be-
gane grond (tijdelijk) sluiten. 
Volgens het bestemmingsplan 

is kinderopvang toegestaan.
Op maandag 17 september volg-
de het restant van de vergade-
ring van 13 september. Tijdens 
deze vergadering kwam een van 
de omwonenden met een brief 
van een advocatenkantoor. In de 
brief stond dat een kinderopvang 
geen maatschappelijk doel is en 
dat staat nu juist in het bestem-
mingsplan. De brief kon uiteraard 
nog niet behandeld worden door 
het college dus is het afwachten 
hoe het nu verder gaat. 
Het is wachten op de vergun-
ningaanvraag. Pas op dat mo-
ment kan het college de belan-
gen wegen: de veiligheid, de be-
hoefte aan opvangplaatsen, de 
omwonenden en het belang van 
de ondernemer. Welke wegen het 
zwaarst?

Eric van Westerloo

Heemstede - Heeft u ook zo’n heerlijke va-
kantie achter de rug? En wilt u nog eens terug 
naar dat vakantiegevoel?

De Winkeliersvereniging van Winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg in Heemstede 
organiseert dit jaar een nieuw evenement, 
Bella Italia!
 
Bella Italia
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september zijn 
Raadhuisstraat & Binnenweg gehuld in Ita-
liaanse sferen. Iedereen is welkom om te ko-
men proeven, bewonderen en genieten van 
Italiaanse producten in de winkels. De straat 
en etalages zijn gehuld in de Italiaanse drie-
kleur rood-wit-groen.

Ondernemers zullen voor hun klanten bijzon-
dere activiteiten organiseren. Dat kan een mo-
deshow zijn, een kleurwedstrijd, het uitlich-

ten van hun Italiaanse merken, producten en 
boeken of een proeverij van hapjes en lekkere 
Italiaanse wijnen en dranken

Vele zaken zullen kortingen op hun Italiaanse 
producten geven. Vrijdagavond loont het de 
moeite om gezellig de winkelstraat in te gaan. 
Bij de dorpspomp in de Raadhuisstraat bij-
voorbeeld staan lange tafels opgesteld waar-
aan het publiek kan genieten van echt Itali-
aanse producten, hapjes en drankjes. 

Op zaterdag 29 september zijn er muziek en 
activiteiten voor kinderen en andere leuke 
Italiaanse acts in de gehele straat.

Het is de moeite waard om de hele Raadhuis-
straat & Binnenweg af te lopen en te genie-
ten van de gezelligheid. Anderhalve kilometer 
winkelplezier. Geniet nog even door van het 
vakantiegevoel en laat u verrassen...

Raadhuisstraat & Binnenweg in 
Italiaanse sferen vrijdag + zaterdag!

Het leed dat
postbus heet
Heemstede - PostNL kondigde 
onlangs aan dat in diverse ge-
meenten postbussen worden 
weggehaald. Het is niet meer ren-
dabel om de bussen allemaal in 
bedrijf te laten. Er is gewoonweg 
te weinig aanbod van ‘normale’ 
post. Natuurlijk worden door de-
ze maatregel wel mensen gedu-
peerd.

Een daarvan is mevrouw Schut-
tel, bewoonster van het Jozef Is-
raëlsplein in Heemstede. ‘Haar’ 
bus aan de Mesdaglaan is een van 
de 15 stuks in Heemstede die het 
veld moeten ruimen. De eerstvol-
gende voor deze bewoonster be-

vindt zich in de Jan van Goyen-
straat, een van de 18 bussen in de 
gemeente die blijft staan.
Ze belt met de redactie: “Waar-
om denkt PostNL niet beter na 
en plaatst een brievenbus bij het 
ziekenhuis? Daar komen veel 
mensen en je kunt er voor de 
deur parkeren. Vooral voor oude-
ren is het een ramp dat er bussen 
verdwijnen uit hun buurt. Maar 
een extra op een centrale plek is 
dan een goed idee. Men gaat er-
van uit dat een afstand naar een 
postbus zo’n 900 meter ‘te doen’ 
is. Voor veel mensen is bijna 1 km 
heen en ook weer terug naar huis 
gewoon veel te ver!”

Aldus de suggestie van mevrouw 
Schuttel. “Ik hoop dat PostNL ook 
de Heemsteder leest en mijn sug-
gestie ziet”, besluit ze.

Heemsteede 
Bennebroek
Bloemendaal

Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Geen snelle oplossing voor doorgaand verkeer
Heemstede - Wat is een serieus 
Heemsteeds probleem? Dan kom 
je al snel op het doorgaande ver-
keer. Vastgesteld is dat 60% van 
het verkeer dat door Heemste-
de rijdt hier niets te zoeken heeft. 
Al twee jaar is het college aan het 
studeren op mogelijkheden die 
tot oplossingen leiden. 

De nieuwe wethouder Nicole 
Mulder (GL) roemde haar voor-
gangster Hooij, die in haar ogen 
een zorgvuldig proces had door-
lopen inclusief participatie met 
inwoners. In twee bijeenkomsten 
is de burger toen gevraagd wat 
de knelpunten precies zijn en, be-
langrijker, wat zijn oplossingen? 
Deze zijn gerubriceerd en van 
ambtelijk commentaar voorzien. 
In de vergadering van 13 sep-
tember kon de commissie Ruim-
te daarmee aan de slag. Dat deed 
wel wat stof opwaaien. Boeder 
(CDA) vond het stuk niet concreet 
genoeg. Hij vroeg het college met 
gerichte voorstellen te komen. 
Hij wilde ook volgorde aanbren-
gen in de prioriteiten. Schul (D66) 
vroeg aandacht voor eenrich-

tingsverkeer op de Lanckhorst-
laan. Bij de PvdA pleitte Romée 
Pameijer voor het spreiden van 
de schooltijden en aanpak van 
vrachtverkeer. Radix (VVD) vroeg 
Mulder het stuk terug te nemen 
en met oplossingsvoorstellen te-
rug te komen naar de commis-
sie. Jagtenberg (HBB) vond juist 
dat het een taak is van de com-
missie om aan te geven wat pri-
oriteit moet hebben. Door enor-

me nieuwbouwprojecten aan de 
grens met Heemstede neemt de 
verkeersdruk verder toe. Haar-
lemmermeer heeft de infrastruc-
tuur voor de nieuwe woonwijken 
niet op orde en schuift de proble-
men door naar o.a. Heemstede. 
Mulder wil graag verder, maar 
wees de commissie er wel op dat 
vrijwel alle maatregelen instem-
ming nodig hebben van de om-
liggende gemeenten. Uiteindelijk 

stemde de commissie in meerder-
heid in met het plan van aanpak, 
waarbij de ene partij het concre-
ter wil hebben dan de ander. De 
wethouder trekt 6 maanden uit 
om met meer uitgewerkte voor-
stellen te komen en daar kan ook 
een prijskaartje aan hangen. Wat 
kan Heemstede zelf doen? Asfal-
tering fietspad langs de Leidse-
vaart en verbreding fietsstrook 
Provinciënlaan. Verder optimali-
seren van de groene golf op de 
Dreef, Zandvoortselaan en Lanck-
horstlaan. Meer laadpalen voor 
elektrische auto’s, en meten van 
fijnstof in de lucht. Gesprek met 
schoolbesturen om te bezien of 
schooltijden anders kunnen. Ver-
lengen van de linksafstrook op 
de Cruquiusweg, afslag Javalaan, 
optimaliseren fietspaden via veili-
ge routes. Geluidwerend asfalt bij 
doorgaande wegen. 

Voor meer ingrijpende maatrege-
len, zoals een andere bebording 
op de N205 en A9, zijn de buur-
gemeenten nodig.

Eric van Westerloo

Heemstede - Maandag 24 sep-
tember kunt u het thema ‘Nazo-
merkleuren’ onderzoeken door 

vrij te bewegen en vrij te schil-
deren. Susanna Marijs is yogado-
cent en docent intuïtief schilde-
ren vanuit beweging. Info: www.
intuitief-schilderen.nl. De work-
shop is in de Luifel, Herenweg 
96, de kosten zijn €20,- inclusief 
materiaal. Reserveren: www.wij-
heemstede.nl en (023)5483828.

FM HealthClub • Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Open weekend*:
22+23 september 10.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

*1 maand  GRATIS fitness

Workshop Intuïtief 
schilderen vanuit 
beweging
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Portret van Remco Campert 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Donderdag 20 sep-
tember geeft Mirjam van Hengel 
bij Boekhandel Blokker een lezing 
over haar boek ‘Een knipperend 
ogenblik’, een portret van Rem-
co Campert. Deze vindt plaats 
om 20.00 uur. Adres is Binnenweg 
138 in Heemstede.
Mirjam van Hengel sprak gedu-
rende twee jaar wekelijks met 
Remco Campert en kreeg inza-
ge in al zijn papieren. Een knip-
perend ogenblik is een portret 
van het leven en werk van de ge-
liefde schrijver bij wie altijd te le-
zen is wat er op zijn pad terecht-
kwam: de geschiedenis van zijn 
vader en de oorlog, de theater-
wereld van zijn moeder, de dich-
tersbeweging in de jaren vijftig, 
de ontploffende vrijheid van de 
jaren zestig, de grenzeloosheid 
van de jaren zeventig, de uitbun-
dige optredens in de latere jaren. 
En altijd is hij zelf aanwezig in zijn 
gedichten en verhalen, vaak met 

humor en altijd met veel gevoel. 
Het is Campert ten voeten uit die 
recent dichtte: ‘Liever geen bio-
grafie / waarin al deze gevoelens 
worden gemist’.

Campert (1929) is een van de 
meest geliefde en veelzijdige 
schrijvers van Nederland. Hij is 
dichter, romancier en columnist 
en heeft sinds de jaren ’50 een in-
drukwekkend oeuvre bijeenge-
bracht. Zijn vader was de dichter 
Jan Campert, schrijver van het be-
roemde verzetsgedicht ‘Het lied 
der achttien dooden’, zijn moeder 
de actrice Joekie Broedelet.
Remco Campert vestigde begin 
jaren zestig zijn naam als roman-
schrijver met Het leven is vur-
rukkulluk, Tjeempie! en Liefdes 
schijnbewegingen. De laatste ja-
ren publiceerde hij onder ande-
re de romans Een liefde in Parijs 
(2004), Het satijnen hart (2006) 
en Hotel du Nord (2013) en de 

dichtbundel Licht van mijn leven 
(2014). Voor zijn poëzie ontving 
Campert diverse toonaangeven-
de prijzen. 

Van Hengel is poëzieredacteur bij 
uitgeverij Querido en program-
mamaker. De toegang bedraagt 
€7,50. Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.
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Bezoek Rosita Steenbeek 
in kader van Bella Italia
Heemstede - Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september is de win-
kelstraat omgetoverd in Italiaan-
se sfeer: Bella Italia. Op vrijdag-
avond geeft Rosita Steenbeek 
een lezing over haar nieuwe boek 
(verwacht 19 september) ‘Wie is 
mijn naaste? Mijn verhaal over de 
vluchtelingenopvang’. Dat doet 
zij bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg.

Wie is mijn naaste? gaat over 
haar ervaringen met vluchtelin-
gen. Bijna achteloos gaan wij een 
landsgrens over terwijl er grote 
groepen zijn die weg willen maar 
niet kunnen of hun leven ervoor 
op het spel moeten zetten. Rosi-
ta Steenbeek maakte het lot van 
vluchtelingen en migranten van 
heel dichtbij mee. Op Lampedu-
sa, Sicilië en in Libanon hoort zij 
de intense verhalen van de vluch-
telingen én de hulpverleners, 
en deelt hun leven op de meest 
schrijnende maar ook mooie mo-
menten. In een opvanghuis op 
Sicilië voor alleen reizende min-
derjarige asielzoekers. Met vrou-
wen uit Aleppo in een tent in een 
vluchtelingenkamp op een paar 
kilometer van de Syrische grens. 
Met hulpverleners in Libanon die 
de onmenselijke keuze moeten 

maken wie wel en wie niet mee 
mogen met een humanitaire cor-
ridor naar Italië.
Op al deze en nog veel meer 
plekken vol verdriet raakt Rosi-
ta Steenbeek aan de levens van 
mensen die op hun sterkst en te-
gelijk kwetsbaarst zijn. En alle be-
trokkenen worden ieder voor zich 
geconfronteerd met de funda-
mentele vraag: wie is mijn naas-
te?

De aanvang is 20.00 uur en de 
toegang bedraagt €7,50. Reser-
veren gewenst:
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.

Rosita Steenbeek (foto: Frank-Ruiter).

Cathelijne Noorland & 
Friends in Oude Kerk
Heemstede - Zondagmiddag 23 
september speelt pianiste Cathe-
lijne Noorland met Dana Zemts-
ov en Arno Stoffelsma in de Oude 
Kerk/Heemstede.
Cathelijne Noorland (1983) vol-
tooide in 2009 de Master of Mu-
sic opleiding met als specialisatie 
kamermuziek en begeleiden. Zij 
wordt geprezen om haar bijzon-
dere samenspel met zowel instru-
mentalisten als vocalisten. 

Dana Zemtsov (1992) is een van 
de meest veelbelovende altviool-
solisten van haar generatie. Zij is 
winnaar van vele competities en 
kamermuziekoptredens met ge-
renommeerde musici.
Dana is geboren in Mexico-Stad. 
Als vij�arige kreeg zij haar eer-
ste muzieklessen van haar groot-
moeder en van haar ouders, bei-
de altviolisten.
 
Arno Stoffelsma (1982) studeer-
de in 2007 cum laude af aan het 
Conservatorium Amsterdam. En-
kele jaren was hij solo-klarinet-
tist bij het Noord Nederlands Or-
kest en het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest. 
De drie musici zullen een bijzon-
dere, persoonlijke middag pre-
senteren met werken van de 
componisten Mozart, Enescu, Ra-
baud, Debussy en Kugel.

Locatie: Wilhelminaplein Heem-
stede, startend om 15.00 uur (zaal 
open vanaf 14.30 uur).
Entree: €19,50. Actie: Bij aanschaf 
van een entreebewijs kunt u één 
gratis introducé meenemen. 
Meer informatie hierover vindt u 
op de website van Podia Heem-
stede. 
Kaarten via: www.podiaheem-
stede.nl , via de theaterlijn 023-
5483838 of aan de zaal.

Cathelijne Noorland (foto: Door 
Matthes).

Arie & Silvester zijn weer 
terug in het theater
Heemstede - In mei van dit jaar 
was het precies 10 jaar geleden 
dat Arie & Silvester afscheid na-
men als duo in een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré. Jaren-
lang hebben cabaretiers Arie 
Koomen en Silvester Zwane-
veld de Nederlandse theaters 
en schouwburgen doen schud-
den op haar grondvesten met 
zes voorstellingen waaronder 

‘Vet!’, ‘Rammen!’ en ‘De Grote Arie 
& Silvester Spektakel Show’. Van-
af 13 september toert het duo 
door het hele land met de nieu-
we voorstelling ‘Wie?!’, waarbij ze 
weer nietsontziend de planken 
uit de vloer trekken.

Het cabaretduo speelt zaterdag 
22 september in De Luifel Heren-
weg 96 te Heemstede. De aan-

Foto: Bram Jonker

vang is 20.15 uur en de entree be-
draagt €19,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023-5483838 of op 
de dag van de voorstelling bij de 
kassa.

Heemsteeds koor verzorgt 
lunchconcert in Bavo
Heemstede - Encore gaat weer 
enthousiast aan een nieuw sei-
zoen beginnen. Op 29 septem-
ber verzorgt het koor een lunch-
concert in de Bavo op de Grote 
Markt in Haarlem, tussen 13.15 en 
13.45 uur. De entree voor de kerk 
is 2.50 euro.
 
Het gemengd koor Encore uit 
Heemstede met ruim 25 leden, 
bestaat sinds 2006 en is ontstaan 
uit het voormalige Hageveldkoor. 
Sinds 2009 wordt Encore geleid 
door dirigent Bram Biersteker, 
die vol aanstekelijk enthousiasme 
het koor aanspoort om een goed 
resultaat te bereiken. Plezier heb-
ben in zingen is daarbij erg be-

langrijk. Het repertoire is heel 
veelzijdig, eigenlijk kun je zeg-
gen dat het niet uitmaakt wat het 
koor zingt: alles van Annie M.G. 
Schmidt tot en met Mozart wordt 
met evenveel aandacht en voor-
al met humor begeleidt door de 
dirigent. 

Encore repeteert iedere donder-
dagavond van 19.45 tot 21.45 uur 
in de Petrakerk Limburglaan 3, 
Heemstede.
Wilt u meezingen? Info: encore.
heemstede&gmail.com of 023-
5583369 (J. Haverschmidt.

Zie voor meer informatie:
www.koorencore.nl.

Winnaar tuinenwedstrijd schrijft 
inspiratieboek groene interieurs
Heemstede - Vorig jaar was San-
der Kroll de tweede prijswinnaar 
in de tuinenwedstrijd. “Ik krijg 
nog steeds reacties, heel leuk”, 
vertelt hij. Sander heeft intussen 
een nieuw boek, PXL5 Inspirati-
on, gemaakt dat eind september 
uitkomt. Het boek is een inspira-
tiebron voor wereldse, groene in-
terieurs en te koop in Heemstede 
bij Boekhandel Blokker.

Het nieuwe boek ‘Inspiration’ van 
groenexpert Sander Kroll toont 
fraaie foto’s van 164 unieke in-
ternationale interieurprojecten 
waarin planten een hoofdrol spe-
len. Het boek, in groot formaat, 
geeft daarmee een uniek beeld 
van spectaculaire groentoepas-
singen in gebouwen uit onder 
meer New York, London, Amster-
dam, Barcelona en Bangkok. Van 
enorme binnentuinen tot zwe-

vende bomen en mega-planten-
wanden. Per project wordt loca-
tie, architect en interieurbeplan-
ter vermeld. Inspiration is ge-
maakt voor (interieur)architecten, 
vastgoed- en facility managers, 
interieurbeplanters en groenpro-

fessionals. Het nieuwe boek is het 
vijfde deel uit de succesvolle serie 
‘Plants Extra Large’.

Sander is specialist op gebied van 
interieurbeplanting. Sander Kroll: 
“De mens is genetisch ontworpen 
om in de natuur te leven. Tegen-
woordig zijn we 80% van onze 
tijd binnenshuis, veelal in steden 
vol beton en rechte hoeken. Als je 
de natuur naar binnen brengt en 
gebouwen compleet vergroent, 
schep je een aangenaam leefkli-
maat voor mensen die er verblij-
ven. Het boek toont de vele nieu-
we mogelijkheden op gebied 
van groene interieurs.” Andere 
succesvolle plantenboeken van 
Sander Kroll verschenen in 1999 
(Plants Extra Large), 2006 (Fee-
ling Good with Plants Extra Lar-
ge), 2009 (Plants XL) en 2012 (XL 
Plants Around).

(Fotocredit: Ki Plant Concept)

Plastic Soup Surfer 
komt naar Heemstede
Heemstede - Op woensdag 10 
oktober wordt Dag van de Duur-
zaamheid op verschillende plek-
ken in Heemstede gehouden.  Zo 
komt Plastic Soup Surfer Merijn 
Tinga naar College Hageveld en 
vertelt daar zijn verhaal over plas-
tic, zwerfafval, statiegeld en ke-
tenverantwoordelijkheid. Vanaf 
18.30 uur is er gelegenheid voor 
o.a. een meet & greet met Merijn 
onder het genot van een kop kof-
fie. Uiterlijk 19.30 uur start Merijn 
zijn inleiding van de 50-minuten 
durende docufilm ‘From Source 
to Sea’. 

Van kunstenaar tot activist 
Merijn Tinga is opgeleid tot bi-
oloog, maar kwam in actie toen 
hij tijdens een buitenlandse reis 
werd geconfronteerd met heel 
veel plastic zwerfafval in de zee. 
Naast de bewustwordingscam-
pagnes via documentaires, zo-
als ‘From Source to Sea’ en ande-

re expedities die hij uitvoert, is er 
een concrete actie genaamd #Pic-
kup10. Met deze actie en app Li-
terati fotografeer en documen-
teer je aangetroffen zwerfafval. 
De resulterende data gebruikt 
Merijn vervolgens om samen met 
een deurwaarder aan te kloppen 
bij grote producenten, hen aan 
te spreken op hun ketenverant-
woordelijkheid en het verminde-
ren van onze plastic verslaving.

Gemeente Heemstede organi-
seert dit evenement. 
Aan de vertoning van de docu-
film zijn geen kosten verbonden. 
Wel staat het iedere bezoeker aan 
de film vrij om een vrije gift te do-
neren aan het werk van de Plas-
tic Soup Surfer. Voor meer infor-
matie, zie
https://plasticsoupsurfer.org. 

Meld je aan via h.lankveld@
heemstede.nl.  

Was Beethoven 
een Asperger?
Heemstede - Walter Heijder ver-
zorgt op donderdag 27 septem-
ber een lezing over de componist 
Beethoven. 

Walter Heijder heeft een diep-
gaande studie gedaan naar de 
persoon Beethoven. Van Beet-
hoven is bekend dat hij zich so-
ciaal onaangepast kon gedragen 
en tegelijk helemaal opging in 
zijn muziek. De anekdotes daar-
over zijn talrijk. In het boek waagt 
Heijder (1970), zelf gediagnosti-
ceerd als iemand met het asper-
gersyndroom, zich aan de vraag 
óf en in hoeverre Beethoven een 
Asperger was. Vanuit belangstel-
ling voor het leven en de mu-
ziek van Beethoven, maar even-
zeer voor het aspergersyndroom 
doet hij minutieus onderzoek in 
brieven, ooggetuigenverslagen 
en documenten waarbij familie, 
vrienden en vrouwen een grote 
rol spelen. Voorzichtig is Heijder 
in zijn conclusies. Een afwisse-
lende lezing gecompleteerd met 
muziekfragmenten over een in-
teressant boek dat nieuw licht op 
Beethoven werpt.

Bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur. De entree is €10,-. Op-
geven kan via:
www.wijheemstede.nl
en  (023)5483828.

Boek van drie Verhalenfeeën
Heemstede - Op woensdag 26 
september om 15.00 uur ont-
vangt burgemeester Astrid Nien-
huis in boekhandel Blokker het 
eerste exemplaar van het nieuwe 
Verhalenfeeboek ‘De avonturen 
van Ollie, Binkie en Kraai’.
In dit boek staan 13 hilarische 

verhalen bedacht door 53 kleu-
ters van de Voorwegschool in 
Heemstede. Drie Verhalenfee-
en Chantêlle Pickee, Caroline de 
Vries en Kathalijn van Giffen-Hau-
wert hebben de kleuters daarbij 
begeleid. Initiatiefneemster Pic-
kee: “De verhalen gaan over avon-
turen die de schoolknuffels Ollie, 
Binkie en Kraai met de kinderen 
beleven. Doordat kleuters nog zo 
vrij denken, is hun verbeeldings-
kracht eindeloos. Dit boek is dan 
ook lekker gek, staat vol fantasie 
en kent vooral geen conventies.”
Iedereen is van harte welkom om 

de presentatie bij te wonen. Het 
wordt een echt kinderfeestje. Al-
le kinderen mogen hun knuffel 
meenemen. Natuurlijk zijn Ollie, 
Binkie en Kraai aanwezig, maar 
ook de directeur van de school en 
een aantal juffen van de kleuters. 
Samen met de knuffels kunnen 
de kinderen luisteren naar een 
van de fantasieverhalen uit het 
boek. Vervolgens wordt het boek 
aan burgemeester Astrid Nien-
huis overhandigd. De presentatie 
wordt feestelijk afgesloten met li-
monade en taart. Het boek is ver-
krijgbaar bij Blokker.
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‘Gemeente Heemstede 
traag met antwoorden’
Heemstede - Van de 380 Neder-
landse gemeenten slagen 143 
(38 procent) er niet in e-mail van 
burgers op tijd te beantwoorden. 
Niet binnen twee dagen, althans. 
Dit blijkt uit het onderzoek Be-
reikbaarheid Gemeenten 2018 
van ‘Wij Verdienen Beter’. Van 24 
gemeenten werd in het geheel 
geen antwoord ontvangen. Ge-
meente Heemstede antwoordt 
niet altijd binnen twee dagen, 
buurgemeenten Bloemendaal en 
Haarlem dan weer wel, zo geeft 
de uitkomst aan.
De resultaten van het onderzoek 
zijn te vinden op:
w w w. w i j ve rd i e n e n b e te r. n l / 
bereikbaarheid_2018/index.html

Er is ook goed nieuws!
De opmars van webformulieren, 
ten koste van bereikbaarheid per 
e-mail, lijkt te zijn gestopt.
Nog steeds zijn 77 gemeenten 
voor hun burgers onbereikbaar 
per e-mail maar dit is een daling 
ten opzichte van 2017 van 22 
naar 20 procent.

Formulieren niet 
gebruiksvriendelijk 
Gemeenten die niet bereikbaar 
zijn per e-mail maken het voor 
burgers lastiger om met hun lo-
kale overheid te communiceren. 
Een digitaal formulier verplicht de 
burger vaak tot het geven van on-
nodige en soms privacy-gevoeli-
ge informatie. Van de gemeenten 
die enkel bereikbaar zijn per for-
mulier vraagt maar liefst 58 pro-
cent om informatie die niet nodig 
is voor het beantwoorden van 
een vraag. Het kan daarbij gaan 
om het telefoonnummer, adres, 
sekse en soms zelfs de geboor-
tedatum van de burger die een 
vraag stelt.
Waar gemeenten vaak vragen om 
onnodige informatie geven zij 
vaak juist heel beperkt de ruim-
te om daadwerkelijk een vraag 
te stellen. Bijvoorbeeld bij de ge-

meente Den Haag vraagt burgers 
om een vraag te beperken tot 
250 tekens, nog minder dan een 
tweet.

Onderzoek Bereikbaarheid
Het onderzoek Bereikbaarheid 
Gemeenten is voor het vierde jaar 
op rij uitgevoerd door Wij Verdie-
nen Beter. Alle 380 gemeenten 
kregen per e-mail (of indien niet 
beschikbaar via een webformu-
lier) een eenvoudige vraag voor-
gelegd. De vraag ging dit jaar 
over waar de gemeentebegro-
ting is te vinden. Overeenkomstig 
de e-mailgedragslijn voor over-
heden moet deze vraag binnen 
twee werkdagen beantwoord 
worden. In totaal 38 procent 
van de gemeenten bleek niet in 
staat om de vraag op tijd te be-
antwoorden. Bij 73 gemeenten 
moest de vraag na 4 weken her-
haald worden omdat nog geen 
antwoord was ontvangen. Van 24 
gemeenten werd in het geheel 
geen antwoord ontvangen op de 
eerste of de tweede e-mail.

Correcte aanhef
De gemeenten werden voor het 
onderzoek benaderd door mys-
tery-burger Eef van de Velden. 
Er zijn zowel veel mannen als 
vrouwen die Eef als voornaam 
hebben. 150 gemeenten (39 pro-
cent) gebruikten een niet sek-
se-neutrale aanhef maar doet 
een gokje of Eef een man of een 
vrouw is.

Nazomeren bij brasserie Sanz
Heemstede - De tempratuur is 
flink gedaald, de kinderen gaan 
weer naar school, de zomerva-
kantie is nu echt voorbij en het 
is tijd om weer normaal te gaan 
doen.

Om ervoor te zorgen dat je niet 
gelijk in de werksleur terecht-
komt en toch op je uitgaven kan 
blijven letten kun je vanaf nu bij 
Sanz de héle maand september 
het befaamde 6-gangenmenu 
eten voor €25,-.  Laat je verrassen! 
Brasserie Sanz is zeven dagen in 
de week geopend vanaf 17.30 
uur.
Van woensdag t/m zondag is de 
gezellige horecagelegenheid ook 
geopend (vanaf 12.00 uur) voor 
de lunch.

Reserveren is gewenst en kan al-
leen telefonisch: 023-5291892.

Meld bij uw reservering dat u 
voor het 6-gangen nazomerme-
nu komt.

Jan van Goyenstraat 31, Heem-
stede. Informatie op: 
www.sanz.nl.

Statiegeld voor Unicef bij Spar Te Winkelhof
Heemstede - Je zal maar op-
groeien in extreme armoede, in 
de gevangenis, midden in oor-
logsgeweld of uitzichtloos  wer-
ken in een fabriek of in het stof 
stenen bikken. Voor miljoenen 
kinderen is het de dagelijkse rea-
liteit. Unicef wil kinderen de kans 
geven om kind te zijn en heeft de 
opdracht van de Verenigde Na-
ties om toe te zien dat landen de 
kinderrechten ook verwezenlij-
ken. Doel is om een veilige om-
geving voor kinderen te creëren 
en hen te beschermen tegen ge-
weld, mishandeling en uitbuiting. 
We zien de beelden van rampge-
bieden, documentaires over kin-
derarbeid, kindhuwelijken, kind-
soldaten, op TV. Om de volgen-
de dag de lege flessen van ons 
goede leventje weer in te leveren 

bij de supermarkt. Liefst allemaal 
even snel want we hebben het 
druk met dat goede leventje. Die 
lege flessen kunnen geld waard 
zijn voor Unicef. 

Bij Spar in Te Winkelhof in de Ge-
leerdenwijk staat een statiegeld-
verzamelaar waar u de flessen 
kunt inleveren en het bonnetje 
kan gooien in een tonnetje dat 
regelmatig geleegd wordt door 
de Sparmanager Meino Adema. 
Woensdag kreeg hij bezoek van 
de voorzitter Unicef team Ken-
nemerland, Ada Justman. Er was 
al 1000 euro binnen. Ada gaf een 
kleine toelichting: doel tot nu toe: 
schoon drinkwater projecten. (Op 
de poster bij de zuil staat wat Uni-
cef met de opbrengst kan doen/
doet) Bij schoon drinkwater gaat 

het o.a om slaan van putten, orga-
niseren van tappunten, en oplei-
den van beheerders van bron en 
putten. Op dit moment sterven 
nog elke dag 800 kinderen on-
der de 5 jaar door vervuild drink-
water, door het ontbreken van 
toiletten en slechte hygiënische 
omstandigheden. Voor €3,85 kan 
Unicef een klas van 35 leerlingen 
voorzien van schriften en potlo-
den. Voor €135,00 kan Unicef zor-
gen voor een grote koffer met 
schoolmaterialen voor een leraar 
en 40 leerlingen. De koffer wordt 
ingezet bij natuurrampen en an-
dere noodsituaties als de scholen 
vernietigd zijn. U weet nu wat en 
lege fles waard is voor kinderen 
bij de Spar in de Geleerdenwijk.

Ton van den Brink

Ada Justman met eigenaar Spar Meino Adema.

HFC G1–HBC G1: 8-4 
Een valse start...
Heemstede - Al sinds jaar en dag komen HFC G1 en HBC G1 el-
kaar tegen. Is het niet in de competitie, dan is het wel in een toer-
nooi. Zo langzamerhand beginnen de spelers elkaar goed te ken-
nen en daarom wilde HBC wel meewerken aan de vervroeging 
van de wedstrijd met twee weken. Zo begonnen de jongens al 
voor de start van de nieuwe competitie. Achteraf niet zo handig. 
HBC had afscheid genomen van twee sterke spelers en de nieu-
we aanwas kon nog niet aantreden. Tel daarbij de afwezigheid 
van drie vaste spelers op en het tekort was verklaard. HFC was 
gelukkig bereid voor aanvulling te zorgen. 
De wedstrijd staat altijd onder een bepaalde spanning en dat 
was merkbaar aan beide kanten. HFC is voorzichtig en HBC-ers 
weten nog niet hoe ze moeten omgaan met de andere posities 
van spelers. Het is dan ook in eerste instantie aftasten en probe-
ren aan voetballen toe te komen. Het is een uitgeleende HFC-
er, Rocco, die het 1e doelpunt maakt. HFC toont wat meer lef en 
pakt de voorsprong. Even later zorgt, natuurlijk, Arjen dat HBC 
met een gelijkspel kan rusten.
De 2e helft begint HFC met meer overtuiging en pakt opnieuw 
de voorsprong en loopt uit tot 4-2. Arjen is echter weer de plaag-
geest voor HFC en maakt nummer 200 en 201, waardoor de 
stand weer gelijk is. HBC is vandaag (zaterdag) toch duidelijk de 
mindere en de energie vloeit langzaam maar zeker uit het team. 
HFC maakt er dankbaar gebruik van en bezorgt HBC de grootste 
nederlaag ooit tegen de vrienden uit Haarlem. 
Jammer, maar helaas. Het zal de thuiswedstrijd, als HBC is ge-
start, alleen maar interessanter maken...

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Nieuwe reeks trainingslessen tennis fit 55+
Heemstede - Tennisvereniging 
HBC gaat verder met een vernieu-
wende en vooral leuke reeks ten-
nistrainingen voor 55+senioren. 
Deze worden verzorgd door Eric 
Krijger van tennisschool Haar-
lemmermeer en Jack Edelaar, be-
wegingscoach voor ouderen. 
Kom gerust eens langs om te pro-

beren op het park van Tennisver-
eniging HBC, Ringvaartlaan 2, 
Heemstede.

Op maandag 8 en donderdag 
11 oktober beginnen de nieu-
we lessen. Maandag tussen 10.00 
en 11.30 uur en donderdag van 
14.00  tot 15.30 uur.

Voor rackets en ballen wordt ge-
zorgd. Voor tennisschoenen dient 
u zelf te zorgen.
Alle info, ook over de kosten, kunt 
u verkrijgen via:
info@tennisschoolhaarlemmer-
meer.nl of: 06-53875147 (Eric Krij-
ger) dan wel 06-54246728 (Jack 
Edelaar).

Dadelbonbons en workshops tijdens
Burendag op Kom in mijn Tuin 
Regio - Zaterdag 22 september 
is het Burendag bij KIMT. Een ini-
tiatief van het Oranje Fonds. Een 
jaarlijks teugkerend feest dat je 
samen viert met je buren. Het 
is een dag dat je met elkaar iets 
goeds doet voor elkaar en voor 

de buurt. Er is een workshop voor 
volwassenen (een duurzaam al-
ternatief voor plastic folie) en 
de kinderen kunnen vogelhuis-
jes beschilderen en dadelbon-
bons maken. Er zal met en voor 
alle aanwezigen een maaltijd be-

reid worden met producten van 
de tuin.
Aanvang is 14.00 uur. Adres: He-
renweg 18 Heemstede, tegen-
over de Manpadslaan, ingang 
Groenendaalse Bos. Zie ook 
www.kominmijntuin.com.

Week van de Ontmoeting bij 
WIJ Heemstede
Heemstede -  In de week van 27 september tot en met 6 oktober 
is de landelijke Week van eenzaamheid. WIJ Heemstede speelt 
daar op in met de Week van de Ontmoeting. Bestrijden van een-
zaamheid begint met het leggen van contacten. Ook is het doel 
om nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen inwoners, 
organisaties en verschillende sectoren in relatie tot het thema 
eenzaamheid en preventie van eenzaamheid. Bij tal van activitei-
ten bent u van harte welkom om mee te doen in de Week van de 
Ontmoeting. Veel van deze activiteiten zijn gratis, sommige zijn 
uit het maandelijkse programma van lezingen, films en work-
shops en daar zijn wel kosten aan verbonden. 

Activiteiten in WIJ de Molenwerf - Molenwerfslaan 11
Dinsdag 2 oktober, 10.00 uur: Beweeg Inloop
Donderdag 4 oktober, 13.00 uur: Creatieve Inloop

Activiteiten in Plein 1 - Julianaplein 1
Woensdag 3 oktober, 10.00 uur: de Sociëteit Koffie inloop met 
gezamenlijke lunchmogelijkheid

Activiteiten in WIJ Princehof - Glipperweg 57
Dinsdag 2 oktober, 10.00–12.00 uur: Open repetitie Blaasorkest
Woensdag 3 oktober, 10.00–11.30 uur: Open les internationale 
dans

Activiteiten in WIJ de Luifel -  Herenweg 96
Donderdag 27 september, 10.30–13.30 uur: Film & lunch Loving 
Vincent (2017) 
Donderdag 27 september, 20.00-22.00 uur: Lezing over boek 
‘Was Beethoven een Asperger?’
Vrijdag 28 september, 10.00–12.00 uur: Workshop samen zingen
Maandag 1 oktober, 10.15-11.30 uur: Open les Pilatus in de be-
wegingsruimte
Maandag 1 oktober, 13.30–15.30 uur: Open les Club Creatief
Dinsdag 2 oktober, 10.00–11.30 uur: Open les internationale 
dans in de bewegingsruimte
Woensdag 3 oktober, 10.00–12.00 uur: Open repetitie koor Cam-
mermans in de grote zaal
Woensdag 3 oktober, 14.00–16.30 uur: Open inloop Schaaksoos 
in Lokaal 1
Woensdag 3 oktober, 20.00 uur: Film Dorst (2017) in de grote zaal
Donderdag 4 oktober, 9.00-10.15 uur: Open les Body fit in de be-
wegingsruimte
Donderdag 4 oktober, 20.00–22.00 uur: Lezing/Workshop Crea-
tief leven
Vrijdag 5 oktober, 10.00–11.30 uur: Open les Tai Chi in de bewe-
gingsruimte

Activiteiten in de Pauwehof - Achterweg 19
Woensdag 3 oktober, 10.00–12.00 uur: Creatieve Inloop

Opgeven mag, maar u kunt ook zo binnenlopen. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl  of (023)54 3 28.

Oogstfeest op Meermond
Regio - Op vrijdag 21 september 
organiseert de werkgroep Heem-
stede van de Stichting MEER-
Groen het jaarlijkse oogstfeest 
op Park Meermond. Activiteiten 
vinden over de dag plaats tussen 
10.00 en 14.00 uur. 
Het oogstfeest vindt plaats in het 
kader van de Burendag. MEER-
Groen nodigt de bewoners van 
Heemstede, de Indische Wijk en 
het Oude Dorp voorop, van har-
te uit te komen beleven wat er 
speelt op Meermond. Bijzonde-
re buurtbetrokkenheid uit zich in 
het bezoek van leerlingen van de 
Molenwerf. Zij vieren hun oogst-

feest in de mede door de school 
in 2014 geplante boomgaard. De 
leerlingen gaan samen met de 
vrijwilligers de bomen verzorgen, 
maken kennis met geteeld en 
wild fruit en gaan zelf appelmoes 
koken.  Er zijn ook rondleidingen 
over Meermond om kennis te 
maken met de speelmogelijkhe-
den en de bijzondere natuur.  Af-
hankelijk van het weer starten de 
activiteiten boven op het terrein 
(volg de aanwijzingen) of vanuit 
de kantine van de gemeentewerf. 
Adres: Cruquiusweg 49 in Heem-
stede, herkenbaar aan de houten 
vogelsculptuur bij de ingang.



MODE • BEAUTY & WELLNESS
inter e  itsen i  ee els

Heemstede – Bij modezaak 
Heemels was afgelopen zon-
dag een voorproe� e te zien 
van de nieuwe wintermode. 
Eigenares Els Nieuwenhuis 
presenteert sinds de opening 
in 2014 haar nieuwe collectie 
ieder seizoen met een mode-
show en nu voor de tweede 
keer met een wat losser con-
cept, een middag met mode-
fl itsen. Voordeel van dit con-
cept is dat de klant de outfi ts 
van alle kanten kan bekijken, 
bevoelen en bevragen. Els: 
“De vier mannequins liepen 
rond in 50 verschillende com-

binaties. Er werd intus-
sen 

koffi  e geschonken vanuit een 
gezellige foodtruck met taart-
jes van taartenwinkel Van 
de Zoete.” Wat de mode be-
treft sprongen de bij Heemels 
nieuwe merken KNIT-TED, Rue 
Blanche, Monique van Heist 
en Sand Copenhagen in het 
oog. Verder mooie, draagbare 
jassen van het Zweedse merk 
Elvine I Lexson, fi jn voor onze 
natte wintermaanden, want 
ze zijn waterdicht en uitge-
voerd met afsluitende magne-
ten over de rits. Het zijn de bij-
zondere details waar Els Nieu-
wenhuis op let met haar in-
koop. Scandinavische mode-
merken zijn altijd volop ver-
krijgbaar bij Heemels, om-
dat ze goed aansluiten bij de 
smaak van Nederlandse vrou-
wen, volgens haar: “Zij hou-
den van een no-nonsens stijl 
en van soepele stoff en van 
hoogwaardige kwaliteit. Je 
kan je er goed in bewegen, 
kreuken niet of nauwelijks en 
kleden fantastisch. Dit geldt 
overigens ook voor kleding 
van Japanse traveller-stof.”
Opvallend waren ook de 
mooie zijden blouses met 
prints van het merk Nous die 
ontworpen zijn door een Bel-

gische modeontwerpster met 
ADHD. “ Zij combineert haar 
stijlvolle ontwerpen met Indi-
ase ambacht en traditionele 
technieken.” 
Heemels mode en de smaak 
van het Heemsteedse publiek 
is een goede match gebleken. 
Els Nieuwenhuis was welis-
waar al jaren bekend met het 
hogere segment van dames-
mode, maar nog niet met de 
plaats Heemstede. Ze is blij 
verrast: “Mijn klanten zijn bij-
zonder geïnteresseerd in mo-
de en bovendien erg trouw. 
Ik verkoop niet alleen kleding 
aan de jonge en werkende 
vrouw, maar ook aan vrouwen 
die deze levensfase al voor-
bij zijn. Het zegt wel wat over 
hen, want ook op gevorderde 
leeftijd blijven ze nieuwsgie-
rig en vinden ze het leuk om 
goed gekleed door het leven 
te gaan. Wat dat betreft was er 
vroeger nog een duidelijk ver-
schil tussen jonge en oudere 
vrouwen. Dat is echt defi nitief 
verleden tijd.”

Heemels mode is gevestigd 
aan de Binnenweg 180. Infor-
matie: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Jan van Goyenstraat 35 • Heemstede
Kom gezellig kennismaken…!
Info: 06-13116165
Kijk ook op: www.judyartofmakeup.nl

WENKBRAUW 
SPECIALISTE

Laat uw wenkbrauwen epileren
& verven

Documentaire en lezing over duurzame mode
e an rgen  knitwear

Regio - Kan mode duurzamer? Maak ken-
nis met The Girl and the Machine, een mo-
delabel dat met 3D-breien de strijd aan-
gaat met de overproductie van kleding. 
Rosanne van der Meer, oprichter van dit 
modelabel, vertelt vrijdag 5 oktober, aan-
vang 20.00 uur, hoe ze unieke, gepersona-
liseerde kledingstukken maakt. En hoe het 
productieproces een oplossing biedt voor 
de alsmaar groeiende berg onverkoch-
te kleding. Voorafgaand aan de presenta-
tie, om 19.00 uur, kijk je naar de documen-
taire The Next Black over duurzame ver-
anderingen binnen de modewereld. Deze 
avond in de Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32) is in het kader van de 
Dutch Sustainable Fashion Week. Reser-
veer je gratis kaartjes online via  www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl Let op: wil 

je zowel de documentaire als de lezing bij-
wonen, reserveer dan voor beide activitei-
ten een kaartje.

Verrassende mix van stijlen en stoffen
n erwa te inaties

Niets is wat het lijkt. Dat kunnen we zeggen van veel nieuwe damesmode collecties. De merken verrassen met 
onverwachte combinaties van materialen, modellen en trends. Met als resultaat een verrassende mix van stijlen en 
stoff en.

De spanning in de collecties wordt op-
gebouwd rond tegenstrijdigheden als 
mat en glans, modern en nostalgisch, 
techniek en natuur. We zien het bij een 
merk als Yaya met een collectie die 
even vrouwelijk als sportief en trendy 
als casual is. Binnen de collecties zijn er 
verschillende stijlen. We zien veel de-
tails uit sportkleding verwerkt in vrou-
welijke items. Of juist andersom. Denk 
aan blouses met tape op de mouwen 
en pakken in fl owy stoff en als satijn 
in combinatie met cupro. Een ande-

re trend is de mix van stoer en glans. 
Van denims met lakcoatings tot aan 
onafgewerkte naden op tops en broe-
ken. Stoff en zijn rauw en net even an-
ders dan je op het eerste gezicht denkt 
te zien. Glans is tevens verwerkt als de-
tail, in teksten op T-shirts of jacquard 
prints. Heel fraai zijn de bekende klas-
siekers die in een nieuw jasje zijn ge-
stoken, voor een eigenwijze moderne 
uitstraling. Zoals de trackpants die in 
een ruit komen. Of de oversized tweed 
blazers, die niet van wol maar in een 

stevig jersey uitgevoerd zijn. Fluweel 
en kant zijn veelvuldig verwerkt in de 
verschillende items. Omdat het buiten 
nu echt kouder wordt ontbreekt daar-
naast de knitwear niet in dit thema. 
Mooie lange vesten en warme truien, 
die je combineert met kanten hemd-
jes. Heel trendy!

Een verrassende mix van 
stijlen en stoff en

Foto: Yaya

Foto’s: Ton van den Brink
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‘Kunst zij ons doel’ bereidt zich voor 
op 200-jarig bestaan
Regio - Kunstenaarsvereniging 
KZOD (Kunst Zij Ons Doel) uit 
Haarlem, opgericht in het najaar 
van 1821, viert over een aantal ja-
ren haar 200-jarig bestaan.

Ter voorbereiding hiervan nemen 
50 leden dit jaar deel aan een gro-
te plaatselijke kunstmanifestatie 
gedurende de maanden septem-
ber en oktober. Vanzelfsprekend 
in het eigen historische Waag-
gebouw, maar ook in de middel-
eeuwse Kloostergangen in het 
Stadhuis van Haarlem en in de 
sfeervolle Commandeurszaal van 
de Janskerk in de Jansstraat. Een 
ware driehoek in de Haarlemse 
binnenstad onder de titel ‘Art Tri-
angle’: de verbindende lijnen tus-
sen de drie locaties waarin alle 
kunstdisciplines vertegenwoor-
digd zijn.

Griekse mythologie, maar ook 
grenzen en vluchtelingen
Als titel voor deze manifestatie 
heeft KZOD gekozen voor ‘In Eu-
ropa’, het thema van de Open Mo-
numentendagen. Een tentoon-
stelling op de drie locaties waar-
in de kunstwerken van 50 expo-
serende schilders, beeldhouwers, 
keramisten en fotografen zijn te 
bewonderen. Opmerkelijk hoe 
gevarieerd dit thema door de ex-
poserende beeldend kunstenaars 
vorm is uitgewerkt. Dit blijkt te-
vens bij de door de kunstenaars 
gegeven toelichting middels 
teksten naast de kunstwerken. 
Een aantal exposanten (zoals An 
Luthart, Marcel Kooij en Arnold 
Janssen) beperkt zich tot een ei-
gen interpretatie van het verhaal 
uit de Griekse mythologie (Euro-
pa en Zeus als stier) maar velen 
zijn toch op zoek naar meer, gelet 
op titels als verbroken grenzen en 
vluchtelingen.

Onheilspellende straten
Bijzonder is letterlijk de confron-
tatie tussen de zomerse weerga-
ve van vissersbootjes aan de Por-
tugese kust van Vera Bruggeman 
naast de afbeelding van in het 
donker wachtende vluchtelingen 
in hun boot van Jolanda Kanters 
(The Invisibles). Van de verlaten, 
onheilspellende straten in Berlijn 
van Anneke Koster, de schuren en 
barakken van Jan van Wensveen 
versus de optimistische Open 
blik naar licht en toekomst op de 
sprekende affiche van Eveline Vos 
en het schilderij met een collage 
van bruggen in Europa van Jacin-
tha Reijnders met als veelzeggen-
de titel Overbruggen. Opmerke-
lijk is ook het beeld van de Euro-
pese munt op sokkel van beeld-
houwster Fritska van Dorsten.

In de Janskerk vindt geduren-
de dezelfde periode in een apar-
te zaal, vanwege het feit dat de 
Jankerk dit jaar 700 jaar bestaat, 
een aparte expositie plaats. Hier-
bij tonen 10 leden, behorend tot 

de tekenaarsgroep Place du Ter-
tre, hun werk geinspireerd door 
zowel het interieur als de buiten-
kant van de Janskerk.

De namen van alle 50 expose-
rende beeldend kunstenaars en 
de precieze openingstijden voor 
de drie locaties zijn op de uitno-
digingsflyer vermeld. Op vrijdag 
21 september wordt deze mani-
festatie op feestelijke wijze om 
16.00 uur in De Kloostergangen 

geopend door de wethouder Cul-
tuur van de Gemeente Haarlem, 
Marie-Therese Meijs. De apar-
te tentoonstelling 700 jaar Jans-
kerk – Kunstkerk wordt om 18.00 
geopend door Klaartje Pompe, 
plaatsvervangend directeur van 
het Noord-Hollands Archief. De-
ze exposities zijn in alle drie loca-
ties tot eind oktober te bezoeken.

Zie ook www.kzod.nl en
www.noordhollandsarchief.nl.

Werk van Jacintha Reijnders.

‘Op de club mag je ook mopperen 
over zieke vader of moeder’
Regio - Inloophuis Kennemer-
land in Santpoor-Noord is voor ie-
dereen die in zijn of haar leven te 
maken heeft (gehad) met kanker.
De kinderen van de Kidsclub van 
het Inloophuis hebben het niet 
zo vaak over kanker. Toch is dat 
wat hen verbindt: ze hebben al-
lemaal een vader, moeder, broer 
of zus met kanker. En dat maakt 
de club anders dan zomaar een 
knutselgroep.

Eens per maand kunnen kinderen 
tussen 6 en 12 jaar een woens-
dagmiddag bij elkaar komen on-
der begeleiding van een kinder-
coach. “Hier kan een kind zeg-
gen ’Die stomme kanker van mijn 
moeder’, terwijl datzelfde kind 
thuis altijd zijn mond houdt om-
dat de ouders het al zo zwaar 
hebben met de ziekte’’, zegt In-
grid Snijders van KIND&COach. Ze 
begeleidt de club bij het Inloop-

huis voor mensen die met kanker 
te maken hebben.

De kids worden er verwend met 
aandacht, lekkers en leuke din-
gen om te doen. Maar op de club 
kan een kind ook mopperen over 
de zieke vader of moeder. Want 
ook al zijn ze meestal met heel 
andere dingen bezig, ze weten 
van elkaar dat ze hier niet zomaar 
zitten. Ze hebben allemaal met 
dezelfde ziekte te maken en dat 
is rot, stom, verdrietig, spannend. 
Er is ook blijdschap, opluchting 
en hoop, bijvoorbeeld als een be-
handeling aanslaat.

Voor ouders is het fijn dat er een 
veilige plek is waar hun kinderen 
terecht kunnen bij leeftijd- en lot-
genoten. Want ook al laten ze het 
niet altijd merken, het is niet niks 
waar ze thuis mee te maken krij-
gen.

De eerstvolgende Kidsclub is op 
woensdag 3 oktober van 14.30 
tot 16.00 uur. Meer informatie op 
www.inloophuiskennemerland.nl

Aanmelden kan via mail:
info@inloophuiskennemerland.nl 
of telefoon 023-8885367.

Vera Bruggeman.

Jolanda Kanters.

Anneke Koster.

Mantelzorg en Rode Kruis organiseren 
contactmiddag: Blijf op de been!
Regio - Op woensdagmiddag 3 
oktober organiseert het Platform 
Belangenbehartiging Mantelzorg 
Kennemerland een contactbij-
eenkomst voor mantelzorgers uit 
Haarlem e.o. met het thema: Blijf 
op de been! 

Deze middag wordt aangeboden 
in samenwerking met het Rode 
Kruis afdeling Haarlem. Het plat-
form besteedde al vaker contact-
bijeenkomsten aan ‘het mentaal 
op de been blijven van mantel-
zorgers’. Maar fysiek op de been 
blijven is ook belangrijk! Deze 
middag informeren voorlichters 
van het Rode Kruis de deelne-
mers over het herkennen van risi-
co’s in en om het huis. Hoe voor-
komt u problemen voor u zelf, 
maar hoe verkleint u ook de ri-

sico’s voor diegene waar u voor 
zorgt? 

“Een ongeluk zit in een klein 
hoekje”, zegt men vaak. Maar 
dat dit ook zo is bewijzen de cij-
fers van de jaarlijkse valinciden-
ten en meldingen bij de eerste 
hulp. Wist u dat er jaarlijks meer 
mensen overlijden ten gevolge 
van een val, dan jaarlijks in het 
verkeer? Naast het risico van val-
len, zijn brand en inbraak ook si-
tuaties waarmee eenieder thuis 
te maken kan krijgen. Ook hier-
over ontvangt u deze middag in-
formatie van het Rode Kruis. Met 
het doel ons meer bewust te zijn 
van de risico’s thuis en deze zo-
veel mogelijk te kunnen voorko-
men. Met vaak kleine aanpassin-
gen kunt u zich niet alleen veili-

ger voelen, maar bént u ook vei-
liger. 
Mantelzorgers uit Haarlem e.o. 
zijn van harte welkom om deze 
contactbijeenkomst bij te wonen. 
De bijeenkomst start om 16.00 
uur en eindigt rond 18.00 uur, 
waarna u nog een kop soep en 
een broodje kunt gebruiken. In-
loop vanaf 15.30 uur. De toegang 
en maaltijd zijn gratis. Locatie: 
Ontmoetingscentrum De Scha-
kel, Pijnboomstraat 17 in Haar-
lem-Noord.
Aanmelden tot 29 september: 
info@stemvandemantelzorger.nl 
of bij Marijke Molenaar (bestuurs-
lid) op 023-5296207. 
Kijk voor uitgebreidere informa-
tie op de website:
www.stemvandemantelzorger.nl 
onder Nieuws.

Open Dag Egelopvang/Huisdierencentrum
Regio - Aan de van Oosten de 
Bruijnstraat 64 ligt een uniek 
stukje Haarlem. Daar zijn name-
lijk het Huisdierencentrum Haar-
lem en de Egelopvang Haarlem 
e.o. gevestigd.
Op 23 september aanstaande 
houden zij van 11.00 uur tot 16.00 
uur een Open Dag.
In het kader van het nationale 
Egelweekend, dat een week eer-
der zal plaatsvinden, zet de Egel-
opvang op deze dag haar deu-
ren wagenwijd voor u open. Een 
unieke kans om een egel van 
dichtbij te bekijken, waarschijn-
lijk zijn er dan ook jonge egels te 
zien.
Daarnaast verzorgen de Egelop-

vang en het Huisdierencentrum 
samen diverse demonstraties en 
educatieve activiteiten.
Zoals lezingen over dieren in de 
tuin en specifiek over de egel in 
de vorm van een egelles.
En zijn er twee demonstraties van 
de speur- en politiehonden van 
de Koninklijke Nederlandse Poli-
tiehond Vereniging.   

Verder zijn er diverse standhou-
ders die u kunnen informeren 
over diverse huis- en tuindieren 
en de natuur en staat er (onder 
voorbehoud, dieren gaan voor) 
een heuse dierenambulance op 
het terrein waar men een kijkje in 
kan nemen!

En natuurlijk zijn er voor de kin-
deren diverse activiteiten, zo-
als: schminken, een van gips ge-
maakt egeltje schilderen, vogel-
voederplankje maken, educatie-
ve spelletjes, kleuren/tekenen en 
er is een fotospeurtocht uitgezet!
Het volledige programma staat 
op www.egelopvanghaarlem.nl.

Op 6 oktober is er een speciale 
BioMarkt met Mugfest!
Regio - Kom zaterdag 6 oktober 
tussen 10.00 en 16.00 uur naar de 
Haarlemmer Kweektuin en laat je 
verrassen.
Er is dan een BioMarkt waar je al-
lerlei biologische, glutenvrije of 
duurzaam geproduceerde pro-
ducten kunt proeven en kopen. Er 
is vers geoogste seizoensgroente, 
brood, gebak, kaas, eieren, worst, 
honing, jam, hummus, wijn, bier, 
olijfolie en azijn, vers biologisch 
ijs, zuiver water, meel, appelsap 
en zero waste verpakkingen.

Je kunt er ook informatie halen 
over de zelfoogsttuinen.
Verder is er theater en muziek op 
verrassende locaties midden in 
de natuur! Doe mee met work-
shops en debatten. Laat je inspi-
reren door sprekers. Verzorg de 
inwendige mens met lekker eten 
en drinken. Een duurzaam festival 
voor iedereen.
De Haarlemmer Kweektuin is om-
getoverd tot een festivalterrein 
met activiteiten voor iedereen 
tussen de 0 en 100 jaar: (kinder)

workshops, theater van onder an-
dere verhalenverteller Wijnand 
Stomp, muziek met o.a. de Haar-
lemse Viooldiva’s en The Busqui-
to’s, kledingruilen en verschillen-
de rondleidingen, bijvoorbeeld 
door de kas van Wij Telen Groen-
te.

De BioMarkt wordt geor-
ganiseerd door Zelfoog-
sttuin Wij Telen Groente.                                                                                           
Adres:  Haarlemmer Kweektuin, 
ingang Kleverlaan 9. 

Vissen met een kor bij 
Parnassia (vanaf 4 jaar)
Regio - Natuurgidsen van IVN 
Zuid-Kennemerland zullen op 
zondag 23 september een span-
nende excursie voor kinderen ge-
ven bij Parnassia, gelegen in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. We zullen gaan vissen met 
een kor (sleepnet). Tijdens deze 
activiteit zullen de kids vooral zelf 
lekker aan de slag gaan. Zij zullen 
zelf de zeediertjes vangen en be-
kijken. Wat leeft er onder het wa-
teroppervlak? Hoe ziet het er alle-
maal eruit? Hoe overleeft het? Als 
je daar nieuwsgierig naar bent 
doe deze dag dan met ons mee. 
Jong en oud, iedereen is welkom!
Bij slecht weer verandert deze 

excursie in een strandexcursie, 
waarbij we op zoek zullen gaan 
naar mooie strandvoorwerpen. 
Hoe dan ook dus veel pret deze 
dag!
Vooraf aanmelden is verplicht via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Deelname is gratis. De 
excursie is bedoeld voor kinde-
ren vanaf 4 jaar oud. Ouders mo-
gen ook mee. De groep verzamelt 
om 10.00 uur bij de strandop-
gang van Strandpaviljoen Parnas-
sia, Bloemendaal aan Zee. De ex-
cursie zal ongeveer 1,5 uur duren. 
Aanmelden en meer informatie 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel. 023-5411123. 

Nationale 
Voorleeslunch 
voor senioren

Heemstede - De eerste vrij-
dag in oktober is jaarlijks uit-
geroepen tot Nationale Ou-
derendag. Op vrijdag 5 okto-
ber kunnen ouderen tijdens 
de Nationale Voorleeslunch 
in heel Nederland luisteren 
naar het landelijke Voorlees-
lunchverhaal van Yvonne 
Keuls. Ook in de Bibliotheek 
Haarlem Noord, -Schalkwijk, 
-Oost en Heemstede zijn se-
nioren van harte welkom. De 
gratis voorleeslunch is van 
11.30 tot 13.00 uur. Het is 
noodzakelijk dat je je van te-
voren aanmeldt. Dat kan bij 
de klantenservice van je Bi-
bliotheek. Ook kun je je on-
line aanmelden via: www.
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

In het Nationale Voorlees-
lunchverhaal 2018 staat het 
thema ‘Mijn straat’ centraal. 
Dit thema roept herinnerin-
gen op; de straat waar je als 
kind woonde was vroeger 
je complete wereld. Na het 
voorlezen kan je met elkaar 
in gesprek gaan. Over het 
verhaal dat is voorgelezen, 
maar ook over andere zaken 
die je bezighouden. 
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Bestuurder 
bekneld
Regio - Een bestuurder van een 
snorscooter raakte dinsdagmid-
dag 18 september gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de Kle-
verlaan in Bloemendaal. Tegen 
twaalf uur reed een snorscooter 

met daarop twee jongens rich-
ting Overveen, maar bij de Kor-
te Kleverlaan werden ze aange-
reden door een afslaande vracht-
wagen. De passagier stapte zon-
der letsel af, maar de bestuurder 
kwam bekneld te zitten tussen de 
vrachtwagen en de snorscooter.

De jongens is naar het zieken-
huis gebracht. Hij liep aanzienlijk 
beenletsel op door de beknelling.

“Hier mogen de dieren gewoon oud worden”
Regio - Elk dier verdient een 
mooie oude dag. Om die reden 
heeft Madeleine Bakker (12) uit 
Heemstede op woensdag 12 sep-
tember kinderboerderij het Die-
renduintje in Castricum in het 
zonnetje gezet.

Ze heeft het keurmerk ‘Diervrien-
delijke kinderboerderijen’ uitge-
reikt en de dieren getrakteerd 
op lekkernijen. Kinderboerderij ‘t 
Dierenduintje kreeg dit keurmerk 
omdat zij een van de weinige kin-
derboerderijen is die bewust niet 
fokt, waardoor alle dieren daar 
oud kunnen worden.

Madeleine van de VeggieSquad 
(kinderen die opkomen voor die-
ren) hielp Comité Dierennood-
hulp, dat woensdag 12 septem-
ber uitgeroepen heeft tot Oude-
re dierendag omdat op veel kin-
derboerderijen en bij fokkers een 
groot deel van de dieren niet de 
kans krijgen om oud te worden.

“In de lente worden er bij kinder-
boerderijen heel veel dieren ge-
boren. Lammetjes, biggetjes, kalf-
jes, kuikentjes en konijntjes maar 
niemand vraagt zich af of al de-
ze dieren wel oud mogen worden 
op de kinderboerderij. Wanneer 

alle dieren op de kinderboerde-
rij mogen blijven dan zit de kin-
derboerderij overvol dus doen ze 
de dieren weg. Deze dieren gaan 
naar het slachthuis of worden ver-
kocht op Marktplaats. Deze week 
zag ik op Marktplaats dat een kin-
derboerderij een bokje verkoopt 
voor tien euro. Als hij straks niet 
verkocht is dan eindigt hij waar-
schijnlijk ook in het slachthuis. Ik 
vind dat heel erg, dat is toch su-
perrespectloos? De kinderboer-
derij vertelt dit soort dingen niet 
aan kinderen. Hoewel we er wel 
een paar opgebeld hebben. De-
ze kinderboerderijen vertelden 

dat ze dieren naar het slachthuis 
doen. Dat hoort erbij zeggen ze 
dan. Ik begrijp daar echt niets 
van. Zo ga je toch ook niet met je 
kat of hond om? De kinderboer-
derij geeft kinderen het slechtste 
voorbeeld wat je kunt geven, na-
melijk respectloos omgaan met 
dieren in plaats van respectvol 
zoals het zou moeten.
Ik ben heel erg blij dat kinder-
boerderij het Dierenduintje wel 
het goede voorbeeld geeft. Zij 
vangen dieren op, fokken niet 
met dieren en mogen daar wel 
oud worden”, aldus Madeleine 
Bakker van de VeggieSquad.

Beeld: Laurens Bosch

MS collecteweek: 
collectanten gezocht!
Heemstede - Van 19 tot en met 
24 november 2018 organiseert 
het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte om 
geld in te zamelen voor onder-
zoek naar de ziekte multiple scle-
rose (MS).
                                
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In Ne-
derland hebben meer dan 17.000 
mensen MS en jaarlijks krijgen 
800 mensen de diagnose. De eer-
ste ziekteverschijnselen openba-
ren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de 
meest invaliderende ziekte on-
der jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van 
MS zijn moeheid, oogklachten, 

krachtverlies, coördinatiestoor-
nissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
 
Over de ziekte MS is nog veel on-
bekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het Na-
tionaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.
 
Word collectant. Help mensen 
met MS. Collecteren is niet moei-
lijk en kost maar twee uur van je 
tijd. 
Kijk op de website:
www.mscollecte.nl voor meer in-
formatie en meld je snel aan!

Haarlemse ondernemer wint half miljoen met 
luchtbellengordijn tegen plasticsoep
Regio - De 29-jarige Haarlem-
se Anne Marieke Eveleens is met 
haar start-up The Great Bubble 
Barrier uitgeroepen tot winnaar 
van de Postcode Lottery Green 
Challenge 2018.
Tijdens de finale wist zij de inter-
nationale jury te overtuigen met 
haar revolutionaire luchtbellen-
gordijn om de plasticsoep in on-
ze oceanen te bestrijden. Als win-
naar krijgt zij een cheque van 
500.000 euro om haar groene in-
novatie verder te ontwikkelen. De 
tweede plaats is voor Ann Run-
nel en haar start-up Reverse Re-
sources uit Estland, een recylce-
marktplaats voor de textielin-
dustrie. Als runner-up wint Ann 
200.000 euro. De overige drie fi-
nalisten gaan ieder met 100.000 
euro naar huis. Hiermee komt de 
totale prijzenpot van een van de 
grootste duurzaamheidscompe-
tities ter wereld op 1 miljoen eu-

ro. Naast het prijzengeld krijgen 
alle vijf de finalisten een half jaar 
coaching van experts om hun za-
kelijke kansen te vergroten.
 
Om de plasticsoep aan te pak-
ken heeft The Great Bubble Bar-
riereen luchtbellenscherm voor 
rivierbeddingen ontwikkeld dat 
plastic afvangt voordat het in 
zee terecht komt. Ongeveer 80% 
van het plastic in de zee stroomt 
via rivieren de oceaan in. De-
ze vinding perst lucht onder ho-
ge druk door een geperforeerde 
buis op de rivierbodem. Hierdoor 
ontstaat een gordijn aan lucht-
bellen dat zowel de stroom van 
plastic afval aan het wateropper-
vlak als de zwevende microdeel-
tjes onderwater blokkeert. Langs 
het luchtbellengordijn drijft het 
plastic naar de waterkant waar 
het wordt afgevangen voor recy-
cling.

Anne Marieke Eveleens (29): “Dat 
ik hier nu als winnaar sta, had ik 
nooit durven dromen! Het prij-
zengeld helpt ons om nieuw ta-
lent aan te trekken, maar ook een 

eigen afvangsysteem voor plastic 
te ontwikkelen. Daarnaast kun-
nen we nu een ‘Bubble Barrier’ 
in Nederland in gebruik nemen. 
Geweldig!”

Anne Marieke Eveleens (foto: BM Fotografie).

Hartekamp Groep 
zichtbaarder in de regio
Heemstede - De Hartekamp 
Groep heeft sinds 12 september 
een volledig vernieuwde websi-
te gelanceerd. De nieuwe websi-
te volgt uit een strategische keu-
ze om zichtbaarder te zijn in de 
regio. Ook is de website respon-
sive en dus op alle soorten scher-
men te bekijken.
De Hartekamp Groep wil graag 
nog beter zichtbaar zijn in de re-
gio en op het internet. Met het 
inzetten van busreclame, ra-
diospots en borden langs de weg 
om nieuwe werknemers te verlei-
den, is daar een begin mee ge-
maakt. En nu is de website geheel 

vernieuwd. De nieuwe huisstijl is 
hierin verwerkt en de lay-out is 
overzichtelijk en oogt rustig. Er 
zijn vier hoofdthema’s: Wonen, 
Werken, Leren en Ondersteunen. 
De locatieprofielen geven (toe-
komstige) cliënten en hun fami-
lie een prima indruk van de plek 
waar de cliënt gaat werken of wo-
nen. Mooie foto’s en een helde-
re beschrijving van de activitei-
ten dragen daar aan bij. Ook vrij-
willigers en mensen die een leu-
ke baan in de zorg willen, vinden 
op de overzichtelijke vacaturepa-
gina’s snel wat zij zoeken.
Kijk op www.hartekampgroep.nl.

Paddenstoelenlezing:
welke zwammen zijn giftig?
Regio - Op dinsdag 25 septem-
ber zal IVN-gids Leo van der 
Brugge een leerzame lezing ge-
ven paddenstoelen. Hij zal ieder-
een weer op de hoogte brengen 
van de laatste nieuwtjes omtrent 
plaatjes-, gaatjes-, stekel- en zak-
jes-zwammen. Waar kan je deze 
zwammen aan herkennen? Op 
welke locaties kan je ze vinden? 
Welke zwammen zijn giftig? Als je 
hier nieuwsgierig naar bent dan 
ben je van harte welkom!
Deze lezing wordt gegeven ter 

voorbereiding op het grote IVN-
evenement De Paddenstoelen-
dag... op ontdekkingsreis naar 
paddenstoelen van 7 oktober. 
Deelname is gratis en vooraf aan-
melden niet nodig. De lezing 
start om 20.00 uur in de Haarlem-
mer Kweektuin, Haarlem (Klever-
laan 9). De activiteit zal ongeveer 
1,5 uur duren. 
Meer informatie via Leo van der 
Brugge, tel. 06-47394305 of kijk 
op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

Een weergaloos leven 
met Lammert Kamphuis
Regio - Voor het leven is er geen 
generale repetitie. Je hebt slechts 
één kans. Gelukkig zijn grote den-
kers je voorgegaan en kun je bij 
hen terecht voor wijze raad. Filo-
soof en schrijver Lammert Kamp-
huis, gastspreker op onder an-
dere Oerol, Lowlands en bij The 
School of Life is zondag 30 sep-
tember te gast in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32). Kamphuis laat zien dat filo-
sofie minder onbegrijpelijk en 
hoogdravend is dan we vaak den-
ken. De middag begint om 16.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
€ 5,-; niet-leden betalen € 10,-. Re-
serveer online je kaartje via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl 
Deze middag organiseert de Bi-
bliotheek samen met Athenaeum 
Boekhandel Haarlem.
Lammert Kamphuis (1983) toont 
je hoe zowel eeuwenoude als he-
dendaagse denkers je kunnen bij-

staan in het leven. Zo helpt Dio-
genes je in je authentieke zelf te 
zijn, Epicurus om niet zoveel geld 
uit te geven en Kant om op tijd te 
remmen voor een zebrapad. Maar 
ook minder voor de hand liggen-
de denkers dragen hun steen-
tje bij: André Hazes daagt je uit 
om vrijer te worden en De Jeugd 
van Tegenwoordig steunt je in je 
verdriet. ‘Zinnen op Zondag’ met 
Lammert Kamphuis biedt troost, 
geeft rust, verrijkt vriendschap-
pen, creëert begrip voor anders-
denkenden en leidt tot meer ple-
zier in je werk.

Inschrijven tot 24 september
30 september Vitaminstore 
Halve van Haarlem
Regio - Het aftellen is begonnen 
voor de vitaminstore Halve van 
Haarlem op zondag 30 septem-
ber. Deelnemers ontvangen bij 
inschrijving een gratis 361° run-
ningshirt. Er kan nog worden in-
geschreven tot maandag 24 sep-
tember.
De Vitaminstore Halve van Haar-
lem kent meerdere afstanden 
waaronder een Halve Marathon, 
het pronkstuk van deze loop. Het 
is een halve marathon met karak-
ter mede door het parcours waar-
in de deelnemers een lang stuk 
Zeeweg meepakken en natuur-
lijk ontbreken de duinen niet. Al-
le afstanden staan bekend om de 
prachtige routes door Haarlem en 
de groene omgeving daar buiten. 
Ook is de bedrijvenloop een on-
derdeel van de Vitaminstore Hal-
ve van Haarlem. Bij alle verschil-

lende afstanden  worden deel-
nemers aangemoedigd door en-
thousiaste toeschouwers en de 
heerlijke beats van verschillende 
DJ’s en bands.
Voor de kinderen staan er ook 
2 leuke onderdelen op het pro-
gramma. Ze kunnen meedoen 
aan de Kidsrun of de Kabouter-
loop. Een leuke route door hartje 
centrum waar ze aan alle kanten 
worden toegejuicht. Kortom een 
hardloopevenement voor het he-
le gezin. 
De Vitaminstore Halve van Haar-
lem wordt dit jaar voor de 34e 
keer georganiseerd op zondag 30 
september. Deze editie kent vijf 
afstanden; de Halve Marathon, de 
10 km, de 5 km, de Kidsrun en de 
Kabouterloop. 
Meer informatie is te vinden op 
www.halvevanhaarlem.nl.



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

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

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

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

26 september
  Knutselclub WIJ Heemstede in 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. 13.30-15u. €5. Aanmelden: 
5483828.

10 oktober
  Lezing Plastic Soup Surfer Me-
rijn Tinga op college Hageveld, 
Heemstede. va. 19.30u. Aan-
melden: h.lankveld@heemste-
de.nl. 

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

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

27 september
  Bijeenkomst NVVH-Vrouwen-
netwerk over vitaal blijven, 
14u, EHBO-gebouw, Heren-
weg 88a, Heemstede. Gratis 
toegang voor leden. Niet le-
den betalen €2,50. Info: 023-
5477486 en www.nvvh.nl.

   Film&lunch Loving Vincent, 
10.30u. De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Entree: €13,50. Re-
serveren via www.wijheemste-
de.nl of 5483828.

   Lezing ‘Was Beethoven een As-
perger?’ bij WIJ Heemstede, 
de Luifel, Herenweg 96. 
20u. Entree: €10. Opgeven: 
www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

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

▲

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

28 september
  Lezing auteur Rosita Steen-
beek ikv Bella Italia, 20u. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Toegang: 
€7,50. Reserveren gewenst: 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

28 en 29 september
  Nazomerevenement ‘Bella Ita-
lia’ van WCH in winkelstraten 
van centrum Heemstede. Div 
activiteiten, muziek en proe-
verijen.

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

  Cabaret van Arie & Silvester 
‘Wie?!’, in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 20.15u. Entree: 
€19,50. Kaarten: www.podia-
heemstede.nl of de theaterlijn 
023-5483838, of aan de zaal.

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

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

  Cathelijne Noorland & Friends, 
o.a Mozart en Enescu, 15u. En-
tree: €19,50. Gratis introducé. 
Kaarten: www.podiaheemste-
de.nl, theaterlijn 023-5483838 
of aan de zaal.

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

25 september
  Trefpunt WIJ Heemstede lezing 
over de Eerste Wereldoorlog, 
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. Entree: €5. Reser-
veren via www.wijheemstede.
nl  en (023)5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 
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Volop oogst en feest
op de Kinderboerderij
Heemstede - Kinderen weten 
er gelijk hoe ze de nieuwe oogst 
moeten aanpakken. Kom maar op 
met die aardbeien, doe ze maar 
op wit brood en suiker erop. Dat 
is een broodje verkeerd, maar lek-
ker joh! De pannenkoeken zijn 
ook vers van De Konijnenberg.

Zondagmiddag is het oogstfeest 
op de Kinderboerderij en kin-
deren weten er gelijk een feest-
je van te maken. Verse jam proe-
ven, heel veel soorten die zelfs 
kinderen nog niet kennen, zo uit 
de tuin van de familie Zadelhof. 

De Vrienden van de Kinderboer-
derij smeerden lekkere broodjes. 
Die Vrienden bleven maar bezig 
want het was al vanaf het begin 
druk tussen de kramen. De be-
heerder, Ingrid Schenk, had men-
sen met een hobby uitgenodigd. 
Het is een kleine markt met bio-
logische streekproducten. De 
Landijn is al jaren aanwezig met 
heel veel lekkere groenten van de 
koude grond langs de Ringvaart. 
Daar uitzoeken of elke week thuis 
bezorgd krijgen en altijd vers. Dus 
altijd oogstfeest! Hobbyisten wa-
ren druk met spinnen, dat vinden 

kinderen altijd leuk om te zien, ze 
willen ook alles weten. Die hob-
byisten hebben leuke activitei-
ten voor kinderen zoals knutse-
len, wolvilten, schminken, eten, 
drinken en muziek. De hobbyis-
ten verkopen hun handgemaak-
te artikelen ook. Armbandjes 
en kettingen, knuffels en aller-
lei haak- en breispulletjes. ‘Eigen-
wijz’, de winkel van Dagbesteding 
SEIN, verkocht handgemaakte 

artikelen: kunst, kinderspeel-
goed, woonaccessoires, allerlei 
soorten cadeautjes, kaarsen en 
kaarten.

Leerzaam was de kraam waar ze 
kinderen en ouders vertellen hoe 
ze met egels moeten omgaan die 
ze in de tuin zien lopen. Dus nooit 
meer melk of brood geven hè!

Ton van den Brink

Zo, dan nu even wat steekwoor-
den tot u gericht. Letterlijk dan. 
Vannacht werd ik lek gestoken 
door de muggen. Gek word je 
ervan, talloze kleine sadistjes, 
bloedzuigende kwelgeestjes die 
je niet een keer, maar een paar 
keer belagen in de slaapkamer. Je 
hoort wel een irritant gezoem in 
het donker, minstens zo ergerlijk 
als bepaalde figuren die je net iets 
te vaak op tv of in de krant hebt 
gezien en om aandacht vragen. 
Een blik van herkenning voor ve-
len. In het holst van de nacht, ge-
wapend met een badslipper, ga je 
dan op zoek naar deze monster-
tjes, die zich dan ergens in je ka-
mer ophouden en die je dan ner-
gens aantreft. Om vervolgens de 
volgende dag als een opgetuigde 
kerstboom vol rode muggenbul-
ten jeukend uit bed te stappen. 
Het blijkt dat alleen de vrouw-
tjesmuggen steken. Nou, op deze 
vrouwelijke aandacht zit natuur-
lijk niemand te wachten. 

Tegelijkertijd lees je in diver-
se media dat we over tig jaar in 
plaats van vlees insecten op ons 
menu kunnen verwachten. Ziet 

u het voor u? Vrouwtjesmug als 
vervanger voor bloedworst. Hoe 
wilt u de wesp gebakken? Doet u 
maar medium, anders wordt deze 
te taai. Alle gekheid op een stok-
je natuurlijk, zoals een wandelen-
de tak als sjasliek op de barbe-
cue. Persoonlijk loop ik nog niet 
zo warm voor deze alternatieven 
voor vlees. 

Dit jaar was voor Nederlandse 
begrippen een uitzonderlijk dro-
ge en hete zomer, die tevens een 
broedplaats vormde voor een 
aanzienlijke groep stalkende in-
secten, zoals muggen, wespen 
en dergelijke. De meeste stalken-
de insecten houden echter niet 
van een luchtstroom of tocht. Een 
ventilator in huis doet het vaak 
goed en voorkomt een hoop el-
lende. Ik ben natuurlijk ook niet 
helemaal schoon en zit dage-
lijks als persmuskiet met steek-
houdende vragen mensen op de 
huid. En muggenzifters heb je te-
vens overal. Alleen zijn dit meest-
al personen waarbij vaak iets an-
ders steekt. 

Bart Jonker

Zomercolumn Bart Jonker

Steekwoorden

Cursussen voor iedereen bij WIJ Heemstede

Praten, kijken en doen
Heemstede - Nog nooit was het 
aanbod cursussen van WIJ Heem-
stede zo uitgebreid als woens-
dagmiddag gepresenteerd werd 
in de Luifel. Tientallen docenten 
boden in hun kramen hun cur-
sus of activiteit aan, net zo gezel-
lig als op een markt. Veel publiek 
en goede resultaten, Anette Au-
kema, directeur WIJ heemstede 
liep dan ook te glunderen. Dat 
betekent dat er veel cursussen al 
aardig vollopen, maar in het spor-
tieve aanbod zijn nog enkele cur-
sussen open. 

Sportieve cursussen en dat past 
bij de beweging die vooral oude-
ren bijna altijd voorgeschreven 
krijgen. Als het woord gezond-
heid valt komt er altijd gelijk ach-
teraan dat je bewegen moet. Nee, 
niet je hand naar je mond bren-
gen, maar ga naar de cursus Thai-
Chi, een Chinese bewegingsleer. 
We hebben het over bewegen! 
Waarbij vloeiende bewegingen je 
lichaam en geest in balans bren-
gen. Docent Hans Spruit kan het 
allemaal uitleggen. Marie-Thé-
rèse Derkinderen geeft al jaren 
body Fit, waar veel mensen baat 
hebben bij de verbetering van 
hun conditie. Lekker op eigentijd-
se muziek. Populair wordt steeds 
meer het internationaal dansen 
met Claudy Prins. Een heel goeie 
manier van bewegen en nog  
leuk om te doen ook! Eenvoudi-
ge  dansen uit de hele wereld en 
genieten van muziek uit Honga-
rije, Rusland, Israël of Engeland, 
Turkije of Hawaii. Dansend rei-

zen dus. Naast de vele vormen 
van schilderen, portret, aquarel-
leren, portretten, kunt u ook in-
tuïtief schilderen door thema`s 
te onderzoeken en vrij te schil-
deren onder leiding van docente 
Susanna Marijs die het geheel be-
geleidt. 

Woensdagmiddag was er ook 
een tuk-tuk onderweg waar goe-
de ideeën uit de wijk ingebracht 
konden worden. Die kwamen 
spontaan op en misschien zien 
we straks mensen schilderen in 
het dorp of is er zomaar een party 
ergens in een buurt. Goeie idee-
en brachten een prijs op, koffie 
of thee in de Luifel met een flin-
ke hap appeltaart. Tweede helft 
september wordt het weer lekker 
druk in de Luifel, de Molenwerf, 
de Princehof, Sportplaza Groe-

Directeur Anette Aukema bij de ontvangst.

nendaal en de Pauwehof. Veel 
van het aanbod is digitaal be-
schikbaar, maar als u dit nog niet 
digitaal weet te vinden dan is er 
altijd nog een Seniorweb die in 
de Luifel u met Windows of wer-
ken met de iPad of Android op 
weg helpt met de PC, smartpho-
ne of tablet.
Succes met waar u ook aan be-
gint!

Ton van den Brink

Workshop 
Samen zingen
Heemstede - Vrijdag 28 septem-
ber kunt u naar een workshop ‘Sa-
men zingen’ bij WIJ Heemstede. 
In deze workshop maak je kennis 
met ‘Vrijuit zingen’.
Iedereen kan zingen en expres-
sie geven aan hoe het van bin-
nen voelt, ongeacht of je (denkt 
dat je) kan zingen. Zingen is zo-
veel meer dan alleen de juiste no-
ten zingen. 
In deze workshop zingt u liede-
ren die iedereen makkelijk leert: 
volksliederen, wereldmuziek en 
mantra’s. Zangervaring is niet 
nodig!
In de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 10.00 uur, de entree is 
€5,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl en
 (023)5483828.

FM HealthClub • Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Open weekend*:
22+23 september 10.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

*1 maand  GRATIS fitness
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Bijeenkomst over herinrichting 
Heemsteedse Dreef-Camplaan
Ondanks een aantal genomen 
verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren, 
blijkt het kruispunt Heemsteedse Dreef 
- Camplaan niet veilig genoeg. Voor het 

verbeteren van de inrichting speelt niet 
alleen veiligheid, maar ook bereikbaarheid en 
leefbaarheid een rol
Op dinsdag 25 september vanaf 
19.30 uur is in het gemeentehuis een 
bijeenkomst over herinrichting van het 
kruispunt. Tijdens deze bijeenkomst geven 
een groep inwoners (hierna: participatiegroep) 
en adviesbureau Goudappel Coffeng een 
toelichting op hun onderzoeken. 
De participatiegroep heeft een voorkeur 
voor halve afsluiting van het kruispunt. 
Goudappel Coffeng gaat in op de effecten 
van verschillende varianten voor de 
verkeerscirculatie en verkeersveiligheid. 
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn en een mening te geven.
Lees meer op www.heemstede.nl/kruispunt

Meld grote evenementen in 2019 
vóór 1 november bij de gemeente
Bent u in 2019 van plan een groot en mogelijk 
risicovol evenement in Heemstede te 
organiseren? Meld dit dan vóór 1 november 
2018 bij de gemeente. Uw evenement wordt 
dan beoordeeld en geplaatst op de regionale 
evenementenkalender. Hulpdiensten, 
als brandweer, politie en Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR), hebben zo een overzicht met de 
grote evenementen die in de regio worden 
georganiseerd en kunnen advies geven over 
de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Evenementenkalender vastgesteld 
in december
In december 2018 stellen de gemeenten een 
regionale evenementenkalender vast. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van het 
aangemelde evenement vaststaat. Hierna 
kunt u een vergunning voor het evenement 
aanvragen bij de afdeling Algemene en 
Juridische Zaken van de gemeente. Staat uw 
evenement niet op de kalender, dan kan het 
zijn dat uw evenement op de door u beoogde 
datum niet door kan gaan. 

Woensdag 10 oktober: 
Dag van de 
Duurzaamheid
Uitgelicht: Presentatie docu�lm 
over Plastic soup
We vertonen ’s avonds de docu�lm 
‘From Source to Sea’ van Plastic Soup 
Surfer Merijn Tinga in de aula van 
College Hageveld. Je bent welkom 
vanaf 18.30 uur. Merijn leidt de 
docu�lm zelf in.
Luister naar het verhaal van Merijn 
en bedenk wat je zelf kunt doen om 
minder plastic te gebruiken. Voor meer 
informatie en tickets: kijk op Facebook 
en Instagram Duurzaam Heemstede 
of stuur een mailtje naar h.lankveld@
heemstede.nl.

Meldingsformulier aanvragen
Stuur een e-mail naar postbusAJZ@heemstede.nl 
om een meldingsformulier evenementen aan 
te vragen.

ONDERNEMERSONTBIJT in de 
Heerlijkheid met o.a. pitches van
lokale energiepioniers en circulaire
helden

VOORLEZEN op basisscholen
over energietransitie

WEEKMARKT
VALKENBURGERLAAN met o.a.
foodtruck van Rabobank,
presentatie Van Streek, informatie
over duurzaam (ver)bouwen.
Vertoning docufilm FROM SOURCE
TO SEA van PLASTIC
SOUP SURFER in de aula
van College Hageveld

Op zondag 23 september worden 
oversteekplaatsen aangelegd op 
de Binnenweg, ter hoogte van de 
Dekamarkt en in de Raadhuisstraat ter 
hoogte van het plein met de dorpspomp.

Lees meer op 
www.heemstede/werkaandeweg

Vergadering 
gemeenteraad 
27 september

In deze uitgave:

- Bekendmakingen 
 Wet milieubeheer
- Handhavingsacties
- Omgevings-
 vergunningen



Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilligers voor het Hospice
Wij zijn op zoek naar integere, toegewijde 
vrijwilligers die boodschappen willen doen 
(1x per week op dinsdagochtend). Vind je 
het leuker om te zorgen voor de was- en het 
strijkgoed van onze gasten dan ben je ook van 
harte welkom (2 x keer per week van 14.00 
-16.00 uur).

Chau�eur kringloopwinkel
In de bestelbus ga je op dinsdag (9-15 uur) 
samen met de bijrijder op pad. Je gaat meubels 
en andere spullen halen/brengen bij de 
klanten thuis. Je bent klantvriendelijk, in bezit 
van rijbewijs BE, fysiek goed en je hebt humor. 

Zwemvrijwilliger
Zwemmen is heerlijk voor het lichaam en de 
geest. Lekker bewegen en lol maken in het 
water. Wij zoeken vrijwilligers die cliënten, in 
verschillende leeftijden, willen begeleiden 
bij het zwemmen. Je bent geduldig, kunt 
standvastig zijn en wil samen plezier maken!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: 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

Kinderboerderij 
’t Molentje heeft 
kledinginzamelpunt
Wist je dat je bij kinderboerderij ’t Molentje 
in Groenendaal nu ook oude kleding kunt 
inleveren? Elke dag tussen 10.00 uur en 
16.30 uur kunt u bij de bakken terecht. Iedere 
kilo kleding levert de boerderij 20 cent op. 
Alle kleine beetjes helpen!

Buurtbemiddeling 
Heemstede start 
met maandelijks 
inloopspreekuur
Vanaf donderdag 4 oktober kunt u als 
inwoner van Heemstede met vragen over 
burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks inloopspreekuur. Het gaat dan 
specifiek om vragen die u niet direct met uw 
buren kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het maandelijkse spreekuur vindt elke eerste 
donderdag van de maand plaats tussen 15.00-
16.00 uur in De Luifel (WIJ Heemstede) aan de 
Herenweg 96. U kunt vrij inlopen; aanmelding 
vooraf is dus niet nodig. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl

Vergadering gemeenteraad 27 september
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
27 september 2018 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 27 

september 2018
- Beëdiging raadslid (onder voorbehoud van 

afronding procedure)
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Beleidsplan Openbare Verlichting, 

vaststelling plan
- Ingediende moties bij de Kaderbrief 2019-

2022

Hamerpunten:
Verklaring van geen bedenkingen Nieuwbouw 

polikliniek SEIN – Meer en Bosch

Overige punten:
- Lijst van Ingekomen stukken 

raadsvergadering 27 september 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Bekendmakingen Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer:
- Oléron Heemstede, Zandvoortselaan 167
- Alimo/Centurycars Heemstede, 

Nijverheidsweg 32

- VOF De Dinkelhoeve, Herenweg 61
- W. van Zadel & Co B.V., Leidsevaartweg 

0-ong.

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval Leidsevaartweg 11
Het college van B&W van Heemstede heeft een 
kennisgeving ontvangen op grond van artikel 
4 van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval van WEEVER sloopwerken B.V. voor 
het gebruik van een mobiele puinbreker op de 
locatie Leidsevaartweg 11 te Heemstede.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 17 september tot 11 november 
gedurende 3 aaneengesloten werkdagen van 
07.00 tot 19.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63 
of per e-mail info@odijmond.nl

Handhavingsacties
Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 25 september 2018 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht 
van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede hebben de volgende 
fietsen in onvoldoende rijtechnische staat 
aangetroffen:
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een grijze 

damesfiets, merk Sparta
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 28: een roze 

kinderfiets, merk K3
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 31: een 

groene herenfiets, merk Kynast
- Kerklaan, ter hoogte van 39: een blauwe 

damesfiets, merk Batavus, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander

- Herenweg, ter hoogte van Shell tankstation: 
een zilveren damesfiets, merk Union

- Burghavepad: een rode damesfiets, 
merkloos

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 28: een 
paarse herenfiets, merk Giant

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een roze kinderfiets, merk Limit, een 
grijze herenfiets, merk Gazelle, een zwarte 

damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Falkx

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 6: een 
beige damesfiets, merk Koga

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een 
zwarte damesfiets, merk Reflection, een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Frieslandlaan, ter hoogte van flat Roodmus: 
een rode bakfiets, merk ’t Mannetje

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een zilveren damesfiets, merk Cumberland, 
een zwarte herenfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merk Limit

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: 
een zwarte damesfiets, merkloos, een 
groene damesfiets, merk Rental, een 
zwarte kinderfiets, merk Avalon, een 
groene damesfiets, merk On the Road, een 
zwarte herenfiets, merk Popal, een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een groene damesfiets, merk Gazelle, 
een blauwe damesfiets, merk Sparta, een 
zilveren herenfiets, merkloos

- Overijssellaan, ter hoogte van 197: een 
zwarte damesfiets, merk Limit, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een grijze 
damesfiets, merk Gazelle

- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 
een zwarte damesfiets, merk Vogue Elite, 
een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
een grijze damesfiets, merk Maxwell, 
een roze damesfiets, merk Rossler, een 
zwarte herenfiets, merkloos, een blauwe 
damesfiets, merk Target

- Laan van Insulinde, ter hoogte van 
Molenwerfslaan: een zwarte herenfiets, 
merk Sparta

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 3 oktober 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 

een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede

Verwijdering aanhangwagens Iepenlaan 
en Nijverheidsweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 15 augustus 2018 het 
volgende voertuigen aangetroffen:
- Een merkloze, witte gesloten aanhanger 

vlakbij Iepenlaan 2
- En merkloze gesloten aanhanger aan de 

Nijverheidsweg tegenover de watertoren
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagens zijn op 
19 september 2018 voorzien van een 
beschikking. De eigenaar krijgt tot en 
met 3 oktober 2018 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te 
verwijderen. De aanhangwagen mag dus 
niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

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

Onthe�ng van werktijdenregeling Ankerkade 1 t/m 61
Op woensdag 19 september van 06.00 uur tot 
donderdag 20 september 07.00 uur, worden 
werkzaamheden verricht aan de Ankerkade 1 
tot en met 61 in Heemstede.
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
moeten de werkzaamheden op werkdagen 

en op zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur 
worden uitgevoerd. 
Wij hebben besloten op grond van artikel 8.3 
lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten 

voor bovengenoemde periode en werktijden. 
Door de werkzaamheden op genoemde tijden 
uit te voeren wordt grote verkeershinder 
voorkomen. Belanghebbenden kunnen 
bezwaar maken tegen dit besluit. Het besluit is 
verzonden op 17 september 2018



Topevent RCH afgelopen zaterdag
Heemstede - RCH denkt dat Loek 
Bekkers weer stilletjes van boven 
heeft genoten van ‘zijn’ Loek Bek-
kers veteranentoernoooi afgelo-
pen zaterdag 15 september. 
RCH-icoon Loek is helaas niet 
meer onder ons, maar zijn naam 
leeft voort binnen de meer dan 
100-jarige voetbalclub.
Met acht veteranenteams werd 
deelgenomen aan het Loek Bek-
kers veteranentoernooi met 
prachtig voetbalweer, geweldi-
ge sfeer en sportiviteit. De �na-
le ging uiteindelijk tussen Bad-
hoevedorp en Bloemendaal en 
Bloemendaal wist daarin drie-
maal te scoren tegen 0 voor Bad-
hoevedorp, dus de wisseltrofee 
gaat dit jaar naar Bloemendaal, 
uitgereikt door voorzitter John 
Hegman onder toeziend oog van 
de familie Bekkers. Harry Opheikens met de prijswinnaars van deze editie.

Trefpunt-WIJ Lezing van Flip Hammann:
Eerste Wereldoorlog en de literatuur
Heemstede - Flip Hammann ver-
telt bij Trefpunt/WIJ Heemstede 
over de Eerste Wereldoorlog. Aan 
het begin van de twintigste eeuw 
beschouwde een intellectuele 
elite een oorlog als een mogelijk-
heid om Europa te ‘genezen’ van 
het decadente en ontaarde ‘bel 
epoque’. In 1914 had men een 
ander beeld van oorlog. De ver-
beelding van oorlog was die van 
de deugden van de strijd op het 
slagveld: eer, plicht, moed, zelf-
opo�ering, sterven voor het va-
derland. Zo werd de oorlog in de 

beeldende kunst en in de litera-
tuur meestal ook voorgesteld.
Het nieuwe type oorlog dat de 
Eerste Wereldoorlog was, veran-
derde dat beeld radicaal en daar-
aan hebben kunst en literatuur 
een grote bijdrage geleverd. Al 
tijdens de oorlog en ook vlak er-
na verscheen een grote hoeveel-
heid gedichtenbundels, dagboe-
ken en romans van militairen en 
burgers die de oorlog hadden 
meegemaakt. “You can’t get at 
the truth by history, you can only 
get it through novels”, beweerde 

de Engelse schrijver en veteraan 
Gerald Brennen.

Dat is de reden waarom Flip Ham-
mann in een lezing met afbeel-
dingen, geluid en �lm de Eerste 
Wereldoorlog wil beschouwen 
vanuit de literatuur.

Locatie: de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 25 sep-
tember om 13.30 uur. Entree: €5.  
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl
en (023)5483828.

Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 26 
september knutselt de Knutsel-
club van WIJ met materiaal dat 
nog over is van het vorig seizoen. 
Van 13.30 tot 15.00 uur, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kosten: 
€5. Aanmelden: 5483828. 

Kinderdisco Beestenboel!
Heemstede - Op vrijdag 21 
september is er kinderdisco in 
Plexat bij WIJ Heemstede. Het 
thema is Beestenboel. Kom 

je ook? Tussen 19.00 en 21.00 
uur. Het kost 3 euro inclusief 2x 
drinken en een snoepje. Adres: 
Herenweg 96, Heemstede. 

Wethouder komt langs
op feestje van De Evenaar

Heemstede - Op de foto is Do-
mien Geluk te zien, directeur van 
De Evenaar.
Zij opende het jubileum-
jaar, de kinderen dragen een 
T-shirt dat ze cadeau gekre-

gen hebben te ere van het 
jubileumjaar. Naast Domien 
staat Sjaak Struijf, wethouder 
van sport en cultuur, onder-
wijs, duurzaamheid, bestuur-
lijke vernieuwing en participa-

tie. Vorige week waren er al fees-
telijkheden in het kader van de 
jarige school.
In mei volgend jaar is er een ech-
te feestweek ter ere van het jubi-
leum.

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
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 stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van 

de eerste verdieping, wabonummer 326777, 
ontvangen 3 september 2018

- Herenweg 140, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 302853, ontvangen 4 
september 2018

- Kerklaan 74, het plaatsen van een 
fietsenoverkapping, wabonummer 327007, 
ontvangen 5 september 2018

- Mahlerlaan 5, vergroten dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak + constructieve 

aanpassingen binnen bestaand 
hoofdgebouw, wabonummer 325203, 
ontvangen 31 augustus 2018

- Oudemanslaan 5, het kappen van 5 
naaldbomen, wabonummer 325398, 
ontvangen 2 september 2018

- Zomerlaan 28, het kappen van een catalpa, 
wabonummer 327074, ontvangen 6 
september 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Kerklaan 84, het plaatsen van een 

draaipoort voor de auto en een loophek, 
wabonummer 312954, verzonden 

 13 september 2018

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

Omgevingsvergunningen

Verwijderde gemeentelijke boom Kadijk
- 1 els in de berm van de Kadijk ter hoogte 

van huisnummer 13 (aantasting van 
wilgenhoutrups, herplant in najaar 
2018-voorjaar 2019)

De els is verwijderd volgens artikel 4:10f van de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

In/uitrit 
Raadhuisplein 4
Op 13 september 2018 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in- en uitrit aan te leggen bij Raadhuisplein 
4, 2101 HB, Heemstede.




