
www.brantjeswijn.nl
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

Deze week in De krant!

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 SEPTEMBER
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

7.50
4 stuks
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Nieuw evenement volgend jaar voorjaar 

Heemstede gaat culinair
Heemstede – Dat we meer bui-
ten de deur kunnen eten, je hoeft 
de Raadhuisstraat maar in te lo-
pen en de terrasjes nodigen je al 
uit. Ook op de Binnenweg kun je 
lekker terecht. Een al jaren ge-
wenste ontwikkeling waarmee 
het zelfs de Leukste Straat van 
Nederland werd in 2013. Nu nog 
de lekkerste. Daar gaan twee 
jonge honden voor zorgen.
Joris van der Kleij hield don-
derdagavond in het Kunstbe-
drijf voor ruim vijftig winkeliers 
en enkele CDA-raadsleden een 
uitleg over de plannen voor een 
culinair evenement op 3 en 4 ju-
ni 2016 en als je hun plannen 
hoort, zijn er winkeliers die niet 
kunnen wachten. Ze deden eer-
der het kunstje in Vijfhuizen, zij 
zijn er nu de local heros. Joris 
legt uit dat hij een culinair plein 
wil maken tussen Family, Batifol 
en de overkant. Tien tot twaalf 
stands van 5x5 waar alleen 
uitgifte is van kleine hoofdge-
rechten en hapjes tegen kleine 
prijzen, de drankjes komen van 
een centrale bar. Er worden res-
taurants en food-zaken uitge-
nodigd uit heel Heemstede. Be-
taald kan worden met halve en 
hele muntjes. Verkeer kan om-
rijden via de Julianalaan. Jaap 
Litjens toont al een logo, waar-
mee dit culinair feest wordt be-
geleid. Joris en Jaap zijn stu-
denten van scholen Midden en 
Kleinbedrijf, Jaap heeft al zeven 
jaar horeca-ervaring. John Bee-
ren van de Bokkedoorns gaf hen 
waardevolle adviezen. 

Midden en Kleinbedrijf 
MKB, Midden en Klein Bedrijf 
platform Noord Holland prik-
kelt ondernemers in Heemste-
de met een jonge ondernemer 
die ook in moeilijke omstandig- 
heden, met enthousiasme en 
kunde succesvol weet te on-
dernemen, Floris Venneman. Hij 
houdt ondernemers een spie-
gel voor. Wijst ze op nieuwe vor-
men van succes als Airbnb die 
meer kamers verhuren dan Hil-
ton zonder één kamer te bezit-
ten, Uber die taxiritten verkoopt 
zonder één auto in huis te heb-
ben. Steek je nek uit en loop 
naar buiten. Hij geeft toe wat 
chaotisch te zijn, maar scoort 
bij enkele Heemsteedse onder-
nemers die iets van zijn verhaal 
herkennen, anderen kunnen er 
niets mee. Toch inspireert Floris 
wel en krijgt zijn discussie.

Visiestuk WCH
De toekomst van de Leukste 
Straat van Nederland, vervat 
in een visiestuk WCH, een ver-
haal over het faciliteren van 
bereikbaarheid, parkeergele-
genheid en beleving, houdt de 
voorzitter Peter van Limburg nog 
even achter de hand in verband 
met nog lopende onderhandelin-
gen en gesprekken.
Secretaris René Janus licht toe 
dat na het renoveren in 2009, 
de Binnenweg sterk verbeterd 
is, maar de bereikbaarheid, het 
Noord- gebied, nog te wensen 
over laat. De toegenomen le-
vendigheid Raadhuisstraat rond-
om de dorpspomp met de ter-
rasjes, zou voor het noorden 
ook de redding betekenen, in 
welke vorm, daar zijn gedach-
ten over.
Ton van den Brink 

Heemstede - Los van de ernstige wereldproblematiek is er ge-
woon lokaal volop om van te genieten. Even de zinnen verzet-
ten... zoals bijvoorbeeld tijdens het Oogstfeest zondag op de Kin-
derboerderij. Van alles te zien en te doen en vooral te genieten. 
Kleine kinderen vinden het heerlijk bij het kleinvee maar hun 
(groot-)ouders natuurlijk ook. Ook de kraam van atelier Eigenwijz 
van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland deed leuke zaken 
met mooie handgemaakte cadeautjes. Elders in de krant een 
verslag van Ton van den Brink.

Mooi nazomer- evenement bij Kinderboerderij
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
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Joke van der Zee
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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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 27 september, 10.00 
uur. ds. M. Duijn / pastor A. 
Dekker. Oecumenische vre-
desviering in de Hervormde 
kerk

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 27 september, ds. A. 
Molendijk. Aanvang 10.00 uur.  
Crèche voor kinderen tot 4 jr. 
Kinderkring voor kinderen van 
4 tot 12 jr.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 27 september, 10u. vg 
Annelies Jans (Den Haag)
Zondag 4 oktober, 10u. vg Ds. 
M.A Smalbrugge. Feestelijke 
opening crèche. 
Zondag 11 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge.

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 27 september, 10u ont-
moetingsdienst Net als Maria 
willen we luisteren naar Jezus
Zondag 4 oktober, 10.00 uur 
werelddienstmet directeur C. 
Houmes van International Jus-
tice Mission (een christelijke 
mensenrechtenorganisatie).

www.rafael-nehemia.nl

Tot en met 23 oktober is er in de 
Raadszaal een hele leuke ten-
toonstelling: Schatten uit het ar-
chief van de gemeente en de 
HVHB. Vandaag deel 3 over een 
topstuk uit deze tentoonstelling 
door Hillebrand de Lange.

Puttershoek bedankt
Heemstede
In de nood leert men zijn vrien-
den kennen. Het Groene Kruis 
te Puttershoek dankt Heem-
stede. Dit geborduurde aan-
denken werd door het Groene 
Kruis uit Puttershoek geschon-
ken als dank voor de vele hulp 
die Heemstede geboden had na 
de rampzalige watersnoodramp 
van 1 februari 1953. Onmiddel-
lijk kwamen vanuit het hele land 
hulpacties op gang. Om de hulp-
stroom te coördineren werden 
door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten  plaatsen aan 
elkaar gekoppeld. Zo viel Put-
tershoek aan Heemstede ten 

deel. Heemstede kwam onmid-
dellijk in actie met het inzamelen 
van goederen en geld en met het 
opzetten van publieksacties, zo-
als “Eet soep voor Puttershoek”. 
Heel veel indruk maakte  het 
dagje uit dat aan 271 Putters-
hoekse huisvrouwen werd aan-
geboden. Op 16 april mochten 
ze een bezoek brengen aan de 
bloemententoonstelling Flora in 
Groenendaal, kregen ze als trak-
tatie koffi e met gebak en werd 

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (3)

de dag afgesloten met een maal-
tijd en een bezoek aan de “Licht-
stad Haarlem”. De meeste van 
deze huisvrouwen waren nog 
nooit een dagje uit geweest. Van 
3 tot 11 augustus mochten 45 
kinderen uit Puttershoek loge-
ren bij Heemsteedse gastgezin-
nen. In oktober werd er nog een 
driedaags Puttershoekfestival in 
de Jan van Goyenstraat georga-

niseerd. Dat bracht maar liefst 
10.000 gulden op. Heemstede 
heeft zich in dat jaar van zijn al-
lerbeste kant laten zien. In Put-
tershoek zelf wordt Heemstede 
nog altijd in ere gehouden met 
een straat: de “Laan van Heem-
stede”. Heemstede bewaart dit 
aandenken als een kostbare 
herinnering aan onze belange-
loze inzet. 
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Lezers schrijven ons
Heemstede - Hierbij willen wij 
melden dat er ook nog men-
sen hebben genoten van de 
schaapskudde die een weekje 
in het Groenendaalse bos heb-
ben gegraasd.

Groeten van de wandelclub
Nieuw Groenendaal,
Cor en Lida Diependaal.
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Kennismaken met honderden soorten 
bol- en knolgewassen bij Nijssen

Maak kennis met honderden 
soorten bol- en knolgewassen 
en wortelstokken zoals de vos-
sendruif, de holwortel en de 
naald van Cleopatra. De mede-
werkers staan klaar om u te ad-
viseren om te gaan spelen met 
bloembollen in uw tuin. Denk 
hierbij aan weelderige bloemen-
borders gecombineerd met tul-
pen, narcissen en grote keizers-
kronen of het samenspel van 
Alliums met de prarielelie ‘Ca-
massia’ tussen de siergrassen. 
Voor een vroeg voorjaar zijn er 

tientallen verschillende krokkus-
sen en sneeuwklokjes en heel, 
heel veel bolle(tjes) voor ver-
wildering zoals hondstand (Ery-
thronium), Scilla’s en witte, ro-
ze, pepermuntkleurige, geuren-
de, zachtblauwe, donker blau-
we of gewone blauwe druifjes. 
Nu bloembollen planten is voor-
uit zien. Maar wist u dat er ook 
bolgewassen zijn die nu bloei-
en? Herfstbloeiers noemen we 
deze bijvoorbeeld herfstbloeien-
de krokkussen, herfsttijloos en 
Sternbergia. Er zijn zelfs herfst-
bloeiende sneeuwklokjes en ook 
een herfstbloeiend narcisje.

In de aanbieding tijdens dit 
weekend een fris gewasje uit 

Zuid-Afrika; Tulbaghia, voor in 
de sier- of moestuin rijk bloei-
end en om op te eten letterlijk en 
figuurlijk. Ook in de aanbieding: 
Allium altissimum, een specta-
culaire allium die zijn paarse bol-
vormige bloemen op stevige tot 
2 meter hoge stelen draagt. Fan-
tastisch tussen hoge siergras-
sen waarbij de bloemen tussen 
het loof van siergrassen een ver-
rassende combinatie vormen. 
Nu 5 stuks voor maar 2,50 euro 
in plaats van 4,95 euro.

U bent van harte welkom bij 
Nijssen Tuin & Bulbs aan de 
Sportparklaan 25a te Heemstede 
Telefoon: 023-5280816. Of kijk 
op: www.nijssentuin.nl.

Heemstede - Ooit gehoord 
van puinlook, Eskimo-aard-
appel of vogeltje-op-de-kruk? 
Het zijn Nederlandse namen 
voor respectievelijk Allium 
karataviense, Frittilaria cam-
schatsensis en Corydalis, alle 
drie bolgewassen. Zo kennen 
we het bloembolletje Iphei-
on beter onder de naam ‘oude 
wijfjes’ en ‘vogelmelk’ is mak-
kelijker te onthouden dan Or-
nithogalum terwijl we de on-
vervalste Engelse ‘Blue Bells’ 
hazenklokjes noemen. Wilt u 
meer weten over deze en al-
le andere bloembollen, loopt 
u dan dit weekend zaterdag 
26 en zondag 27 september 
eens binnen bij Nijssen Tuin 
& Bulbs op de Sportparklaan 
25a te Heemstede.

Zaak verhuist naar een paar deuren verder
Van der Wolf fietsen: stevig in het zadel

Gertjan: “We hebben ruimtege-
brek en we hebben het steeds 
drukker, dus verhuizen we naar 
een mooier groter pand aan 
Raadhuisstraat 63. Eerlijk ge-
zegd hadden Nancy en ik al-
tijd al onze oog op dat pand la-
ten vallen. En nu was ineens het 
moment daar en de gelegenheid. 
‘Nu of nooit’,  dachten we. We 
kunnen bij wijze van spreken lo-
pend verhuizen”, grapt hij. Nancy 
vult aan: “Om de opening van de 
nieuwe behuizing te vieren, ge-
ven we de eerste twee weken, 
van 5 oktober tot en met 17 ok-
tober 20% korting op fietsrepa-
raties.” Gertjan: “We zijn zes da-
gen per week geopend van 09.00 
– 18.00 uur. Het is daarom ook 
fijn dat we maandag open zijn: 
niet iedere fietsenhandelaar re-
pareert op maandag fietsen. En 
je zou je fiets maar nodig hebben 
voor je werk. Veel mensen zijn 
daar toch afhankelijk van en we-
ten ons te vinden. We verhuizen 
wel, maar onze vertrouwde snel-
le reparatieservice en deskun-

digheid verhuizen gewoon mee 
naar ons nieuwe pand. Tijdens 
de verhuizing zijn we gewoon 
open. De klant kan wat dat be-
treft altijd op ons rekenen.” Nan-
cy: “In ons nieuwe pand is ons 
assortiment nog uitgebreider en 
kunnen we natuurlijk veel meer 
fietsen in de verkoop kwijt, zo-
wel nieuw als tweedehands met 
garantie. We staan voor kwaliteit 
tegen een nette prijs. Daar on-
derscheiden wij ons in. Tevens 
krijgen we meer kinderfietshel-
men in allerlei soorten en des-
sins, zodat je kind altijd veilig op 
de fiets zit. Wij adviseren daar 
graag in. Daarnaast hebben we 
diverse soorten fietstassen, die 
zeer praktisch en gebruiksvrien-
delijk zijn. En om je fiets in een 
goede conditie te houden bie-
den we diverse onderhoudspro-
ducten, waar je van ons advies 
in kunt krijgen. Een fiets heeft 
het namelijk in ons natte Ne-
derland best wel zwaar. Tevens 
heeft een fietser zelf best wat 
te verduren en daarom is een 

Heemstede – Van der Wolf fietsen is een succesvol begrip in 
Heemstede en groeit uit zijn jasje. Begin oktober verhuizen 
daarom de winkel en de werkplaats naar Raadhuisstraat 63, 
slechts een paar stappen verwijderd van hun huidige zaak op 
nummer 65a. Gertjan van der Wolf en Nancy Kaptein vertellen.

goed zadel onmisbaar. Daarin 
hebben we een ruime keus: je 
wilt toch prettig fietsen. En om 
hoorbaar te zijn bieden we bel-
len in alle maten en soorten. (La-
chend) Zonder toeters en bellen 
kan een fietser nu eenmaal ook 

niet! En is iets niet voorradig dan 
proberen we altijd het gewens-
te product te bestellen. Gertjan: 
“In ons nieuwe pand hoef je niet 
meer met je fiets door de winkel. 
In het poortje aan de zijkant is 
een aparte ingang voor de werk-
plaats, waar ook een bakfiets 
door heen kan. Wij repareren al-
le soorten bakfietsen, daar heeft 
met name het achterwiel veel te 
verduren. Goed onderhoud is es-

sentieel. Alleen de bandenspan-
ning al, ook voor je eigen vei-
ligheid.” En we hebben iedere 
maand een actie in de winkel”, 
vervolgt Nancy. “Je kunt hiervoor 
ook kijken op onze website: 
www.vanderwolffietsen.nl of op 
Facebook.
Meer informatie: Van der Wolf 
fietsen, Tel. 06-14844059, e-mail: 
info@vanderwolffietsen.nl.
Bart Jonker
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Heemstede - De herfst heeft zijn intrede gedaan; afgelopen 
maandag was het 21 september en dat is toch echt het be-
gin van een nieuw seizoen. Met misschien nog een prachtige 
‘Indian Summer’ in petto met temperaturen die alles meevallen 
en mooi verkleurend blad en hier en daar nog fijne najaarsbloe-
men die onze dag kleuren. 
Wat te denken van deze Salvia (Wendij’s Wish). Ook wel Wens-
salie genoemd. Ze zijn in verschillende tinten roze tot rood en 
kunnen zo ongeveer 60/90 cm groot worden.
De bloeitijd is van juni tot wel in november. Zeer geschikt 
voor snijbloemen en in uw sierpot. Liefst staat de Salvia in de 
volle zon, verdraagt maar een beetje vorst, dus moet wel over-
winteren.
Oorspronkelijk komt de plant uit Australië voor, in de tuin van 
(ja!) Wendij Smith. Het blad is diepgroen en groeit snel. De 
lipvormige bloempjes komen voorzichtig uit hun hulsje, ze 
vormen een prachtige plant in pot en tuin.

Welkom herfst!Fo
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Vlindertaal- over jezelf durven zijn

In de ziekenhuizen waar Barbara 
Kerstens werkzaam is ontmoet 
ze veel mensen met passie voor 
de zorg. Maar door regels en 
gewoontes neemt het enthou-
siasme vaak af, meent ze. “Hoe 
zou je het liefste willen werken 
als er geen regels zouden be-
staan?”, hou ik ze voor. “En hoe 
kunnen we die dromen realise-
ren?” Thuis stimuleert de moe-

der van drie zoons haar kinderen 
hun eigen pad te volgen. Buiten 
de lijntjes kleuren màg. Haar re-
cent verschenen boek ‘Vlinder-
taal’ gaat daarover. Het filosofi-
sche kinderverhaal gaat over een 
beestje dat niet weet wie of wat 
hij is. Door het contact met an-
dere dieren leert hij zichzelf op 
waarde te schatten. Hij beseft 
dat hij de wereld heel wat te bie-

Heemstede – Het beroep van Barbara Kerstens is lastig in een 
hokje te plaatsen. Ze is een innovator en strateeg in de ge-
zondheidszorg, een coach die inspiratietrainingen geeft op 
scholen, ze onderhoudt een weblog en schreef onlangs een 
kinderboek.                                                                                                                  

den heeft door zichzelf te zijn: 
“Toen wist ik wat ik de wereld te 
geven had met mijn stem, hoe ik 
anderen kon bewegen door zelf 
iets te bereiken. En hoe ik heel 
tevreden met mezelf kon zijn. 
Met mijn vleugels vol met prach-
tige kleuren. Rood en paars en 
ook een beetje goud. En met 
strepen en stippels. Die je bijna 
niet apart van elkaar kunt zien. 
Een schitterend plaatje, al zeg 
ik het zelf.” Kerstens schreef het 
boek voor kinderen, om zelf te 
lezen of om voorgelezen te wor-
den en met ruimte om te teke-
nen, te kleuren en te schrijven. 
“Juist de interactie werkt. Het sti-
muleert ze om na te denken over 
dit thema. Kinderen van deze ge-
neratie weten al heel goed dat ze 
een andere weg moeten vliegen, 
maar het ook nog durven is nu 
de uitdaging. Het is aan ons om 
ze hierbij te helpen en dat pro-
beren we met dit boekje te be-
reiken.” Omdat het geloof in je-
zelf niet aan leeftijd is gebonden, 
noemt de schrijfster ‘Vlindertaal’ 
een boek voor mensjes van 5 tot 
99. “Als jij rood een mooie kleur 
vindt en iedereen zegt dat blauw 
zo prachtig is, blijf dan bij je me-
ning, maar laat iedereen vrij een 
andere keuze te maken. Ook veel 
volwassenen worstelen daar-
mee. Mijn boek heeft zijn weg 
gevonden naar de praktijk van  
psychotherapeuten en kinder-
coaches. Eerlijk gezegd had ik 
daar geen rekening mee gehou-
den, maar wat fijn dat zij er echt 
iets mee kunnen.”
‘Vlindertaal’ is verkrijgbaar via 
de website www.vlindertaal.nl en 
bij Blokker boekhandel. Tijdens 
de Kinderboekenweek wordt bij 
Blokker aandacht besteed aan 
het boek met een workshop voor 
kinderen.
Mirjam Goossens

Gemeentelijke belastingen niet verhoogd
Het college presenteert sluitende begroting 2016
Heemstede - Zonder de las-
ten te verhogen biedt het col-
lege van burgemeester en wet-
houders Heemstede een sluiten-
de begroting aan de gemeente-
raad. Er is zelfs een overschot 
van 479.000 euro.

Toch meent het college dat er 
geen ruimte is voor nieuw be-
leid. Er zijn nog teveel onzekere 
factoren. Alle taken die door het 
Rijk aan de gemeenten zijn over-
gedragen zijn zogenaamde ope-
nende regelingen. Werk, jeugd-
zorg, WMO, de bijstand. Op de-
ze posten heeft de gemeente 
niet veel invloed. Hoeveel men-
sen worden werkloos, hoeveel 
kinderen doen een beroep op 
zorg? Komt de mantelzorg van 
de grond?

50 vluchtelingen huisvesten
in 2016
Heel actueel is de stroom vluch-
telingen die naar Nederland 

komt. Als vluchtelingen worden 
toegelaten, en dat zal voor men-
sen uit Syrië wel het geval zijn, 
moeten zij hier ook kunnen wo-
nen. In 2014 moest Heemstede 
27 vluchtelingen huisvesten. Dat 
lukte in 14 gevallen. In 2015 be-
draagt het aantal te huisvesten 
vluchtelingen 46 plus de overge-
bleven 13 uit 2014. Voor 2016 is 
het aantal vastgesteld op 50. Al 
deze mensen hebben geen baan 
en doen een beroep op de bij-
zondere bijstand. Dit leidt er toe 
dat het budget voor de bijstand 
in 2016 met 120.000 euro wordt 
verhoogd.

Huurders gaan er 4% op
vooruit
De gemeentelijke lasten voor de 
inwoners worden niet verhoogd. 
Eigenaren van een gemiddelde 
woning in Heemstede (waarde 
360.000 euro) betalen hetzelfde 
bedrag aan lasten.
De OZB gaat iets omhoog maar 

wordt gecompenseerd door la-
gere lasten voor het ophalen van 
het huisvuil. Huurders gaan er 
zelfs ruim 4% op vooruit.

3 wensen te realiseren
Het in het collegeprogramma af-
gesproken beleid wordt voort-
gezet en is sober. Drie wensen 
denkt men te realiseren. Dat zijn 
het opwaarderen van het we-
genonderhoud, het niet meer 
met chemische middelen het on-
kruid verwijderen en de lasten 
voor de burgers niet te laten stij-
gen.
De meerjarenbegroting 2017 / 
2019  laat nog kleine verliezen 
zien. Veel zal de komende ja-
ren afhangen van het beslag dat 
op de financiële middelen wordt 
gelegd door de invoering van de 
Participatiewet.
De volgende twee weken zal de 
begroting op onderdelen in deze 
krant nader worden toegelicht.
Eric van Westerloo

Heemstede - Na een heerlijke zomer waar dit seizoen het 
Stand Up Padding en Longboarden centraal stond maken wij 
ons op voor het winterseizoen.
De longboards, SUPS en accessoires gaan in de uitverkoop om 
ruimte te maken voor de nieuwste ski’ s, snowboards en winter-
sportmateriaal. 
Vanaf zaterdag 3 oktober zijn wij weer open van woensdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zijn er regelmatig koopzon-
dagen in het seizoen: december, januari en februari. Deze kunt 
u vinden op onze website.
De shop is uitgebreid met een speciale kinderhoek en een ge-
heel nieuwe aparte werkplaats met nieuwe Wintersteiger-appa-
ratuur waarmee we nog beter en sneller uw wintersportmateri-
aal kunnen behandelen.
Er is een ruim aanbod wintersportmateriaal voor kinderen, juni-
ors en seniors. 
Tuday Sports werkt met een Kinder Garantie Plan, een uniek in-
ruilplan waarbij je na aanschaf van kindermateriaal altijd recht 
hebt op een vaste inruilprijs na 1,2 of 3 jaar. Informeer naar de 
mogelijkheden.
Naast het kinderplan kunt u ook voordelig huren bij RenTuday. 
Kom ruim voor uw vakantie langs om te kijken en of te passen, 
wij noteren uw keuze en het materiaal staat vlak voor uw va-
kantie klaar. 
Het wintersportseizoen starten we met de skiservice actiewe-
ken. Vanaf 1 september t/m 31 oktober ontvangt u 25% kor-
ting op uw onderhoudswerk aan uw ski- of snowboardmateriaal. 
Op zaterdag 21 en zondag 22 november vinden de Snow & Ice 
voordeeldagen plaats.

Meer info?
Kijk op www.tudaysports.nl. Tuday Funsports & Ski,

Nijverheidsweg 17, Heemstede. 06-3901 3070.

Start winter opening Tuday 
Funsports & Ski seizoen 

Vanaf zaterdag 3 oktober 
weer elke zaterdag open!

Sportinloop (15+)
Heemstede - Elke vrijdag-
avond is er van 20.00-21.00 uur 
een jongeren sportinloop op het 
sportpark Groenendaal (in april, 
mei, juni en september) of in 
de sportzaal van basisschool de 

Evenaar; Van der Waalslaan 33 
(van oktober t/m maart). Lek-
ker sporten met leeftijdgenoten. 
Voetbal, hockey, honkbal, soft-
bal? Er is professionele bege-
leiding - de sportinloop is in sa-
menwerking met SportSupport - 
en meedoen is helemaal gratis.

Kinderkledingbeurs in 
de Jacobaschool

Heemstede - Nu we nog genieten van een beetje nazomer is 
het toch alweer tijd om aan de warme winterkleding van de kin-
deren te gaan denken. 
Op zaterdag 3 oktober wordt de najaars- en winterkledingbeurs 
gehouden in de gymzaal van de Jacobaschool, Lanckhorstlaan 9 
te Heemstede. U bent welkom van 11.00 tot 12.30 uur. 

Natuurlijk kun je zelf ook inbrengen. Dat kan op vrijdagavond 2 
oktober tussen 20.00 en 22.00 uur.
Wil je zelf kleding inbrengen, vraag dan een instructie en een of 
meerdere letters aan via: kledingbeursjacoba@telfort.nl.

Wat wordt verkocht zijn alle najaars- en winterkleding dat 
schoon, heel en eigentijds is. Jassen, overhemden/blouses, T-
shirts met lange mouw, truien, vesten, lange broeken, rokjes, 
jurken, badjassen, mutsen, petten, sjaals, handschoenen, win-
terpakken, skibroeken, skischoenen, sportkleding enzovoorts. 
Plus regenlaarzen, sportschoenen, sportaccessoires, water-
schoenen.
Uitgezonderd zijn leren kinderschoenen, ondergoed en pyja-
ma’s. 
De organisatie van de beurs heet u van harte welkom. Ook vrij-
willigers worden? Vraag er dan even naar op de beurs.
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Mea Klay: “De trend van dit najaar en deze win-
ter is rustig qua kleur. Het zijn mooie natureltin-
ten, zoals beige, bruin, gras, mosgroen, gecombi-
neerd met pasteltinten.  Ook grijstinten, die je kunt 
beschouwen als het nieuwe zwart.  De belijnin-
gen zijn wat symmetrisch en nonchalanter, laag 
over laag. De inspiratie is de natuur. Het gaat om 
de puurheid, elegantie, rust en eenvoud: minder 
is meer. Combineer deze mode met kleurrijke ac-
cessoires, zoals shawls, waarmee je wat kleur en 
iets van je eigen persoonlijkheid aan toevoegt. Het 
is toegankelijke mode die makkelijk te combine-
ren is en waarbij het draagcomfort en bewegings-
vrijheid centraal staan. Vesten, jackjes, van zachte 
en voelbare ‘fl uffy’- en bouclématerialen die warm 
en prettig aanvoelen. Hoogwaardige stoffen zo-
als fake fur (oftewel nep bont) die zacht en aai-
baar zijn: winters warm. Classy comfort, zoals jurk-
jes van sweatstof, wol, of bijvoorbeeld een blou-
se van chiffon waarop een kort jasje wordt ge-
dragen, met padded sweatstof. Daarnaast wollen 
mantels en coats met gemarmerde prints. Geen 
overdaad, maar subtiel met een stijlvolle, frisse en 
verfi jnde uitstraling zonder gecompliceerd te wor-
den. Pantalons en jeans hebben stretch, zodat de-
ze de perfecte pasvorm voor iedereen hebben. 
Het gaat bij deze pantalons om de beleving: ka-
toen met een coating van subtiele prints, goud-
gloed en glanssatijn. Deze subtiliteit geldt ook 
voor de dieren- en reptielenprints, die dichtbij de 
natuur staan en ‘beestachtig leuk’ zijn. We hebben 
prachtige merken, voor een mooie prijs zoals Mo-
nari en Oui en schitterende Italiaanse bonnette-
rie. Het merk Gustav uit Scandinavië is zo’n mode-
bewust merk dat tegen couture aanhangt en oog 
voor detail heeft voor de vrouw van vandaag die 
weet wat ze wil. Voor de sportieve vrouw het merk 
Sandwich met veel unikleuren. Of het Nederland-
se merk Esqualo, met trendy mode voor een be-
taalbare prijs. Binnen ons veelzijdige assortiment 
van merken kan eigenlijk iedere vrouw haar mo-
de en identiteit vinden. Aangevuld door ons hech-
te en professionele team dat je daarin goed ad-
viseert. We merken dat onze klanten dat prettig 
vinden. Natuurlijk combineren we al deze mode 
met de passende en elegante schoenen van Bra-
bants Schoenenhuis by Dungelmann, om het ge-
heel te completeren”, aldus een enthousiaste Mea 
Klay. Reyngoud Mode en Lingerie, Binnenweg 121 
in Heemstede, tel. 023- 528 04 65.
Bart Jonker

Heemstede – De modeshow van Reyngoud 
geeft weer een beeld van hoe mode  be-
hoort te zijn: draagbaar, ongecompliceerd en 
voelbaar. Wat kunnen we dit najaar en deze
winter verwachten? Eigenares Mea Klay licht 
deze wervelende en modeshow toe in een tot 
de nok gevulde winkel met belangstellen-
den. En eigenlijk wil je dan alles wat geshowd 
wordt wel dragen.

Wervelende 
modeshow Reyngoud

Naturel, 
warm, 
voelbaar en 
beestachtig 
leuk

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com
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Beddenspeciaalzaak Wassenaar welkome 
aanvulling voor de Raadhuisstraat
Heemstede - De Raadhuisstraat 
en Binnenweg kennen een lange 
historie in winkels die van vader 
op zoon overgaan. Of soms een 
dochter. Beddenspecialist Was-
senaar zat 111 jaar in Haarlem 
aan de Jansweg, maar daar werd 
het de laatste jaren erg moeilijk 
om de klanten naar de zaak te 
krijgen. Rede voor Folkertsma 
om uit te zien naar een voldoen-
de grote locatie met voldoende 
ruimte om te parkeren. Die von-
den ze aan de Raadhuisstraat, 
hoek Provinciënlaan in het gro-
te pand waar ooit de garage van 
Gratama was. Daarnaast speelde 
de gezelligheid en faam van de 
winkelstraat een belangrijke rol. 
Voor het publiek uit Haarlem ook 
gemakkelijker bereikbar dan de 
Jansstraat. Slapen kan op veel 
manieren, de meeste systemen 
zijn momenteel de lattenbodems 
en de boxsprings. De belangrijk-
ste leverancier voor Wassenaar 
is Royal Dream, een Nederland-
se fabrikant uit Huizen die alles 
in eigen hand heeft zelfs een ei-
gen rubberplantage op Maleisië 
waar ze zelf de rubber tappen. 
Natuurlijk 100 procent latex dat 
goed vocht opneemt en waar ze 
10 jaar garantie op kunnen ge-
ven, op de bodems zelfs 25 jaar. 
De pocketvering heeft tonvormi-
ge veren, verpakt in zakjes die 
onafhankelijk van elkaar bewe-
gen in drie diktes, 18, 21 en 25 
cm, net als in de latex matrassen, 
waarbij in tweepersoonsbedden 
ieder zijn eigen voorkeurma-
tras kan kiezen en toch de ge-
lijke hoogte houdt. Het bijzonde-

re van Royal Dream is dat de ve-
ren onder spanning in de zak-
jes gaan, dat geeft directe on-
dersteuning, ogenschijnlijk een 
klein verschil, wel heerlijk. Roy-
al Dream zie je in de grote show-
room in mooie opstellingen en 
mogelijkheden. In het midden- 
en hoog segment met als top de 
Trela Interiors Paris met heel ou-
derwets damast, doorgestikt met 
de hand genopt, een kant gevuld 
met wol en Kashmir voor de win-
ter, de andere zijde met Egypti-
sche katoen en zijde voor de zo-
mer. 
Bij Wassenaar staat de matras 
centraal, die moet het slaapcom-
fort leveren in combinatie met 

de bodem. Bij Treca komt daar 
nog eens de styling en gebruik 
van stoffen bij en de designers 
die er hard aan gewerkt hebben. 
Dat is de basis waar u heerlijk op 
kunt slapen en waar u een com-
fort topper op kunt leggen, maar 
echt nodig is het niet. Bezorgen 
doen ze door heel Nederland en 
als u wilt dat ze de oude bedden 
meenemen, doen ze graag. Ser-
vice is al 111 jaar heel gewoon, 
vandaar dat Folkertsma alle be-
grip heeft voor mensen die wat 
moeite hebben met de gewone 
openingstijden. Bel 023 547-464 
en maak uw afspraak. Kijk ook 
op www.wassenaarslapen.nl.
Ton van den Brink 

Verzekeren: wel of niet? 
(vervolg)

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

Heemstede - In het vorige 
stukje schreef ik over het op-
zij zetten van geld voor een 
uitvaart en over het deposito. 
Nu iets over de kapitaal- en 
naturaverzekering.
 
De kapitaalverzekering
Als het belangrijk voor u is 
om uw uitvaart zelf samen te 
stellen en u toch een verze-
kering wilt afsluiten, dan is 
een kapitaalverzekering een 
mogelijkheid, waarbij u pre-
mie betaalt.  Het benodigde 
bedrag kan ook gestort wor-
den als koopsom. Met een 
kapitaalverzekering bent u 
geheel vrij in de keuze van 
een uitvaartondernemer.  
 
De natura-verzekering
Hierbij verzekert u zich voor 
een standaardpakket dat vast 
ligt: de goedkoopste kist, de 
verzorging, de opbaring, de 
rouwbrieven, e.d. Het pak-
ket verschilt per verzekeraar. 
Voor persoonlijke wensen die 
niet onder het pakket vallen, 
zoals een duurdere kist of 
meer rouwkaarten, moet er 
altijd bijbetaald worden. Deze 
verzekeringsvorm is veelal 
gekoppeld aan een bepaalde 
uitvaartondernemer, omdat 
de verzekeraar daar contrac-
ten mee heeft afgesloten. 
Indien u zelf een uitvaarton-
dernemer wilt kiezen waar 

de verzekeraar geen contract 
mee heeft, wordt het basisbe-
drag uitgekeerd.
 
Indexering
Let u er bij het afsluiten van 
een verzekering op of de uit-
kering waardevast is. Is dat 
niet het geval dan kunt u de 
verzekering tussentijds ver-
hogen.
Bij een natura-verzekering 
kan het zijn dat de verzeke-
raar de premie verhoogt.
In ons werk komen we regel-
matig oude niet-waardevaste 
verzekeringen tegen, afgeslo-
ten door de ouders van opa 
of oma toen zij nog heel jong 
waren. Verzekeringen die nu 
bijvoorbeeld maar € 100,- uit-
keren.
 
Zelf geld opzij zetten of ver-
zekeren? Het is aan u wat bij 
u past.
De behoefte aan de mate van 
keuzevrijheid kan uw leidraad 
zijn.

Heemstede - De nieuwe col-
lectie warme en heerlijk zach-
te sjaals uit Nepal zijn binnen in 
de Wereldwinkel. Maar ook sie-
raden van natuurlijke materia-
len, zoals de kettingen en arm-
banden van plantaardig ivoor uit 
Zuid Amerika en tassen van eco-
leer uit Afrika en Azie.
Prachtige wollen sjaals en pon-
cho’s voor de winter komen uit 
de weverij van Chandra Handi-
craft in Bhaktapur , Nepal. De 
weefsters en naaisters van dit 
project hebben de afgelopen 10 
jaar een intensieve aanvullen-
de opleiding gehad van Mar-
greet Noot, oprichtster van de 
Sari Wereldmodezaken. Ook is 
er veel energie door haar gesto-
ken in de opleiding van de snij-
der die nu zelf patronen van pa-
pier kan lezen en maken. Voor-
heen knipte hij elk item apart. 
Nu, met een snijmachine, kan hij 
tot wel 20 stuks tegelijk snijden. 
Dat verhoogt de productiecapa-
citeit aanzienlijk, maar belang-
rijker is nog dat de maatvoering 
vast blijft. Marianne van Vuuren 

is een Nederlandse ‘colormas-
ter’. Zij heeft het bedrijf twee jaar 
begeleid in het kleurecht maken 
van hun producten en in de re-
ductie van afvalstoffen in het 
water. Het resultaat is te zien in 
de prachtige gekleurde sjaals. 
De verfafdeling heeft nu buiten 
een eigen ruimte en de afvoer 
van het kleurproces vindt op het 

riool plaats. Naast een verant-
woord ‘eerlijk loon’ zijn er aller-
lei ondersteunende voorzienin-
gen voor het personeel.  Naast 
de sjaals vindt u nu ook prachti-
ge leren tassen in de winkel. Tas-
sen van gekleurd leer uit India en 
tassen van zogenoemd eco-leer. 
Van deze laatste is het leer met 
natuurlijke stoffen gelooid. Goed 
voor het milieu dus. Dat is in lan-
den waar nauwelijks riolering, 
laat staan waterzuivering is van 
groot belang voor de natuur en 
de gezondheid van de mensen.
De laatste jaren hebben de pro-
ducenten van producten uit de 
Wereldwinkel zich enorm ont-
wikkelt en zijn prima leveran-
ciers geworden van kwalitatief 
goede en modieuze producten. 
Mocht u dat nog niet ontdekt 
hebben, loop dan beslist bin-
nenkort binnen bij de Wereld-
winkel, een trendy fairtrade ca-
deauwinkel, aan de Raadhuis-
straat 29 in Heemstede. Open op 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. 

Trendy modeaccessoires, fairtrade 
en eco in de Wereldwinkel

Inloopavond Westerveld
Regio - Begraafplaats en Crematorium Westerveld organiseert 
op woensdag 30 september weer de maandelijkse inloopavond. 
Geïnteresseerden kunnen dan zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen en vragen stellen. Bijvoorbeeld over 
de plechtigheid of de invulling van de condoleance. Maar ook de 
keuze voor een gedenkplek in het park. 
De bijeenkomst is in de toonzaal van Informatie & nazorg. 
Teamleider Ellis Verkerk geeft informatie over de verschillende 
mogelijkheden. Zo kan een gedenkplek heel persoonlijk worden 
ingericht. Bijvoorbeeld met een gedenkteken op de plek die past 
bij de overledene; qua vorm, kleur en materiaal. Zo wordt een 
gedenkplek echt een persoonlijke plek om naar terug te keren.
Er is bovendien een herfstwandeling op 4 oktober. De  gidsen 
leiden de bezoekers langs bijzondere monumenten en tonen de 
natuur van het park. Deelnemen aan deze wandeling? Aanmel-
den kan tijdens de inloopavond of via info@bc-westerveld.nl. 
De herfstwandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee 
uur. Zie ook www.bc-westerveld.nl.



Plus-Wijzer
september 2015www.50pluswijzer.nl

Actrice Kitty Courbois (78)

LEENDERT LANGBROEK:
,,VAREN IS RUIMTE EN ZEE”

BELGISCHE EN
FRANSE ARDENNEN: 
HARTVEROVEREND!

Actrice Kitty Courbois (78)Actrice Kitty Courbois (78)

,,Als ik een oma 
speel, moet het wel 

een stoute oma zijn”

Winleuke prijzen!
prijzen!

Lees de in deze krant
opgenomen

50 pLus-Wijzer op 
WWW.50pLusWijzer.nL
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Leuke start van 
de herfst!
Heemstede - IVN Zuid-Ken-
nemerland gaat weer aan slag. 
Zij organiseert in samenwer-
king met gemeente Heemstede 
vrijdag 25 september een werk-
dag in wandelbos Groenendaal 
in Heemstede. Deelnemers aan 
deze werkdag gaan esdoorns 
zagen en snoeien. Een dag lek-
ker buiten werken in de natuur 
om Groenendaal weer een beet-
je mooier te maken!
Om de natuurwaarde van Groe-
nendaal verder te vergroten hel-
pen vrijwilligers mee met dit on-

derhoudswerk. Natuurliefheb-
bers die het leuk vinden om in 
de natuur bezig te zijn en een 
bijdrage willen leveren aan de 
natuur in Groenendaal kunnen 
gewoon komen. Zorg zelf voor 
werkkleding, laarzen en neem je 
eigen koffie/thee mee. 
Voor gereedschap, begeleiding 
én lekkere vlaai bij de koffie 
wordt gezorgd! Verzamelen om 
9.00 uur op de grote parkeer-
plaats van Groenendaal bij het 
restaurant. De werkdag duurt 
tot 14.00 uur. Informatie bij Marc 
van Schie, 06-22575748 en aan-
melden via ivnzk.natuurwerk@
gmail.com of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Voorleeslunch met
Dieuwertje Blok en Sybil van Dam
Heemstede - Donderdag 1 ok-
tober is het Internationale Dag 
van de Ouderen en om dit te 
vieren organiseert de Biblio-
theek Heemstede de Nationale 
Voorleeslunch. Ouderen vanaf 
65 jaar uit de gemeente Heem-
stede worden om 11.30 uur 
ontvangen met een kopje kof-
fie of thee in het leescafé van 
de Bibliotheek Heemstede (Ju-

lianaplein 1), waarna Sybil van 
Dam en Dieuwertje Blok gaan 
voorlezen. 
Daarna is het tijd voor de lunch! 
De voorleeslunch wordt om on-
geveer 13.30 uur afgesloten. 
Deelname is gratis, maar u 
dient zich wel van tevoren op te 
geven aan de balie in de Bibli-
otheek of via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. 

Encore 
nodigt uit

Heemstede - Op donder-
dag 24 september houdt ge-
mengd koor ‘Encore’ een 
openbare repetitie-avond. 
Die vindt plaats in Basis-
school de Ark, Van der Waal-
slaan 37 te Heemstede, van 
19.45 tot 21.45 uur.
Zie ook: www.koorencore.nl.

Heemstede – Maar liefst 18 Heemsteedse on-
dernemers doen mee aan de modeshows die za-
terdag aanstaande, 26 september, worden geor-
ganiseerd.
Organisator van dit grote Mode Event is win-
keliersvereniging Winkel Centrum Heemstede 
(WCH). 
De catwalk wordt opgesteld tussen de terrassen 
van Family en Batifol op de Binnenweg. Komen 
kijken kan geheel kosteloos. U kunt kiezen uit 
drie tijdstippen, de eerste vindt plaats om 13.00 

uur, de tweede modeshow is om 14.00 uur en 
een uur later vindt de laatste plaats. 
In 40 minuten ziet u welke mooie outfits we dit 
najaar en winter willen dragen! Dames- en he-
renmode, kinderkleding, schoenen en ook linge-
rie en nachtmode op de Heemsteedse catwalk. 
De shows worden professioneel gepresenteerd 
door actrice en presentatrice Beryl van Praag.
Meer weten over WCH, haar leden en events?
Kijk op www.wch.nl of mail:
marketing@wch.nl.

Drie modeshows in centrum Heemstede
Aanstaande zaterdag nieuwe mode bekijken

Schrijver te gast op Hageveld

Literair college van Alex Boogers 
Heemstede – Hij vertelde over 
zijn heftige jeugd, zijn lange rou-
te om middelbaar onderwijs en 
werken af te ronden, daarna zijn 
studie Nederlands, recht en filo-
sofie. Hij ging werken als admini-
stratief medewerker bij de afde-
ling Sport & Recreatie van de ge-
meente Vlaardingen. Hij trouwde 
in 1996 en begon met schrijven, 
na goed overleg met zijn vrouw, 
in 2001. Op uitnodiging van Eve-
line van den Bogaard, mede-
werkster Mediatheek van Ha-
geveld, sprak Alex donderdag-
ochtend in de collegezaal over 
zijn werkwijze en enkele boe-
ken. Hij schrijft vanuit een inner-
lijke noodzaak. Hij ligt wakker 
van de beelden in zijn hoofd die 
hij moet opschrijven. Hij moet 

schrijven en iedereen moet le-
zen. Over gebeurtenissen, om-
standigheden. Je botst zoveel 
aan tegen dingen in het leven. 
Hij schrijft zijn boeken in één 
keer achter elkaar. Vandaar zijn 
vraag aan de vijfde klassers die 
gespannen naar zijn betoog luis-
teren: `wie heeft het boek ach-
ter elkaar uitgelezen, heb je het 
wel uitgelezen`? Enkele meisjes 
hebben inderdaad zijn boek “Alle 
dingen zijn schitterend” gelezen, 
maar niet achter elkaar zoals 
hij bedoeld heeft. Hij krijgt vra-
gen uit de zaal als: `Hoe houdt 
u de hoofdfiguren steeds in 
beeld`?  Zoals je mobieltje door-
loopt, dan kom je figuren tegen 
waar je aandacht aan moet be-
steden`. Niemand vond het een 

draak van een boek. Hij vertelt 
wat hem inspireert, bezig houdt, 
bijna dwingt om te schrijven. Die 
Kaapverdische jongen van 13 
jaar, Sedar Soares die in febru-
ari 2003  doodgeschoten werd in 
Rotterdam toen hij met vriend-
jes sneeuwballen gooide van-
af een dak van een parkeerga-
rage. Hij heeft met de familie ge-
sproken, met vriendjes, omstan-
ders en moest schrijven: “Wan-
neer de mieren schreeuwen”. Het 
blijft in zijn hoofd spoken. Klas 5 
van College Hageveld gaat aan 
de slag met schrijver Alex Boo-
gers. Te beginnen met applaus! 
De boeken van Alex Boogers 
zijn op voorraad bij Boekhandel 
Blokker.
Ton van den Brink 

De Rode Kardinaal
Heemstede – Het lijkt een titel van een nieuw Suske & Wiske- 
verhaal, ‘de Rode Kardinaal’. Het is echter de naam van de rode 
vogel op de foto. Rita Wildeman-Johnsen schrijft: “Plotseling dook 
deze rode vogel vorige week op in mijn tuin in Heemstede. De-
ze vogel was voor mij geheel onbekend dus ik had mijn fotoappa-
raat de daarop volgende dagen constant op de ontbijttafel liggen. 
Vandaag (zaterdag jl.) dook hij ineens weer op.
Dankzij Google kwamen wij erachter dat het een Rode Kardi-
naal was. Het beestje leeft in midden en Noord-Amerika en vol-
gens mij alleen in gevangenschap in Europa. Waarschijnlijk is dit 
beestje ontsnapt. 
Rita Wildeman-Johnsen, Fresialaan 11, Heemstede.

Lezers schrijven ons

Benefietconcert voor 
Vluchtelingenwerk

Regio - Het concert ‘De Chant Chorale’ dat een groot aantal 
koorzangers in de historische kerk van Saint Nectaire in Frank-
rijk gaf, wordt herhaald in Haarlem, ten bate van Vluchtelingen-
werk. Dit benefietconcert vindt plaats in het gebouw van het 
Apostolische Genootschap aan de Laan van Berlijn 254 en be-
gint om 17.00 uur. De locatie biedt ruimte aan ca. 350 bezoekers.
Het volledige bedrag van de collecte, na afloop van het concert, 
gaat naar Vluchtelingenwerk Nederland.
Eric Moester, plaatsvervangend directeur en manager Regio-
Noord/projecten van Vluchtelingenwerk Nederland, is bij het 
concert samen met een asielzoeker. Aan het einde van het con-
cert spreekt hij met bezoekers.
De leden van het Apostolisch Genootschap Haarlem hebben 
zich bij dit concert aangesloten en zien dit concert als een start 
voor hun geplande inzamelingsactie voor Vluchtelingenwerk in 
Schalkwijk. Voor de inzameling van warme kleding en toiletarti-
kelen kunt u terecht in het gebouw van Het Apostolisch Genoot-
schap, Laan van Berlijn 254, op woensdagmiddag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur en op de zaterdagen 3 en 10 oktober van 
10.00 tot 18.00 uur.
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Beweeg mee met GSV!
Heemstede - Bent u 65+ en 
wilt u in een gezellige sfeer 
verantwoord bewegen om fit 
te blijven en langer zelfstan-
dig te kunnen blijven wonen? 
Dan is dit iets voor u. Het be-
wegen is gericht op het soe-
pel houden van de spieren en 
gewrichten, verbeteren van de 
coördinatie en spierkracht. Er 
wordt gebruik gemaakt van di-
verse materialen zoals ballen, 
touwtjes en hoepels en het 
bewegen wordt ondersteund 
door prettige muziek. Ook as-
pecten als valpreventie, da-
gelijkse bewegingen en hou-
ding komen aan de orde. Ie-
der kan meedoen in zijn eigen 
tempo en op zijn eigen niveau, 
eventueel op een stoel. Plezier 
in het bewegen staat voorop, 
naast ontmoeting en gezellig-
heid. Na afloop is er gelegen-
heid om samen koffie te drin-
ken. De lessen worden gege-
ven door ervaren en deskun-
dige leiding. U bent altijd wel-

kom voor een proefles. Alle 
lessen worden gegeven in het 
GSV centrum, Fr. Schubertln 
37 te Heemstede.
Maandags van 9.30 tot 10.30 
uur en van 10.30 tot 11.30 
uur. Donderdags tussen 9.30 
en 10.30 uur en van 10.30 tot 
11.30 uur.
Voor diegene die iets meer wil-
len bewegen hebben wij be-
wegen voor 65 + op conditie-
basis. De Intensiteit is hoger 
dan de bovenstaande lessen. 
Ook wordt gebruik gemaakt 
van materialen zoals bal, hoe-
pel en gewichtjes. De laatste 
20 minuten worden grondoe-
feningen gedaan ter verster-
king en rekking van de buik-
,rug en bilspieren.
Kom gerust eens langs om u te 
overtuigen dat deze vorm van 
bewegen de juiste is voor u. 
De 65 conditielessen zijn elke 
maandag, van 11.30 tot 12.30 
uur, van 13.00 tot 14.00 uur en 
tussen 14.00 en 15.00 uur.

Trimclub 65+ 
zoekt leden
Regio – Trimclub voor 65plus-
sers is op zoek naar nieuwe 
leden. De club bestaat uit man-
nen die wekelijks aan hun con-
ditie werken. De lessen bestaan 

uit een stukje hardlopen of flink 
doorlopen met rek- en strek- 
oefeningen. Dit alles onder be-
geleiding. Getraind wordt op 
Midden Duin (Overveen) op 
zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur. 
Kom eens meedoen. Geen kos-
ten.
Inlichtingen: 023-5290440.Geslaagd 30-jarig jubileum TV Merlenhove

Heemstede - Meer dan 120 
leden en belangstellenden 
bezochten op zondag 20 sep-
tember de reüniedag van Ten-
nisvereniging Merlenhove. 
Het 30-jarig jubileum werd 
gevierd met alle aspecten 
die TV Merlenhove te bieden 
heeft. Recreatie-tennis maar 
ook wedstrijdtennis voor jong 
en oud.

De dag begon met een algeme-
ne warming-up gevolgd door 
specifieke tennisoefeningen die 
voor de deelnemers ieder kwar-
tier anders waren. De oefenin-
gen werden begeleid door de 
muziek van DJ Thomas. De trai-
ners van T-line en de selectie-
spelers van Merlenhove verras-
ten de deelnemers afwisselend 
met volley-, baseline- en ser-
vice oefeningen. Vooral het me-
ten van de snelheid van de ser-
vice was een groot succes.
 
Na het fotomoment met alle aan-
wezigen bedankte voorzitter Paul 
Barten de organisatoren, te we-
ten Gerben Zuijdam (T-line di-
recteur) en Alwin Schuurman 
(lid van de jubileum commissie) 
voor de voortreffelijke organisa-

tie van het jubileum. Vervolgens 
zette Barten de selectiespelers 
van de afgelopen 30 jaar in het 
zonnetje. Twee heren werden 
speciaal naar voren gehaald die 
in deze periode de kleuren van 
Merlenhove hadden verdedigd. 
Tom Bulters die 13 jaar in het 
eerste gemengde team speel-
de en Constant Thoolen die het 
maar liefst 16 jaar op het hoog-
ste niveau vol hield. Verder had 
hij een speciaal woord van dank 

voor twee aanwezige bestuursle-
den van het eerste uur, de toen-
malig voorzitter Hibbe Selles en 
secretaris Ans Stevens.
 
Tot slot volgde de borrel en wer-
den door de selectiespelers van 
de afgelopen 30 jaar demon-
stratie wedstrijden gespeeld tot 
groot vermaak van het publiek. 
Met een uitstekend buffet werd 
deze feestelijke en super gezelli-
ge jubileumdag afgesloten.

Podia verleidt met humor, gevoelige 
klanken en stof tot nadenken
Heemstede - Podia Heemste-
de schotelt dit seizoen een pro-
gramma voor om verliefd op te 
worden. Zondag ontdekte een 
volle zaal in Theater de Luifel 
dat de voorproefjes op het aan-
bod verleidelijk of zelfs onweer-
staanbaar zijn. Ga maar na: een 
pittig damesduo dat op spranke-
lend cabaret trakteert, een ro-
mantische Flamencogitarist, vier 
jonge mannen die je betove-
ren met hun stem, een violiste 
met beeldschoon spel, een slim-
me cabaretier die actualiteit én 
Heemstede in zijn grappen ver-
werkt en dan nog een gezellige 

kindervriend die ook volwasse-
nen aan het lachen krijgt. Stich-
ting Podia Heemstede had voor 
haar ‘open dag’ (omgedoopt tot 
‘speeddaten’) uitgepakt met hu-
mor, gevoelige klanken en stof 
tot nadenken. Een aantrekkelijk 
drietal aspecten om een date te 
doen slagen!
Geslaagd was de middag dan 
ook zeker wel. Het nieuwe as-
pect aan deze open dag ‘mo-
derne stijl’, de mogelijkheid om 
de zaal te verlaten na een optre-
den of binnen te stromen voor 
een nieuwe voorstelling, zorg-
de wel voor een beetje onrust. 
Maar stoorde niet echt, ook niet 
bij de artiesten die gewend zijn 
om adequaat te reageren op het 
publiek. Dat geldt zeker voor ca-
baretiers die steeds vaker pu-
bliek betrekken bij hun voor-
stelling wat de levendigheid ten 
goede komt. Het viertal stem-
kunstenaars met de onnavolg-
bare naam ‘Herman in een bak-
je geitenkwark’ zette enkele toe-
schouwers in de spotlights door 
voor ze te zingen. Ze draaien 
hun hand niet om voor een intie-
me serenade met instrumentale 
ondersteuning. Maar wacht eens 
even...? Geen instrument gezien: 
dat kunnen de mannen van de 
geitenkwark gewoon met hun 
stem. Kunstige klasse. 
Instrumenten waren er wel deze 
middag, zo had het duo Maartje 
& Kine een contrabas-balalai-
ka op het podium staan. Zelf ge-
huld in verleidelijke outfits ga-
ven de cabaretières een dron-

kemanslied ten beste en ble-
ken zij vloeiend Russisch en Por-
tugees te kunnen zingen. Hoe 
zwoel! Dat het hier ging om het 
achter elkaar opnoemen van de 
namen van de nationale elftal-
len, ach... gewoon slim gevon-
den! Queen’s Bohemian Rhap-
sody (‘Niemand kan het sche-
len’) werd door de dames prach-
tig omgetoverd tot een bene-
fietsong voor Groningen. Gro-
ningen? “Ja, voor de aardbevin-
gen.” Oh, niet voor vluchtelingen 
dan? Die kans greep Patrick Ne-
derkoorn. Hij begon niet zo po-
sitief over Heemstede. Had voor 
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‘het laatste nieuws’ de Heemste-
der gelezen en kwam niet verder 
dan een cursus stress voor hon-
den en een snorscooterongeval. 
“Gebeurt er dan niets in Heem-
stede? Jullie zijn een ‘net niet’ 
gemeente, schamperde hij qua-
si brutaal. Maar Heemstede zag 
hier wel de humor van in. Zijn 
prachtige slot’pleidooi’ over een 
studentenuitwisseling die hem in 
Kenia bracht en een Keniaanse 
jongen hier, was een veelbeteke-
nende link naar de actualiteit en 
gaf stof tot nadenken. “Die jon-
gen wil nooit meer terug naar 
Afrika, eenmaal hier”, peinsde 
Patrick destijds. Het liep anders. 
Luxe deed de student die niet 
anders dan een lemen hut was 
gewend niets. Heimwee was al-
les dat hij voelde. “Niemand die 
huis, haard en familie achterlaat 
doet dat zomaar”, besloot de ca-
baretier die met zijn voorstel-
ling ‘Code Rood’ naar Heemste-
de komt. 
Gelukkig komen er nog veel 
meer talentvolle podiumkunste-
naars naar Heemstede. Zoals 
Coraline Groen, een jonge violis-
te die je meevoert met prachtige 
stukken van Bach. Zij koos zon-
dag niet voor de gemakkelijkste 
opgave en speelde stukken die 
gewoonlijk door meerdere in-
strumentalisten wordt vertolkt. 
Romantiek van Bach voor zijn 
overleden vrouw. Muziek waar 
ieder, die ooit rouwde of dat nog 
doet, door geraakt wordt. Een 
gevoelige snaar was er even-

eens van Eric Vaarzon Morel. 
Met zijn Flamenco (niets anders 
dan ‘vluchtende ziel’) bracht hij 
Spanje naar de Luifel. Spaan-
se klanken, je hoorde de cas-
tagnetten in gedachten, bij op-
zwepend snel gitaarspel en zag 
danseressen in euforie verleide-
lijk voor je. Je was ook makkelijk 
in vervoering te brengen als Eric 
melancholie in zijn spel bracht. 
Denkend aan liefde of hartzeer... 
Knap om alleen met gitaar en rit-
me van je eigen voet zo’n emo-
tievolle toon te zetten. In oktober 
komt hij naar de Oude Kerk.
In de Podiabrochure en op 
www.podiaheemstede.nl kunt u 
ook verliefd worden op het cul-
turele aanbod voor zowel Thea-
ter de Luifel als de Oude kerk.
Joke van der Zee
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Week van de Pauzehap
Heemstede - Tijdens de Week van de Pauzehap biedt Albert 
Heijn in Heemstede met het lesprogramma ‘Ik eet het beter’ de 
bovenbouw van meerdere scholen in het dorp een gratis pak-
ket gezonde tussendoortjes aan. Met de uitdagende kennis- en 
interessante doeopdrachten ervaren de leerlingen hoe leuk en 
lekker een gezonde leefstijl kan zijn. 
De Week van de Pauzehap vindt plaats van 28 september tot en 
met 2 oktober. Het pakket tussendoortjes bestaat onder meer uit 
geraspte worteltjes met komkommer, snoeptomaatjes en drui-
ven. Op de laatste dag selecteren leerlingen samen met hun 
ouders een lekker en gezond tussendoortje en nemen dat mee 
naar school. De Week van de Pauzehap is onderdeel van het 
‘Ik eet het beter’ programma. Dit programma kent meer dan 
550.000 deelnemende basisschoolleerlingen in heel Nederland. 
Albert Heijn hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan 
een gezonde leefstijl voor basisschoolkinderen. 

Leoni Jansen en Izaline Calister 
brengen ode aan het protestlied
Heemstede -  Leoni Jansen en 
Izaline Calister gaan als Univer-
sal Soldiers en Sisters in Arms op 
zoek naar songs die de wereld 
hebben veranderd. Want ook zij 
beseffen... The Times They Are 
A-Changin’ en daar speelt mu-
ziek een grote rol in.
Wat is het verhaal achter Fuck 
You van Lily Allen of Gimme 
Hope Jo’anna van Eddy Grant? 
Waarom werden zoveel mensen 
geïnspireerd door de stem en 
songs van Sting?
 
Verandering
Terwijl onze minister-president 
rustig slaapt gaan Jansen en Ca-
lister de barricade op en zingen 
liedjes die verandering teweeg 
hebben gebracht en vertellen 
het verhaal erachter. Muziek die 
de wereld op de been hield tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, 
de dictatuur in Latijns-Amerika 
en ten tijde van de slavernij en 
Apartheid. Ervaar de kracht van 
protestsongs op vrijdag 2 okto-
ber in Theater de Luifel.
 
Speciale gast
Jansen en Calister hebben Laura 
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Marcus, oud-programmeur van 
Theater de Luifel, de vraag ge-
steld ‘en wat is nou jouw favorie-
te protestsong?’ Tijdens de voor-
stelling zal Marcus deze vraag 
komen beantwoorden. Zang en 
gitaar: Leoni Jansen - zang: Izali-
ne Calister - gitaar: Erik Rutjes - 
bas: Phaedra Kwant.
Naar een idee van Kathleen 
Ferrier.

Het geheim van gelukkig oud worden?
Heemstede - Op woensdag-
ochtend 30 september geeft Pa-
trick van Hees een lezing over 
De geluksoma, ’s ochtends om 
10.30 uur bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heemste-
de. Al generaties lang zoeken we 
naar het geheim van een lang en 
gelukkig leven. Patrick van Hees, 
auteur van De geluksprofessor, 
laat zien dat het antwoord voor 
het grijpen ligt.
Van Hees combineert inzichten 
uit de gelukswetenschap met 
zijn eigen heerlijk nuchtere oma 
Eefje als levend geluksvoorbeeld. 
Zij is bijna honderd, heeft de no-
dige tegenslagen gekend, maar 
roept vaak opgewekt: ‘Ik ben niet 
van gemalen poppenstront.’ Wat 

is haar geheim? En wat kunnen 
wij van haar levensverhaal leren? 

Oma Eefjes herkenbare levens-
geschiedenis dompelt je onder 
in honderd jaar Nederland. Al 
lezend trekt de twintigste eeuw 
aan je voorbij en ontdek je zeven 
gelukstips die inspiratie bieden 
om zelf gelukkig oud te worden.
Patrick van Hees (1969), ali-
as De geluksprofessor, is spre-
ker, schrijver en coach op het 
gebied van geluk. In 2009 ver-
kocht hij zijn adviesbureau om 
zich fulltime op het thema ge-
luk te richten. Hij groeide uit tot 
Nederlands populairste spre-
ker over dit onderwerp. Patrick is 
getrouwd, woont in Zaandam en 
heeft drie kinderen.
Toegang vrij, reserveren gewenst 
023-5282472.

Patrick van Hees.

Culinaire 
Wandeling

Heemstede - Op zondag 27 
september wordt de allereer-
ste Culinaire Wandeling in 
Heemstede georganiseerd. 
De WijnSpijs Wandeling is 
een ideaal dagje uit voor 
bourgondiërs en wijnliefheb-
bers. Deze culinaire wande-
ling combineert het idee van 
een wijnproeverij, een wan-
deling door een prachti-
ge Nederlandse stad en een 
unieke vorm van dineren.  En 
dat alles in 1 zondagmiddag! 
Wandel met je eigen gezel-
schap van 12.00 tot 17.00 
langs 7 culinaire hotspots, 
waar je bij allemaal een ge-
rechtje met bijpassende wijn 
ontvangt.
De deelnemende restaurants 
zijn Southern Cross, Che-
val Blanc, De Vleeschhouwe-
rij, Restaurant 139, Brasserie 
Sanz, Red Orchids en de gra-
pedistrict ism met Chateau-
briand (de beste slagerij van 
Heemstede).
Voor meer informatie of om 
een kaartje te kopen kijkje 
op: https://www.wijnspijs.nl/
culinaire-wandeling/heem-
stede. 

Ontroerende, rauwe en 
dansbare liedjes 

Heemstede - Herman Poude-
royen, door schrijver Kluun om-
schreven als de Nederland-
se Nick Cave, maakt ontroeren-
de, rauwe en dansbare liedjes. 
Pouderoyen trakteert u op een 
prachtig concert met liedjes van 
eigen hand, waarin weemoed en 
humor centraal staan. Zijn eer-
ste solo-album ‘Niet in de win-
kel Verkrijgbaar’ uit 2009 oogst-
te juichende recensies waarna 
hij door Kluun werd gevraagd 
om optredens van schrijverscol-
lectief NightWriters (met o.a. Ro-
nald Giphart, A.F.T. van der He-
ijden en Tommy Wieringa) mu-
zikaal te omlijsten. Café de 1ste 
Aanleg programmeert standaard 
live op de 2e zondag en de laat-

ste zaterdag van de maand. De 
toegang is gratis. Herman Pou-
deroyen speelt zaterdag 26 
september om 21.00 uur. Lo-
catie: hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan.

‘Luxe tentenkamp rond de 
Manpadslaan een optie?’

De beelden zijn divers, soms schokkend. Massa’s mensen die rich-
ting het welvarende Europa trekken. Er blijkt overal iets te zijn dat 
op een oorlog lijkt. Afghanistan en Syrië dat is nog te overzien maar 
Irak, Iran, Libië, Eritrea, Jemen, Egypte, Sudan en nog meer landen 
in het Midden-Oosten en Noord Afrika lijken leeg te lopen. De Bal-
kanstaten die nog niet bij de EU horen zoals Montenegro, Servië en 
Moldavië zien hun inwoners ook vertrekken.
Wat er loopt  zijn vooral mannen tussen de 18 en de 35 op zoek 
naar een goed bestaan in Europa. Op de beelden zijn het vooral 
jonge mannen die zich in overvolle treinen persen. In Turkije, Grie-
kenland en Italië vallen geen bommen. Toch trekken de mensen die 
daar al zijn weg naar het welvarender deel van de EU. Ze willen he-
lemaal niet naar Roemenië of Hongarije.
Het kleine mannetje dat dood op een strand werd gevonden en zijn 
vader die ook zijn vrouw en een andere zoon op zee had verloren 
vormen een schrijnend beeld. Je reactie is medelijden, je wilt iets 
doen en weg van de realiteitszin. De politiek weet zich geen raad.
Angela Merkel roeptoeterde dat iedereen van harte welkom is in 
haar Heimat. Haar vazal, de president van Frankrijk, wil wel een 
handje vol vluchtelingen ontvangen. Aantallen zoals in Duitsland 
daar voelt monsieur Hollande niets voor. En Nederland dan? Het 
is de knulligheid ten top om keer op keer te ervaren dat er in de 
Tweede Kamer een grote broek wordt aangetrokken alsof Neder-
land er ook maar iets toe doet.
Mooie woorden, plannen, beloftes doch Europa ziet ons niet staan. 
We keuvelen gezellig mee maar er luistert niemand. Of het nu Grie-
kenland is, de invoering van de euro of de steun aan veehouders. 
Nederland loopt achter de grote landen aan. Het idee van Mark 
Rutte om werk te maken van de opvang in de regio van de vluch-
telingen is misschien iets waar de EU wat mee kan. Ik kan mij niet 
heugen dat een Nederlands plannetje door Europa wordt overge-
nomen, maar wie weet.
Voor veel minder geld en problemen kunnen de mensen in hun ei-
gen omgeving een veilig onderkomen krijgen. Coalitiegenoot de 
PvdA zet de deur wijd open. Ook zij zullen moeten inbinden als er 
dadelijk vele tienduizenden aan onze deur kloppen. Het zwartepie-
ten is ook al begonnen. Via de radio vernam ik dat de burgemees-
ter, ik dacht dacht van Nijmegen, alle opvanggerelateerde zaken in 
handen van het COA legt. Het COA wijst op haar beurt weer naar 
de politiek en de politiek weer naar de gemeenten.
Er volgt vast een evaluatie en dan ligt de schuld altijd bij de ander.

Hoe is het in Heemstede gesteld met de vluchteling?
De gemeente belegt, in navolging van andere plaatsen in ons land, 
een bijeenkomst op 23 september. Daar mogen de inwoners zeg-
gen wat zij vinden dat Heemstede zou kunnen doen. Een mooi 
streven om zo draagvlak te creëren. Er staat nogal wat leeg. Denk 
aan het Zilverenkruisgebouw, Mariënheuvel, las ik, staat ook leeg. 
Maak ruimte in de kerken vrij om mensen op te vangen. Een luxe 
tentenkamp rond de Manpadslaan is dat een optie? Ik zal geen 
vluchteling in huis nemen. De reden: de mensen die er kennelijk 
verstand van hebben, geven aan dat de opvang bij particulieren 
een slechte is.
O. Oosterkroon

ColumnNieuw seizoen 
Sing-in

Heemstede - Iedere dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.40 uur 
zingt het koor Sing-in, begeleid 
door pianist Jaap Brackman, een 
breed repertoire in het Neder-
lands, Engels, Duits en Frans. Lo-
catie is de zaal van Welzijn Ou-
deren Heemstede aan de Lieven 
de Keylaan 24.
De sfeer is altijd ontspannen en 
plezierig en natuurlijk is er tijd 
voor een koffiepauze. U wordt 
uitgenodigd om dit koor te ko-
men versterken. Heeft u interes-
se? Kom dan eens op dinsdag-
ochtend binnenlopen en proef 
de sfeer.
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Heemstede - De gei-
ten en de kleindieren 
van de Kinderboer-
derij hadden zon-
dag de dag van hun 
leven, zoveel knuf-
fels van zoveel kinde-

ren. Zelfs het varken keek ervan op. De Kinderboerde-
rij hield oogstfeest, dus verse groenten van het land 
bij de boerderij Landyn met eigengeteelde groenten 
en kruiden, biologische groenten en fruit uit de buurt.
Verse eieren van de Vrienden van de Kinderboerde-
rij, honing uit de eigen bijenstand van imker Pim Lem-
mers en hobbyproducten van Heemstedenaren. De
familie Van Zadelhoff maakt zelf hele lekkere jam uit 
de eigen grote tuin. Handgemaakte baby- en kinder-
artikelen, handgemaakte unieke creaties van het  Dol-
huis, kunst, woonaccessoires, cadeautjes gemaakt 
door deelnemers van atelier Eigenwijz van Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland. Van de pannenkoe-
ken van de Konijnenberg krijg je als kind nooit genoeg. 

De beheerder van de Kinderboerderij, Ingrid Schenk, 
vertelde dat het Herfstbal op 7 november heel leuk en 
ook mooi wordt. Er wordt door de vele vrijwilligers hard 
aan gewerkt, je gaat naar een bal dus je mag er alleen 
lachend in. Koop vooraf vast je kaartje bij de Kinder-
boerderij voor een van de starttijden om 17.30, 18.00, 
18.30 en 19.00 uur.
Imker Pim Lemmers vertelde nog dat de bijen bij ko-
ning Willem Alexander en koningin Maxima op ‘de 
Horsten’, bij Prinses Beatrix op ‘Drakestein’ op het Bin-
nenhof, ons Raadhuis en onze Kinderboerderij het 
goed doen, niet mogen steken wat ze ook echt niet 
doen, de Rabobank het jeugd-imkeren mogelijk maakt 
door bijvoorbeeld pakken te verstrekken en webcams 
bij bijenkasten te plaatsen. Voor de jeugd een prima 
lesmiddel en ze zijn er gek op. 

Op een oogstdag kom je tijd tekort en schiet er een 
knuffeltje voor de ezel weleens bij in, maar vergeet die 
de volgende keer niet.
Ton van den Brink 

Knuffelen tijdens Oogstfeest op Kinderboerderij

Heemstede – Interessant is hoe 
Nederland denkt over de be-
groting van 2016. Zeg maar wat 
doen we met al die centjes die 
de belasting ophaalt? Nog inte-
ressanter is om eens stil te staan 
bij de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente Heemstede. De ge-
kozen raadsleden doen dat vol-
gens een strakke agenda op hun 
vaste stek, de Burgerzaal, met de 
nodige beperkingen die de spre-
kers zichzelf opleggen of die ge-
woon vastliggen. Hoe anders 
kan je over toch belangrijke za-
ken van gedachten wisselen. Wat 
losjes en luchtig praten over de 
boompjes op de Vrijheidsdreef, 
de leuke invulling van het ha-
vengebied. Wat mag je daar en 
wat niet, heb je een budget, hoe 
zit het met vergunningen? Wat 
gaan we doen met het gebied 
Manpadslaan? In een ontspan-
nen omgeving als dat oude ca-
fé op de hoek Raadhuisstraat/\
Kerklaan is het makkelijker pra-
ten. Net als je dat doet langs de 
lijn bij hockey of voetbal. Daar 
komen soms de leukste, beste 
of mooiste oplossingen zo maar 
op. Bij het CDA hebben ze idee-
en; andere partijen hebben die 
ook. Vorig jaar wilde het CDA al 
een praatje aan de toog van de 
1ste Aanleg, maar kreeg te wei-
nig respons, nu (dinsdag 15 sep-
tember dus) waren er al enke-
le raadsleden van diverse partij-

en die binnenliepen. Daar waar 
de gemeente steeds meer op het 
bordje krijgt van het Rijk, moet er 
ook meer geld binnenkomen en 
op de juiste manier besteed wor-
den. Gemeenten worden steeds 
belangrijker, waar het Rijk zich 
terugtrekt. Dat grote gemeenten 
dat inmiddels goed door heb-
ben, is hier en daar al te mer-
ken. Dorpen als Heemstede mo-
gen ook hier over nadenken, 
met alle partijen en hun burgers. 
Over een groen, gezellig en goed 
Heemstede, nu en straks. Over 
straks mag je nu best praten met 
elkaar aan de toog. Op Prinsjes-
dag mag je er een hoedje bij op-
zetten zoals fractievoorzitter Ma-
rieke Waterlander, die met haar 
creatie best op het Binnenhof 
gezien mocht worden.
Ton van den Brink 

Prinsjesdag CDA in 1ste Aanleg

Dag van de Ouderen
‘Eenzaamheid en dan?’

Heemstede - Op de Dag van 
de Ouderen, donderdag 1 okto-
ber, organiseren Welzijn Oude-
ren Heemstede, De Pauwehof en 
Casca een lezing over eenzaam-
heid. Die vindt plaats in De Pau-
wehof, Achterweg 19, Heemste-
de, van 14.00 tot 16.00 uur.
Met voorbeelden, anekdotes en 

in samenspraak met de zaal legt 
socioloog Jenny Gierveld uit wat 
eenzaamheid is hoe er mee om 
te gaan. Ook gaat zij in op vra-
gen van bezoekers. Kaarten á 
3,50 (inclusief koffi e en thee) zijn 
te verkrijgen/reserveren bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede (023-
5288510) en bij Casca de Luifel.

Naar de fi lm bij Casca
In de Theaterzaal bij Casca 
wordt woensdag 30 september 
een komische dramafi lm over 
vier mannen, vrienden van wel-
eer, gedraaid. Zij gaan op hun 
racefi ets een berg beklimmen, 
zoals ze dat 30 jaar geleden 
ook deden. Vier vrienden, die 

in een hedendaagse en her-
kenbare mix van hilariteit en 
weemoed inzien dat juist door 
hun verleden deze vriendschap 
voor het leven is ontstaan. Lo-
catie Casca: Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang 20.00 uur 
en de entree bedraagt 7,- euro. 
Reserveren: (023)548 38 28.



Benefi etconcert 
Vluchtelingenwerk
Zondag 27 september, aanv.
ang 17.00 uur. Toegang gratis, 
na afl oop collecte ten behoeve 
van Vluchtelingenwerk. Apos-
tolisch Genootschap Haarlem, 
Laan van Berlijn 254 Haarlem.

Bijeenkomst
vrijwilligerswerk
Dinsdag 29 september, bij-
eenkomst Casca de Luifel over 
vrijwilligerswerk voor doel-
groep verstandelijk gehandi-
capten. Met info van gasten. 
Aanmelden:
vrijwilligerspunt@casca.nl
19.30-20.30 uur.

Cabaret
Zaterdag 3 oktober, Javier 
Guzman in Theater de Lui-
fel met vijfde Sinterklaascon-
ference. In Theater de Luifel, 
20.15 uur. Entree: 18,50 euro.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Concert
Zondag 11 oktober, 15.00 
uur. Wings Ensemble speelt 
Mozart en Beethoven in de 
Haarlemse St Janskerk, Jans-
straat 40. Toegang 20,- euro; 
vrienden Wings: 15,- euro.
Reserveren:
www.wingsensemble.nl.

Eten bij
Welzijn Ouderen
Dinsdag 29 september, aan-
vang 12.30 uur. Indisch buffet. 
Aanmelden: (023-5288510). 
12,-euro pp.

Film
Woensdag 30 september, 
Drama over vier mannen die 
met de racefi ets een berg 
gaan beklimmen. Film over 
vriendschap en weemoed. 
Aanv. 20.00 uur. 7,- euro toe-
gang. Casca de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Reserve-
ren: (023)548 38 28.

Jeugdtheater
Zondag 4 oktober om 14.30 
uur: Hilbert Geerling met goo-
chelshow vol humor en die-
renverhalen bij Casca de Lui-
fel. Entree: 9,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Kinderactiviteit
Woensdag 30 september, 
Knutselclub met juf Renate. 

Ditmaal: Schattenbeker ma-
ken. 13.30-15.00 uur. In de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. Toegang: 5,- 
euro. Aanmelden: 023-548 
38 28. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.

Kinderkledingbeurs
Zaterdag 3 oktober in de 
gymzaal van de Jacobaschool, 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede 
van 11.00 tot 12.30 uur. 
Kleding inbrengen: vrijdag-
avond 2 oktober 20.00-22.00 
uur. Aanmelden via: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.
Uitzonderingen inname: leren 
kinderschoenen, ondergoed 
en pyama’s.

Koor
Donderdag 24 september 
houdt Encore een openba-
re repetitie-avond van 19.45-
21.45 uur. Basisschool De Ark, 
Vd Waalslaan 37 Heemstede. 
Zie ook: www.koorencore.nl.

Lezing
Donderdag 1 oktober,  Le-
zing ‘Fit en klachtenvrij’ over 
wat voeding wel en niet kan 
doen of oplossen. Door na-
tuurvoedingsadviseur Moni-
que Hoksbergen bij Casca. 
Aanv. 20.00 uur. Entree: 10,- 
euro. Reserveren: (023)548 38 
28.

Woensdag 7 oktober, le-
zing door Aart Mak bij Cas-
ca. Onderwerp: Levenseinde. 
De dood vraagt om levensbe-
schouwing. Inloop 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis.

Lezing boekhandel
Blokker
Woensdag 30 septem-
ber, 10.30 uur. Lezing au-
teur Patrick van Hees over 
boek ‘De geluksoma’. Toegang 
vrij, reserveren gewenst 023-
5282472.
Binnenweg 138, Heemstede. 
www.boekhandelblokker.nl.

Lezing op Dag 
van de Ouderen
Donderdag 1 oktober, 
14.00-16.00 uur. Socioloog 
Jenny Gierveld praat over een-
zaamheid. Kaarten: 3,50. Re-
serveren WOH: 023-5288510.

Live-muziek 
1e Aanleg
Zaterdag 26 september, 
21.00 uur, Herman Pouderoy-
en, Nederlandse Nick Cave. 
Ontroerend, rauwe en dans-
bare liedjes. Loc: hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan.

AgendA
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Mode Event 
Heemstede
Zaterdag 26 september
organiseert winkeliersvereni-
ging Winkel Centrum Heem-
stede een spectaculaire
modeshow. 18 ondernemers 
doen mee.
Locatie: tussen de terrassen 
van Family en Batifol. m.m.v. 
Dennis van Ree,  van Jimin 
Music uit Heemstede. Eer-
ste show: 13.00 uur. Twee-
de: 14.00 uur en derde 15.00 
uur. Elke show duurt 40 minu-
ten. Presentatie in handen van
Beryl van Praag.
Meer info: marketing@wch.nl.

Muziek
Vrijdag 2 oktober, ‘Barri-
cade’, Theater de Luifel, aan-
vang: 20.15 uur. Entree: 20,- 
euro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Rommelmarkt 
Schalkweide
Zaterdag 3 oktober, woon-
zorgcentrum aan de Floris v 
Adrichemlaan 15, Haarlem. 
Tevens loterij met prijzen.
Info: 023-892 2900.

Tentoonstellingen/
exposities
Vanaf 3 september in de 
Burgerzaal van het Raad-
huis Heemstede, selectie van 
kunst die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Info: www.hv-hb.nl.

September en oktober werk 
van Loes Hill uit Heemste-
de bij het Theehuis Cruqui-
us, Cruquiusdijk. Acrylwerken, 
veelal landschappen en bloe-
men. Info: www.loeshill.nl.

Thema-avond voor 
sporttalenten
Donderdag 8 oktober voor 
sporters uit Heemstede en 

Zandvoort. Thema ‘sportvoe-
ding’. Spreker: Steffanie Cas-
pers (sportvoedingsadviesbu-
reau Feel Good). 19.30-21u. 
Loc: kantoor Sportservice, 
Louis Davids Care Zandvoort. 
Gratis toegang. Aanmelden: 
hhabers@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Voorleeslunch
Bibliotheek
Donderdag 1 oktober, van 
11.30 tot 13.30 uur lezen Dieu-
wertje Blok en Sybil van Dam 
ouderen voor op de Dag van 
de Ouderen.
Hierna volgt een lunch. Deel-

name gratis, wel aanmelden 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.
Loc: Julianaplein 1 Heemstede.

Werkdag
Groenendaalse bos
Vrijdag 25 september, 9.00-
14.00 uur. Esdoorns zagen en 
snoeien. Vrijwilligers van har-
te welkom, verzamelen bij par-
keerplaats Landgoed Groe-
nendaal.
Info bij Marc van Schie, 06-
22575748; aanmelden via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com 
of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Liefhebbersdagen bij Kwekerij Loef
Regio - Vrijdag 25 en zaterdag 
26 september zijn er bij Kweke-
rij Loef ‘Liefhebbersdagen’. De 
medewerkers willen die dag hun 
passie voor planten en bomen 
met u delen. Daarom is er de-
ze dagen nog een uitgebreide-
re verzameling tuinplanten aan-
wezig, naast het assortiment wat 
er altijd al is. Er zijn veel verschil-
lende Japanse Esdoorns, hees-
ters met bijzondere herfstkleu-
ren, leuke en bijzondere gras-
sen en veel vaste planten. Kort-
om, van fruit tot heester en van 
vaste plant tot boom! Kwekerij 
Loef is gevestigd aan de Rijks-
weg 255 in Velserbroek. Zie ook 
www.kwekerijloef.nl.

BINNENKORT O.A.:

LEONI JANSEN & IZALINE CALISTER
Barricade
De kracht van protestsongs. Wat is het verhaal achter The times 
they are a-changin’, Fuck you en Gimme hope Jo’anna?

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

JAVIER GUZMAN
Sinterklaasconference 2015
Lekker op tijd neemt Guzman het jaar door. Grof? Welnee. 
Hard lachen, dat wel! 

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

HILBERT GEERLING
Beestenboel
Een humoristische goochelshow voor de hele familie. Een mix 
van grappige dierenverhalen en magische goocheltrucs.

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 14:30 uur ∙ entree: € 9,50

PIEPSCHUIM
Op recept
Lees voor gebruik van dit muzikale cabaret vooral de bijsluiter. 
Piepschuim heeft geen vervelende bijwerkingen, maar helpt je 
wellicht af van je eksterogen.

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 17,50

2 OKTOBER
VRIJDAG 

3 OKTOBER
ZATERDAG

4 OKTOBER
ZONDAG 

10 OKTOBER 
ZATERDAG 

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Aan de slag in Groenendaal
25 september

In deze uitgave:
- Onderhoud Groenendaal
-  Fietscontrole op markt
- Tentoonstellingen

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
Op dinsdagavond 6 oktober organiseert de 
gemeente een discussiebijeenkomst over 
de toekomstvisie voor de Heemsteedse 
winkelcentra. Ondernemers, omwonenden en 
andere inwoners die zich betrokken voelen bij 
de winkelgebieden in Heemstede worden van 
harte uitgenodigd om te komen meepraten. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis (inloop vanaf 
19.30 uur).

De gemeente werkt aan een visie op de toekomst 
van de Heemsteedse winkelcentra. De visie moet 
ons vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol 
te laten zijn. In de eerste fase zijn in samenspraak 
met ondernemers en inwoners de onderwerpen 
bepaald die in de visie aan bod komen. Na de 
zomer is de tweede fase van start gegaan. Hierin 
worden eerst concrete voorstellen gedaan met 
verschillende ambitieniveaus (oftewel: scenario’s) en 
een voorkeursscenario. Hieruit moet duidelijk blijken 

welke plaats Heemstede wil gaan innemen in de 
markt. De raadscommissie Ruimte stelt vervolgens 
het scenario vast dat uitgewerkt moet worden in de 
visie. Aansluitend wordt de visie opgesteld.

Discussiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 6 oktober 
schetst het bureau DTNP de mogelijke 
toekomstscenario’s. Deze zijn gebaseerd op de 
analyse van hoe de winkelcentra er nu economisch 
gezien voor staan. Onderdeel van deze analyse 
zijn enquêtes die tussen 15 en 29 september 
zijn gehouden onder winkelend publiek en 
ondernemers. Uiteraard worden ook de uitkomsten 
van deze enquêtes gepresenteerd. Daarna is er veel 
tijd ingeruimd voor discussie over het scenario dat 
de voorkeur moet hebben. Bent u ondernemer 
in één van de winkelgebieden in Heemstede? Of 
bent u als inwoner geïnteresseerd? Kom dan op 
dinsdag 6 oktober naar de discussiebijeenkomst in 
het raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig, u bent van harte welkom.

Bijeenkomst voor inwoners over vluchtelingen
‘Hoe helpt Heemstede?’
Op woensdag 23 september vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) bent u van harte uitgenodigd om 
tijdens een inwonersbijeenkomst met elkaar ideeën en initiatieven uit te wisselen over de vraag: hoe 
kan Heemstede vluchtelingen helpen? Vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk voor alle informatie en het 
programma op www.heemstede.nl

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 2 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Tentoonstellingen in Raadhuis Heemstede
‘Kunst uit de kelder’
Kunst die jarenlang opgeslagen lag in de kelder van 
het Raadhuis of in het archief van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), is 
tot 23 oktober te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede . Er zijn ruim veertig 
kunstwerken geselecteerd, voornamelijk grafiek en 
schilderijen; veel ervan zijn tot op heden slechts 
zeer zelden of nooit vertoond. Er wordt vooral 
verrassende maar ook herkenbare kunst getoond, 
onder andere schilderijen van het oude kasteel 
Berkenrode, het Oude Slot en de Vrijheidsdreef. 

Aan de slag 
in wandelbos 
Groenendaal
Een leuke start van de herfst! Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in samenwerking 
met de gemeente Heemstede op vrijdag 
25 september een werkdag in wandelbos 
Groenendaal in Heemstede. Deelnemers 
aan deze werkdag gaan esdoorns zagen en 
snoeien. Een dag buiten werken in de natuur 
om Groenendaal weer een beetje mooier te 
maken!
Zorgt u zelf voor werkkleding, laarzen en 
koffie/thee? Wij zorgen voor gereedschap, 
begeleiding én vlaai bij de koffie! Verzamelen 
om 9.00 uur op de grote parkeerplaats van 
Groenendaal bij het restaurant. De werkdag 
duurt tot 14.00 uur. 

Meer informatie leest u op www.ivn.nl/
zuidkennemerland of neem contact op met 
Marc van Schie 06-22575748. Aanmelden via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com

Rondwandeling met gebruikersgroep
Onderhoud wandelbos Groenendaal
Op 29 september van 16.00 tot 17.30 uur 
geeft de gemeente uitleg over de uitvoering 
van het beheerplan Groenendaal. Samen met de 
‘Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal’ maken 
we een rondwandeling door het bos en vertellen 
waar op welke plekken in de komende najaar-/
winterperiode snoeiwerkzaamheden plaatsvinden 
en waarom dat gebeurt. Daarnaast gaan we naar 
de locaties waar in voorgaande jaren is gedund en 

hoe dat er nu uitziet. U wordt van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Om 16.00 uur verzamelen we 
bij de ingang tegenover kinderboerderij ’t Molentje.

De Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal is 
aanspreekpunt voor voorbereidingen van projecten 
en kan de gemeente adviseren over het bosbeheer. 
In deze groep zitten o.a. natuurorganisaties, 
recreanten, hondenbezitters en cultuurhistorici.

Tijdens de selectie is een vroeg portret van 
componist en schilder Von Brucken Fock ontdekt, 
waarvan werd aangenomen dat dit verloren was 
gegaan. Von Brucken Fock woonde van 1920 tot 
1935 in Heemstede.

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de Publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableau’s.

Tentoonstelling Mary Donkersloot
In de Publiekshal is tot 30 oktober 2015 werk te 
zien van Mary Donkersloot. Inspiratie is voor haar 
het sleutelwoord. Naar aanleiding van een foto of 
iets wat zij gezien heeft ontstaat een schilderij. Mary 
Donkersloot maakt in haar schilderijen gebruik van 
verschillende materialen, zoals zand, papier, cement. 
Het werk krijgt dan een eigen verhaal. 

Tijdens de openingstijden van het Raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

 Letty Hesselink

Controle fietsgebruik op weekmarkt Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 6.00 tot 18.00 uur.

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 

marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fietsen op de 
markt. Ook achter de kramen mag tussen 06.00 uur 
en 18.00 uur niet worden gefietst. De buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving 
gaan daarom deze maand weer controles hierop 

uitvoeren. Na alleen het geven van waarschuwingen 
worden bij overtredingen op de volgende marktdag 
boetes uitgedeeld van € 35. 

Plaats uw (bak- en brom-) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 1 oktober 2015 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de het opleggen van een 
  maatregel op grond van de   

 Participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een opgelegde boete 
  met betrekking tot de Wet kinderopvang 
  en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
  (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Nieuwe regelgeving
Mandaatregeling 2015
Op 8 september 2015 heeft het college 
respectievelijk de burgemeester de 

Mandaatregeling 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de Mandaatregeling 2014 te vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.



‘Samen Eten’ 
krijgt een 
nieuwe start!
Heemstede - Op dinsdag 
29 september kunt u weer 
Samen Eten in het centrum 
van Welzijn Ouderen Heem-
stede. Met leeftijdsgenoten 
gezellig en lekker eten en 
het samenzijn staan voorop.
De kok van Casca is bereid 
gevonden voor de groep te 
koken. In overleg met de 
gastvrouwen is deze keer 
gekozen voor een Indisch 
buffet.
Ook zin om mee te eten? 
Meld u aan bij Welzijn Ou-
deren Heemstede (023-
5288510). U wordt verwacht 
om 12.30 uur en de kosten 
zijn 12,- euro per persoon, 
inclusief wijn en koffie.

Workshop 
‘Uitkomen met 

je inkomen’
Regio - Wil je een beter over-
zicht op en inzicht in je geldza-
ken? Kom dan naar de work-
shop op donderdag 24 septem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur in de 

Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32). De toegang 
is gratis. Reserveer je kaartje 
online via www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl. De workshop 

wordt gegeven door het Preven-
tieteam van de gemeente Haar-
lem. Voor meer informatie:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Hart Taalcafé voor iedereen
Regio - Op vrijdag 25 septem-
ber opent Hart het Hart Taal-
café. Iedere laatste vrijdag van 
de maand ontmoeten cursis-
ten van diverse nationalitei-
ten elkaar in het Hart Taalcafé 
in Haarlem. Zij wisselen erva-
ringen uit, delen informatie en 
oefenen in een ongedwongen 
setting de taal.
Cursisten die bij Hart, of el-
ders, Nederlands leren wer-
ken op een ontspannen manier 
aan hun leerdoelen. Het zijn 
vaak nieuwkomers in Neder-
land, met als gemeenschappe-
lijke deler het leren van de Ne-
derlandse taal.

Ook Nederlandse cursisten die 
een vreemde taal leren kunnen 
terecht in het Hart Taalcafé. Zij 
helpen niet alleen de cursisten 
die Nederlands leren, maar oe-
fenen ook hun eigen doeltaal.
Het Taalcafé duurt van 20.00 
tot ongeveer 22.00 uur. 
Op deze avond zijn De Taal-
maatjes aanwezig. Dit project 
van Humanitas koppelt an-
derstalige deelnemers die hun 
Nederlands willen verbeteren 
aan vrijwilligers die hen daar-
bij willen helpen. Het Hart Café 
vindt u aan de Kleine Houtweg 
18, Haarlem en de toegang is 
gratis.

Reddingsbrigade Nederland krijgt 
Michiel de Ruyter Prijs 2015
Regio - De Michiel de Ruyter 
Prijs is dit jaar toegekend aan 
Reddingsbrigade Nederland. 
De prijs is dit jaar voor het eerst 
aan een persoon en een vereni-
ging toegekend. Tijdens de we-
reldpremière van de Amsterdam 
Fashion Fair is de Michiel de 
Ruyter Prijs 2015 overhan-
digd aan directeur Raymond 
van Mourik van Reddingsbriga-
de Nederland. Reddingsbriga-
de Nederland spant zich met al 
haar ter beschikking staande 
middelen in voor het voorkomen 
en bestrijden van de verdrin-
kingsdood in Nederland en dat 
dwingt volgens de jury respect 
af. De Reddingsbrigade kwam 
dit jaar al ruim 8500 keer in ac-
tie waarbij 282 mensen uit een 
levensbedreigende situatie wer-
den gered.
De Michiel de Ruyter Prijs 2015 
wordt dit jaar ook toegekend aan 

Ridder Majoor Gijs Tuinman om-
dat hij zich gedreven heeft inge-
zet voor het welzijn van individu-
ele mensen en voor een betere 
samenleving. 
De jury staat onder leiding van 
de koninklijk onderscheiden 
journalist Phia Baruch. Tuinman 
liet aan de jury weten zeer ver-
rast te zijn maar kon niet per-
soonlijk bij de uitreiking zijn.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van een eik, 

wabonummer 27662, 
 ontvangen 4 september 2015
- Borneostraat 62, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 27700, 
 ontvangen 7 september 2015
- Jacob van Campenstraat 7, het plaatsen 

van een dakopbouw en dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 27792, 
ontvangen 7 september 2015

- Diverse adressen, formaliseren bestaand 
gebruik standplaatsen in strijd met 
bestemmingsplan,  wabonummer 27881, 
ontvangen 8 september 2015

- IJssellaan 15, constructieve doorbraken, 
wabonummer 27892, 

 ontvangen 8 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 24367, 
 verzonden 18 september 2015
- Melchior Treublaan 1, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26699, 
 verzonden 18 september 2015
- Franz Schubertlaan 37, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26632, 
 verzonden 18 september 2015
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van een eik, 

wabonummer 27682, 
 verzonden 18 september 2015
- Tussen Kwakelbrug en Nijverheidsweg 2, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. 
Kwakelbrug, wabonummer 24464, 

 verzonden 18 september 2015
- Linge 67, plaatsen erfafscheiding en berging, 

wabonummer 27029, 
 verzonden 21 september 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 
21 augustus 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 
21 augustus 2015. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
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