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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!Appeltaart en -moes op Meermond
Heemstede - Dit weekein-
de vonden er - gesteund 
door het Oranjefonds - op tal 
van plaatsen Burendagacti-
viteiten plaats. Ook op park 
Meermond waar de vrijwil-
ligers van Meergroen vrij-
dag een oogstfeest vierden 
met de buurt. Het werd met 

de leerlingen van de Valken-
burgschool een vrolijke boel. 
De nog piepjonge Meermond 
boomgaard leverde haar eer-
ste bescheiden oogst af. Niet 
voldoende om de eetlust van 
de enthousiaste schoolkin-
deren te stillen, maar met de 
Burendag in het hoofd werd 

met fruit uit een nabij gele-
gen Meergroen boomgaard 
gemakkelijk in de behoef-
te voorzien. Er werd natuur-
lijk niet alleen gesmuld van 
de door de leerlingen zelf-
gebakken taart. Vrijwilligers 
legden ook uit hoe je een 
boomgaard moet verzorgen 
om tot een mooie oogst te 
komen. Daarna werd er sa-
men onkruid gewied rond-
om de fruitbomen. Een aan-
tal bomen werd bijgesnoeid 
om meer voedsel te geven 
aan de takken waaraan het 
latere fruit groeit. Om te laten 
zien wat je nog meer met de 
oogst kunt doen werden er 
ook gezamenlijk appels ge-
schild voor een zelf te koken 
appelmoes. Dat lukte niet he-
lemaal op het park, de ap-
pels lieten zich daar niet zo 
gemakkelijk tot een gladde 
moes koken. Maar twee be-
hulpzame buurtmoeders los-
ten dat thuis in eigen keu-
ken op, zodat aan het einde 

van de schooldag alle leerlin-
gen met een potje moes en 
vol van verhalen naar huis 
gingen. Eén appelboom nam 
alvast een voorschot op een 

nieuwe oogst. Deze boom 
had geen appels maar had in 
plaats daar van geïnvesteerd 
in de tweede lichtroze bloe-
sem van het seizoen.

De natuur is een pláátje
Heemstede – Soms heb je echt ‘koopmansgeluk’ wat fotograferen betreft. Ricks Borgers 
uit Heemstede kreeg bijgaand beeld voorgeschoteld en aarzelde niet: hij maakte deze 
prachtige foto op vrijdag 23 september vanuit de Patrijzenlaan. De natuur zorgt voor het 
mooiste schouwspel; fotoshop is helemaal niet nodig. Een pláátje dus, deze natuurkiek.

Heemstede – Het grote 
mode-event dat afgelopen 
zaterdagmiddag tweemaal 
plaatsvond in het centrum 
van Heemstede, was een 
geweldige happening. De 
trendy aangeklede dames, 
heren en kinderen zorgden 
voor goedkeurende blikken 
en… fijne foto’s zoals in het 
binnenwerk van deze krant 
is te zien. Altijd leuk om de 
nieuwste mode te aanschou-
wen. Lief gezicht ook, deze 
kids met leuke, stoere mode. 
Manuela Kemp – met haar 
warme stem - was de lady-
speaker. Leuk event!
(foto: Ton van den Brink)

Mode-kinderen in het centrum

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 2 oktober
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra
KinderAnders-dienst, Spie-
geltent, DKDD en crèche

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 24, Val-
kenburgerlaan 24, Valken-
burgerlaan 42. Dat is de om-
nummering van dit pand vol-
gens de Gemeente per 1949.
In het Heemsteeds Adres-
senboek van 1 januari 1929 
wordt H.J. Beck vermeld met 
een sier- en kunstinrichting.
Het is vrijdag 4 oktober 1935 
als C. Oeverhaus & Co een fi -
liaal opent in de Valkenbur-
gerlaan en wel op nummer 
24. “Op die dag ontvangt u 
bij aankoop van fl . 1,- een 
verrassing voor de kinderen. 
Bij aankoop van fl . 5,00 een 
fraai verpakt stuk zeep met 
een fl esch au de cologne”, al-
dus een folder, die we heb-
ben ontvangen van mevrouw 
Wals. De toenfoto is ook uit 
die tijd met links van de win-
kel het ‘Radiomagazijn’ (nr. 
44). Oeverhaus handelde o.a. 
in ‘lingeries, tricotages, cor-
setten, baby-artikelen, hand-
werken, kousen’ enz.
Uit 1930 en 1935 zijn er 
bouwtekeningen in te zien 
voor aanpassingen van de 
winkelpui. Gek genoeg staat 
er op deze bouwtekeningen 
‘Valkenburgerlaan 16’, terwijl 
het volgens de nummering 
24 zou moeten zijn.
Op 25 juli 1940 vermeldt de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant dat Oevermans ver-
plaatst wordt naar Binnen-
weg 159, en in het Haar-
lems Dagblad van 2 decem-
ber 1941 staat dat op num-
mer 24 een postagentschap 
werd geopend. In het adres-
senboek van Haarlem van 1 
januari 1972 wordt het post-
agentschap nog steeds ver-
meld.
De heer H. Westra had toen 
een sigarenhandel. Daarvoor 
heeft er nog een winkel voor 
grafzerken e.d. gezeten. Op 
een gegeven moment wil-
de Westra stoppen. Koos en 
Hannah Sijm, de huidige be-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (7)

woners van nummer 42 had-
den een zaak in bloemsier-
kunst in Parkwijk, maar stop-
ten daarmee om uiteenlo-
pende redenen. Ze zijn, na-
dat ze het huurpand van 
Westra hebben overgeno-
men in 1975, begonnen met 
antiek en buitenverlichting, 
waarbij de vroegere gaslam-
pen in een modern jasje wer-
den gestoken, maar de sfeer 
van vroeger nog dragen. “Ve-
le panden op de Valkenbur-
gerlaan stonden onder Foca-
beheer”, aldus Koos Sijm en 
vervolgt: “maar in 1990 dien-
de de mogelijkheid zich aan 
om het pand te kopen.” In 
antiek wordt er al lang niet 
meer gehandeld, maar (gas)
lampen worden nog steeds 
verkocht en ook op diverse 
plekken in Heemstede zijn 
de lampen te bewonderen. 
Een winkelpand is het niet 
meer, de lampen worden on-
line verkocht onder de noe-
mer ‘Holland Licht’.
Op de nufoto van Harry Op-
heikens van september 2016 
zien we het pand nog erg lij-
ken op het beeld van toen.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 2 oktober, 10.00 
uur
Thema: Krachtig Leven
mevr. E. Stevelmans

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 2 oktober, aanvang 
10u. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge, doopdienst.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 2 oktober om 10.00 
uur

Ds. P.J. Stam uit Katwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  2 oktober, dr. A. 
van Egmond. Israëlzondag
m.m.v. Odyssee o.l.v. Addy 
Alberts.
Tevens Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Werken met 
de iPad voor 
senioren
Heemstede - De iPad is on-
getwijfeld de meest populai-
re tablet van dit moment. On-
danks zijn gebruikersvrien-
delijkheid zullen sommige 
mensen een beetje ‘op weg’ 
geholpen moeten worden 
om met de iPad om te kun-
nen gaan. 
Tijdens 8 lessen van 2 uur 
leert u aan de hand van dui-
delijke uitleg, voorbeelden, 
oefeningen en tips, in een 
langzaam tempo de meest 
gebruikte mogelijkheden zo-
als internet, email, adressen 
en foto’s.
Deze basiscursus is speci-
aal bedoeld voor senioren die 
geen enkele kennis hebben 
van de iPad, internet of e-
mail en wordt gegeven door 
Ed Bunschoten. 
Belangrijk: neem uw eigen 
iPad mee en zorg dat deze 
volledig is opgeladen. 

Op dinsdag 1 november star-
ten bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede twee cursussen Wer-
ken met de iPad voor senio-
ren, van 10.00-12.00 uur en 
van 13.00-15.00 uur. Opge-
ven kan via www.wijheem-
stede.nl of telefonisch: tele-
foon 023-5483828.





De rechtbank Amsterdam heeft vorig jaar geoordeeld 
dat een gokverslaafde het geld dat hij in een speelhal 
heeft verloren terug diende te krijgen. 
De man had zelf een vrijwillig toegangsverbod aan-
gevraagd, omdat zijn verslaving uit de hand was ge-
lopen. De speelhal heeft de man na ondertekening 
van het vrijwillig toegangsverbod toch meerdere ma-
len toegelaten tot de speelhal. De man had daarom 
recht op teruggave van al zijn geld dat hij in die ge-
hele periode had vergokt in de speelhal. Hij moest dit 
uiteraard wel bewijzen met pintransacties die hij had 
verricht in de speelhal. 
Het vrijwillig toegangsverbod werd door de recht-
bank gezien als een overeenkomst. De rechtbank 
was van oordeel dat er in dit geval sprake was van 
een tekortkoming in de nakoming van een overeen-
komst. Met andere woorden de speelhal had de over-
eenkomst moeten nakomen en de man de toegang 
tot de speelhal moeten ontzeggen. Het argument van 
de speelhal dat de man er in werkelijkheid anders 
uitzag dan op de foto, die was geplaatst op het vrij-
willig toegangsverbod, werd door de rechtbank van 
tafel geveegd. 
Een toegangsverbod is ervoor bedoeld om te voor-
komen dat een persoon die vreest dat hij zijn eigen 
goklust onvoldoende in de hand heeft, kan bewerk-
stelligen dat hij gehinderd wordt zich daaraan over te 
geven. Een persoon mag er dan op kunnen vertrou-
wen dat een speelhal een vrijwillig toegangsverbod 
effectief handhaaft en naleeft. 
Deze uitspraak betekent niet dat alle spelers geld te-
rug kunnen vragen van een speelhal. Het is alleen 
mogelijk om geld terug te vragen indien vooraf met 
de speelhal een vrijwillig toegangsverbod is overeen-
gekomen en bewezen kan worden dat er geld is uit-
gegeven in de speelhal gedurende de periode dat het 
vrijwillig toegangsverbod van toepassing was.  

Column
Gokverslaafde krijgt geld 

terug van speelhal

Mw. mr. S. Bayraktar

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851
www.hiddesadvocatuur.nl

Regio - Altijd al willen weten hoe het er in 
een asiel aan toe gaat? Op zoek naar een 
lieve huisgenoot? Dan is dit het moment! 
Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort 
organiseert op zondag 2 oktober een Open 
Asieldag. Iedereen is op die dag van harte 
welkom om tussen 11.00 en 16.00 uur een 
kijkje achter de schermen te komen nemen.
 Er is van alles te beleven: Er zijn diverse 
demo’s en we hebben een markt met ver-
schillende kraampjes waaronder een boe-
kenmarkt. De kinderen kunnen een speur-
tocht doen of als dier geschminkt worden. 
Ook is er een grabbelton, ballonnenbeesten 
en een suikerspinkraam. We hebben ook dit 
jaar weer een loterij met prachtige prijzen. 
En zowel u hond als uzelf kunnen worden 

gemasseerd. Daarnaast hebben we ook aan 
de inwendige mens gedacht; er is friet, soep 
van Fleur, heerlijke zelfgemaakte taarten en 
natuurlijk koffie! Alle opbrengsten zijn voor 
de dieren in het asiel.
 
Kortom een dag die u niet mag missen, de 
asieldieren kijken al uit naar uw komst! Op 
de Open Asieldag kunt u een dier alleen re-
serveren, er worden geen dieren geplaatst. 
Hou onze facebookpagina in de gaten voor 
de laatste informatie over de open dag. U 
bent van harte welkom bij Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5, 2041 XA  
Zandvoort, tussen 11.00 en 16.00 uur.
Dierentehuis Zuid-Kennemerland
Zandvoort

Van alles te zien en te doen 

tijdens Open Asieldag

Ambachtelijke bakkerij TED 12,5 jaar
in de Jan van Goyenstraat

“We gaan nog vele jaren door!”
Heemstede - Eind maart 
2004 hebben Wim en Kitty 
Rolvink een filiaal geopend in 
de Jan van Goyenstrraat 6 te 
Heemstede nadat zij in 1998 
een bakkerij in Bennebroek 
hadden overgenomen.
Inmiddels is er veel veran-
derd bij bakker TED. Hun 
zoon Maxim werkt al enige 
jaren mee in het bedrijf nadat 
hij al zijn vakdiploma’s haal-
de. Dochter Isabelle werkt in 
de winkel te Bennebroek en 
hun schoondochter Schanil-
za staat nu aan het roer in de 
winkel in de Van Goyenstraat.
Bakker TED is nog echt zo’n 
ambachtelijk bedrijf waar al 
het brood nog ambachtelijk 
wordt bereid en gebakken 
en  ‘s morgens lekker warm 

en vers in beide winkels ligt.
Ook is er volop keuze aan 
100% natuurlijk speltbrood 
van meel van een ambach-
telijke graanboer die pu-
re spelt teelt uit Nieuw-Ven-
nep. Hij laat zijn spelt malen 
door een molennaar waarvan 
Wim heerlijk puur speltbrood 
maakt. Elke dag voorradig. 
Puur natuurlijk geteeld en 
gebakken, ‘puur’ is e-num-
mervrij, lactosevrij en heeft 
geen toegevoegde suikers. 
Ook in het assortiment is er 
bijvoorbeeld koolhydraatarm 
brood, desem bucheron en 
elke week een ander specia-
liteit broodje.
Samen staan Wim en Kitty 
met hun zoon Maxim aan het 
roer van een familiebedrijf en 

zijn ook zeker nog niet van 
plan om met hun passie voor 
brood te gaan stoppen. Dus 
kunnen de klanten er zeker 
van zijn dat bakker TED nog 
vele jaren doorgaat!

Inmiddels is dat deze week 
12,5 jaar geleden en zij willen 
dat vieren met al hun trou-
we klanten die elke dag am-
bachtelijke broodsoorten en 
banket kopen.
Deze week hebben zij hun 
100% speltbroodje ‘puur’ in 
de aanbieding en bij aankoop 
van 12,50 aan verse produc-
ten krijgt u van woensdag 28 
september t/m zaterdag 1 
oktober een heerlijk appel-
taartje gratis.
(zie advertentie)

Zaterdagavond in de Oude Kerk: 
Liza Ferschtman Trio
Heemstede - Op zaterdag-
avond 1 oktober, om 20.15 
uur, speelt het Liza Ferscht-
man Trio in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Het trio bestaat 
uit violiste Liza Ferschtman, 
pianist Julius Drake en ba-
riton André Morsch. Samen 
spelen ze een gevarieerd en 
betoverend programma met 
werken van Ravel, Paure, 

Poulenc, Debussy en Saint-
Saëns. Tickets (21 euro, CJP 
20 euro,  zijn te koop op:
www.podiaheemstede.nl, via 
de Theaterlijn (023–5483838) 
of aan de theaterkassa (He-
renweg 96).
Liza Ferschtman wordt alom 
beschouwd als een van de 
meest interessante muzika-
le persoonlijkheden van deze 
tijd. Met haar gepassioneer-
de spel en grote podiumuit-
straling weet zij het publiek 
te raken. Eerder ontving zij 
de Nederlandse Muziekprijs 
in 2006, de hoogste onder-
scheiding voor Nederlandse 
musici. Julius Drake woont 
in Londen en geniet een in-
ternationale reputatie als één 
van de mooiste instrumenta-
listen in zijn vakgebied. An-
dré Morsch debuteerde bij 
de Oper Stuttgart als Achilla 
in Händels Giulio Cesare en 

heeft sindsdien een uitge-
breid operarepertoire opge-
bouwd. Meer informatie op:
www.podiaheemstede.nl.

Liza Ferschtman.

Julius Drake.André Morsch.
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Column 

Een brief
van de postbode
Pleidooi voor per adres 

Als u nou een tijdje niet thuis 
woont, maar bij iemand an-
ders bivakkeert, of als u
andermans adres gebruikt 
als post-adres, doet u ons 
dan een plezier. Laat u dan 
alstublieft uw post sturen 
naar (bijvoorbeeld): Moni-
que Woning, p/a (per adres) 
Stationsstraat 23, etc. 
Want een incognito per-
adresje, dat snappen wij 
niet. Dan denken wij: ‘Me-
vrouw Woning? Op 23? 
Foutje van de klant zeker. 
Geeft niks hoor. Natuurlijk 
niet. Maar welk huisnum-
mer zou hij/zij bedoeld heb-
ben? 28? 25? 2B? 13 mis-
schien? Nee, daar zit alle-
maal óók geen Woning.’ On-
ze frustratie zal dan groeien. 
‘Getsie. Dit is wel een beet-
je een domme klant,’ denken 
wij dan misschien zelfs wel. 
En ’s avonds kunnen we er 
niet van slapen. Nachtmer-
ries. Tandenknarsen... 
Laatst had ik weer zo’n 
‘foutje-van-de-klant’. Dat 
dacht ik tenminste. Het was 
een boek van de Postcode-
loterij voor nr. 34, voor de fa-
milie ‘Jansen’. Ik denk “Jan-
sen, Jansen ... Maar die wo-
nen op 11.” Ik bel eerst nog 
netjes aan op nr. 34 – geen 
gehoor – en ga dan vragen 
op nr. 11. “Raar,” zegt me-
vrouw Jansen, “Die hebben 
ons toch wel vaker iets ge-
stuurd, en toen ging het ge-
woon goed.” En pakt het 
pakje aan.
Mooi opgelost, dacht ik. 

Maar een tijdje later word 
ik aangesproken door me-
vrouw ‘Pietersen’ van nr. 34. 
Die had nooit iets ontvangen 
en vervolgens haar boek, na 
een gesprek met mevrouw 
Jansen, moeten krijgen uit 
de boekenkast van nr. 11. Ja, 
inderdaad, ze had het be-
steld op de naam van me-
vrouw ‘Jansen’, omdat die 
wél lid was van de Postco-
deloterij en zij zelf niet.  En 
ze had het laten sturen naar 
haar eigen adres. Want dan 
konden ze daar bij de Post-
codeloterij toch denken dat 
mevrouw Jansen even tijde-
lijk verderop in de straat zat?
Ah, even tijdelijk ergens an-
ders? Voor dit soort situaties 
hebben wij de handige aan-
duiding ‘per adres’. Dus – ik 
heb nog wat schrijfruimte, 
en mijn dichtader is net gaan 
vloeien – : 
Woont iemand tijdelijk niet 
thuis, 
Stuur uw post niet per abuis. 
Bezorg uw postbode geen 
stress, 
Stuur uw brieven ... per 
adres! 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Regio - Bert Keizer, fi losoof, schrijver, voor-
malig verpleeghuisarts spreekt op woens-
dag 12 oktober over zijn boek ‘Tumult bij de 
uitgang’. Hij doet zo getrouw mogelijk ver-
slag van wat we allemaal denken, hopen, 
vrezen, overwegen en idioot vinden rond de 
sterfelijkheid van de mens. Hoewel we on-
ze uiteindelijke bestemming, de dood, als 
een loden kogel met ons meeslepen, vindt 
hij enige opluchting in de gedachte dat we 
zonder dit blok aan ons been zouden zwe-

ven in betekenisloosheid. Op even komi-
sche als stijlvolle wijze blijft hij doordron-
gen van het besef dat onze sterfelijkheid 
het beste medicijn is om het leven draaglijk 
te houden. Het boek ‘Tumult bij de uitgang’ 
zal deze avond verkocht worden. De avond 
wordt geïnitieerd door Ineke Smit Uitvaart-
verzorging en vindt plaats om 20.00 uur in 
de Oosterkerk, Zomerkade 165 te Haarlem. 
Toegang bedraagt 5,-, aanmelden niet no-
dig.

‘Sterfelijkheid beste medicijn om 
leven draaglijk te houden’

Heemstede - Het was even 
wat anders dan om op maan-
dagmorgen half negen in 
de klas zitten. De groepen 
7 en 8 van onze tien Heem-
steedse basisscholen wer-
den maandagmorgen op het 
sportpark verwacht. Nu kun-
nen de meeste leerlingen in 
groep drie al aardig klokkij-
ken hun leraren doen dat ze-
ker. Toch presteerden twee 
scholen het om op het af-
gesproken tijdstip van 9.00 
uur nog niet aanwezig te 
zijn. Uiteindelijk stonden alle 
700 kinderen in de startblok-
ken. Na een korte uitleg wat 

de sportdag te bieden heeft 
was het woord aan wethou-
der Nieuwland. Hij had goed 
in de gaten dat de jongelui 
niet zitten te wachten op een 
lange toespraak, dus hield hij 
het uiterst kort. Een twintigtal 
sportverenigingen en spon-
soren hebben de dag moge-
lijk gemaakt. Er volgde een 
warming-up voor 700 kinde-
ren.
Daarna vertrokken zij in 
groepjes naar de verschil-
lende sporten. Kennisma-
ken met honkbal, zwemmen, 
voetbal, schermen, tafelten-
nis of hockey en nog veel 

meer sporten. Een mooie ma-
nier om te zien of je een be-
paalde sport leuk vind of niet. 
De organisatoren van Sport-
Support hadden het strak ge-
organiseerd. Leerlingen van 
de verschillende HBO-sport-
opleidingen begeleidden de 

kinderen tijdens de verschil-
lende activiteiten. Een ge-
slaagde ochtend voor deze 
twee groepen basisschool-
leerlingen. Met sport kun je 
niet jong genoeg beginnen. 
Zeker voor herhaling vatbaar.
Eric van Westerloo

Heemsteedse scholieren niet in 
de klas maar aan het sporten

Arno en Jozua.

Blokker maakt er een feestje van 
tijdens de Kinderboekenweek
Heemstede - Op zondag 2 
oktober is het kinderboeken-
feest met Jozua Douglas, ‘s 
middags om 14.00 tot 16.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.
Het nieuwe boek van Jo-
zua Douglas, ‘de ongeloofl ij-
ke Ravi Ravioli’ (Costa Bana-
na 2) is verschenen. Jozua is 
de Nederlandse Roald Dahl, 
zo wordt wel gezegd. Zijn 
boeken zijn grappig, avon-
tuurlijk en verrassend leuk. 
De ongeloofl ijke Ravi Ravio-
li is een nieuw verhaal over 
Rosa en Fico, de kinderen 

van de knotsgekke president 
van Costa Banana. Als presi-
dent Fernando de spectacu-
laire show van hypnotiseur 
Ravi Ravioli op televisie ziet, 
laat hij hem meteen op het 
paleis komen. De president 
wil graag meer weten over 
de ongeloofl ijke kunsten van 
dit fenomeen. Al gauw raakt 
hij helemaal in de ban van de 
hypnotiseur en doet alles wat 
hij zegt. Maar is Ravi wel te 
vertrouwen? Dit is het span-
nende vervolg op ‘De gruwe-
lijke generaal’.
Speciaal voor de Kinderboe-

kenweek ( van 5 t/m 15 okto-
ber) maakt Blokker er zondag 
een mooi feestje van! Ieder-
een is welkom, reserveren is 
wel gewenst: 023-5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.

‘Voor de stilte’, documentaire over laatste levensfase
Heemstede - Op woensdag-
avond  5 oktober biedt het 
Netwerk Palliatieve Zorg een 
fi lmavond aan in De Luifel in 
Heemstede. ‘Voor de stilte’ is 
een toegankelijke documen-
taire over mensen in hun laat-
ste levensfase in verschillende 
hospices in heel Nederland. 
Ze delen hun persoonlijk ver-
haal, hoop, overtuigingen en 

geloof. Ieder handelt met zijn 
eigen angsten en zicht op de 
naderende dood. En daarin is 
het levensverhaal medebepa-
lend.  Richard Dols, fi lmmaker 
van Stichting Zuyderzigt, is 
door de dood van een vriend 
geïnspireerd geraakt en wil 
op maatschappelijk vlak het 
overlijden bespreekbaar ma-
ken en het leven in een hos-

pice tonen. Hij is deze avond 
ook aanwezig en geeft een in-
leiding. Belangstellenden zijn 
welkom vanaf 19.30 uur, de 
inleiding met fi lm begint om 
20.00 uur en is rond 21.30 
uur afgelopen. Aanmelden is 
gewenst: info@wijheemste-
de.nl of bij de Luifel via 023-
5483828. Locatie: Herenweg 
96, Heemstede. 
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Heemstede – Onverwacht genoegen voor wie 
misschien nooit in de buurt van het Beatrixplant-
soen komt. Als je in deze wijk tussen Glipper-
dreef, Van Merlenvaart en Ringvaart woont of 
vrienden of er familie bezoekt, ken je het gebied 
maar zo niet… dan zorgt een waterplantsoen 
met steiger, brug en wat bankjes voor een over-
wacht leuke afl eiding tussen de nieuwbouwhui-
zen. En let eens op het grote kunstwerk aan de 
andere kant van het bruggetje. Die vormt een 
nieuwerwets contrast met de oude grote wilgen-
boom – wat een reus is dat! - die aan de kant van 
het water staat. (Joke van der Zee)

Waterrijk 
Heemstede (18)

In de tegenwoordige tijd krijgen wij veel negatieve gebeur-
tenissen op ons bordje.
Toch zijn er ook veel positieve berichten op te lepelen. Als 
je alleen bent, oud en slecht ter been hoef je niet achter de 
geraniums te zitten.
Dankzij de gemeente Heemstede die goed voor de ou-
deren zorgt (o.a. de beste W.M.O. in ons land) en de ve-
le vrijwilligers kan je op woensdagmiddagen met de KoBus 
mee. We rijden zo min mogelijk op de snelweg, maar wel op
binnenweggetjes en door dorpjes van Noord- en Zuid-
Holland en een beetje Utrecht. Nooit geweten dat onze
provincie zo mooi is. Bergen, Weesp, Volendam, Monnic-
kendam, Marken, Waterleiding Duinen, Langevelderslag 
met de Strandrups het strand op, Nieuwkoop, Lage Veluwe 
enz. Altijd een stop met met thee of koffi e en gebak. 
Het leuke is dat de vrijwilligers steeds wat nieuws verzinnen.
Afgelopen woensdag hebben we ruim 2 uur in de tram 
in Amsterdam gezeten. Enig! De trip zelf schijnt allang te
bestaan en wordt gedreven door het Rode Kruis. De tram 
heet dan ook de Red Crosser. Compleet met lift, invalide-
toilet en keukentje. Er kunnen 5 rolstoelen mee. Ook daar 
een stop met thee of koffi e en een gebakje in de tram. 
Onze vrijwilligers wil ik om dit nieuwe verzinsel daarom ook 
graag in het zonnetje zetten. Als je een zelfde tocht nog een 
keer doet is die nooit hetzelfde, want ze rijden hun eigen 
route en je mist wel eens een afslag of er is wat op gebro-
ken (behalve de tram). Ook krijg je veel informatie tijdens 
de rit. Goed voorbereid dus.
Lieve mensen, heel erg bedankt voor jullie inzet. Ik geniet er 
geweldig van en met mij vele anderen. 
Elise Hoedemaeker, Heemstede

Een ritje met de KoBus

Lezerspost

100 jaar Koninklijk VH-Vrouwennetwerk
Regio - ‘Nederlands Hout’ 
verzaagt gemeentelijke bo-
men naar planken en balken, 
ontwerpt en vervaardigt pro-
ducten van stadsbomen. Het 
gaat om bomen die werden 
gekapt om reden van nieuw-
bouw, wegverbreding, storm-
schade, enz. Daarvan wor-
den weer allerlei producten 
gemaakt, vervaardigd in de 
werkplaats op de Haarlem-
mer Kweektuin.  
Een mooi voorbeeld daarvan 
is deze bijzondere NVVH-
Vrouwennetwerk stadsbank, 
gemaakt uit een bij de na-
jaarsstorm gesneuvelde eik 
afkomstig uit de Haarlem-
mer Hout, die nu een prach-
tige plek heeft gekregen aan 
de oever van het Spaarne di-
rect naast het fi etsveer aan 
de Noord Schalkwijkerweg.  
Op 20 september heeft de 
feestelijke onthulling plaats-
gevonden. NVVH voorzitter 
Elisabeth Grolman van ’t Net 
heeft de jubileumbank, voor-
zien van inscriptie, met dich-
terlijke woorden ingewijd en 
daarbij werd de bank be-

sprenkeld met water uit de 
Spaarne.  
Een positieve geste ter ge-
legenheid van het 100-
jarig bestaan van de regio-
nale vrouwenvereniging die 
met dit ideële gebaar een 
blijvend en historisch jubile-
umcadeau heeft geschonken 
aan de gemeente Haarlem. 
De volgende activiteit van 
de vrouwenvereniging is vrij-
dag 30 september. Om 14.00 
uur is er een lezing over dro-
gisterij Van der Pigge door
Astrid Hart.

Locatie: vm EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a in Heemstede.
Meer informatie via:
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Op een oproep van mevrouw Jongepier deze zomer in de 
Heemsteder reageerden zo’n 50 bewoners. Zij hebben 
een klacht over de omweg vanaf de brug over de Leidse-
vaart naar station Heemstede-Aerdenhout. Waarom kun je
komend vanaf de Zandvoortselaan niet gewoon naar 
links? In een gesprek hebben we haar uitgelegd waar-
om de huidige oplossing is gekozen. Graag lichten we dat 
ook hier toe:

De N201 is een drukke verkeersader voor doorgaand
verkeer door Heemstede. Over het kruispunt Zandvoortsel-
aan-Leidsevaartweg komen dan ook veel weggebruikers. 
Doorstroming van het verkeer is belangrijk. Verkeerslich-
ten regelen die doorstroming en zijn zodanig afgesteld dat
weggebruikers niet te lang hoeven wachten. 
Het ovale verkeersplein is aangelegd om het verkeer bij het 
station beter af te wikkelen. Sinds de ‘ovatonde’ is het niet 
meer mogelijk vanaf de Zandvoortselaan over de brug links-
af te slaan. Hierdoor ontstaan er geen opstoppingen meer 
voor recht-doorgaand verkeer en dit leidt ook tot minder 
opstoppingen van verkeer op andere plekken (zoals de 
kruising Zandvoortselaan/Herenweg of de Heemsteedse 
Dreef). Dit heeft de doorstroming op de N201 verbeterd 
en dat zorgt weer voor minder overlast voor omwonenden. 

Een andere oplossing zou zijn de verkeerslichten langer op 
rood te laten staan om linksaf slaan mogelijk te maken via 
een aparte opstelstrook. Dit betekent dat er maar 1 strook 
overblijft voor rechtdoor en dat leidt tot meer fi levorming. 
De ervaring leert bovendien dat te lange wachttijden bij het 
verkeerslicht tot gevaarlijk oversteekgedrag kunnen leiden.
Uiteraard zijn voordat het ovale plein werd aangelegd
verkeerstellingen gehouden. Daaruit bleek destijds dat de 
route over de brug linksaf naar de Leidsevaart het minst 
werd gebruikt. 
Gemeente Heemstede

Reactie van gemeente Heemstede

Klacht over omweg naar station
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Laatste loodjes voor Henk en Marina Harmes

Vd Riet Schoenen NewStyle 
nog vier zaterdagen open!
Heemstede – Het was de 
afgelopen maanden een 
komen en gaan van mensen 
die voor weinig geld kwali-
teitsschoenen en –laarzen 
wilden kopen. Sommige klan-
ten gingen met zes of meer 
paar schoenen de deur uit! 
Dat heb je met mooie model-

len van bekende kwaliteits-
merken: daar loop je weer 
jaren op én je mag er in ge-
zien worden. Tijdloze schoe-
nen, klassiekers en laar-
zen waar je altijd iets aan 
hebt. Herensneakers die nog 
steeds ‘kek’ staan en waar-
op je heerlijk loopt. Mooie 

nazomerse open schoenen 
die ook volgende lente en 
zomer een eyecatcher zijn. 
Slaat u uw slag nog? V.d. Riet 
New Style is eigenlijk al dicht 
maar… Henk en zijn echtge-
note Marina openen nog een 
paar zaterdagen hun win-
kel voor de echt allerlaatste 
schoenen. En dat voor zeer 
lage prijzen! ‘Kan niet waar 
zijn’ bijna.
Op 1, 8, 22 en 29 oktober 
(dus de 15e niet) kunt u nog 
terecht tussen 9.00 en 17.00 
uur. En houdt u vast: op 1 en 
8 oktober is elk paar schoe-
nen en laarzen: 25,-. Op 22 
en 29 oktober wordt het nog 
gekker: alles moet dan weg 
voor 15,- per paar! De laat-
ste openingsdag, 29 oktober, 
krijgt u trouwens een hapje 
en een drankje en kunt u de 
handen schudden van Henk 
en Marina. Want: zo lang 
vormden zij ‘het gezicht’ van 
de leuke schoenenzaak op 
Binnenweg nummer 94.
Straks is het tijd om met 
pensioen te gaan en fijne 
dingen te gaan ondernemen. 
Maar eerst nog even vier 
zaterdagen werken!
Joke van der Zee

Ook stomerij-depot
Nieuw: ‘Wilhelmina’ voor 
kundige kledingreparatie
Heemstede - Het Wilhel-
minaplein is vanaf oktober 
weer een winkel rijker. Het 
gaat om nummer 22 waar 
binnenkort kledingreparatie 
en stomerij ‘Wilhelmina’ haar 
deuren opent. Voorheen was 
Atelier NW hier gevestigd. 
Het sieradenatelier verhuisde 
naar een grotere locatie, iets 
verderop. De winkelruimte 
doet, na enige gewenste aan-
passingen, uitstekend dienst 
om klanten te ontvangen die 
hun kleding ter reparatie ko-
men brengen of iets af te ge-
ven hebben voor de stome-
rij. Het gezicht van ‘Wilhel-
mina’ is mevrouw Wil Balk. 
Woonachtig in Haarlem maar 
wel een beetje bekend met 
Heemstede. Jarenlang had zij 
een goedlopende winkel in 
de Van Woustraat te Amster-
dam. De huur werd daar ech-
ter torenhoog en ook de lan-
ge en drukke reistijd werden 
er niet leuker op. “We zijn hier 
gaan kijken en het voelde 
meteen goed. Ik dacht: hier 
moet ik zijn”, vertelt Wil. Haar 
winkel heeft echt alles in huis 
om kleding zo aan te passen 
dat u het weer graag draagt. 
Met de ervaring in verstellen 
en het omgaan met mensen 
zit het wel goed. “Ik heb al-
tijd in de winkel gestaan. Be-
gonnen in de damesmode en 
daarna aan de slag als costu-

mière en coupeuse. Ik werk-
te voor diverse ateliers.” Wil 
heeft uiteindelijk gekozen om 
voor haar zelf te beginnen, 
met kledingreparaties. Veel 
heeft ze gewerkt, zes dagen 
in de week en ook nog in de 
avonduren. “Dat ging niet 
goed qua gezondheid”, laat 
ze weten, waarna ze een ver-
standige move maakte. Vijf 
dagen en geen werk meer 
mee naar huis. Nu gaat het 
prima naar wens en heeft Wil 
helemaal zin in deze nieuwe 
uitdaging in Heemstede.
Persoonlijke aandacht vindt 
ze belangrijk. Passen en spel-
den, kijken of het goed zit. Of 
het om een broek korter ma-
ken gaat of een bruidsjurk die 
moet worden ingenomen... 
Wil draait er haar hand niet 
voor om. Ze heeft ook zin om 
nieuwe mensen te ontmoe-
ten. Mary Dresselhuys zal er 
niet bij zijn... Aan haar koes-
tert ze wel warme gevoelens. 
“Ze was jarenlang klant bij 
mij in Amsterdam. Dat was 
me er een hoor”, lacht Wil. 
“Erg aardig, heel gewoon. Tot 
haar 92e kwam ze met de au-
to naar het atelier.” 

Op zaterdag 1 oktober gaat 
‘Wilhelmina’ officieel open. U 
bent van harte welkom tus-
sen 10.00 en 16.00 uur.
Joke van der Zee

‘Bootcamp’ bij HBC Gymnastics
Heemstede - Wegens groot 
succes komt er een extra les 
‘bootcamp’ bij de nieuwe ver-
eniging van HBC Gymnastics. 
Al 3 jaar wordt er buiten ge-
sport door een trouwe groep 
sporters. Omdat deze groep 
wel erg groot wordt en er 
mensen zijn die wel 2 x per 
week willen sporten, komt 
er een extra les op maandag 
van 19.00 tot 20.00 uur. 
Bootcamp is een buitensport-
training waar alle spiergroe-
pen in verschillende situa-
ties getraind worden. Termen 
als squats, burpies en lunges 
komen veelvuldig aan bod en 
doen de spieren steeds weer 
uitdagen om verder te gaan 
of meer te kunnen. Iedereen 
vanaf 16 jaar kan meedoen, 
iedereen wordt uitgedaagd 
op zijn eigen niveau.

Door regelmatig spierverster-
kende bewegingen en condi-
tieopbouwende oefeningen 
te doen zul je merken dat je 
conditie snel verbetert.
Je kunt een proefles nemen. 
De lessen starten (vanaf 

maandag 3 oktber) vanuit de 
sportzaal van De Evenaar in 
Heemstede. Voor meer infor-
matie over kosten en tijden: 
monique@marchandweb of 
info@hbcgymnastics.nl

Tevens info op:
www.hbcgymnastics.nl.
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Heemstede - Veel mensen 
reageren enthousiast op de 
winkelartikelen in de Heem-
steder, samengesteld door de 
HVHB. Daarbij wordt regel-
matig leuk materiaal aange-
boden; ook door de heer Phi-
lippo van de Binnenweg. Van 
het huidige pand had hij fo-
to’s van de voorganger van 
dit pand uit 1955 met daar-

op een fraaie juwelierswinkel. 
Hoe veranderd het nu is laat 

de foto zien van Harry Ophei-
kens van september 2016.

Tuinprijzen De Heemsteder uitgereikt bij Nijssen Tuin 

Hovenier geworden in eigen tuin
Heemstede – Je moet zo-
veel dingen afwegen om tot 
een gefundeerd oordeel te 
komen. Van veel foto’s, ge-
lukkig allemaal goede kwa-
liteit, bekijken welke tuin 
er in Heemstede als mooi-
ste uitkomt. Irene Nijssen 
van Nijssen Tuin Heemste-
de noemt zo even zaken op 
als opbouw, structuur, plan-
tenkeuze, kleurcombina-
ties. Een overzichtsfoto helpt, 
details van leuke hoekjes of 
objecten geven nog meer 
informatie over het bijzon-
dere van een tuin. Een he-
le klus voor Irene, met haar 
man, Gert-Pieter Nijssen, ei-
genaar van Nijssen Tuin en 
Dirk - hun vaste medewer-
ker - die de klappen van de 
zweep kennen. Op de grote 

tafel de vele foto’s uitsprei-
den en beoordelen. Uren kij-
ken en overleggen, er ging 
wat vakjargon over al die stil-
le tuinfoto’s die maar wil-
den zeggen: “Kijk nou eens 
goed hoe mooi ik ben”. Tot ze 
eensluidend tot de conclu-
sie kwamen dat Jan van Ben-
tem uit de Kees van Lentsin-
gel toch echt de mooiste tuin 
van Heemstede 2016 heeft. 
Wat ze niet wisten is dat Jan 
al zijn leven lang groene han-
den had met zijn bollenbe-
drijf, waar nu het koopcen-
trum Cruquius is gelegen. Hij 
wilde eigenlijk altijd al hove-
nier worden en is dat uitein-
delijk ook geworden in zijn 
eigen tuin. Daarnaast pro-
beert hij ook te veredelen, 
hij begon witte druifjes uit de 

Oud en nieuw
op de 

Binnenweg

Waterlelies fris en vol in bloei
Heemstede - Het weer doet alsof het volop zomer is 
maar ook al zijn de meeste bloemen op hun retour, de 
waterlelies in de vijver van Het Oude Slot staan vol in 
bloei en zien er fris uit. De lelies drijven bij de Vredesbrug 
of ‘Pons Pacis’, gebouwd in 1648 door Adriaen Pauw. Nog 
even genieten van het moment, alsof de tijd is stil blijven 
staan...                                     Foto: Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto 

Alle winnaars van de
tuinwedstrijd.

Verrijking van het dagprogramma 
op het kinderdagverblijf: kinderyoga
Heemstede - Op kinderdag-
verblijf Pierewiet zijn de pe-
dagogisch medewerkers al 
geruime tijd actief in het aan-
bieden van yogaoefeningen 
aan de kinderen. Deze vorm 
van ontspanning wordt bij 
het  jonge publiek zeer en-
thousiast  ontvangen.   
De pedagogisch medewer-
kers  leren de kinderen spe-
lenderwijs ademhalingsoefe-
ningen door bijvoorbeeld met 
een rietje een veertje weg te 
blazen. Al spelend worden 
ze bewust van  zintuigelijke 
waarnemingen. Zo aaien de 
kinderen met een zacht bor-
steltje over hun eigen arm 

of doen met hun vingers net 
alsof er een diertje over hun 
benen loopt. Ze kunnen ook 
elkaars rug aaien met een 
zachte knuffel of met hun 
handen. Dit alles begeleid 
door zachte, rustige muziek.
Om beurten mogen de kin-
deren met een muziekdoosje 
zachte geluidjes laten horen. 
Er wordt aandachtig naar el-
kaar geluisterd en ondertus-
sen ademen we in door on-
ze neus en uit door de mond. 
Ook bewegen we door dieren 
na te doen: grote olifanten of 
leeuwen maar ook kleine die-
ren zoals konijnen en muizen. 
Al met al een mooie ma-

nier om de kinderen bewust 
te maken van hun eigen li-
chaam en dat van de andere 
kinderen. Ze leren contact te 
maken en te voelen wat pret-
tig is en wat niet. Kinderen 
leren grenzen aan te geven. 
Ze hoeven niets, ze worden 
uitgenodigd mee te doen.
De jongens en meisjes zelf 
zijn erg enthousiast en doen 
graag mee met deze activi-
teit.

Meer informatie: bel 023-548 
38 33 of kijk op www.casca-
kinderopvang.nl
Kinderdagverblijf Pierewiet, 
Molenwerfslaan 9.

blauwe druifjes te halen, dat 
lukte maar hij wil verder. Ro-
ze druifjes uit de blauwe ha-
len en laat nu maar het eer-
ste meisje geboren worden. 
Irene overhandigde de tuin-

prijzen, leuk versierd en ver-
borgen in donkerroze Erica 
heideplanten, aan Jan en Le-
ny van Bentem. Buurvrouw 
van Nijssen Tuin, mevrouw 
Gielens, was een zeer goe-
de tweede met een prach-
tig juryrapport. Het werd nog 
een leuke ontmoeting achter 
in die grote ‘tuin’ van Nijssen 
waar alle prijswinnaars zater-
dag 24 september hun Eri-

ca kregen uitgereikt en waar 
nog stevig werd nagepraat 
over de mooie tuinen van 
groen Heemstede.
Ton van den Brink 
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IN MEMORIAM
 Pieter Goedhart

Hij stond altijd klaar om 
mensen te helpen. Op zijn 
eigen wijze, als fotograaf, 
hielp hij bekendheid te 
geven aan oogkampen 
in Nepal en de armoede 
in Gambia. Zaterdag 24 
september overleed Pie-
ter Goedhart, fotograaf in 
Heemstede en later acqui-
siteur voor de Heemste-
der. Hij had zijn fotoatelier 
in de Raadhuisstraat ach-
ter de boetiek Bon Coeur 
van zijn vrouw Henny, waar 
nu chocolaterie Van Dam is gevestigd. Vanuit zijn atelier 
nam hij op 25 september 1996 de redactie van de Heem-
steder van Har Wolthuis over die met pensioen ging. Pie-
ter was geliefd bij vele organisaties, verenigingen en vooral 
de winkeliers in Heemstede die hem waardeerden om zijn 
altijd vriendelijke benadering en geduld. Beginjaren ne-
gentig maakte hij een reportage van ooglijderskampen in 
de Himalaya, hield benefietdiners bij restaurant Chez Fer-
dinand aan de Zandvoortselaan, waar hij geld ophaalde 
voor de Stichting Oogkamp Himalaya. De expositie van zijn 
foto’s is nu, na 20 jaar, nog steeds te zien in het Oog- 
ziekenhuis Zonnestraal OMC in Haarlem aan de Amster-
damsevaart. In 1996 ging Pieter Goedhart met zijn vrouw 
Henny op vakantie naar Gambia aan de westkust van Afri-
ka waar zij vriendelijke, maar echt ook veel arme mensen 
ontmoetten. Henny en Pieter Goedhart hebben in 2002 
gezamenlijk de Stichting ‘Geef Gambia Toekomst’ opge-
richt. De belangrijkste doelstelling van de Stichting was het 
aanbieden van vakopleidingen aan kansarme jongeren in 
Gambia. Ontwikkelingshulp op hun eigen wijze, samen 
met de bevolking en de overheid. Heemstede leerde Pieter 
kennen door zijn zoeken naar trapnaaimachines, later com-
puters en hij versierde 7000 Engelse boeken voor studen-
ten. Kansarme jongeren onderwijs geven. Later verble-
ven zij van september tot april in Gambia. Na in 2007 een 
bibliotheek annex studiecentrum in Bakau Oldtown te 
hebben gerealiseerd, volgde in 2009 de opening van het 
Skills Training Centre ‘My Future’ in Bakau Newtown, waar 
circa 80 kansarme jongeren IT-onderwijs en meisjes cou-
peuselessen volgden. Onlangs is dit Skills Training Centre 
door de Stichting Geef Gambia Toekomst overgedragen 
aan de Jammeh Foundation For Peace. Henny en Pieter 
kregen voor hun bijzondere verdiensten op 24 april 2015 
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door de burge-
meester van Zandvoort, hun woonplaats. Ze werden be-
noemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 

Op donderdag 29 september is er gelegenheid om afscheid 
te nemen van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollenstraat 67 te Zandvoort. De crematieplech-
tigheid vindt vrijdag 30 september plaats om 14.45 uur in 
de aula van Crematorium Westerveld, Duin en Kruidberger-
weg 2-6 Driehuis (Velsen).

Ton van den Brink

14 organisaties presenteren 
zich op Dag van de Ouderen
Heemstede - Dit jaar vindt 
de Dag van de Ouderen 
plaats op woensdag 5 ok-
tober. WIJ Heemstede geeft 
samen met Loket Heemste-
de invulling aan deze dag 
die nu in teken van ‘wel-
zijn’ staat. Belangstellenden 
zijn welkom vanaf 13.30 uur 
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis te Heemstede. U 
kunt daar alles ontdekken 
op het gebied van Welzijn 
in de gemeente Heemstede.
14 organisaties zullen zich 
presenteren en natuurlijk 
kunt u daarna nog uw vra-

gen stellen bij een infor-
meel samenzijn onder het 
genot van een hapje en een 
drankje.

Deze middag wordt tevens 
de Seniorengids uitgereikt 
door wethouder Christa 
Kuijper. De gids is een na-
slagwerk voor vragen over 
welzijn, wonen en zorg in 
Heemstede. De gids is kos-
teloos te verkrijgen. Muziek 
is er eveneens deze mid-
dag: door Stichting de Vro-
lijke Noot en het Spaarne 
Kwartet.

Met droge voeten van en naar NVJ ‘de Haven’
Heemstede - Al jaren lag 
het in de planning, deze zo-
mer is het er eindelijk van 
gekomen. Het realiseren van 
het ‘droge-voeten-pad’ naar 
het clubgebouw NJV de Ha-
ven aan het Kwakelpad. Nu 
de Kwakelbrug is aangelegd 
en het fietspad naar de Nij-
verheidsweg is verbreed kon 
de toegang tot NJV de haven 
niet achterblijven. Ouders 
van de leden hebben in sa-
menwerking met de gemeen-
te, buren en het Bisdom een 
mooi klinkerpad neergelegd. 
“Nu kunnen NVJ-leden ein-
delijk met droge voeten naar 
het clubgebouw en daar zijn 
we heel blij mee”, vertelt Leu-
ny van der Werff van zeilver-
eniging NJV de Haven. 
Iedere vrijdag en zater-
dag van maart tot november 
wordt er gezeild in Heem-

stede. Vanaf het haventje 
in Heemstede aan de Nij-
verheidsweg 43 wordt ge-
zeild met authentieke bootjes 
(houten vletten) naar de Mo-
lenplas, de put van vink of op 

het Spaarne. Wil je ook eens 
komen zeilen? Er zijn diver-
se groepen. Kijk eens op de 
website (www.haventje.nl) en 
neem contact op via haven-
tje@havenmeester.nl.

Pieter Goedhart maak-
te in 1996 kennis met de 
Heemsteder. Hij werd door 
Har Wolthuis (destijds 
directeur van de Heem-
steder BV) aangesteld als 
acquisiteur en redactie- 
coördinator.

Pieter bleef zo’n tien jaar 
verbonden aan de Heem-
steder.

Afgelopen zondag 25 sep-
tember overleed Pieter.

Trefpunt-WIJ lezing
Doorbraak van de moderne kunst in Nederland
Heemstede - Onder invloed 
van het werk van Paul Cé-
zanne, Paul Gauguin, Vincent 
van Gogh, Kees van Dongen 
en Henri Matisse werd Parijs 
voor vele Nederlandse kun-
stenaars een bedevaarts-
oord. In het kielzog van Jan 
Toorop trekken vanaf 1900 
talloze kunstenaars naar Pa-

rijs. Daar gebeurde het: dáár 
was het nieuwste werk van 
de impressionisten, pointi-
listen, fauves en kubisten te 
zien. De verbeelding van ge-
voelens en emoties met spre-
kende, heldere kleuren wordt 
voor deze kunstenaars het 
belangrijkste doel. Het re-
sultaat is werk waar de kleur 

vanaf spettert. Op dinsdag 11 
oktober verzorgt Michiel Ker-
sten een lezing over de zoek-
tocht van de generatie van 
1900 naar een nieuwe schil-
derkunst. Locatie: Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aan-
vang: 14.00 uur, entree €4. 
Reserveren: www.wijheem-
stede.nl of (023) 548 38 28.

In harmonie met uzelf 
door Hatha Yoga
Heemstede - Op het rit-
me van de adem doet u on-
der begeleiding van docen-
te Maria van Velzen  een-
voudige lichaamsoefeningen 
met veel aandacht om te le-
ren ontspannen. Uw lichaam 
wordt soepeler en gezonder 
en u ervaart meer harmonie 
in uzelf, waardoor spannin-
gen en slaapproblemen kun-
nen afnemen. 

Bij Wij Heemstede zijn twee 
cursussen Hatha Yoga – alle 
niveaus.
Ze worden gegeven in de 
Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede: op maandag van 
10.00-11.00 uur en op don-
derdag van 13.30-14.30 uur. 

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
telefonisch: 023-5483828.
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Heemstede – Regen, wind 
en kou, je wilt er niet aan 
denken met die mooie na-
zomer, maar je kunt je er-
tegen kleden. Twintig win-
keliers van de Binnenweg/
Raadhuisstraat lieten zater-
dagmiddag zien hoe we dat 
deze herfst en winter doen. 

Met jassen in zwart en leger-
groen, donkere kleuren die je 
overigens in het hele mode-
beeld vindt. Grote, lange jas-
sen, ook Lammy in donker-
grijs, heel chic. Daarnaast 
veel laarzen. Bij de wollen 
jassen mag best een bont-
kraagje, zelfs van teddy. Rol-
koffers en andere reisattribu-
ten werden op een leuke ma-
nier getoond door de model-
len. 
Alle kleuren zijn goed, als 
het maar donker is dus voor-
al grijs, donkergrijs, don-
kergroen, legerkleurtjes, 
donkerblauw, zwart-wit 
en soms donkerrood. Dat 
zie je zelfs in de lingerie 
terug. Dapper geshowd, iets 
wat de ladyspeaker Manue-
la Kemp niet zou durven ver-
telde ze, maar dit is de Bin-

nenweg Heemstede, nog al-
tijd de leukste straat van Ne-
derland. Veel gebreide jurken 
en de vlindermouw ‘vliegen’ 
langs. Lange shawls vervan-
gen het halsdoekje. Bij de lin-
gerie hoort ook de ochtend-
jas en die hoeft niet alleen 
in de slaapkamer gedragen 
te worden. De kinderen lie-
pen er vrolijk bij, met een on-
bevangen lach en een ballon 
van Toon. Hier wel wat meer 
lef in de kleuren. 
Een complete modeshow, die 
liet zien hoe goed de twin-
tig modewinkels klaar zijn 
voor een groot publiek dat 
dit voorproefje goed liet sma-
ken in een verdiend zonnetje. 
Een goed begin van een suc-
cesvol modeseizoen in leuk 
Heemstede.
Ton van den Brink  

Binnenweg/Raadhuisstraat trakteert 
op mooie ‘familie’ modeshows

Cursus kunstgeschiedenis: Haarlem bakermat 
van de kunst in de 17de eeuw
Heemstede - Haarlem was 
aan het begin van de 17de 
eeuw de bakermat van de 
kunst van de Gouden Eeuw. 
De genres die zo typerend 
zijn voor de Hollandse kunst 
als landschap, stilleven en 
genre kwamen in Haarlem 
het eerst tot bloei. De ont-
wikkeling van de kunst in 

Amsterdam, Leiden, Dor-
drecht en Delft was ondenk-
baar zonder deze Haarlemse 
bronnen van inspiratie.
In een cursus bestaande uit 
zes bijeenkomsten nemen 
Emmelie de Mol van Otter-
loo en Michiel Kersten van 
kunsthistorisch bureau Ar-
tetcetera uit Heemstede, je 

mee door de geschiedenis 
en de kunst van Haarlem, van 
Maerten van Heemskerk tot 
Jacob van Ruisdael en van 
Jan van Scorel tot Frans Hals. 
Niet alleen de schilderkunst 
komt aan de orde, maar ook 
de teken- en prentkunst.
De kunst van de 17de eeuw, 
de tijd van Frans Hals, Rem-

brandt en Jan Steen heeft 
na deze cursus minder ge-
heimen voor je. Kijken naar 
kunst uit de Gouden Eeuw in 
het Rijksmuseum, Maurits-
huis, het Louvre of de Natio-
nal Gallery of waar dan ook, 
wordt er meer inspirerend 
door. Vanzelfsprekend leer je 
ook de schitterende collectie 
van het Frans Hals Museum 
beter kennen.
De bijeenkomsten vinden 
plaats in de Hoofdwacht 

(Vereniging Haerlem) aan de 
Grote Markt in Haarlem op 
dinsdagavond van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. De data zijn 4, 
11 , 25 oktober, 1, 15 en 22 
november. Kosten: 95 euro. 
Je kunt je aanmelden door 
een e-mail te sturen naar in-
fo@artetcetera.nl. 

Meer info waaronder het 
programma van de cursus op 
de website van Artetcetera: 
www.artetcetera.nl.
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Samenzangavond ‘Marialiederen’ 
‘Geen processie maar eenmaal binnen...!’
Regio - Op woensdag 5 ok-
tober is er voor het zesde 
achtereenvolgende jaar een 
samenzangavond met Maria-
liederen. Deze vindt volgens 
traditie plaats in de Maria-
maand oktober. De locatie is 
de Antonius & Pauluskerk te 
Aerdenhout. De avond wordt 
ingeblazen door de Jacht-
hoorngroep ‘t Pannenland. 
Nog net geen processie maar 
eenmaal binnen...!’ 
De samenzang wordt onder-
steund door het Antonius & 
Pauluskoor en solisten en het 
geheel staat onder leiding van 
Max Koning. Hiermee is deze 
avond in goede handen want 
Max is tevens grondlegger 
van de overbekende Kerst-
samenzang aan het Nieuwe 

Kerksplein in de Vijfhoek te 
Haarlem. De avond wordt be-
sloten met koffie of thee en 
een Mariakaakje. De Antoni-

us en Pauluskerk vindt u aan 
de Sparrenlaan 9 in Aerden-
hout, waar u vanaf 19.15 uur 
van harte welkom bent.

Knutselen met het WNF: 
maak je eigen minituin

Regio - Voor kinderen in 
deze regio is er een leuke 
knutselactiviteit bij Tuincen-
trum de Oosteinde in Vijf-
huizen. Deze middag vindt 
plaats op zaterdag 1 okto-
ber. Je knutselt samen met 
het WNF (Wereld Natuur 
Fonds). Wat je gaat maken 
is een minituintje uit een 
oud drinkpak van hard pa-
pier. Dit oude pak ga je op-
fleuren met leuke dieren-
figuren en vullen met pot-
grond en tuinkerszaadjes. 
Na een week heb je thuis 
een eetbaar resultaat!
Op zaterdagmiddag 1 ok-
tober 2016 gaan we in het 
tuincentrum De Oosteinde 
in Vijfhuizen kun je van een 
drinkpak je eigen minituin 
maken, opgefleurd met leu-
ke dierenfiguren en gevuld 
met wat potgrond en zaad-
jes van de tuinkers. Na een 
week heb je thuis een lekker 
eetbaar resultaat staan.
Daarnaast kun je aan de 
slag met een klein glazen 
potje. Maak er een stem-
pel van met een dierenpoot-
afdruk of een grappig zelf-
bedacht dier. Beide knutsels 
maak je met hergebruikte 

materialen, goed voor het 
milieu!
En je mag met je strippen-
kaart ook een keer enve-
lop trekken (altijd prijs!). 
De potgrond en de tuinkers 
zaadjes worden door het 
tuincentrum ter beschikking 
gesteld.
De Oosteinde in Vijfhuizen 
ligt vlak langs de N205 aan 
de Schipholweg 1088. Kijk 
maar op:
www.deoosteinde.nl.
Je  bent vanaf 13.00 uur wel-
kom. De activiteit duurt tot 
16.00 uur. Deelname voor 
WNF-rangers zijn 4,50 euro 
en voor niet-rangers 5 euro. 
Neem gepast geld mee en 
vergeet je Rangerspaspoort 
niet. Opgave via:
meerenbollenstreek@wnf-
regioteam.nl.
Info: 0172-518929 (19.00-
21.00 uur).

Verhaallezing: 
kappen ermee, 
nu!
Regio - Het grootste strui-
kelblok in het leven is ne-
gatief denken. Niets wat de 
moeite waard is, is ooit voort-
gekomen uit negatief den-
ken. Het is een vergissing te 
wensen gezond, gelukkig en 
in voorspoed te zijn, maar on-
dertussen door te gaan met 
vertellen hoe het je tegen-
zit, hoe moeizaam het is de 
liefde van je leven te vinden. 
Het verhogen van je gedach-
ten naar een niveau dat uit-
stijgt boven kommer en kwel 
is een kwestie van oefening.
Op 2 zondag oktober houdt 
Carmen de Haan deze lezing 

(Kappen ermee, nu!), van 
14.00 tot 16.00 uur.
Locatie is het St. Raphaël-
kerkje, Popellaan 1 te Bloe-
mendaal. Bijdrage: 8 euro.
www.carmendehaan.nl

Lidy Blijdorp.

Verhalen met de cello in de hoofdrol
Heemstede - Op zaterdag 1 
oktober is er een bijzondere 
voordracht ter gelegenheid 
van de Cello Biënnale 2016 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
Jan Brokken komt voordra-
gen uit de bundel Vier varia-
ties voor cello en wordt daar-
bij begeleid door niemand 
minder dan Lidy Blijdorp.
 
Met vele duizenden bezoe-
kers is de Cello Biënnale het 
grootste en belangrijkste cel-
lofestival ter wereld. In ok-
tober verandert het Amster-
damse Muziekgebouw aan ’t 
IJ voor de zesde keer in een 

walhalla voor de cello. Ter ge-
legenheid van dit bijzondere 
evenement, dat weer ruim-

schoots aandacht zal krij-
gen in de media, verschijnt 
het door Mirjam van Hengel 
samengestelde Vier variaties 
voor cello.
Vier literaire topauteurs, Jan 
Brokken, Marente de Moor, 
Ilja Leonard Pfeijffer en An-
nelies Verbeke, schreven 
speciaal voor deze gelegen-
heid een verhaal waarin de 
cello op sterk uiteenlopende 
wijzen een hoofdrol speelt.
 
Toegang vrij en aanvang 
16.00 uur
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Kinderdisco met thema ‘Dieren’
Heemstede - Van september t/m april is er elke maand 
in Plexat een echte kinderdisco. Op vrijdag 7 oktober 
heeft de kinderdisco het thema ‘Dieren’. Je mag verkleed 
komen! 
Bij binnenkomst worden naam en telefoonnummer van 
het kind genoteerd, zodat ouders hun kind zorgeloos 
kunnen achterlaten. Locatie: Plexat, Herenweg 96, Heem-
stede, van 19.00-21.00 uur, 3 euro toegang.

Heemstede - Op zondag 2 oktober bent u 
van harte welkom van 11.00 uur tot 15.00 
uur op het traditionele oogstfeest op kin-
derboerderij ‘t Molentje in Heemstede.
Voor kinderen is er een speurtocht. Ze kun-
nen ook gaan knutselen. Op het midden-
plein vindt de bezoeker biologische produc-
ten van de Landyn, Heemsteedse honing 

van de huisimkers, verkoop van kaas en ei-
eren, en wordt er wol gespind. Bovendien 
kunt u leuke cadeautjes kopen. Tevens is er 
info over egelopvang. Bovendien is er een 
hobbymarkt waar particulieren zelfgemaak-
te producten verkopen. Er is nog plaats, dus 
u kunt nog een kraam huren. Informatie 
hierover via kinderboerderij@heemstede.nl

Opa’s en oma’s in het zonnetje
Kinderboekenweek met vrolijke 
en leerzame activiteiten
Heemstede - Opa’s en oma’s 
spelen een belangrijke rol in 
het leven van kinderen. Daar-
om worden ze dit jaar tijdens 
de Kinderboekenweek (van 5 
t/m 16 oktober) in het zon-
netje gezet onder het mot-
to: Voor altijd jong! De Bibli-

otheek organiseert dan aller-
lei leuke, vrolijke en leerzame 
activiteiten voor kinderen en 
hun opa’s en oma’s. Natuur-
lijk zijn ouders ook van har-
te welkom. In de Bibliotheek 
van Heemstede, aan het Juli-
anaplein 1 is op woensdag 12 

oktober een voorleesuur (15-
16 uur) door Vera de Back-
ker en Marieke Reehorn. Zij 
lezen uit hun nieuwste voor-
leesboek over de vriendjes 
Toeloeloe en Harrie. Er is te-
vens een poppenkastvoor-
stelling en daarna kunnen de 
kinderen knutselen en kleu-
ren. Gratis toegang, een ac-
tiviteit voor kinderen tussen 
4 en 9.
Kijk op:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl 

Oogstfeest en hobbymarkt op kinderboerderij
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Spetterende heropening Ree!
Heemstede - Na een paar 
spannende maanden waar-
in er met bloed, zweet en 
tranen bergen werk is ver-
zet, kan zaterdag 1 oktober 
de vlag uit! Met een nieu-
we naam, een verdubbelde 
winkeloppervlakte, een uit-
gebreider assortiment en 
vooral met veel inspiratie, 
opent HOME MADE BY_
REE haar deuren. 
‘Trotse Eigenaar’ Jasper de 
Zwart: “Na het doorbreken 
en het betrekken van het 
buurpand (voorheen Life-
style) en een complete me-
tamorfose is Verfhandel 
Ree méér dan alleen maar 
verfhandel. Wij zijn een plek 
geworden om van uw huis 
een mooi thuis te maken. 
Met het concept HOME 
MADE BY_ zijn wij nu in 
staat om álle behoeften van 
onze klanten te voorzien! 
Van de professionele ver-
ven, Engelse verfmerken, 
behang en wanddecoratie 
tot een mooie keus aan gor-
dijnstoffen, raamdecoratie 
en vloeren (vloerbedekking, 
parket, laminaat, PVC vloe-
ren) plús woonaccessoi-
res. Daarbij bieden wij nu 
een groter team aan echte 

vakmensen om onze klant 
zo veel mogelijk te kunnen 
ontzorgen. Van stoffeerder, 
adviseur, schilder tot stylist.” 
De winkel heeft een prachti-
ge uitstraling gekregen met 
een mooie PVC-vloer, knus-
se coulissen met mooie me-
talen frames, fraaie raam-
decoratie- en behangpre-
sentaties, een ingebouwde 
haard, sfeervolle settings en 
grote tafels om uitgebreid 
advies aan te geven. Ruim-
telijk, modern, inspirerend, 
knus en huiselijk tegelijk. 
Deze donderdag en vrij-
dag is Verfhandel Ree ge-
sloten om de laatste hand 
te leggen aan de herinrich-
ting. En zaterdag 1 oktober 
om 9 uur gaan de deuren 
van HOME MADE BY_REE 
open. Om 15.00 uur zullen 
wij een officiële spetteren-
de opening houden, waarbij 
wij iedereen willen uitnodi-
gen om samen met ons het 
glas te heffen op een kleur-
rijke toekomst van REE!   
Als u bloemen wilt geven, 
geef dan liever daarvoor in 
de plaats een donatie voor 
de thuislozen (Leger des 
Heils), zo is de wens van 
Ree. 

Wedstrijd VEW1 voortijdig beëindigd
Heemstede - Het eerste van 
VEW speelde afgelopen za-
terdag slechts vijfenveer-
tig minuten voetbal in plaats 
van de gebruikelijke negen-
tig. Dit keer lag het niet aan 
de spelers dat de wedstrijd 
vroegtijdig werd gestaakt. De 
scheidsrechter kampte met 
hart problemen en het was 
dan ook niet verstandig de 
wedstrijd na de rust te her-
vatten. Hoe het momenteel 
met de man in het zwart is, 
is niet bekend. VEW speelde 
thuis en had het knap lastig 
met VVC in  de eerste helft. 
Toch stond het bij rust nog 
0-0. De KNVB moet nu be-
slissen wanneer de resteren-
de minuten moeten worden 
ingehaald.

Toch kwam het toegestroom-
de publiek niet geheel voor 
niets. VEW 4 mocht zijn wed-
strijd op het hoofdveld af-
werken en stelde het publiek 
niet teleur. Na een spannen-
de eerste helft, waarbij SCW 

zelfs op voorsprong kwam, 
werd er de tweede helft vol-
op gescoord. Einduitslag 11-
1. Ook het tweede van VEW 
won eerder op de dag zijn 

wedstrijd en staat net als 
VEW1 hoog op de ranglijst.  
Komende zaterdag moet het 
eerste van VEW op bezoek bij 
SCW. Aanvang  14.30 uur.

VEW4 wint dik: boven vlnr: Guido Loonen, Bas Bernards, Mar-
ten Jukema, Rob de Kwaatsteniet, Tom Schoone, Hidde van 
Bergen. Gerben Jukema, Maurice Linders.
Onder vlnr: Paul Meester, Simon Blok, Rutger Dansen, Frank 
Klaassen, Kadeem Voogd, Martijn Han en Jos Verbeek.

Regio - De IJsbaan Haar-
lem opent zaterdag 1 okto-
ber om 12.00 uur de deu-
ren voor een nieuw schaats-
seizoen. In het openings-
weekend kan er geschaatst 
worden voor €2 per dag. De 
baan is open op zaterdag 1 
oktober van 12.00 tot 18.00 
uur en op zondag 2 oktober 
van 9.30 tot 18.00 uur. Geen 
schaatsen? Geen nood die 
kun je op de IJsbaan Haar-
lem huren. De 30x60meter-
baan (middenterrein) gaat op 

15 oktober open. Nu wordt 
daar nog de nieuwe over-
kapping gebouwd. De rek-
jes voor de minder geoefen-
de schaatsers kunnen tot die 
datum op de 400meterbaan 
gebruikt worden. In het ope-
ningsweekend kunnen kin-
deren zich tussen 13.00 en 
15.00 uur laten schminken.

Er is een speciaal arrange-
ment samengesteld voor het 
openingsweekend: voor 10 
euro mag je niet alleen het 

ijs op, maar krijg je ook een 
paar standaard schaatsen te 
leen van de Engelbert Sport 
(schaatsverhuur) en een 
drankje met iets lekkers in 
Maartens Café. Voor kinde-
ren tot met 15 jaar kost dit ar-
rangement 7,50. Tip: neem ID 
mee voor de schaatsverhuur.

Check alle informatie op 
www.ijsbaanhaarlem.nl.
Adres: Ysbaanlaan 2 Haar-
lem.  

IJsbaan Haarlem open zaterdag 1 oktober

Heemstede - Er waren weer veel vrijwilligers aanwe-
zig bij KIMT (Kom in mijn Tuin) en er was veel aanloop 
op zaterdag 24 september, het was Burendag. De moes-
tuin is weer opgefleurd en er zijn een aantal vruchtbomen 
geplant. De kinderen hebben onder begeleiding mooie 
bloemstukjes en pindaslingers gemaakt. Het was een ge-
slaagde dag. 
De volgende activiteit vindt plaats op zaterdag 8 oktober 
(in het kader van de Dag van de duurzaamheid). Van 10 
uur tot 14.00 uur is KIMT dan weer geopend voor publiek. 
Locatie: Groenendaalse bos, Herenweg 16 te Heemstede.
Kijk ook op: www.kominmijntuin.com.

Burendag en Dag van de 
Duurzaamheid bij KIMT

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Fablo Tennishal 35 jaar
Regio - De Fablo Tennishal bestaat 35 jaar en organi-
seert open dag op zondag 2 oktober, tussen 12.00 en 
17.00 uur. Locatie is het Marcelisvaartpad 11 in Haarlem 
(Ramplaankwartier). Tennisbanen kunnen worden uitge-
test en ook voor kinderen is het leuk even te komen kij-
ken. Naast bloembollenbedrijf en tennishal wordt sinds 
september 2015 voor 200 huishoudens, lid van de coö-
peratie DE Ramplaan, duurzame energie opgewekt door 
ruim 1300 zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op het dak 
van de tennishal.
Kijk voor info op: www.fablotennishal.nl 

Knutselclub 
knutselt een egel
Heemstede – Op de Knut-
selclub van woensdag 5 ok-
tober maken kinderen een 
egeltje van wol en karton. Je 
bent welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
5 euro, een kaart voor 5 keer 
kost 22,50. Aanmelden: 023-
548 38 28.
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Kijken welke sport u bevalt, na de fitheidstest
Heemstede - Sinds 2009 
organiseert Sportservice 
Heemstede-Zandvoort sa-
men met de gemeente 
Heemstede fitheidstesten 
voor 65+’ers. Op zaterdag 22 
oktober staat de 7e editie op 
het programma. Bijna 2.000 
deelnemers hebben de afge-
lopen jaren aan de fitheids-
test deelgenomen. Belang-
stellenden voor de test zijn 
welkom in Sporthal Groenen-
daal aan de Sportparklaan 
16 te Heemstede. Deze keer 
worden naast de fitheidstest 
aansluitend sportieve acti-
viteiten georganiseerd. De 
doelgroep wordt de komende 
periode per post uitgenodigd 
door de gemeente Heemste-
de. Inschrijven kan tot en met 
4 oktober.
De fitheidstest is bedoeld 
voor inwoners in de leef-
tijd van 65-75 jaar die graag 
meer zouden willen bewe-
gen. De fitheidstest is tussen 
9.00 en 16.00 uur en is spe-
ciaal voor 65-plussers ont-
wikkeld. Onder meer wor-
den uithoudingsvermogen, 

lenigheid, handvaardigheid, 
knijpkracht, reactiesnelheid 
en bloeddruk gemeten. Bij de 
test is ook een arts aanwezig, 
die waar nodig medisch ad-
vies kan geven. 
Na de test kunt u bijvoor-
beeld wandelen, walking 
football (wandelvoetbal), pi-
lates, tennis, dans of fitness 
gaan proberen. De betrokken 
verenigingen en organisaties 
zorgen voor een gevarieer-
de, verantwoorde en veilige 
les van een uur in een ont-

spannen sfeer. Wie enthousi-
ast wordt, krijgt een aanbod 
om een aantal keer te ko-
men kennismaken bij regu-
liere sportlessen van de aan-
bieders. 
Meer informatie over de test 
bij Hubert Habers van Sport-
service Heemstede-Zand-
voort,
hhabers@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl,
023-5734679 of kijk op 
www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl.

Heemstede - De Apollo Ten-
nis Hal, gesitueerd in het be-
drijf van de fa. Nelis en Zn. 
in Heemstede aan de Heren-
weg 37a, bestaat 40 jaar. Het 
is een van de oudste tennis-
hallen in Nederland zeker als 
het gaat om de combinatie-
invulling: tennishal/bollen-
schuur. De hal is na een gro-
te brand (in 1975) geopend in 
het seizoen 1976/1977.
Uniek is dat tweemaal per 
jaar een ombouw plaatsvindt 
van bollenschuur naar ten-
nishal. Dat gebeurt tussen 
29 september en 7 oktober 
en daarna weer terug naar 
‘schuur’ eind april.
Meer weten over de Apollo 
Tennis Hal? 023-5762358
www.apollotennis.net.

Van bollen naar (tennis-)ballen

Stiltewandeling
Heemstede - Donderdag 
6 oktober is er een stilte-
wandeling over landgoed 
Vinkenduin en Woestduin.
De duur is van 11.00 tot 
12.00 uur en verzame-
len gebeurt op de par-
keerplaats, bij gebouw de 
Kakeleye te bereiken via 
de Leidsevaart.

‘Skiën boven de 70 
kan nog makkelijk’
Heemstede – Samen zijn ze 
goed voor bijna honderd jaar 
trainingen geven aan de le-
den van de skivereniging 
KennemerRand, de Heem-
stedenaren Karel Rietveld en 
Jaap Cashoek. Karel begon 
in 1967 als de eerste trainer 
bij de afdeling Haarlem van 
de Nederlandse Ski Vereni-
ging met buitentrainingen bij 
Kraantje Lek. De deelnemers 
kenden alleen voornamen. 
Inmiddels zijn er vijf trai-
ners, allemaal uit Heemstede, 
die wekelijks aan tweehon-
derd leden trainingen ver-
zorgen. Ooit begonnen met 
hollen in de duinen, nu kan 
men kiezen uit wandelgroe-
pen, sportwalk, hardlopen op 
verschillende niveaus en nor-
dic walking. De meeste leden 
zijn tussen de 35 en 70 jaar. 
Op de dinsdagochtend trai-
nen er ook ouderen boven de 
70 en mensen met een bles-
sure met een low impact, om-
dat ze toch graag actief wil-
len blijven. Skiën boven de 70 
kan nog makkelijk, maar dan 
moet je wel in beweging blij-
ven. Beter skiën leer je niet 
op de trainingen, dat doe je 
in de sneeuw, maar om in de 
sneeuw mee te kunnen moet 
je wel je conditie op peil hou-
den. Met één keer in de week 
onderhoud je die conditie en 
ga je in ieder geval niet ach-

teruit. De grote kracht van 
deze skitrainingen is de mo-
gelijkheid te trainen in diver-
se groepen op eigen niveau. 
Of overstappen naar hoger of 
lager. Er zijn vanaf september 
weer voldoende mogelijkhe-
den in de avonduren en ook 
overdag. Want een ding mag 
duidelijk zijn, wil je skiën, dan 
is een zekere conditie wel 
een vereiste, daar weten de 
trainers van KennemerRand 
inmiddels alles van. De ver-
eniging heet inmiddels Ken-
nemerRand omdat de van 
oorsprong Haarlemse vereni-
ging inmiddels zoveel leden 
heeft uit de randgemeenten 
die liggen in de Randstad. 
Ongeveer 500 leden waarvan 
er velen, al vanaf het eerste 
begin, uit Heemstede komen. 
De buitentrainingen worden 
nu gehouden in de Water-
leidingduinen bij de Oase. In 
goede harmonie met de bos-
wachterij, die zelfs door de 
leden geholpen worden bij 
de bestrijding van de bos-
pest en de vogelkersopstand 
te lijf gingen. Half september 
vierde de Skivereniging haar 
50 jaar met een middagspel 
dat leek op ‘Wie is de mol, 
nu mug’, een barbecue voor 
200 leden en een feestavond 
in de Lichtfabriek. Informatie 
op: www.kennemerrand.nl. 
Ton van den Brink 

Nieuw waterveld MHC Alliance
Heemstede - De regen hing 
in de lucht, afgelopen zon-
dag, maar viel niet tijdens 
de opening van het nieuwe 
‘waterveld’ bij hockeyvereni-
ging Alliance aan de Sport-
parklaan. Eerst mochten Da-
mes 1 en vervolgens Heren 1 
het veld opwarmen. Veel le-
den, oudleden, leden van ver-
dienste, (oud) bestuursleden 
waren deze middag naar de 
accommodatie van Allian-
ce gekomen om het idee van 
begin 2015 met eigen ogen 
te aanschouwen. De twee 
jongste leden, Lara Joosten 

en Taeke Kleyn Molekamp 
(beiden 5 jaar) openden sa-
men met de twee oudste le-
den, Henny Eekhout en An-
neke van Doorn (70 jaar lid) 
officieel het waterveld.
Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers en vele discus-
sies verder ligt daar dan het 
nieuwe waterkunstgrasveld. 
Volgens Alliance het bes-
te van het beste en dit veld 
maakt het mogelijk veel meer 
breedteteams op ‘water’ te 
kunnen laten spelen.
De leden van verdienste Erik 
Jan Verhulst en Franck Del-

lenbag hebben de kar ge-
trokken in samenwerking 
met Sportplaza en gemeen-
te Haarlem.

Foto: Harry Opheikens
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325 jaar brandweerzorg in Haarlem 
wordt gevierd met open dag
Regio – Op zaterdag 1 okto-
ber viert Brandweer Kenne-
merland het 325-jarig jubi-
leum van brandweerzorg in 
Haarlem. Dat gaat gepaard 
met een feestelijke open dag 
op locatie: Dreef 3 in Haar-
lem (voor het oude Provincie-

huis). De open dag bestaat 
uit een opstelling van oude 
en nieuwe brandweervoer-
tuigen, verhalen van oud-
brandweerlieden over vroe-
ger en spetterende demon-
straties van de brandweer-
duikers en het open knippen 

van voertuigen. Voor kinde-
ren is er een springkussen en 
een spuithuisje. Hier kunnen 
kinderen een brandje blus-
sen. Bezoekers zijn welkom 
van 10.00 tot 16.00 uur.  
Info op: www.brandweerken-
nemerland.nl

NH gaat voor felbegeerde titel
Regio - Noord-Holland doet 
met drie Nationale parken 
mee aan de verkiezing ‘Mooi-
ste Natuurgebied van Ne-
derland’. Met Nationale Park 
Zuid-Kennemerland, Natio-
naal Park Duinen van Texel 
en Nationale Park Heuvelrug 
dingt de provincie mee naar 
deze felbegeerde titel. Deze 
Noord-Hollandse Nationale 
parken hebben alle drie hun 
eigen unieke karakteristieke 
kenmerken.
 
De verkiezing is een initiatief 
van staatsecretaris Van Dam. 
Daarmee wil het kabinet de 
Nederlandse natuur aantrek-
kelijker maken voor binnen- 
en buitenlandse bezoekers. 
Een vakjury onder leiding van 
prof. mr. Pieter van Vollenho-
ven selecteert de beste in-
zendingen. In oktober mag 
het publiek haar stem uit-
brengen. De drie natuurge-
bieden met de meeste stem-
men worden de komende ja-

ren in binnen- en buitenland 
gepromoot als iconen van de 
Nederlandse natuur.
Een van de drie parken ligt 
in deze regio: Nationale Park 
Zuid-Kennemerland.
Het NPZK kenmerkt zich door 
een grote diversiteit en is een 
oase van rust in de druk-
ke en bruisende Metropool-
regio Amsterdam. De 3800 
hectare wordt gevuld met 
een aantrekkelijke mix van 
landschappen. Uitgestrekte 
stranden, een aantrekkelijk 
duingebied met unieke vege-
tatie en duinrandbossen die 
onderdak bieden aan zeldza-
me en beschermde dier- en 
plantensoorten. Zee, zand en 
wind hebben het landschap 
gevormd. Niet voor niets is 
NPZK met de aangrenzende 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen en de landgoederen 
Elswout en Koningshof aan-
gewezen als Natura 2000-ge-
bied (totale oppervlakte ruim 
zevenduizend hectare).

Partijvoorzitter Ruth Peetoom (CDA) gast bij Trefpuntcafé

“Lof voor de nuance!”
Regio – De voorzitter van 
de landelijke CDA is te gast 
op de eerste avond van een 
nieuw seizoen Trefpuntcafé.
Ruth Peetoom spreekt op 
vrijdag 7 oktober over ‘Lof 
voor de nuance’ en laat aan 
de vooravond van de cam-

pagne voor de Tweede Ka-
merverkiezingen haar invals-
hoek zien. Belangstellenden 
zijn om 20.00 uur welkom bij 
Trefpunt aan het Akonieten-
plein, Bennebroek.
De deuren gaan een half uur 
eerder al open.

Informatieavond profiel- of studiekeuze
Regio - KeuzeLAB, bureau 
voor talentonderzoek, profiel- 
en studiekeuze organiseert 
inloopavonden speciaal ge-
richt op ouders van leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. 
Tijdens deze avonden krij-

gen ouders allerhande infor-
matie met betrekking tot hun 
rol als ouder bij keuzeproces-
sen van hun kind. De Inloop-
avonden zijn gratis en vin-
den plaats van 20.00 uur tot 
21.30 uur op het kantoor van 

KeuzeLAB, Villa Lindenhoek, 
Kleine Houtweg 109 te Haar-
lem op dinsdag 4, donderdag 
6, maandag 10 en woensdag 
12 oktober. Aanmelden via 
Mimiterhaar@keuzelab.nl of 
geerte@keuzelab.nl. 

HBC houdt met 10 man één 
punt over aan het duel met OG
Regio - Scheidsrechter Yil-
dirim bepaalde het wed-
strijdverloop. Rayno de 
Zwart kreeg vlak voor rust 
direct een rode kaart van 
Yildirim. Zijn overtreding, 
ongeveer op de middenlijn, 
was niet de fraaiste maar 
een gele kaart was meer op 
zijn plaats geweest. HBC 
stond op dat moment wel 
al op een comfortabele 0-2 
voorsprong. 

Er leek dus weinig aan de 
hand voor HBC. Hoewel het 
spel van beide teams nogal 
gehaast was met een aan-
eenschakeling van foute 
passes en verkeerde op-
lossingen, was het HBC dat 
de sterkste indruk maak-
te. De voorwaartse van On-
ze Gezellen (OG) konden 
de mogelijkheden niet be-
nutten. HBC doelman Mie-
zenbeek, een van de bete-
re doelmannen in deze af-
deling, moest wel twee-
maal handelend optre-
den. Na 10 minuten spe-
len had Cas Draaisma de 
0-1 al op het scorebord la-
ten zetten. Twintig minu-
ten later tekende Bas Aarts 
de 0-2 aan. Geen vuil-
tje aan de lucht voor HBC, 
dat leek af te stevenen op 
een overwinning. Één maal 
moest Miezenbeek toch 
buigen op een inzet van 
Boyd Post(1-2). Hierdoor 
kwam OG terug in de wed-
strijd. Na het vertrek van 

De Zwart zou OG het ca-
deau van Yildirim kunnen 
verzilveren. OG voerde de 
druk op maar hielden con-
sequent vier man achter-
in tegen de twee HBC spit-
sen. Door één man door te 
schuiven naar het midden-
veld hadden zij de wed-
strijd eenvoudig naar hun 
hand kunnen zetten. De 
twee HBC spitsen zorgden, 
ondanks het ondertal, wel 
steeds voor dreiging. Een 
probleem in de kelder van 
het amateurvoetbal zijn de 
(partijdige) clubgrensrech-
ters. Het te pas en te on-
pas de vlag in de lucht ste-
ken komt een eerlijk spel-
verloop niet ten goede. Ie-
dere tegenstoot van HBC 
werd voor buitenspel af-
gevlagd. Al negeerde Yildi-
rim de aanwijzingen van de 
grensrechter steeds vaker. 
Menno Grijsen was dicht 
bij een doelpunt toen zijn 
kopbal, na een vrije trap, 
via de onderkant van de lat 
terug sprong in het veld. 
In de 77 minuut lukt het 
OG, na een hele reeks cor-
ners, alsnog een gelijkspel 
in de wacht te slepen. Tho-
mas Scholten kopte raak 
2-2. HBC kan nog groeien 
en in deze competitie zeker 
nog meedoen om de prij-
zen. Zondag 2 oktober ont-
vangt HBC het Haarlemse 
DSK op het complex aan 
de Cruquiusweg. 
Eric van Westerloo

Koninklijke HFC heeft het lek boven
Regio - Elf doelpunten in vier 
dagen tijd. Zie hier de oogst 
van de twee wedstrijden de 
afgelopen week. Bij het ont-
breken van een lichtinstalla-
tie bij HFC was HBC zo vrien-
delijk de Koninklijke hun ac-
commodatie ter beschikking 
te stellen. Op het schitteren-
de nieuwe kunstgrasveld van 
HBC werd woensdag 21/9 al-
dus het bekerduel afgewerkt. 
Tegenstander OJC uit Ros-
malen, uitkomend en de der-
de divisie, was de tegenstan-
der. Een aantal basisspelers 
had rust gekregen van de 
HFC coach. De invallers de-
den het zo goed dat HFC met 
een 6-1 overwinning van het 
veld liep. OJC kwam in het 
stuk niet voor. Pas in blessu-
retijd moest HFC één tegen-
treffer incasseren. 
Zondag 24/9 ging het zelfs 
nog beter. Tegen het zeer 
sterk geachte Spakenburg 
werd het een walk-over voor 
de Haarlemmers. Spaken-
burg kwam niet verder dan 
een bal op de lat en een ge-
lukstreffer in de laatste mi-
nuut. HFC coach Verdonk-
schot had ook aan de opstel-
ling gesleuteld. Tamerus ope-
reerde vanaf het middenveld. 
Zijn balvastheid en overzicht, 

gekoppeld aan een zuive-
re passing was een lust om 
naar te kijken. Voorin mocht 
de jonge Tim van Soest in de 
basis beginnen en deed dat 
uitstekend. Michael Timise-
la speelde als meest verdedi-
gende middenvelder. Ook hij 
kwam hier goed uit de verf en 
bekroonde zijn optreden met 
het tweede doelpunt van de 
middag. Aanvoerder Opoku 
had, vanuit een terecht toe-
gekende strafschop, al de 1-0 
binnengeschoten. Midden-
velder Kevin de Visser scoor-
de, alleen voor doelman Tim-
mermans, beheerste de 3-0. 
Er was op dat moment pas 24 
minuten gespeeld. Spaken-
burg zag het niet meer zitten 
om tegen zoveel strijdlust van 
HFC zich nog te verzetten. 
Coach Hans van der Haar 
wisselde nog een paar spe-
lers. Deze invallers konden 
weinig aan het wedstrijdver-
loop veranderen. Heel kort 
in de tweede helft leek Spa-
kenburg zich even op te rich-
ten al was dat van korte duur. 
Toen Jacob Noordmans na 15 
minuten in de tweede helft 
een voorzet van Van Soest 
perfect afwerkte (4-0) was 
Spakenburg helemaal ge-
broken. Coach van der Haar 

kwam zelfs niet meer van 
zijn stoel en liet zijn mannen 
maar begaan. De snelle en 
gevaarlijke vleugelspits Kevin 
Serling bekroonde zijn goe-
de spel met een fraai doel-
punt (5-0). Dat Tom Oostinjen 
kort voor tijd van dicht bij een 
vrije bal achter HFC doelman 
Boks kogelde was het enige 
lichtpuntje voor Spakenburg. 
Tijdens de gehele wedstrijd 
kreeg HFC nog zeker een 
hand vol kansen. De vrije trap 
van Tanmerus op de kruising 
was er daar één van. HFC lijkt 
opeens de weg naar succes 
te hebben gevonden. Aan-
staande zaterdag 1 oktober 
vertrekt de spelersbus naar 
Veenendaal voor een treffen 
tegen GVVV. 
Eric van Westerloo
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duin en Woestduin, 11.00u 
verzamelen bij parkeer-
plaats gebouw de Kake-
leye (Leidsevaart). Einde: 
12.00u.

Zaterdag 22 oktober Fit-
heidstest voor 65-75 jari-
gen in Sporthal Groenen-
daal, Sportparklaan 16 
Heemstede.
Tijden: Opgave: (t/m 4 okt) 
bij H. Habers, Sportservice 
Heemstede-Zandvoort,
hhabers@sportservice-
heemstedezandvoort.nl,
023-5734679.
www.sportserviceheem-
stedezandvoort.nl. 

Zondag 30 oktober 
HeemstedeLoop. Div. af-
standen en starttijden nabij 
en door wandelbos Groe-
nendaal. Start: Sportplaza, 
Sportparklaan 16 Heem-
stede. Ook family-run en 
bedrijventeams. Voor goed 
doel: Hartekamp Groep. In-
fo: www.heemstedeloop.nl.
Organisator: Sportsupport.

Tentoonstellingen
T/m 8 oktober, ‘Op in-
houd, paralympische por-
tretten’ van fotograaf In-
ge Hondebrink. Fotogalerie 
De Gang, Grote Houtstraat 
43, Haarlem. Gratis toegan-
kelijk.

Film
Woensdag 5 oktober Do-
cumentaire ‘Voor de stil-
te’, over laatste levensfase 
in het hospice. In de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
V.a 19.30u. Aanmelden ge-
wenst: info@wijheemste-
de.nl of 023-5483828. 

Jeugd
Zaterdag 1 oktober 
Knutselmiddag WNF bij 
Tuincentrum de Oosteinde 
in Vijfhuizen, Schipholweg 
1088. 13.00-16.00u. Neem 
een oud drinkpak mee en 
glazen potje. Opgave: mee-
renbollenstreek@wnfre-
gioteam.nl Deelname 4,50 
voor Rangers; anders 5,-. 
Info: 0172-518929.

Zondag 2 oktober Kin-
derboekenweek-feest-
je bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemste-
de. 14-16u. Gast is Jozua 
Douglas die vertelt over 
nieuw boek: De ongeloof-
lijke Ravi Ravioli. Gratis 
toegang, reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl
www.boekhandelblokker.nl

Woensdag 5 okto-
ber Knutselclub van WIJ 
Heemstede, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. 
13.30-15.00u. 5,-. Aanmel-
den: 023-548 38 28.

Vrijdag 7 oktober Kinder-
disco thema ‘dieren’. 19-
21.00u. 3,- Plexat, Heren-
weg 96 Heemstede.

Woensdag 12 oktober ikv 
Kinderboekenweek voor-
leesuur door Vera de Back-
ker en Marieke Reehorn 
uit het boek over Toeloe-
loe en Harrie. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
15.00-16.00u. Daarna pop-
penkast, kleuren en knut-
selen. Gratis toegang. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl 

Markten
Zondag 2 oktober Oogst-
feest Kinderboerderij ’t Mo-
lentje, Heemstede. 11.00-
15.00u. Ook hobbymarkt 
en diverse activiteiten voor 
kinderen. Info: kinderboer-
derij@heemstede.nl

Inloop
Vrijdag 30 september Vro-

lijke Vrijdag bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede, 15.00-17.00u. Muziek, 
inloop workshops en dia’s 
van historische vereniging 
Heemstede. Gratis toegang.

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

Vrijdag 30 september 
Lezing NvvH-Vrouwennet-
werk over drogisterij Van 
der Pigge. Aanv. 14.00u. vm 
EHBO-gebouw, Herenweg 
88a, Heemstede.

Zaterdag 1 oktober ver-
telt auteur Jan Brokken uit 
de bundel ‘Vier variaties 
voor cello’, verhalen van di-
verse auteurs met de cel-
lo in de hoofdrol. Ikv Cel-
lo Biënnale 2016. Lezing 
bij Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Aanv 16.00u. 
Toegang vrij. Reserve-
ren gewenst: info@boek-
handelblokker.nl of 023-
5282472.

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

Zondag 2 oktober, ‘kap-
pen ermee, nu!’ over het 
onnut van negatief den-
ken. Lezing door Carmen 
de Haan in het st Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 Bloe-
mendaal. Bijdrage: 8,-. 
14.00-16.00u.

Vrijdag 7 oktober CDA-
partijvoorzitter Ruth Peet-
oom te gast bij Trefpuntca-
fé Bennebroek (Akonieten-
plein) va.20.00u.
Deuren open: 19.30u.

Dinsdag 11 oktober 
Doorbraak van de moder-
ne kunst in Nederland. Le-
zing Michiel Kersten bij 
WIJ Heemstede, 14.00u. 
Herenweg 96 Heemstede. 
4,-. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28.

AgendA Woensdag 12 oktober, 
20.00u ‘Tumult bij de uit-
gang’, Bert Keizer, vm ver-
pleeghuisarts en schrij-
ver, spreekt over zijn boek, 
Oosterkerk, Zomerkade 
165, Haarlem
Toegang: 5 euro, aanmel-
den niet nodig.

Muziek
Zaterdag 1 oktober, 
20.15u. Liza Ferschtman 
Trio in Oude Kerk Heem-
stede. Viool, piano en ba-
riton. O.a werk van Ravel 
en Debussy. Toegang: 21,-
. Kaarten: 023-54838328 of 
a/d kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Info:
www.podiaheemstede.nl.

Woensdag 5 oktober Sa-
menzangavond ‘Marialie-
deren’, Antonius en Pau-
luskerk, Sparrenlaan 9 Aer-
denhout. Mmv Jachthoorn-
korps ‘t Pannenland. V.a. 
19.15u. Nadien koffi e/thee 
met een Mariakaakje.          

Zaterdag 8 oktober zin-
gen de Haarlem Voices 
in de St Bavokerk Heren-
weg te Heemstede, 20.15u. 
Kaarten: 27,50 euro. Op 9 
oktober concert in Licht-
fabriek Haarlem, 15.00u. 
Minckelersweg 2. Info:
www.haarlemvoices.nl.

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

Zondag 2 oktober Open 
dag Fablo Tennishal, Mar-
celisvaartpad 11, Haarlem. 
12-17u. Div activiteiten, 
ook leuk voor kinderen. In-
fo: www.fablotennishal.nl.

Zaterdag 8 oktober in 
kader van Dag vd Duur-
zaamheid opening Kom in 
mijn Tuin, Groenendaalse 
bos, Herenweg 16 Heem-
stede. 10.00-14.00u. Pu-
bliek welkom.
www.kominmijntuin.com

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

Sportief
Donderdag 6 oktober 
‘Stiltewandeling’ op Vinke-

Meer info:
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m vrijdag 28 okto-
ber ‘Iconen & Symbolen’ 
van KZOD in de Waag en 
Kloostergangen (beide te 
Haarlem). Div kunstenaars.
Kijk voor meer informatie 
op www.kzod.nl.

T/m 30 oktober tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek Noord ‘Art en Plus 
meer dan kunst’. Actuele 
moderne kunst uit de af-
gelopen 50 jaar. O.a. graffi -
ti en pop art. Planetenlaan 
170, Haarlem. Gratis toe-
gang.
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie:
www.loppies.nl.

WIJ Heemstede
Woensdag 5 okto-
ber ‘Dag van de Ouderen’ 
WIJ Heemstede ism Loket 
Heemstede. Thema: Welzijn. 
organisatie-markt en hap-
je/drankje in Burgerzaal vh 
gemeentehuis va. 13.30u. 
Met muziek.

VRIJDAG 14 OKTOBER • CABARET/MUZIEK 

ELKE VIERVEIJZER
Om Te Janken Zo Mooi

ZATERDAG 15 OKTOBER • CABARET • TRY-OUT
SPEELMAN EN SPEELMAN
Het moet eruit

ZATERDAG 1 OKTOBER • MUZIEK 

LIZA FERSCHTMAN TRIO
Viool – Piano - Bariton

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 19,00

BINNENKORT O.A.:

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

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

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

VRIJDAG 21 OKTOBER • JAZZ
LOUIS!
What a wonderful world

ZATERDAG 29 OKTOBER • MUZIEK
NADJA FILTZER
100 jaar PIAF

DONDERDAG 6 OKTOBER • MUZIEK 
WILLEM BRONS & BERT NATTER
Pianomuziek en literatuur: het boek ‘Goldberg’ 
en de Goldbergvariaties van Bach
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 28 september 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Meld u aan bij Burgernet
- Boete voor foutparkeren

Drie duurzame dagen Heemstede
Op maandag 10 oktober is het de landelijke Dag 
van de Duurzaamheid. In Heemstede organiseren 
ondernemers, vrijwilligers, HeemSteeds Duurzamer 
en de gemeente Heemstede de Drie Duurzame 
Dagen in Heemstede. 

- Zaterdag 8 oktober:
 10.00 - 17.00 uur: duurzame route langs 

winkels, vrijwilligersorganisaties en duurzaam 
gerenoveerde woningen

 13.00 - 17.00 uur: duurzame markt
 19.30 - 23.00 uur: filmpremière ‘Down to Earth’
- Zondag 9 oktober 15.00-19.00 uur: 
 matinee film ‘Down to Earth’
- Maandag 10 oktober 19.30-22.00 uur: 
 Energiecafé, hoor alles over de nieuwe 

subsidieregeling verduurzamen woning, groen 
wonen en zonne-energie op het dak van een 
ander

Alle activiteiten vinden plaats in het Raadhuys , 
Raadhuisstraat 56a, Heemstede ( het pand tussen 
restaurant Tante Bep en de Pasta Box).
Volg de Facebookpagina Duurzaam Heemstede 
voor het laatste nieuws.

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

Doe mee aan onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad

Een aantal inwoners van Heemstede heeft de 
afgelopen weken een enquête ontvangen over 
hun koopgedrag. De komende weken worden nog 
enkele mensen per brief uitgenodigd. Ook als u 
geen uitnodiging hebt ontvangen kunt u meedoen 
via www.kso2016.nl. 
Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners 
van de Randstad boodschappen doen, winkelen 
en doelgericht aankopen doen en hoe tevreden 
ze zijn over de verschillende aankooplocaties. 
Deze informatie kan helpen bij het versterken en 
verbeteren van winkelvoorzieningen. Het is daarom 
van belang - voor gemeente èn winkeliers - dat 
zoveel mogelijk mensen in Heemstede de online 
vragenlijst invullen vóór 15 oktober 2016.
Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl en 
www.kso2016.nl.

Vergadering 
gemeenteraad 
29 september



Meld u aan bij Burgernet 
en maak Heemstede 
veiliger
Burgernet is een unieke samenwerking 
tussen burgers, gemeenten en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
vergroten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven. Burgernet 
wordt ingezet bij dringende zaken waarbij 
een duidelijk signalement beschikbaar is. 
Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval. 

Doe ook mee met Burgernet!
Op dit moment zijn er ruim 2700 
Burgernetdeelnemers in Heemstede. 
Help ook mee en word vandaag nog 
Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en 
meld u aan.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 83, het plaatsen van een inrijpoo-

rt, wabonummer 61179, ontvangen 9 september 
2016

- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 
wabonummer 62677, ontvangen 14 september 
2016

- Zandvoortselaan 177, het wijzigen van de voor-
gevel van een winkelpand, wabonummer 64255, 
ontvangen 16 september 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een dak-

kapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
55208, ontvangen 30 augustus 2016

- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van 2 overkap-
pingen, wabonummer 50233, ontvangen 27 juli 
2016 

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van de 

bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
verzonden 20 september 2016

- Zandvoortselaan 168, het vergroten van de zol-
derverdieping door het maken van een topge-
vel en aanpassen kapconstructie, wabonummer 
57267, verzonden 21 september 2016

- Dinkellaan 35, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 46755, ver-
zonden 23 september 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedures)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor één 

jeugdweekend per jaar op het complex van MHC-
Alliance, wabonummer 41731, verzonden 23 sep-
tember 2016 Een beroepschrift moet uiterlijk 10 
november 2016 worden ingediend.

- Achterweg 9A t/m 9H, brandveilig gebruik voor 
het gebouw de Uitkijk van SEIN, wabonummer 
36027, verzonden 23 september 2016. Een be-
roepschrift moet uiterlijk 10 oktober 2016 worden 
ingediend.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7D, in woongebouw Salem van SEIN: 

3 dagbestedingsruimtes creëren, wabonummer 
49641, ontvangen 26 juli 2016. U kan zienswijzen 
indienen tot en met 6 weken na publicatie, zie ‘In-
zien, reageren, bezwaar maken’.

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

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 6 oktober 2016 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur  bezwaren tegen de afwijzing van 
  verzoeken tot handhaving met 
  betrekking tot de door aanwonenden van 
  de Laan van Alverna geplaatste hekken 
  - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 5485607.

Verwijdering 
fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
 
Op het kruispunt Vondelkade-Zandvoortselaan:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden

Bij Te Winkelhof, ter hoogte van huisnummer 30:
- een zwarte damesfiets, merk Maxwell, met platte 

banden
- een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden 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 bovengenoemd fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
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 onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters 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 aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.

Boete voor foutparkeren in Indische wijk, 
Merlenhoven en Sportparklaan
Politie en handhavers van de gemeente 
Heemstede gaan de komende tijd weer extra 
letten op foutparkeren in de Indische wijk, op 
de Sportparklaan en de wijk Merlenhoven. Dit is 
nodig omdat hulpdiensten hinder ondervinden 
van verkeerd geparkeerde auto’s, zoals parkeren 
op hoeken van kruispunten, op trottoirs, buiten 
de parkeervakken en op zebrapaden. Door 
foutparkeren kan hulpverlening binnen deze wijken 
in gevaar komen.

In het afgelopen jaar hebben de politie en 
gemeentelijke handhavers ook al gewaarschuwd en 
bekeurd. Dit heeft onvoldoende geholpen, vandaar 
dat de actie nu intensiever wordt.
Staan auto’s verkeerd geparkeerd, dan volgt 
geen waarschuwing meer, maar wordt direct 

een bekeuring uitgeschreven. De boete voor 
dergelijke overtredingen bedraagt € 90 plus € 9 
administratiekosten. 

(Foto: De Stentor)



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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

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

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

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

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 
september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 

september 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos t.b.v. 
Ponytrack Heemstede

- Visie winkelcentra Heemstede

Hamerpunten:
- Vaststellen Nota Duurzaamheid 2016-2020
- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede
- Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-

Kennemerland / IJmond 2016-2020
- Welstandsnota 2016 en gemeentelijke 

bouwverordening

Overige agendapunten:
- Benoeming commissievoorzitters
- (gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 
september 2016

- Wat verder ter tafel komt

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

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Boot P.C. Hooftkade verwijderd
In onze publicatie van 7 september 2016 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- een naamloze donkere stalen boot met dekzeil, 

in de Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9 
op ligplaats PCH014

Bovengenoemd vaartuig is op 23 september 2016 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 

bij bureau Handhaving en het vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Zomerlaan 21
- 1 eik op de Algemene Begraafplaats , ter hoogte 

van Glipper Dreef 212
- 1 eik op de Algemene Begraafplaats , ter hoogte 

van Glipper Dreef 188
- 2 elzen, naast Coby Riemersmalaan 23
- 1 els, ter hoogte van Crayenestersingel 8-10
- 1 esdoorn, ter hoogte van Van de Spiegellaan 18
- 3 esdoorns, ter hoogte van Spoorzichtlaan 1, 11 

en 13
- 1 populier, ter hoogte van Spoorzichtlaan 14
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Spoorzichtlaan 1
- 1 wilg, op de hoek Spoorplein- Spoorzichtlaan
- 1 paardenkastanje, ter hoogte van 

Kohnstammlaan 12-14
- 1 linde, ter hoogte van Pieter Aertszlaan 11
- 1 es, ter hoogte van Strawinskylaan 43
- 1 populier en 1 eik op het Sweelinckplein
- 1 esdoorn op de Ravellaan naast de opgang naar 

het parkeerdek
- 1 es bij de jachthaven Spaarneborgh, bij het 

Heemsteeds Kanaal
- 1 iep, in het trottoir bij de Matthijs Vermeulenlaan
- 1 eik, ter hoogte van Eikenlaan 24
- 1 linde, ter hoogte van Jacob van Campenstraat 8
- 1 esdoorn, ter hoogte van Maaslaan 23
- 2 essen, ter hoogte van de Rijnlaan 59 t/m 69
- 1 paardenkastanje, ter hoogte van Rijnlaan 87
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Scheldelaan 20

- 1 paardenkastanje, ter hoogte van Linge 80
- 1 leilinde aan het Glipperpad
- 1 eik, ter hoogte van Willem Klooslaan 16
- 1 iep, ter hoogte van Kees van Lentsingel 13
Bovengenoemde bomen zijn dood, kwalitatief 
slecht of hebben zichtbare zwamaantastingen. Waar 
mogelijk worden bomen vervangen vóór april 2017.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 14 
dagen na publicatie van deze melding reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 023- 
548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
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