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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Milieudag geeft het Raadhuisplein 
Heemstede een heel ander aanzicht
Heemstede - Het was de 
bedoeling om de Heem-
steedse burgers kennis te la-
ten maken met al die zaken 
die het milieu helpen te ver-
beteren. Daartoe was er het 
een en ander uit de kast ge-
haald. Het hele plein voor het 
Raadhuis was zondag in-
gericht met stands. Biologi-
sche honing, informatie over 
het scheiden van afval en een 
heuse zitkamer op het gazon. 
Er was van alles te zien en 
te beleven. Op een podium 

speelde een band. Voor de 
kleintjes was er een enorm 
springkussen. De Dinkel-
hoeve stond klaar met verse 
melk en eieren. Twee steltlo-
pers betrokken de kinderen 
bij het ophalen van zwerfvuil. 
De inzet was vooral bedoeld 
om de burgers voor te lichten 
over de wijze waarop zij zelf 
kunnen bijdragen bewust af-
val te scheiden.
Wethouder Nieuwland was 
zeer te spreken over deze 
dag. Door het heerlijke nazo-

merweer was het zeker geen 
straf om er een uurtje rond 
te lopen, een kopje koffie te 
drinken, een ijsje te eten of 
een biologisch product aan 
te schaffen. De kosten van 
deze dag zijn gedragen door 
de rijksoverheid, dat voor dit 
soort zaken een mooi subsi-
diepotje heeft. Hierdoor kon 
de bijdrage van Heemstede 
beperkt blijven. Bezien wordt 
of het volgend jaar herhaald 
kan worden. 
Eric van Westerloo

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 €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!

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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Lustrum
‘Onbekend Heemstede’
Heemstede - Deze week hebben 
de Heemsteder en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) een lustrum te vieren.
Vijf jaar geleden, op 26 september 
2012, verscheen voor de eerste keer 
de rubriek ‘Onbekend Heemstede’ in 
de krant.
Toen werd – achteraf met vooruitziende blik - aandacht 
besteed aan Nova en Vetera, Nieuw en Oud, de toegangs-
poort tot de achtertuinen van de in 1914 aan de Berken-
laan gebouwde weduwenhuisjes, een prachtig complex 
van woningbouwvereniging ‘Berkenrode’. Nieuw en Oud 
is de rode draad gebleven in de rubriek.

Begonnen met de Indische buurt onderzoekt Harry 
Opheikens, vrijwilliger bij de HVHB, gestructureerd win-
kelstraat na winkelstraat en publiceert er iedere week 
over, tot groot plezier van de lezers. Met foto’s van de 
situatie vroeger en nu.  Op naar de volgende vijf jaar!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 1 oktober, 18.30u. 
In His Presence. Muzika-
le medew. Johan Bronsveld 
en vrienden.
Vooraf samen eten 17.30u.
(Info: 06 23 77 52 96).

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 1 oktober, 10u.
Pinksterkerk: ds. Jan C. 
Bos, Crèche (tot 4 jr), Kin-
der Anders-dienst (4-10 jr), 
Spiegeltent (10-12 jr) en 
De Kerk Draait Door (12-
15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 1 oktober om 10.00 
uur, Ds. P. Schalk uit Rijs-
wijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 1 oktober, 10.30 
uur, Eucharistieviering 
Bavofeest, Pastoor J-J van 
Peperstraten. Alle koren.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (34)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 1 oktober, 10u. 
Vg: mevrouw Ds. J. van 
Werkhoven-Romeijn (Aer-
denhout). Viering Heilig 
Avondmaal.

www.adventskerk.com

Vandaag wederom een com-
binatie van huisnummers: 
Raadhuisstraat 84, 86 en 88. 
De toenfoto komt uit een 
krantenartikel van 6 septem-
ber 1973 (J. van Schie). Het 
pand 86/88 is dan niet meer 
geschikt voor bewoning. Het 
onderschrift vermeldt dan 
ook dat negentien bewoners 
van de Raadhuisstraat de ge-
meenteraad een brief hebben 
geschreven tegen het uitblij-
ven van maatregelen tegen 
het bouwval Raadhuisstraat 
86/88. Het pand staat al ze-
ven jaar als ‘rotte plek’ tussen 
de moderne bebouwing.
Nummer 84 bestaat sinds de 
bouw van het nieuwe pand. 
De ingang daarvan zit op het 
Stapperspad. Voorheen is 
niet duidelijk of nummer 84 
bestaan heeft. In het nieuwe 
pand heeft eerst SWS Oilche-
micals gezeten en van 2012 
t/m 2016 ‘Peter Grajer make-

laars’. Thans staat het leeg.
Voor de sloop van het oude 
pandje 86/88 zat eind jaren 
20 Van Lent fi etsenmaker op 
nummer 88 (div. advertenties 
uit het Haarlems Dagblad), 
daarna sigarenhandel ‘Groe-
nendaal’ van Fred. Rot tot 
in de jaren 60 aldus de Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
en het adressenboek van 
Heemstede. Op nummer 86 
zat metselaar en aannemer 
S.P. Adriaanse tot begin jaren 
30. Na het overlijden van S.P. 
Adriaanse nam zijn weduwe 
het werk waar. Daarna is het 
overgenomen door schoon-
zoon J.J. Blauwhof, een gezin 
met vijf kinderen.
In 1974 is het huidige pand 
gebouwd met Ajewe Cam-
ping Sport als eerste winke-
lier en zij hebben er onge-
veer 20 jaar in gezeten. Ver-

volgens zat op 88 Indisch 
Restaurant Dapoer Mas en 
op nummer 86 Grandorama 
Keukens. Eind jaren 90 is dat 
overgegaan in ‘Keukengil-
de Schutter’. In die tijd zat op 
nummer 88 ‘De Interieurspe-
cialist’. Sinds 2010 zit ‘Home-
stede’ op nummer 86 en vier 
jaar geleden is nummer 88 er 
bij getrokken.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 23 september 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Luthermaand
Zondag 1 oktober, 10u: 
ds. Mirjam van Veen (v/h 
Weesp), Israëlzondag, Kin-
dercafé.

www.pkntrefpunt.nl

2017. Mocht u informatie of 
beeldmateriaal over de Raad-
huisstraat hebben dan kunt u 
terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 





Altijd al willen weten hoe het 
er in een asiel aan toe gaat? 
Op zoek naar een lieve huis-
genoot? Dan is dit het mo-
ment! Dierentehuis Kenne-
merland in Zandvoort orga-
niseert op zondag 1 oktober 
een Open Asieldag. Ieder-
een is op die dag van har-
te welkom om tussen 11.00 
en 16.00 uur een kijkje ach-
ter 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 waar-
onder imkerij Bee Happy en 

Tante Lies Brocante. De kin-
deren kunnen een speur-
tocht doen of als dier ge-
schminkt worden. Ook is er 
een grabbelton en een klei-
ne speelgoedbeurs. We heb-
ben ook dit jaar weer een lo-
terij met prachtige prijzen. 
En Jur Botter, de wethouder 
Dierenwelzijn van Haarlem, 
komt ons op die dag een 
handje helpen. Daarnaast 
hebben we ook aan de in-
wendige mens gedacht; 
er zijn poffertjes, soep van 
Fleur, heerlijke zelfgemaakt 
gebak en natuurlijk koffi e! 
Alle opbrengsten zijn voor 
de dieren in het asiel.
Viert u, net als Dierente-
huis Kennemerland, dit jaar 
ook uw vijftigste verjaar-
dag? Dan is er voor u gratis 
koffi e en gebak (legitimatie 
verplicht).
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 reserveren, 
er worden geen dieren ge-
plaatst. Hou onze facebook-
pagina in de gaten voor de 
laatste informatie over de 
open dag. U bent van har-
te welkom bij Dierentehuis 
Kennemerland, Keesom-
straat 5, Zandvoort, tussen 
11.00 en 16.00 uur. 

Dierentehuis
Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar.

Open dag Dierentehuis Kennemerland

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding 
viert 20-jarig bestaan op 5 oktober
Heemstede - Twintig jaar 
geleden introduceerde Brok-
king & Bokslag Uitvaartbege-
leiding als een van de eersten 
een nieuwe manier van wer-
ken in de uitvaartzorg. Waar 
het uitgangspunt eerst was 
‘wat hoort’, werd dat nu ‘wat 
wilt u’. Van afstandelijk naar 
persoonlijk, van sturend naar 
luisterend en begeleidend. 
Met als leidraad: steun geven 
vanuit het vertrouwen in de 
eigen kracht van ieder mens. 
Marry Brokking, Anne-Ma-
rie Bokslag en Corrie Koen-
derman begonnen twintig 
jaar geleden met deze bena-
dering en dat was toen een 
volstrekt nieuwe manier van 

met de dood omgaan. Ver-
nieuwend dus, en op die ma-
nier werkt Brokking & Bok-
slag nog steeds en heeft die 
bijgesteld en aangescherpt. 
Marry, Anne-Marie en Corrie 
hebben intussen het stokje 
overgedragen aan een nieu-
we generatie vrouwelijke uit-
vaartleiders. Een hecht team 
dat geïnspireerd een fami-
lie wil begeleiden en dit met 
warmte en betrokkenheid 
doet.
Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding is een suc-
ces geworden. Om ieder te 
bedanken die vertrouwen 
schonk aan Brokking & Bok-
slag wordt een samenkomst 

gehouden op donderdag 5 
oktober van 17.00 tot 19.00 
uur in het Afscheidshuis, He-
renweg 92 in Heemstede.
Marry Brokking vertelt dan 
over de geschiedenis van het 
bedrijf en Maya Stomp over 
haar pas uitgekomen boek 
‘Wij weduwen zijn een taai 
volkje’. Verder is er muziek, 
kunt u elkaar ontmoeten en 
het Afscheidshuis bekijken. 
Bij mooi wordt u ontvangen 
met een drankje en iets lek-
kers in de fraaie, sfeervolle 
tuin van het Afscheidshuis. 
Bij regen bieden de mooie 
ruimtes in het huis een goed 
alternatief. U bent van harte 
welkom!

Van de Spiegellaan viert feest
Heemstede - Afgelopen weekend was het nationale bu-
rendag. Voor de bewoners van de Van de Spiegellaan een 
goede reden om met een mooie bijdrage van het Oranje-
fonds een straatfeest te organiseren. Het was een zeer ge-
slaagd feest waar jong & oud samen kwamen. Sommi-
ge bewoners wonen er al meer dan dertig jaar, de langste 
zelfs sinds 1971 en de afgelopen drie jaar zijn er veel jon-
ge gezinnen bijgekomen. Al vroeg in de middag was de 
straat versierd en geheel autovrij. De kids, verkleed als El-
sa of Spider-Man, genoten van de stormbaan, skelte-
ren, fi etsen en de vele spelletjes op straat. Onder het genot 
van een drankje en een heerlijke barbecue met veel dank 
aan Albert Heijn van de Bleekersvaartweg en de culinaire
hoogstandjes van de Spiegellaners zelf, maakten buren uitge-
breider kennis met elkaar en werd er bijgekletst. De straatdj’s 
zorgden dat de voetjes van de ‘straatklinkers’ gingen. Pas na 
middernacht herinnerde alleen de versiering nog aan een 
topfeest. Deze burendag is zeker voor herhaling vatbaar!

Beeld: Photorepublic

Coaches en nieuwe inwoners 
vieren burendag bij KIMT
Heemstede - Afgelopen za-
terdag was het landelijke Bu-
rendag, een initiatief van het 
Oranjefonds met als the-
ma ‘Buurtmaaltijd’. Burendag 
is een jaarlijks terugkerend 
evenement op de 4e zaterdag 
in september. Samen met je 
buren gezellig samenkomen 
en iets goeds doen voor el-
kaar en de buurt. Kimt nodig-
de dit jaar taalcoaches uit om 
samen met nieuwe Neder-
landers een kijkje te komen 
nemen op Kom in mijn Tuin 
en een hapje mee te eten. 
De kinderen hebben vogel-

huisjes beschilderd en een 
speurtocht op de tuin gedaan 
en voor de volwassenen was 
er een rondwandeling geor-
ganiseerd in het Groenen-
daalse Bos. 
Gelukkig was het prachtig 
weer en waren de plekjes 
in de zon goed gevuld met
belangstellenden die een 
kopje thee of koffi e kregen 
aangeboden met - uiteraard 
- een stukje zelfgebakken 
cake. Al met al was het een 
geslaagde middag!
Meer info op:
www.kominmijntuin.com.

Jazz op zondag in
de 1ste Aanleg

Heemstede - Het nieuwe liveseizoen is voor café de 1e 
Aanleg nog maar nauwelijks begonnen of er staat al weer 
een topper in de bühne.
Op zondag 8 oktober speelt het Hoffman jazz-kwartet.
Het repertoire bestaat uit een mix van swingende com-
posities van onder andere de bekende jazzgitaristen Pat 
Martino en Philip Catherine en enkele meer melodieuze 
stukken. Een uitgelezen gelegenheid om de zondag door 
te brengen in dit fraaie monumentale café bij een goed 
glas en een heerlijk hapje.
De setting is akoestisch en het Hoffman kwartet speelt 
vanaf 17 uur.
Café de 1ste Aanleg brengt maandelijks 2 x live muziek. 
Akoestisch op de 2e zondag en versterkt op de laatste za-
terdag. De toegang is gratis.
Het café bevindt zich bij de brug op de hoek van de 
Kerklaan met de Raadhuisstraat.
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Loft Uitvaartbegeleiding present op
Open Dag Begraafplaats Herfstlaan
Heemstede - Op de Be-
graafplaats Herfstlaan is op 
zaterdag 7 oktober van 11.00 
tot 16.00 uur een open dag. 
Loft Uitvaartbegeleiding 
Heemstede geeft daar ook 
acte de présence. Goede ge-
legenheid voor u om kennis 
te maken met Colinda Veld-
man en Waling Westra, de 
drijvende krachten achter 
Loft Uitvaartbegeleiding.

Zij praten graag met u over 
de verschillende aspec-
ten rondom het leven en de 
dood. Over de kwaliteit bij le-
ven, oftewel het ontzorgen bij 
leven en/of tijdens de laat-
ste levensfase. En na over-
lijden: welke uitvaartmoge-
lijkheden zijn er tegenwoor-
dig? Wat zijn de mogelijkhe-
den? En de nazorg voor na-
bestaanden: over rouw, ver-
lies en nalatenschap.

Colinda en Waling: “Wij mer-
ken dat er een groeiende be-
hoefte is om de wensen voor, 
rondom en na de uitvaart 
goed vast te leggen.”
Het past in de trend die gaan-
de is in de uitvaartbranche. 
Colinda: “Steeds meer uit-
vaarten worden vormgege-
ven aan de hand van de spe-
cifieke wensen van de over-
ledene. Met respect en dui-
delijk voor de nabestaanden.”
Dit is de reden waarom Co-

linda en Waling het bewaar-
boekje Rustament hebben 
ontwikkeld. In dit bijzonder 
waardevolle boekje kunt u 
uw gedachten op papier zet-
ten over het afscheid van uw 
leven. Hoe dit past bij uw le-
venswijze, hoe u herinnerd 
wilt worden. Hoe mooi is het 
als u uw nabestaanden kunt 
ontzorgen door uw laatste 
wensen in dit boekje, uw ei-
gen Rustament op te schrij-
ven en te bewaren? Infor-
meer er gerust naar tijdens 
de Open Dag. 

Tevens worden de prachti-
ge producten van ‘Houtmet-
passie.nl’ getoond. Alles van 
mooi berkenhout gemaakt, 
bijvoorbeeld te gebruiken 
voor, tijdens en na de uit-
vaart. Van condoleanceboe-
ken, gedenkhartjes tot aan 
herinneringsbomen. Warm, 
puur, natuurlijk, sterk en 
duurzaam en van hoogwaar-
dige kwaliteit.

Meer informatie: www.loftuit-
vaartbegeleiding.nl en www.
houtmetpassie.nl, bij Colinda: 
06-20380224 en: info@lof-
tuitvaartbegeleiding.nl

Yoga Introductiecursus: moeiteloos 
bewegen naar diepe ontspanning
Heemstede - Ruim ander-
half miljoen Nederlanders 
rollen regelmatig hun yoga-
mat uit. Yogaleraar Robert 
Knol legt uit waarom. “We 
raken niet zozeer vermoeid 
door onze fysieke werkzaam-
heden. Het is onze menta-
le activiteit die dagelijks het 
meeste van onze energie op-
eist. Iedere gedachte is een 
impuls van energie. Wat veel 
mensen in hun leven missen 
is de simpele wijsheid hoe 
zij hun aandacht terug kun-
nen brengen naar hun eigen 
bron. Zelfs in een paar mi-
nuten tijd kunnen we ons-
zelf dan opladen en weer fris 
voelen. Zonder onze aan-
dacht naar binnen te richten 
is werkelijke rust bijna onmo-
gelijk.”

En steeds meer mensen lopen 
tegen de grens van hun ener-
gie op in een samenleving 
waarin eisen en complexiteit 
blijven toenemen en grenzen 
tussen werk en privé verva-
gen. Is yoga een uitweg? 
“Het is de kwaliteit van on-
ze rust die ons helpt her-
stellen. Hoe dieper we le-

ren ontspannen des te gro-
ter ons herstelvermogen. Yo-
ga brengt ons naar een zeld-
zame kwaliteit van rust en 
leert ons ontspannen te blij-
ven en meer moeiteloosheid 
te ervaren tijdens onze acti-
viteiten. Yoga helpt ons vrijer 
te blijven van stress en geeft 
ons de helderheid, de rust en 
het onderscheidingsvermo-
gen die we dagelijks nodig 
hebben.“

Kan iedereen yoga beoefenen?
“Ervaring heb je niet nodig. 
Wij zijn zo gewend om ons 
best te doen en actief te zijn. 
Authentieke yoga is geen 
sport of gymnastiek waar-
bij het gaat om iets te berei-
ken. Juist door niet je best te 
doen tijdens de oefeningen 
komen je gedachten tot rust. 
Authentieke yoga is moei-
teloos bewegen naar die-

pe ontspanning en brengt je 
naar een diepe rust waarin je 
jezelf in korte tijd oplaadt en 
weer compleet voelt.” 

Hoe kunnen mensen op toe-
gankelijke wijze kennismaken 
met yoga?
“We starten met een Yoga In-
troductiecursus bestaande 
uit 3 avonden van 20-21.30 
uur vanaf dinsdag 3 okto-
ber op een unieke en verstil-
de locatie in Zwaanshoek (op 
5 min van Heemstede) en op 
maandag 2 oktober op een 
prachtige locatie in Haarlem 
(omgeving Haarlemmerhout). 
Introductieprijs eenmalig 39,- 
euro (andere data en tijden 
in overleg). Meer informa-
tie: www.meesterschapinvi-
taliteit.nl. Of: info@meester-
schapinvitaliteit.nl,
tel. 06-41545335.

Heemstede – Het wandelbos Groenendaal herbergt een 
aantal vijvers. Op de foto ziet u de Waterdel (Rhododen-
dron vijver). Deze vijver is gelegen in een gebied waar in 
de 18e eeuw in het toenmalige duingebied elzen stonden.
Het was er toen blijkbaar al een vochtige plaats, de rho-
dodendrons die er om heen geplant zijn vormen een 
typisch kenmerk uit de landgoedperiode.
De vijver is aangelegd  in 1765 en als het voorjaar is, staat 
er een bloemenzee van bloeiende rhododendrons.
De vijver is verscholen achter een decor van heesters.
Voor auteur Harry Mulisch was het een ‘heilige vijver’. 
Een citaat: “Er was een plek waar alles anders was, de 
‘heilige vijver’, om hem te bereiken moest ik door een 
dichte haag manshoge rhododendrons worstelen die 
hem volledig omgaven..”                       (Info van ‘Librariana’).

Op zoek naar vijvers in 
historisch herfstbos
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Knutselen in 
de Molenwerf
Heemstede – Op woensdag 
4 oktober is de Knutselclub 
er weer! Voor kinderen van 

5 t/m 10 jaar. Iedere woens-
dag kunnen kinderen super-
leuke en originele kunstwer-
ken maken van klei, papier, 
hout en stof, die vaak te ma-
ken hebben met de jaarge-
tijden of de feestdagen. De 

knutselclub is van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: 5,- eu-
roper keer of een kaart voor 
5x kost 22,50. Graag uw kind 
aanmelden via 5483828.

Toneelgroep Vondel brengt 
‘Spotlight’ in De Luifel
Heemstede - Op zaterdag 7 
oktober speelt Toneelgroep 
Vondel in Theater de Luifel 
(Herenweg 96, Heemstede 
het stuk Spotlight. Aanvang 
is 20.30 uur.
Het is het tweede deel van het 
tweeluik ‘Achter het Doek’, dit 
deel werd wederom speciaal 
geschreven en geregisseerd 
door Bastiaan Toorenent ter 
gelegenheid van het 65-jari-
ge jubileum van Vondel.
Spotlight is een volledig op 

zichzelf staand verhaal, een 
komisch koningsdrama in 
een moderne setting.
Met herkenbare liedjes, live 
muziek, humoristische tek-
sten en na afloop een fees-
telijke receptie! Dit alles zal 
voor een gedenkwaardige 
avond zorgen voor jong en 
oud. Kaarten reserveren kan 
via: toneelgroepvondel@hot-
mail.com  of 06-23994117
Verdere info op: www.toneel-
groepvondelhaarlem.nl.
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Op 28 juni heeft mijn advocaat een brief inzake de positie 
van de inrit van de parkeergarage van de  Vomar gestuurd 
naar het college van B&W en de leden van de commissie 
Ruimte. In de bijlage van die brief is een verifi catie van de 
Quickscan 4 varianten Parkeergarage Vomar van mijn zij-
de opgenomen. Hieruit blijkt dat de conclusies niet over-
eenkomen met de uitkomsten van de onderzoeksresulta-
ten. Juist variant B met inrit P-garage op het binnenter-
rein aan de Eikenlaan, de keuze van Hoorne Vastgoed en 
het College, geeft meer verkeer op de Binnenweg en om-
ringende straten, in plaats van variant D met in- en uitrit op 
de Binnenweg: de keuze van Buurtgenot(en) Binnenweg 
Oost (BBO).
Ik heb deze verifi catie ook verwoord in een ingezonden 
brief in de Heemsteder van 28 juni j.l. Op 5 juli j.l. volgde van 
het college in de Heemsteder een reactie. Het College stelt 
dat in mijn reactie feitelijke onjuistheden zijn op genomen 
en is graag bereid deze omissies in september nader toe 
te lichten. Bij de behandeling van de brief in de raadscom-
missie Ruimte van 14 september gaf wethouder Nieuwland 
tot mijn verbijstering aan dat ik tot november moest wach-
ten, omdat hij de feitelijke onjuistheden pas zou toelichten 
bij de beantwoording van de 58 ingediende zienswijzen op 
het ontwerp bestemmingsplan. 
Wat feitelijk juist is, is mijn verifi catie van de Quickscan. Het 
College en de Raad kunnen mijn verifi catie ook zelf nare-
kenen. Op pagina 10 van de Quickscan staan de 10 straten 
rond de nieuwe garage met de huidige verkeersintensitei-
ten. Op daaropvolgende pagina’s wordt in een tabel per va-
riant de toename van de intensiteit, als gevolg van het extra 
verkeer dat de garage genereert (1400 auto’s per dag), op 
deze 10 straten weergegeven. U berekent nu de procen-
tuele toename per straat voor de varianten B en D en de-
ze vergelijkt u met mijn tabel, die u reeds in uw bezit heeft. 
Als u de conclusie met mij deelt, begrijpt u dat Hoorne 
Vastgoed en het College nu kiezen voor een ontsluiting van 
de garage van de Vomar, die onder meer een toename van 
verkeer geeft op de Binnenweg en omringende straten, an-
ders dan de voorkeurvariant van omwonenden.
Er is ook extra bewegwijzering nodig op de Binnenweg, Ju-
lianalaan en Eikenlaan want de inrit van de garage op het 
binnenterrein komt aan de Eikenlaan.
Omwonenden gaan meer geluidsoverlast ondervinden. 
Hoorne Vastgoed, het College en raadsleden worden uitge-
nodigd bij mij om te ervaren dat hun keuze de verkeerde is.
Arie Slagmolen, Heemstede.

Lijdensweg rond nieuwe Vomar 

Lezerspost

Lijdensweg rond nieuwe Vomar

Volendammer vishandel Molenaar al 25 jaar 
een begrip in Heemstede en ver daarbuiten
Heemstede - “De tijd is 
voorbij gevlogen”, zegt Jeanet 
Molenaar als ik haar spreek. 
Tussen het helpen van de vele 
klanten door wil ze best even 
tijd vrijmaken om iets over de 
zaak te vertellen. Echtgenoot 
John is kort op vakantie, dus 
rusten nu even alle taken op 
haar schouders.

Als je uit Volendam komt en 
al meer dan 30 jaar met de 
verkoop van vis je brood ver-
dient mag je jezelf best een 
specialist noemen. Dat weten 
de vele klanten ook, daarom 
gaat er geen moment voorbij 
of er staat wel iemand voor 
de luxe kraam in de Jan van 
Goyenstraat.
In de jaren 50 en 60 was er 

in de straat op nummer 35 al 
een Volendammer vishandel 
van de familie Bond. De ou-
de heer Bond zelf reed met 
een haringkar door Heem-
stede. Een neef stond in de 
winkel. Deze laatste raak-
te overspannen en de zaak 
werd gesloten. Jaren moest 
de Jan van Goyenstraat het 
doen zonder vishandel. Tot-
dat de heer Korving een kar 
mocht plaatsen voor de win-
kel van de toenmalige boek-
handel. Na zijn pensioen in 
1992 kocht de familie Mole-
naar de standplaats.

Nu, drie nieuwe verkoopwa-
gens later, staat er een mooie 
moderne wagen met alle fa-
ciliteiten, die nodig zijn om 

verse vis te koelen en bakken. 
Na 25 jaar iedere vrijdag en 
zaterdag op hun vertrouwde 
plek te staan, willen Jeanet 
en John dit samen met hun 
klanten vieren met een hapje, 
een drankje en een attentie. 
Zie hiervoor de advertentie
in deze krant. “Wij hebben 
zulke fi jne mensen getroffen 
in Heemstede, daarom ko-
men wij hier graag.
Wij komen in meerdere plaat-
sen, maar de Jan van Goyen-
straat en onze standplaats
in de Geleerdenwijk zijn echt 
top”, zegt Jeanet, terwijl er
alweer een klant staat te 
wachten op een maaltje ver-
se vis.

“Oh ja”, roept ze mij nog na. 
“Schrijf alsjeblieft dat wij on-
ze klanten hartelijk danken 
voor al weer 25 jaren van ver-
trouwen in ons en onze vis.” 
Eric van Westerloo

Grote drukte op doorgaans 
rustige Buitenplaats Leyduin
Regio - Het is op Buiten-
plaats Leyduin waarschijnlijk 
nog nooit zo druk én gezellig 

geweest. Tijdens het Moooi-
ste landschapsfestival afge-
lopen zondag genoot jong en 
oud van de natuur, het lekke-
re weer en de vele activitei-
ten. Boswachter Arjan Post-
ma omschreef het in zijn na-
tuurcollege: “Vroeger wa-
ren de buitenplaatsen alleen 
voor de rijken, nu mag ieder-
een hier komen genieten.” 
En velen deden dat. Opval-
lend was dat er veel mensen 
waren die de buitenplaats 
nog nooit bezocht hadden. 
Landschap Noord-Holland 
en hoofdsponsor provincie 
Noord-Holland zijn zeer te-
vreden met de goede op-
komst (ca. 3.000 mensen) en 
hopen dat bezoekers later te-
rug komen, bijvoorbeeld om 
er te wandelen
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Heemsteedse School 
van de 13

technieken KEN
Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie GSV Heemstede

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Heemstede – Prachtig weer was het zater-
dag. Gelukkig maar: de modeshows die win-
keliersvereniging Raadhuisstraat en Binnen-
weg organiseerden vonden tenslotte in de 
open lucht plaats. Voor de lingeriemodel-
len bleek de temperatuur zeer aangenaam 
en voor de dames die zich hadden gehuld in 
dikke winterjassen en –vesten was het even 
doorbijten. Ze waren letterlijk en figuurlijk 
goed gemutst en dat kon van alle catwalk-
dames en –heren worden gezegd. De twee 
shows die midden in het centrum van Heem-
stede werden gehouden, gaven een perfect 
beeld van de modetrends voor het komend 
seizoen. De ontwerpers van kleding, schoe-
nen en accessoires verzinnen elk seizoen 
toch weer bijzondere items. Natuurlijk wil je 
ook modern voor de dag komen, volgens de 
laatste trends en dan is het bezoeken van een 
modeshow natuurlijk een slim idee. Niet al-
leen konden bezoekers de nieuwste kleding-
lijnen bekijken maar ook uitkiezen bij welke 
winkel ze diezelfde middag nog (of op een la-
ter moment) naar binnen gaan. Niet elk type 
kleding beantwoordt immers je eigen smaak. 
De een houdt van sober en klassiek terwijl de 
ander juist opvallend in stof en kleur voor de 
dag wil komen. Op die verschillende smaken 
spelen ontwerpers handig in en dan kun je ze 
ook nog naar believen combineren, dus stoer 
gemixt met klassiek. Zo wordt een blousje 
nooit tuttig bij een stoere broek en mag je te-
genwoordig echt in plooirok met stoere gym-
pen in kekke sokken gestoken. 
Nuttig dus, een uurtje alle trends, tips en 
trucs aan je voorbij laten gaan. Naast herfst- 
en zomerkleding moest je goed letten op het 

schoeisel en op de juiste accessoires zoals 
tassen en brillen. Grote brillen zijn nog altijd 
in maar de ronde monturen winnen terrein. 
Op gebied van laarzen is het toch echt kort 
dat de klok slaat. Een enkele laars over de 
knie – het andere uiterste – is ook hip. Dan 
wel uiteraard onder een rok je of over een 
legging dan wel skinny jeans heen. De tail-
le is hoog en de gewatteerde jassen zijn nog 
altijd in. Ook voor heren trouwens. Wel wint 
wol aan terrein en dit sluit weer aan bij de 
nature-look. De nieuwste kapsels werden 
eveneens getoond. Het publiek zag een vrij 
gedurfde look waarin blond met roze pluk-
ken wedijverde. Liefhebbers van fijne linge-
rie keken hun ogen uit naar smaakvolle bh’s 
en broekjes die niet alleen in zwart maar ook 
in bordeaux en lindegroen over het plankiers 
kwamen. Overigens toch al een graag gezie-
ne tint dit seizoen: groen. Ook blauw en rood 
zijn erbij en vergeet niet voor geel te kiezen. 
Gewoon durven, nee, geen kanariegeel maar 
oker. Stap eens binnen in de modewinkels in 
het centrum. De winkeliers tonen u ook zon-
der show graag de allernieuwste modellen.
Joke van der Zee

Wervelende 
modeshow in Heemstede Centrum

Brocante fair bij
Landgoed Groenendaal

Heemstede – In het kader van het 100-jarig bestaan or-
ganiseert Landgoed Groenendaal Heemstede samen met 
Heerenlanden Events op zaterdag 30 september en zon-
dag 1 oktober een brocante fair. Circa 25 deelnemers zul-
len de bezoekers verrassen met hun mooiste schatten en 
vondsten uit zowel Frankrijk, België en Engeland.
De bezoekers kunnen heerlijk struinen in de Vermeerzaal, 
de Van Lennepzaal en op het mooie voorterras. Daarnaast 
kunnen ze genieten van een goed glas wijn en diverse 
gerechten in de sfeervolle serre van Landgoed Groenen-
daal. En dat is niet alles want, de eerste 500 bezoekers 
ontvangen een leuke attentie. Zaterdag 30 september is 
het evenement vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur te bezoe-
ken en zondag 1 oktober zijn te tijden van 11.00 uur tot 
16.00 uur.
De entreeprijs bedraagt 4,50 euro, inclusief een kopje 
koffie. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Dat 
geldt ook voor parkeren. Meer info op social media en 
www.landgoedgroenendaal.nl.
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Inspirerende Zuid-Amerikaanse muziek 
bij The Voice Company

Regio - De Misa Criolla is 
het bekendste werk van de 
Argentijnse componist Ariel 
Ramirez, die ook de kerst-
compositie Navidad Nuestra 
schreef. Projectkoor The Voi-
ce Company gaat beide stuk-
ken repeteren om op 10 de-
cember als kerstconcert uit 
te voeren in Haarlem. Daar-
bij wordt samengewerkt met 
een authentieke begelei-
dingsgroep, die oorspronke-
lijk afkomstig is uit Bolivia. 

Dirigent Robert Bakker heeft 
in het verleden de Misa Cri-
olla samen met de compo-
nist uitgevoerd in het Am-
sterdamse concertgebouw. 
In die periode heeft Ramirez 
hem geleerd hoe hij de Mi-
sa Criolla precies uitgevoerd 
wilde zien. Bakker is de eni-
ge Nederlandse dirigent die 
de uitvoeringspraktijk van 
de componist zelf beheerst 
en aan zijn eigen koorleden 
doorgeeft.
De komende maanden is 
daarom een unieke periode 
om actief als zanger(es) de-

ze inspirerende Zuid-Ameri-
kaanse muziek zelf te leren 
zingen. Extra speciaal is dat 
hiervoor geen speciale zang-
vereisten nodig zijn. The Voi-
ce Company wil graag een 
laagdrempelig koor blijven 
waar iedereen met plezier 
kan komen zingen, zelfs zon-
der ervaring. Ook wordt geen 
stemtest afgenomen. Van de 
aanwezige stemmen maakt 
Robert een geweldig klin-
kend en enthousiast zang-
koor, waarmee hij zelfs be-

roemde podia in New York 
heeft weten te halen. 
Dit nieuwe zangproject kent 
11 repetities op de maandag-
avond, steeds van 20.00 tot 
ca. 22.00 uur. Er wordt gere-
peteerd in de Adelbertuskerk 
aan de Rijksstraatweg hoek 
Zaanenstraat in Haarlem-
Noord. Wie eens vrijblijvend 
wil kennismaken, is van harte 
uitgenodigd de openingsre-
petitie op 2 oktober bij te wo-
nen. Meer info op:
www.thevoicecompany.org.

Dirigent Robert Bakker.

Nieuwe complete service van
A tot Z in boedelafwikkeling
Regio - Vanuit Kennemer-
land opereert Boedel Kenne-
merland sinds kort met een 
nieuwe complete formule in 
het gehele traject van boe-
delafwikkeling. Van advies 
en inventarisatie tot en met 
transport, verkoop en afwik-
keling. Alles in één hand.
De drijvende kracht achter 
Boedel Kennemerland is Jan-
Willem Königel met een rijke 
ervaring op het gebied van 
kunst en antiek, restauratie, 
taxatie en verkoop van boe-
dels.
Bij overlijden worden familie-
leden vaak onverwacht ge-
confronteerd met het op kor-
te termijn moeten leegha-
len van een woning. Boedel 
Kennemerland verzorgt des-
kundig en respectvol het ont-
ruimen van huis of apparte-
ment.
Op het gebied van kunst, an-
tiek en design heeft Boedel 
Kennemerland ook de kennis 
en expertise in huis om het 
beste verkoopresultaat te re-
aliseren. Eén van de experts 
is kunsthistorica Kati Wieg, 
die met 25 jaar ervaring in de 
kunstwereld de kunstmarkt 
goed kent. Bijzondere stuk-
ken worden beschreven en 
gedocumenteerd. Door mid-
del van een transparant sy-
steem kunnen consignatie-
gevers met een inlogcode
 op de website de status in-
zien van de ingebrachte boe-
delstukken.
Jan-Willem Königel: “Wij ver-
zorgen het complete boedel-
traject van A-Z. Van de kel-
der en de zolder tot en met 
de garage. Met zorg en aan-
dacht selecteren wij alle goe-
deren en kunst en antiek 
voor optimale verkoopresul-
taten. Veel van de goederen 
kunnen snel verkocht wor-
den door online verkoop”.
De service van Boedel Ken-
nemerland biedt ook uit-
komst bij verhuizing naar een 
kleinere woning, samen gaan 
wonen of overgang naar een 
verzorgingshuis. Vaak zijn er 
dan meubels en goederen 
overcompleet.
Bovendien ontbreekt meest-

al de tijd om zelf de verkoop 
te regelen. Zo gaat veel tijd 
zitten in het zoeken naar ge-
schikte kopers en het daad-
werkelijk onderhandelen 
over prijzen. Tenslotte moe-
ten er nog afspraken ge-
maakt worden over betaling, 
ophalen of bezorgen.

Van lijsten via interieurs
naar boedels
Van ambachtelijk lijstenma-
ker en restaurateur bij de 
toonaangevende lijstenma-
ker Paul Gehring in Amstel-
veen ontwikkelde hij zich tot 
adviseur in omlijstingen van 
17e -21e eeuwse schilderijen. 
In deze tijd ontwikkelde hij 
ook een goed oog voor kunst 
en met veel gevoel voor per-
fectie en speciale aandacht 
voor details in uitvoering wist 
hij een goede naam op te 
bouwen.
Met zijn gevoel voor styling 
ging hij daarna bij Menno 
Kroon aan de slag en werd 
al snel zijn rechterhand in 
interieur advies. Königel or-
ganiseerde hoogwaardige 
events voor onder meer het 
Scheepvaartmuseum en ver-
zorgde inrichtingen voor ho-
tels en particuliere woningen. 
Daarnaast gaf hij vorm en in-
houd aan het opzetten van 
een kunst-tak en gaf tevens 
kunstadvies van 19e eeuw tot 
heden.
Met zijn ruime ervaring 
neemt Jan-Willem Königel 
het vakgebied van boedels 
mee naar een nieuw niveau
door respectvolle ontruiming, 
deskundig advies op het ge-
bied kunst en antiek en on-
line verkoop te combineren.

Jan-Willem Königel.

Kom naar de kinderkledingbeurs
Heemstede - De tweede-
hands kinderkledingbeurs in 
de Jacobaschool heeft altijd 
een groot assortiment goe-
de kwaliteit kinderkleding, 
jassen, regenlaarsjes, sport-
schoenen enz. in alle maten 
voor hele leuke prijsjes!
Op zaterdag 30 september 
wordt deze beurs weer ge-
houden! Je bent welkom in 
de gymzaal van de Jacoba-
school, Lanckhorstlaan 9 
in Heemstede van 11.00 tot 
12.30 uur. 

Natuurlijk kun je zelf ook in-
brengen. Dat kan op vrijdag 
29 september tussen 20.00 
en 22.00 uur.
Wil je zelf kleding inbrengen 
stuur dan een mailtje naar: 
kledingbeursjacoba@telfort.nl.

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

Wat nou als 
je alles durft?
Regio - Op zondag 1 ok-
tober houdt Carmen de 
Haan de verhaallezing: 
Wat nou als je alles durft?
U gaat afrekenen met 12 
ineffectieve overtuigingen.

Je weet dat je meer kunt, 
maar je blokkeert steeds. 
Jezelf telkens in de luren 
leggen door zenuwen niet 
de baas te zijn, of laat je 
wéér te laten manipuleren 
door die ene bullebak. Er 
zijn tig redenen op te noe-
men waarom je je niet zo 
gedraagt zoals je zou wil-
len. Maar altijd zijn ze ge-
baseerd op een (of meer-
dere) van de 12 negatie-
ve overtuigingen uit de 
RET, (rationele effectivi-
teitstraining), een metho-
de om af te rekenen met 
ongewenst gedrag en on-
gewenste emoties. Helder 
en duidelijk. 

St. Raphaël kerkje, Popel-
laan 1 te Bloemendaal. 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
Bijdrage: 9,- euro incl. kof-
fie/thee, schrijfgerei.

Reserveren is niet nodig, 
je bent van harte welkom.
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Derde kwaliteitszegel op rij 
voor Conservatorium Haarlem
Regio – Met 90 punten is 
Conservatorium Haarlem van 
Hogeschool Inholland voor 
de derde keer op rij beloond 
met de speciale kwaliteitsze-
gel ‘Topopleiding 2018’ in de 
vandaag gepubliceerde Keu-
zegids HBO 2018. De oplei-
ding is daarmee de beste 
muziekopleiding van Neder-
land en “the place to be voor 
studenten met popambities”, 
aldus de Keuzegids.

“De voorbereiding op het 
muzikantenvak is nergens 
beter dan hier en studenten 
genieten van de mooie facili-
teiten”, aldus het enthousias-
te oordeel in de gids. De stu-
denten zijn daarnaast zeer 
positief over het feit dat er 
naast aandacht voor het be-
roep voldoende aandacht is 
voor algemene vaardighe-
den, zoals kritisch lezen, ana-
lytisch denken en conclusies 
onderbouwen.

“Ik ben trots dat de kwaliteit 
van het onderwijs, de docen-

ten en de faciliteiten al jaren 
zo goed gewaardeerd wor-
den”, zegt Richard Zijlma, ar-
tistiek leider van Conserva-
torium Haarlem. “We doen 
veel extra projecten en acti-
viteiten, ook buiten school en 
zelfs internationaal. Studen-
ten waarderen dat.”

Ook de Inholland-opleidin-
gen Technische Informatica 
in Alkmaar en Verloskunde in 
Amsterdam krijgen de speci-
ale kwaliteitszegel Topoplei-
ding 2018. In de ranglijst van 
‘grote hogescholen’ is Hoge-
school Inholland een plaats 
gestegen. In de algemene 
ranking staat Avans net als 
vorig jaar bovenaan met een 
score van 69. Hogeschool In-
holland is gestegen van 52,5 
naar 53 en daarmee na jaren 
van de laatste plaats af en op 
gelijk niveau met Hogeschool 
Utrecht en Hogeschool Rot-
terdam. De Keuzegids schrijft 
dat diverse opleidingen van 
Inholland “het langzaamaan 
beter doen”.

Heemstede - Meer dan 35 
jaar hebben de bewoners uit 
de omgeving moeten wach-
ten op een speelvoorzie-
ning voor de buurtkinderen. 
Ooit stonden er in de buurt 
twee ‘wipkippen’. Met regel-
maat vroegen bewoners om 
een speelplekje voor de kin-
deren. Dan werd het weer te 
gevaarlijk geacht, dan weer 
maakten bewoners bezwaar 

tegen een speelplek na-
bij hun huizen. Drie jaar ge-
leden werd de straat voor-
zien van een nieuw riool en 
bestrating. Dit was de aan-
leiding voor Guus Boers om, 
samen met een viertal an-
deren buurtbewoners, maar 
weer eens met de gemeente 
te gaan praten. Nu vonden ze 
wel gehoor. Een eerste loca-
tie werd door de naaste bu-

ren geblokkeerd. Aan de Dr. 
Schaepmanlaan speelde dat 
niet. De bewoners daar kon-
den zich prima vinden in de 
gekozen plek aan het wa-
ter. Nu, na jaren van over-
leg en planning, staat er een 
bijzonder object. Een houten 
schip waar in en op de jeugd 
uit de buurt zich kan verma-
ken. Omdat de locatie naast 
de ringvaart ligt is de keuze 

voor een schip wel heel toe-
passelijk. Met wat passen 
en meten kon het schip met 
klimrek, glijbaan en een voor-
onder worden geplaatst. He-
laas schitterde de gemeente 
door afwezigheid. Zelfs een 
ambtenaar kon er niet af om 
het gevaarte officieel te ope-
nen. Met het aftellen van vijf 

naar één deden de kinderen 
en hun ouders het dan maar 
zelf. De kinderen zal het worst 
zijn of er een of andere dame 
of heer uit de gemeentelijke 
burcht komt. Zij spelen lekker 
verder. De aanhouder wint 
zegt het spreekwoord. Dat is 
hier zeker van toerpassing. 
Eric van Westerloo

Buurtkinderen openen zelf nieuw speeltoestel in dr. Schaepmanlaan

Drie uur controleren: 18 drankrijders
Bloemendaal/Overveen/
Zandvoort - De politie con-
troleerde van zondagavond 
van 22.40 tot 1.30 uur op de 
de Zeeweg in Overveen en 
op de Boulevard Barnaart in 
Zandvoort.

In totaal werden binnen drie 

uur tijd 320 blaastesten af-
genomen door de verkeers-
politie en 18 weggebruikers 
bleken onder invloed van al-
cohol te rijden. Tegen al-
le drankrijders werd proces-
verbaal opgemaakt. Twee van 
hen waren niet in staat of 
weigerden een goede adem-

analysetest af te leggen: bij 
hen werd een bloedproef af-
genomen. 
Vier van deze 18 drankrij-
ders (waarvan 3 beginnend 
bestuurders) bleken zo ern-
stig onder invloed van alco-
hol, dat de politie direct hun 
rijbewijs invorderde.
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Dixiemuziek 
in ‘t Hemeltje
Regio - Cafe ‘t Hemel-
tje Bloemendaal aan de 
Bloemendaalseweg 102, 
organiseert zondag 1 ok-
tober een optreden van 
de ‘Dixie Six All Stars’. De 
band speelt van 14.30 tot 
17.30 uur, vrij entree. Meer 
weten? Kijk op:
www.bloemendaaljazz.nl.

De Dixie Six All Stars, op-
gericht in 2015, heeft 
haar roots in de befaam-
de Dickıs Dixie Six Band. 
De band speelt een mix 
van de goede, oude Dixie-
landmuziek en New Or-
leans jazz, maar ook de 
swing uit de dertiger jaren 
van de vorige eeuw. Alles 
gebracht met een aanste-
kelijk enthousiasme   want 
het band-motto is: it donıt 
mean a thing if it ain’t got 
that swing!

Stichting MÉT zoekt
auditanten voor ‘Grand Hotel’
Regio - Op 5, 6 en 7 oktober 2018 zal Stichting MÉT in 
Theater de Meerse de musical ‘Grand Hotel’ op de plan-
ken zetten. In november 2017 worden hiervoor audities 
gehouden. Zie jij jezelf in deze productie en wil je in aan-
merking komen voor een rol of een plek in het ensemble? 
Meld je dan aan via casting@passievoortheater.nl.

Bij ‘Grand Hotel’ bevinden we ons in 1928 in Berlijn, de 
roerige jaren 20 zijn nog gaande. De gouden tijd, één jaar 
voor de grote beurskrach. Gasten komen en gaan in het 
luxe Grand Hotel. Hier ontmoeten we een gemêleerd ge-
zelschap.

Zo maken we kennis met een charmante jonge baron die 
blut is, een wereldberoemde prima ballerina, een kolonel 
met een oorlogswond en nog veel meer excentrieke gas-
ten. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het personeel dat 
het niet makkelijk heeft met deze gasten, om over hun ei-
gen problemen nog maar niet te spreken.
Niets is wat het lijkt in ‘Grand Hotel’. Deze musical ken-
merkt zich door komedie, tragedie, glitter en realisme en 
is interessant en uitdagend om in mee te spelen, zingen 
en dansen.

Zie: www.passievoortheater.nl voor meer informatie of 
kijk op Facebook.

Opfriscursus voor oudere automobilist
Regio - Veilig Verkeer Ne-
derland, afdeling Haarlem, 
organiseert een opfriscursus 
rijvaardigheid voor de oudere 
automobilist. De cursus be-
staat uit een theoriemiddag 
op donderdag 19 oktober 
(reservedatum donderdag 
26 oktober). De rijtest vindt 
plaats in de eigen auto on-
der begeleiding van een er-
kende rij-instructeur op vrij-
dag 10 november.
Het rijbewijs staat niet ter 
discussie, het gaat om verbe-

terpunten op het gebied van 
uw rijvaardigheid.

De theoriemiddag wordt ver-
zorgd door Bovag Rijschool 
Animo nr 1, Steenbokstraat 
37 te Haarlem-Noord in het 
gebouw van de rijschool.
De rijvaardigheidstest ge-
beurt vanaf het gebouw van 
de R.K. Parochie Schoten, 
Lingestraat 1 te Haarlem-
Noord.
Beter Horen en Paul Luyf Op-
tiek hebben hun medewer-

king toegezegd voor een ge-
hoor- en ogentest voor de-
genen die daar behoefte aan 
hebben.
Kosten voor theorie en prak-
tijk samen zijn 35,- euro.

Aanmelding het liefst per e-
mail: opfrisvvnhaarlem2017@
gmail.com.
Telefonische informatie bij 
Evert Holterman, voorzit-
ter Veilig Verkeer Nederland, 
Haarlem e.o., 06-53348993 of 
023-5848378.
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Museum enVluchtelingenWerk trekken 
samen op tijdens Maand van de Geschiedenis
Regio – In het kader van de 
Maand van de Geschiede-
nis ontvangen Haarlemmer-
meermuseum De Cruquius 
en VluchtelingenWerk West 
en Midden-Nederland geza-
menlijk de taalcoaches van 
VluchtelingenWerk in het 
museum. In oktober kunnen 
de taalcoaches samen met 
hun anderstalige taalmaatjes, 
o.a. voormalig vluchtelingen, 
de tentoonstelling Pioniers in 
de Polder in Historisch Mu-
seum bezoeken. Ook zullen 
enkele voormalige vluchte-
lingen in de maand oktober 
als gastspreker aanschui-
ven bij de Verhalentafelse-
rie in Historisch Museum. 
Met dit project in de Maand 
van de Geschiedenis onder-
steunen VluchtelingenWerk 
Nederland en Haarlemmer-
meermuseum de Cruquius 
de kennismaking van nieuwe 
bewoners met de geschiede-
nis, cultuur en bewoners van 
Haarlemmermeer.
In de tentoonstelling Pioniers 
in de Polder, maakt men ken-

nis met de eerste bewoners 
van de polder tussen 1852 
en 1870 en de hedendaag-
se nieuwkomers, voormalig 
vluchtelingen, van Haarlem-
mermeer. Er zijn interviews 
met vluchtelingen te zien en 
er zijn verhalen te beluisteren 
van oude pioniers en nieuw-
komers over hun reis naar de 
polder en wensen voor de 
toekomst. Ter voorbereiding 
op het bezoek in de Maand 
van de geschiedenis krijgen 

de taalcoaches een toelich-
ting op de tentoonstelling en 
een workshop door Taal op 
Maat.
Tijdens de Verhalentafel in 
Historisch Museum onder 
leiding van Sybil van Dam 
worden persoonlijke verhalen 
over de geschiedenis van de 
polder besproken. Door gast-
sprekers, voormalig vluchte-
lingen, uit te nodigen wor-
den de verhalen over het le-
ven in Haarlemmermeer uit-
gebreid met een ander per-
spectief. De verhalentafels 
zijn op dinsdag tussen 10 en 
12 uur. Gratis toegang, aan-
melden is niet nodig. 
Pioniers in de Polder, nog te 
zien tot 15 januari 2018, wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van J.C. Ruig-
rok Stichting en Vluchtelin-
genWerk Nederland. U vindt 
het Historisch Museum aan 
de Bosweg 17 in Hoofddorp, 
naast Clausen het Marriott 
Courtyard Hotel.
Voor meer info, zie: www.
haarlemmermeermuseum.nl.

Bijeenkomst: 
Dementie en 
de huisarts

Regio - Als er vermoe-
dens zijn van geheugen-
problemen is de huisarts 
de eerste om ze te bespre-
ken. Wat kan en mag er 
van de huisarts verwacht 
worden? Dat is het the-
ma van komend Alzhei-
mer Café Haarlem.
Voor dit onderwerp is 
huisarts Mariët Heinsdijk 
aanwezig om uitleg te ge-
ven en vragen te beant-
woorden wat er gedaan 
kan worden voor iemand 
met dementie en de man-
telzorger.
2 oktober; Alzheimer Ca-
fé in Trefpunt ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruijnstraat 
60 (hoek Westergracht), 
Haarlem, aanvang 19.30 
uur; toegang gratis.

Trefpuntcafé 
over ‘Protest en 
propaganda’
Regio - Vrijdag 6 oktober 
is de eerste avond van een 
nieuw seizoen Trefpuntca-
fé in Bennebroek. De schijn-
werper wordt ditmaal gezet 
op Luther die 500 jaar gele-
den de Reformatie inluidde. 
Lydia Vroegindeweij werpt 
een bijzonder licht op de fi-
guur van Maarten Luther en 
zijn tijd door te kijken naar de 
liederen die hij geschreven 
heeft. Waren het protestlie-
deren of was het propagan-
da? Behalve geschreven tek-
sten speelden ook cartoons – 
toen al - een rol. En dat was 
allemaal mogelijk dankzij de 
uitvinding van de boekdruk-
kunst. Lydia Vroegindeweij is 
uitgever en theoloog, heeft 
iets met orgels en werkt aan 
een proefschrift over Troost 
bij Luther en Bach. U bent 
welkom aan het Akonieten-
plein 1 te Bennebroek. Toe-
gang gratis. Inloop vanaf 
20.00 uur.

Puzzelruilbeurs
Regio - Houdt u van leg-puz-
zelen, maar wilt u niet steeds 
(voor veel geld) nieuwe puz-
zels aanschaffen? Heeft u 
thuis kasten vol met puzzels? 
Kom naar de puzzelruilbeurs 
op woensdag 11 oktober in 
het grand café van Sint Ja-
cob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1 te Haarlem. De beurs 
duurt van 14.00 tot 15.30 uur 
en voor deelname wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de bewoners 
van Jacob in de Hout.
Info: 023-8927900.

Aandacht voor kindgevangenen’
Regio - Sterre, Eline, Kevin en Martin van 
het Coornhert Lyceum zijn bezig met een 
project op school, voeren campagne voor 
‘Free Child’. Iedere dag worden duizenden 
kinderen onterecht gestraft. Ze worden op-
gepakt, vaak zonder dat ze iets hebben mis-
daan, en zonder te weten waarvan ze wor-
den beschuldigd. De werkelijke daders lo-
pen soms zelfs nog vrij rond. Dit is deels de 

oorzaak van een corrupte politie en regering 
en een slecht rechtssysteem in diverse lan-
den.
Dit komt voor in ontwikkelingslanden. “Dit 
moet stoppen”, zo vindt het viertal en daar-
om vragen de studenten aandacht en plei-
ten voor bewustwording voor deze ‘kindge-
vangenen’, want deze kinderen zouden vrij 
moeten zijn!

Blazersklas: spelplezier staat voorop
Regio - Het Haarlems Sym-
fonisch Blaasorkest heeft 
sinds enkele jaren een eigen 
leerlingenorkest. Deze Bla-
zersklas startte aanvankelijk 
als het Koperensemble, maar 
staat inmiddels open voor 
álle blazers en melodische 
slagwerkers. Nieuwe deelne-
mers zijn van harte welkom.
Speel je dwarsfluit of klari-
net en kun je van blad spe-
len, dan verwelkomen we je 
graag. Dat geldt net zo goed 
voor trompettisten, trombo-
nisten, saxofonisten en slag-
werkers. Het leerlingenor-
kest kan als opstapje dienen 
tot het grote orkest, maar dat 
hoeft niet. Het spelplezier 
staat voorop, en leeftijd doet 
niet ter zake. Onder deskun-
dige leiding speel je iedere 
dinsdag van 18.30 tot 19.30 
uur in Belcanto, Suriname-
weg 2 in Haarlem. Het Haar-

lems Symfonisch Blaasor-
kest bestaat meer dan zestig 
jaar. Begonnen als harmonie-
korps en looporkest op feest-
dagen werd de koers op een 
gegeven moment verlegd 
naar een symfonisch blaas-
orkest met een klassieke ori-

entatie. Het orkest staat sinds 
2014 onder leiding van Tho-
mas Lowe. 
Meer info over kosten en in-
schrijving Blazersklas: Ful-
bert Nijpels, 06–13045675. 
Kijk ook eens op:
www.hasbo.nl.

Kust van 
Z-Kennemerland 
belangrijke plek 

vogeltrek
Regio - In de eerste helft van 
oktober is de piek van de vo-
geltrek. Indrukwekkende 
aantallen zijn onderweg van 
het noorden naar het war-
me zuiden. De kust van Zuid-
Kennemerland ligt midden in 
het parcours van de belang-
rijkste trekroute.
De uitzichttoren op ’t Kop-
je biedt een spectaculair pa-
norama over de regio. In de-
ze tijd van het jaar vliegt er in 
de vroege uurtjes een horde 
aan vogels over en langs de 
toren. Zondag 1 oktober tus-
sen 8.00 en 11.00 uur is er op 
‘t Kopje gelegenheid om van 
dit herfstverschijnsel te ge-
nieten onder leiding van een 
IVN-natuurgids. Op de toren 
geeft een IVN-gids voor tekst 
en uitleg over dit natuurfeno-
meen. De Koningin Wilhelmi-
natoren, op ’t Kopje van Bloe-
mendaal, ligt aan de Hoge 
Duin en Daalseweg. Reser-
veren voor deze boeiende ex-
cursie is niet verplicht. Infor-
matie op www.ivn.nl.
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Marlous Jutte-Verkerk en Tom Bulters 
sterkste van Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - In de hoogste 
categorie werden Marlous 
Jutte-Verkerk en Tom Bulters 
op overtuigende wijze club-
kampioen van TV Merlen-
hove. 

Marlous Jutte-Verkerk was 
met haar 2,2 ranking de to-
renhoge favoriet voor de ti-
tel. In de fi nale bood Iris Har-
rewijn in de eerste set goed 
weerstand, in de tweede set 
was Marlous echter opper-
machtig en won de partij uit-
eindelijk met 6-4; 6-0.
Bij de heren lagen de ran-
kings dichter bij elkaar. In 
de halve fi nale rekende Tom 
Bultersin een twee uur du-
rende partij af met de als eer-
ste geplaatste Stefan Imanse 
(6-4; 6-4). In de fi nale kwam 
hij Rogier Beenders tegen 
die hem op het Open Draijer 
Bouw toernooi in juli dit jaar 
nog klopte. Dit keer liet Tom 
er geen gras over groeien en 
won de eerste set overtui-

gend. In de tweede set her-
pakte Rogier zich maar moest 
toch de set, en de partijwinst, 
aan Tom overlaten (6-2; 7-5).
Bij het enkelspel van de jon-

gens t/m 17 jaar werd Olivier 
Smit kampioen. Bij de meis-
jes t/m 17 jaar ging Femke 
Hofkamp met de eer strijken.

De clubkampioenschappen 
werden gespeeld in 25 ca-
tegorieën en de organisatie 
daarvan vroeg dit jaar extra 
inzet door de vele regenbui-
en. Wedstrijdleiders Iris Har-
rewijn en Michelle Hoogen-
stein hadden, door het slech-
te weer, niet twee maar vier 
weekends in september no-
dig om de clubkampioen-
schappen af te ronden. “Met 
fl ink wat gepuzzel, e-mailen, 
bellen en de medewerking 
van de deelnemers hebben 
wij het tot een goed einde 
weten te brengen” zegt toer-
nooileider Michelle. Collega 
Iris merkt op: “De clubkam-
pioenschappen zijn bij TVM 
op de baan altijd een serieu-
ze zaak maar buiten de baan 
gaat het bij iedereen om de 
gezelligheid.”  

Tom Bulters en Marlous Jutte-
Verkerk en aankomend ten-
nistalentjes.

RCH laat zich tegen Terrasvogels 
de kaas van het brood eten
Heemstede - Na 90 minuten 
voetballen, onder een heerlijk 
zonnetje, bleef RCH met lege 
handen achter 1-2. RCH be-
gon de wedstrijd goed door 
Terrasvogels direct onder 
druk te zetten. De combina-
ties liepen goed. Er ontston-
den mogelijkheden, al bleven 
de echte opgelegde kansen 
uit. RCH ontbeert een afma-
ker of aansluiten middenvel-
ders. Het spel tot in het straf-
schopgebied van de tegen-
stander is goed, maar dan. 
Wie geeft dan het beslissen-
de zetje aan de bal? Terras-
vogels deed het op dat punt 
beter. Het duurde wel tot de 
21e minuut voordat zij een 
eerste doelpoging waagden. 
Louis Rombouts zag even la-
ten zijn kans schoon om uit 
te halen met resultaat (0-1). 
RCH kwam al snel op gelijke 
hoogte. De gevaarlijkste aan-
vallen aan de kant van RCH 
Urwin IJssel trok de bal voor 
het doel. Spits Mike van der 
Raad, in duel met Tim van 
Klink, passeerde de doelman 
(1-1). IJssel kreeg opnieuw 
een kans toen hij alleen op 
doelman Moerman afkwam. 
De keeper trok aan het lang-
ste eind ten koste van een 
corner. 
Gaandeweg kwam Terrasvo-
gels beter in hun spel. Met 
snelle uitvallen probeerde zij 
RCH te verschalken. Willem 

de Wijze dwong RCH doel-
man Snijders tot een fantas-
tische redding. Net voor de 
kruising van paal en lat kon 
hij met een zweefduik een 
doelpunt voorkomen. Vrij-
wel direct na de pauze kwam 
de eindstand al op het sco-
rebord. Stephan Clarenburg 
werkte een voorzet achter 
doelman Snijders. RCH zet-
te aan en nam achterin risi-
co’s door één op één te gaan 
spelen. Dat gaf de aanvallers 
van Terrasvogels ruimte, waar 
zij vervolgens weinig van pro-
fi teerden. Herhaaldelijk vlag-
de de grensrechter van Ter-
rasvogels voor buitenspel. 
Scheidsrechter, de alom be-
kende opiniepeiler Mauri-
ce de Hond, nam de vlag-

signalen consequent over, 
al waren er discutabele be-
oordelingen bij. De 70 jari-
ge De Hond kan het allemaal 
niet meer belopen, dus moet 
hij wel afgaan op de man-
nen aan de zijlijn. RCH kwam 
tot een schot op de paal en 
een kopbal van IJssel die net 
over het doel verdween. Hoe-
wel RCH er dit seizoen ster-
ker op lijkt geworden gaat 
er toch teveel fout en wordt 
een goaltjesdief gemist. Ter-
rasvogels was deze wedstrijd 
veel effectiever dan RCH. 
Aanstaande zondag 1 okto-
ber de derby HBC- RCH. Een 
speciaal gevecht waar beide 
teams en de supporters naar 
uitkijken. 
Eric van Westerloo

HBC G1- Hellas Sport G:3-0 
Oude bekenden
Heemstede - De KNVB heeft de 
zomer gebruikt om na te denken 
over de indeling, en zo is HBC G1 
nu gepromoveerd naar de 2e klas-
se. Samen met een aantal oude be-
kenden overigens. Dat bleek al direct 
bij de eerste wedstrijd van afgelopen 
weekend, want HBC G1 mocht het spits afbijten tegen
Hellas Sport G1. 

Weliswaar hebben 3 spelers het voetbal vaarwel gezegd 
(ja, nieuwe spelers zijn welkom), maar de basis is geluk-
kig dezelfde gebleven. Zo kon HBC op de vertrouwde wij-
ze blijven spelen. Vanuit een gesloten verdediging de aan-
val zoeken. Op het mooie, en heerlijk zonnige complex in 
Heemstede, begon HBC dan ook voortvarend. Er ontspon 
zich een boeiende strijd, waarbij HBC de bovenhand voer-
de. De verdedigers, Maarten, Denzel, Martijn en Liban had-
den alles onder controle. Steeds weer werden de midden-
velders, Jeroen, Davy, Thomas en Gert-Jan aan het werk 
gezet. De vaste spits van HBC, Arjen, stond op zijn ver-
trouwde penaltystip te loeren op zijn kans. Nog voor de rust 
was het raak. 1-0.
De spanning die de wat mindere ervaring met de tegen-
stander meebracht was door de nieuwe coach George op 
een goede manier omgezet naar de broodnodige wed-
strijdspanning. Ook in de 2e helft had HBC het beste van 
het spel. Geconcentreerd werd de wedstrijd uitgespeeld. 
Keeper Sebastiaan kwam geen moment echt in gevaar. 
Ook al omdat Hellas Sport meer en meer tegen zichzelf 
begon te spelen en te praten. De onhebbelijkheden wer-
den gelukkig nooit op de spits gedreven. Intussen wist Arj-
en zijn hattrick weer te maken. Verder waren er nog goe-
de pogingen van vooral Martijn en Thomas, maar die had-
den niet het gewenste resultaat. Als eindstand kon daarom 
3-0 genoteerd worden.

Een goed begin is het halve werk. En als HBC zo als team 
blijft spelen, dan wordt het weer een mooi seizoen!
Leo Holdorp

kenden overigens. Dat bleek al direct 

Maartje van Weegen met
Hexagon Ensemble in Heemstede
Heemstede - Maartje van Weegen is de verteller bij de 
familievoorstelling van het Hexagon Ensemble, getiteld 
Dagboek van een Cello. Deze voorstelling vindt plaats 
op zondag 1 oktober in de Oude Kerk op het Wilhelmin-
aplein, om 15.00 uur. De voorstelling gaat over de reis 
van een cello gebouwd rond het jaar 1660. De reis gaat 
door de tijd en door Europa. Het verhaal is spannend en 
leerzaam voor jong en oud en voert langs een zingende 
minstreel, een boom die ervan droomt om muziek te ma-
ken en de beroemde instrumentbouwer Stradivari die uit 
het hart van de boom de ziel van een nieuwe cello zaagt. 
De cello wil graag de echte mensenwereld en de emotie 
die de mensen in hun muziek leggen leren begrijpen. Zo 
begint een eeuwenlange ontdekkingsreis…
Het Hexagon Ensemble bestaat uit topmusici op 
fl uit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano. Maartje 
van Weegen is de verteller. De voorstelling trekt vol-
le zalen in heel Nederland! Kaarten zijn verkrijgbaar via: 
ww.podiaheemstede.nl.
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Jeugd
Zondag 1 oktober Kin-
derboekenschrijver Jozua 
Douglas bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. 14-16u. Ikv 
Kinderboekenweek. Gratis 
toegang. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl.

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

Markten en beurzen
Zaterdag 30 septem-
ber en zondag 1 okto-
ber Brocante fair op Land-
goed Groenendaal Heem-
stede, za: 10-17u en zo: 11-
16u. Entree: 4,50. Kinderen 
gratis toegang. Info: social 
media en www.landgoed-
groenendaal.nl.

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

Zondag 8 oktober Jazz 
in café de 1e Aanleg, het 
Hoffman jazzkwartet. va 
17u. Toegang gratis. Hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 11 oktober 
Puzzels ruilen bij St Jacob 
in de Hout, Zuiderhoutlaan 
1 Haarlem. 14-15.30u. Vrij-
willige bijdrage.
Info: 023-8927900.

Week van Ontmoeting
T/m dinsdag 3 oktober 
tal van activiteiten in kader 
van ‘ontmoeten’. Bingo, tai 
chi, verhalentafel etc. 
Kijk op:
www. wijheemstede.nl of 
023-5483828 of:
info@wijheemstede.nl.
Activiteiten a/d Herenweg 
96 Heemstede.

Theater 
Zaterdag 30 september 
‘Ha Ha Happiness’ van 
Nhung Dam, voorstel-

ling bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 20.15u. Kaarten: 15,- 
euro, reserveren via Podia 
Heemstede of de Theater-
lijn: 023–5483838.

Zondag 1 oktober Voor-
stelling Maartje van Wee-
gen met Hexagon Ensem-
ble, 15u in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemste-
de. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl.  

Zaterdag 7 oktober To-
neelgroep Vondel speelt 
‘Spotlight’, een konings-
drama in moderne setting. 
20.30u.
Liedjes, live muziek en re-
ceptie na afloop. Kaarten 
via:
toneelgroepvondel@hot-
mail.com en 06-23994117. 

Trefpuntcafé
Bennebroek
Vrijdag 6 oktober Theo-
loog Lydia Vroegindewe-
ij over Luther. Aanvang: 
20.30u. Deuren open: 20u. 
Toegang gratis. Akonieten-
plein Bennebroek.

Tentoonstellingen/
exposities

T/m zondag 8 oktober 
‘Kleurrijk Haarlem’, div werk 
over de plaats en inwo-
ners. Met o.a werk van Vera 
Bruggeman uit Haarlem. 
Opening: zondag 24/9 16u. 
KZOD, Spaarne 30 Haar-
lem.
Info: www.kzod.nl en Face-
book. 

T/m zaterdag 21 oktober 
‘Oog in oog’, foto’s die men-
sen aan het denken moe-
ten zetten wat betreft maat-
schappelijke vraagstukken 
van voedsel.
Fotogalerie De Gang, Grote 
Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang.
www.fotogaleriedegang.nl.

AgendA

Jozua Douglas opent Kinderboekenweek
Heemstede - Zondag 1 ok-
tober komt kinderboeken-
schrijver Jozua Douglas naar 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Hij 
is daar van 14.00 tot 16.00 
uur ter gelegenheid van zijn 
nieuwste boek Operatie Pi-
sang. Bij boekhandel Blokker 
wordt hier omtrent een mooi 
feestje gehouden!
Operatie Pisang is het derde 
deel in de serie Costa Bana-
na van Jozua Douglas, getipt 
door DWDD. Elly Hees maak-
te de illustraties voor dit su-
perspannende spionage-
avontuur.
Rosa en Fico, de kinderen 
van de knotsgekke presi-

dent van Costa Banana, krij-
gen thuis les van meester 
Gabriel. Als de meester plot-
seling verdwijnt zonder af-
scheid te nemen, gaat Ro-
sa met haar broertje Fico en 
vriendin Julia op onderzoek 
uit. Al gauw ontdekken ze 
dat er vreemde dingen ge-
beuren in en rond het paleis. 
Wie is bijvoorbeeld de beeld-
schone Coco met wie mees-
ter Gabriel verkering had? En 
wie is die geheimzinnige man 
met de snor?
Jozua Douglas is bekend van 
onder andere De gruwelij-
ke generaal, waarvoor hij de 
Pluim van de Nederlandse 
Kinderjury kreeg. 

Toegang vrij, reserveren ge-
wenst. Info: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

Heemstede - Dementie 
is een hersenaandoening 
waarbij je langzaam maar 
zeker geheel afhankelijk 
wordt van de zorg van an-
deren. De meest bekende 
vorm is de ziekte van Alz-
heimer. In Nederland lijden 
ruim 250.000 mensen aan 
dementie. Gelukkig kunnen 
de meeste dementeren-
den thuis wonen, maar voor 
partners en kinderen is het 
vaak een zware last. Niet al-
leen omdat het gedrag van 
de dementerende verandert 
en lastig kan zijn, ook omdat 
je als mantelzorger je part-
ner, vader of moeder lang-
zaamaan verliest en schuld-
gevoelens op de loer liggen.

Alzheimer kan niet worden 
genezen en dat is een nare 
boodschap. Toch zijn er op-
lossingen! Niet in de zin van 
genezing, wel alledaagse en 
praktische oplossingen voor 
thuis. Meestal is het moge-
lijk om op waardige en res-
pectvolle wijze met moei-
lijk gedrag om te gaan, om 
de dementerende actief te 
houden en te betrekken bij 

alledaagse activiteiten en 
om thuis een veilige omge-
ving te creëren.

Informatie en training 
Ook in Nederland bestaat 
nog veel onbegrip en onver-
mogen, waardoor demente-
renden niet altijd de zorg en 
toewijding krijgen die mo-
gelijk is. Onze medewerkers 
zien dagelijks hoe hoog de 
nood kan zijn. Om deze re-
denen heeft Home Instead 
de cursus ‘Omgaan met De-
mentie’ ontwikkeld. In 2 bij-
eenkomsten van 2,5 uur 
komt aan bod:

•  Wat is dementie;
•  Omgaan met gedragsver-

anderingen;

•  Betrekken bij alledaagse 
activiteiten;

•  Het werken met een le-
vensboek;

•  Waardigheid, respect en 
veiligheid.

Home Instead Thuiszorg 
biedt deze cursus koste-
loos aan mantelzorgers aan. 
Tijdens deze cursus leert u 
veranderd gedrag begrijpen 
en leert u uw gedrag af te 
stemmen op uw familielid.

Deel 1 van deze cursus vindt 
plaats op donderdag 19 ok-
tober van 18.30 tot 21.00 
uur.
Op donderdag 2 november 
vindt deel 2 plaats van 18.30 
tot 21.00 uur.
Locatie: Home Instead 
Thuisservice Zuid-Kenne-
merland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. U bent van har-
te welkom.

U kunt zich aanmelden via 
info@homeinstead.nl of via 
023-8200392. Kijk ook op:

www.homeinstead/zuid-
kennemerland.nl

Uitnodiging voor mantelzorgers
Cursus ‘Omgaan met Dementie’

IJsbaan Haarlem opent de deuren
Regio - Het nieuwe schaatsseizoen gaat 
beginnen. De schaatsen kunnen uit het vet. 
Vanaf zaterdag 30 september (12.00 uur) 
kan er weer op het mooie ijs in Haarlem ge-
schaatst worden. De voorbereidingen voor 
het ijs maken zijn in volle gang. Volgende 
week wordt het ijs laagje voor laagje op-
gebouwd door de ijsmeesters. Op zaterdag 
ligt de ijsvloer er dan strak en glad bij. Klaar 
voor een nieuw schaatsseizoen. In het ope-
ningsweekend kan er supervoordeling ge-

schaatst worden. Voor 3,50 p.p. mag men 
het ijs op en krijgt de schaatser bovendien 
een gratis consumptie in het restaurant op 
de ijsbaan. Een paar schaatsen huren kost 
in dit weekend slechts 4,- euro. Op zaterdag 
30 september is de ijsbaan open van 12.00 
tot 18.00 uur en op zondag 1 oktober kan er 
van 9.30 tot 18.00 uur geschaatst worden.  
Schaatseizoen 2017-2018 loopt tot en met 
25 maart 2018. De ijsbaan vind je op de Ijs-
baanlaan 2 te Haarlem. Info: 023-5254000.
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 27 september 2017

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

Vergaderingen 
raadscommissies oktober

In deze uitgave:
- Tips voor hout stoken
- Oefening Landmacht
- Uitgangspunten horeca 
 en terrassen

Oproep: stuur uw beeldmateriaal via WhatsApp

Samen maken we de nieuwe 
film over Heemstede!

Samen met u willen wij een film over Heemstede maken. Een film die laat zien waarom 
het hier zo heerlijk wonen is. En welke voorzieningen en activiteiten Heemstede 
allemaal te bieden heeft. Daarom roepen wij u op uw filmpjes hierover naar ons op 
te sturen. Dus laat zien waar u trots op bent in Heemstede. Wat is uw favoriete plek? 
Waar gaat u graag sporten, zingen of dansen? Wat is uw favoriete winkel, restaurant 
of café? Waarom is juist uw vereniging zo gezellig? En waarom bent u zo betrokken 
bij uw buurt? Dus maak beelden van uw buurtfeest, uw favoriete gebouw, het plekje 
waar u tot rust komt of de buurman waar u trots op bent. Zo maken we samen een film 
door en voor Heemstedenaren. Verteld door uw ogen!

De film wordt gebruikt voor promotionele en voorlichtingsdoeleinden. En wordt onder andere 
vertoond tijdens de jaarlijkse nieuwe inwonersdag en bij het afscheid van de burgemeester. 
Stuur uw filmpjes via WhatsApp. U mag ook een link naar een al bestaande promofilm van 
uw vereniging, monument, organisatie of bedrijf insturen. En wie weet worden uw beelden 
gebruikt in de nieuwe gemeentefilm!
 
Première
Wilt u aanwezig zijn tijdens de première? Laat dan uw e-mailadres achter via WhatsApp. 
U ontvangt een persoonlijke VIP-uitnodiging!
 
Waar moet u op letten
- een filmpje duurt minimaal 5 seconden en maximaal 1 minuut 
 (of een link naar een langere film, bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo)
- is horizontaal/liggend gefilmd
- let op de privacy van anderen, vraag indien nodig toestemming
- opsturen voor 1 november 2017
- stuur alleen beelden die de gemeente zonder toestemming van derden mag gebruiken 

(rechtenvrij)
 
Aanleveren 
Dit kan via WhatsApp: 06 46 18 78 29
 
Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via telefoonnummer: 14 023.

Vrijdag 6 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 6 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.



Oefening Landmacht 
op terrein Waternet
Van donderdagmiddag 28 september tot en 
met zaterdagmiddag 30 september houdt de 
Koninklijke Landmacht een oefening op het terrein 
van Waternet tussen Leidsevaartweg (Heemstede) 
en Vogelenzangseweg (Vogelenzang). Mogelijk ziet 
u in de buurt van het oefenterrein legervoertuigen 
op de openbare weg. Daarnaast wordt wacht 
gelopen rond het terrein en bij de ingangen. De 
aanwezigheid van militairen heeft te maken met 
deze oefening.

Hout stoken in de kachel of haard? 
Denk aan uw buren!
Nu de R weer in de maand is, neemt ook het 
gebruik van houtkachels weer toe. Hout stoken 
bespaart op andere energievormen en levert 
vooral een gezellige sfeer in huis. Maar houtkachels 
kunnen ook hinder geven in uw buurt. Zeker bij 
windstil of mistig weer is hout verbranden zeer 
onwenselijk voor uw woonomgeving. Mensen met 
aandoeningen aan de luchtwegen kunnen zelfs last 
van hun gezondheid krijgen. Om zo min mogelijk 
hinder te veroorzaken en een zo goed mogelijk 
rendement te behalen, delen wij graag enkele 
algemene tips over hout stoken.
 
- Zorg voor een goed en schoon rookkanaal
- Stook alleen droog en onbehandeld hout
- Stook niet bij mist of windstil weer
- Laat minstens 1x per jaar de schoorsteen vegen

- Ga in gesprek met uw buren als u rookoverlast 
ervaart

 
Meer informatie: www.stookwijzer.nu

Inloopavond aanleg 
� etspad N208 met 
aansluiting op Heemstede
De provincie Noord-Holland organiseert op 
dinsdag 3 oktober 2017 een inloopavond over de 
aanleg van een nieuw fi etspad langs de Westelijke 
Randweg (N208). Het fi etspad komt tussen 
de Parnassiakade en de Leidsevaart en vormt 
de laatste schakel in het netwerk van fi etsroutes 
langs de N208. In Heemstede komt er vanuit de 
wijk Vogelpark een aansluiting op dit fi etspad langs 
de Westelijke Randweg.
Tijdens de inloopavond kunnen aanwezigen de 
ontwerptekeningen bekijken. In het ontwerp van 
het fi etspad is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de omgeving. Medewerkers van provincie 
en gemeenten zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden.

Plaats en tijd van de inloopavond
3 oktober 2017, vrije inloop van 17.00 tot 19.30 uur.
Provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Meer informatie
Kijk op www.noord-holland.nl/n208. Of stuur een 
e-mail naar infon208@noord-holland.nl

Vergaderingen raadscommissies oktober
De raadscommissies Samenleving, Ruimte en 
Middelen houden op respectievelijk 3, 5 en 16 
oktober openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn.

Agenda commissie Samenleving 3 oktober
- Agenda commissie Samenleving 3 oktober 2017
- Spreekrecht burgers
- Ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Basisscholen (A-stuk)
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2017 (A-stuk)
- Rapportage Sociaal Domein: eerste hal� aar 2017 

(Q1 en Q2 2017)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 5 oktober
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 5 oktober 

2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan Reggelaan 14 te 

Heemstede (A-stuk)
- Omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen inloopstal Leidsevaartweg 
ongenummerd (W. van Zadel & Co BV) (A-stuk)

- Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Horeca 

en terrassen Heemstede’ (B-stuk)
- Procesvoorstel Manpadslaangebied (B-stuk)
- Concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 

(B-stuk)
- Voorstel pilotproject afvalinzameling (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 16 oktober
- Vaststellen agenda commissie Middelen 16 

oktober 2017
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2017 (A-stuk)
- Programmabegroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019-2021 2017 (A-stuk)
- Renovatie openbare verlichting 2017 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen op 
4 oktober komt te vervallen.

Meer weten?
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 raadsgriffi  e via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch blijkt uit 
ervaring dat het kan. Zelfs als je heel veel rookt. 
Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren hebben 
meer dan 150.000 rokers met elkaar bewezen 
dat Stoptober werkt. Stoptober is samen 28 
dagen niet roken in oktober. 28 dagen samen 
stoppen met roken vergroot de kans om het vol 
te houden met een factor vijf! Eén van de beste 
beslissingen die je kunt nemen. Doe mee en ga 
naar www.stoptober.nl

Stoppen met roken doe je in Stoptober!

 

Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 

op zaterdag 7 oktober 
tussen 11.00-16.00 uur

OPEN DAG



Uitgangspuntennotitie voor bestemmingsplan horeca en 
terrassen Heemstede
Op 5 oktober 2017 behandelt de raadscommissie 
Ruimte het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders om de 
uitgangspuntennotitie ‘Horeca en terrassen 
Heemstede’ vast te stellen en ter inzage te leggen 
voor inspraak. In deze uitgangspuntennotitie is het 
toekomstige planologische beleid opgenomen 
voor horeca en terrassen in Heemstede, zoals 
het maximum aantal horecavestigingen op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat en de locatie van 
de terrassen in winkelgebieden. Dit beleid zal 
worden opgenomen in een nieuw op te stellen 
bestemmingsplan.

Uitwerking visie winkelcentra Heemstede
Helemaal nieuw zijn de uitgangspunten niet. 
Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad 
besloten om de visie winkelcentra Heemstede 
van bureau DTNP integraal over te nemen. Hierin 
is naast een visie voor behoud en versterking 
van de Heemsteedse winkelstructuur een 
aantal maatregelen voorgesteld ter uitvoering 

van de visie. De raad heeft op 25 april 2017 
het uitvoeringsprogramma maatregelen visie 
winkelcentra Heemstede vastgesteld. In dat 
uitvoeringsprogramma staan ook voorstellen voor 
de horeca en terrassen in de winkelcentra. Die zijn 
nu vertaald in de uitgangspuntennotitie.

Waarom een bestemmingsplan?
Om de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 
te kunnen nemen is een wijziging in het huidige 
planologische beleid nodig. Daarnaast is in 
sommige bestemmingsplannen nog helemaal 
geen mogelijkheid opgenomen om terrassen in te 
nemen. Het bestemmingsplan zal daarin voorzien.

Hoe kunt u uw mening geven?
Inwoners en ondernemers in Heemstede zijn van 
harte welkom om de vergadering van de commissie 
Ruimte op 5 oktober 2017 om 20.00 uur bij te 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 1, het plaatsen van airco-units, 

wabonummer 204410, ontvangen 8 september 
2017

- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 
afwijking gebruiken van een stuk grond met 
de bestemming maatschappelijke doeleinden 
t.b.v. de bestemming wonen, wabonummer 
204519, ontvangen 12 september 2017

- Binnenweg 51, het plaatsen van twee 
dakkapellen op het voorgeveldakvlak en 
1 dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 204591, ontvangen 12 september 
2017

- Maaslaan 3, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 207128, ontvangen 7 september 
2017

- Prinsenlaan 83, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 207379, 

 ontvangen 15 september 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, verzonden 18 september 2017

- Melchior Treublaan 1, het maken van een nieuwe 
entree en plaatsen van een fietsenberging, 
wabonummer 187343, verzonden 22 
september 2017

- Roemer Visscherplein naast entree parkeerterrein, 
het plaatsen van een verlichte klokmast met P+R 

aanduiding, wabonummer 193455, verzonden 22 
september 2017

- Jacob van Campenstraat 37, een overkapping 
voor een fiets, wabonummer 193444, verzonden 
22 september 2017

- Jhr. Mr. J. Loudonstraat 13, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
189746, verzonden 22 september 2017

- Anna Blamanlaan ter hoogte van percelen 1, 3, 
5 en 7, het plaatsen van een geluidsschutting, 
wijzigen gebruik grond van groen naar wonen 
en kappen 3 bomen, wabonummer 174442, 
verzonden 25 september 2017

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

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure
- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 

buitenschoolse opvang de Molenwerf, 
wabonummer 155868, verzonden 22 september 
2017

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 2 november 
2017 in beroep bij de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem. Zie verder ‘Beroep aantekenen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 198378, ontvangen 2 september 
- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 

inclusief poorten en 1 berging, wabonummer 
191689, ontvangen 17 augustus 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 gebruiken van 
het pand voor maatschappelijke doeleinden, 
wabonummer 197296, ontvangen 28 augustus 
2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 198378, ontvangen 2 september 
2017

- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 
inclusief poorten en 1 berging, wabonummer 
191689, ontvangen 17 augustus 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 gebruiken van 
het pand voor maatschappelijke doeleinden, 
wabonummer 197296, ontvangen 28 augustus 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

wonen. Op die avond bestaat de mogelijkheid om 
in te spreken. Als de commissie ermee instemt, 
dan wordt de uitgangspuntennotitie ter inzage 
gelegd. U kunt dan schriftelijk of mondeling op 
de notitie reageren. Alle opmerkingen worden 
uiteindelijk meegenomen in het op te stellen 
bestemmingsplan, dat daarna ook een uitgebreide 
procedure doorloopt. 

Aanmelden voor spreektijd
Wilt u inspreken? Dan kunt u zich aanmelden bij de 
raadsgriffie via e-mail raadsgriffier@heemstede.nl 
of telefoonnummer (023) 548 56 46. Tot 15 minuten 
voor het begin van de vergadering kunt u zich ter 
plekke bij commissiegriffier aanmelden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het bestemmingsplan 
horeca en terrassen kunt u terecht bij de heer 
R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 
telefoonnummer 023 548 5758 of per e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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Verhalentafel, Vrolijke Vrijdag en 
meer in kader van ‘ontmoeting’
Heemstede - WIJ Heemste-
de organiseert de Week van 
de Ontmoeting. Die is al ge-
start maar duurt nog tot en 
met dinsdag 3 oktober.
Op vrijdag 29 september 
kunt u van 10.00 tot 11.30 
uur meezingen met Sybil van 
Dam van de verhalentafel. 
Deze activiteit wordt met de 
Bibliotheek georganiseerd, er 
zijn geen kosten aan verbon-
den. Ook deze dag is er een 
workshop Intuïtief tekenen – 
experiment door Gemma Gu-
lickx om 10.00 uur. Kosten 5,- 
euro. U kunt genieten van 
een ontspannen stoelmas-
sage door Carla den Braber 
eveneens op vrijdag 29 sep-
tember, om 14.00 uur. Kos-
ten 5,- euro. Tevens is dan 
tot 17.00 uur de Vrolijke Vrij-
dag, de maandelijkse ont-
moetingsmiddag op de laat-
ste vrijdag van de maand bij 
WIJ Heemstede. Hier kunt u 
meedoen aan workshops, er 
is een verhalentafel, muziek 

en de bar is open voor kof-
fie/thee of een ander drankje.
Op zaterdag 30 september en 
zondag 1 oktober wordt een 
tweedaagse workshop ge-
organiseerd, inclusief lunch. 
‘Levensverhalen maken’ is 
het thema, door schrijver Eva 
Durlacher in de Luifel. 
Zaterdag is de workshop 
van 10.00-17.00 uur en zon-
dag van 10.00-14.00 uur en 
de kosten voor beide dagen 
incl. koffie/thee en lunches 
zijn: 99,50. 
Op dinsdag 3 oktober is er 
in het kader van de Dag van 
de Ouderen een dansmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Pauwe-
hof, Achterweg 19 in Heem-
stede. De toegang is gratis.
U bent welkom bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, tenzij anders 
vermeld. Het volledige pro-
gramma met meer informa-
tie, data, tijden, locaties en 
kosten vindt u op:

Paddenstoelendag op Elswout
Regio - Ook dit jaar organi-
seert het IVN Zuid-Kenne-
merland de jaarlijkse Pad-
denstoelendag. Die vindt 
plaats op zondag 8 oktober 
in samenwerking met Staats-
bosbeheer en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Dit eve-
nement over de wereld van 
schimmels en paddestoelen 
vindt de hele dag door plaats 
op het landgoed Elswout aan 
de rand van Haarlem. Er zijn 
excursies, dia-lezingen, puz-
zeltochten en veel informa-
tie en activiteiten over pad-
destoelen voor volwassenen 
en kinderen. 
Paddestoelen kun je het he-
le jaar vinden. Maar in de na-
zomer en in de herfst zie je 
ze het meest. Ook zijn er in 
sommige jaren meer padde-
stoelen dan in andere jaren. 
Dat heeft te maken met de 
temperatuur en de hoeveel-

heid regen. Soms komen ze 
na een regenbui  heel snel 
tevoorschijn. Ze schieten dan 
als paddestoelen de grond 
uit.
Door het plotselinge verschij-
nen en de snelle groei heb-
ben paddestoelen iets ge-
heimzinnigs. Vroeger werden 
ze met het bovennatuurlij-
ke in verband gebracht, van-
daar namen als heksenbo-
leet, duivelsbrood en heksen-
kring. Paddestoelen groei-
en ook lang niet altijd op de-
zelfde plek. Soms blijven ze 
jaren lang weg om dan op-
eens weer op te duiken. Een 
zoektocht naar paddestoe-
len is altijd een ontdekkings-
reis! Een leuk en gezellig eve-
nement vanaf 10.30 uur voor 
het hele gezin. Alle activitei-
ten zijn gratis. 
Landgoed Elswout, Elswout-
laan 12, Overveen.

Op blote voeten de Kennemerduinen in!
Regio - Op zondag 1 okto-
ber van 10 tot 17 uur is er een 
Beleefdag in en rond het Be-
zoekerscentrum van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land. Op deze dag kan ieder-
een kennismaken met activi-
teiten die op de website Be-
ter in het Groen worden aan-
geboden. Tijdens de Beleef-
dag is er voor iedereen, van 
jong tot oud, van alles te be-
leven. Wil jij met je blote voe-
ten de duinen in? Geef je dan 
op voor de Blote voeten wan-
deling. Wil je zelf een keer 
de kracht van wandelcoa-
ching in de natuur ervaren? 
Hoeveel Rots of hoeveel Wa-

ter ben jij? Ontdek dit zelf en 
schrijf je in. Ga naar de web-
site van Beter in het Groen en 
meld je aan via http://www.
beterinhetgroen.nl/beleef-
dag/. 

Beter in het Groen
Met de campagne Beter in 
het Groen willen Staatsbos-
beheer, GGD-en, Goois Na-
tuur Reservaat , MediQuest 
en de Friesland Zorgverzeke-
raar meer bekendheid geven 
aan wat natuur en/groen kan 
betekenen voor je gezond-
heid. 

Beter in het Groen zoeker
Wil je zelf zoeken naar groe-
ne activiteiten in jouw buurt? 
Ga dan naar de website 
Beter in het Groen, vul je 
postcode in en zie wat er al-
lemaal bij jou in de buurt te 
doen is!

Film bij WIJ Heemstede: Café Society
Heemstede - Woensdag-
avond 4 oktober in de Lui-
fel wordt ‘Café Society’ ver-
toond, geregisseerd door 
Woody Allen, met Jesse Ei-
senberg, Kristen Stewart en 
Steve Carell. De rolprent gaat 
over een Joodse familie in de 

Bronx in de jaren 30. Belang-
stellenden zijn welkom in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, entree is 
7,- euro.
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of
(023)548 38 28.

Menu 
Gourmand in 

De Luifel
Heemstede - Maandag 2 
oktober staat in Eethuis de 
Luifel het menu Gourmand 
op het programma. Het the-
madiner kost €9,95. Reserve-
ren hiervoor kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf. Belt 
u hiervoor tel. 5483828. Lo-
catie: Herenweg 96, Heem-
stede.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stamta-
fel, voor mensen die alleen 
komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur.

www.wijheemstede.nl. Infor-
matie: 023-5483828 of via:
info@wijheemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

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

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

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

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