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Heemstede - Ook in Heemste-
de was afgelopen nacht (vroege 
ochtend) de maansverduistering 
goed te zien. “Even de wekker 
zetten en er dan ook uitgaan om 
het fenomeen te bewonderen en 
op de gevoelige plaat vast te leg-
gen”, aldus Jos van Kesteren, die 
deze mooie foto stuurde. Het re-
sultaat mag er zijn!

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

HERFST-
WANDELING 
OP WESTERVELD
4 OKTOBER
14.00 UUR

Zie elders in deze krant.
TV-camera brengt Heemsteeds 
tuincentrum in beeld
Heemstede – Nijssen Tuin 
Heemstede had dinsdagochtend 
de cameraploeg van SBS 6 op 
visite voor het televisieprogram-
ma ‘Uit voorraad leverbaar’. Dit 
programma gaat op bezoek bij 
bijzondere bedrijven met bijzon-
dere producten en brengt deze 
voor het voetlicht.
Nijssen Tuin Heemstede vorm-
de als tuincentrum en bolgewas-
senspecialist met de ontluiken-
de najaarskleuren in het zonne-
tje meteen een prachtig decor. 

Presentatrice Laurien Verstra-
ten interviewde de sympathieke 
eigenaar Gert-Pieter Nijssen en 
zijn vrouw Ineke over hun bedrijf. 
Een televisieprogramma bui-
ten maken valt echter niet mee: 
sommige stukjes moesten over.  
Of de tekst liep niet helemaal, 
geluiden van een rinkelende 
mobiele telefoon, een overgaand 
vliegtuig of het geschreeuw op 
de nabij gelegen sportvelden 
en basisschool kunnen dan een 
beetje  roet in het eten gooien. 

Ineke Nijssen moest ook op ge-
geven moment een kraaiende 
haan die de opname verstoor-
de, subtiel wegjagen. Uiteinde-
lijk kwam alles goed met een ge-
zonde dosis humor en stond al-
les erop.

De uitzending van ‘Uit voor-
raad leverbaar’  met Nijssen Tuin 
Heemstede is op zaterdag 10 ok-
tober en zondag 11 oktober in de 
middag te zien bij SBS 6. 
Bart Jonker
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NVVH Heemstede bij 
LandFrauen Bad Pyrmont

Heemstede - In het kader van 
Jumelagecontacten tussen 
Heemstede en Bad Pyrmont be-
zocht een delegatie van Kon. 
NVVH-Vrouwennetwerk Heem-
stede haar zusterorganisatie 
de LandFrauen in Bad Pyrmont 
(Duitsland). Van 23 tot en met 
26 september brachten 18 vrou-
wen van de vrouwenorganisatie 
een officieel bezoek en hen werd 
door de LandFrauen gastvrij on-
derdak geboden. Voorzitter Eli-
sabeth Grolman van ’t Net be-
nadrukte het belang van inter-
nationale vriendschapsbanden 
en het begrip hebben voor ie-
ders standpunt. De gezamenlijke 

tijd werd goed besteed aan on-
derlinge contacten tussen de le-
den en de interessante gesprek-
ken tijdens de Frauenavonden 
maakten duidelijk dat er grote 
overeenkomsten zijn tussen bei-
de vrouwenorganisaties. Er werd 
de Heemsteedse vrouwen een 
leerzaam en afwisselend pro-
gramma aangeboden en voor-
zitter Elke Schmidt van de Land-
Frauen in Bad Pyrmont meldde 
bij het afscheid dat een tegenbe-
zoek aan Heemstede in de nabije 
toekomst zeker op hun agenda 
komt te staan.
Voor meer informatie:
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Even de wekker zetten...
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 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 4 oktober:  ds. J. Hul-
zebosch, (Alphen a/d Rijn). 
Aanvang 10.00 uur. Tevens 
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 4 oktober, 10u. Pink-
sterkerk, ds. P.I.C. Terpstra, 
m.m.v. de cantorij. Crèche v. 
kinderen tot 4 jaar. Kinder An-
ders-dienst v. kinderen van 4 
tot 10 jaar. Spiegeltent v. kin-
deren van 10 tot 12 jaar. De 
Kerk Draait Door v. tieners van 
12 tot 15 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 4 oktober, aanv. 10 u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge. Feestelijke herope-
ning crèche aansluitend aan 
de dienst.
Zondag 11 oktober, aanv. 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge
Zondag 18 oktober, aanv. 10u. 
Voorganger mevrouw Ds. E.S. 
ten Heeuw, Zeerijp

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 4 oktober, 10.00 uur, 
werelddienst met directeur 
C. Houmes van Internatio-
nal Justice Mission (christ.
mensenrechtenorganisatie die 
recht verschaft aan slacht-
offers van slavernij, seksuele 
uitbuiting en andere vormen 
van gewelddadige onderdruk-
king).

www.rafael-nehemia.nl

Tot en met 23 oktober is er in de 
Raadszaal een hele leuke ten-
toonstelling: Schatten uit het ar-
chief van de gemeente en de 
HVHB. Vandaag deel 4 over een 
topstuk uit deze tentoonstelling 
door Hillebrand de Lange.

Koeien bij de Monnikenvaart
“De portretschilder van de koei-
en”. Zo is de in Heemstede ge-
boren schilder Herman Wol-
bers (1856-1926) wel gekarak-
teriseerd. Hij heeft zich in zijn 
werkzame leven toegelegd op 
het schilderen van koeien in een 
Hollands weidelandschap. Hij 
schilderde vaak bij de Monni-
kenvaart, het Spaarne en de wei-

landen van buitenplaats ’t Cloos-
ter, zoals op dit schilderij. Nu is 
daar Hageveld gelegen. Hij was 
een leerling van de Heemsteed-
se schilder Willem Vester en

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (4)

vertoefde onder de schilders van 
de Haagse School. Dit landelijke 
tafereel werkt in op je gemoed 
en leidt tot verstilling. Koeien 
in de wei, het raakt ons nog al-
tijd. Hollandser kan bijna niet. 
En dan zijn het geen doorgefok-
te stamboekkoeien, zoals in on-

ze tijd, maar nog koeien in een 
verscheidenheid aan bonte kleu-
ren en gevlekte patronen. En niet 
in een dicht op elkaar gepakte 
massa op een strak weiland in 
afwachting van hun tocht naar 
een megastal, maar her en der 
verspreid in een vrije ruimte. 
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Bord 
waarschuwt 
voor trap
Het bord bij de brug aan het 
einde van de Manpadslaan is 
geplaatst. Voor onbekenden is 
nu duidelijk geworden dat het 
loop/ fi etspad eindigt in een 
trap.
Na een bezoek aan de ge-
meente en na het laten zien 
van de foto zonder waarschu-
wingsbord en een paar mailtjes 
heeft de gemeente dit bord 
geplaatst.
Prima vind ik.
Leon van Thijn, Heemstede.

Lezers 
schrijven ons
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Drie prachtvoorstellingen dit weekend in de Luifel

‘Barricade’: protestsongs stemmen tot nadenken
Heemstede  - Op 2 oktober 
brengen Leoni Jansen en Izaline 
Calister protestsongs ten geho-
re in Theater de Luifel met hun 
voorstelling ‘Barricade’. Izaline 
Calister: “Ik ben in het theater al 
vrij lang bezig met mooie thea-
terprogramma’s maken. Daar 
ken ik Leoni van en daar ging het 
ook om mooie liedjesprogram-
ma’s. Toen voornamelijk met 
veel vrouwen. Leoni en ik zijn al-
tijd vriendinnen gebleven en we 
zochten al een hele tijd naar iets 
om samen te doen. Op gegeven 
moment sprak ik Kathleen Ferri-
er, een CDA-politica, via Twitter. 
En zij zei eigenlijk:  ‘Het lijkt me 
zo leuk zo’n avond dat je protest-
liedjes zingt. En daarbij ook ver-
telt waarom juist die liedjes zo 
beroemd zijn geworden, waar 
ze vandaan komen en waarom 
ze zoveel voor mensen beteke-
nen.’ Ik vond dat eigenlijk een 
heel goed idee en dacht gelijk 
aan Leoni. Aanvankelijk wilden 
we dat met z’n drieën doen, dus 
Kathleen, Leoni en ik, maar Ka-
thleen verhuisde naar China. Le-
oni en ik hebben de voorstelling 
toen ietsje anders gemaakt. Bij 
iedere voorstelling hebben we 
nu een gast die zijn of haar favo-
riete protestlied komt uitleggen. 
Dat zijn voornamelijk mensen uit 
de politiek of de journalistiek, die 
door hun beroep veel met het 
begrip protest te maken heb-
ben. En wij zingen dan dat spe-
cifieke lied voor die persoon. Dat 
maakt deze show zo verrassend, 
omdat iedere voorstelling daar-
door een beetje anders is. Dat is 
voor ons natuurlijk ook een uit-
daging, omdat we die middag 
ervoor dat liedje gaan instude-
ren en er iets mooi van maken. 
Voor mij zijn protestsongs liedjes 
die iets willen betekenen en te-
weeg brengen. Daar is de tekst 
speciaal voor geschreven, waar 
de maker iets mee wil doen en 
zeggen. Maar we doen ook lied-
jes  die uiteindelijk protestsongs 
zijn geworden. De teksten bevat-
ten zaken waar mensen over na 
gaan denken. Die raken mensen 
of geven kracht en troost. Al de-
ze verschillende varianten ko-
men aan bod,  dus het wordt een 

gevarieerde avond,” aldus Izali-
ne Calister.

Javier Guzman pakt zijn pu-
bliek in met Sinterklaaspapier
Op 3 oktober keert cabaretier 
Javier Guzman terug in Theater 
de Luifel met zijn vijfde Sinter-
klaasconference 2015, lief en laf. 
Javier Guzman is terug en hoe. 
Met dit nieuwe hilarische thea-
terprogramma pakt hij zijn pu-
bliek hoe dan ook in, met Sinter-
klaaspapier en heel veel humor.
Guzman maakte eerder al vier 
Sinterklaasconferences (2002, 
2003, 2004 en 2009). Na zes jaar 
is het tijd voor deze wervelen-
de vijfde. Scherp van tong, hard, 
zacht en lief, maar soms ook laf. 
Een wereld vol tegenstrijdighe-
den, misverstanden en onbegrip. 
Een jaar waarin geloof gevolgd 
wordt door ongeloof, en onge-
loof wordt vervolgd door geloof. 
Het is niet de bedoeling dat we 
lief zijn door laf te zijn, of, wel? 
Javier neemt weer op verfijn-
de wijze het jaar door. Een Sin-
terklaascadeau verpakt in een 
lachwekkende surprise voor ie-
dereen.

Hilbert Geerling maakt er een 
gezellige ‘Beestenboel’ van
“Louter toeval hoor, dat ik op 

Dierendag 4 oktober optreed 
met ‘Beestenboel’ in Heemste-
de”, lacht verhalenverteller en 
goochelaar Hilbert Geerling. “De 
voorstelling was er al voordat 
Dierendag om de hoek kwam 
kijken. Ik ben ieder seizoen in 
Theater de Luifel met een nieu-
we voorstelling. Op basis van 
een toneelstuk en echt familie-
theater. Zo is er altijd een ver-
haal waar veel goochelen in zit. 
Eigenlijk had ik een jaartje vrij 
gewild, maar verschillende thea-
ters wilden gewoon dat ik weer 
langkwam. En ik had nog een 
hele leuke voorstelling gemaakt 
met allerlei dieren: “Beesten-
boel’. Een voorstelling voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Ik ben van 
oorsprong goochelaar, maar 
langzamerhand is het verhaal-
element hier steeds meer in ver-
weven. Ik zal hierover een anek-
dote vertellen. Ik stond vroe-
ger voor de klas met wiskun-
de en had een collega die dra-
ma gaf. Een keertje vertelde ik 
hem heel enthousiast over een 
van mijn goochelvoorstellingen, 
in de tijd dat ik alleen nog goo-
chelde. Hij  luisterde vol interes-
se en zei : ‘Fantastisch hoe jij dat 
verhaal vertelt, waarom vertel je 
ook geen verhalen in je voorstel-
lingen? Je slaat in de volgen-

 V.l.n.r.: Leoni Jansen & Izaline Calister (foto: Hessel Stuut) , Hilbert Geerling en Javier Guzman.

Regio - Na het succes van de afgelopen jaren 
organiseert de Winkeliersvereniging Overveen 
voor de vijfde keer de gezellige ambachtenmarkt 
op zondag 4 oktober. Slenter gezellig tussen de 
kramen door en geniet van een groot aantal am-
bachten en demonstraties. Zo zijn een spinster, 
kaarsenmaker, manden vlechter, glas-in-loodzet-
ter,  meubelrestaurateur, houtbewerker, een im-
ker, de Haakbrigade, vachtvilten en een boek-
bindster aan het werk. U kunt ook uw scharen en 
messen vakkundig laten slijpen door de messen-
slijper. Ook is er een figuurballonnenclown aan-
wezig. Aan Dierendag is gedacht en dierenzaak 
Kleverpark heeft leuke activiteiten voor uw hond 
bedacht, waarmee leuke en lekkere prijzen zijn te 

winnen. Ook aanwezig is een Natuurgeneeskun-
dig Bewegingstherapeut voor dieren.  Neem uw 
kinderen mee want ook voor hen is er genoeg te 
doen. Bijvoorbeeld de zweefmolen en springkus-
sen en ze kunnen zich bovendien vermaken met 
verschillende nostalgische kinderspelen.
Naast de ambachten is er een wijnproeverij en 
zijn diverse lekkernijen verkrijgbaar. U kunt pro-
fiteren van de speciale marktaanbiedingen van 
de diverse deelnemers en winkels. Proef ook het 
‘Vondelbrood’ bij bakkerij Van Vessem. De markt 
wordt muzikaal omlijst met de middeleeuwse 
muziek van ‘Datura’. Van harte welkom in winkel-
straat Overveen, Bloemendaalseweg nabij stati-
on Overveen.

Ambachtenmarkt in Overveen

“Het maakt 
ons heel blij”

Heemstede - Hun drie doch-
ters maakten de lezers deel-
genoot van het 50-jarig huwe-
lijksjubileum. Vader Belt: “Wat 
een foto in De Heemsteder al 
niet teweeg kan brengen. Een 
ontplofte bom van kaarten 
in de hal. Veel bloemen. Het 
maakt ons heel blij na zeer zo-
mer van een ernstige ziekte. 
Met zoveel liefde en warmte 
komen wij de winter wel door. 
De krant en iedereen heel har-
telijk bedankt.
Fred en Lieske Belt, Heem-
stede.

Lezers 
schrijven ons

Verhaallezing 
‘de waanzin 
van het ego’

Regio - Loskomen van het ego 
lijkt een onmogelijke zaak, om-
dat we geloven dat zonder het 
ego alles chaos zou zijn. Hoe 
krijg je helder dat je een keuze 
hebt, terwijl je niet ziet dat die 
mogelijkheid er is?
Kom naar de verhaallezing van 
Carmen de Haan, ‘de waanzin 
van het ego’ op zondag 4 ok-
tober, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 in Bloemendaal. 
Bijdrage is 8,- euro.
Meer informatie op: 
www.carmendehaan.nl.

Bijeenkomsten voor mensen 
met autisme en hun naasten
Regio - In september en oktober organiseert het AIC Haarlem 
(Autisme Informatie Centrum) drie bijeenkomsten voor mensen 
met autisme en hun naasten. Hier kunnen hun ervaringen met 
zorg en ondersteuning delen, met elkaar en met een medewer-
ker van de gemeente. 

U kunt zich voor één van de drie bijeenkomsten inschrijven. De 
locaties zijn verschillend. Bijeenkomst 1 is bestemd voor ouders 
die te maken hebben met zorg voor kinderen tot en met 12 jaar, 
tot 18 jaar en de jongeren zelf. Vrijdagochtend 9 oktober vindt 
deze bijeenkomst plaats van 10.00 uur tot 11.30 uur bij het AIC, 
Richard Holkade 2, Haarlem. Bijeenkomst 2 is bedoeld voor cli-
enten tussen de 18 en 30 jaar (jong volwassenen). De datum is 
donderdagavond 1 oktober, van 20.00 uur tot 21.30 uur op het 
Stadhuis Haarlem, Enschedekamer, Grote Markt 2, in Haarlem. 
Bijeenkomst 3 is voor cliënten van 30 jaar en ouder op donder-
dagavond 15 oktober, tussen 20.00 en 21.30 uur. Locatie: Stad-
huis Haarlem, Enschedekamer, Grote Markt 2, te Haarlem.
Aanmelden via aichaarlem@hotmail.com. Toegang is gratis. 

de voorstelling een goocheltruc 
over je vertelt er alleen over. Je 
hebt een talent voor vertellen.’ 
Hij had gelijk: dit bleek een suc-
ces, zonder dat dit afbreuk aan 
de voorstelling deed. Ik vertelde 
dat ik een pauw tevoorschijn had 
getoverd, zonder de truc te doen. 
Dit bleef hangen bij de kinderen, 
hun fantasie werd juist door dit 
verhaal geprikkeld. Zo is eigen-
lijk de combinatie verhalen ver-
tellen/goochelen ontstaan. De 
truc is de illustratie bij het ver-
haal, daarom ben ik een van de 
weinige goochelaars die in het 
theater staat. Al 6 jaar. Ik noem  
me eigenlijk acteur en speel ver-
schillende rollen. En daar gaan 
de kinderen helemaal in mee, 
omdat ze zoveel fantasie heb-
ben, maak je er samen een fan-
tastische voorstelling van. Een 
goede kindervoorstelling is ook 
leuk voor volwassenen. Ik hoor 
vaak van de ouders dat ze zelf 
genoten hebben. Iets wat goed 
is, is goed voor iedereen. Mis-
schien spreek ik met mijn voor-

stellingen ook wel juist het kind 
in volwassenen aan”, aldus Hil-
bert Geerling.
Meer informatie en kaarten op 
www.podiaheemstede.nl. 
Bart Jonker
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De artisjok is een zeer grote de-
coratieve vaste plant. 
Het grijze sierlijke blad en de im-
posante groei maken hem zeer 
aantrekkelijk voor de moestuin 
maar ook voor de siertuin. Het 
is geen mediterrane plant zoals 
vaak gedacht wordt, maar een 
kustplant. Het is dan ook niet zo 
dat de Artisjok heel warm weer 
nodig heeft om goed te groeien 
maar wel een milde winter.
In de buurt van de kust doet hij 
het dus prima. Traditioneel wordt 
de Artisjok geteeld in Bretag-
ne en Normandië. Maar ook on-
ze regio, mits het niet al te hard 
vriest, is zeker geschikt.
Artisjok (synara scolymus) lijkt 
erg op Kardoen (synara cardun-

culus) maar de oogst is zeer ver-
schillend. Van de artisjok pluk 
je namelijk de bloemen, kookt 
ze drie kwartier waarna je de 
schutblaadjes van de bloem, ge-
dipt in een lekker sausje, uit kan 
zuigen. Je moet dus een keu-
ze maken of je van de bloem 
wilt genieten door er naar te kij-
ken of door hem op te eten. Al-
lebei gaat niet want de bloem 
moet geoogst worden voordat 
hij kleur krijgt. Bij de Kardoen 
gaat het om de bladstelen. Om 
deze zachter en minder bitter te 
maken worden de planten wan-
neer ze fl ink in het blad staan 
met touw dicht gebonden. De 
gebleekte stelen die zich dan in 
de daaropvolgende tijd binnen-

Groei & Bloei, dé specialist op tuinge-
bied, vult op regelmatige basis de ru-
briek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige we-
tenswaardigheden over alles op het ge-
bied van planten en bloemen in uw tuin. 
Heeft u een tuinvraag, mail dan naar in-
fo@zuidkennemerland.groei.nl.

Voor de tuinliefhebbers…

Artisjok(cynara scolymus)                                                          

Boek beschrijft ontdekken 
seksualiteit in vroeger tijd

Grauwsluiers en Lichtheid
Heemstede - Op vrijdag 2 ok-
tober is de boekpresenatie van 
het tweede boek van Diny Zand-
vliet: Grauwsluiers en Lichtheid. 
Die vindt plaats om 16.45 uur 
bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138. Dini Zandvliet 
(woonachtig in Heemstede) zal 
het eerste exemplaar overhandi-
gen aan haar kinderen.
 
De roman beschrijft het volwas-
sen worden en het ontdekken 
van seksualiteit in de jaren dat 

de samenleving werd beheerst 
door religie. De belofte van He-
mels geluk in het hiernamaals 
als men zich aan die strenge 
door de kerk opgelegde regels 
hield. Daar tegenover stond de 
bedreiging dat zondaars zouden 
worden gestraft in het eeuwig 
brandend en duivels hellevuur. 
De mensen gingen gebukt onder 
een benauwende voorgeschre-
ven moraliteit, gepaard gaan-
de met hoge sociale druk. In die 
tijd groeide de hoofdpersoon op 
als oudste van een groot gezin. 
Er was weinig tijd voor liefdevolle 
aandacht, omdat een opvolgend 
jongste kind alweer aan moeders 
rokken hing. Daarentegen was 
zij nooit alleen. Met twee zussen 
het bed delen was heel normaal. 
Haar ouders hadden een hele 
kopzorg om voor voedsel, kle-
ding en een dak boven het hoofd 
te zorgen. Tenzij je welgestelde 
ouders had, volgde je als meisje 
alleen de lagere school en werd 
je daarna klaargestoomd om als 
huisvrouw te zorgen voor een 
kinderrijk huwelijk.
Toegang vrij. Informatie: 023-
5282472.

Expositie Mary 
Donkersloot
Heemstede - “Inspiratie is het 
sleutelwoord bij mijn kunst voor-
al omdat het over het algemeen 
abstract werk is”, geeft Mary 
Donkersloot aan. Haar werk is 
tot en met oktober te zien in de 
ontvangstruimte van het Heem-
steedse raadhuis. “Ik begin soms 
naar aanleiding van een foto of 
iets wat ik gezien heb in mijn om-
geving  of  vakantie.  Ik gebruik 
di materialen zand,  van mijn va-
kanties, papier, cement, of doek, 
metalen. Het krijgt dan een eigen 
verhaal. En komen er intuïtief een 
soort beelden, lijnenspel bij mij 
boven en op het doek. Veelal is 
een vormentaal uit de natuur of 
uit het verleden, water, boten en 
het contrast met  industrie.” Mary 
vindt het  altijd een uitdaging  om  
zichzelf te  verrassen en de kijker 
te prikkelen bij het zien van mijn 
schilderijen.

Heemstede - Dementie is een hersen-
aandoening waarbij je langzaam maar ze-
ker geheel afhankelijk wordt van de zorg 
van anderen. De meest bekende vorm is de 
ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden 
ruim 250.000 mensen aan dementie. Ge-
lukkig kunnen de meeste dementerenden 
thuis wonen, maar voor partners en kinde-
ren is het vaak een zware last. Niet alleen 
omdat het gedrag van de dementerende 
verandert en lastig kan zijn, ook omdat je 
als mantelzorger je partner, vader of moe-
der langzaamaan verliest en schuldgevoe-
lens op de loer liggen.

Alzheimer kan niet worden genezen en dat 
is een nare boodschap. Toch zijn er oplos-
singen! Niet in de zin van genezing, wel al-
ledaagse en praktische oplossingen voor 
thuis. Meestal is het mogelijk om op waar-
dige en respectvolle wijze met moeilijk ge-
drag om te gaan, om de dementerende ac-
tief te houden en te betrekken bij alledaag-

se activiteiten en om thuis een veilige om-
geving te creëren.

Informatie en training 
Ook in Nederland bestaat nog veel onbe-
grip en onvermogen, waardoor demen-
terenden niet altijd de zorg en toewijding 
krijgen die mogelijk is. Onze medewerkers 
zien dagelijks hoe hoog de nood kan zijn. 
Om deze redenen heeft Home Instead de 

cursus ‘Omgaan met Alzheimer’ ontwik-
keld. In 2 bijeenkomsten van 2,5 uur komen 
onderwerpen aan bod als ‘wat is demen-
tie?’ Ook wordt nader ingegaan op ‘om-
gaan met gedragsveranderingen’, ‘betrek-
ken bij alledaagse activiteiten, ‘het werken 
met een levensboek’ en ‘waardigheid, res-
pect en veiligheid’.
De cursus biedt Home Instead Thuisser-
vice kosteloos aan voor familieleden. Tij-
dens deze cursus leert u veranderd gedrag 
begrijpen en leert u uw gedrag af te stem-
men op uw familielid. Deel 1 van deze cur-
sus vindt plaats op donderdag 5 november 
van 18.30 tot 21.00 uur. Op donderdag 12 
november vindt deel 2 plaats van 18.30 tot 
21.00 uur. Locatie: Home Instead Thuisser-
vice Zuid-Kennemerland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. U bent van harte welkom.

Aanmelden gebeurt via info@homeinstead.
nl of telefonisch: 023-82 00 392. Kijk ook op 
www.homeinstead/zuid-kennemerland.nl.

Uitnodiging voor cursus ‘Omgaan met Alzheimer’

in ontwikkelen zijn het lekkerst. 
In Nederland is de Kardoen niet 
bij iedereen bekend als eetba-
re plant maar in Zuid-Europa is 
dat anders en is het een gelief-
de groente die makkelijk ver-
krijgbaar is. De stelen worden 
geblancheerd en de smaak lijkt 
erg op die van de Artisjok maar 
is iets zoeter. Wanneer je een Ar-
tisjok of Kardoen in je tuin wilt 
zetten, zorg dan voor een zonnig 
plekje en vruchtbare goed door-
latende grond. En houd er reke-
ning mee dat ze door hun enor-
me groeikracht een ruime plek 
nodig hebben en makkelijk twee 
meter hoog kunnen worden.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Plaquette Frederikspark 
door dr. Bloemers
Regio - Op 25 september onthulde Dirk Bloemers, vroeger
woonachtig aan de Kleine Houtweg in Haarlem, tegenwoordig in 
Heemstede, een plaquette in het Frederikspark in de Haarlemmer-
hout. De plaquette herinnert aan het feit dat hertog Albrecht van 
Beieren - als dank voor de goede diensten door Haarlem aan hem 
bewezen – in 1389 de Baan schonk om ten eeuwigen dage tot 
speelveld voor de burgerij te dienen.
Tevens nam de 95-jarige dr. Bloemers, oud-gynaecoloog van het 
Elizabeth’s Gasthuis, afscheid als voorzitter van de stichting ‘Redt 
het Frederikspark’.

Puzzelruilbeurs
Regio - Houdt u van leg-puz-
zelen, maar wilt u niet steeds 
nieuwe puzzels aanschaf-
fen? Of heeft u thuis kasten 
vol met puzzels? Kom naar 
de puzzelruilbeurs op woens-
dag 14 oktober, van 13.30 tot 
15.00 uur, in het Grand Ca-
fé van Sint Jacob in de Hout, 
Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem. 
Toegang bedraagt 1,- euro. 
Inlichtingen via 023-8927900.
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Mode event Binnenweg, vlot, Mokums, leuk

Heemstede - Alleen een brutale meid uit de Tweede Bloemdwarsstraat/ 
hoek Rozengracht krijgt Arno Koek van boekhandel Blokker even uit zijn 
evenwicht als hij Beryl van Praag wil aankondigen als de lady-speaker van 
de modeshow van de winkeliers van de Raadhuisstraat en Binnenweg. Ze 
suggereerde een persoonsverwisseling, maar zij was en is de dochter van 
Jaap van Praag, vroeger voorzitter van Ajax en nu even de Amsterdamse 
die de mannequins verwelkomde op haar eigen wijze. “Oh gut, wat zien jul-
lie er toch mooi uit! Waar kan je dat kopen? Staat hier op mijn lijstje, Mes 
Ami. Heemels wat leuk wat je nu aanhebt, ook van de Binnenweg”? Komen 
er wat kinderen op: “Oh, wat een moppies en leuke zonnebrillen, die heb-
ben jullie van Lukx of zeggen jullie Luuks? Wat doen de Schoenreparaties 
van Cordonnier nou op deze show? Oh ik zie het al, die rode zolen. Leuk 
gedaan!” Hunkemöller toonde jonge mannequins in lingerie. “Kom maar op 
meissies, laat maar zien! Daar komen die dappere kerels, leuke Lords.” Bin-
nen drie kwartier kennen de bezoekers het hele modeassortiment van de 
Leukste Straat van Nederland die zich alweer presenteerde met een stra-
lend zonnetje alsof het heel gewoon was. Leuk was ook de uitsmijter: de 
act van Vincent van Gogh, waarin Jasper van Ree verfhandel, heel actueel, 
zijn schilder en behangkunst toonde, waar iedereen mee aan de slag kan. 
Ton van den Brink  
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Begroting 2016 nader bekeken
Wat doet de gemeente met ons geld?
Heemstede - De komen-
de twee weken komt de ge-
meentebegroting 2016 aan 
bod.

Naast de 27 miljoen euro die 
Heemstede uit Den Haag ont-
vangt, geld dat mede door u is 
opgebracht, verwacht het ge-
meentebestuur nog eens een 
slordige 15 miljoen euro te ont-
vangen van haar burgers en be-
drijven. Het meest in het oog 
springende in dat verband is de 
belasting op onroerend goed. Dit 
brengt ongeveer 6 miljoen eu-
ro op.
Daarnaast betaalt u voor het op-
halen van het huisvuil en aan al-
les wat met het riool te maken 
heeft. Het totaal van deze drie 
posten vormen de lokale las-
ten. Zoals afgelopen week al be-
schreven,  stijgen de totale las-
ten niet. Huurders gaan er zelfs 
iets op vooruit.

Voor u goed te weten wat de ge-
meente met ons geld doet. De 
begroting geeft een helder beeld 
van de inkomsten en uitgaven. 
Bestond de begroting in het ver-
leden uit een paar dikke boek-
werken met veel details; tegen-
woordig is het gecomprimeerd 
zonder aan duidelijkheid in te 
boeten. Nieuw dit jaar is dat er 
twee nieuwe hoofdstukken zijn 
toegevoegd de Jeugdwet en de 
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning.
Deze twee nieuwkomers vormen 
samen met de Wet Werk en In-
komen tevens de grote valkui-
len voor de toekomst. Nu de ge-
meente veel taken heeft moeten 
overnemen van het Rijk is het 
maar de vraag of het beschik-
bare geld voldoende is. Niemand 
kan voorspellen hoe vaak er op 
deze voorzieningen een beroep 
wordt gedaan.
Het Rijk heeft wel een beschei-
den vangnet ingebouwd voor als 
het helemaal mis zou gaan.

Bestuur en dienstverlening
Na aftrek van de inkomsten blijft 
er nog een bedrag van 4,5 mil-
joen euro aan kosten staan.
Naast de salarissen van het col-
lege, raad en secretariaat van 
ruim één miljoen valt vooral de 
post 1,5 miljoen euro aan be-
stuursondersteuning op. Daar 
zitten de griffi ers nog niet eens 
bij. Zij kosten jaarlijks nog eens 
350.000 euro. De rest van het 
bedrag bestaat vooral uit docu-
menten, bijhouden van de ba-
sisadministratie, huwelijken en 
evenementen. De publieksvoor-
lichting die alom wordt gewaar-
deerd, kost ruim 7 ton euro op 
jaarbasis. 

Veiligheid
Een kleine post binnen het grote 
geheel. Voor de 1,7 miljoen euro 
wordt veel gedaan. Brandweer, 
GGD en Centrum voor jeugd en 
gezin zijn met 1,4 miljoen euro 
de grootste post. De gemeen-
te gaat buurtpreventie en buurt-
bemiddeling stimuleren. De par-
keercontroleurs krijgen meer be-
voegdheden om bekeuringen uit 
te delen. De politie gaat lokfi et-
sen inzetten om diefstal tegen 
te gaan. De gemeente draagt bij 
aan het (tijdelijk) gratis fi etspar-
keren in de bewaakte stations-
stalling. 
Het betrokken worden bij Bur-
gernet zal (nu 2543 deelnemers) 
zoveel mogelijk worden gesti-
muleerd. Bedrijven mogen di-
gitaal de gegevens aanleveren 
over brandveiligheid. Door sa-
men te werken met instanties wil 
men de overlast van jeugd ver-
der indammen. 

Infrastructuur
Zoals te verwachten is het mees-
te geld voor het wegennetwerk. 
Door het werk te combineren 
met het vervangen van het ri-
ool kan worden bespaard. Ne-
men we deze twee posten voor 
het gemak samen, dan staat er 
3,9 miljoen euro in de begroting. 
Twee miljoen hiervan wordt be-
taald uit de betaalde rioolhef-
fi ng.  Renovaties die in 2016 hun
beslag krijgen zijn de Johan Wa-
genaarlaan en de Dr. Pierson-
straat.
De verkeerslichten op de Dreef 
(Zandvaartkade, Julianaplein en 
de Lanckhorstlaan) worden ver-
vangen. Het bruggetje aan het 
Ijsbaanpad wordt vervangen en 
verhoogd voor pleziervaart. Een 
deel van de beschoeiing van 
de Ringvaart moet vervangen. 
De gemeente werkt actief mee 
aan het tot stand komen van 
een fi etsroute van Hoofddorp 
naar Zandvoort. De route loopt 
dan vanaf de Ringvaart langs 
Merlenhoven, Groenendaal, het 
Manpad richting Leyduin.
De Dreef krijgt nieuwe ledver-
lichting en bij de bushaltes komt 
digitale reisinformatie.

Nu de uitbreiding van Albert 
Heijn kennelijk niet doorgaat 
wordt de kop van de Bleekers-
vaart aangepakt. Op Een deel 
van de Van Lennepweg wordt 
het riool vervangen. Ten slotte al-
tijd een leuk onderwerp, het fi s-
caal parkeren. Aan vergunnin-
gen en meters komt 725.000 eu-
ro binnen. De kosten van onder-
houd, controle en administra-
tie bedragen 409.000 euro zodat 
de gemeente 316.000 euro over-
houdt aan het parkeren. De ge-

meente draagt fi nancieel bij aan 
het gratis fi etsparkeren bij het 
station.

Welzijn, cultuur, sport,
gezondheid en onderwijs
Hier betreft het een grote post 
op de begroting. Van de bijna 7 
miljoen euro gaat ruim één mil-
joen naar de sportaccommoda-
ties en een zelfde bedrag naar 
Casca.
De Bibliotheek kost 800.000 eu-
ro. Veel wordt ingezet om het 
huidige onderwijsniveau en de 
keuzemogelijkheid te handha-
ven en zelfs te verbeteren. Het 
komende jaar valt het besluit 
over de toekomst van de Bibli-
otheek. Stichting Welzijn Oude-
ren en Casca dienen met con-
crete samenwerkingsplannen te 
komen. In de jaren 2017 tot en 
met 2019 wordt ruim 1,3 miljoen 
euro geïnvesteerd in tennisba-
nen, hockeyvelden en kunstgras 
bij VEW.
Volgende week komen de overi-
ge programma’s aan bod.
Eric van Westerloo

Heemstede - The Vintage Store aan de Cruqui-
usweg is genomineerd voor de titel ABN AMRO 
Beste Zelfstandige Winkelier 2015. De winkel be-
vindt zich in zeer select gezelschap van 30 zelf-
standige winkeliers. 
Op maandag 12 oktober wordt de winnaar van de 
verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier bekend-
gemaakt tijdens een feestelijk middag in Utrecht.

In 2014 zat The Vintage Store ook al bij de laatste 
dertig in deze verkiezing. Zou het dit jaar lukken?
Naast het binnenhalen van de prijs Beste Socia-
le Ondernemer is dit mogelijk de vierde prijs die 
deze winkel binnenhaalt in haar prille bestaan.
Alle prijzen zijn door het publiek toegekend, al-
leen bij de beste zelfstandige onderneming komt 
er in de fi nale een jury bij kijken.

Vintage Store ‘Beste winkel van Nederland’?

Pas op voor 
etende 

eenden!
Heemstede - “Het is hersft en 
dan regent ‘t eikels in de Prin-
senlaan en eenden zijn er dol 
op. De straat ligt er vol en de 
etende
eenden worden door de veel 
te hard rijdende automobilisten 
(= 30 km zone) aangereden en 
sterven op straat.
Er is wat op gevonden; er han-
gen nu alternatieve borden en 
we hopen maar dat het helpt.
Ilonca Jansen, Heemstede.

Pas op voor 

Lezers
schrijven ons

Lezing Aart Mak 
Waarom het lastig is om 
over de dood te spreken
Heemstede - Op uitnodiging 
van Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding geeft Aart 
Mak woensdagavond 7 okto-
ber een lezing houden over het 
onderwerp Levenseinde. 
De dood vraagt om levensbe-
schouwing. Hoe doet u dat?
Aart Mak bespreekt waarom 
het voor veel mensen zo las-
tig is om over de eigen dood 
te spreken. Is dat nog steeds 
een taboe? En als dat zo is, wat 
houdt mensen tegen?
Aart Mak is ruim dertig jaar 
predikant en oprichter van 
Momentaal, een organisatie 
van sprekers en ritueelbege-
leiders.  
De lezing vangt aan om 20.00 

uur; de inloop begint 19.30 
uur. Locatie is Casca aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. 
Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.
Meld u aan via 0235310238 of 
info@brokkingenbokslag.nl.
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Duidelijkheid scheppen over vluchtelingen en Heemstede
Heemstede – Aan de oproep 
van de gemeente om mee te 
denken over ‘Hoe helpt Heem-
stede vluchtelingen’, was afge-
lopen woensdag veel gehoor 
gegeven. De Burgerzaal in het 
raadhuis was goed gevuld. Bur-
gemeester Marianne Heeremans 
reageerde verheugd: “De op-
komst is groter dan verwacht: ik 
ben er blij mee.”  Zij meldde ex-
pliciet in haar voorwoord dat de-
ze avond bij voorbaat georgani-
seerd is, omdat er nog geen ver-
zoek aan de gemeente Heem-
stede is gedaan ten aanzien van 
de opvang van vluchtelingen. De 
raad kwam met dit initiatief om 
gezamenlijk met de inwoners te 
kijken wat er nu eigenlijk binnen 
Heemstede mogelijk is en hoe. 
Daarnaast heerst er nog veel on-
duidelijkheid over het vluchtelin-
genvraagstuk. De avond diende 
daarom naast het meedenken 
ook om voorlichting te geven 
hoe zo’n vluchtelingenprocedu-
re nu eigenlijk in elkaar steekt. 
De gemeente had hiervoor een 
stroomschema opgesteld en di-
verse sprekers van organisaties 
uitgenodigd om deze te verdui-
delijken. Aanwezig waren Mar-

ga Groot van COA, Paul van der 
Water en Aziz Azizi van Stichting 
VluchtelingenWerk Noord-West 
Holland en Wim Vos van Op-
nieuw Thuis. Daarnaast schoven 
wethouder Remco Ates en een 
ambtenaar van de gemeente aan 
tafel. Zo konden ook de diverse 
vragen uit de zaal direct beant-
woord worden. 
Een vluchteling komt na aan-
komst in Nederland eerst in het 
Aanmeldcentrum (AC) van bij-
voorbeeld Ter Apel terecht. In-
dien het AC vol is, dan komt 
een vluchteling in de noodop-
vang, zoals de Koepel in Haar-
lem. De IND bepaalt of de asiel-
aanvraag in behandeling wordt 
genomen. Bij afwijzing wordt de 
vluchteling direct terug naar het 
land van herkomst gestuurd. Tij-
dens de procedure van een ver-
blijfsvergunning oftewel een sta-
tusaanvraag,  komt de vluchte-
ling in het Asielzoekerscentrum 
(AZC) tot de procedure is afge-
rond. Indien de verblijfsvergun-
ning wordt toegekend, is de be-
treffende vluchteling/asielzoe-
ker statushouder (tijdelijk of per-
manent) en op basis van de ver-
blijfsvergunning wordt via de 

gemeente gekeken naar per-
manente huisvesting of tijdelij-
ke huisvesting (zelfzorgarrange-
ment voor 3-6 maanden ZZA). 
De statushouder kan terug naar 
het land van herkomst, als dit 
land weer veilig geacht wordt. 
De huidige toestroom  van vluch-
telingen vergt een versnelde uit-
stroom. De procedure voor sta-
tushouder is daarom versneld, 
van 3 maanden tot 1,5 jaar. Lan-
delijk gezien verlangt de rege-
ring van gemeenten 15.000 sta-
tushouders in Nederland te huis-
vesten voor dit halfjaar en 20.000 
voor het komend halfjaar. 
Heemstede heeft op dit moment 
als taakstelling 22 statushouders 
te huisvesten, maar heeft een 
achterstand opgelopen en moet 
daarom 38 mensen huisvesten. 
Die achterstand heeft Heemste-
de inmiddels ingelopen. Huis-
vesting blijkt echter niet eenvou-
dig. 
Mogelijke oplossingen die wor-
den aangedragen zijn het om-
bouwen van leegstaande pan-
den, het benutten van braaklig-
gende terreinen (ontstaan door 
de crisis), het toewijzen van ka-
mers via kamergewijze verhuur 

of het aanspreken van particu-
liere verhuurders. Naast de huis-
vesting spelen andere essentiële 
factoren een rol, zoals afgifte van 
spullen, taalachterstand, inbur-
gering en het vinden van werk. 
Alle hulp hiervoor van vrijwilli-
gers is daarom welkom. In het 
tweede deel van de avond kon-
den de aanwezigen daarom met 
elkaar aan tafel om gezamenlijk 
tot oplossingen te komen. Buiten 
bereidwilligheid van de inwoners 
waren er ook sceptische klanken 
en termen van bezorgdheid te 
horen in de zaal. Ook deze men-
sen werden te woord gestaan. 
Meer informatie op de website 
www.heemstede.nl.
Bart Jonker

Wings Ensemble speelt 
Mozart en Beethoven
Regio - Onder de titel Klassie-
ke Klanken geeft het Wings En-
semble op zondag 11 oktober 
om 15.00 uur een concert in de 
Haarlemse Janskerk met twee 
werken waarmee de compo-
nisten zelf een haat-liefdever-
houding hadden: Mozarts Fluit-
kwartet in D-groot en Beetho-
vens Septet in Es-groot. Mozart 
haatte de fluit maar slaagde er-
in om prachtige fluitkwartetten 
te componeren, en Beethoven 
was zo boos dat de populariteit 
van het septet zijn andere wer-
ken overschaduwde, dat hij deze 
compositie het liefst wilde ver-
branden. Gelukkig is dit niet ge-
beurd want anders zouden mu-
ziekliefhebbers anno 2015 niet 

kunnen genieten van deze twee 
parels van de kamermuziek. De 
Janskerk Haarlem vindt u aan de 
Jansstraat 40.
Op het programma werk van W.A. 
Mozart: fluitkwartet in D- groot, 
opus 285 en van L. Beethoven: 
Septet in Es-groot, opus 20.
Het Wings Ensemble bestaat uit 
Kotaro Ishikawa, viool; Arwen 
van der Burg: altviool; 
Magrita Rondeel: cello; Anne-
lies Hemmes: contrabas; Jan van 
den Berg: fluit, Ina Hesse: kla-
rinet; Maud van Daal: fagot en 
Christiaan Beumer: hoorn. Toe-
gang bedraagt 20,- euro; vrien-
den van Wings betalen 15,- 
euro. Reserveren wordt aanbe-
volen: www.wingsensemble.nl.

Kom bij SEIN
speuren in je 

brein
Heemstede - Stichting Epi-
lepsie Instellingen Nederland 
(SEIN) doet dit jaar mee aan 
het Weekend van de Weten-
schap. Dit evenement vindt 
plaats op zondag 4 oktober 
van 11.30 16.00 uur in de Ko-
ningin Emma Kliniek, Achter-
weg 5, te Heemstede.

Tijdens de middag kan op ver-
schillende manieren ervaren 
worden hoe het brein werkt, hoe 
artsen dat kunnen zien en beïn-
vloeden en welke verschillende 
wetenschappelijk onderzoeks-
projecten op het gebied van epi-
lepsie bij SEIN plaatsvinden. Met 
een speurtocht, testjes en spel-
letjes kan van alles ontdekt wor-
den over epilepsie en het brein. 
Naast de speurtocht zijn er ook 
psychologische testjes te doen. 
Zo kan je het eerste hulp bij aan-
vallen memory spel spelen, van 
kralen een neuron rijgen, een 
bezoek brengen aan de Electro-
nic Monitoring Unit en de we-
tenschapskamer. Je kan je laten 
verbazen over hoe je hersenen je 
voor de gek kunnen houden met 
optische illusies. Dit evenement 
is geschikt voor kinderen, jonge-
ren en volwassenen. Toegang is 
gratis en aanmelden is niet no-
dig.
Voor meer info: www.sein.nl.
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Speciale loop voor mensen 
met ‘etalagebenen’
Heemstede - Het Spaarne 
Gasthuis organiseert op 25 okto-
ber in samenwerking met Clau-
dicatioNet-therapeuten een 
loopevenement voor mensen 
met perifeer arterieel vaatlijden. 
Met het loopevenement wordt 
aandacht gegeven aan de posi-
tieve resultaten van de behande-
ling van perifeer arterieel vaatlij-
den en het succes van de regi-
onale samenwerking. Het par-
cours is 1.5 km lang en gaat 
door Heemstede. Deze dag vindt 
ook de Heemstede Loop plaats. 
Hoe het parcours loopt is te zien 
op www.heemstedeloop.nl on-
der Parcours bij Les Petits Fami-
lyRun. Tijdens de loop worden de 
deelnemers begeleid door enke-
le fysiotherapeuten en vaatchi-
rurgen die ook meelopen. 
De groep start vanaf de par-
keerplaats bij Nieuw Groenen-
daal aan de Sportparklaan 18 in 
Heemstede.

Zij verzamelen daar om 10.30 en 
zullen om 11.00 starten, na de 
families die met de Family Run 
meedoen.
 Ruim 800.000 mensen in Ne-
derland hebben last van peri-
feer arterieel vaatlijden, in de 
volksmond ook wel ‘etalagebe-
nen’ genoemd. Jaarlijks komen 
er ongeveer 30.000 mensen bij 
die door vernauwing in de been-
slagaders problemen krijgen met 
lopen. Vanouds is het opera-
tief verwijden van de vaten, ook 
wel dotteren genoemd, de gou-
den standaard bij behandeling 
van etalagebenen. De meest vei-
lige en duurzame behandeling 
blijkt een ‘ etrapte’ behandeling 
met in eerste instantie loopthe-
rapie bij een daartoe geschool-
de fysiotherapeut. Naast veiliger 
en duurzamer, is gesuperviseer-
de looptherapie ook goedkoper 
met een mogelijke kostenbespa-
ring van 33 miljoen op jaarbasis.

Doet u mee aan de fitheidtest 
voor 65+?

Heemstede - Sinds 2009 or-
ganiseert Sportservice Heem-
stede-Zandvoort samen met de 
gemeente Heemstede fitheid-
stesten voor 65+’ers. Op zater-
dag 24 oktober staat de 6e edi-
tie op het programma. Meer dan 
1.500 deelnemers hebben de af-
gelopen jaren aan de fitheidstest 
deelgenomen. Ook op 24 okto-
ber worden weer zo’n 300 deel-
nemers verwacht in de Groe-
nendaal Sporthal. De eerste 150 
hebben zich al aangemeld. De 
zesde editie is een bijzonde-
re. Naast de fitheidstest worden 
aansluitend ook zo’n 10 ande-
re sportieve activiteiten georga-
niseerd, zoals een demonstratie 
van E-bikes inclusief fietstocht.
Het project is bedoeld voor in-
woners in de leeftijd van 65 - 
75 jaar die niet of weinig spor-
ten of weinig lichaamsbeweging 
hebben. De doelgroep wordt per 
post uitgenodigd door de ge-
meente Heemstede.

Fitheidstest
De fitheidstest duurt 1,5 uur is 

speciaal voor 65-plussers ont-
wikkeld en meet onder meer uit-
houdingsvermogen tijdens het 
wandelen, lenigheid, handvaar-
digheid, knijpkracht, reactiesnel-
heid en bloeddruk. Bij de test is 
ook een arts aanwezig, die waar 
nodig medisch advies kan ge-
ven.
 
Bewegingsactiviteiten
Direct na afloop van de fitheids-
test kunnen deelnemers aanslui-
ten bij één van de vele sportieve 
activiteiten die rondom de sport-
hal worden georganiseerd: een 
wandeling, koersbal, golf, tennis, 
hockey, fitness, fietsen, dans, of 
yoga. De betrokken verenigin-
gen en organisaties zorgen voor 
een gevarieerde, verantwoorde 
en veilige les van een uur in een 
ontspannen sfeer. Wie enthousi-
ast wordt, krijgt een aanbod om 
een aantal keer te komen ken-
nismaken bij reguliere sportles-
sen van de aanbieders.
Meer info: 023-573 46 79 of 
www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl.

Kijken naar Jong Oranje 
bij HBC

Heemstede – Op het hoofdveld bij HBC komt Jong Oranje spe-
len, op maandag 5 oktober. Het betreft een openbare training ter 
voorbereiding op de wedstrijd Servië tegen Nederland en duurt 
van 17.30 tot 19.00 uur. Openbaar toegankelijk dus ieder is wel-
kom. Wellicht is het handig, in verband met de te verwachten 
drukte, om met de fiets te komen.
Info: http://www.svhbc.nl.

‘Horrortackle’ legt VEW wedstrijd stil
Heemstede - In de uitwedstrijd 
van VEW tegen en in Beverwijk 
bleek een horrortackle het ein-
de van de wedstrijd in te lui-
den. VEW-er Maikel Pannekoek 
kwam net over de middellijn op-
stomen toen een speler van Be-
verwijk onbesuisd in kwam en 
het been van bovengenoem-
de VEW-er onderuit schopte. De 
overtreding van PSV-er Moreno 
op Luke Shaw van Manchester 
United was er niks bij. Tot ont-
steltenis van iedereen was ook 
hier sprake van een dubbele 
beenbreuk.  Spelers en begelei-

ding van VEW en Beverwijk wa-
ren hiervan al snel na deze over-
treding van overtuigd. De met 
spoed opgeroepen motorambu-
lance medewerker concludeerde 
dit ook al snel en onder de ogen 
van zijn vader werd de onfortuin-
lijke  VEW-er naar het ziekenhuis 
vervoerd. Uiteraard waren (me-
de)spelers zeer geschokt door 
de gebeurtenissen en kon de 
scheidsrechter niet anders dan 
de wedstrijd te staken. Uiteraard 
kreeg de speler van Beverwijk de 
rode kaart. Op het moment leid-
de VEW reeds met 0-2. Michiel 

Dekker had VEW op een 0-1 
voorsprong gezet. VEW had de 
eerste helft veel mogelijkheden 
gehad om de score op te voe-
ren. Maar bij de 0-2 kreeg VEW 
toch hulp van Beverwijk. Door 
een voorzet van de matig spe-
lende Gerben Siezinga beland-
de de bal in de handen van de 
keeper van Beverwijk. Maar de-
ze had veel moeite met de voor-
zet en via de benen van de kee-
per belandde de bal toch achter 
de doellijn. Niemand het na af-
loop van de wedstrijd echter nog 
over deze doelpunten. De steun 
van medespelers en tegenstan-
ders gaat uit naar Maikel Pan-
nekoek die zwaar onder de pijn-
stillers nog net voor de operatie 
aan zijn trainer kon melden dat 
hij er vermoedelijk enkele weken 
niet bij zou zijn. We hopen dat 
zijn herstel inderdaad zo voor-
spoedig zal verlopen maar ver-
moedelijk worden het maanden 
voordat deze speler weer op het 
veld te vinden is. Hoe de KNVB 
omgaat met deze situatie is nog 
niet bekend. Wel duidelijk is dat 
VEW nog steeds op kop staat in 
de vierde klasse ondanks dat de-
ze wedstrijd niet meetelt.      

Derde overwinning op rij voor Merel
Heemstede - Na de overwin-
ning op de 1500m tijdens de 
EYOF (27 juli, Jeugd Europe-
se Olympische spelen Georgië) 
heeft Merel van der Marel het 
enige tijd iets rustiger aan ge-
daan. De Heemsteedse moest 
herstellen van het zware baan-
seizoen. Sinds 4 weken is ze nu 
weer volop in de voorbereiding 
op het winter/cross seizoen. Op 
1 november volgt al weer de eer-
ste internationale cross in Mol 
(B).
Om aerobeconditie op te doen 
en te wennen aan langere af-
standen is het nu het ideale mo-
ment om mee te doen aan diver-
se steden-wedstrijden.
Wedstrijden die gekenmerkt 
worden door zeer veel deelne-
mers en een gezellige, onge-
dwongen sfeer. 
Nadat de 15-jarige Merel de 5km 
Haarlemmermeerrun in Hoofd-
dorp en de 5km Vredesloop in 
Den Haag wist te winnen, stond 

Grote boekverkoop Bibliotheek Bennebroek
Regio - Vanaf woensdag 30 
september tot de sluitingsdag 
maandag 23 november houdt 
de Bibliotheek Bennebroek, een 
grote verkoop van afgeschre-
ven materialen in haar pand aan 
de Bennebroekerlaan 3 te Ben-
nebroek. Naast de verkoop van 
boeken wordt ook een deel van 
de inventaris verkocht. De ver-
koop vindt plaats tijdens ope-
ningsuren. Alle boeken zijn te 
koop voor 1 euro. U kunt alleen 
met pin betalen. Iedereen is wel-
kom, ook niet-abonnees.
De laatste woensdag van sep-

tember start de verkoop met een 
collectie informatieve boeken en 
de romans voor volwassenen, 
vanaf woensdag 14 oktober wor-
den ook de afgeschreven jeugd-
boeken ter verkoop aangeboden.   
Door de verkoop zijn verschil-
lende collectie onderdelen niet 
of gedeeltelijk uitleenbaar. Het 
is wel mogelijk om boeken uit 
de hele collectie te reserve-
ren. Medewerkers van de Bibli-
otheek helpen u graag hierbij. 

De Bibliotheek Bennebroek ver-
huist eind november samen met 

Welzijn Bloemendaal en het ge-
meenteloket naar het Centraal 
Service Punt (CSP) in de voor-
malige St. Franciscusschool aan 
de Kerklaan 6 in Bennebroek. 
Om de verhuizing in goede ba-
nen te kunnen leiden is de Bibli-
otheek Bennebroek vanaf maan-
dag 23 november gesloten. Van-
af maandag 30 november bent u 
van harte welkom in de nieuwe 
locatie aan de Kerklaan. 
Meer informatie & openingstij-
den via:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

afgelopen weekend de halve van 
Haarlem op het lijstje.
Deze fraaie wedstrijd, voor-
heen Trosloop / Zilverenkruis 
Achmealoop gaat dwars door 
het centrum van Haarlem en 
Overveen.
Voor Merel was dit haar 3e wed-
strijd 5 km ooit en ze begint nu 
goed te merken dat ze het tem-
po en de afstand steeds be-
ter aan kan, dit vertaalde zich in 
een verbetering van haar beste 
tijd naar 17.39min. Ruim een hal-
ve minuut sneller dan haar vori-
ge record. Met deze tijd eindigde 
ze als eerste vrouw en kort ach-
ter het groepje met 6 mannelij-
ke deelnemers. Een schitterende 
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Mariaviering Aerdenhout
Regio – In de Antoniuskerk aan de Sparrenlaan 9 in Aerdenhout 
vindt woensdag 7 oktober een Mariaviering plaats met medewerking 
van Antonius&Pauluskoor. De avond start om 19.15 uur. U wordt ver-
welkomd door Jachthoorngroep ’t Panneland.

tijd waarmee ze direct omhoog 
schiet op de Nederlandse 5km 
ranglijst met snelste dames.















Ambachtenmarkt
Zondag 4 oktober van 11.00 
tot 18.00 uur. Locatie winkel-
straat Overveen bij Bloemen-
daalseweg nabij station Over-
veen. Zie ook Ambachten-
markt Overveen op Facebook.

Boekpresentatie
Vrijdag 2 oktober, boek 
‘Grauwsluiers en Lichtheid’ 
van Diny Zandvliet uit Heem-
stede. Boek over ontdek-
ken seksualiteit in een sa-
menleving beheerst door reli-
gie. Aanv. 16.45 uur. Toegang 
vrij. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Informatie: 023-
5282472.

Cabaret
Zaterdag 3 oktober, Javier 
Guzman met Sinterklaascon-
ference 2015, lief en laf. The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten à 18,50 euro 
via www.podiaheemstede.nl, 
aan de kassa van de Luifel of
023-548 38 38.

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

Discussiebijeenkomst
gemeente
Dinsdagavond 6 oktober 
meepraten over de toekomst-
visie voor de Heemsteedse 
winkelcentra. Openbaar voor 
ieder. V.a. 20.00 uur in de Bur-
gerzaal van het raadhuis (in-
loop vanaf 19.30 uur).

Fototentoonstelling
Tot 4 november, tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek 
zijn foto’s van Inger Loop-
stra te zien, ondererp ‘Zes-
jes’. Zes foto’s die bij elkaar
horen. Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree. www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl

Hardloopevenement
Zondag 25 oktober Zesde 
editie Heemstede Loop. Div. 
afstanden van 1,5 km (start 
11.00 uur), de 5 km (12.00 uur) 
en 10 km (13.00 uur). Parcours 
door Groenendaalse bos en 
diverse wijken van Heemste-
de. Voor meer info en inschrij-
ven: www.heemstedeloop.nl.

Jeugdtheater
Zondag 4 oktober Verhalen-
verteller en goochelaar Hilbert 
Geerling met ‘Beestenboel’. 

(v.a 4 jaar). Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang: 14.30 uur. Kaarten 
à 9,50 euro via www.podia-
heemstede.nl, aan de kassa 
van de Luifel of 023-548 38 38.

Kinderboekenweek
Donderdag 8 oktober, 
15.00–17.00 uur, workshop 
en demonstratie 3D-printen. 
Gratis toegang. 8 t/m 12 jaar. 
Woensdag 14 oktober, 15.00 
– 17.00 uur, animatieworkshop 
‘Waarom? Daarom!’. Antwoord 
op vragen als ‘waarom brandt 
vuur?’ 8 t/m 12 jaar. Gratis toe-
gang. Loc: Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1.

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

Klassieke muziek
Zondag 11 oktober, 15.00 
uur, Wings Ensemble met wer-
ken van Mozart en Beethoven. 
Loc: Janskerk Haarlem, Jans-
straat 40. Toegang: 20,- euro; 
vrienden van Wings: 15,- euro. 
Reserveren aanbevolen: 
www.wingsensemble.nl. 

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

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

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

Liedjestheater:
Vrijdag 2 oktober, Leoni Jan-
sen & Izaline Calister zingen 
protestsongs in ‘Barricade’. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanv.: 20.15 
uur. Kaarten à 20,- euro via 

AgendA
 

30 september 2015  •  de Heemsteder    21

www.podiaheemstede.nl, aan 
de kassa van de Luifel of 023-
548 38 38.

Muziek
Vrijdag 2 oktober, ‘Barri-
cade’, Theater de Luifel, aan-
vang: 20.15 uur. Entree: 20,- 
euro. Kaarten via: www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 14 oktober, St 
Jacob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1, Haarlem. 13.00-15.00 
uur. Toegang: 1,-. Inlichtingen 
via 023-8927900.

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

Tentoonstellingen/
exposities
Vanaf 3 september in de 
Burgerzaal van het Raad-
huis Heemstede, selectie van 

kunst die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Info: www.hv-hb.nl.

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

T/m oktober werk van Mary 
Donkersloot in ontvangstruim-
te van Heemsteeds Raadhuis.

Donderdag 1 t/m 18 okto-
ber ‘Hidden selfi es’, elke dag 
een selfi e geschilderd door 
Han van der Mijn (Bloemen-
daal) in de Waag te zien. www.
kzod.nl

Thema-avond voor 
sporttalenten
Donderdag 8 oktober voor 
sporters uit Heemstede en 
Zandvoort. Thema ‘sportvoe-
ding’. Spreker: Steffanie Cas-
pers (sportvoedingsadviesbu-
reau Feel Good). 19.30-21u. 
Loc: kantoor Sportservice, 
Louis Davids Care Zandvoort. 

Gratis toegang. Aanmelden: 
hhabers@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Trefpuntcafé met
college
Vrijdag 2 oktober, 20u. Col-
lege Bloemendaal op bezoek 
over jongste ontwikkelingen 
college van B&W Bloemendaal. 
Loc: Akonietenplein 1 Benne-
broek.

Voorleeslunch
Bibliotheek
Donderdag 1 oktober, van 
11.30 tot 13.30 uur lezen Dieu-
wertje Blok en Sybil van Dam 
ouderen voor op de Dag van 
de Ouderen. Hierna volgt een 
lunch. Deelname gratis, wel 
aanmelden via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.
Loc: Julianaplein 1 Heemstede.

Weekend van de 
Wetenschap
Zondag 4 oktober  Bij SEIN, 
Koningin Emma Kliniek, Ach-
terweg 5 te Heemstede ben 
je welkom om te ervaren hoe 
het brein werkt. Met o.a een 
speurtocht, spelltjes en testjes. 
11.30-16.00 uur. www.sein.nl

Heemstede – De Abessijnse 
gladiool – Acidanthera komt 
uit Ethiopië (voorheen Abes-
sinie). Het is een witte ster-
vormige bloem, met purperen 
hart, heeft een doorsnee van 
7 cm en de hoogte kan ver-
schillen van 45 tot 70 cm. De 
bloem heeft een zeer aangena-
me geur. De Abbessijnse gladi-
ool is niet winterhard, moet dus 
geoogst worden. Ze doen het 
goed op een beschutte warme 
standplaats en goede maand 
om ze te planten is mei.
De Acidanthera word als gladi-
ool gekweekt. De bollen kun-
nen met gunstig weer wel tot 
oktober bloeien. Je kunt er lang 
plezier van hebben in pot en in 
groepsformatie in de tuin.
Marenka GroenhuijzenFo
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Lang plezier van de gladiool in vroege herfst

Directeur International Justice Mission (IJM) 
Nederland spreekt in Heemstede
Heemstede - Rafaelgemeen-
schap Nehemia Heemstede or-
ganiseert zondag 4 oktober een 
ochtend (10.00 tot 11.30 uur) 
voor belangstellenden waarop 
informatie wordt gegeven over 
International Justice Mission. 
Wat doet deze instantie? Slacht-
offers bevrijden. Criminelen la-
ten berechten. Levens herstel-
len. Het Recht systeem verster-
ken. De heer Houmes, directeur 
IJM komt spreken. Na een actie 
in India schrijft een maatschap-
pelijk werker van IJM: “Het was 
overweldigend te zien hoe die 
kleine handjes de hamer vast-

hielden. Handjes die een pen op 
school hadden moeten vasthou-
den. Nu is hij vrij en kan hij weer 
naar school.” In ontwikkelings-
landen is geweld een dagelijkse 
bedreiging voor de armsten. Da-
ders van moderne slavernij ge-
bruiken bedrog, bedreigingen en 
geweld om anderen te dwingen 
voor hen te werken zonder dat 
zij hiervoor betaald krijgen. Hoe-
wel slavernij verboden is in vrij-
wel elk land, worden miljoen kin-
deren, vrouwen en mannen ge-
dwongen te werken als slaaf in 
steengroeves, rijstfabrieken, vis-
bedrijven en vele andere soor-

ten industrieën. Er zijn circa 29.8 
miljoen mensen die worden mis-
bruikt als slaaf. Van alle slaven is 
26% minderjarig. In India wonen 
de meeste slaven: tussen de 13,3 
en 14,7 miljoen. Houmes schreef 
een hoofdstuk in het boek ‘Hoe 
nu verder? 65 jaar Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking’.
Locatie: Koediefslaan 73 in de 
VMBO Haemstede Barger.
Informatie over IJM door C. Hou-
mes, met fi lm en discussie vindt 
u op www.ijmnl.org. Meer weten 
over de Rafaelgemeenschap Ne-
hemia? Kijk op 
www.rafael-nehemia.nl.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Nomineer een 
vrijwilliger!

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

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

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

moet worden in de visie. Aansluitend wordt de visie 
opgesteld.

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

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

Vrijdag 2 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 1a, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 28009, 
 ontvangen 10 september 2015
- Meindert Hobbemastraat 12, het kappen van 
 1 boom, wabonummer 28010, 
 ontvangen 12 september 2015
- Herenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 28117, 
 ontvangen 18 september 2015

- Alberdingk Thijmlaan 57, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 28098, 

 ontvangen 17 september 2015
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 5, het kappen van 11 bomen, 

wabonummer 26969, 
 verzonden 22 september 2015
- Beatrixplantsoen 62, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24879, 

 verzonden 25 september 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2015
Ruimte voor beperking!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als 
waardering voor hun enthousiasme en inzet! 
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2015 bekend 
gemaakt. Thema van dit jaar is Ruimte voor 
beperking! 

Steeds meer vrijwilligersorganisaties bieden 
een plek voor kinderen en jongeren met een 
beperking: als lid van de vereniging, als deelnemer 
en/of als vrijwilliger. Tijdens het Vrijwilligersfeest 
wordt hier extra aandacht aan besteed met de 
uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2015.

Nomineer!
Heeft uw organisatie een activiteit voor kinderen 
en jongeren met een beperking, doen zij mee als 
lid van de groep of wellicht als jonge vrijwilliger? 
U wordt van harte uitgenodigd om te nomineren. 
Met uw nominatie maakt u zichtbaar wat er 
allemaal mogelijk is en wat uw inzet daarbij is. 
Nominaties graag insturen voor 3 november 2015.
Denk bijvoorbeeld aan deelname aan reguliere 
zwemlessen bij de zwemvereniging of 
reddingsbrigade, lid van een scoutinggroep, een 
G-sport activiteit of vrijwilliger bij een evenement 
van uw vereniging of organisatie.

Vrijwilligersfeest 2015
Genomineerden en de winnaar worden bekend 
gemaakt tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest 
op woensdag 18 november 2015 van 19.30 
tot 22.00 in de Burgerzaal van het Raadhuis in 
Heemstede.

Kijk voor alle info, de voorwaarden 
en het aanmeldformulier op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in het najaar 
van 2015:

- 1 sierkers, ter hoogte van Franz Lehárlaan 147
- 1 es, naast Zernikelaan 2
- 1 sierkers, achter Snelliuslaan 17
- 3 populieren in de Kohnstammlaan, in grasveld 

ter hoogte van de Geniebrug
- 1 es, in de Lorentzlaan, naast Van der Waalslaan 1
- 1 berk, ter hoogte van Koediefslaan 16
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Borneostraat 2
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Borneostraat 12
- 1 els, ter hoogte van Coby Riemersmalaan 47
- 1 sierkers, ter hoogte van Esdoornkade 20

- 1 lijsterbes, ter hoogte van Esdoornkade 26
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Lijsterbeslaan 13
- 1 sierpruim, ter hoogte van Linge 4
- 1 populier, naast Linge 43
- 1 lijsterbes ter hoogte van Huizingalaan 7
- 1 meidoorn, ter hoogte van Huizingalaan 24
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Huizingalaan 33-35
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Huizingalaan 37
- 1 esdoorn, ter hoogte van Scholtenlaan 210
- 2 essen, ter hoogte van Manpadslaan 14
- 1 esdoorn, ter hoogte van Burgemeester van 

Rappardlaan 5
- 1 honingboom, ter hoogte van Laan van 

Bloemenhove 1

- 2 iepen, in het trottoir van de Amstellaan tussen 
huisnummers 9 en 19

- 1 populier, op de speelplaats aan de Amstellaan/
Rijnlaan

- 4 paardenkastanjes, in het gazon langs de Willem 
van de Veldekade

- 1 els, tussen Cruquiushaven 1 en 3

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 bezwaar niet mogelijk is.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Domino’s Pizza 
Nederland B.V., gelegen aan Binnenweg 181 te 
Heemstede. De maatwerkvoorschriften bepalen dat 
het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 1 
oktober tot en met 12 november 2015 ter inzage bij 
Omgevingsdienst IJmond en in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot en met 12 november 2015 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
worden ingediend bij het dagelijks bestuur 
van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrechtspraak, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 
17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tijdens openingstijden ook ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede.

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl.



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

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

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

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

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

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

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

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Raadhuisstraat-Binnenweg
In onze publicatie van 9 september 2015 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:

- Een blauwe damesfiets, merk Citytrack, ter 
hoogte van Raadhuisstraat 77

- Een grijze damesfiets, merkloos, ter hoogte van 
Binnenweg 7

- Een roodzwarte damesfiets, merk Montego, ter 
hoogte van Binnenweg 7

- Een zwarte damesfiets, merk Street Limited, ter 
hoogte van Hendrik Peeperkornstraat 29

- Een oranje damesfiets, merk Sparta, ter hoogte 
van Binnenweg 155

- Een zwarte damesfiets, merkloos, ter hoogte van 
Binnenweg 161

- Een roze herenfiets, merkloos, ter hoogte van 
Spaarnzichtlaan 1

- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, ter hoogte 
van Kerklaan 39

- Een groene herenfiets, merk Kyoso, ter hoogte 
van Kerklaan 39

Bovengenoemde fietsen zijn op 24 september 2015 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en worden opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken. Binnen deze 
periode kan de eigenaar van de betreffende fiets 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fiets Jan van Goyenstraat 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een zwarte damesfiets met wit-blauwe bloemen, 
merk Reflection, met een flinke slag in het voor-
wiel, ter hoogte van Jan van Goyenstraat 25-27.

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 eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Raadsbesluiten 24 september 2015
Tot 21.45 uur: aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 
Na 21.45 uur: aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

 Unaniem vastgesteld (21 stemmen).
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef
 Unaniem vastgesteld (21 Stemmen).
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

 Unaniem vastgesteld (21 stemmen) met 
stemverklaringen van PvdA, GroenLinks, CDA 

 en HBB.
- Vaststellen gedragscode integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015
- Vastgesteld met 15 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen
 Voor: PvdA, GL met stemverklaring, HBB, VVD 
 en CDA.
 Tegen: D66 met stemverklaring.
- Vaststellen gedragscode integriteit burgemeester 

en wethouders gemeente Heemstede 2015
 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Vaststellen gedeeltelijke herziening 

bestemmingsplan woonwijken noordoost: 
Watermuziek

 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Verordening financieel beleid en beheer 2015
 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 (ofwel Veegwet SZW 
2015) en het herstellen van enkele omissies.

 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
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