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Voorwegschool wil winnen 
in de Techno Challenge
Heemstede - De Techno 
Challenge is een zeilwedstrijd 
met modelzeilboten. De Chal-
lenge wordt gesponsord door 
onder andere de Rabobank 
en Tata Steel en eindigt met 
een zinderende finale op 27 
oktober in de nieuwe haven 
‘de Pijp’ van Beverwijk. De lol 
van techniek meer stimuleren 

bij basisschool leerlingen is 
één van de doelstellingen van 
de Techno Challenge.
“Dat groep 7 van de Voor-
wegschool meedoet aan de 
Techno Challenge vinden de 
leerlingen maar wat leuk”, 
vertelt meester Harcko. Af-
gelopen dinsdag hebben de 
kinderen uitleg gehad en nu 

staan er twee mooie boten in 
de klas. Er zit een heel les-
programma aan vast. Niet al-
leen moeten de leerlingen le-
ren omgaan met de radio-
grafisch bestuurbare boten, 
ook moeten er zeilen ontwor-
pen worden, een teaminde-
ling gemaakt en sponsoren 
gezocht.
Pepijn, de net aangestel-
de kapitein van één van de 
teams: “Ik kan wel gewoon 
zeilen in een grote boot maar 
of dat met zo’n kleine boot 
dan ook goed gaat dat weet 
ik niet.” Het team heeft er in 
ieder geval vertrouwen in. 
Het wil veel oefenen en de 
ideale locatie lijkt gevonden 
in de haven van Heemstede. 
Lekker dichtbij en je kunt van 
alle kanten de boot goed in 
de gaten houden. Dus heeft 
u ervaring met radiografische 
bootjes en ziet u de kinde-
ren in de haven aan de slag, 
geef ze vooral uw tips mee 
want als de leerlingen win-
nen hangt er zeker een leu-
ke prijs aan vast. 
Meer informatie op face-
book/Ruige Vaart Voorweg.

‘Nieuw land’ na sloopwerkzaamheden
Heemstede - Al enige 
maanden worden sloopwerk-
zaamheden uitgevoerd rond-
om de Haven van Heemste-
de. (Wat zal Sinterklaas opkij-
ken later dit jaar over dit nu 
lege terrein!) Het gebied on-
dergaat een ware metamor-

fose en dan te bedenken dat 
de échte gedaanteverwisse-
ling nog moet komen met de 
invulling van het nu braak-
liggende terrein. Het lijkt wel 
nieuw land! Harry Opheikens 
maakte diverse foto’s van het 
verloop van de sloop. Deze 

foto lijkt als slotstuk te funge-
ren. Alle bebouwing is weg. 
Het Touchdowncentre, waar 
vandaan de foto is gemaakt 
staat echter nog.
Maar zo’n beetje de laatste 
verhuurder is aanstonds ook 
weg.
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Fiets(licht)controle weer 
succesvol verlopen

Heemstede - Voor het tweede jaar op rij heeft fietshan-
del Van der Wolf uit Heemstede alle fietsen gecontroleerd 
van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de Nico-
laas Beetsschool. Niet alleen werd gekeken of de verlich-
ting in orde was, ook zijn schroefjes aangedraaid, batterij-
en vervangen en kleine reparaties ter plaatse uitgevoerd.
De kinderen kunnen in de donkere maanden weer 
veilig de weg op!

0132890
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

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

ke
ur

sl
ag

er
ko

op
je Hachee-

pakket

6,95
500 gram vlees, 
uitjes en kruiden



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 9 oktober, Oude
Kerk, 10u., ds. A. Molen-
dijk, m.m.v. de cantorij, 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4 tot 12 jaar ).

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 22, Val-
kenburgerlaan 22, Valken-
burgerlaan 40. Dat is de om-
nummering van dit pand vol-
gens de gemeente per 1949. 
De toenfoto is een fragment 
van een foto van het NHA uit 
1981.
Een van de vroegste vermel-
dingen van Valkenburger-
straat 22 is een advertentie in 
het Haarlems Dagblad van 11 
april 1924, waarin Woning-
bureau ’t Raadhuis reclame 
maakt.
‘den boekhandel  J.W, Daud-
eij Jr.’ wordt op 14 septem-
ber 1928 in de eerste Heem-
steedsche courant aange-
meld als nieuwe zaak op Val-
kenburgerstraat 22, echter in 
een advertentie van 24 sep-
tember 1927 wordt de ope-
ning al aangekondigd. Te-
vens is het een advertentie-
bureau, aldus het adressen-
boek van 1 januari 1929. Ook 
voor schoolboeken kon men 
er terecht, lezen we in een 
advertentie van 19 juli 1929 
in de Eerste Heemsteed-
sche courant. Veel adverten-
ties verschijnen voor diverse 
functies, waarbij je moet sol-
liciteren via de boekhandel.
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 1 juni 1934 lezen 
we dat kapsalon D. van den 
Berg het beste adres is voor 
haarverzorging. Nu klinkt fl  
0,50 voor knippen ook best 
wel aantrekkelijk. Pijnloze 
voetbehandeling is ook mo-
gelijk. Op 5 mei 1934 is de-
ze zaak offi cieel geopend. 
Heel lang zit D. van den Berg 
er niet, want op 6 juli 1934 
wordt er al aangekondigd dat 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (8)

men naar de overkant ver-
huist, naar nummer 91.
Op 3 april 1936 lezen we in 
de Heemsteedsche Courant 
dat er een eerste klasse da-
mes- en herenkapsalon per 
1 april is geopend. Anton Hy-
na nodigt de lezers van har-
te uit voor een bezoek. Op 5 
juni 1944 zien we dat Hyna 
nog steeds werkzaam is als 
kapper, want hij vraagt om 
een aankomend kapster. Op 
10 april 1948 vraag nu Dhont 
om een kapster in het Haar-
lems Dagblad. Er heeft dus 
een kapperswissel plaatsge-
vonden. Tot begin jaren 50 is 
Dhont werkzaam als kapper 
op de Valkenburgerlaan 40, 
maar in het Haarlems Dag-
blad van 19 augustus 1955 
lezen we dat dames- en he-
renkapsalon fa. Schoot en 
Beck 20 augustus gesloten 
zal zijn vanwege een sterf-
geval, dus dat is dan weer de 
opvolger van Dhont. In het 
Adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1969 wordt 
nog steeds kapsalon Schoot 
& Beck vermeld. In 1981 
wordt er nog steeds geknipt, 
zoals te zien is op de toenfoto 
met een kappersservice. 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 9 oktober geen 
dienst in Heemstede.
Feest van gezamenlijke 
kerken ‘GelovenInDeStad’, 
Kennemer Sporthal.
Met koor en kinderpro-
gramma.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 9 oktober
10.00 uur
Ds. Z. de Graaf uit Katwijk

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 9 oktober, 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser.

Dienst van Schrift en Tafel.                                          
Tevens Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Sinds 1990 zit Kringloopwin-
kel Via Via in het pand en in 
april 2015 werd het 25-jarig 
jubileum gevierd.
Op de nufoto van Harry Op-
heikens van oktober 2016 is 
het pand nog duidelijk te her-
kennen, maar zijn hier en daar 
de raampartijen aangepast.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.





Openingsconcert Cruquiusconcerten met 
topvioliste Birthe Blom en pianist Daniël Kramer
Regio - De Cruquiusconcer-
ten in Museum de Cruqui-
us gaan weer van start. Za-
terdag 8 oktober is het ope-
ningsconcert van het seizoen 
2016 – 2017 met de topmusi-
ci Birthe Blom (viool) en Da-
niël Kramer (piano). Zij spe-
len een prachtig gevarieerd 
programma met werken van 
de componisten Beethoven, 
Poulenc, Debussy, Szyma-
novsky en Ravel. Om 20.15 
uur begint het concert. Er zijn 
nog kaarten beschikbaar.
U kunt ze kopen via www.
CruquiusConcerten.nl of aan 
de kassa van schouwburg de 
Meerse in Hoofddorp: 023-
5563707. De toegangsprijs 
voor alle concerten is 22,50 
(incl. pauzeconsumptie).

Op 13-jarige leeftijd werd 
Birthe Blom toegelaten tot 
het Conservatorium van Am-
sterdam. Bij haar ontwikke-
ling werd Birthe tijdens haar 
opleiding aan het Conserva-
torium extra begeleid door de 
Voorziening van Excelleren-

de Jonge Musici, een gesub-
sidieerde ondersteuning voor 
bijzonder talentvolle studen-
ten.
Door een internationale jury 
werd zij als enige violiste van 
het Conservatorium toegela-
ten tot het Fonds voor Jonge 
Meesters, dat ondersteuning 
gaf in de vorm van extra fa-
ciliteiten.
Vanaf 2004 studeerde zij in 
Zwitserland aan het Conser-
vatoire de Lausanne bij de 
wereldberoemde violist Pier-
re Amoyal. In 2007 heeft zij 
daar cum laude en eindcij-
fer 10 haar Diplôme de Solis-
te behaald. Birthe vervolgde 
haar opleiding aan het Con-
servatoire de Lausanne als 
postgradstudente. In 2009 
sloot zij deze tweejarige op-
leiding af, opnieuw met een 
unaniem toegekend eindcij-
fer 10 en cum laude. 
Birthe kreeg gelegenheid 
veel recitals te geven in ons 
land, elf andere Europese 
landen en Japan. Zij mocht 
daarbij samenwerken met di-
rigenten als Jurjen Hempel, 
Herve Klopfenstein, Martin 
Panteleev, Walter Proost, Pe-
tri Sakari, Jan Stulen en Jaap 
van Zweden.
Zij speelde o.a. meermaals 
solo in de Grote en recitals in 

de Kleine Zaal van het Con-
certgebouw van Amsterdam, 
in andere grote concertzalen 
in Nederland en in vele zalen 
in het buitenland.

Daniël Kramer geniet be-
kendheid als een veelzij-
dig en bevlogen pianist en is 
veelvuldig te horen op bin-
nen- en buitenlandse podia.
Van grote invloed zijn de les-
sen bij Ton Hartsuiker ge-
weest, die hij op jonge leeftijd 
mocht ontvangen. Zijn mas-
terstudie aan het conserva-
torium van Amsterdam rond-
de hij af met onderscheiding 
bij docent Håkon AustbØ, die 
hem inwijdde in de geheimen 
van de pianistische verfijning. 
Verder hebben ontmoetingen 
met bv. Rudolf Jansen, Wil-
lem Brons, Murray Perahia en 
Claude Helffer hem gevormd. 
Als kamermusicus heeft hij 
het voorrecht samen te wer-
ken met inspirerende colle-
ga’s van naam, zoals Nobuko 
Imai en Charles Neidich. Ook 
mocht hij soleren met o.a. 
Het Residentie orkest, de Ra-
dio Kamer Filharmonie o.l.v. 
Peter Eötvös, het Nederlands 
Kamerorkest o.l.v. Werner 
Herbers en het njo o.l.v. Rein-
bert de Leeuw. 
Daniël is ook werkzaam als 
repetitor. 

Dit concert komt tot stand in 
samenwerking met het Nati-
onaal Muziekinstrumenten-
fonds (NMF). Birthe bespeelt 
de ex-Paul Godwin Stradiva-
rius en de Sartorystrijkstok 
van Herman Krebbers haar 
ter beschikking gesteld door 
het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds.Birthe Blom.

Vincent van Gogh als religieus zoeker
Heemstede - Op donder-
dagavond 6 oktober houdt 
Kick Bras in het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek, een lezing over de be-
kende schilder Vincent van 
Gogh. Van Gogh is zijn le-
venlang een religieus zoeker 
geweest. Als jonge man wil-
de hij graag in de voetsporen 
van zijn vader treden, die do-
minee was. Maar hij kon de 
studie niet aan en als evan-
gelist was hij geen succes. 
Toen hij besloot om schilder 
te worden, bleef zijn gods-
dienstig besef hem inspire-
ren al vervreemdde hij van de 
Kerk.
Kick Bras is emeritus pre-
dikant van de Protestantse 
Kerk In Nederland. Als on-
derzoeker is hij verbonden 
aan het Titus Brandsma In-

stituut in Nijmegen. De laat-
ste jaren verdiept hij zich in 
de Protestantse mystiek.

De avond begint om 20.00 
uur en de toegang bedraagt 
vijf euro. 

Heemstede - Afgelopen donderdag- en vrijdagmiddag 
waren alweer de laatste middagen bij KIMT voor de kin-
dertuinen en generatietuinen. Het seizoen is weer afge-
sloten en de kinderen hebben allemaal een diploma uit-
gereikt gekregen door Mik van der Bor.
Donderdagmiddag regende het zo hard dat er nauwe-
lijks nog wat gedaan kon worden in de tuinen, daarom 
werd besloten dat, van de bloemen die er nog stonden 
er bloemstukjes konden worden gemaakt. Alles stond al 
klaar en de kinderen gingen met een mooi stukje naar 
huis.
De vrijwilligers werden door de kinderen verrast met iets 
lekkers als dank voor het afgelopen seizoen.
Er kan weer teruggekeken worden op een leuk moestuin-
seizoen waarin de kinderen veel geleerd hebben.
Inschrijven voor het seizoen 2017 kan al weer! Doe je dat 
in oktober nog, dan gelden de prijzen van dit jaar nog! 
Voor informatie zie de website: www.kominmijntuin.com

Diploma-uitreiking bij
Kom in mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

De zaaier, van Vincent van Gogh.

Verhaal over nieuwsgierig 
krabje en invoelende hagedis
Heemstede - Op 8 oktober 
om 11.00 uur presenteren 
de Heemsteedse illustrator 
Vera de Backker en verha-
lenschrijfster Marieke Ree-
hoorn (Lilaluna Vertelthea-
ter) hun eerste voorleesboek: 
‘Toeloeloe en Harrie ontdek-
ken hun eiland’. Dit doen zij 
bij boekhandel Blokker op de 
Binnenweg 138.

In dit eerste deel uit de serie 
Toeloeloe en Harrie ontmoe-
ten het enthousiaste, nieuws-
gierige, impulsieve en onder-
nemende krabje Toeloeloe en 
de bedachtzame, invoelende 
en rustige Harrie de hagedis 
elkaar.
Zij worden meteen dikke 
vrienden. Juist doordat ze zo 
verschillend zijn kunnen ze 
het goed met elkaar vinden. 
Ze leren van elkaars ster-
ke kanten en helpen elkaar 
wanneer ze iets moeilijk vin-
den.

Samen gaan ze op avontuur 
op hun eigen eiland. Ze be-
leven spannende, maar voor-
al gekke en grappige avontu-
ren. Ze ontmoeten veel ande-
re dieren (ieder met een ei-
gen karakter) en raken met 
hen bevriend.
Voorlezenderwijs leren de 
kinderen een heleboel; din-
gen over de natuur, maar ook 
kleine ‘levenslesjes’. Doordat 
de verhalen met humor zijn 
geschreven voelt het nooit 
zwaar, maar juist luchtig.
De tekeningen –zowel zwart-
wit als kleur- zijn prachtig!

Tijdens deze boekpresenta-
tie zal er natuurlijk voorge-
lezen worden, maar er is ook 
een poppenkastvoorstelling. 
Na afloop is het mogelijk om 
het boek te kopen en te la-
ten signeren door Toeloeloe 
en Harrie.
Meer informatie:
http://www.toeloeloe.nl.
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Column 

Een brief
van de postbode
Uw postbode is geen 
heldin

Bij het bedrijfstijdschrift van 
PostNL zit altijd een kaart 
met daarop 10 ‘heldenda-
den’ van collega’s uit het 
land: ‘kind gereanimeerd, 
enge bankpost-stelers bij de 
politie aangegeven, brand 
voorkomen’; en dan kunnen 
wij stemmen op de actie die 
wij het meest belangwek-
kend vinden. Ik kan nooit
kiezen, het is appels met
peren vergelijken en ik vind 
het allemáál reuze knap. 
Want ikzelf ben helemaal 
geen heldin en doe nooit 
iets belangwekkends. Ik 
pruts wel eens met een elas-
tiek het kapotte deurtje van 
zo’n brievenbuszuiltje dicht.
Anders wordt de post nat ...
Toch leek zich jaren gele-
den ook in mijn wijk een
wapenfeit aan te dienen. Er 
liep een oude heer op straat, 
een beetje paniekerig op 
zoek naar hulp; zijn vrouw 
was in huis op de vloer be-
land. Ik meteen op mijn
witte paard, en naar binnen.  
(Mijn witte paard is gelukkig 
van bescheiden formaat.)  
Maar mevrouw was slechts 
bij een poging in haar stoel 
te gaan zitten in plaats van 
óp die stoel, ervóór terecht-
gekomen, en zat daar rus-
tig te wachten tot iemand 
haar alsnog omhoog zou hij-
sen. Heldenmoed was niet 
vereist, simpele spierkracht
volstond. Jammer, jammer.

Maar laatst dan, toen be-
speurde ik toch weer nood. 
Ik kom voorbij het school-
plein van de Ark en ik 
hoor “Help! .... Help! ...” Op 
het plein staat een jonge-
tje naast zijn fi ets, te kijken 
naar zijn slot. Ik denk dat hij 
het niet open kan krijgen, en 
bied aan of ík het voor hem 
zal proberen. Maar op dat
moment grijpt hij ernaar en 
het springt direct los. “Ik 
dacht dat er beestjes op
zaten,” zegt hij. “De vorige 
keer zaten er beestjes op.” 
Gemiste kans, verdorie. 
Want ik ben helemaal niet 
bang voor beestjes. En op 
deze manier kom ik natuur-
lijk nooit in onze top 10!
Maar, alle gekheid op een 
stokje, ik hóef ook hele-
maal niet in onze top 10. Ik 
heb veel liever al mijn wijk-
bewoners in goede staat, 
nergens brand, en geen
engerlingen in de wijk. Ik 
doe wel een elastiek om uw 
kapotte brievenbus, mocht 
dat nodig zijn. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Winkelvisie door de gemeenteraad goedgekeurd
Winkeliers: “Maak Binnenweg weer 
tweerichtingsverkeer”
Heemstede - Met 12 stem-
men voor en 9 tegen werd 
de winkelvisie Heemstede 
door de gemeenteraad af-
gelopen donderdag 29 sep-
tember aangenomen. In de 
visie is ook de Vomar op-
genomen. Het externe bu-
reau dat de visie had opge-
steld kwam tot de conclusie 
dat er op het middengedeel-
te van de Binnenweg ruim-
te was voor een grootwin-
kelbedrijf. Doordat de Vo-
mar een groot stuk grond en 
panden bezit op deze locatie 
wordt het dus een Vomar. Jo-
han Maas (PvdA) is blij dat 
de relatie tussen de gemeen-
te en de winkeliers weer is 
hersteld. Toch ziet hij de ves-
tiging van de Vomar niet zit-
ten. Leenders (VVD) ziet de 
economische voordelen wel 
en tevens een oplossing voor 
het tekort aan parkeerplaat-
sen. De Vomar heeft toege-
zegd 100 plaatsen te creëren 
voor personeel en bezoekers.
GroenLinks, bij monde van 
Van der Heijden, ziet te wei-
nig concrete oplossingen 
voor fi etsers en wandelaars 
in de visie. De Vomar is in 
de ogen van GL geen goe-
de keus. Van der Have (HBB) 
sloot zich hierbij aan. Geen 
Vomar maar andere punten 
uit het rapport kunnen zeker 
worden ingevoerd. Zij wees 
op de gewenste blijvende 

betrokkenheid van de om-
wonenden, ondernemers en 
aandacht voor veilig verkeer. 
Maas maakt zich ook zorgen 
over het noordelijk deel van 
de Binnenweg. Dit stuk van 
de winkelstraat kwijnt lang-
zaam weg. De winkeliers ma-
ken zich al langer zorgen. Zij 
zouden graag zien dat het 
tweerichtingsverkeer weer 
wordt hersteld. Van Vlijmen 
(CDA) weet dat je een pro-
ject als dit vanaf de binnen-
kant (het middendeel dus) 
moet opwaarderen. Van bui-
ten naar binnen werken heeft 
volgens hem geen zin. Al-
le raadsleden waren het er 
wel over eens dat de onder-

delen, ontmoeten, oog voor 
kleine ondernemers, veilig-
heid en meer groen uitge-
voerd kunnen worden. Daar-
naast dient de Binnendoor 
te worden aangepakt. Ves-
tiging van meer horecage-
legenheden, al dan niet met 
een terras, kan op medewer-
king van de politiek rekenen. 
Wethouder Nieuwland gaat 
het plan in delen opknippen 
en komt op termijn met plan-
nen voor de openbare ruim-
te en het verkeer. De omwo-
nenden van de nieuwe Vo-
mar zijn nog in gesprek om 
een passende invulling van 
het gebied te bepleiten. 
Eric van Westerloo

Archieffoto.

Toegang overgang Alverna blijft 
openbaar; gekrakeel blijft
Heemstede - In de raads-
vergadering van donderdag 
29 september was een meer-
derheid voorstander van het 
openbaar houden van de weg 
en overgang Alverna. Met 12 
stemmen voor en 9 tegen is 
het besluit een feit. Eveline 
Stam (VVD) probeerde het 
besluit nog af te wenden. Vei-
ligheid plus de kosten, daar 
draaide het volgens haar om. 
De raadsleden die het voor-
stel steunden noemde zij im-
moreel en niet integer. De 
VVD wil de verantwoordelijk-
heid niet dragen als er een 
ongeluk gebeurt. Landelijk 
heeft haar partij minder moei-
te met de 22 extra verkeers-
doden door het verhogen van 
de snelheid op snelwegen 
tot 130 km.  Haar opmerkin-
gen vielen verkeerd bij Maas 
(PvdA) en Van der Heijden 
(GL). De VVD voelde zich ‘ge-

gijzeld’ door een minderheid. 
Het gebeurt niet vaak dat de 
VVD het onderspit moet del-
ven, dus deed het dubbel zeer. 
Waterlander (CDA) wees op 
het besluit dat in 2011 was 
genomen om de overweg ge-
heel af te sluiten. “Al is het één 
dode in 60 jaar dan is dat nog 
teveel”, vond ze. Het stand-
punt dat toen (2011) werd in-
genomen kwam doordat het, 
volgens het college, vaststond 
dat de overweg niet openbaar 
was. Pas nadat de Raad van 
State daarover een uitspraak 
had gedaan bleek het juist 
andersom te liggen. Ook was 
er voorafgaand aan de toen-
malige discussie een dodelijk 
ongeval geweest met een au-
to. Het oversteken met de au-
to is intussen onmogelijk, al-
leen fi etsers en voetgangers 
kunnen het spoor nog passe-
ren. Van der Heijden (GL) kon 

geen enkel nieuw feit ontdek-
ken. Zij, maar ook vele ande-
ren, hekelden de opstelling 
van ProRail.
Een simpel hek had een le-
vertijd van 5 maanden. Toen 
de veiligheidsregio in beeld 
kwam kon het opeens wel 
snel. “Wij willen niet wonen 
in een dorp met hekken en 
prikkeldraad”, vervolgde zij. 
Voor de kersverse fractievoor-
zitter van D66 Bas van Lier 
kwam dit debat wat vroeg, 
al deed hij het goed. Hij had 
zich snel moeten inwerken en 
pleitte voor nieuwe gesprek-
ken tussen alle betrokke-
nen. Daar voelde verder geen 
van de raadsleden iets voor. 
HBB - bij monde van Van der 
Have - wilde nu juist door-
pakken en een besluit ne-
men. Ook zij zag geen enkel 
nieuw gezichtspunt waardoor 
haar partij een ander stand-

punt zou moeten innemen. De 
voorstanders van het afsluiten 
(CDA, VVD) bleven hameren 
op afsluiting in verband met 
de veiligheid plus de eventu-
ele kosten die op de gemeen-
te afkomen. Het is gebruikelijk 
dat gemeenten en ProRail sa-
men de kosten dragen. Daar 
hoeft de gemeente echter niet 
aan mee te werken want Pro-
Rail beheert het spoor. Yvette 
Schul (D66) en Gerlof Brinck 
(HBB) nemen een afwijkend 
standpunt in. Hoewel hun 
collega fractieleden in meer-
derheid voor zijn, stemden zij 

tegen. De VVD en het CDA 
brachten samen een amende-
ment in stemming. Een amen-
dement dat gezien de stem-
verhoudingen overbodig was. 
De opsomming van constate-
ringen en overwegingen be-
sloeg liefst 2 ½ A4. Dat deed 
de burgemeester besluiten 
het maar niet opnieuw hele-
maal voor te lezen. Zoals ver-
wacht werd het amendement 
weggestemd. ProRail plaatst 
rond 17 oktober nieuwe klap-
hekken. Op termijn komt zij 
met een andere oplossing.
Het college beraadt zich op 
vervolgstappen, waaronder 
het niet verlenen van een ver-
gunning om hekken te plaat-
sen. De bewoners zoeken 
waarschijnlijk de weg naar de 
rechter. Daarmee is het ge-
krakeel over de overweg en 
het Laantje van Alverna nog 
lang niet voorbij. 
Eric van Westerloo

Bewonershek bij Alverna.
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Workshop zondag 23 oktober
Wie ben jij in Klank & Kleur?
Heemstede - Stembevrijder Yvonne Weijers en teken-
docent Kitty van Pel hebben een workshop ontwikkeld 
waarin klank en kleur samenkomen. “We zingen klan-
ken, laten vormen ontstaan met ecoline, er is meditatie, 
er is stilte. Je gaat moeiteloos aan de slag met klanken 
en kleuren zodat jouw lied en jouw tekening vanzelf ont-
staan. Ofwel: zingen en tekenen zonder je best te doen. 
(On)ervaren met zingen of tekenen? Iedereen kan mee-
doen”, aldus Yvonne en Kitty.
Zij stellen dat de stem gaat over alles gaat: wie je bent, 
wat je verlangt, hoeveel ruimte je inneemt, over wat je 
durft te laten zien, over wat je tegenhoudt, waar je niet 
voor kiest of juist wel. Daar zijn geen woorden nodig, 
onze stem brengt ons daar, moeiteloos.
Je hoeft nergens uit te komen. Ieder zingt zijn eigen 
lied, zijn eigen verhaal. Dat geeft ontspanning, ruimte en 
energie. 
Kleur beïnvloedt onze stemming en geeft ons informatie. 
Kleuren staan symbool voor bijvoorbeeld gevaar, rouw, 
rijkdom, macht, liefde en onschuld. Je hebt je lievelings-
kleur, een kleur die goed bij je past.
In de workshop gaat u aan de slag met ‘zendruppelen’, 
nat-op-nat met ecoline. De ecoline gaat zijn eigen weg. 
Vormen ontvouwen zich zonder dat je er invloed op hebt. 
Na het droogproces ga je met kleur de tekening vorm-
geven. Je werkt uit wat er al zichtbaar is. Er is geen goed 
of fout er is een kleurbeeld wat zich aan jouw kenbaar 
wil maken. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 
(J. Campbell). 

De workshop is op zondag 23 oktober van 11.00 tot 15.30 
uur in Kunstwerkplaats Quinta Essentia, Spieringweg 913, 
2136LK Zwaanshoek.
Deelnemen? Vermeld naam en telefoonnummer in een 
e-mail naar kitty.van.pel@online.nl.
Maak 75,- euro over naar Y.Weijers Muziek (NL53RABO 
0389 4225 76).
Informatie: www.yvonneweijers.nl of 06-52418155;
yvonne@yvonneweijers.nl
En: www.kittyvanpel.nl; 06-50534225.

Jazz in De Krocht met Ben van den Dungen
Regio - Op zondag 9 oktober 
vindt in Theater De Krocht, 
Grote Krocht 41, Zandvoort, 
weer een concert in de reeks 
‘Jaz in Zandvoort’ plaats. Dit-
maal met Ben van Dungen, 
saxofonist. De aanvang is 
14.30 uur en de toegang 15 
euro. 
Naast Ben van den Dungen 
– saxofoon, kunt u genieten 
van Rob van Kreeveld – pia-
no, Eric Timmermans – bas 
en Gijs Dijkhuizen –  slag-
werk.
Ben van den Dungen stu-
deerde in 1988 cum laude af 
aan het Koninklijk Conser-

vatorium in Den Haag en is 
één van Nederlands meest 
vooraanstaande saxonisten. 
Na zijn studie kreeg hij een 
beurs voor een post-conser-
vatoriale studie in New York 
(jazz) , Cuba (Afro-Cubaanse 
muziek) en Colombia (arran-

geren in latin-muziek). Van-
af 2000 studeerde Ben een 
aantal jaren klassieke India-
se muziek in Mumbai (India) 
bij Dhanashree Pandit Rai. 
Hij won onder meer de NOS 
Meervaart Jazzprijs (1985) en 
de Nicolai Award. (1987)

Hij wordt begeleid door pia-
nist Rob van Kreeveld, bassist 
Eric Timmermans en slag-
werker Gijs Dijkhuizen.

Informatie en reserveren: 
023-5310631. Kijk ook op 
www.jazzinzandvoort.nl en 
facebook.

Ieder mens heeft twee levens... 
Het tweede begint wanneer je beseft 
dat je maar één leven hebt (Confucius)
Heemstede - Na een lang 
huwelijksleven raken levens-
patronen steeds meer inge-
sleten. Je merkt dat je iets 
mist en je vindt het moei-
lijk om dat onder woorden te 
brengen en te bespreken met 
je partner.

Een mediator kan je helpen 
om te ontdekken wat voor jou 
belangrijk is in deze fase van 
je leven. Zij is getraind om 
het gesprek in goede banen 
te leiden en kan er voor zor-
gen dat jullie positief en res-
pectvol met elkaar kunnen 
spreken en naar elkaar kun-
nen luisteren. Zij zorgt ervoor 
dat je in vertrouwelijkheid en 
onder geheimhouding kunt 
vertellen wat je dwars zit en 
samen met je partner kunt 
onderzoeken hoe je wen-
sen voor de toekomst gere-
aliseerd kunnen worden. Sa-

men, gedeeltelijk samen of 
geheel apart.
De afspraken die worden ge-
maakt kunnen worden vast-
gelegd in een mediation-
vaststellingsovereenkomst.
Tijdens een mediation is het 
belangrijk dat je een ‘klik’ 
hebt met de mediator. Het 
zorgt ervoor dat je je snel ver-
trouwd voelt en je samen met 

de mediator sneller tot de 
kern van het conflict kunt ko-
men. Een snelle afwikkeling 
van het mediationproces be-
tekent ook dat de kosten voor 
de mediation beperkt kunnen 
blijven.

Ria Dekker is MfN-register-
mediator. Alleen mediators 
die gekwalificeerd en erkend 
zijn door de Stichting Kwali-
teit Mediators (SKM) mogen 
deze titel voeren.
Tijdens een vrijblijvend infor-
matief gesprek met haar kun 
je ervaren of mediation bij 
jouw situatie past. Bovendien 
biedt zij een kosteloze eerste 
mediation-sessie aan.
Meer informatie vind je op 
www.riadekkermediation.nl.

Maak een afspraak via 06-
30992933 of info@riadekker-
mediation.nl.

Ria Dekker.

Nu ook in skicentrum Hillegom en elke zaterdag weer open

Tuday Funsports & Ski gestart 
met nieuwe winterseizoen 
Heemstede - Tuday Fun-
sports & Ski in Heemstede 
is weer geheel klaar voor het 
winterseizoen met nieuwe 
collecties en activiteiten.
Vanaf heden is Tuday open 
van woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en 
zijn er regelmatig koopzon-
dagen in december, janua-
ri en februari. Die kunt u vin-
den op de website:www.tur-
nersports.nl 
Ook in het skicentrum van 
Hillegom zijn de producten 
van Tuday Funsports & Ski te 
vinden vanaf dit seizoen. Een 
nauwe samenwerking waar-
bij ski- en snowboardles en 
materiaal centraal staan. Bij 
aankoop van ski’s, schoenen 
of snowboard materiaal ont-
vangt u een gratis proefles bij 
skicentrum Hillegom.
Tuday Sports heeft voor elk 
budget een oplossing, zij le-
veren zowel nieuw materi-
aal als ex. rental en inruil, te-
vens kindergroeiplan. Een 
ruim aanbod wintersport ma-
teriaal voor kinderen, juni-
ors en seniors. Van eenvoudi-
ge achter instap tot exclusie-
ve topsport skischoenen van 
diverse merken, ski’s, snow-
boards, stokken, kleding en 
bescherming nieuw, ex rental 
als jonggebruikt. 
Tuday Sports werkt met een 
Kinder Garantie Plan, een 
uniek inruilplan waarbij je na 
aanschaf van kindermateriaal 
altijd recht hebt op een vaste 
inruilprijs na 1,2 of 3 jaar. In-
formeer gerust.
Naast het kinderplan kunt u 
ook voordelig huren bij Ren-
Tuday. Kom ruim voor uw va-
kantie langs om te kijken en 
of te passen.
Tuday Sports levert exclusief 

het Nederlande skimerk Tur-
ner Dutch Designed Ski’s.
Na het succes van vorige sei-
zoenen komt dit merk met di-
verse nieuwe modellen met 
als paradepaardje de RevoX 
2RT een sportieve revolutio-
naire race ski met een dub-
bele radius en een zeer sta-
biele kern van hout en nti-
tanal. 
Tuday start het wintersport-
seizoen met de skiservice ac-
tieweken. Nog t/m 31 okto-
ber ontvangt u 25% korting 
op al uw onderhoudswerk 
aan uw ski- of snowboard-
materiaal. 

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en 
zondag 27 november biedt 
Tuday de Snow & Ice voor-
deeldagen met extra kortin-
gen, diverse aanbiedingen, 
glühwein en wintersport. 
Daarvoor, van 11 tot en met 
14 november organiseert Tu-
day voor de eerste keer een 
Winter Warm Up Weekend. 
Dit vindt plaats in Sölden 
(Oostenrijk). U kunt kennis-
maken met de Turner Dutch 
Designed Ski’s. Deze trip kost 
275,- euro. Informeer verder 
bij Tuday of op de site.
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Wat deed (RTL-)weervrouw Amara Onwuka 
op Landgoed Groenendaal?
Heemstede - De samenwer-
king tussen Landgoed Groe-
nendaal en Justdiggit heeft 
ijn vruchten afgeworpen. Op 
20 september overhandig-
de Hein Uitendaal, de eige-
naar van Landgoed Groe-
nendaal een cheque aan de 
ambassadrice van Justdiggit, 
Amara Onwuka (bekend van 
het RTL Weer). De opgehaal-
de waarde (3.000 euro) gaat 
naar projecten van Justdig-
git, waarmee zij het ecosy-
steem trachten te herstellen 
en de aarde willen verkoelen. 
Door te kiezen voor kraan-
water bij Landgoed Groenen-
daal steunt men de projec-
ten van Justdiggit. De gas-
ten betalen 1 euro voor on-

beperkt kraanwater en dit 
bedrag wordt volledig gedo-
neerd aan Justdiggit.
De initiatiefnemer achter dit 
idee is Hein Uitendaal (links 
op de foto). Meewerken aan 
projecten en een steentje bij 
kunnen dragen voor een be-
ter klimaat staan bij Restau-

rant Landgoed Groenendaal 
hoog in het vaandel.

In de centrale hal van Land-
goed Groenendaal zijn 
drie scheppen tentoonge-
steld, waarvan een gebruikt 
is door Desmond Tutu in 
één van de campagnes van 
Justdiggit. Schep 1 is ont-
worpen door Roos van der 
Meijden, een hedendaags re-
alistische schilder. Schep 2 is 
ontworpen door de kunste-
naar Clemens Zalm voor het 
eARTh project van Justdiggit 
en schep 3 is gebruikt in een 
Justdiggit campagne met de 
ambassadeurs Floortje Des-
sing, André Kuipers en be-
schermheer Desmond Tutu.

Heemstede – Bij de coa-
chingsessies staan de koeien 
je vaak aan te kijken en hoor 
je af en toe: MU. Rosemarijn 
Moen geeft coaching in Vo-
gelenzang op de rand van 
de Waterleidingduinen, een 
heerlijke omgeving om weer 
lekker in je vel te komen. Veel 
dertigers tot vijftigers zijn zo 
druk dat ze vergeten te leven. 
De kans om vast te lopen in 
hun werk of relatie is groot. 
Als dat gevoel van stress of 
vermoeidheid er is, een onze-
kerheid, dat gevoel niet lek-
ker in je vel te zitten of dat 
iedereen over je heen loopt 
of in de burn-out bent. Dan 
is een coaching-traject een 
manier om inzicht te krijgen 
in je persoonlijke ontwikke-
ling. Ellenlange verhalen over 
je verleden zijn helemaal niet 
nodig; bij Rosemarijn Moen 
gaat het erom hoe het nu 
met je gaat en wat nu de mo-
gelijkheden zijn. Aanpak-
ken dus. De coach-trajecten 
bij ‘MU’ zijn er op gericht dat 
jij zo snel mogelijk weer in je 
kracht staat. Het klinkt gek, 
maar het is haar bedoeling 
om het traject zo kort moge-
lijk te houden. Niks zweverigs 
aan, gewoon vakwerk van de 
coach met een intensieve be-
wustzijnscoachstudie van 3 
jaar. Het is fijn om dingen die 
je voelt te kunnen uitleggen 
vanuit een theoretisch kader. 

Geen  cursus op de hei. Bij 
MU coaching sta je met bei-
de benen op de duinen. Eer-
lijk kijken hoe het echt met je 
gesteld is. Niet kijken naar de 
buurman vrienden, kennis-
sen of collega’s en zelf leren 
inschatten hoever je daar-
in mee moet en wilt gaan. 
Door bijvoorbeeld facebook, 
schoolplein, buren, succes-
volle vrienden of collega’s 
verlies je vaak eigen behoef-
tes uit het oog. Rosemarijn 
geeft een ander perspectief 
op je eigen werkelijkheid. Dat 
kan individueel of in groeps-
sessies. Ze schetst hoe bij 
groepssessies je door de ver-
scheidenheid van de deel-
nemers kan leren, hoe totaal 
anders die medecursisten 
blijken te zijn. Hoe in enkele 
uren het beeld van de groep 
verandert en je de mensen 
heel anders leert kennen. Zij 
jou ook! Niet van baan dur-
ven veranderen, stoppen met 
die baan en voor jezelf begin-
nen. Niet iedereen hoeft zich 
op te geven voor: “Ik vertrek.” 
Vaak leg je je die beperking 
zelf op. Maar je moet wel zelf 
aanpakken, zelf die fiets pak-
ken naar Rosemarijn Moen 
aan de Vogelenzangseweg 
102, zwart hek, rode deur.
Telefoon 06-28787006.
Kijk ook op:
www.mu-coaching.nl. 
Ton van den Brink  

Heemstede - Het lijkt een 
sprookje, en misschien is het 
dat ook wel. De overleve-
ring wil dat Johann Sebastian 
Bach dertig variaties schreef 
op een aria, op verzoek van 
een Russische graaf die leed 
aan een hardnekkige slape-
loosheid. De graaf liet een 
jonge musicus, Johann Got-
tlieb Goldberg, vervolgens de 
variaties spelen om de last 
van zijn doorwaakte nachten 
te verlichten. De door Bach 
gecomponeerde stukken 
zouden daarom voortaan de 
naam van de vertolker dra-
gen: de Goldberg-variaties. 
Het resultaat is een meester-
werk, waarvan het vertolken 
ook de hand van een mees-
ter vergt. 

Die meesterhand is donder-
dagavond 6 oktober in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein waar, naar ken-
ners beweren, door Willem 
Brons enkele variaties nog 
veel mooier vertolkt worden 
in een perfecte akoestiek en 
op de prachtige Steinway-
vleugel. NRC-journaliste Toef 

Jaeger ondervroeg Bert Nat-
ter over zijn boek Goldberg, 
waarin hij in ruim 600 pagi-
na’s beschrijft hoe Sebastian 
Savage in zijn studietijd een 
boekje over Bach schrijft en 
daarna een inhoudsloze car-
rière als columnist en tafel-
heer bij tv-programma’s ver-
volgt. Natter ging zelf naar 
Dresden om sporen te vinden 
van de zoektocht van Sebas-
tian. Het DDR-verleden van 
Dresden komt aan bod en 
de huidige stad. Natter is de 
echte verteller die gebeurte-
nissen van Sebastiaan uit zijn 
verleden afwisselen met wat 
Goldberg meegemaakt zou 
kunnen hebben. Ze lopen als 
schimmen langs elkaar heen 
en Natter leest een passage 
voor waarin dit gebeurt. 

Geen historische roman of 
biografie, het heeft iets weg 
van ‘De ontdekking van de 
hemel’ van Mulisch. Met hu-
moristische kwinkslagen en 
soms tragikomische zaken 

wordt er zelfs gelachen. Je 
hoeft geen kenner te zijn van 
klassieke muziek om van dit 
dikke boek te genieten, maar 
mag wel.

Bert Natter is een graag ge-
ziene gastschrijver bij Boek-
handel Blokker, een huis-
vriend die hier graag zijn 
nieuwe boeken introduceert. 
Daar heeft hij bij Arno Koek 
een goede gastheer.
Ton van den Brink 

Links Bert Natter en rechts 
Toef Jaeger.

Op zoek naar uw voorouders
Heemstede - De lessen ge-
nealogie in de Pauwehof in 
Heemstede zijn in volle gang. 
Sommige cursisten willen 
naar hun voorouders zoe-
ken die ze nog uit de verha-
len van hun ouders kennen, 
anderen gaan terug in de tijd 
en vinden hun voorouders tot 

in de 17e eeuw. Bij voldoende 
belangstelling start de vol-
gende cursus op 11 novem-
ber. Mogelijk ook nog op 13 
januari 2017.

Alle info en aanmelden via 
023-5286022 of 5288510 of 
pauwehof@wijheemstede.nl 

Bomen zien in plaats van bos

‘MU coaching’ dichtbij en gewoon

Bert Natter vertelt over Goldberg 

Meesterwerk, vertolkt door de 
hand van een meester
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Oogst is binnen op de Kinderboerderij
Heemstede – Het zijn de 
kinderen die zondagmiddag 
van de oogst lopen te snoe-
pen van de nieuwe oogst. 
Aardbeien op een lekker 
broodje van de Vrienden van 
de Kinderboerderij, een pof-
fertje van pasgemalen meel, 
of een appel van de Landyn. 
Een lik verse jam of honing, 
de oogst is binnen. Als we 
imker Nick vragen naar zijn 
opbrengst van de bijen klinkt 
er een ‘maauwh’ uit een wat 
somber gezicht. “Die had wel 
wat meer mogen zijn, maar 
de smaak is héérlijk! De drie 
volken op de Kinderboerde-
rij en de kweektuin, de bij-
en hebben hun best gedaan.” 
Cynthia Vijlbrief, van de lei-
ding van de Kinderboerde-
rij laat zien dat zij en Ingrid 
niet alleen maar achter de 

varkens aan lopen. Er is een 
hele stand met schilderwer-
ken, van Cynthia, keramiek 
van Ingrid, een stand vol leuk 
thuiswerk. Het oogstfeest 
komt zondagmiddag wat 
traag op gang net als de zo-
mer. Maar achter de kramen 
staan de zonnetjes van SEIN 
die de ‘oogst’ van hun Dag-
centrum, cadeautjes en kaar-
sen verkopen. Hoe je egeltjes 
in de tuin moet verzorgen 
vertelt de egelopvang Haar-
lem die al lessen verzorgt 
op basisscholen in Heem-
stede zodat de egeltjes thuis 
niet meer door onwetendheid 
met melk en brood vergif-
tigd worden. Fleurige vogel-
huisjes worden hypotheekvrij 
verkocht aan de Dr. Schaep-
manlaan 57 in Heemstede en 
op de oogstdag. Vrijwilligers 

en zorgmedewerkers halen 
de rijke oogst van het land 
in Zwaanshoek, die ze verko-
pen via de ‘wekelijkse groen-
tentas’ als een abonnement. 
Tussen de cavia’s wordt de 
wol gekaard en gesponnen 
en kunnen kinderen, onder 
leiding van de Kinderopvang 
Casca, kleine bloempotjes 
schilderen en versieren. Mooi 
spul, die kinderen én die leu-
ke potjes.
Ton van den Brink 

Heemstede - Een veelgehoorde kreet van een keeper 
als er weer eens een bal hoog over of ver naast gaat is: 
“100 van zulke ballen.” De keepers van de tegenstanders 
van HBC zullen dat niet vaak zeggen. Sinds een kleine 
twee jaar loopt er bij HBC namelijk een spits, genaamd 
Arjen, die vanuit alle standen het doel weet te vinden. In 
die twee jaar zijn er zo’n 50 wedstrijden gespeeld en af-
gelopen wedstrijd scoorde Arjen zijn 100e doelpunt. Af-
standsschoten, rommeldoelpunten, kopballen of hoe dan 
ook; het net bolde 100 keer. Gemiddeld 2 doelpunten 
per wedstrijd is een fantastische prestatie, waar beken-
de topscorers als Pelle, Lionel Messi, Romario of Vincent 
Jansen alleen maar van kunnen dromen.
Het is voor de rest van het team ook een rustgevende ge-
dachte dat het met de doelpunten wel goed gaat komen. 
Ditmaal was het niet anders. Voor de thee (waar maak 
je dat nog mee?) geserveerd werd stond het al 1-5. Voor 
twee van de vijf was Arjen verantwoordelijk. De overige 
drie waren van Frank, Jeroen en Davy. Helaas heeft HBC 
dit seizoen wat problemen met de tweede helft. Dan zakt 
het team wat in en geeft de tegenstander de kans terug te 
komen. Tot 3-5 lieten ze het dit keer komen. De overwin-
ning kwam verder niet in gevaar en de opmars kon ge-
woon voortgezet worden. 

Inmiddels heeft Arjen ook alweer nummer 101 op zijn 
naam staan. Op naar de 200? Intussen kan keeper 
Sebastiaan blijven roepen: “100 van zulke ballen.”

Hellas Sport G1 - HBC G1   3-5

Arjen scoort 100e doelpunt

Levende jukebox uitvaartklassiekers 
op Ambachtenmarkt Overveen
Regio - Op zondag 9 oktober 
staat op de Ambachtenmarkt 
van Overveen een levende 
jukebox bij de kraam van Uit-
vaartzorg Jessica IJzer. De 
conservatorium geschool-
de violiste Suzanne Groot en 
de accordeoniste Fredie Kui-
per zullen uitvaartklassiekers 
en levensliederen ten gehore 
brengen en verzoeknummers 
spelen. De markt vindt plaats 
van 11.00 tot 18.00 uur.

Jessica IJzer staat op de 
markt omdat zij de dood be-
spreekbaar wil maken en wil 
laten zien dat het niet lou-
ter meer het werkveld is van 
kraaien. Zij heeft 11 jaar ge-
leden voor dit werk gekozen 
na een commerciële carriè-
re in de marketingcommuni-
catie. Sinds zes jaar werkt zij 
succesvol als zelfstandig uit-
vaartverzorgster in Kenne-
merland en omstreken. 

Suzanne Groot, afgestudeerd 

aan het Conservatorium van 
Rotterdam, is een Haarlemse 
violiste die er niet vies van is 
om op bijzondere plekken te 
musiceren. Ooit speelde zij in 
de serie ‘Bach in de bagger’ 
in bouwputten om het pu-
bliek op een speelse manier 
in aanraking te laten komen 
met klassieke muziek. Meer 
recent met Anton Pauw in de 
Philharmonie en in de Grote 
of St. Bavokerk.

Fredie Kuiper is autodi-
dact en componeert, schrijft 
en zingt het Nederlandsta-
lig lied. Haar schorre en Am-
sterdamse stemgeluid maakt 
het volks maar ademt ook de 
sfeer van het chanson. Fredie 
schrijft ook liederen op maat 
voor nabestaanden.

Suzanne Groot  en Fredie 
Kuiper hebben een uitge-
breid repertoire: Franse mu-
ziek van Brel tot Piaf, Klez-
mer, eigen Nederlandstalige 

nummers maar ook Ramses 
Shaffy en Lennaert Nijgh.
Kijk ook op: www.winkelen-
inbloemendaal.nl/index.php/
activiteiten-agenda/jaar-
markt-bloemendaal/

Kinderboekenweek Speelgoedbank
Regio - Ook bij de Speel-
goedbank Haarlem en om-
streken wordt aandacht be-
steed aan de Kinderboeken-
week. Niet met het kinder-
boekenweekgeschenk, sim-
pelweg omdat de Speelgoed-
bank geen erkende boekwin-
kel is en daarom niet de be-
schikking heeft over dit ge-
schenk. Omdat zij toch iets 
willen doen om de kinderen 
die geen geld hebben voor 
een mooi nieuw, vaak duur, 
boek hebben zij een mooie 

actie op touw gezet. Bij een 
boek kopen een boek gratis.
De boeken bij de Speelgoed-
bank zijn vaak zo goed als 
nieuw, er is niet in geschre-
ven, zodat iedereen die een 
boek krijgt of koopt het ge-
voel heeft een mooi boek in 
handen heeft.
Meer weten?
info@speelgoedbankhaar-
lem.nl of De Speekgoed-
bank is gevestigd aan Lange 
Herenvest 4, Haarlem.
Telefoon: 023-5333483.
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Zaterdag 8 oktober: Belgische 
dag bij Stefans Brillen & Lenzen
Heemstede - Stefans Bril-
len & Lenzen organiseert een 
Belgische dag. Het belooft 
een speciale dag te worden 
met aandacht voor brilspray, 
Belgische brillen én bier.
In het kader van de dag van 
de duurzaamheid presen-
teert Stefans Brillen & Len-
zen zaterdag duurzame bril-
spray in navulbare fl esjes. Op 
deze bijzondere dag kunt u 
een fl esje verantwoorde bril-
spray kopen voor 2,50 en als 
het fl esje leeg is kunt u het 
gratis komen bijvullen. 

Belgische Brillen 
Ook aandacht voor de Belgi-
sche collectie van het merk 

Matttew. Dit merk is tijdens 
deze zomer gelanceerd in 
Heemstede. Als u een bril 
draagt van deze collectie is 
de kans groot dat u een ex-
clusieve drager bent van het 
montuur van uw keuze. Dat 
komt omdat Stefans Brillen & 
Lenzen deze exclusiviteit als 
enige dealer in de regio voor 
u heeft afgesproken. Daar 
zijn ze trots op. 

Bier
Omdat ze bij Stefans van ge-
zelligheid houden nodigen zij 
u van harte uit om onder het 
genot van een Belgisch bier-
tje bij hen de bijzondere col-
lectie te komen bekijken. Ui-

Gezellige dag voor vrijwilligers 
tennisvereniging HBC
Heemstede - Ook dit jaar is 
de eerste zondag in oktober 
weer de dag om de vrijwilli-
gers van TV HBC te bedan-
ken voor hun werk in het af-
gelopen jaar. Alle commis-
sieleden worden uitgeno-
digd voor deze dag met het 
verzoek om op het HBC-park 
In Heemstede te verzamelen. 
Deze dag noemt men bij HBC 
ook wel Bloemetjesdag. 

Na een ontvangst met kof-
fi e en een grote HBC-taart 
werd de groep vrijwilligers in 
12 teams opgedeeld, die de 
onderlinge strijd aan gingen 
om de punten. Dit keer niet 
met tennis of tennisspelletjes 
maar met Boemerang gooi-
en, met Kickbike steps in de 
regio een puzzeltocht oplos-

sen en het rijden op de Seg-
way en Oxboard. Dit alles on-
der zeer goede professionele 
begeleiding zodat ook de ou-
dere vrijwilligers op de Seg-
way durfden te rijden op het 
park. Helaas werd het pro-
gramma door enkele regen-
buien verstoord maar met 
wat ingelaste pauzes is toch 
het volledige programma vol-
bracht. De activiteiten wer-
den onderbroken door het 
eten van poffertjes aan de 
kraam en een hapje en een 
drankje.

Onder leiding van Leny en 
Carlo en de bestuurleden 
werden de punten bijgehou-
den van de activiteiten die de 
groepen moesten uitvoeren. 
Na deze activiteit werd het 

tijd voor de borrel en het di-
ner, dit jaar in een tapasbuf-
fet verzorgd door BBQenzo.nl 
uit Haarlem. Er was ook mu-
ziek en tijdens de after party 
werden de winnaars van de-
ze vrijwilligersdag bekendge-
maakt.  Het was een geslaag-
de Bloemetjesdag.

teraard is een uitgebreide 
oogmeting voor het juiste 
glasadvies inbegrepen.
Van harte welkom op de
Binnenweg 114, Heemstede. 
Telefoon: 023-5284921.
www.stefansoptiek.nl

Afslanken met Straight Away van 
Body2balance nu ook in Heemstede!

Heemstede - Heb je alles al geprobeerd 
om af te vallen? Ontdek Straight away van 
Body2Balance. Het nieuwste, uitgebalan-
ceerde dieet waardoor afslanken leuker, 
lekkerder en makkelijker wordt. Nu ook ver-
krijgbaar in Heemstede!

Body2Balance is een afslank- en gezond-
heidsinstituut met vestigingen in Hillegom, 
Hoofddorp, Haarlem, Velsen en Alkmaar. 
Met onder andere orthomoleculaire voe-
dingstherapie, acupunctuur en tuïna-mas-
sage helpt Body2Balance je met versneld 
afslanken en bij gezondheidsklachten in 
het algemeen. 
In Heemstede kun je nu – onder gratis be-
geleiding – afslanken met Straight away van 
Body2Balance: een serie complete maaltijd-
vervangers die bestaat uit shakes, repen, 

havermout, soepen en warme gerechten. Al 
deze producten bevatten de vitamines, mi-
neralen en essentiële voedingstoffen die je 
dagelijks nodig hebt. Daarnaast zijn ze alle-
maal gezoet met stevia: een stof uit het blad 
van de steviaplant die in Zuid-Amerika al 
eeuwenlang wordt gebruikt als zoetmiddel.
 
Met Straight away slank je op een verant-
woorde manier af, gemiddeld 1,5 tot 2,5 ki-
lo per week. En, zoals gezegd, onder gratis 
begeleiding.

Wil je meer info? Kijk op:
www.body2balance.nl of bel of mail de
locatie in Heemstede: 06-48264302, mi-
chellene@body2balance.nl.
Afslanken was nog nooit zo leuk, lekker en 
makkelijk!

Met Rodaan al Galidi
in Bloemendaal 

Hij bracht negen jaar in 
de kampen door in af-
wachting van de beslis-
sing een verblijfsver-
gunning te krijgen of 
niet. En in de loop van 
die jaren kon hij de Ne-
derlandse taal leren en 
zijn eerste boek schrij-
ven en uit laten geven.
Rodaan al Galidi, die 
bekend geworden is 
bij veel Nederlanders, 
kwam vorige week vrij-
dag, om een korte presentatie te geven over zijn ervaring 
met schrijven en met Nederland, naar het gemeentehuis 
van Bloemendaal.
Ik was enthousiast om te gaan en hem te ontmoeten, en 
veel anderen ook, gezien de grote opkomst.
Het succes bereikt door Galidi, het raken van de harten 
van het Nederlandse volk, vervulde me met verwondering 
en nieuwsgierigheid: hoe kon iemand die minder dan twin-
tig jaar in dit land is al zo populair zijn onder de bevolking? 
De man heeft unieke vaardigheden wat betreft communi-
catie, en de lichtheid van de geest in zijn persoonlijkheid en 
in het schrijven, zodat het een probleem kan transformeren 
in een grap en een tragedie in een komedie.
Zijn ervaringen met asiel aanvragen en de duur van het 
wachten dwongen hem te schrijven over dit lijden. Het 
werd interessant literair materiaal, eerlijk geschreven en 
voert direct naar het hart van de lezer.
Ik probeerde hem te vragen waarom hij niet schrijft in het 
Arabisch, maar ik kwam niet aan de beurt omdat het net 
pauze was. Maar iemand anders stelde dezelfde vraag. Zijn 
antwoord was dat de onderwerpen geschreven waren als 
typisch Nederlandse zaken en voorbeelden waren van die 
eigen samenleving met zijn normen en waarden. Literair 
gezien is Galidi een expert geworden op dit gebied en de 
Arabische taal kan niet uitdrukken wat hij wil zeggen.  
Ik kon niet uitvoerig met hem praten tijdens het handteke-
ningen zetten in zijn boeken, maar ik nam een foto samen 
met hem. Hij inspireerde mij als buitenlandse schrijver die 
woont in en schrijft over Nederland. Hij heeft gedichten-
bundels geschreven, maar is vooral bekend geworden met 
zijn boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Knutselen met Renate en Mariëlle
Heemstede - Bij de Knut-
selclub van WIJ Heemstede 
kunnen meisjes en jongens 
op woensdagmiddag lek-
ker met hun handen bezig 
zijn en mooie dingen ma-
ken! Knutseljuffen Renate 
en Mariëlle verzinnen leuke 
en originele knutsel ideeën, 
voor jongens en meisjes!
Hou jij van puzzelen? Of 
juist helemaal niet? Nou, 
voor de knutsel van woens-
dag 12 oktober maakt het 
niet uit, de kinderen doen 
eens iets héél anders met 

een puzzel: ze maken er 
een boom van die wordt 
beschilderd!
De Knutselclub is op 
woensdag van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kosten per keer zijn 5 
euro en een kaart voor 5 
keer kost 22,50. Kinderen 
graag per keer van te tevo-
ren telefonisch aanmelden: 
023-5483828. Kinderen die 
zich van tevoren hebben 
aangemeld gaan voor.
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bal plofte een vijftal meters 
voor de doellijn neer. De bal 
kaatste heen en weer tussen 
DSK en HBC benen. Uitein-
delijk verdween de bal over 
de doellijn en bleek Patrick 
Geeven de bal het laatste te 
hebben geraakt. Direct was 

de tijd om. Wat een domper 
voor HBC. Vooral in de coun-
ter was HBC steeds levens-
gevaarlijk. De pas 17-jarige 
Jesse van Loon speelde een 
meer dan uitstekend wed-
strijd. Ook aanvoerder Men-
no Grijssen voegde een prima 
wedstrijd toe aan zijn goede 
optreden dit seizoen. HBC is 
nog steeds niet compleet. Een 
aantal selectiespelers verblijft 
nog in Spanje waar zij een 
zaak hebben. Rayno de Zwart 
was buiten de ploeg gelaten 
omdat hij een week eerder 
tegen OG een rode kaart had 
ontvangen. De voetbalbond 

wist echter van geen rode 
kaart. Om het zekere voor het 
onzekere te nemen hield HBC 
hem toch maar aan de kant. 
Tenslotte was een andere ba-
sisspeler ook niet beschik-
baar. Jammer want op volle 
oorlogssterkte zou HBC ook 
dit jaar weer mee doen om 
de prijzen. Zes punten ach-
terstand op koploper Allian-
ce’22 is nog wel te overzien, 
al moet het gat niet veel gro-
ter worden. Zondag 9 oktober 
gaat HBC op bezoek bij de 
nummer twee van de ranglijst 
Zwanenburg. 
Eric van Westerloo

Bierpullen en braadworsten aanstaande zaterdag
Winnend VEW1 loot AFC voor KNVB-beker 
Heemstede - VEW heeft af-
gelopen zaterdag ook zijn 
derde voetbalwedstrijd in de 
3de klasse winnend afgeslo-
ten. Hiermee staat VEW met 
vier andere ploegen boven-
aan de ranglijst.
Wel hadden twee van de vijf 
teams 1 wedstrijden meer 
nodig om negen punten te 
behalen dan VEW.  In de uit-
wedstrijd tegen SCW gooi-
de VEW er een beetje met de 
pet naar. Het was een slap 
potje. Toch werd er met 1-2 
gewonnen. Het tweede van 
VEW deed goede zaken. Met 
een zevenklapper versloeg 
het ADO’20 uit Heemskerk. 
Komende week speelt VEW2 
de topper, en tevens derby, 
thuis tegen het tweede van 

de KHFC(zat). Beide staan nu 
nog gezamenlijk bovenaan. 
Het eerste van VEW speelt 
daarna ook aan de sport-
parklaan in Heemstede te-
gen VVA/Spartaan. De hoop 
is dat trainer Andre Mar-
kus zijn mannen nog even bij 
de les houdt voor deze wed-
strijd. Want wellicht hebben 
de spelers hun gedachten al 
bij 22 oktober. Dan mag VEW 
namelijk aantreden tegen het 
grote AFC uit Amsterdam. 
VEW is namelijk gekoppeld 
aan dit team uit eerste klas-
se A van het amateurvoetbal 
vanwege het goede preste-
ren in de KNVB-beker. 

Oktoberfest in VEW kantine
Nog maar net bekomen van 

het grandioze negentigjarig 
jubileumfeest (waarvan de 
foto’s op www.vewheemste-
de.nl zijn verschenen) is er 
alweer een nieuw feestje bij 
VEW. Aanstaande zaterdag 
wordt voor leden en aanhang 
een heus Oktoberfest gehou-
den. Het eerste elftal heeft 
zelf de organisatie op zich 
genomen en zorgt voor bier-
pullen en braadworsten. Het 
wordt zeker druk omdat alle 
seniorenteams thuis spelen. 
Ook het bier zal zeker op ni-
veau worden getapt. Vrijdag-
avond komt Heineken na-
melijk een tapcursus geven 
in de kantine. Er is plek voor 
25 man barpersoneel om zich 
te scholen in het tappen van 
een perfect biertje.  

HBC doet zichzelf tekort
Heemstede - Witheet, ver-
bijsterd, maar vooral teleur-
gesteld was trainer Peter van 
der Waart van HBC na het 
1-1 gelijke spel tegen DSK. 
Hij had hier terecht een punt. 
Gedurende 90 minuten had 
HBC een groot aantal kansen 
gehad. Vele malen meer dan 
opponent DSK. Na 90 minu-
ten stond op het scorebord 
nog steeds de hatelijke 0-0. 
Wegens verschillende bles-
sures trok de goed leiden-
de scheidsrechter Korver er 

een aantal minuten bij. In de 
extra tijd zag, de ingevallen 
Robin van der Linden, alsnog 
kans de uitstekend keepende 
doelman Brian Koppert van 
DSK te passeren. De punten 
waren binnen dachten alle 
aanwezigen. De speeltijd was 
nog steeds niet om en DSK 
trok ten aanval. Uit een ingooi 
kwam uit het niets alsnog de 
gelijkmaker. Doelman Robby 
Miezenbeek schreeuwde dat 
de bal voor hem was, om hem 
vervolgens niet te pakken. De 

Waar is Wally tijdens groepsfeest 
St. Paschalis Baylon?
Heemstede - Een rood-wit 
gestreepte parachute bun-
gelt aan het topje van de 
oude ruïne, overal hangen 
vraagtekens en rood-witte 
ballonnen glinsteren in het 
middagzonnetje. De thuisba-
sis van Scoutinggroep St. Pa-
schalis Baylon zag er afgelo-
pen zaterdag, 1 oktober, niet 
uit als iedere zaterdag. Dat 
hadden de jeugdleden, ou-
ders, broertjes en zusjes ook 
al snel door toen zij om 13.30 
uur aankwamen in het bos. 
Ze probeerden zo snel mo-
gelijk de bungelende envelop 
naar beneden te krijgen. Uit 
een brief bleek dat Wally (be-
kend uit de zoekboeken) een 
foto bij de scoutinggroep wil-
de maken voor in zijn boek. 
Hij was echter gevlucht, om-
dat zijn aartsvijand Yllaw in 
de buurt was. De kinderen 
en ouders gingen in groep-
jes op pad om aanwijzingen 
te zoeken tijdens de vossen-
jacht. Ze ontmoetten allerlei 

personages uit het boek van 
Wally, zoals tovenaar Witte-
baard, Wenda en de timmer-
man. Bij elk personage hoor-
de een leuke en uitdagen-
de activiteit. Zo heeft menig 
Heemsteder kunnen zien hoe 
de groepjes een hindernis-
senparcours aflegden, tover-
trucjes leerden en een pijl en 
boog maakten. Na een gezel-
lige middag werden de hints 
bij elkaar gelegd en werd 
Wally opgespeurd! Als klap 
op de vuurpijl kon er toch 
nog een foto met Wally wor-
den genomen in het bos! Aan 
het eind van de middag arri-
veerden nog meer gasten en 
kon met zo’n 100 man van 
een heerlijke barbecue wor-
den genoten. De kleine re-
genbuitjes maakten het knus 
onder de vele zeiltjes en het 
kampvuur verwarmde ieder-
een weer. Het was een gezel-
lige dag en iedereen is moe, 
rozig, maar zeer voldaan naar 
huis gegaan!

Markt, wandelroute, film, Energy Battle en Energiecafé

3 dagen ‘duurzaam Heemstede’ 
met diverse activiteiten
Heemstede - Op zaterdag 
8 oktober besteedt gemeente 
Heemstede aandacht aan de 
Dag van de Duurzaamheid. 
Om 10.00 uur start vanaf 
Galerie ‘Het Raadhuys’, Raad-
huisstraat 56a een duurzame 
route langs winkeliers, on-
dernemers en inwoners om 
te laten zien hoe zij werk 
maken van duurzaamheid. 

De route eindigt weer in Ga-
lerie ‘Het Raadhuys’ waar 
er in de middag een gezel-
lige markt met lokale, am-
bachtelijke en eerlijke pro-
ducten wordt georganiseerd 
en men terecht kan met vra-
gen over het verduurzamen 
van de eigen woning.Voor 
het deelnemen aan de route 
is een smartphone gewenst 
met een QR-code scanner-
app, maar zonder telefoon of 

scanner kan je natuurlijk ook 
gewoon meedoen.

Film ‘Down to Earth’ 
Op zaterdag 8 en zondag 9 
oktober de unieke, veelbe-
kroonde en net in Nederland 
verschenen docu-film ‘Down 
to Earth’ te zien. Een Neder-
lands gezin met drie kinderen 
stapt uit de rat-race en gaat 
op zoek naar een nieuw per-
spectief op het leven en onze 
doorgedraaide wereld. In de 
bossen van Upper Michigan 
raken ze bevriend met een 
clan van Native Americans. 
Dit is het begin van een reis 
van vijf jaar. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar 
voor deze film: Stuur een e-
mail naar info@heemsteeds-
duurzamer.nl of koop een 
kaartje bij Bakkerij ‘Baked by 
Van Dijk’.

Energy Battle en informa-
tieavond nieuwe subsidies 
Op maandag 10 oktober 
vindt de achtste editie van de 
landelijke Dag van de Duur-
zaamheid plaats. Op deze 
dag wordt extra aandacht ge-
geven aan activiteiten, geor-
ganiseerd door particulieren, 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheden.

In Heemstede begint op 
maandag 10 oktober de 
Energy Battle. Een landelijke 
energiebesparingswedstrijd 
tussen gemeentes. In Heem-
stede doen ook dit jaar weer 
basisscholen mee om zoveel 
mogelijk gas en elektriciteit 
te besparen. 

In de avond, van 20 tot 22 
uur, organiseert Heem-
SteedsDuurzamer in samen-

werking met de gemeente 
haar eerste Energiecafé. Dat 
staat in het teken van nieu-
we landelijke subsidie op de 
kosten van energiebespa-
rende maatregelen, die het 
verduurzamen van een wo-
ning een flinke stap dichter-
bij brengt. Het Energieca-
fé vindt plaats in Galerie ‘Het 
Raadhuys’ aan de Raadhuis-

straat 56a. Belangstellenden 
zijn welkom. 
Het tweede onderwerp tij-
dens het Energiecafé wordt 
toegelicht door Steen-
breek023-projectleider An-
neke Blok. Zij vertelt over het 
‘vergroenen’ van onze tuinen. 
Zij laat zien wat meer groen 
in een wijk kan betekenen 
voor een buurt. 
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Heemstede – Als trotse ei-
genaar van verfhandel Ree 
maakte Jasper de Zwart al ja-
ren de Binnenweg kleurrijker. 
Maar hij wilde meer. Raam-
decoraties vulden zijn as-
sortiment aan, behang deed 
mee, maar hij wilde meer be-
leving in de zaak. Vooral voor 
de klant, de ruimte ontbrak, 
tot buurman Lifestyle weg-
ging. De muur slopen was 
gauw gebeurd, de drie sy-
steemplafonds wegslopen en 
vernieuwen, 84 verlengsnoe-
ren opruimen, in alle muren 
veel gaten dichten en op-
nieuw stuken... het was een 
flinke onvoorziene klus. Toen 
werd het leuk, een nieuwe 
vloer erin, het werd parket 
van PVC, zo bedrieglijk mooi 
dat zelfs de houtwormen erin 
trapten. Naast de PVC vloe-
ren vindt u bij Ree parket, la-
minaat, vinyl, tapijt en kar-
petten, met de stoffeerder die 
het vakkundig legt. Voor de 
raamdecoraties heeft Jasper 
een unieke ruimte waarin al-
le mogelijkheden in een soort 
apothekerskast zitten. Trek er 
een  luxaflex, rolgordijn, gor-
dijn of hor uit en je die ziet 
tegen een groot licht verder 
in de ruimte. Een echte bele-
venis die prachtig werkt. Hoe 
verzin je zoiets, maar dat kan 
je van Jasper verwachten. 
Net als zijn prijsopbouw. Wit 
betekent basis, dus wel heel 
vriendelijk geprijsd. Zwart is 

mooi en betaalbare midden-
klasse, goud is mooi, heel 
mooi, topklasse. Die kleuren 
vindt u overal, in alles, terug. 
Bij de potten verf speelt Ree 
met de samenstelling ervan, 
weer zo’n beleving, bij de pot 
verf levert hij eventueel nog 
een schilder. Net als een be-
hanger bij het behang dat u 
bij binnenkomst al bewon-
derde. Wat een collectie. Hij 
werkt samen met stylistes die 
u thuis of in de winkel advi-

seren. Banken, stoelen, tafels 
kasten, lampen, in drie stijlen 
staan ze er. Hij noemt ze Park, 
Loft en Erf. Gewoon kijken en 
beleven. Echt Home made by 
Ree. Zelfs de financiering is 
Home made by Jasper. Veer-
tig investeerders zorgden 
voor de benodigde gelden 
om dit mogelijk te maken via 
crowdfunding ofwel financie-
ring door klanten. Zijn local 
heroes die zaterdag trots wa-
ren op hun deelname aan dit 
project Home made by Ree, 
waar je laagdrempelig kunt 
binnenlopen zoals het was bij 
die mensen die er graag voor 
uitkomen trots te zijn op hun 
Home made by Ree.

Zaterdagmiddag opende 
Jasper met zijn vrouw Sabi-
ne met een champagne uit 
de hoge stapel glazen. Trots!
Ton van den Brink  

‘Vlooien
in Haarlem’
Regio - Zondag 9 okto-
ber wordt weer een gezelli-
ge rommelmarkt gehouden, 
in de Spaarnehal te Haarlem. 
In deze sportaccommoda-
tie pal naast winkelcentrum 
Schalkwijk, wisselen die dag 
weer vele gebruikte goede-
ren, na het loven en bieden, 
van eigenaar. Het aanbod op 
deze vlooienmarkt is altijd 
divers en verrassend: oude 
meubeltjes, authentiek hout-
snijwerk en nog veel meer.
De vlooienmarkt duurt van 
9.30 tot 16.00 uur en de toe-
gang bedraagt 2,50 euro 

(kinderen tot en met 11 jaar 
en onder begeleiding hebben 
vrij entree). Info: organisatie-
buro MIKKI, 0229-244739 of 
244649 en www.mikki.nl. 

Convenant getekend
‘Palliatieve zorg 

optimaal organiseren’
Heemstede - Binnen het Netwerk Palliatieve zorg draagt 
Home Instead Thuisservice Zuid Kennemerland bij aan de 
samenwerking tussen verschillende partijen om de zorg 
en dienstverlening in de palliatieve zorg optimaal te orga-
niseren en daar waar mogelijk te versterken.
Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant dat 
getekend en gedragen wordt door verschillende organi-
saties in de regio. Hiermee onderschrijven de organisa-
ties de gezamenlijke visie op palliatieve zorg; de zorgvra-
ger en diens naasten staan centraal; eigen regie van de 
zorgvrager; zorg dichtbij georganiseerd zoals de zorgvra-
ger dit wil. En een zorgaanbod dat voldoende, gevarieerd 
en gespreid beschikbaar is. Informatie hierover is toegan-
kelijk voor iedereen. Gespecialiseerde kennis en experti-
se wordt gedeeld onder de deelnemers. 
Home Instead Thuisservice Zuid-Kennemerland vormt 
met haar dienstverlening een belangrijke schakel tus-
sen medische zorg en de ondersteuning door vrijwilligers. 
Zeker in de intensieve laatste fase van het leven van een 
naaste is de druk op de mantelzorger hoog. Goede af-
stemming van de dienstverlening en de medische zorg is 
dan van groot belang. Palliatieve zorg richt zich op kwa-
liteit van leven, ook in de laatste levensfase; een visie die 
Home Instead Thuisservice graag ondersteunt en mee 
uitdraagt.
Het werkgebied van het  Netwerk Palliatieve zorg bestaat 
uit 11 gemeenten met in totaal rond de 413.000 inwoners. 
Het Netwerk wordt ondersteund door het Integraal Kan-
kercentrum Nederland (IKNL) en het expertisecentrum 
van het VUMC. 

Home made by Ree

Complete woninginrichter op de Binnenweg

Op de foto Joke Tiemersma, directeur Zuid-Kennemerland.
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11.00u bij gebouw de Ka-
keleye (Leidsevaart).
Einde 12.00u.

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

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

Evenementen
Zaterdag 8, zondag 9 en 
maandag 10 oktober Ac-
tiviteiten ikv Dag vd Duur-
zaamheid. 8/10: duurza-
me route door Heemste-
de + ambachtsmarkt. V.a. 
10.00u. bij Galerie Het 
Raadhuys’, Raadh.str. 56a. 
8+9 okt: Film Down to 
Earth. info: info@heem-
steedsduurzamer.nl of bij 
Bakkerij Baked by van Dijk 
(Raadhuisstr). 10/10: Ener-
gybattle scholen/gemeen-
ten. 20.00-22.00u: Ener-
giecafé, Galerie Het Raad-
huys. 

Feest
Donderdag 13 okto-
ber Halloweenfeest mix-it 
disco bij WIJ Heemstede, 
Princehof, Glipperweg 57 
Heemstede. 19.30-22.00u. 
Gemixed publiek: mensen 
met en zonder verstande-
lijke handicap. 6,50 entree. 
Info: 023 5483828 of e-mail 
plexat@wijheemstede.nl

Film
Woensdag 12 oktober 
Muzikale dramafi lm bij 
WIJ Heemstede, in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 20.00u. Entree: 7,-. Re-
serveren:  (023)548 38 28. 
Info: www.wijheemstede.nl

Jeugd
Zaterdag 8 oktober, 
11.00 uur Vera de Back-
ker en Marieke Reehoorn 
presenteren voorleesboek 
‘Toeloeloe en Harrie ont-
dekken hun eiland’, boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Te-
vens poppenkastvoorstel-
ling. www.toeloeloe.nl

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

Woensdag 12 oktober 
Knutselclub Wij Heem-
stede. Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemste-
de. 13.30-15.00u. 5,- deel-
namekosten. Aanmelden: 
023-5483828.

Lezingen
Donderdag 6 oktober 
‘Vincent van Gogh als reli-
gieus zoeker’, door em pre-
dikant Kick Bras. Trefpunt, 
Akonietenplein Benne-
broek. 20.00u. Toegang: 5,-.

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

Vrijdag 7 oktober bij Al-
liance Française is Pier-
re Burlaud te gast. Thema: 
Van industrieel erfgoed 
naar culturele locatie. Een 
nieuw aspect van Frankrijk. 
20.15u, Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede.
Cursisten en vrienden gra-
tis toegang, anders 8 euro.

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

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

Donderdag 13 oktober 
vertellen Matthias Rozen-
mond en Paul-Jan van der 
Knaap over leven van Je-
roen Bosch, de duivels-
kunstenaar. Aanv. 20u. 10,- 
entree. Opgeven via www.
wijheemstede.nl of (023) 
5483828.

Markten
Zondag 9 oktober op de 
Dorpsweide van Wijk aan 
Zee Kofferbakmarkt van 
8.00 tot 16.00 uur.
www.ko f fe rbakmark t -
wijkaanzee.nl

Zondag 9 oktober, 9.30-
16.00u vlooienmarkt, 
Spaarnehal Haarlem. 
(Schalkwijk). Toegang: 2,50 
/ kinderen vrij toegang.
Info: 0229-244739 of 
244649 en www.mikki.

Muziek
Donderdag 6 oktober

AgendA Pianomuziek en literatuur 
met Willem Brons en Bert 
Natter, over de Goldberg-
variaties van Bach. Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. 20.15u, 21,-. 
www.podiaheemstede.nl / 
023-5483838.

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

Zaterdag 8 oktober 1e 
concert CruquiusConcer-
ten in Museum de Cruqui-
us, aanv 20.15u. Met vio-
liste Birthe Blom en pia-
nist Daniël Kramer. Kaar-
ten: www.CruquiusCon-
certen.nl of a/d kassa van 
schouwburg de Meerse 
(Hoofddorp): 023-5563707.

Zondag 9 oktober Am-
bachtenmarkt Overveen 
met oa levende jukebox bij 
kraam Uitvaartzorg Jesscia 
Yzer. 11.00-18.00u. Met 
muziek en activiteiten.

Zondag 9 oktober Jazz 
in Zandvoort met gast Ben 
van Dungen (saxofonist). 
14.30u. Toegang: 15 euro.
Info: www.jazzinzandvoort.
nl en kaarten: info@jazzin-
zandvoort.nl 023-5310631.

Zondag 16 oktober Thee-
concert in Oude Kerk met 
Skiron Blazersensemble, 
15.00u. Gratis toegang; wel 
collecte. Na afl oop koffi e in 
de Pauwehof (Achterweg).

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

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

Sportief
Donderdag 6 oktober 
‘Stiltewandeling’ op Vin-
keduin en Woestduin, 11u 
verzamelen bij parkeer-
plaats gebouw de Kakeleye 
(Leidsevaart). Einde: 12u.

Donderdag 6 oktober 
Stiltewandeling op Vin-
keduin en Woestduin. V.a  

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

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

T/m 30 oktober tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek Noord ‘Art en Plus 
meer dan kunst’. Actuele 
moderne kunst uit de af-
gelopen 50 jaar. O.a. graf-
fi ti en pop art. Planeten-
laan 170, Haarlem. Gratis 
toegang. www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Heemstede - Zinnia omvat een geslacht van zo’n 20 
soorten van eenjarige en vaste planten, uit de Asterfa-
milie. De naam stamt uit een Duitse familie (botanicus
Johann Gottfried Zinn). Zinnia’s zijn vrolijke en kleurrij-
ke bloemen en bloeien rijkelijk. Zeer geschikt voor wil-
de tuinen en de lage Zinnia is zeer toepasselijk voor klei-
nere tuinen. In de late zomer begint de bloei en die gaat 
door tot en met oktober. De Zinnia op de foto is gespot in 
de tuin van KIMT. De plant kent zijn oorsprong in Noord- 
en Zuid-Amerika en Mexico. Ze zaaien zich zelf ieder jaar 
uit. Ook populair bij vlinders; de bijtjes vliegen af en aan.

                                    Foto: Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto

Zinnia, een echte herfstbloem
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 oktober 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Filmpremiere ‘Down to Earth’
- Winterfeest 10 december

Drie duurzame dagen Heemstede
Op maandag 10 oktober is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In Heemstede 
organiseren ondernemers, vrijwilligers, 
HeemSteeds Duurzamer en de gemeente 
Heemstede de Drie Duurzame Dagen in 
Heemstede op 8, 9 en 10 oktober. Veel acties 
vinden plaats rondom de pop-up store van 
Heemsteeds Duurzamer in het RAADHUYS 
aan de Raadhuisstraat 56a (het pand tussen 
restaurant Tante Bep en de Pasta Box).

Volg op zaterdag de duurzame route door heel 
Heemstede langs winkels, vrijwilligersorganisaties 
en duurzaam gerenoveerde woningen. Vanaf 
10.00 uur kan iedereen bij de pop-up store van 
Heemsteeds Duurzamer in het Raadhuys een 
routekaart en een ‘goody bag’ ophalen.  Vanaf 
13.00 uur staan in het Raadhuys kramen met 
duurzame producten van lokale winkeliers en 
ondernemers en kunt u duurzaam advies krijgen 
van de ondernemers van Heemsteeds Duurzamer. 
Maandag 10 oktober, duurzaamheidsdag,  starten 
ditmaal de leerlingen van de Bosch en Hovenschool 
aan de Adriaan Pauwlaan met de landelijke Energy 
Battle van het Klimaatverbond. De Energy Battle is 
een energiebespaarwedstrijd, waarbij gemeenten 
samen met inwoners en medewerkers de uitdaging 
aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen. 
’s Avonds begint om 20.00 uur het energiecafé 

Volledige wegafsluiting 10 oktober tot februari 
Nieuwe bomen Vrijheidsdreef
De Vrijheidsdreef krijgt deze herfst/winter nieuwe 
bomen. De laatste kastanjes worden verwijderd 
vanaf maandag 10 oktober. Vervolgens wordt de 
grond verbeterd en klaar gemaakt voor de aanplant 
van twee rijen met lindes in het midden en een 
afwisseling van verschillende soorten bomen in 
de buitenste rijen. Met nieuwe gezonde bomen 
moet de Vrijheidsdreef ook in de toekomst een 
monumentale uitstraling houden. Gedurende de 
werkzaamheden is de laan van 10 oktober tot circa 
februari 2017 geheel afgesloten voor alle verkeer. 
De voetgangersingang van Groenendaal bij het 
vrijheidsmonument blijft wel bereikbaar.

Verschillende bomen
Dit voorjaar konden inwoners via een enquête 
laten weten hoe de Vrijheidsdreef er uit zou 
moeten zien na de noodzakelijke kap van de 
zieke paardenkastanjes. Mede op basis van de 
enquêteresultaten nam de gemeente het besluit 
om verschillende boomsoorten te planten. Om het 
laankarakter te benadrukken komt in het midden 
één boomsoort: de linde. In de buitenste twee 
rijen komen verschillende bomen. Dit zijn soorten 
met een bijzondere bladvorm, (herfst)kleur (zoals 
de rode esdoorn) of bomen die een vrucht dragen 
(zoals de tamme kastanje). De diversiteit zorgt voor 

Agenda’s 
commissievergaderingen

Handhavingsacties

waar u alles hoort over nieuwe subsidieregeling 
verduurzamen woningen, groen wonen en zonne-
energie op het dak van een ander. Kijk voor het 
uitgebreide programma op www.heemstede.nl 

minder kwetsbaarheid als een van de boomsoorten 
onverhoopt aangetast wordt door een boomziekte. 
Ook zorgt de variatie ervoor dat in elk seizoen iets te 
beleven is.

Adopteren
U kunt voor €250 een nieuwe boom adopteren. 
U ontvangt dan een tastbare herinnering van de 
boom in de vorm van een certificaat. De adoptie 
wordt digitaal geregistreerd (er komt dus geen 
bordje bij de boom). Heeft u belangstelling om een 
van de nieuwe bomen te adopteren, neem dan 
contact op met Ruud van Schaik, telefoon 023-548 
57 84 of mail naar gemeente@heemstede.nl onder 
vermelding van ‘Adoptie Vrijheidsdreef’.



Speciale voorvertoning van de film DOWN 
to EARTH. Deze internationaal bekroonde 
film is gemaakt door Renata Heinen en Rolf 
Winters, die met hun kinderen op zoek gaan 
naar een nieuw perspectief op het leven 
en onze doorgedraaide wereld. Ze trekken 
een jaar met rugzak en camera de wereld 
rond en leven met inheemse stammen op 
zes continenten. Down to Earth is een wake 
up call en een baken van hoop voor de 
wereld van morgen. Kom kijken en neem uw 
geliefden mee, want deze film maakt voor 
altijd indruk. Kaarten kunt u reserveren voor  
€ 10,99 via een link op www.heemstede.nl.

Controles fietsgebruik op weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 6.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fietsen op de 

markt. Ook achter de kramen mag tussen 06.00 uur 
en 18.00 uur niet worden gefietst.
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving gaan daarom in oktober weer 
controles hierop uitvoeren. Naast het geven van 
waarschuwingen worden ook  boetes uitgedeeld.
Plaats uw (bak- en brom-) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

In haar vergadering van 29 september 2016 heeft 
de raad de “Welstandsnota 2016 Heemstede” 
vastgesteld en een aanpassing van de 
Bouwverordening en het Reglement van orde om 
de “kan-bepaling” te kunnen uitvoeren. De nieuwe 
welstandsnota is 4 oktober in werking  getreden 
en vervangt daarmee de welstandsnota uit 2014, 
inclusief de welstandscriteria voor het centrum 
uit 2010. De in de welstandsnota opgenomen 
criteria vormen de basis voor de beoordeling of een 
bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Daarnaast is 4 oktober 2016 ook de “Kan-
bepaling” in werking getreden. Hiermee wordt 
het mogelijk gemaakt om veel voorkomende 
bouwwerken, die voldoen aan voldoen aan de 
“welstandscriteria objecten” uit de welstandsnota 
en vallen binnen de reguliere welstandsgebieden, 
ambtshalve af te doen. Deze bouwwerken worden 
dus niet meer voor advisering voorgelegd aan 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstandscommissie).

Nieuwe welstandsnota en de “Kan-bepaling” 
zijn 4 oktober 2016 in werking getreden

Verwijdering fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Sparrenlaan, t.h.v. de parkeerplaats:
- een blauwe herenfiets, merk Raleigh, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef, t.h.v. huisnummer 34:
- een groene damesfiets, merk Trail, met platte 

banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Wilhelminaplein:
- een zwarte merkloze damesfiets, met slag in 

voorwiel
Van den Eijndekade, t.h.v. nr. 91:
- een zwarte damesfiets, merk Pelicaan, met platte 

banden
- een groene herenfiets, merk Fongers, met platte 

banden

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen 
krijgen tot en met woensdag 19 oktober 2016 de 
gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen of 
ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 18 oktober 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout. 
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd, zonder dat daarmee 

een fiets is vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en opgeslagen voor een periode van 
maximaal 13 weken. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten bij de milieustraat van Meerlanden 
aan de Cruquiusweg 47.

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

Op 30 september 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting Vrienden 
Kinderboerderij  Heemstede voor het houden 
van een winterfeest op het terrein van de 
kinderboerderij in het wandelbos Groenendaal op 
zaterdag 10 december 2016 van 17.15 uur tot 20.15 
uur.

Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Burgemeester van 
Rappardlaan vanaf het molentje tot voorbij de 
kinderboerderij van 16.30 uur tot 20.30 uur af 
te sluiten voor autoverkeer. De Burgemeester 
van Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers en hulpdiensten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
023-5485607.

Evenement: 
Winterfeest

Filmpremière ‘Down 
to earth’ zaterdag 
8 oktober 19.30 uur
Matinee zondag 9 oktober 
15.00 uur



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Kerklaan 25, wijzigen bestemming detailhandel 

naar een personal training studio, wabonummer 
65494, ontvangen 19 september 2016

- Huizingalaan 45, verhogen nok, optrekken ach-
tergevel en plaatsen dakkapel op het achterge-
veldakvlak, wabonummer 64907, ontvangen 20 
september 2016

- Alberdingk Thijmlaan 16, verhogen nok en plaat-
sen dakkapel op het achtergeveldakvlak, wabo-
nummer 64371, ontvangen 20 september 2016

- Franz Lehárlaan 1, het plaatsen van een raam in 
de badkamer, wabonummer 65544, ontvangen 
22 september 2016

- Binnenweg 95, het doorbreken van 3 muren op 
de 2e verdieping, wabonummer 65604, ontvan-
gen 22 september 2016

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunningen (reguliere procedures)
- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en diverse 

gevelwijzigingen, wabonummer 58780, ontvan-
gen 8 september 2016 

- Provinciënlaan 5, het aanleggen van een brug op 
het terrein van de serviceflat Residentie De Burg-
have, wabonummer 52495, ontvangen 11 augus-
tus 2016 

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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, aanpassen noordelijke entree van 

het Hartekampterrein en terugplaatsen van de 

zuiltjes en hekwerk, wabonummer 45673, ver-
zonden 30 september 2016

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een conifeer, wabo-
nummer 53183, verzonden 30 september 2016

- Snelliuslaan 1, het plaatsen van een raam in de 
zijgevel, wabonummer 55749, verzonden 30 sep-
tember 2016

- Willem Klooslaan 20, het plaatsen van een erfaf-
scheiding, wabonummer 58599, verzonden 30 
september 2016

- Jacob van Campenstraat 18 + 20, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en achtergevel-
dakvlak, wabonummer 48013, verzonden 30 sep-
tember 2016

- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonum-
mer 55208, verzonden 30 september 2016

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

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluiten 29 september 2016
Aanwezig waren: 21 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen

Amendement onttrekking openbaarheid
Het amendement is verworpen met 9 stemmen 
voor en 12 stemmen tegen. Voor stemden de 
fracties van VVD, CDA, raadslid Schul en raadslid 
Brinck. Tegen stemden  de fracties van HBB (m.u.v. 
dhr. Brinck), D66 (m.u.v. mw. Schul), GL en PvdA
Het besluit de verzoeken tot onttrekking aan de 
openbaarheid af te wijzen is vastgesteld met 12 
stemmen voor en 9 stemmen tegen. Voor stemden 

de fracties van HBB (m.u.v. dhr. Brinck), D66 (muv 
mw Schul), GL en PvdA. Tegen stemden de fracties 
van VVD, CDA, raadslid Schul en raadslid Brinck.

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos ten 
behoeve van Ponytrack Heemstede (unaniem)

- Visie winkelcentra Heemstede
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen 
tegen. Voor stemden de fracties van D66, VVD en 
CDA, tegen stemden de fracties van HBB, GL en 
PvdA.

- Vaststellen Nota duurzaamheid 2016-2020 
(unaniem)

- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (unaniem)
- Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-

Kennemerland/IJmond 2016/2020 (unaniem)
- Welstandsnota 2016 en gemeentelijke 

bouwverordening (unaniem)
- Benoeming commissievoorzitters
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 

september 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied (unaniem)

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

Agenda’s commissievergaderingen
Commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 11 oktober 
2016 om 20.00 uur, in de raadzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 11 

oktober 2016
- Spreekrecht burgers
- Rapportage Sociaal Domein: eerste half jaar 2016 

(C-stuk)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 13 oktober 2016 om 
20.00 uur, in de raadzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 13 oktober 

2016
- Spreekrecht burgers
- Parkeerverordeningen 2017 vaststellen (A-stuk)
- Reggelaan 14 en 14a vervolg keuze varianten
- Benoeming plv. voorzitter commissie Ruimte
- Kerngroep Manpadslaangebied werkwijze
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. U kunt 
de stukken ook digitaal raadplegen op de computer 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Commissie Middelen
In oktober vergadert de commissie Middelen 
op 24 oktober 2016. Dan wordt de Najaarsnota 
behandeld en de beantwoording van de vragen 
over de begroting. De Begroting en de 1e 
Begrotingswijziging 2017 staan op de agenda, maar 
alleen voor eventuele insprekers. De inhoudelijke 
bespreking vindt plaats in de Begrotingsraad van 3 
en 4 november 2016. De commissie Middelen van 
12 oktober vervalt hiermee.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 278 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 30 september 2016). 

Verkeersbesluit
Het besluit ligt vanaf 6 oktober 2016 zes weken ter 
inzage. Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.



Met winst naar huis
Heemstede - Voor de 27ste 
keer ging de zaterdagmid-
dagcompetitie van Bridge-
club Bel Air van start, in het 
GSV gebouw aan de Frans 
Schubertlaan te Heemste-
de. Van de 85 ingeschreven 
paren kwamen er 76 spe-
len. Van de wachtlijst moch-
ten er weer drie paren instro-
men, waarvan er één paar al 
vanaf 2013 op de lijst stond. 
In de A groep gingen Frans v. 
Meeteren en Bernard Schou-
ten met winst naar huis. Met 
62,78% bleven zij An Vink 
en Lenie v. Rixel net voor ( 
61,57%). Liesbeth Groenewe-

gen en Gré Sellmeijer bleven 
met 56,74% iets achter. Des-
sa Ramic was wegens vakan-
tie afwezig en Wim Wonink 
speelde met Bep Egner en 
kreeg de maximale score van 
55%. Zij willen hun titel van 
2014-2015 weer binnenha-
len. De winnaars van 2015-
2016, George Cerneüs en Jan 
Kleijn zijn uit elkaar. Jan is 
met zijn vrouw Mieke gaan 
spelen en dit paar kwam tot 
51,62%. George gaat het sei-
zoen verder met Herman v.d. 
Peet, maar die moest verstek 
laten gaan. Met Joop Ste-
vens kreeg George de regle-

mentaire 45%, zodat er nog 
een lange weg te gaan is om 
de titel binnen te halen. Rita 
Fluitsma en Monique v. Zan-
ten wonnen de strijd in de B 
lijn met 59,66% . De eerste 
stap terug naar de A groep 
is gezet. Vera Bruijn met 
Han v.Vorselen werden met 
59,28% tweede. Het nieuwe 
paar Ans en Cees v.d. Meer 
deden het met 59,09% naar 
het behoren. Van de gede-
gradeerde paren Lilian Bos-
ma en Kitty Melchers het 
beste (na Rita en Monique 
natuurlijk). Zij werden vier-
de met 54, 55%. Tonny Lam-
mers haar partners lieten 
verstek gaan. Samen met een 
van haar vaste partners Ge-

Stilte-
wandeling

Regio - Donderdag 6 ok-
tober is er een stiltewan-
deling op Vinkeduin en 
Woestduin. Verzamelen 
om 11.00 uur bij de par-
keerplaats van gebouw de 
Kakeleye aan de Leidse-
vaart. Einde: 12.00 uur.

Wilt u pleegouder worden?
Regio - De vraag naar pleegouders is sinds 2005 met 
70% gestegen en in Nederland zijn er op dit moment zo’n 
22.000 kinderen die pleegouders zoeken. Ook in deze re-
gio is de nood hoog. Kenter Jeugdhulp is daarom hard op 
zoek hele gewone, bijzondere mensen, die pleegouder(s) 
willen worden. Kenter krijgt bij haar zoektocht hulp van 
de Fiep Westendorp Foundation.
 
Pleegzorg houdt in dat een kind tijdelijk in een ander ge-
zin gaat wonen. Dat kan voor zeven dagen in de week 
zijn, maar ook voor – af en toe - een weekend of vakan-
tie. Dat hangt af van wat het beste is voor een kind. Een 
pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die (tij-
delijk) niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.
 
Dit jaar is het de 100e geboortedag van Fiep Westendorp. 
Fiep Westendorp was verantwoordelijk voor alle zo her-
kenbare tekeningen van (onder ander) de Jip en Janne-
ke verhalen van Annie M. G. Schmidt. Vanwege de 100e 
geboortedag viert de Fiep Westendorp Foundation feest 
en Pleegzorg viert mee! In 2016 staan de illustraties van 
Fiep Westendorp op de kinderpostzegels en pleegzorg is 
een van de goede doelen die met de opbrengt van de ze-
gels wordt gesteund. 

Wilt u meer weten over pleeggezinnen of pleegouder 
worden? Op 31 oktober organiseert Kenter Jeugdhulp op 
haar locatie aan de Middenduinerweg 44 in Santpoort-
Noord, een vrijblijvende informatieavond. Meer info en 
aanmelden: www.kenterjeugdhulp.nl Of bel 023-5202500.

Heemstede - Haarlem Voi-
ces geeft twee jubileumcon-
certen: op zaterdag 8 oktober 
om 20.15 uur in de St. Bavo 
kerk, Herenweg 88, Heem-
stede en zondag 9 oktober 

om 15.00 uur in De Licht-
fabriek, Minckelersweg 2, 
Haarlem.
Op  het programma Händel’s 
prachtige oratorium ‘Israel in 
Egypt’. 
Kaarten kosten 27,50 in de 
voorverkoop; aan de zaal 

29,50). Kaarten kosten in de 
voorverkoop 27,50 (aan de 
zaal: 29,50). 
Gratis entree voor kinderen 
tot 12 jaar gratis entree.

Meer info op:
www.haarlemvoices.nl,

rard de Graaf bleef zijn op 
49,24% steken. Dat viel te-
gen. Carla Beers gaat spe-
len met Riet Kol. Zij hebben 
een maand de tijd op nog wat 
te oefenen, want met 38,83% 
werden zij laatste. De winst 
in de C lijn ging naar Mari-
ta Donders en Agnes Klop-
pers met 67,36%. De tweede 
plaats ging met 64,24% naar 
Marja en Hans v. Meeteren. 
Marianne en Frans Bakker 
wonnen met 59,82% de strijd 
in de D lijn. Henny Baard en 
Rieneke Zwarts, voor het 
eerst bij de zaterdag hebben 
met 59,23% laten zien dat zij 
volgen de maand lijn een ho-
gere lijn kunnen gaan spelen. 
Susan Schoute en Hans v.d. 

Brink werden met een score 
van 58,33%. Door dit resul-
taat zullen zij op 5 november 
in de grote zaal moeten spe-
len en daar zien zij tegen op.

 ‘Israel in Egypt’ 

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

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

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

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

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

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

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