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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nlHerman den Blijker heeft wat met 
ouderen en kookt graag voor ze
Heemstede – Wat doen we 
met de Week van de Smaak 
waarin groenten uit eigen 
tuin centraal staan? Kees 
Verhagen, teamleider voe-
ding Stichting St. Jacob be-
dacht met diëtiste Wilma van 
Dijk en PR-dame Annelies 
Roozen om Herman den Blij-
ker in huis te halen met zijn 
HAK-groenten. Herman wil-
de graag en zijn medewer-
kers van restaurant Las Pal-
mas begonnen vast brow-
nies te maken, met chocola-
de en bruine bonen in plaats 
van meel, waardoor die nog 
zachter van smaak wer-
den, iets dat ze eigenlijk al-
tijd zouden moeten doen. 
Ze maakten 800 brownies 
voor alle bewoners van al-
le locaties van St. Jacob. Het 
was juist de peulvrucht die 
uit de eigen tuin vooral de-
ze week uit het zonnetje ge-
oogst werd om mee te doen. 
Daar weet HAK alles van, al-
dus Herman. Hij maakte hu-
mus klaar met kikkererwten, 
koriander, knoflook, olijfolie, 
paprikapoeder op brioche-
broodjes. Hete bliksem met 
kippendijtjes en de brownies 
toe met de koffie. Den Blij-

ker serveerde zelf uit, met de 
vrijwilligers die er elke dag 
hun dankbare werk doen, 
hij maakte hier en daar een 
praatje. Zelfs met een me-
neer die altijd alleen zit en ei-
genlijk nooit wil praten, maar 
Herman heeft blijkbaar ook 
nog andere kwaliteiten, tot 
verbazing van die vrijwilli-
gers. Hij heeft wat met ou-
deren en kookt graag voor 
ze. De keuken van Bosbeek, 
waarin Den Blijker kook-

te was goed voorzien van de 
nodige apparatuur, je had er 
lekker de ruimte.

Jammer dat niet ieder ver-
zorgingshuis meer een keu-
ken heeft, maar bij de overi-
ge acht zorgcentra van St. Ja-
cob is het eten van dezelfde 
kwaliteit. Je kunt niet iedere 
dag een topkok in huis heb-
ben, maar leuk was het wel, 
zomaar een dag in de week.
Ton van den Brink  

DEZE WEEK IN DE KRANT
Een goed leven, 

ook met diabetes

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
Elke 3de

Ontmoetingscentrum Heemstroom opent
Heemstede - Vanaf donderdag 13 oktober 
heeft Ontmoetingscentrum Heemstroom 
van Zorgbalans een mooie verbouwde 
nieuwe locatie in wijkcentrum De Molen-
werf in Heemstede.

Ontmoetingscentrum de Heemstroom start 
op een nieuwe locatie aan de Molenwerfs-
laan nummer 11 in Heemstede. In de ge-
zellig ruimte, en bij mooi weer ook buiten, 
worden met elkaar diverse activiteiten on-
dernomen: bewegen, wandelen, eten, ko-
ken, muziek maken en luisteren, schilderen, 
koffiedrinken, zingen of gewoon een fijn 
gesprek en een kopje koffie. Niets moet, 

de deelnemers en begeleiders bepalen met 
elkaar het programma met aandacht voor 
elkaars talenten en interesses.
Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor 
(kwetsbare) ouderen waaronder mensen 
met dementie. Ook hun familie en mantel-
zorgers zijn van harte welkom. De focus ligt 
op dat wat nog mogelijk is en niet op wat 
geweest is. Iedereen is welkom, er is geen 
leeftijdsgrens.

Heemstroom heeft nog ruimte voor deel- 
nemers. Neem contact op met programma-
coördinator Anita van Duin via:
a.van.duin@z orgbalans.nl of 06–52456095.
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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 16 oktober, 10u.
Dienst in Oude Kerk: ds. 
P.I.C. Terpstra, Crèche (tot 
4 jaar) en Kinderkring (4 
tot 12 jaar)

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 20, Val-
kenburgerlaan 20, Valken-
burgerlaan 38. 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.
Toen we aan de serie over 
de Valkenburgerlaan begon-
nen, hebben we het al gehad 
over nummer 38, toen ’t Hof 
van Heemstede er zat, maar 
dat is dus het nummer voor 
de omnummering van 1949 
en nu dus 58.
Nummer 20/38 heeft ook bo-
ven het winkeltje door de ja-
ren heen woonruimte, waar-
van de bewoners door de ja-
ren genoemd worden in de 
diverse stratenboeken, terug 
te vinden in het Noord-Hol-
lands Archief.
Zowel in de Eerste Heem-
steedsche Courant van 6 sep-
tember 1935 als 31 decem-
ber 1936 staat een adverten-
tie van E.N.S.A.I.D. Modevak-
school. Lerares is mej. A. Top-
per. De ENSAID is opgericht 
in 1912 toen mevrouw Hen-
drikse-Knapen een metho-
de had bedacht om patronen 
te maken. In de loop der ja-
ren is het ENSAID-leerplan 
voor het gehele damesmo-
devak en een stukje heren-
vak verder ontwikkeld. Het 
bestaat nog steeds en heeft 
scholen door heel Nederland. 
Wie heeft er toen een oplei-
ding genoten?
In de oorlogsjaren zat het 
kantoor van de ‘Nederland-
schen Volksdienst’ in het 
pand Op 16 november 1942 
was er een schoenenbeurs 
voor mensen die nieuwe 
schoenen nodig hadden of 
voor reparatie.
In het adressenboek van 
Bloemendaal van 1 janua-
ri 1951 en in het Adressen-
boek van Haarlem van 1 ja-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (9)

nuari 1953 staat ‘De Heem-
steedsche Steenhouwe-
rij’ vermeld met een adver-
tentie voor grafmonumen-
ten, beeldhouwwerken en al-
le natuursteenwerken op Val-
kenburgerlaan 38.
Op 15 maart 1959 lezen we 
in de IJmuider Courant dat de 
steenhouwerij failliet is ver-
klaard.
Op de toenfoto van 1981 
staat drogisterij Hofman af-
gebeeld. De drogisterij wordt 
al eerder genoemd in het 
stratenboek van 1969.
Vanaf 1990 zit Fysio Beu-
ger en v.d. Kwast in het pand 
en daar zijn bouwtekeningen 
van voor aanpassing naar 
een fysio. In 1993 kwam er 
een uitbreiding aan de ach-
terkant.
Sinds drie jaar zit Lily & Co er 
en wordt het pand gehuurd. 
Zij handelen in 2de hands 
kleding.
Ook dit pand is nog duide-
lijk herkenbaar op de nu-foto 
van Harry Opheikens in ver-
gelijk met de foto uit 1981.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 16 oktober, 10.00 
uur
Thema: Krachtig Leven
mevr. Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 16 oktober, aan-
vang 10.00 uur. Voorgan-
ger mevrouw Ds. J. van 
Werkhoven-Romeijn (Aer-
denhout).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 16 oktober om 
10.00 uur
Ds. S.J. Verwijs uit De Bilt

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 16 oktober, 10u. 
dhr. T. de Haan
JOOST-viering. 
Kom in de kring en Jeugd-
viering.

www.pknbennebroek.nl                     

Franse 
Leeskring

Heemstede - Op woensdag 
26 oktober start een Franse 
leeskring bij Wij Heemstede.
Tijdens de Franse Leeskring 
gaat u samen met docente 
Marie-Christine de Graaf vier 
Franse romans uit de heden-
daagse literatuur lezen en 
bespreken.
Het lezen gebeurt thuis. Tij-
dens de bijeenkomst praten 
wij over het boek: wat u er 
mooi of niet mooi aan vindt, 
het verhaal, de personages 
etc.
De voertaal is Frans.  Er wordt 
zeker niet van u verwacht dat 
u vloeiend Frans spreekt. Wel 
dat u het boek in het Frans 
leest en dat uw spreek- en 
luistervaardigheid voldoen-
de zijn om actief te kunnen 
deelnemen.
Er zijn 5 bijeenkomsten. Op 
woensdag 26 oktober begin-
nen we het seizoen met het 

boek van Jean-Paul Didier-
laurent: ‘Le liseur du 6h27’ 
(Folio).
Tijden: 13.30 tot 15.30 
uur, WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of
023 548 38 28 of bij de recep-
tie van de Luifel.
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In Nederland ben je automatisch getrouwd in algehe-
le gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al-
le bezittingen en schulden behoren tot de eigendom-
men van beide partners. Op 18 april 2016 is het wets-
voorstel aangenomen met betrekking tot de beperkte 
gemeenschap van goederen. De beperkte gemeen-
schap van goederen zal van toepassing zijn op huwe-
lijken die gesloten worden na 1 januari 2017. De al-
gehele gemeenschap van goederen blijft nog wel van 
toepassing op huwelijken die zijn gesloten voor 1 ja-
nuari 2017. 
Tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren 
dan alle goederen die voor het sluiten van het huwe-
lijk al aan de echtgenoten gezamenlijk in eigendom 
toebehoorden en alle goederen van de echtgenoten, 
die door ieder van hen of afzonderlijk of door hen te-
zamen vanaf de aanvang van de gemeenschap ver-
kregen zijn. Uitgezonderd van de beperkte gemeen-
schap zijn nog steeds goederen verkregen krachtens 
erfopvolging of gift. Privégoederen van echtgenoten 
die er al voor het huwelijk waren, blijven ook na het 
huwelijk privé. 
Het huwelijk is nog steeds erg populair, maar de echt-
scheiding ook. Een echtscheiding is ingrijpend, frus-
trerend en brengt veel problemen met zich mee. 
Scheiden doet lijden, omdat het huwelijk niet is ge-
slaagd. Dat je daarbij ook de helft van je eigen huis 
kwijt bent is soms onverteerbaar. Daarbij kan ook nog 
eens een aanspraak volgen op de helft van het pensi-
oen, eventuele erfenis, spaargeld etc. 
Het is goed dat een zwakkere en onafhankelijke par-
tij in bescherming wordt genomen, maar indien je dat 
van tevoren allemaal had geweten had je het toch an-
ders geregeld. Het sluiten van een huwelijk is en blijft 
een gevoelsmatige zaak. Men zou er meer van be-
wust moeten zijn dat ook zakelijke belangen een rol 
spelen. Het is moeilijk om naar het huwelijk te kijken 
als zakelijke verbintenis. Zeker als je jong en verliefd 
bent en voor de eerste keer trouwt. 
Veel problemen kunnen bij een echtscheiding worden 
voorkomen door vooraf huwelijkse voorwaarden op 
te stellen. Uiteraard is het van belang ervoor te zor-
gen dat geen van beiden slachtoffer wordt van de hu-
welijkse voorwaarden. Dat kan alleen als beiden met 
het volle verstand hun rechten en plichten van tevo-
ren uitpluizen en vastleggen. 

Column
Liefde maakt blind

Mw. mr. S. Bayraktar

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

Meer lokaal en regionaal nieuws op 

onze nieuwssite: www.heemsteder.nl

Word vriend op Facebook van onze 
krant zodat u geen nieuws meer hoeft te 

missen.

De rust is weer een beetje teruggekeerd 
zo na de open dag van 2 oktober, hoewel 
het lang geleden is dat we zulk slecht weer 
hadden waren er gelukkig nog genoeg 
mensen die naar de dieren kwamen kijken. 
En naar het asiel zelf en het werk wat we 
doen. Want veel werk is het zeker! Alle hok-
ken van zowel de honden als de katten wor-
den elke dag uitgesopt, kattenbakken wor-
den verschoond en honden worden van en 
naar de speelweiden gebracht. De kussens 
opgeschud, de kleedjes uitgeklopt want 
ook al zitten ze in het asiel, de dieren wil-
len natuurlijk net als thuis gewoon een lek-
ker mandje heb-
ben om in te lig-
gen en in uit te 
rusten.
Zonder het werk 
van de vrijwilli-

gers zou het voor ons een 
onmogelijke taak zijn om 
al deze dieren te verzor-
gen. Hoewel het veel schoonmaakwerk is, is 
er ook tijd om de dieren de aandacht te ge-
ven die ze nodig hebben. Katten worden ge-
knuffeld, geborsteld en er wordt met ze ge-
speeld, op schoot genomen en vertroeteld. 
Met honden word gewandeld, op de speel-
weides wordt er met ze gespeeld en in een 
speciale ruimte is er tijd voor ‘hersenwerk’ 
en individuele aandacht. We zijn altijd op 
zoek naar mensen die affiniteit hebben met 
dieren en wie vrijwilligerswerk aanspreekt, 
vrijwillig is tenslotte niet vrijblijvend!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort 
023-5713888
www.dierenbescherming.nl

Dierentehuis Kennemerland
op zoek naar vrijwilligers

Heemstede – De herfst kenmerkt zich 
door blad dat van kleur verandert, ’s och-
tends vochtige lucht die soms voor mystie-
ke mist zorgt en… door zaden en vruchten 
aan gewas. Bekend zijn natuurlijk de kas-
tanjes maar denk ook aan de kleurige bes-

sen van struiken. De meelbes is een mooi 
voorbeeld. Na seizoenen van veelvuldige 
bloei genieten we nu en de komende pe-
riode van bessen (en niet alleen wij; ook 
vogels zijn er om andere redenen dol op!).
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Herfst: zaden en vruchten

Spannende familie-avonturenfilm & lunch
Heemstede - Donderdag 20  
oktober, in de herfstvakantie, 
wordt bij Wij Heemstede een 
bijzondere familie/avontu-
renfilm gedraaid voor (groot)
ouders en kinderen samen, 
met een gezamenlijke lunch 
na afloop in de foyer. 
De film gaat over de eigen-

wijze Isabel (11) die samen 
met haar neef Rik en vriend 
Jules op een spannende 
zoektocht gaat langs grotten 
en kastelen naar een legen-
darisch zwaard.
Info over de film vindt u in het 
filmprogramma op:
www.wijheemstede.nl.

Aanvang Film & Lunch  10.30 
uur. De kosten inclusief lunch 
voor 1 volwassene en 1 kind 
zijn 20,- euro. Reserveren kan 
tot uiterlijk dinsdag 18 okto-
ber via www.wijheemstede.nl 
of (023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
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Safe & Secure van der Meer bestaat 75 jaar!
Heemstede – Afgelopen 
donderdag 13 oktober vier-
de de Heemsteedse winkel 
Safe & Secure van der Meer 
het 75-jarig jubileum. Via een 
open dag voor vaste klan-
ten, waaraan een aantal le-
veranciers medewerking ver-
leende, en een feestelijke re-
ceptie voor genodigden werd 
aandacht besteed aan het ju-
bileum. 

Het was de heer Veltmeijer 
die het bedrijf 75 jaar geleden 
oprichtte. Hij werkte als smid 
en woonde in Rotterdam. Tij-
dens de oorlog is hij weg-
gejaagd uit het door Duitse 
bombardementen zwaar ge-
teisterde Rotterdam.
Aanvankelijk reisde Veltme-
ijer nog heen en weer naar 
zijn nerinkje in Rotterdam.
Maar omdat reizen tijdens 
de Februaristaking in 1941 
onmogelijk was geworden 
moest hij daarmee stoppen.
Toen nam hij de winkelruimte 
aan de Binnenweg 1a onder 
de kleine Heemsteedse bo-
venwoning in gebruik.
Behalve kachel-smederij 
ging de Heemstedenaar ook 
over op het vervaardigen van 
sleutels.
In 1959 zocht de heer Sjaak 
van der Meer (sr.) uit Roe-
lofarendsveen een bedrijf. 
Met zijn smidsdiploma op 
zak zocht hij een bedrijf met 
woning. Een winkel met bo-
venwoning vond hij op de 
Binnenweg 1a te Heemste-
de. Het werk als kachelsmid 
werd steeds minder omdat 
de centrale verwarming in 
opkomst was. Van der Meer 
ging zich steeds meer spe-
cialiseren in het maken van 
sleutels, repareren en ver-
vangen van sloten. De naam 
is dan Sleutelservice J.A. van 
der Meer.

Sjaak en zijn vrouw Mien 
werken hard en het bedrijf 
verhuist in 1966 naar de Bin-
nenweg 73, de huidige loca-
tie.
In dit pand is Van der Meer 
dit jaar 50 jaar gevestigd. 
Jongste zoon Sjaak van der 
Meer jr. trad in 1979 offi cieel 
bij zijn vader in dienst.
De hoeveelheid werk groei-
de en in 1984 werd de eer-
ste werknemer aangenomen.
Na het pensioen van Sjaak 
sr. nam Sjaak jr. de zaak 
over. Naast een groep trouwe 
werknemers ontwikkelt zich 
een klantenkring van een 
vaste groep bedrijven en par-
ticulieren. Het bedrijf is in de 
loop der jaren zeer gespeci-
aliseerd in sleutels en sloten.
Het levert diverse merken ci-
linders, die zij zelf opbouwen 
tot de oplossing die voor de 
klant het beste is. De beveili-
ging van woonhuizen en be-
drijven wordt steeds belang-
rijker. De verbouwing in 1996 

geeft het bedrijf de benodig-
de ruimte.

Van der Meer Sleutelservice 
is een van de eerste bedrijven 
dat is erkend door het Politie 
Keurmerk Veilig wonen (PK-
VW). Aangezien het bedrijf 
zich niet alleen op sleutels en 
sloten, maar ook op andere 
vormen van beveiliging richt, 
wordt per 1 januari 2004 de 
naam gewijzigd in Safe & Se-
cure van der Meer.
Daarmee krijgt de fi rma niet 
alleen een nieuwe, maar ook 
een internationalere uitstra-
ling. Op 1 januari 2009 neemt 
Carla van der Meer het be-
drijf van haar broer over. Dit 
is alweer 7 Jaar geleden.
Safe & Secure werkt nu met 
7 personen, in de winkel en 
met 2 bussen aan huis of be-
drijf.

Safe & Secure, Binnenweg 
73, 023-5280490 en
www.safesecure.nl.

Heemstede - Nieuwsgierig wat er allemaal in het bos te 
vinden is? Doe dan mee aan de herfstexpeditie van Kom 
In Mijn Tuin in de herfstvakantie en laat je verrassen wat 
er allemaal in het bos te beleven is!
Trek stevige schoenen aan! De expeditie is dinsdag 18 
oktober van 14.00 tot 15.30 uur. Locatie/startpunt: Kom 
In Mijn Tuin, Herenweg 16 in Heemstede in het Groenen-
daalse Bos (ingang tegenover Manpadslaan).
Doelgroep: Basisschool kinderen en ouders/grootouders.
Na afl oop staat er wat te drinken klaar met wat lekkers.
Opgeven voor deze activiteit via:
info@kominmijntuin.com of 023-5282651.

Herfstexpeditie 

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Heemstede - Donderdag-
avond 6 oktober won Alex 
Miezenbeek (eigenaar van 
Alexanderhoeve kaas en no-
ten, Raadhuisstraat 38 te 
Heemstede) de gouden me-
daille in de categorie ‘detail-
handel’ tijdens de uitreiking 
van de gouden kaasboor 
van het NNKC (Het Neder-
lands Nationaal Kaaskeur-
concours). Alex mag zich een 
jaar de beste kaaskenner van 
Nederland noemen! 
Het NNKC begon ooit als 
regionaal evenement voor 
kaashandelaren en groeide 
uit tot het grootste kaasspek-

takel van Nederland met de 
beste kaaskenners van Ne-
derland! Tijdens de Vakbeurs 
Foodspecialiteiten proeven 
de deelnemers - afkomstig 
van kaasproducenten, han-
del, kennisinstituten, super-
markten, markthandel en 
kaasspeciaalzaken - ‘blind’ 
10 kaasmonsters van de 
meest gangbare Nederland-
se kazen.
Kijken, ruiken, voelen en 
proeven om te bepalen welke 
soorten kazen er zijn. Voor ie-
dereen die beroepsmatig be-
zig is met kaas een must en 
plezier om mee te doen.

Vrijdag markeerden groene en witte ballonnen de feestelijke 
titel Alex Miezenbeek heeft gewonnen: de beste kaaskenner 
van Nederland.

‘Beste kaaskenner van Nederland!’
Alexanderhoeve Heemstede wint gouden medaille

Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdag 
19 oktober vertellen de heren 
Beelen de geschiedenis van 
de wasserijen in Heemste-
de bij Vrouwen van Nu. Aan-
vang 14.00 uur bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Gasten 
zijn welkom en betalen 2,50.
Inlichtingen: 023-5736950 of 
023-5280340.

Vriendschappen voor het 
leven worden gesloten 
door de buurtkinderen op 
de ongezaagde boom-
stronken aan het Swee-
linckplein. 
Annemarie de Man, 
Heemstede.

Vriendschap

Lezerspost
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Column 

Een brief
van de postbode
Waarom ik de post loop

Ik doe altijd cursussen ‘Ou-
de Culturen’ bij WIJ Heem-
stede. (Ik blijf vinden dat ‘WIJ 
Heemstede’ enorm naar ‘Ons 
Soort Mensen’ klinkt.) In de 
pauze tijdens een les over 
Mesopotamië zegt een van 
mijn medecursisten dat som-
mige aspecten van het zo-
juist gehoorde haar nog be-
kend voorkomen van vroeger 
op school. “Goh,” zeg ik, “ik 
heb daar nooit iets over ge-
had.” Ja, maar zij had dan ook 
gymnasium gedaan. “Ik ook,” 
zeg ik. Ik zie dat ze wil reage-
ren, maar ze slikt haar woor-
den weer in. Ze dacht waar-
schijnlijk even dat ik haar ver-
keerd begrepen had. Want 
het klopt niet, dat gymnasi-
um en ik; ze kent mijn stuk-
jes, ik ben postbode.
Maar normaal gesproken is 
het andersom. Lezen men-
sen mijn stukjes en vragen 
ze me waarom ik niet met 
mijn hoofd werk in plaats 
van met mijn handen. En dat 
is me inmiddels al zo vaak 
gevraagd dat ik er maar 
eens antwoord op geef in de 
Heemsteder.
Ik werk wel met mijn hoofd, 
maar dat doe ik thuis. Het is 
de bedoeling dat daar nog 
een keer een boek uitkomt. 
Een wetenschappelijke ver-
handeling, zal ik maar zeg-
gen. Want ik heb ook nog 
iets gestudeerd. Maar bij-
na twaalf jaar geleden wil-

de ik graag een baan die 
goed te combineren viel met 
veel moederschap voor mijn 
twee kinderen en die daar-
naast mijzelf geen stress 
opleverde. Want daar kan 
ik slecht tegen. Solliciteren 
doe ik zelfs niet. Dat is eng. 
Men moet mij maar voor een 
baan komen vrágen. Dan is 
mijn eventuele falen ook die 
persoons eigen verkeerde 
inschatting, en niet de mij-
ne. Ach ja.
Los van dat alles – en dat 
zal u hopelijk niet ontgaan 
zijn – ik loop graag de post. 
Het is een eerzaam beroep 
en ik word altijd door ieder-
een netjes behandeld. Ik heb 
nog nooit de behoefte ge-
voeld om enige wijkbewoner 
te vertellen dat ik ‘wel gym-
nasium gedaan heb, hoor’. 
Naar mijn idee heb ik ook 
niet zozeer een baan, maar 
meer een hobby. En zelfs 
nog een waar je stukjes over 
in de krant kunt schrijven. 
Dus wat wil je nog meer?

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
weg, ‘Heemsteeds Duurzamer’ komt
Heemstede – Je kunt vraag-
tekens zetten of verenigingen 
als Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen wel stu-
ring nodig heeft. De sturing 
komt vanuit het ideaal. Niet 
uit eigenbelang. MVO Heem-
stede had als doel om Maat-
schappelijk Verantwoord On-
dernemen in Heemstede te 
stimuleren, is in 2012 opge-
richt door een enthousiast 
groepje Heemsteedse onder-
nemers.

Ondersteund door de Rabo-
bank en de gemeente Heem-
stede die Mireille Midden-
dorp als een geweldige co-
ordinator aan de MVO groep 
toevoegde  De huidige be-
stuursleden Philippine van 
der Kley, Willem van Dam 
en Robert van Houten, die 
al vanaf het begin een be-
stuursfunctie vervulden, wa-
ren terugtredend en binnen 
de vereniging waren geen 

kandidaten te vinden die een 
bestuursfunctie wilden over-
nemen. Vandaar dat in de 
laatste vergadering besloten 
werd om de vereniging op te 
heffen. Ze hadden nog wat 
geld over omdat ze weinig 
kosten gemaakt hadden. Bij 
elkaar vergaderen als dat no-
dig was, effi ciënt organiseren 
en duurzaam werken loont. 
Zoals het goede, maatschap-
pelijk verantwoorde onder-
nemers betaamt is besloten 
om het batig saldo dat over-
blijft na opheffi ng van de ver-
eniging te schenken aan een 
goed doel.

Die zijn gekozen: Kinder-
boerderij het Molentje te 
Groenendaal en Zeilvereni-
ging NJV de Haven, die no-
dig een nieuwe beschoeiing 
wil en moet aanleggen, die 
9000 euro kost, maar nu een 
goede start maakt. Beide or-
ganisaties dienen een sociaal 

belang binnen Heemsteedse 
samenleving. Het bedrag van 
1000,- euro per organisatie 
werd door Robert van Hou-
ten op zaterdag 8 oktober om 
14.00 uur symbolisch uitge-
reikt tijdens een korte bijeen-
komst op de Binnenweg in 
Heemstede, voor Chocolate-
rie van Dam.
Mireille voegde er nog aan 
toe dat de gemeente als 
dank voor het werk van de 
MVO Groep in april een fruit-
boom ergens op een mooie 
plek in Heemstede zal plan-
ten ter herinnering aan dit
pionierswerk. De MVO groep 
organiseerde viermaal een 
duurzaamheidsmarkt op de 
Binnenweg met winnaars als 
Blitz Wellness, Dinkelhoe-
ve met biologische produc-
ten en streekmarkt, Edelsmit
Augusto en Bakker van
Vessem. Een markt waar 
voorlichting over bespa-
ringen thuis al mensen op 
het spoor zette. Daar waar 
nu Heemsteeds Duur-
zamer op voortborduurt.

Dat verhaal begon op maan-
dag 10 oktober in ‘Het Raad-
huys’, een pop-uplocatie aan 
de Raadhuisstraat 56a, tus-
sen Tante Bep en de Pas-
ta Box. Daar stonden loka-
le ondernemers zoals tech-
nische installateurs, archi-
tecten, bouwondernemers, 
verlichtingsexperts, isolatie-
bedrijven bij elkaar samen 
om een bijdrage te leveren 
aan voorlichting en uitvoe-
ring van het verduurzamen 
van de woningen in Heem-
stede. Drie dagen voor een 
duurzamer Heemstede. Iede-
re vrijdag bent u welkom in 
het Raadhuys. 
Ton van den Brink 

Alle deelnemers MVO op iedere vrijdag in het Raedhuys.

Vlnr: Philippine van der Kleij, Leuny van der Werff (NVJ de Ha-
ven), Robert van Houten, Eugenie Krijgsman, Willem van Dam, 
Karin Bakker, Ingrid Schenk (‘t Molentje) en Marloes van der 
Heiden (NJV de Haven). En vooraan blije kinderen.

Lijf & Gezondheid
Genieten van hormoon-vrije 

anticonceptie? Dat kan!
Regio - Heb je al langer wil-
len stoppen met de pil maar 
niet geweten wat je dan moet 
doen? Hier is het net zo be-
trouwbaar (99,3%) en volle-
dig natuurlijk alternatief: De 
Lady-Comp (LC). Na een da-
gelijkse temperatuurmeting 
geeft deze cycluscompu-
ter met rood aan wanneer je 
vruchtbaar bent, of met groen 
wanneer je niet vruchtbaar 
bent. Hij is makkelijk in het 
gebruik, houdt rekening met 
temperatuurafwijkingen en 
brengt ook je hele hormoon-
huishouding in kaart. Daar-
om is de LC ook heel goed 
geschikt voor echtparen met 
een kinderwens. Meer weten: 
www.ladycomp.nl.
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Geen springkussens maar pure passie voor producten

Trotsmarkt nu bij het Oude Slot
Heemstede - Na drie suc-
cesvolle edities aan de Vrij-
heidsdreef in Heemstede 
heeft Rogier Engels van Trots 
Event Concepts in overleg 
met de gemeente besloten 
de markt voor de laatste twee 
keren van dit jaar (op de zon-
dagen 16 oktober en 20 no-
vember) te verplaatsen naar 
het Oude Slot. De precie-
ze locatie wordt het parkeer-
terrein aan de Ringvaartlaan. 
Vanwege de voorgenomen 
renovatie van de Vrijheids-
dreef was deze locatie niet 
meer beschikbaar voor het 
organiseren van de markten. 
Heemstede kan dus dit jaar 
nog tweemaal genieten van 
een pure, eerlijke een heerlij-
ke markt op de derde zondag 
van de maand. 
De Trotsmarkt kenmerkt zich 
door laagdrempeligheid, 
geen zaken zoals suikerspin-
nen, draaimolens of spring-
kussens maar puur, trots 
passie en bevlogenheid over 
de producten die de stand-
houders willen delen met het 
publiek. Daarnaast zal er een 
‘Heemsteder Trots’ zijn op 
het binnenplein van Het Ou-
de Slot, daar kunnen Heem-
steedse ondernemers zich 
presenteren aan een geïnte-

resseerd publiek.
Organisator Rogier Engels: 
“De gastvrijheid en het en-
thousiasme waarmee we zijn 
ontvangen in Heemstede was 
hartverwarmend. Standhou-
ders en organisatie voelen 
zich erg thuis in het Heem-
steedse. We zijn altijd op 
zoek naar een locatie waar 
je op zondag prettig kunt 
vertoeven, de Vrijheidsdreef 
paste perfect in dat plaatje. 
Het Oude Slot doet daar niet 
voor onder: ruimte, groen, 
cultuur en historie zijn pas-
send voor de locatie van de 
Trotsmarkt. Trots maakt geen 
gebruik van harde muziek-
optredens of andere versto-

rende elementen, het verhaal 
van de standhouder staat 
voorop en is het belangrijk-
ste.” De ruim en divers gesor-
teerde markt is gratis te be-
zoeken vanaf 11.00 uur tot 
17.00 uur. Er is een mogelijk-
heid tot het nuttigen van een 
hapje en drankje bij de Thee-
schenkerij van Het Oude Slot 
of gezellig op de markt.
“In de toekomst zullen we kij-
ken naar een thematische in-
vulling van de Trotsmarkt ge-
inspireerd door de seizoe-
nen. Maar eerst oktober en 
november, twee prachtige 
herfstedities”, aldus Rogier. 
Parkeren kan bij de sportfaci-
liteiten aan de Sportparklaan.

De mooie omgeving van Het Oude Slot Heemstede, waar de 
kraampjes van de Trotsmarkt zullen worden opgesteld.

Heemstede - Zaterdag 8 
oktober zwommen diver-
se kinderen af in Sport- 
Plaza Groenendaal voor 
hun zwemdiploma. De vol-
gende kinderen hebben 
een diploma gehaald.

Diploma A
Karim Ben Salah, Nor-
ding Ben Salah, Puck Ber-
gonje, Aimee Blom, Stel-
la de Boer, Bo Bouman, 
Victor Cool, Thomas Cre-
mer, Niels van Dijk,  Senne 
Driessen, Frederique Dub-
bink, Anouk van Eekelen, 
Saar Felix, Lotte Geerts, 
Lukas de Haas, Jochem 
Huesken, Luka Huurman, 
Bram Keizer, Lucas Kok, 
Meis de Koning, Quin-
ten Meijer, Senna Pethke, 
Benthe Roelofs, Kate van 
Rooden, Duuk Schuller, 
Tim Spronk, Bo Stassen, 
Meike Verhoeven, Ben-
te de Vries, Sara de Wilde, 
Appie van Winsen, Valen-
tijn van Zanten, Mauk Zijl-
mans, Soraya Zirai.

Diploma B
Esmee Admiraal, Julian 
Admiraal, Emma Bijmolt, 
Stijn Boss, Elisah Blok, 
Fransesca Bruil, Rizq 
Chahman, Mees Dekkers, 
Amber Dijkshoorn, Yasmi-
ne Emmanuel, Kim Ferra-
mola, Kyle Ferramola, Sofie 
Jongejan, Juliette Jupijn, 
Mats Jutte, Zara Kops, 
Femke Langhout, Sabi-

Diploma-
zwemmen
8 oktober 2016

ne Marinus, Caroline van 
Marle, Madelief van Mid-
delaar, Timo Nijssen, De-
mi Pijst, Maddy vd.Plasse, 
Christina Poch, Alyssa Rig-
harts, Faas Ros, Bas Set-
ters, Tess Somers, Isabel-
le Steeghs, Jim Steeghs, 
Freek van Tuyll, Bram van 
Varick, Gylian van Veen, 
Hidde Veldman, Kirsten 
Vis, Fiene Vredendaal, Amy 
Wieldraaijer, Micha Zwie-
nenberg.

Diploma C
Mikhail de Boer, Axel Bies-
brouck, Jesse Braakman, 
Otto Brevé, Madelief van 
Damme, Charlie Emme-
rik, Julia Govers, Koen de 
Groot, Hanna Hendriks, Ti-
mothy Hendriks, Thiemo 
Kilsdonk, Saartje van Krim-
pen, Frederique Litz,  Sidra 
Helan Mohammed, Rania 
Pattynama, Joe Pickee, Lo-
wiek Ruiter, Thirza Swart, 
Julia van Teeffelen,  Jitse 
Tuijnman, Anne-Louise van 
Veen, Timothy Veldkamp, 
Sienna Weeshoff, Leonoor 
van Wijk, Anouk Zijlstra.

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 

Joostviering op 16 oktober in het Trefpunt
Regio - Joost is anders dan 
een gewone kerkdienst. 
Joost is er voor mensen die 
op zoek zijn naar een ander 
geluid in het drukke leven 
van alledag. Joost gaat over 
vragen die er toe doen in re-
laties, maatschappij, spiritua-
liteit, plezier en zinnig leven.
Tijdens de Joostviering op 
zondag 16 oktober in Tref-

punt Bennebroek zal Tom 
de Haan spreken over het 
thema: Liefde is goddelijke 
dwaasheid. 

Zijn God en liefde hetzelfde? 
Wat zou er gebeuren als je 
de bijbel leest en liefde invult 
waar God staat? Dat levert 
interessante inzichten op. 
Misschien geeft dat wel een 

broodnodige nieuwe dimen-
sie aan het begrip van ‘liefde’.
Tom de Haan is stadsdomi-
nee in Haarlem en predi-
kant bij Kerk zonder Grenzen. 
Belangstellenden zijn wel-
kom om 10.00 uur in ’t Tref-
punt aan het Akonietenplein 
1 te Bennebroek. Voor kinde-
ren tot 15 jaar is er een apart 
programma. 

Bij The Vintage Store aan de Cruquiusweg:
‘Storage Wars’ veilingen komen 

naar Heemstede! 
Heemstede - Er staat wat groots te ge-
beuren bij The Vintage Store in Heemstede. 
U bent wellicht bekend met het program-
ma ‘Storage Wars’ van de televisie? Op za-
terdag 15 oktober vindt de eerste ‘Stora-
ge Wars’ veiling plaats om 13.00 uur bij The 
Vintage Store aan de Cruquiusweg.
Het is geen standaard veiling. Op deze vei-
ling worden de goederen in een doos aan-
geboden; het is dus niet bekend waar u op 
biedt. De artikelen/goederen die worden 
geveild zijn afkomstig van grote internati-
onale koeriersdiensten zoals DHL, FedEx 

en Parcel int. The Vintage Store heeft diver-
se pallets van deze koeriersdiensten in huis 
weten te halen.
De spanning van het bieden op dozen 
waarvan de inhoud niet bekend is, is on-
gekend. Dat is een veiling die u niet mag 
missen. Gestart wordt met een laag ope-
ningsbod van 5 euro per doos. De biedin-
gen gaan omhoog met 1 euro. Er wordt ge-
veild in drie rondes, het aantal zitplaatsen is 
beperkt dus zorg ervoor dat u op tijd bent. 
The Vintage Store vindt u aan de Cruquius-
weg 37A in Heemstede.

Regio - Er gaat iets nieuws gebeuren in Haarlem…
Soms zie je al een poster hangen met een yogi en op de 
achtergrond de Amsterdamse Poort. Wil je het horen…? Hoe 
vindt je in deze hectische tijden je eigen inspiratie en creati-
viteit terug? Juist door te ontspannen! Dat kun je doen door 
hardlopen, fietsen, yoga en dansen, maar ook door samen te 
mediteren, gewoon praktisch in een groepje. Een uur, niets 
ingewikkelds maar gewoon relaxed!
10 weken lang elke werkdag een andere meditatie. Geen er-
varing nodig! 3 oktober t/m 9 december, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. 15 ondernemers staan voor u klaar op 
verschillende locaties in de stad. 
Meer info: www.mediteren.org/haarlemontspant en
www.samenwerkennederland.nl/haarlemontspant

Haarlem Ontspant!
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Extra geld wegens jubileum
Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds
Regio - De inschrijving voor 
het Meerlandenfonds is ge-
start op 1 oktober. Omdat 
het Meerlandenfonds in 2016 
voor de 10e keer plaatsvindt, 
heeft Meerlanden 10% extra 
in het fonds gestort. Er valt 
dit jaar dus 55.000,- euro te 
verdelen onder (sport)ver-
enigingen en goede doelen. 
Vrijwilligers van goede doe-
len en (sport)verenigingen 

uit het verzorgingsgebied 
van Meerlanden kunnen tot 
1 november aanstaande een 
aanvraag indienen via www.
meerlanden.nl/inschrijven.

Goede doelen en (sport)ver-
enigingen komen voor een 
bijdrage uit het Meerlan-
denfonds in aanmerking 
door een project online in te 
schrijven op www.meerlan-

den.nl/inschrijven. Voor goe-
de doelen is de maximale bij-
drage 2.500,- euro en voor 
(sport)verenigingen maxi-
maal 1.000,- euro. De sluiting 
is 1 november 2016. Begin 
december ontvangen de aan-
vragers bericht over toeken-
ning dan wel afwijzing. De 
uitreiking van het Meerlan-
denfonds staat aan het einde 
van het jaar gepland.

Sonnetten van Laura door Pablo Nerudakoor
Heemstede – Alsof je in 
de veertiende eeuw beland 
bent, dat mag u verwachten 
van de nieuwe productie van 
het projectkoor van de Stich-
ting Pablo Neruda. Een ge-
mengd koor met 45 leden, 
twee dansers en een verteller 
laten de toeschouwer kennis 
maken met de letterkundige 
Francesco Petrarca die in zijn 
‘Canzoniere’ zijn liefde voor 
Laura de Noves beschrijft. 
Op 6 april 1327, Goede Vrij-
dag, in de kerk van de Hei-
lige Clara in Avignon, wordt 
Petrarca verliefd op Laura, 
een voor hem onbereikbare 
en getrouwde dame. Petrar-
ca schreef meer dan 300 Ita-
liaanse sonnetten voor Lau-
ra in een periode van 21 jaar. 
Op 19 mei 1348 hoort hij, 
op reis door Italië, dat Lau-

ra op 6 april van dat jaar in 
Avignon is overleden aan de 
pest. In dertien nieuw ge-
toonzette sonnetten bezingt 
het koor in het oud-Italiaans 
het grote verlangen van Pe-
trarca. Dertien maal veertien 
regels oud-Italiaans, getoon-
zet door Cees Thissen, bege-
leid door een harpiste Esther 
Jansen die de hele uitvoering 
meespeelt. Op zich al een bij-
zonderheid, daar de harp ge-
woonlijk slechts fragmenten 
speelt. Verder spelen Suzan-
ne Groot en Maria Eldering 
viool, Rolinka Neerken klari-
net, Mineke Laman fagot en 
dansen Job Cornelissen en 
Francisca Rijken.
In Heemstede beleeft de pro-
ductie haar première, in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein op vrijdag 28 okto-

ber. De aanvangstijd is 20.15 
uur.

Gewijzigde locaties 
Op 30 oktober en 6 novem-
ber staat de Nieuwe Kerk in 
Haarlem gepland voor de uit-
voeringen maar de verbou-
wing van deze kerk loopt uit 
en is niet beschikbaar. De or-
ganisatie heeft twee ande-
re locaties gevonden waar-
in de sonnetten van Laura tot 
hun recht komen. Op 30 ok-
tober zingen ze in de Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem, op 6 novem-
ber zingen ze in de  Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 16 in Haarlem. De lo-
catie op zondag 13 november 
(Dominicuskerk in Amster-
dam) blijft ongewijzigd. 
Ton van den Brink 

Laatste column 
De laatste weken heeft u af en toe een column van mij
gemist. Dit keer moet ik u laten weten dat ik helemaal stop. 
In augustus ben ik gestart met het Nederlands staatsexa-
men B 1 en 2 aan de VU in Amsterdam. Vier dagdelen per 
week plus minimaal vier uur huiswerk per dag. Ik weet niet 
of u een idee heeft hoe dat geregeld is voor statushou-
ders, vluchtelingen. Of u bij de mensen hoort die denken 
dat vluchtelingen alles maar cadeau krijgen. Dat is niet zo. 
Wij krijgen een lening om te studeren en moeten dan bin-
nen 3 jaar het examen halen. Zo niet dan moet de lening 
worden terugbetaald. De tijd dat ik al wel in Nederland was, 
in een AZC, was er geen les. Ook zat mijn hoofd vol met 
de herinneringen aan de reis en de zorgen over mijn gezin 
wat nog in Syrië was. Waarvan het nog niet zeker was of en 
wanneer we elkaar weer zouden terug zien. Daar heb ik tijd 
verloren, zou je kunnen zeggen. 
Je kunt het examen op een laag niveau doen, bijvoorbeeld 
alleen inburgeren. Dat kan wel lukken binnen die tijd. Maar 
als je, zoals mijn vrouw en ik, de hoop hebt weer op je oude 
niveau werk te krijgen in de toekomst zal er een studie aan 
de universiteit moeten volgen. Voor mij zal dat een master 
media-wetenschappen zijn. En in het geval van mijn vrouw 
zal zij na het examen Nederlands verder moeten studeren 
om weer als tandarts aan het werk te kunnen om haar zgn. 
BIG-registratie te krijgen. Het staatsexamen B2 is inclusief 
het inburgeren. Ik weet nu hoe de dochters van de koning 
heten en hoe lang de Afsluitdijk is. 
Ook merk ik, vergeleken bij het studeren vroeger, dat een 
gezin met twee kleine kinderen veel tijd vraagt. Vaak zitten 
mijn vrouw en ik om 0.00 uur nog aan ons huiswerk achter 
de computer. De column schrijven was de laatste tijd soms 
een te zware belasting. Dit valt toevallig samen met de
beslissing van de redactie om na een jaar weer andere vas-
te rubrieken te gaan plaatsen. Zo stellen wij elkaar niet te-
leur.
Ik hoop dat ‘De Heemsteder’ mij later nog de gelegenheid 
geeft om kort te vertellen hoe het verder met ons is ge-
gaan. Ik wil de redactie bedanken voor de mogelijkheid 
die ik heb gekregen om mij weer een beetje journalist en 
schrijver te voelen, zoals ik in mijn 
eigen land was. En ik wil de lezers 
bedanken voor de regelmatig bij-
zonder vriendelijke reacties. 

Met hartelijke groet,
Kahled
editor22010@hotmail.com

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

Leuke avond en ochtend
voor jonge mantelzorgsters

Regio - Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten (STG) is op 
zoek naar meiden van 12 jaar 
tot 19 jaar die zelf géén be-
perking hebben, maar wel 
samenleven met een gezins-
lid die een beperking heeft. 
Voor deze meiden wordt vrij-
dag 11 en zaterdag 12 no-
vember een ‘Girls Night Out’ 
georganiseerd. Een gezellig 
avondje mét overnachting bij 
Fort Penningsveer in Haar-
lemmerliede. Is er binnen uw 
gezin een meisje dat voldoet 
aan de leeftijdsgrens? En zou 
ze het leuk zou vinden om 
een gezellig uitje te hebben 

met andere meiden in een 
vergelijkbare thuissituatie?
Laat het de stichting weten. 
Zij heeft ruimte voor 20 mei-
den en het wordt zeker ge-
zellig. Er gaan twee volwas-
sen (vrouwelijke) begeleiders 
mee. Het begint rond 17.00 
uur op vrijdagmiddag. Met 
zijn allen eten en ’s avonds 
een workshop yoga. Zater-
dag wordt gestart met een 
rustig ontbijt en rond 12.00 
uur is het afgelopen.

Wilt u meer weten? Bel 06-
22707400 of mail naar stg@
thuiszorg-gehandicapten.nl

Koffi emiddag Wij Lieven de Key
Heemstede - Dinsdag 18 
oktober organiseren Compo-
nistenBUUR en WIJ Heem-
stede een gezellige koffi e-
middag, waar ontmoeting 
centraal staat.  Ook kunt u 
als u wilt, samen een spelle-

tje doen. De koffi emiddag is 
bij WIJ Lieven de Key, Lieven 
de Keylaan 24 in Heemstede 
van 15.00-17.00 uur.  Koffi e 
of thee kosten 0,85 per kop-
je. Komt u ook eens binnen-
lopen?

Op Facebook voor uw
tips, foto’s 
en reacties.
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Heemstede - Even nog wat 
stoelen bijzetten en Corine 
Mens, coördinator van Het 
Loket mocht de aftrap geven 
voor de Dag van de Oude-
ren in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, woensdag 5 okto-
ber. Wethouder Christa Kui-
per had de nieuwe Senioren-
gids al bij de hand, daar ging 
de middag over. Deze gids is 
geheel tot stand gekomen 
door een donatie van Stich-
ting Hofje Codde en Van Be-
resteyn (coddevanberesteyn.
nl). De stichting ondersteunt 
het welzijn van de ouderen. 
De feestelijke omlijsting van 
en alle voorbereidingen voor 
deze dag van de ouderen is 
mogelijk gemaakt door een 
donatie van de Bavo Stich-
ting te Heemstede, die de 
ouderen van Heemstede al-
tijd een warm hart toedraagt.
Ook Pim Prins werd door de 
wethouder in de bloemen ge-
zet, hij had al die informatie 
weer geactualiseerd, een he-
le klus, al die veranderde tele-
foonnummers, e-mailadres-
sen en namen van bestuurs-
leden van organisatie en ver-
enigingen. Eigenlijk zou Miep 
van Beurten, een zeer beken-
de vrijwilligster, de gids over-
handigd krijgen, maar ze was 
helaas ziek. Mankeert nooit 
wat, maar dat zal je net zien. 
Mevrouw Knottenbelt, als u 
Welzijn Ouderen belt, grote 
kans dat u haar aan de tele-
foon krijgt, nam nu het eer-
ste exemplaar graag in ont-
vangst.

Eerste Seniorengids
In de gids vindt u nu alles op 
gebied van organisaties die 
hulp bieden aan ouderen. 
Hulp, ontspanning, cultuur, 
vervoer, van aanpassing van 
uw woning tot zorgwoningen. 
De seniorengids is op diver-
se plaatsen in Heemstede, 
waaronder het Loket, de bi-
bliotheek en de locaties van 
WIJ Heemstede gratis te ver-
krijgen.

Bestuursleden van diver-
se organisatie en verenigin-
gen mochten tussen de een 
en drie minuten hun ver-
haal kwijt, dat werden er zes-
tien. SDHD die onder ande-
re zorgt voor dagbesteding, 
maar ook een groot pak-
ket zorg voor ouderen biedt. 
Vrouwen van Nu, de bijzon-
dere Bibliotheek, GSV sport, 
de Pauwehof onderdeel van 
Wij Heemstede, maar nog 
met een betrokken PKN 
band. Vier het leven, Huma-
nitas, Kontext, zij kregen alle-
maal even spreektijd. Meneer 
Fried Jansen kreeg extra tijd, 
niet omdat hij de enige man 
was die mocht pitchen, hij 
had een rugzak vol ouderen-
bonden, KBO, PCOB en AN-
BO. Tandem, Zonnebloem, 

de Kunstkring, Seniorenweb, 
Steunpunt Vrijwilligers en na-
tuurlijk Het Loket dat de in-
woners van Heemstede en 
hun mantelzorgers adviseert 
over wonen, zorg, ondersteu-
ning en welzijn, waarvan Co-
rine Mens zelf de coördinator 
is. In de pauze introduceer-
de harpiste Mariska Pool-
haar jeugdige muziekleerlin-
gen van de Vrolijke Noot die 
met hun spel op piano, viool 
en harp de volle zaal wisten 
te ontroeren.
Met de vlotte jazzmuziek 
van het Spaarnekwartet, een 
glaasje en een hapje was het 
nog lekker gezellig bij de 
stalletjes van de organisaties. 
Zo’n organisatie doet oude-
ren goed!
Ton van den Brink

Nieuwe Seniorengids,
sprekers, muziek, glaasje, hapje...

Brocante-, kunst- 
en streekmarkt  in 
Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 22 oktober zijn meer dan 60 
marktkramen in Centrum Heemstede van 10 tot 17 uur 
gevuld met een zeer gevarieerd en aantrekkelijk aanbod 
aan brocante, curiosa, kunstobjecten en streekproducten. 
Ook ondernemers van Heemstede zullen deelnemen en 
hun producten aanbieden. 
Exclusieve standhouders bieden, verspreid over de Raad-
huisstraat vanaf de Postlaan en een groot deel van de 
Binnenweg, tegen betaalbare prijzen mooie brocante 
en curiosa, bijzondere kunst en interessante spullen uit 
grootmoeders tijd aan. Antiek, glas, sieraden, aardewerk, 
porselein, tin, schilderijen, bronzen beelden, verzamelob-
jecten, schoolplaten, landkaarten, nostalgische albums 
zullen in overvloed aanwezig zijn. 
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen op deze knus-
se markt in het gezellige winkelhart van Heemstede. In de 
meer dan 60 kramen is voor een ieder wel iets te vinden. 
Op 18 juni en 27 augustus jongstleden was er een soort-
gelijke markt op de Raadhuisstraat & Binnenweg. De 
bezoekers reageerden erg enthousiast. Winkelcentrum 
Heemstede heeft daarom besloten deze markt nogmaals 
te faciliteren.

Het wordt vast weer een zeer geslaagd evenement voor 
publiek, standhouders en de middenstand van Heemste-
de. De toegang is gratis.
De rijbaan blijft gewoon open en parkeerplaatsen blijven 
beschikbaar.

 - Op zaterdag 22 oktober zijn meer dan 60 

Uitgaans-
tip!

Collectanten gezocht 
Leger des Heils

Heemstede - Het Leger des 
Heils zoekt collectanten in 
gemeente Heemstede voor 
de jaarlijkse deur-tot-deur-
collecte. De collecte wordt 
gehouden van 28 november 
tot en met 3 december 2016. 

De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt voor het soci-
aal maatschappelijk werk van 
het Leger des Heils.
Informatie:
www.legerdesheils.nl/collec-
te 036 - 53 98 175.

Kinderfondsen collecteert
in Heemstede

Heemstede - De collec-
teweek voor Stichting Kin-
derfondsen Nederland vindt 
plaats van 16 t/m 22 oktober. 
Stichting Kinderfondsen Ne-
derland zet zich in voor kin-
deren die leven onder de ar-
moedegrens, met een beper-

king of langdurige ziekte. De 
projecten richten  zich op het 
mogelijk maken van sport-
lidmaatschappen en zwem-
lessen, bijles en dagjes uit. 
Meer informatie op:
www.kinderfondsenneder-
land.nl.

 
14   de Heemsteder  •  12 oktober 2016





Begroting Heemstede is op orde 
voor het jaar 2017 (deel 1)
Heemstede - Een klein be-
drijf zou jaloers zijn op de ge-
meentelijke omzetcijfers. Een 
gemeente is natuurlijk geen 
bedrijf, al heeft het er soms 
veel van weg. Totaal gaat er 
op het gemeenthuis volgend 
jaar ruim 50 miljoen euro 
door de boeken heen. De in-
komsten en uitgaven zijn vrij-
wel in balans. De basisbegro-
ting laat een klein verlies zien. 
Door wat geld uit de reserves 
te halen sluit de begroting 
2017 toch positief. Een ver-
gelijking met eerdere jaren is 
lastig te maken. Door het Rijk 
zijn nieuwe boekhoudkun-
dige spelregels vastgesteld. 
Werden in het verleden de 
kosten van een dienst inclu-
sief overhead berekend. Nu 
is de overhead losgekoppeld. 
Al lezende ziet men onderde-
len opeens veel minder kos-
ten dan een jaar eerder. Dit 
wordt aan het einde van het 
boekwerk echter weer ge-
compenseerd. De overhead is 
apart geboekt. Ongeveer 7,5 
miljoen euro bedragen deze 
overheadkosten.
Grootverbruikers van het geld 
in Heemstede zijn alle soci-
ale aspecten van onze sa-
menleving samen. Sport, cul-
tuur, werk en inkomen, maat-
schappelijke ondersteuning 
en de jeugdwet slokken 41% 
van de begroting op. Dat is 
een flinke portie. Toch blijkt 
er in het afgelopen jaar wei-
nig frictie te zijn geweest in 
de uitvoering. De ontvan-
gers van hulp of subsidies 
zijn over het algemeen tevre-
den. In 2017 wordt dit beleid 
voortgezet. 

Lokale lasten
Inwoners gaan iets meer be-
talen aan OZB en afvalstof-
fen, al is dat laatste maar 1 
euro per jaar meer. De riool-
heffing gaat met 3,3% om-
laag. De ontwikkeling op de 
huizenmarkt maakt dat ei-
genaren op termijn moge-
lijk meer gaan betalen. De 
gemeente heeft een infla-
tiecorrectie toegepast waar-
door het percentage OZB au-
tonoom met 1,7% stijgt. Een 
gemiddeld huishouden met 
een eigenwoning van 380.000 
euro gaat aan heffingen 840 
euro betalen, 1 euro meer 
dan in 2016. Totaal haalt de 
gemeente in 2017 13,7 mil-
joen euro aan inkomsten uit 

Mmm, dopper gevuld 
met een watercocktail
Heemstede – Je wordt er wel nieuwsgierig van, een wa-
terfiets met uitgifte van watercocktails. Wat zijn dat? Af-
gelopen vrijdag stond voor De Roos op de hoek van de 
Binnenweg en Julianalaan een gezellige dame die van-
uit haar waterfiets doppers tapte met water, op smaak 
gemaakt met bijvoorbeeld munt of honing en nog ande-

re gezonde toevoegin-
gen. Dat is dus de cock-
tail. Gezond en spannen-
der dan water alleen. De 
Roos had eerder dit jaar 
de speciale Dopper-eta-
lagewedstrijd gewon-
nen. De zaak verkoopt de 
bekende kunststof vul-
fles al een tijdje en ‘vul-
de’ er zijn etalages mee. 
Dat leverde de mooie ti-
tel ‘beste Dopperetalage’ 
op. De Dopper staat be-
kend om zijn mooie mo-
derne uiterlijk, is er in fij-
ne kleuren en is natuur-
lijk hartstikke milieube-
wust. Duurzaam is het 
sleutelwoord. Vrijdag jl 
kregen Dopperfleskopers 
(twee voor een voordeli-
ge prijs) het Watercock-
tailboekje cadeau.

Plexorama 3d Edition in de 
herfstvakantie (8-12 jaar)

Heemstede - De Plexora-
ma 3d Edition zit er aan te 
komen, deze keer met een 
Halloween Party voor kin-
deren, in de herfstvakantie 
op dinsdag 18 oktober! Een 
vet coole middag van 12-16 
uur voor kinderen van 8–12 
jaar. Je kunt er lasergamen, 
maskers maken, mandarijn-
pompoenen maken, mee-

doen aan de zombiedan-
ce workshop, dwalen door 
de escaperoom of het me-
ga spookhuis, of je laten 
schminken als een grieze-
lig figuur. 
Aanmelden mag, maar 
is niet verplicht: plexat@
casca.nl of 023-5483828. 
Entree 6,- euro. Herenweg 
96 Heemstede.

de lokale heffingen waarvan 
de OZB met ongeveer 6 mil-
joen euro een grote post is. 

Inkomsten/uitgaven
Het merendeel 27, 3 miljoen 
(54%) van de totale inkom-
sten komt uit het gemeen-
tefonds. Dit fonds wordt ge-
vuld door het Rijk en ver-
deeld over de verschillende 
gemeenten. Daarnaast keert 
het Rijk Heemstede nog eens 
vergoedingen uit in de or-
der van grootte van 3,5 mil-
joen euro. Uit diverse kleine-
re opbrengsten, dividendop-
brengsten, verhuur en ver-
pachten vloeit nog eens bijna 
6 miljoen euro in de gemeen-
tekas. Aan de uitgavenkant is 
rekening gehouden met 2,2 
% loonstijging alsmede 1,1% 
kostenstijging van producten 
en diensten. 

Dienstverlening
De inwoners hebben voor-
namelijk te maken met zicht-
bare processen zoals het ha-
len van documenten, rijbewij-
zen, paspoorten maar ook het 
sluiten van huwelijken. To-
taal staat op deze post 2 mil-
joen euro aan lasten en 1,4 
miljoen euro aan baten. Het 
verschil zit hem in de kosten 
van het bestuur, B&W, raad, 
de griffie en het secretariaat. 
Er is gestreefd naar het kos-
tendekkend doorbelasten van 
de kosten van documenten. 
Hieraan zit veelal een plafond 
dat door het Rijk is ingesteld.
Verkeer en veiligheid
Het aantal misdrijven zoals 
diefstallen, inbraken en over-
last nam in 2015 af. Daarmee 
is Heemstede op de goe-
de weg om meer veiligheid 
te brengen in het dorp. Hoe 

minimaal ook besteedt zelfs 
Heemstede tijd en aandacht 
aan het herkennen van sig-
nalen die kunnen duiden op 
radicalisering.
Boa’s ( buitengewone opspo-
ringsambtenaren) mochten 
tot voorkort alleen parkeer-
boetes uitdelen. Dit wordt 
uitgebreid met handhaving 
en boetes voor andere over-
tredingen en nemen daar-
mee deels de plaats in van 
de wijkagent. Automobilisten 
stoppen jaarlijks 720.000 euro 
in de parkeermeters of beta-
len vergunningen. De kosten 
van de controle op het par-
keren zijn 301.000 euro zo-
dat er onder de streep ruim 
400.000 euro in de gemeen-
tekas vloeit. 
 
Verkeer en waterstaat 
De omgeving van de Mo-
lenlaan en de Vrijheidsdreef 
gaan onder het 30 km regi-
me vallen. De 4e en daarmee 
laatste fase van de herinrich-
ting van de Herenweg (Rijn-
laan tot Bennebroek) wordt 
in 2017 ter hand genomen. 
Waar straatverlichting wordt 
vervangen komt daar LED-
verlichting voor in de plaats. 
De Van Lennepweg krijgt een 
nieuwe riolering. Voor al deze 
zaken maar ook het schoon-
houden van de wegen, stop-
lichten, reparaties, gladheid-
bestrijding plus heel veel klei-
nere posten geeft Heemste-
de 6,5 miljoen euro uit. Een 
bedrag van 2,5 miljoen euro 
wordt via de rioolheffing weer 
als inkomst op deze post ge-
boekt. 

Volgende week meer aan-
dacht voor de begroting.
Eric van Westerloo

Heemstede 30 september t/m 7 oktober 2016
 

Huwelijk
 30-09-2016  Sonja A.M. Schouteten & Michel de Smidt
 30-09-2016  Dennis P. Rotteveel & Maria C. Knip
 05-10-2016  Doron Nethe & Gerdien L. van den Bosch
 06-10-2016  Martin Bijzitter & Melissa Spoor
 07-10-2016  Koen H.W. Loeffen & Kim Heddema

Geboorte
 04-10-2016  Saar Posthumus

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Wilde herfstexcursie voor kinderen
Regio - Zondag 9 oktober 
organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland samen met 
Waternet een spannende wil-
de herfstexcursie voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar in de 
Amsterdamse waterleiding-
duinen! Op zoek in de sche-
mering naar de ‘Wilde’ herfst! 
Struinend door de duinen 
op zoek naar diersporen. Op 
zoek naar burlende herten en 
bijzondere paddenstoelen. 
Trek stevige schoenen aan en 
neem je verrekijker mee!
Laat je verrassen wat er al-
lemaal in de duinen te be-
leven valt! Ouders gaan niet 
mee! Kinderen kijken naar 
de natuur en zien in korte 
tijd wat er allemaal te bele-
ven valt! Deze natuurexcur-
sie voor kinderen staat onder 
begeleiding van IVN-natuur-

gidsen. Als echte natuurvor-
sers gaan kinderen op pad. 
Op zoek naar de herfst in de 
natuur...!
Vertrek om 16.00 uur van-
af ingang Zandvoortselaan. 
Duur: 1,5 uur. Toegangskaart 
AWD verplicht. Aanmelden 
vooraf is niet nodig.
Informatie bij Hans Smits 
023-5848789 of kijk op: www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
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Try out Speelman en Speelman
Het moet eruit
Heemstede - Zaterdag-
avond 15 oktober staat het 
cabaretduo Speelman en 
Speelman op de planken van 
Theater De Luifel. Na tien 
jaar in het theater blikken ze 
terug op hun carrière. En het 
verhaal van tien jaar succes 
en tegenslag moet eruit. Ze 
voelen de behoefte hun eer-
dere shows van zich af te pel-
len als lagen van een ui, zo-
dat ze daarna weer verder 
kunnen met iets nieuws.
 
Het cabaretduo Speelman 
en Speelman bestaat uit de 
broers Joost en Daan Speel-
man. Ze zijn opgegroeid 
in Ermelo en hebben hun 
thuisbasis in Haarlem. Eer-
der speelden ze op het Ter-
schellingse Oerol Festival en 

in het Openluchttheater in 
het Amsterdamse Vondel-
park. De aanvang is 20.15 
uur en de entree 19 euro, 
CJP 18,50. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede

Elke Vierveijzer.

Om te janken 
zo mooi!
Heemstede - Vrijdagavond 
14 oktober brengt gelau-
werd kleinkunsttalent Elke 
Vierveijzer in Theater De Lui-
fel een ode aan de te vroeg 
gestorven zanger en schrij-
ver Maarten van Roozendaal. 
Aan de vleugel wordt zij bij-
gestaan door de talentvolle 
Michiel Wetzer. Samen ver-
tolken ze een selectie uit de 
mooiste liederen van de man 
die de kunst van het lied als 
geen ander verstond.
 
Niet om hem te vervan-
gen. Maar om de liede-
ren, die Maarten van Roo-
zendaal zelf selecteerde vlak 
voor zijn dood, levend te hou-
den. Van ‘Alsof er niets is ge-
beurd’ tot ‘Het te late ein-
de’ en van ‘Mooi’ tot ‘Red 
mij niet’. En natuurlijk ‘Om te 
janken zo mooi’. Aan het be-
gin van dit culturele seizoen 
speelde Elke Vierveijzer al 

in Heemstede. Dat was tij-
dens de Open Dag van Po-
dia Heemstede, ook in Thea-
ter De Luifel, waar zij de zaal 
ontroerde met haar prachti-
ge, soms pijnlijk mooie lied-
jes. De voorstelling vangt aan 
om 20.15 uur en kaarten kos-
ten 17,50 euro. (cjp 16,50 eu-
ro). Te bestellen via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.

Gevarieerde klassieke muziek met de 
intensiteit van persoonlijke beleving
Regio – Klassieke concerten 
die naar meer smaken. Daar 
spelen de Cruquiusconcerten 
het komende seizoen weer 
letterlijk en figuurlijk op in. In 
de prachtige ambiance van 
het gemaal aan de Cruquius-
dijk 27 in Cruquius, zijn de-
ze concerten een regelrech-
te aanrader. Zo weten de 
Cruquiusconcerten, die nu 
inmiddels het dertiende sei-
zoen ingaan, menig liefheb-
ber te bekoren. Met de ma-
gie van vermaarde klassie-
ke musici die tevens buiten 
de landsgrenzen menig con-
certzaal weten te betoveren. 
Voorzitter Peter Mookhoek 
en penningmeester Jeroen 
Klemann bezoeken zelf re-
gelmatig klassieke uitvoerin-
gen, zoals in het Concertge-
bouw van Amsterdam, om te 
zien of deze artiesten acte de 
présence kunnen geven in 
de ambiance van de Cruqui-
usconcerten. “De kracht van 
de Cruquiusconcerten schuilt 
in de locatie en het contact 
tussen de kamermuziek van 
de musicus en het publiek”, 
legt Jeroen Klemann uit. “Het 
is een intieme beleving. Het 
publiek ervaart de muziek-
uitvoeringen als in de huis-
kamer, dichtbij, alsof de mu-
sicus alleen voor jou speelt. 
Deze intimiteit wordt ook er-
varen door de musici die hier 
spelen. Daarnaast vertelt de 
musicus iets over de achter-
grond van stuk, waardoor het 
publiek het muziekstuk nog 

intenser en persoonlijker be-
leeft. Of ze vertellen iets over 
hun instrument en geven het 
publiek de gelegenheid hier 
vragen over te stellen. En na 
de uitvoering ontmoeten ze 
het publiek tijdens het drin-
ken van een glaasje.” Pe-
ter Mookhoek vult aan: “De 
musici die wij vragen spe-
len hier ook graag. We horen 
veelvuldig dat ze deze loca-
tie in het gemaal en het di-
recte contact met het pu-
bliek als prettig ervaren. Dat 
vinden musici belangrijk: het 
contact met het publiek be-
paalt mede hun uitvoering.  
Als ze bijvoorbeeld optre-
den in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw in Amster-
dam, voelen ze meer een af-
stand met het publiek door 
het verhoogde podium. Daar-
om spelen ze graag hier. Zo 
vragen musici ons welke ar-
tiesten er hier nog meer op-
treden en geven onze loca-
tie en hun ervaring aan an-
dere artiesten door. Wat de 
Cruquiusconcerten eveneens 
uniek maken is dat we musi-
ci de vrijheid geven stukken 
te spelen, die buiten de stuk-
ken van bekende componis-
ten als Bach, Mozart, Schu-
bert of Beethoven vallen. Zo-
als bijvoorbeeld de stukken 
van Bartók of Poulenc. Dit 
nemen wij bewust op in onze 
programmering, omdat musi-
ci dit soort componisten niet 
overal kunnen spelen. Op de-
ze manier kunnen wij een 

prachtig gevarieerd klassiek 
muziekprogramma aanbie-
den. Met grote namen. Dit 
seizoen kun je bij ons onder 
meer het Horus Trio (klarinet, 
cello en piano) verwachten. 
Uniek is dat de zusters Ma-
ria en Nathalie Milstein (viool 
en piano) hier gezamenlijk 
een concert geven op 12 no-
vember. Maar ook het Osiris 
Trio, het Navarra String Quar-
tet en pianist Hannes Min-
naar komen langs”, aldus Pe-
ter Mookhoek. 

Afgelopen zaterdag genoot 
een volle zaal van de cum 
laude afgestudeerde violiste 
Birthe Blom en de talentvol-
le pianist Daniël Kramer. Een 
fantastisch concert waar de 
sympathieke musici zich on-
der andere waagden aan de 
sonate voor viool en piano 
op. 19 van Poulenc, de brui-
sende Sonate 8 in G groot 
gecomponeerd door een ver-
liefde Beethoven, ook wel 
Champagnesonate genoemd 
en het romantische Roxan-
na’s song van Karol Szyma-
novsky. Ook vertelde Birthe 
iets over haar Stradivarius en 
haar strijkstok, die beschik-
baar zijn gesteld door de 
stichting Nationaal Muziek-
instrumentenfonds (NMF) 
waarmee dit concert mede 
tot stand kwam. 

Meer informatie op:
www.cruquiusConcerten.nl. 
Bart Jonker

V.l.n.r.: Voorzitter Peter Mookhoek, pianist Daniël Kramer, violiste Birthe Blom en penningmees-
ter Jeroen Klemann. Foto: Bart Jonker Productions. Alphacursus ook in Heemstede

Heemstede - Tijdens circa 
tien interactieve en gezel-
lige bijeenkomsten ontdek 
je wat het christelijk ge-
loof inhoudt. Stel al je vra-
gen en praat met andere 
deelnemers door over boei-
ende onderwerpen. Je bent 
niet de enige; wereldwijd 
volgden ruim 29 miljoen 
mensen een Alphacursus. 
Op maandagavond 24 ok-
tober start deze cursus in 
Heemstede.
Deelname is gratis. De 

meeste Alpha’s beginnen 
met een lekkere maaltijd. 
Na het eten luister je naar 
een kort inspirerend ver-
haal over een van de on-
derwerpen. Daarna is er al-
le ruimte om je vragen en 
gedachten te delen.
De cursus wordt gegeven 
door vrijwilligers die zo en-
thousiast zijn over Alpha 
dat zij dit graag delen met 
anderen! Kijk op:
www.alphahaarlem.nl voor 
meer informatie.
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Egelopvang biedt gastlessen op scholen
Heemstede - Altijd al meer 
willen weten over egels? Ge-
interesseerd in een egel-
les verzorgd door een gast-
docent in de klas? De Egel-
opvang Haarlem biedt een 
uniek lesprogramma voor 
groep 6 tot groep 8 van ba-
sisscholen aan.
Er valt veel te ontdekken aan 
egels. Helaas is de eerste 
kennismaking met een egel 
maar al te vaak een dood 
exemplaar, op de weg. Om 
egels te behouden moeten 

we ons best doen om te zor-
gen voor een meer natuurlij-
ke leefomgeving. Dat begint 
met kennis over de egel.
De Egelopvang leert kinde-

ren wat zij zelf kunnen bijdra-
gen aan het behoud van de 
egel. Uiteraard op een leuke 
en leerzame manier. 
De les bestaat uit een in-
teractieve presentatie, film-
pjes, leerzame opdrachten en 
een toets. Een bezoek aan de 
Opvang is ook mogelijk.
Reserveren kan via:
egelopvanghaarlem@gmail.
com. De gastles bedraagt 30 
euro (donatie aan de Egelop-
vang). Meer weten? Bel The-
cla Wolfs, 06-81172378.

Skiron Blazersensemble Oude Kerk
Heemstede - Zondag 16 ok-
tober is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede weer een Thee-
concert. Ditmaal treedt het 
Skiron Blazersensemble op. 
Het concert begint om 15.00 
uur.

Onder leiding van Kees Olt-
huis speelt dit ensemble van 
W.A. Mozart: de serenade in 
Bes KV 361, ‘Gran Partita’.
De serenade ‘Gran Partita’is 
een van Mozarts mooiste 
werken en ongeëvenaard in 
de muziek die geschreven is 
voor blazers. De afwisseling 
tussen enerzijds vrolijke mu-
ziek voor buiten, dansmuziek, 

en delen met verstilde en in-
tense emotionaliteit, maken 
het luisteren naar deze mu-
ziek tot een unieke belevenis.
De toegang tot het concert 
is gratis. Wel wordt gecollec-

teerd bij de uitgang om de 
onkosten te bestrijden. Wat 
overblijft is voor de afbetaling 
van de vleugel.
Na afloop koffiedrinken in de 
naastgelegen Pauwehof.

Seniorweb 
Basiscursus 
Windows 10
Heemstede - Op dinsdag 25 
oktober start bij WIJ Heem-
stede een cursus Windows 
10. Docent is Frank van Wa-
veren. Kosten van de cursus 
van 6 lessen zijn 64,- euro, 
inclusief lesmateriaal.
Met deze Basiscursus leert 
U alle belangrijke basis-
handelingen zoals de basis 
van Windows 10, (het Start-
scherm en het Bureaublad) 
het omgaan met apps, het 
opmaken en opslaan van 

teksten, e-mailen en inter-
netten. Voor de Basiscursus 
zijn laptops met Windows 10 
beschikbaar. Meer info op: 
www.seniorwebhaarlem.nl.
U heeft les in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Mix-It Disco met thema Halloween
Heemstede- Zaterdag 15 oktober is er weer Mix-it, dé 
Dance-avond bij WIJ De Princehof, Glipperweg 57, Heem-
stede. Zowel muziek als publiek zijn een mix van mensen 
mét en mensen zonder verstandelijke beperking.
Je bent welkom van 19.30 tot 22.00 uur. Ditmaal is het 
thema Halloween! Entree: 6,50 incl. 2 frisdrankjes.

Meer informatie? Bel WIJ 
Heemstede 023 5483828 of 
e-mail:
plexat@wijheemstede.nl.

Lezing over doopsgezinde buitenplaatsen
Heemstede - Op dinsdag 1 november om 
20.00 uur spreekt René Dessing – kenner 
op het gebied van historische buitenplaat-
sen en directeur van de Stichting Kaste-
len, Buitenplaatsen, Landgoederen – in  de 
Kleine Vermaning aan de Postlaan over 
doopsgezinde buitenplaatsen.

De titel van zijn lezing is ‘Amsterdamse 

doopsgezinden en hun buitenplaatsen in 
de 17e en 18e eeuw’. In zijn verhaal zal hij 
ingaan op een aantal karakteristieken van 
enkele Haarlemse en Heemsteedse  buiten-
plaatsen. Het is een boeiende geschiedenis: 
in hoeverre kan een buitenplaats doopsge-
zind zijn?
Postlaan 16 Heemstede. De lezing is kos-
teloos.

Buitenspeeldag Wabo Heemstede
Heemstede - Voor meiden 
die van buitenspelen houden 
wordt op zaterdag 15 okto-
ber een buitenspeeldag ge-
organiseerd bij Scouting WA-
BO Heemstede. De locatie 
vind je in het Groenendaalse 
bos, ingang over het brugge-
tje bij de Ritzema Boskade. Je 
kunt er terecht van 10.30 tot 
12.30 uur om kennis te ma-
ken. Meiden tussen de 6,5 en 
14 jaar zijn van harte welkom.

“Het allerleukste van on-
ze groep vind ik dat je lek-
ker vies mag worden,” aldus 
een van de WABO Scouts. 
Een andere welp vertelt: ”We 
doen iedere week wat an-
ders, maar vooral buiten in 
het bos spelen is het leukst.”

Kijk voor meer informatie op 
www.waboscouting.nl &
facebook.com/scout ing- 
wabo.

Javier Guzman presenteert de 
Oudejaarsconference
Heemstede - Na de succes-
volle voorstelling ‘Absurd Ver-
licht’ is Javier Guzman terug 
met een nieuw hilarisch the-
aterprogramma. Oudejaars-
conference 2016 ‘Zonde(r) 
Voornemens, 365 voor 12’ is 
vrijdag 28 oktober om 20.15 
uur te zien in Theater De Lui-
fel in Heemstede.
Guzman treedt in de voetspo-
ren van ‘s lands grootste con-
ferenciers en mag na vijf Sin-
terklaasconferences (2002, 
2003, 2004, 2009 en 2015) nu 
op voor de Oudejaars.
Javier Guzman spit het 

nieuws voor u door en scho-
telt een ongezouten Oude-
jaarsconference voor. Alles is 
anders, de naam, de man, de 
titel, het leven, de ontroering, 
de liefde, de haat, de verbijs-
tering en ook het jaar 2016. 
U dacht de waarheid te le-
zen en te kennen. Onophou-
delijk wordt iedereen gebom-
bardeerd met het nieuws, het 
laatste nieuws en het nog 
nieuwere nieuws. Er gaat 
hard gelachen worden, dat 
staat vast. Zonde(r) Voorne-
mens, 365 voor 12 wordt de 
conference van het jaar 2016. 

Bestel je kaarten via:
www.theaterdeluifel.nl. 
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Smulmenu in 
de Luifel
Heemstede - Maandag 24 
oktober is er een Smulme-
nu met vooraf Quiche Lorrai-
ne en als hoofdgerecht onder 
andere ratatouille van groen-
ten, aardappelkroketjes en 

varkenshaas. Aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. Aan-
schuiven aan de stamtafel, 
voor mensen die alleen ko-
men maar graag samen wil-
len eten, kan om 17.45 uur. 
Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 023 – 548 38 28.
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Drukbezochte shows bij Reyngoud
Glansrol voor leer-look, laissez faire 
stijl, zachte materialen en franje

Heemstede – Reyngoud Mode 
verzorgde begin dit najaar haar 
modeshows waarin de komende 
mode in diverse stijlen werd ge-
toond. Het goed opgekomen pu-
bliek genoot van de vlotte en pro-
fessionele rondgang door de win-
kel, begeleid door eigenaresse 
Mea Klay, die de presentatie op 
zich nam.
Hoe gaan we het komende najaar- 
en winterseizoen stijlvol en mo-
disch gekleed? 

De trend van de nieuwe collectie 
is een makkelijke en relaxte stijl. 
Looks die inspireren zijn bijvoor-
beeld het lange mouwloze vest 
in diverse kwaliteiten, belangrijk 
daarbij is een lekkere ‘laissez fai-
re’ stijl. Dan gaan we zeker zien 
de fake leather broeken en rokken 
voor een chique uitstraling, bij-
voorbeeld gecompleteerd door een 
fraai gilet met franjes. Franje (ook 
aan korte laarsjes, uit de collectie 
van het Brabants Schoenenhuis) 
speelt een glansrol dit najaar.
De rokken zijn of heel kort maar 
dan flatteus gedragen met knieho-
ge laarzen of juist langer, zoals de 
prachtige nappa lerenrok in A-lijn 
model, gedragen met strak koltrui-
tje, sportief maar steeds vrouwelijk. 
Reyngoud biedt veel ‘comfy stijl 
combinaties’ zoals super stretch 
broeken, prachtige truien en ves-
ten. Warm en toch altijd met stijl 
voor de dag komen.
Stijlvolle blazers zijn er met mat-
glanseffecten of juist van gebrei-
de kwaliteiten en ook weer terug in 
het modebeeld zijn blouses al dan 
niet met strik. 
Ga vooral voor een bijzondere ma-
terialenmix. Zo zag het modeshow-
publiek een rustige basis met een 
eyecatcher in materialen zoals fluf-
fy vesten: super zacht met subtiele 
animalprint, technoprints of prints 
met een classy twist.
Reyngoud heeft een brede collec-
tie winterjassen, van een panterjas 
van Esqualo tot een wollen winter-
mantel van Oui, evenals sportieve 
jacks, kortom: dikke jas aan en fris-
se neus halen. Zeer vrouwelijk zijn 
uiteraard de jurkjes. Een trend zijn 
de comfy jurkjes, losvallende mo-
dellen of juist een jurkje wat rever-
sible is (twee kanten draagbaar), in 
een aangesloten model.
Daarnaast was er een korte im-
pressie van nachtmode voor dit na-
jaar. Reyngoud heeft alles in huis 
van lingerie, nachtmode, boven-
mode en panties van Oroblu naar 
schitterende badjassen. Show ge-
mist? Bezoek Reyngoud, de fijne 
zaak aan de Binnenweg 121 waar 
van alles te vinden is voor de vrouw 
die waarde hecht aan leuke mode 
voor een scherpe prijs.

(Foto’s: Joke van der Zee)
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HFC boekt nuttige overwinning op TEC
Regio - Mooi was het alle-
maal niet. De spanning zat 
hem vooral in het belang van 
deze wedstrijd. Voor aan-
vang van de wedstrijd had 
TEC één puntje meer. Na af-
loop had HFC twee punten 
meer dan TEC. Het was dus 
een, wat zo mooi heet, een 
zespunten wedstrijd. Dat de 
rollen nu zijn omgedraaid wil 
niet zeggen dat dit het resul-
taat was van aantrekkelijk 
voetbal. Over 90 minuten ge-
zien had HFC de meeste mo-
gelijkheden om te scoren. In 
de hele wedstrijd moest HFC 

doelman Boks slechts een 
maal gestrekt naar de hoek. 
Na zeven minuten werd de 
eindstand al bereikt. Hiervoor 
was een fout van de TEC ver-
dediging nodig. Een te zach-
te terugspeelbal op doel-
man Sman van TEC werd 
slim onderschept door Kevin 
Sterling. Oog in oog met de 
doelman tikte hij de bal be-
heerst binnen. Sterling moest 
kort daarna het veld met een 
blessure verlaten. Daarmee 
verloor HFC de gevaarlijk-
ste aanvaller. TEC werd ster-
ker en zocht de aanval, maar 

verder dan corners en een 
scherpe voorzet kwamen de 
mannen uit Tiel niet. HFC 
schiep zich een paar kansen. 
Zo kon doelman Sman een 
inzet van Tamerus op het nip-
pertje nog keren. In de twee-
dehelft een zelfde beeld. TEC 
wilde wel maar kon aanval-
lend geen vuist maken. HFC 
hield de verdediging potdicht 
en was daarmee zondagmid-
dag het sterkste deel van de 
ploeg. TEC bleef het probe-
ren en stuurde steeds meer 
mannen naar voren. Dat gaf 
HFC de ruimte om te coun-
teren. Dit bracht Nigel Cas-
tien en Kevin de Visser alleen 
voor doelman Sman.
Beide keren kwam deze laat-
ste als winner uit de strijd. 
Op deze momenten had HFC 
verder afstand moeten ne-
men van TEC. Het bleef span-
nend tot de laatste minuut 
van de blessuretijd. HFC trok 
de drie punten, door hard te 
werken en uitstekend te ver-
dedigen, naar zich toe. Zater-
dag 15 oktober speelt HFC 
de uitwedstrijd tegen Ba-
rendrecht. Ook Barendrecht 
heeft één punt meer dan 
HFC. Een overwinning doet 
HFC dan opnieuw stijgen op 
de ranglijst.
Eric van Westerloo

Enthousiaste heren en 
dames gevraagd

Heemstede - GSV-Heemstede, sectie gymnastiek, heeft 
een 55+ lesuur voor senioren op donderdagavond. Ge-
start wordt met een warming up (gebaseerd op Pilates-
oefeningen) en daarna (op informele wijze) spelen de 
senioren een paar potjes volleybal. Enthousiasme is hier 
belangrijker dan techniek. Het lesuur begint om 21.00 
uur. Speellocatie is de gymzaal van de Haemstede-Barger 
aan de Koediefslaan/hoek Burg. Van Lennepweg. U kunt 
vrijblijvend een paar keer meedoen. 
Informatie (ook over contributie) bij Han Rabenberg: 
06-23203190 of 023-5287167 en op:
www.gsv-heemstede.nl.

Zevenklapper VEW 1 tegen VVA/Spartaan
Heemstede - Afgelopen za-
terdag speelde VEW de thuis-
wedstrijd tegen VVA/Spar-
taan. VEW speelde de beste 
wedstrijd van dit seizoen.
Met de terugkeer van VEW-
aanvoerder Straetemans  en 
alleen VEW-ers Van Kampen 
en Domingo nog in de zie-
kenboeg wordt de sterkte van 
de selectie voor trainer Mar-
kus steeds meer zichtbaar. 
Het was gezellig druk lang de 
lijn want het was mooi weer 
en alle seniorenteams van 
VEW speelde thuis. De wed-
strijd startte gelijkwaardig. 
In het eerste kwartier vielen 
er nog geen goals. Dat ge-
beurde enkele minuten later 
wel. De sterk spelende lin-
kerspits van VEW, Dekker, 
gaf een prachtige ‘buiten-
kant schoen’ voorzet op spits 

Veltenaar. Deze toucheer-
de de bal licht waardoor de 
bal via de binnenkant van 
de paal in het net belandde. 
Al snel daarna stuurde VEW 
controleur Peters, Veltenaar 
diep. Die kapte naar binnen 
en schoot de bal in de ver-
re hoek 2-0. Dit was tevens 
de ruststand. Net na rust, uit 
een corner van den Hollan-
der, kegelde VEW-er Velte-
naar zijn derde binnen, 3-0. 
Hierna verslapte VEW waar-
door VVA/Spartaan enke-
le kansen kreeg. Eén daar-
van belandde op de stip. De-
ze werd perfect gestopt door 
VEW-doelman De Vries. Hier-
na werd het toch 3-1 na een 
mooie aanval van de tegen-
stander. VEW pikte de draad 
weer op. Na een goede VEW-
opbouw van achteruit, speel-

de VEW-er Siezenga de spits 
Veltenaar vrij voor het doel. 
Vol zelfvertrouwen schoot hij 
de bal met buitenkant links 
perfect in het hoekje, 4-1. 
Toen ging het snel. Na een 
elegante actie zette Moison, 
opnieuw Veltenaar vrij voor 
het doel, waarna hij zijn vijfde 
scoorde! 5-1 Meteen na zijn 
vijfde werd hij onder luid ap-
plaus gewisseld voor Van der 
Weijden, die enkele minuten 
later een goede voorzet van 
Dekker intikte, 6-1. Het slot-
akkoord was voor De Gier 
die een vrije trap binnenkrul-
de, 7-1. Een super resultaat 
waardoor VEW nog steeds 
ongeslagen is. Aankomende 
zaterdag de zeer lastige uit-
wedstrijd tegen SV Arsenal. 
Hopelijk weet VEW de goe-
de start een vervolg te geven.

Heemstede -Op woensdag 19 oktober 
van 11.00 – 13.00 uur pakt Plexat Peuter en 
Kleuter Pret extra groot uit voor de aller-
kleinsten.

Kinderen van 2 tot 7 jaar kunnen hun hartje 
ophalen met mooie en spannende sprook-

jes, heerlijke pannenkoeken en spelen in 
het schaduw theater.

Deelname: 6,- euro. Reserveren mag via:
www.wijheemstede.nl of
plexat@wijheemstede.nl.
Herenweg 96 Heemstede.

Peuter & Kleuterpret 2.0 in de herfstvakantie
Oude Culturen van Europa I

Heemstede - Diana de Wild 
geeft cursussen en lezin-
gen Oude Culturen bij WIJ-
Heemstede aan de Heren-
weg 96. Op maandagmid-
dag 31 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur begint haar nieuw-
ste cursus: Oude Culturen 
van Europa I: Minoërs en My-
ceners. Deze keer gaat het 

over haar grootste liefde in 
de archeologie: de Minoërs 
van Kreta, die het beroem-
de Knossos bouwden en over 
stieren sprongen. De geïllu-
streerde syllabus is optioneel, 
en voorkennis is niet vereist. 
Opgeven: www.wijheemste-
de.nl, (023) 548 38 28 of bij 
de receptie van de Luifel.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
Lizzy, 126 dagen tulpentaart 
en appelschilletjesthee
Heemstede – Op dinsdag 25 
oktober kunt u een lezing bij-
wonen bij WIJ Heemstede.
De woorden, tekeningen en 
niet eerder gepubliceerde fo-
to’s uit het oorlogsdagboek 
van Elisabeth Krelage-Keppel 
Hesselink (Lizzy), beschrij-
ven de Tweede Wereldoor-
log in en rond Haarlem. Ze 
maakt zich zorgen om haar 
man, kinderen, vrienden en 
huisdieren, maar tegelijker-

tijd probeert zij iets van het 
leven te maken door het drin-
ken van appelschilletjesthee 
en bakken van tulpentaart. 
Historicus Peter Hammann 
geeft u een toelichting op dit 
bijzondere boek. Aanvang: 
14.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 4,-Reser-
veren: www.wijheemstede.nl  
(023) 548 38 28 of bij de re-
ceptie van de Luifel.
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Sportparklaan 16 Heem-
stede. Ook family-run en 
bedrijventeams. Voor goed 
doel: Hartekamp Groep. In-
fo: www.heemstedeloop.nl.
Organisator: Sportsupport.

Tentoonstellingen
T/m vrijdag 28 okto-
ber ‘Iconen & Symbolen’ 
van KZOD in de Waag en 
Kloostergangen (beide te 
Haarlem). Div kunstenaars.
Meer info: 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.

Cabaret
Vrijdag 28 oktober, 
20.15u Oudejaarsconfe-
rence door Javier Guzman 
in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Kaar-
ten: www.theaterdeluifel.nl 

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
Donderdag 20 oktober 
Spannende avonturenfi lm 
met lunch. kosten: 20,- eu-
ro. Aanv 10.30u. Reserveren 
kan tot dinsdag 18 oktober 
via: www.wijheemstede.
nl of (023) 548 38 28 of bij 
de receptie van de Luifel,
Herenweg 96 Heemstede.

Jeugd
Zaterdag 15 oktober Bui-
tenspeeldag scouting Wa-
bo, ingang over het brug-
getje bij de Ritzema Bos-
kade. 10.30 tot 12.30u. Voor 
meisjes tussen 6,5 en 14 jr. 
www.waboscouting.nl & 
facebook.com/scouting-
wabo.

Dinsdag 18 oktober 
Herfstexpeditie met Kom 
In Mijn Tuin, 14.00-15.30u, 
vertrek Herenweg 16 
Heemstede. Opgave via:
info@kominmijntuin.com 
of: 023-5282651.

Dinsdag 18 oktober 
Plexorama 3d Edition voor 
8-12 jr. Thema: Halloween. 
Aanmelden mag, niet ver-
plicht: plexat@casca.nl of 
023-5483828. Entree 6 eu-
ro. Herenweg 96, Heemste-
de.

Woensdag 19 oktober 
Peuter & Kleuterpret bij 
Plexat. 11.00-13.00u. Voor 
2-7 jarigen, 6 euro toe-
gang. Info:
www.wijheemstede.nl of 
plexat@wijheemstede.nl. 
Herenweg 96 Heemstede.

Lezingen
Donderdag 13 oktober 
vertellen Matthias Rozen-
mond en Paul-Jan van der 
Knaap over leven van Je-

roen Bosch, de duivelskun-
stenaar. Aanv. 20u. 10,- en-
tree. Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828.

Woensdag 19 okto-
ber, 14.00 uur, over de ge-
schiedenis van de wasse-
rijen bij Vrouwen van Nu, 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96. Entree voor niet-leden: 
2,50. Inlichtingen: 023-
5736950 of 023-5280340.

Dinsdag 25 oktober ‘Liz-
zy, 126 dagen tulpen-
taart en appelschilletjes-
thee’. Door dhr Hamann. 
Aanv. 14.00u. WIJ Heem-
stede, Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 4,- eu-
ro. Reserveren:
www.wijheemstede.nl,
(023) 548 38 28 of bij de
receptie van de Luifel.

Dinsdag 1 november 
‘Amsterdamse doopsge-
zinden en hun buitenplaat-
sen in de 17e en 18e eeuw’. 
Lezing door René Des-
sing. Aanv 20.00u. Klei-
ne Vermaning, Postlaan 16 
Heemstede. Vrij toegang.

Markten
Zondag 16 oktober Trots-
markt, pure en ambachte-
lijke producten, div stands 
nabij het Oude Slot. Loc: 
parkeerterrein, Ringvaart-
laan in Heemstede. Par-
keren bij sportfacilitei-
ten Sportparklaan. 11.00-
17.00u, gratis toegang.

Zaterdag 22 oktober 
Brocantemarkt in centrum 
Heemstede. 10.00-17.00u. 
Toegang gratis. Rijbaan (en 
parkeerplaatsen) in cen-
trum blijft open. 

Muziek
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).

Vrijdag 14 oktober ‘Om Te 
Janken Zo Mooi’, program-
ma van Elke Vierveijzer in 
Theater de Luifel, 20.15 
uur, 17,50, CJP: 16,50. Kaar-
ten: ww.podiaheemstede.nl 
en a/d kassa van De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Open dag
Maandag 31 oktober 
‘Thuis bij Mendlik’, over de-
mentie en levenseinde, ism 

AgendA

Alzheimerstichting. loca-
tie: De Nieuwe Kring, Os-
car Mendliklaan 3, Aerden-
hout. 12.30-17.00u.

Ouderen
Zaterdag 22 oktober Fit-
heidstest voor 65-75 jari-
gen in Sporthal Groenen-
daal, Sportparklaan 16 
Heemstede. Tijden: Opga-
ve: (t/m 4 okt) bij H. Ha-
bers, Sportservice Heem-
stede-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, 

T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer.
In het Raadhuis van Heem-
stede, Raadhuisplein.
Informatie: www.loppies.nl.

T/m 31 oktober ‘Heemste-
de in Klare Lijn’, illustraties 
van Eric Collen (Haarlem) in 
Heemsteedse raadhuis.
Info: www.ericjcoolen.nl.

Theater
Zaterdag 15 oktober 
Speelman en Speelman 
met ‘Het moet eruit’ (try-
out) in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
20.15u.
Entree: 19,-.
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl of 
a/d kassa van De Luifel.

Dierenkliniek Zandvoorterallee, 
daar komen dieren graag
Heemstede – Ze staan be-
kend als een gezellige die-
renkliniek waar mens en dier 
graag komen. Midden in de 
Zandvoorter Allee, een bre-
de zijlaan van de Zandvoort-
selaan zit al dertig jaar een 
dierenkliniek waar zorg ver-
leend wordt aan honden, kat-
ten, knaagdieren als cavia’s, 
konijnen en een verdwaalde 
geit. Ook worden er wel eens 
vogels met pech binnenge-
bracht die een eerste opvang 
krijgen en meestal doorge-
stuurd worden naar het Vo-
gelhospitaal in Haarlem. Pe-
tra Staal is sinds vijf jaar de 
eigenaresse van de dieren-
kliniek en is daarnaast pa-
raveterinair assistente. In de 
kliniek zijn twee vaste erva-

ren dierenartsen werkzaam, 
Alies Hoek en Tanya Barrett 
die geassisteerd worden door 
twee paraveterinairen assi-
stentes Maartje Verschoor-
Hendriks en Lindsay Hama-
wi-Hagemeijer. De dierenart-
sen hebben een jarenlange 
ervaring, houden hun vak bij 
door het volgen van cursus-
sen en nascholing en houden 
zo hun vakkennis op peil. Pe-
tra is paravetererinair en ge-
dragsdeskundige, als eige-
naresse heeft ze de mooiste 
baan van de wereld, zegt ze, 
want het is er altijd zo gezel-
lig met die altijd vrolijke vrou-
wen. Zelfs haar dochter doet 
mee, die doet de kattenver-
zorging aan huis bij klanten 
als die op vakantie zijn. De 

dieren blijven gewoon thuis, 
zijn verzorgd en vieren zo va-
kantie mee. Als het nodig is 
springt de man van Petra ook 
nog bij. Die betrokken familie 
verhoogt wel dat gevoel van 
thuis, gezelligheid voor mens 
en dier. Hier hebben veel die-
ren een  verhaal, die zijn be-
kend bij de Dierenkliniek 
Zandvoorterallee 18.

In de praktijkruimte en de 
wachtruimte hangen mooie 
schilderijen van honden, 
die geschilderd zijn door de 
kunstenares die in de buurt 
woont. Vera Bruggenman 
die graag dieren schildert en
Petra blijmaakt met echte 
Vera’s aan de wand. 
Ton van den Brink 

Links Tanya Barrett en rechts Petra Staal.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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:
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Plant een fruitboom!
Jantje zag eens pruimen hangen... Kent u het oude 
versje nog? Maar tegenwoordig lijken fruitbomen 
uit het straatbeeld verdwenen. Dankzij de 
vrijwilligers van MEERGroen is daar verandering in 
gekomen! In Park Meermond en in Kohnstammlaan 
staan nu namelijk een aantal fruitbomen. 
De bomen bieden nest- en voedselplaatsen voor 
vogels, nectar voor bijen, hommels en andere 
insecten en voedsel voor kleine zoogdieren in de 
vorm van valfruit. En kinderen kunnen door de 
fruitbomen iets leren van de natuur. Bovendien zijn 
appels, peren of andere vruchten natuurlijk ook 
gewoon lekker om op te eten! 

Weet u een plek in Heemstede waar u graag een 
fruitboom zou zien? Stuur dan een mailtje naar 
gemeente@heemstede.nl met als onderwerp 
‘fruitboom’. U kunt natuurlijk ook in uw eigen tuin 
een appel-, peren- of andere fruitboom planten. 

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Dat wordt nog leuker via FruitYourWorld dat 
mensen met elkaar verbindt door fruitbomen. Via 
dit netwerk kun je onder meer kennis vinden en 
delen over planten, poten, snoeien, mesten en 
oogsten. Mogelijk leiden de contacten zelfs tot een 
‘buurtgaardje’ in uw eigen omgeving! Kijk voor meer 
informatie op www.fruityourworld.org.

Spaar mee voor Stichting Kom in mijn Tuin
Inzamelactie kleine elektrische 
apparaten en spaarlampen
Wecycle organiseert weer een actie om gebruikte 
elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) 
in te leveren bij de milieustraat Heemstede aan 
de Cruquiusweg 47. Als u op de milieustraat bent 
en e-waste inlevert, kunt u online punten sparen 
voor Stichting Kom in mijn Tuin én kans maken 
op prijzen. De actie loopt tot en met 31 december 
2016. Als Heemstede bij de beste 25 gemeenten 
eindigt, ontvangt Stichting Kom in mijn Tuin een 
sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle. 

Zo doe je mee
- Ga naar de milieustraat 
- Lever je oude elektrische apparaten en kapotte 

spaarlampen in
- Ga ter plekke op je smartphone naar wecycle.nl/

inleveren
- Klik op CHECK IN en steun het goede doel
- Ontdek daarna of je een nieuw apparaat mag 

uitkiezen!

Lees meer over deze actie op www.wecycle.nl/
inleveren en kijk voor meer informatie over het 
goede doel op www.kominmijntuin.com

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. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
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 voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten bij de milieustraat 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.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Meerweg 12, vervangen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 65565, 
ontvangen 22 september 2016

- Kerklaan 74, het doorbreken van 3 muren, 
wabonummer 65638, ontvangen 23 september 
2016

- Kadijk 29, het kappen van een eik, wabonummer 
65619, ontvangen 23 september 2016

- Raadhuisstraat 71, vervangen bestaande 
vloer door een constructieve betonvloer, 
wabonummer 68480, ontvangen 27 september 
2016

- Alberdingk Thijmlaan 33, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 67880, ontvangen 27 september 
2016

- Van Merlenlaan 40, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 67779, ontvangen 27 september 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 57154, ontvangen 6 september 
2016. 

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 4 en 4A, het toevoegen van de 

bestemming wonen, het wijzigen van de voor-, 
zij- en achtergevel, het maken van een dakterras 
aan de voor- en achterzijde, verwijderen 
dragende muur, aanbrengen staalconstructie en 
verplaatsen binnentrap, wabonummer 51204, 
verzonden 3 oktober 2016

- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van een 
kliko-ombouw, wabonummer 52873, verzonden 
7 oktober 2016

- Bronsteeweg 10, gevelreclame wijzigen i.v.m. 
gewijzigd logo, wabonummer 46946, verzonden 

 7 oktober 2016
- Achterweg 5, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 54235, verzonden 7 oktober 2016

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

Omgevingsvergunningen

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 13 oktober 2016 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte in de raadszaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De 
openbare vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 13 oktober 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

documenten Manpadslaangebied 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte
- 19 september 2016
- Wat verder ter tafel komt

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 20 oktober 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen herziening en 
  terugvordering op grond van de 
  Participatiewet 
  - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om verlenging bijzondere 
  bijstand op grond van de Participatiewet  
  - niet openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame ter hoogte van de 
  Burgemeester van Lennepweg 35-247 
  - openbaar - 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting, via www.heemstede.nl bij 
Politiek en organisatie. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via telefoonnummer 023-5485607.

Nieuwe 
regelgeving
Gewijzigde Bouwverordening
Op 29 september 2016 heeft de raad het Reglement 
van Orde 2016 behorende bij de Bouwverordening 
vastgesteld (welstand / welstandscommissie). Ook 
is in de Bouwverordening de naam gewijzigd van 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland in MOOI 
NOORD-HOLLAND (hoofdstuk 9). 

Volkshuisvestingsbeleid
Op 29 september 2016 heeft de raad het 
Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (Een stevige 
basis voor prestatieafspraken) vastgesteld. 

Regeling mandaten, machtigingen en 
volmachten 2016
Op 4 oktober 2016 heeft het college respectievelijk 
de burgemeester, ieder voor zover hun 
bevoegdheid reikt, de Regeling mandaten, 
machtigingen en volmachten 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Mandaatregeling 2015 te 
vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen van boven-
staande onderwerpen in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl 

Bromfiets Händellaan verwijderd
Op 23 september 2016 is in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd:
- een zwart/rode bromfiets, merk Puch, zonder 

kentekenplaat, kap stuurkolom afwezig en losse 
bedrading in de stuurkolom, ter hoogte van 
Händellaan 158, bij het Spaarne Gasthuis.

Het voertuig is afgevoerd en voor een periode van 

maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023. 

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



Wie neemt het op tegen de gespierde wethouder?
Energy battle op Bosch en Hovenschool
Heemstede – De mees-
ter van de Bosch en Hoven-
school zocht maandagoch-
tend nog een goeie tegen-
stander uit de leerlingen die 
het tegen een gespierde wet-
houder kon opnemen. De uit-
daging was 500 meter roeien 
op de speelplaats.
Daar stonden twee roeitoe-
stellen opgesteld met dis-
plays, waarop je kon zien hoe 
hard ze gingen.

Allemaal in het ka-
der van ‘Wij zijn de be-
schermers van de Aarde’. 
Volgens de wethouder is 
energiemisbruik een van de 
misstanden op aarde. Hoe 
kunnen we zuiniger met de 
rijkdommen van de aarde 
omgaan? Volgens technici 
die het geroei bekeken, haal-
den de roeiers hiermee 12 
kilowatt energie binnen. 
Onder luid geloei werd Ties 

Spannende familie-
avonturenfilm & lunch

Heemstede - Donderdag 20  oktober, in de herfstvakan-
tie, wordt bij Wij Heemstede een bijzondere familie/avon-
turenfilm gedraaid voor (groot)ouders en kinderen sa-
men, met een gezamenlijke lunch na afloop in de foyer. 
De film gaat over de eigenwijze Isabel (11) die samen met 
haar neef Rik en vriend Jules op een spannende zoektocht 
gaat langs grotten en kastelen naar een legendarisch 
zwaard. Info over de film vindt u in het filmprogramma op: 
www.wijheemstede.nl Aanvang Film & Lunch  10.30 uur. 
De kosten inclusief lunch voor 1 volwassene en 1 kind zijn 
20,- euro. Reserveren kan tot uiterlijk dinsdag 18 okto-
ber via www.wijheemstede.nl of (023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel, Herenweg 96 Heemstede.

gekozen als de uitdager die 
het opnam tegen de wethou-
der die zijn jasje vast had uit-
gedaan. Dat maakte Ties nog 
gretiger om te winnen, direct 
na het startschot lag hij al 
voor. Bij de 200 meter verloor 
Ties even de trekhaak, die de 
roeispaan verving. Hij ging er 
nog harder door. Hij had ook 
de grootste fanclub achter 
zich staan, die hem gillend 
en joelend naar de overwin-
ning sleurde.
Twaalf kilowatt voor de aar-
de. Vastgelegd door de ‘Wat-
tcher’, een slim metertje dat 
bijhoudt hoeveel stroom je 
verbruikt, maar ook terug-
geeft. Die metertjes kre-
gen alle deelnemers aan 
de Energy Battle die de-
ze week in Heemstede van 
start ging. Negen gezinnen 
én de school gaan de uitda-
ging aan om zoveel mogelijk 
energie te besparen. Met een 
‘Wattcher’ krijgen ze inzicht 
in hun energieverbruik. Vori-
ge battles leverden de deel-
nemers besparingen op tot 
vijftien procent. Zonder dat 
zware roeien! 
Ton van den Brink 

Het Fablo-ouder/kind toernooi
Regio - Dit jaar bestaat de 
Fablo Tennishal 35 jaar! Daar-
om worden er dit wintersei-
zoen twee ouder/kind ten-
nistoernooien georganiseerd; 
namelijk op zondag 6 novem-
ber en op zondag 22 janua-
ri 2017.
Het ouder/kind tennistoer-
nooi is een gezelligheidstoer-
nooi, waarbij een kind (t/m 
12 jaar) samen met een vol-
wassene (papa, mama, opa, 
oma, oom of tante) een dub-
belteam vormt. Er wordt ge-
speeld in de categorieën 
rood, oranje en groen. Bij de 

indeling wordt verder reke-
ning gehouden met sterkte 
en tenniservaring.
Iedereen mag meedoen aan 
dit toernooi, het maakt niet 
uit of je wel of niet
in de Fablo Tennishal speelt. 
Er wordt gespeeld tussen 
15.00 en 18.00 uur, ieder-
een speelt minimaal 3 partij-
en van 20 minuten en uiter-
aard zijn er
leuke prijzen te winnen. De 
kosten bedragen 12,50 per 
team per toernooi. 
Aanmelden kan via:
www.fablotennishal.nl.

Morgen: 
Schoolmania!
Heemstede - Op donder-
dag 13 oktober houden In-
grid van Essen en Kiki Mol- 
van der Lee (auteurs van Pu-
bermania) een lezing over 
hun nieuwe boek Schoolma-
nia, om 20.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Ontspannen naar je nieu-
we school! Na groep acht 
gaat het leven van je kind en 
dat van jezelf ingrijpend ver-
anderen: het gaat naar de 
‘middelbare’! Wat daar alle-
maal bij komt kijken, hoe je 
de juiste schoolkeuze maakt, 
hoe je kind zich kan voor-
bereiden en wat je kan ver-
wachten: in dit boek lees je 
er alles over.
 Op een luchtige manier wordt 
de kennis gepresenteerd en 
gecombineerd met ervarin-
gen van ouders, leerkrach-
ten, kinderen en leraren van 
de middelbare school. Een 
zeer leesbaar boek voor jou... 
en voor je kind (uit groep ze-
ven en acht)! Als je het boek 
omdraait kan je kind er zelf 
namelijk alles over lezen.
 Drs. Kiki Mol-van der Lee 

was docent in het voortgezet 
onderwijs en richtte daarna 
Howtalk2kids Professionals 
op, dat trainingen en work-
shops verzorgt op het gebied 
van effectief communiceren 
met kinderen. Ze schrijft we-
kelijks blogs voor JAN-online 
en is moeder van 3 kinderen.
Drs. Ingrid van Essen is do-
cent in het voortgezet on-
derwijs, leerlingbegeleider 
en pubercoach. Vanuit haar 
praktijk Young Identity Coa-
ching begeleidt en traint 
zij jongeren, ouders en do-
centen. Ze schrijft wekelijks 
blogs voor JAN-online. Ze is 
moeder van vier kinderen.
Toegang 5,- euro. Reserveren 
gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Omgevingsvergunningen

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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