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gemeentenieuws 

in deze krant

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

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

NU PLANTEN = 
STRAKS GENIETEN
GROOT ASSORTIMENT. KIJK OOK OP
WWW.DEOOSTEINDEONLINE.NL

BOLLEN
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MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433GE
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Wij zoeken

 voor de Binnenweg - wijk van 270 kranten 

ook 50+ van harte welkomWij zoeken

 voor de Binnenweg - wijk van 270 kranten 

BEZORGERS
Heemstede –Dichtbij huis of om de hoek, voor mooie plekjes 
hoef je niet ver. Dit plaatje is genomen op een bruggetje tussen 
Grevelingen en de Linge. Je zou het kunnen tegen komen op 
je wandelingetje. Echt een harmonie van groentinten, je waant je 
in de tijd van schilder Monet.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

Meedoen aan
de Heemstede 

Loop 2018
Heemstede - Op zondag 28 
oktober is de negende editie 
van de Heemstede Loop. De-
ze populaire herfstloop trekt 
jaarlijks zo’n 3.000 lopers en 
staat bekend om de goede 
en gezellige sfeer langs het 
parcours. De eerste afstand 
gaat 10.00 uur van start.

De Heemstede Loop kent 
drie afstanden; Les Petits Fa-
milyRun (1,5 km), Run2Day 
Haarlem 5 km en de 10 km. 
Tevens is er de bedrijven-
loop. De bedrijven lopen 
met een samengesteld team 
de 5 km of de 10 km. Veel be-
drijven zien de Heemstede 
Loop als een sportieve uit-
daging die het teamgevoel 
versterkt binnen het bedrijf. 
De start en finish vinden 
plaats op de parkeerplaats 
van SportPlaza aan de Sport-
parklaan.

De Heemstede Loop kent 
een prachtig parcours door 
wandelbos Groenendaal en 
door een deel van  het ou-
de centrum van Heemstede 
(langs het Wilhelminaplein). 
Lopers kunnen altijd reke-
nen op veel toeschouwers 
en muziek langs de route.
Voor inschrijven of meer in-
formatie, kijk op www.heem-
stedeloop.nl. De voorin-
schrijving sluit op maandag 
22 oktober om 9.00 uur. 

De Heemstede Loop wordt 
georganiseerd door Sport-
Support en is de vijfde en 
tevens afsluitende loop van 
het RSM Loopcircuit, powe-
red by Run2Day Haarlem.

Acteur Kees Prins laat Heemsteedse herinneringen
opdiepen voor ‘Verborgen Verleden’ bij NPO 2
Heemstede - In de eerstvolgen-
de uitzending van het TV-pro-
gramma ‘Verborgen Verleden’, op  
zaterdag 13 oktober, speelt Kees 
Prins de hoofdrol. Hij groeide op 
in Heemstede.

Archivaris André van Noort van Erfgoed Leiden en Omstreken (l.) vertelt 
Kees Prins over een bijzondere voorouder van hem.

KNA en St. Michaël
Dubbelconcert, het beste van 
twee muziekverenigingen
Regio - Muziekvereniging Kunst 
Na Arbeid en Harmonie St. Micha-
el verzorgen samen met hun bes-
te orkesten een concertavond op 
zaterdag 13 oktober.
Voor de beide verenigingen 
geldt: beter een goede buur, dan 
een verre vriend want bijvoor-
beeld bij Sinterklaasoptredens en 
bloemencorsoactiviteiten in de 
twee plaatsen maken beide ver-
enigingen sinds jaar en dag ge-
bruik van elkaars kwaliteiten. 
Samen een avondvullend pro-
gramma verzorgen was er echter 
nog nooit van gekomen. 

Harmonie St. Michaël neemt het 
eerste deel van het concert voor 
haar rekening en daarna is het de 

beurt aan Triple B, de big band 
van KNA.
Een bijzondere kruisbestuiving  
tussen de Bennebroekse big 
band en de Heemsteedse Harmo-
nie zal zaterdagavond ook voor 
het eerst te beluisteren zijn. 
Een avond  die de luisteraar mu-
zikaal meeneemt door het lucht-
ruim, van fantasieoorden via de 
Pacific naar Amerika. Kortom zo-
wel de liefhebber van harmonie-
muziek als die van de lichte jazz 
komen aan hun trekken. 

Het concert start om 20.00 uur 
en vindt plaats in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan 18 in Heemste-
de. De zaal opent om 19.45 uur en 
de entree bedraagt €7,50.

De uitzending is te zien bij NPO2 
en begint 20.25 uur.

Kees Prins is als acteur onder 
meer bekend van Jiskefet, Over-
spel en Bij ons in de Jordaan. Hij 
is nieuwsgierig naar de geschie-
denis van de katholieke encla-
ve Heemstede waar hij opgroei-
de. Ook wil hij weten of er meer 
artistieke lijnen in zijn familie te 
vinden zijn, kunstenaars met wie 
hij een verwantschap kan voe-
len. Bovenal zou hij echte vrijbui-
ters onder zijn voorouders willen 
vinden, mensen die echt gelééfd 
hebben. Het levert Kees mooie 
verhalen op.

Ook over de liefde vindt hij mooie 
geschiedenis. Zijn broer laat hem 
een pas ontdekte liefdesbrief van 
zijn ouders van vóór hun huwe-
lijk lezen en eeuwen daarvoor 
liet een verre voorvader vastleg-
gen dat hij echt met de vrouw bij 
wie hij een kind had verwekt zou 
trouwen als hij terug zou komen 

van zijn zeereis. Ware liefde heeft 
altijd bestaan.

Verborgen verleden, waarin be-
kende Nederlanders, op zoek 
gaan naar hun familiegeschie-
denis, wordt sinds 2010 door de 
NTR uitgezonden en is gebaseerd 

op het Britse format Who do you 
think you are? Onder meer wordt 
gebruik gemaakt van de experti-
se van CBG | Centrum voor fami-
liegeschiedenis en de Nederland-
se archieven en historische cen-
tra. Zie ook:
www.verborgenverleden.nl.

Foto: Renata Jansen Fotografie

Iedereen vrolijk tijdens Heemstede Sportdag
Heemstede - Maandag 8 okto-
ber was de jaarlijkse Heemstede 
Sportdag. Wederom een groot 
succes, bijna 500 kinderen uit 
groep 7 en 8 hebben een zeer 
leuke en sportieve dag gehad. 
Dit jaar deden er acht basisscho-
len uit Heemstede mee. Dit wa-
ren de Voorwegschool, de Molen-
werf, de Ark, de Evenaar, de Ica-
rus, de Nicolaas Beetsschool, de 
Crayenesterschool en de Prinses 
Beatrixschool. 
Maar liefst 25 verenigingen uit 
Heemstede en omgeving gaven 
die dag de verschillende sport-
clinics. Sportpark Groenendaal 
is deze dag intensief gebruik, de 
sportvelden, de zalen, het zwem-
bad en natuurlijk ook de kantine. 
De kinderen waren overal te vin-
den. 

Ontdek nieuwe sporten
De sportdag wordt gegeven om 
kinderen extra te laten bewegen 
en te laten zien hoe leuk dat is, 
in een groep of individueel. Maar 
daarnaast worden de clinics ge-
presenteerd om kinderen kennis 
laten maken met verschillende 
sporten. Ze komen in aanraking 
met relatief onbekendere spor-
ten. Bijvoorbeeld roeien, slagbal 
of boogschieten. 

Samen sporten en genieten
De Sportdag werd geopend door 
burgemeester Astrid Nienhuis en 
wethouder Sjaak Struijf. De kinde-
ren hadden van tevoren een aan-
tal vragen bedacht voor de bur-
gemeester en wethouder en die 

werden tijdens de opening ge-
steld. De kinderen deden een ge-
zamenlijke warming-up en daar-
na begonnen ze fanatiek aan de 
clinics. In de pauze kon iedereen 
even bijkomen om in de middags 
nog even te knallen bij de ande-
re clinics. De dag werd samen af-
gesloten en er kwam een groot 
applaus voor alle kinderen hun 
inzet en ze kregen allemaal een 
leuk presentje.

SportSupport
De sportdag wordt elk jaar in op-
dracht van Gemeente Heemste-
de georganiseerd door SportSup-
port.

Beeld: Renata Jansen Fotografie

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

 

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

Oma’s
traditionele 

gehakt-
ballen

 4 halen
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 153, dit huis-
nummer geldt eigenlijk voor 
het hele station, dus ook voor 
de inpandige winkeltjes. We 
gaan verder met de oostkant 
van het station richting Heren-
weg en beginnen met Bloemen-
winkel Kirsten, die aan de oost-
kant van het station zit. Hoewel 
de bloemenwinkel al heel lang 
in het station zit, is het niet al-
tijd de huidige locatie geweest. 
Vanaf 1 augustus 1963 is er de 
bloemenkiosk, maar zonder
vaste plek, opgericht door Ton 
‘Oop’ Scheelings senior. Zo-
wel binnen als buiten werden 
er bloemen verkocht. Vanaf de-
cember 1967 kwam er een vas-
te kiosk binnen het station. De 
huidige locatie werd in 1986 be-
trokken, maar toen zaten de ra-
men er nog niet in en was de 
situatie als op de toenfoto uit 
Het Utrechts Archief (HUA) van 
1965. In 1999 kwamen de ra-
men er in (opening 5 april
van dat jaar) + een stuk uitbrei-
ding van de bloemenzaak. In
het jaar 2018 zit ‘Kirsten’ er al 55 
jaar.

Bronnen: Krantenviewer NHA, 
‘Het spoor van toen’ van Gertjan 
Stamer in de Heemsteder (2012) 
en website: www.stationhad.nl.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 28 september 2018. 
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 

zijn we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (18)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 14 oktober, 10u. Ds. R. 
van den Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 11 oktober,
9.00u, Eucharistieviering.

Past. R. Verhaegh.

Zondag 14 oktober, 10u.
Eucharistieviering. Bavokoor. 

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 14 oktober, 10u.
 Ds. A. Christ.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 14 oktober 10.00 uur

Spreker: dhr. Peter de Jong.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 14 oktober, 10u.
Oude Kerk: Taiz -viering, 

ds. A. Molendijk, 
m.m.v. de cantorij.

 
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 14 oktober, 10u.:
ds. Jolien Nak.

Dienst van Schrift en Tafel.

M.m.v. het koor Odyssee,
o.l.v. Addy Alberts.

www.pkntrefpunt.nl
GEEN KRANT? 0251-674433

Regio - Oktober 
is chipmaand bij Dierente-
huis Kennemerland. Je huis-
dier kan dan voor slechts 10 
euro in het asiel gechipt wor-
den. Een verdwaald dier met 
een chip komt meestal weer 
snel bij de eigenaar terecht. 
Natuurlijk moet de registratie 
dan wel in orde zijn.

Bijna dagelijks worden er 
zwerfdieren bij ons binnen 
gebracht. Wanneer deze von-
delingen voorzien zijn van 
een identifi catiechip is het 
terugvinden van het baas-
je vaak heel eenvoudig. Per 1 
april 2013 is er een chip ver-
plichting voor alle honden die 
na die datum geboren zijn. 
Wij er voorstander van dat
alle huisdieren gechipt wor-
den. Zo kunnen honden, kat-
ten en konijnen in geval van 
vermissing weer snel her-
enigd worden met hun eige-
naar.

Maar ook dieren die al 
lange tijd vermist zijn 
hebben met een chip 
een grote kans om te-

rug gevonden te worden. Zo-
als Swiebertje die de benen 
nam na een aantal jaren in Ita-
lië te hebben gewoond. Het 
dier vond de verhuizing te-
rug naar Nederland schijn-
baar geen goed idee. De kat 
was niet heel erg lief naar ons 
maar Swiebertje werd opeens 
poeslief toen we via zijn chip 
z’n baasje gevonden had-
den. De kat  was al een aantal 
maanden vermist. Een ande-
re kat liep al een tijdje rond bij 
het station in Haarlem. Toen 
de dierenambulance zijn chip 
had uitgelezen bleek de kat 
maar liefst anderhalf jaar ver-
mist te zijn en thuis te horen 
in IJmuiden.

Kom dus in oktober naar het 
asiel om je huisdier voordelig 
te laten chippen en registre-
ren. Wij zijn maandag t/m za-
terdag open tussen 11.00 en 
16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 

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

Chipactie

Ergernis over zwerfvuil
Heemstede - Op diverse plaatsen 
in de gemeente laten mensen af-
val achter dat natuurlijk in een af-
valbak gedeponeerd moet wor-
den of, bij het ontbreken daar-
van, meegenomen naar huis. He-

laas gebeurt dat niet altijd, blij-
kens de foto’s van Vera Brugge-
man. Ze zond ze tevens nar ge-
meente Heemstede. Ze zou heel 
graag zien dat er vanuit de ge-
meente een campagne wordt ge-
voerd waarin het milieubesef bij 
inwoners wat meer aangesterkt 
zou worden.
“En misschien meer prullenbak-
ken met een bord erbij met af-
beeldingen van het grote plastic 
soep probleem”, aldus de Heem-
steedse. Die laatste wens is al 
deels ingewilligd op de dag dat 
deze krant uitkomt: De Dag van 
de Duurzaamheid, waarop Merijn 
Tinga een inleiding verzorgt op 
college Hageveld over de plastic 
soup op de wereld.

Knutselclub 
maakt 
boekenlegger
Heemstede - Woensdag 17 okto-
ber kunnen jongens en meisjes 
weer knutselen bij WIJ Heemste-
de, Molenwerfslaan 11. Ditmaal 
wordt een boekenlegger geknut-
seld. De club duurt van 13.30 tot 
15.00 uur en het kost € 5,-. Graag 
de kinderen per keer aanmelden 
via 5483828. 

Hoe werkt Spotify?
Heemstede - Op dinsdag 16 ok-
tober, 10.00 uur is er een Open 
Inloop bij WIJ Heemstede, waar-
in SeniorWeb u vertelt over de 
muziek-app (smartphone, tablet) 
Spotify. Piet-Hein Buur verzorgt 
een lezing. De Open Inloop is gra-
tis en bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

Ida van Dril en Michiel Schreuders 
spelen ‘De Rattenvanger’ (6+)
Heemstede - Hamelen is in han-
den van de ijdele burgemeester 
Snijder. Hij belooft iedereen een 
schone stad maar dan moet je wel 
voor hem buigen en juichen. Dus 
alle mensen doen mee, want een 
schone stad wie wil dat nu niet?
Hamelen is geweldig, zolang je 
maar niet klaagt. Op een avond 
wordt er op de deur van Snijder 
geklopt. Als hij open doet staart 
hij in de ogen van duizend ratten. 
Een spannend avontuur begint!
Een magisch sprookje over moed, 
verleiding en anders durven te 
zijn. 

Je bent welkom op zondag 14 ok-
tober in De Luifel Herenweg 96 te 
Heemstede. Aanvang: 14.30 uur, 
entree: €12,50.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 023-
5483838 of op de dag van de 
voorstelling bij de kassa (vanaf 
13.45 uur). Fo
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Diploma 
zwemmen
Heemstede – Op zaterdag 6 ok-
tober behaalden de volgende 
kinderen hun zwemdiploma:

Diploma A
Constantijn Audiffred, Feije Beek-
man, Balder Braam, Bo van den 
Broeck, Victor Cateland, Jelle Ce-
vaal, Aryam Ghebrihiwet, Fitz 
Heuvelink, Roef Heuvelink, Nao-
mi Huurman, Judith Kaiser, Thij-
men Kors, Keano Koster, Tom Kos-
ter,  Jordan van der Roest,  Tabe 
Ruiter, Jolie Sagiroglu, Maighread 
Schoemaker, Julien Veenman, 
Siem van der Voort van der Kleij, 
Tjitte de Vries, Berend Vrolijk, 
Sjoerd van der Weijden, 

Diploma B
Merle Adema, Ayman Belamlih, 
Tim de Boer, Reinder Bosveld, 
Bibi Boterbloem, Antoni Bralew-
ski, Teun Brand, Bram Ettes,  Avey 
Flu, Mehmet Gezgin, Fedde van 
Giffen, Jelle van der Goot, Marley 
de Graaf, Luuk Gravemaker, Em-
ma Haringsma, Kailey Hobday, 
Quinzano Korzelius, Doris van 
der Linde, Naomi de Lint,  Owen 
Luning,  Minte Luttikhuis, Beni-
ne van der Masch Spakler, Bregje 
Molenkamp,  Jim van der Plasse, 
Yovanna Powell, Bram Renes, Evi 
de Reus, Emily van Rooijen,   Dico 
Ruiter, Thimas Ruiter, Guus van 
Sambeek,  Thiemo Schoofs,  Isa-
beau Schuller, Aukje Schulp, 
Daisy Sieben, Amelia Simion, Da-
niel Sold,  Xander Uhl, Bente Veld-
man,  Vince Verstraten, Bente 
Verwijs, Olivia Vrijland, Don Wes-
terhoven, Lotte Zonneveld

Diploma C
Feije Abma,  Dex Ariens, Jelle Bak-
ker,  Charlotte Bastiaanse, Eline 
van Bavelgem, Roos van Bemmel,  
Jelle Boonstra, Lennart den Bree-
jen, Mats Bruin, Robin Buts, Ro-
za Danner, Casper van Denderen, 
Janick Goedhard, Oubaidah el 
Harchaoui, Evy van der Heijden,  
Jasper van der Kaaij,  Laurien 
van der Kaaij, Nahla Kazius, Nout 
Kleijn Molekamp, Merel Kniep, 
Govert Kok, Linde Kuijer, Dani de 
Lange, Isabella van ader Linden, 
Evi Meuldijk, Floor Poppe, Diek 
van Renesse, Ties Roelants,  Max 
Schubart, Daan Smink, Silke Spij-
kers, Noortje Spoelder, Pleun Tus-
schenbroek,  Laurens Vervoort, 
Vivienne van Wijk, Mats Willem-
sen, Jesse Wittebol, 

Alle kinderen van harte gefelici-
teerd!!

College presenteert sluitende 
begroting met weinig nieuw beleid
Heemstede - Voor het jaar 2019 
biedt het college de gemeente-
raad een sluitende begroting aan. 
Ook voor de daaropvolgende ja-
ren zien de cijfers er gezond uit. 
Heemstede heeft een traditie van 
het voeren van een gedegen fi-
nancieel beleid met een sluiten-
de begrotingen als resultaat. 

Dat 2019 sluit met een positief 
saldo van slechts €1.000 zegt ech-
ter weinig.
De ervaring leert dat de begro-
ting zeer voorzichtig wordt opge-
steld, met meevallers gedurende 
het jaar. Daarbij komt dat de re-
servekas van de gemeente zeer 
ruim is gevuld. De reserves be-
dragen rond de 30 miljoen euro, 
inclusief voorzieningen. Aan de 
voorzieningen liggen verplichtin-
gen ten grondslag ter hoogte van 
9 miljoen euro. Hier heeft de poli-
tiek geen invloed op. Van het res-
tant van 21 miljoen is 16 miljoen 
te herleiden naar bepaalde toe-
gekende bestemmingen. Voor, 
zeg maar, ‘dagelijks gebruik’ is 5 

miljoen euro beschikbaar. Dit kan 
door het college via de raad of op 
verzoek van de raad worden toe-
gewezen aan een bepaald doel of 
project. Ook onverwachte finan-
ciële tegenvallers, bijvoorbeeld 
flinke stormschade, kan als het 
moet uit deze reserves worden 
betaald. Het vorige college reken-
de met een negatief saldo voor 
2019 van ruim €100.000. Dit blijkt 
intussen te zijn teruggebracht tot 
een positief bedrag van €1.000.
Er is weinig geld gereserveerd 
voor nieuw beleid. Het college, 
bij monde van wethouder Sjaak 
Struijf, verklaarde dit als volgt. 
“Wij hebben een groot aantal 
speerpunten benoemd zoals ver-
nieuwde democratie, energie-
transitie, identiteit van Heemste-
de, duurzaamheid, participatie, 
veiligheid en nog een aantal.” Dit 
zijn zaken die veelal worden be-
taald uit gelden die al binnen een 
van de posten van de begroting 
zijn opgenomen of gewoonweg 
weinig tot niets kosten. Participe-
rende burgers hoeven niet duur 

te zijn. In alle programma’s van 
deze begroting komt er wel iets 
van de speerpunten voorbij. Aan 
inkomsten rekenen de gemeen-
telijke rekenmeesters op een be-
drag van 54,5 miljoen euro. Dat-
zelfde bedrag wordt ook weer uit-
gegeven. Alles dat met sociale za-
ken, integratie, werk en inkomen 
te maken heeft zijn de grootver-
bruikers van de euro’s. Bijna 20 
miljoen of wel 36% van al het 
geld dat binnenkomt wordt ‘so-
ciaal’ besteed. Waarschijnlijk zal 
in 2019 het gemeentelijk aandeel 
in ENECO en Stedin worden ver-
kocht. Dit gaat de gemeente ve-
le miljoenen opleveren. Met de 
opbrengst wil het college lang-
lopende geldleningen vervroegd 
aflossen om zo de schuldenlast te 
verminderen. Het geld moet te-
vens compensatie bieden voor 
het verlies van de jaarlijkse di-
videndopbrengst. De volgende 
week zal de Heemsteder de be-
groting in detail nader toelichten.

Eric van Westerloo

Veertig jaar volksdansen in Heemstede
Een dansfeestje bij GSV
Heemstede - Het begon in het 
Oude Posthuis aan de Herenweg 
waar nu de Luifel gevestigd is. 
Daar begon Florie Bent een volks-
dansgroep in 1978. Riet Hoge-
werf, een vroegere bewoonster 
van het Juffershuis in Leijduin, 
vertelde zondag jl. hoe de groep 
iedere week oefende in het Oude 
Posthuis. 

Aanvankelijk Hollandse dansen, 
maar er was al gauw behoefte 
aan dansen in klederdracht. “We 
gingen naar Volendam, Marken, 
Spakenburg en zelfs naar Arne-
muiden in Zeeland. Daar vond je 
nog winkels die die speciale stof-
fen verkochten en de verkoop-
sters vertelden wel hoe je die kle-
ding moest maken. Zo ontstond 
de dansgroep Kaatje Pos, we tra-
den op in verzorgingshuizen en 
in de Keukenhof. Ze gingen zelfs 
naar Japan, nee, ik ging niet mee 
want ik kon niet weg, maar hoor-
de wel de verhalen van op je knie-
tjes eten en over een heel ande-
re leefwijze.” De groep ontdekte 
Russische dansen, uit Spanje, Bas-

kenland, Zuid-Jemen, Noord- en 
Zuid- Amerika, de Sirtaki uit Grie-
kenland. Ze keken hoe de chore-
ografie en muziek toegepast kon 
worden met Hollandse meiden. 
Jongens deden heel spaarzaam 
mee. Wel maakten de dames alle-
maal zelf hun klederdrachten, dat 
maakten hun optredens zo suc-
cesvol. 

Zondagmiddag vierden de volks-
danseressen hun veertigjarig 
feest met een lunch in het GSV-
gebouw waar ze oefenen en met 
een optreden waar burgemees-
ter Astrid Nienhuis kwam kijken. 
Twaalf leden trokken nog eens 
een Hollandse klederdracht aan 
en gaven een korte demonstra-
tie. Op dinsdagmiddag dansen er 
aan de Franz Schubertlaan 37 bij 
GSV nog steeds ongeveer 35 da-
mes, gemiddelde leeftijd tegen 
de zeventig, onder leiding van 
Mariëtte van Gelder heel enthou-
siast de Internationale dansen. Er 
zitten zelfs nog Kaatjes bij. 

Ton van den Brink 

Vrijwilligers Tennisvereniging HBC 
doen het op ‘de Green’
Heemstede - De eerste zondag in 
oktober is traditiegetrouw de dag 
voor de vrijwilligers van tennis-
vereniging HBC.
‘In Plaats Van Een Bloemetje’ 
wordt er al vele jaren een dag ge-
organiseerd waarin het bestuur 
van Tennisvereniging HBC de vrij-
willigers bedankt voor hun inzet 
in het afgelopen jaar. Meer dan 
120 vrijwilligers worden voor de-
ze dag uitgenodigd waar vele al-
tijd zeer graag gebruik van ma-
ken. 
Wat er op deze dag gedaan wordt 
is al jaren ‘het geheim van het be-
stuur en de commissie’ die dit or-
ganiseren. Dit jaar ging de bus-
reis richting Weesp waar er op de 
plaatselijke golfbaan 9 holes Ten-
nisGolf gespeeld werd. Dit spel is 
sinds kort geïntroduceerd op de 
Nederlandse golfbanen en ten-
nisvereniging HBC had hier de 
primeur van, door dit met een 
zo’n grote groep te spelen.
Het weer kon niet beter voor een 
zondag in oktober en alle vrijwilli-
gers vermaakten zich dan ook op-
perbest op de golfbanen met het 
spelletje Golftennis.
Het afslaan en de vervolgslagen 

werden met het tennisracket en 
tennisbal gedaan, wat voor de 
HBC leden dan ook geen pro-
bleem was. Maar op ‘de Green’ 
was het toch wat lastiger om met 
een putter en golfballetje het 
spel af te maken. Er werd daarom 
ook heel wat afgelachen door de 
vreemde capriolen van de deel-
nemers. De persoonlijke winnaar, 
Lex Zandsta, werd na afloop ge-
huldigd en kreeg de eerste be-
ker uitgereikt door de eigenaar 
van de golfbaan. Hierna vertrok 
het gezelschap weer in twee bus-

sen richting Heemstede om even 
te borrelen in het clubhuis en zich 
voor te bereiden op het buffet. 
Daar werden de punten voor de 
groepen geteld en kwam er een 
verrassend winnende groep naar 
voren die de eerste prijs en de 
eeuwige roem heeft ontvangen. 
Hierna bleef het nog lang gezel-
lig in het clubhuis waar onder lei-
ding van de zingende DJ nog vele 
leden de avond op de dansvloer 
doorbrachten en zo werd een 
mooie en gezellige bloemetjes-
dag feestelijk afgesloten.

‘Bewegen 
op muziek’
Heemstede - ‘Bewegen op mu-
ziek’ is een sportles, die op maan-
dag om 19.30 uur en op dinsdag 
om 20.00 uur wordt gegeven in 
de gymzaal van de Haemstede 
Barger Mavo. De lessen zijn op 
aerobics gebaseerd, maar zonder 
ingewikkelde pasjes, wel inten-
sief  en op gevarieerde pop mu-
ziek. Vandaar de naam ‘Bewegen 
op Muziek’. In een prettige sfeer 
wordt verantwoord aan het uit-
houdingsvermogen, kracht (van 
benen, rug, buik, billen en armen) 
en lenigheid gewerkt, waarbij de 
docenten gebruik maken van hun 
fysiotherapeutische achtergrond. 
Met een korte ontspanning wordt 
de les afgesloten. De docentes 
werken samen, zodat cursisten 
een gemiste les kunnen inhalen. 

Voor informatie kunt u telefo-
nisch contact opnemen met:
Iris Krijgsman (maandag),
tel. 06-46159242 of  
Saskia Veenhoven (dinsdag),
tel. 06-42871047.

HBC verslaat rivaal Zwanenburg
Heemstede - Het afgelopen sei-
zoen troffen beide teams elkaar 
in een klasse lager. Zowel uit als 
thuis trok HBC aan het langste 
eind. Zondag 7 oktober was het 
opnieuw HBC dat een afgeteken-
de overwinning boekte. Met 3-0 
werd de tegenstander terug naar 
Zwanenburg gestuurd.
Het was zondermeer een mooi 
weekend voor alle voetbalver-
enigingen in de omgeving. Winst 
voor RCH, HFC Heemstede en 
de Koninklijke HFC. BSM en VEW 
speelde ieder gelijk. Op de wed-
strijd van HBC waren 200 toe-
schouwers afgekomen. In aan-
vang ging de strijd redelijk gelijk 
op. HBC beschikt over meer indi-
viduele klasse. Het collectief en 
de rust in het team van coach Jas-
per Ketting valt op. Zwanenburg 
begon direct na de aftrap met 
het storen van de opbouw van 
HBC. Ploegen op dit niveau moe-
ten wel heel goed in hun vel zit-
ten om dat 90 minuten te kun-
nen volhouden. Dat lukte ook 
Zwanenburg niet en naarmate 
het duel vorderde verdween de 
scherpte uit hun spel. Veteraan 
Said Sakhsoukh moest HBC spits 
Luke Vahle het leven zuur te ma-
ken. Dat deed hij niet altijd op 
een zachtzinnige wijze. Slechts 
één gele kaart viel hem ten deel. 
Gelukkig voor hem liet scheids-
rechter Dumont hem verder on-
gemoeid. Tekenend voor de jon-

ge Vahle is dat hij zich niet laat 
provoceren. Uiteindelijk nam hij 
sportief revanche op Sakhsoukh 
door een gave voorzet af te leve-
ren waaruit Nigel Goes kon sco-
ren. In de tweedehelft nam hij het 
tweede doelpunt voor zijn reke-
ning. Zwanenburg had in het be-
gin twee doelrijpe kansen maar 
keeper Bram Vergahe pareerde 
de inzet en werd een handje ge-
holpen door Olfers op de doellijn. 
Kort voor rust had HBC pech toen 
een schot van Jesse van Loon, via 
de binnenkant van de paal, terug 
het veld in spong. 
Na de pauze trok Zwanenburg 
nog eenmaal alle registers open 
en perste er een offensief uit. HBC 

moest alle zeilen bijzetten om 
gevaarlijke en kansrijke situaties 
voor hun eigen doel te bezweren. 
Dode spelmomenten konden zo-
maar voor een omslag zorgen. 
Twee vrije trappen op de rand van 
de 16 meter leverde Zwanenburg 
echter niets op. HBC hield stand 
en trok de wedstrijd de laatste 10 
minuten weer naar zich toe. In de 
extratijd werd Jeroen de Bruijn 
gevloerd in het strafschopgebied. 
De toegekende strafschop verzil-
verde hij zelf. De 3-0 winst is een 
mooi uitgangspunt om aanstaan-
de zondag op bezoek te gaan bij 
Ouderkerk S.V.

Eric van Westerloo

KikaRow in 2019 met
Heemsteedse deelname
Heemstede  - In het voorjaar en 
de zomer van 2019 gaat het ge-
beuren! Met een estafettetocht 
van 1400 km door Nederland pro-
beren 60 roeiclubs zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor on-
derzoek door het Prinses Maxi-
ma Centrum voor kinderoncolo-
gie. De Heemsteedse roeivereni-
ging Het Spaarne doet ook mee: 
op zaterdag 13 juli 2019 vaart de 
karavaan langs, met in de spe-
ciale roeiboot ‘The Vin’ bekende 
roeiers en kinderen die van kan-
ker genezen zijn.

Tot die datum worden er op Het 
Spaarne allerlei feestelijke acti-
viteiten georganiseerd om aan-
dacht te genereren voor onder-
zoek naar de late effecten bij kin-
deren die kanker overleefd heb-
ben. Dat kan gaan om onvrucht-
baarheid, extreme vermoeidheid, 
osteoporose en hartschade.

KIkaRow Academy
Onder de naam KiKaRow Acade-
my geven allerlei deskundigen de 
komende maanden belangeloos 
een lezing op het clubhuis van 
Het Spaarne. Op donderdag 18 
oktober wordt de aftrap gegeven 
door prof.dr.ir. Koos van der Hoe-
ven, internist/oncoloog, hoofd 
van de afdeling Medische Onco-
logie van het Radboud UMC. Hij 

vertelt over de veelbelovende, 
nieuwe ontwikkelingen bij de be-
handeling van kanker. 

Na de lezing en tijdens de borrel 
erna is er volop gelegenheid voor 
het stellen van vragen.

Aanmelden
Voor deze lezing kan iedereen 
zich aanmelden (€10 per per-
soon, inclusief koffie) via kika-
row@hetspaarne.nl. Betaling ter 
plaatse aan de bar van de loods, 
Marisplein 5, Heemstede. Aan-
vang lezing: 20.00 uur.
Meer informatie over het Rondje 
Nederland vindt u op:
www.kikarow.nl.

Connie Vlasveld in de 
Heemsteedse Kunstvesper
Regio - Kijken naar kunst brengt 
je bij zinnen. Een goed kunstwerk 
‘zegt’ iets waar vaak geen woor-
den voor zijn. Het drukt iets uit 
van zin, betekenis en gaat over 
de diepere lagen van het leven. 
Daarom is het bijzonder om zo’n 
werk in een kerk tentoon te stel-
len. Dat gebeurt in de Kunstves-
pers. De eerstvolgende is op zon-
dag 14 oktober, aanvang 17.00 
uur.
Eén werk wordt omlijst door mu-
ziek, gedichten en een kort be-
zinnend woord. Dit gebeurt in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-

minaplein. Ditmaal het werk van 
Connie Vlasveld. Vlasveld is een 
veelzijdig kunstenaar: ze schil-
dert, maar maakt ook ruimtelijk 
werk en etsen. Haar werk is vaak 
figuratief, maar bijna altijd ‘met 
een twist’. Het werk in de Kunst-
vesper in de aandacht staat heet 
‘Avond’.  Vlasveld laat het verge-
zeld gaan van woorden van Bert 
Schierbeek:“Oud licht pakt de 
bomen nog een keer uit om ze 
straks in de zwarte doos van de 
nacht te stoppen”. 
De Kunstvesper duurt zo’n drie 
kwartier en is vrij toegankelijk.
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Beste inwoner,

Dit jaar twee pagina’s met 
preventietips in plaats 
van een preventiekrant. 
Een iets andere opzet dan 
voorgaande jaren. Hier 
vindt u volop tips op het 
gebied van woninginbraak, 
brandpreventie maar ook 
cybercrime, een fenomeen 
dat steeds vaker voorkomt. 
Daarnaast geven we 
aandacht aan het nieuwe 
inloop-overlastspreekuur 
waar u eens in de maand 
terecht kunt. 

Met deze tips kunt u uw 
eigen veiligheid vergroten 
en maken we samen 
Heemstede veiliger. Uit 
de veiligheidsmonitor is 
gebleken dat Heemstede 
als veilig wordt ervaren in 
vergelijking met andere 
gemeenten. Laten we samen 
zorgen dat dat zo blijft! 

Astrid Nienhuis, 
burgemeester

Veiligheidsmonitor geeft 
gunstig beeld Heemstede

 De conclusie is dat Heemstede op 
veel van deze 6 punten hoger scoort 
dan het gemiddelde beeld voor 
Nederland. Het onderzoek laat de 
volgende top 3 van buurtproblemen 
zien: te hard rijden in de straat/wijk, 
parkeerproblemen en hondenpoep. 
De resultaten van het onderzoek 
gebruikt de gemeente bij het nog op 
te stellen Integraal Veiligheidsplan 
2019-2022. 

De gemeente is al aan de slag 
gegaan met de drie buurtproblemen, 
onder andere voor overlast van 
hondenpoep. Zowel via de media 
als op straat is hiervoor aandacht 
gevraagd met de campagne “Operatie 
Schone schoenen”. Daarnaast blijven 
we communicatief inzetten op 
woninginbraken en andere specifieke 
veiligheidsproblemen in uw buurt. De 
tekstkar, die samen met de gemeenten 
Bloemendaal en Zandvoort is 

aangeschaft, is hier een voorbeeld van.
Dit jaar zijn in het onderzoek ook 
vragen gesteld over de gemeentelijke 
toezichthouders van bureau 
Handhaving en het 3D-aangifteloket 
van de politie. Uit de antwoorden 
blijkt dat minder dan de helft van 
de ondervraagden weet dat er 
een 3D-aangifteloket is en 1 op 
de 5 inwoners niet weet dat er 
gemeentelijke toezichthouders zijn. Wij 
verwijzen u graag naar het artikel op 
deze pagina over de toezichhouders 
van de gemeente. 

Wilt u meer weten over 
dit onderzoek? 
Kijk dan op www.heemstede.nl. Het 
onderzoeksrapport is ook in te zien in 
de publiekshal van het gemeentehuis 
tijdens openingstijden. 
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Neem dan contact op met Dick 
Nieuweboer via (023) 548 57 45.

Buurtpreventie HeemstedeApp
HeemstedeApp is een buurtpreventienetwerk in Heemstede via 
WhatsApp en social media. Het is een burgerinitiatief met medewerking 
van de politie en de gemeente Heemstede. 

Met HeemstedeApp dragen 
inwoners bij aan:
- Veiligere wijken in Heemstede
- Alertheid verhogen in de wijk
- Signaleren en melden van verdachte situaties
- Samen een oogje in het zeil houden
- Plannen van verdachte personen verstoren
- Voorkomen van inbraak en diefstal
- Hulp bij medische noodsituaties 

Al 3000 inwoners doen mee. U toch ook? 
Ga naar www.heemstedeapp.nl/aanmelden. De HeemstedeApp is 
daarnaast op zoek naar wijkbeheerders en naar een centraal beheerder. 
Kijk voor meer informatie op heemstedeapp.nl bij uitleg.

De gemeente Heemstede heeft in 2017 een veiligheidsonderzoek 
laten uitvoeren onder haar inwoners; de veiligheidsmonitor. Er is 
een steekproef uit de basisregistratie personen getrokken. Het 
onderzoek laat zien hoe de gemiddelde inwoner de leefbaarheid 
en veiligheid ervaart in Heemstede, maar ook in hun eigen wijk of 
straat. De resultaten zijn vergeleken met de eerdere resultaten van 
het veiligheidsonderzoek uit 2014 en met regionale en landelijke 
gemiddelden. De onderzoeksthema’s in 2017 waren: leefbaarheid, 
overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachto�erschap, politie en 
burger en preventie.

BOA’s: de gastheren van de 
gemeente Heemstede en 
Bloemendaal
In Heemstede en Bloemendaal werken 
meerdere BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren), oftewel 
toezichthouders, sinds 2018 samen. 
De BOA’s vormen de ogen en oren 
van de gemeente en de politie. Ze zijn 
het aanspreekpunt voor inwoners en 
voor ondernemers. Ze houden onder 
andere toezicht op gemeentelijke 
regels, zwerfvuil, uitstalling van 
reclame, fietswrakken bij het station, 

opruimplicht van hondenpoep en 
aanlijngebod, parkeerovertredingen 
en afvalstoffenverordening. De BOA’s 
zijn gesprekspartner en bieden 
dienstverlening. 
Hebt u vragen, meldingen en/of 
klachten over de leefomgeving van 
de gemeente? Spreek de BOA’s aan op 
straat, bel naar 14 023, app naar 
06 10 98 76 87 of geef uw melding 
door via heemstede.nl/meldpunt

3D-aangifteloket
Het 3D-aangifteloket is een aanvulling op de mogelijkheden om 
aangifte te doen. Bij het 3D-aangifte loket heeft u direct contact met 
een politiemedewerker via een tv-scherm. Deze politiemedewerker zit 
op een andere locatie en neemt de aangifte op zoals dat ook gebeurt 
op het bureau. Als u persoonlijk aangifte wilt doen, belt u altijd voor 
een afspraak met het algemene nummer van de politie 0900-8844. U 
kiest samen met de politiemedewerker of het 3D-aangifteloket een 
optie voor u is. Mocht dit zo zijn dan kunt u direct een afspraak maken 
voor een moment dat het u uitkomt. Deze afspraak kan 7 dagen per 
week, van 09:00 tot 22.00 uur.

Het 3D-aangifteloket is gevestigd in Plein1 aan het Julianaplein 1.

Maandelijks inloopspreekuur 
buurtbemiddeling
Maandelijks kunt u als inwoner 
van Heemstede met vragen over 
(buren)overlast terecht bij een 
inloopspreekuur. Het gaat dan 
specifiek om vragen die u niet 
direct met uw buren kan of wil 
bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, 
wijkagenten en gemeente zijn hierbij 

vertegenwoordigd. Het maandelijkse 
spreekuur vindt elke eerste 
donderdag van de maand plaats 
tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 
aan de Herenweg 96. U kunt vrij 
inlopen; aanmelding vooraf is dus 
niet nodig. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Heemstede

Veiligheid aan 
de telefoon
- Geef nooit aan iemand uw 

pinpas en/of pincode
- Stuur uw pinpas nooit op
- Ga niet in op verhalen aan 

de telefoon
- Verbreek de verbinding, 

zodat u niet in de verleiding 
komt om persoonlijke 
informatie te delen

-  Vraag om terug te bellen
- Controleer eventueel zelf 

bij de bank of zij gebeld 
hebben
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 10 brand-
veiligheidtips

Vluchten bij brand
Bij brand is snelheid geboden. Zorg dat u deuren snel en makkelijk open kunt maken van binnenuit 
en dat uw huisgenoten weten hoe ze moeten handelen bij brand. Maak een vluchtplan. 

Rookmelders
Rookmelders redden levens. Als u ligt te slapen wordt u niet wakker van de rook.
Koop een rookmelder en test deze maandelijks. 

Vlam in de pan
Gebruik bij vlam in de pan geen water. Schuif een passend deksel van u af over de pan. Zet het 
vuur en de afzuigkap uit. Laat de pan een half uurtje staan. Blijf tijdens het koken altijd in de 
keuken. 

Stekkerdozen
Op een stekkerdoos kunt u niet eindeloos apparaten aansluiten, er kan brand ontstaan door 
overbelasting. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit. 

Stand-by TV
Een oudere TV in de slaapstand is een veel voorkomende oorzaak van brand. Zet de TV uit als dat 
kan. U kunt ook een TV stand-by killer aanschaffen. 

Sigaretten
Rook nooit in bed. Zorg voor goede asbakken en gooi sigarettenpeuken niet zomaar in de 
vuilnisbak. Vraag bij aanschaf van nieuwe meubels naar de brandveiligheid van het materiaal. 

Lucifers en aanstekers
Kinderen vinden lucifers en aanstekers heel interessant. Wees daar alert op en zorg dat ze er niet 
bij kunnen. 

Koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxidegas is een sluipmoordenaar. Sluit in woningen nooit de luchtaanvoer en -afvoer af. 
Want dan komt er geen frisse lucht meer binnen en kan koolmonoxide ontstaan. Laat uw 
installaties regelmatig controleren.

Een veilige schoorsteen
Stookt u hout, gas of olie, laat de schoorsteen dan eens per jaar vegen. Een goede 
schoorsteenveger vindt u bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).

Elektrische apparaten
In het �lter van uw wasdroger blijft stof achter. Stof kan bij hoge temperaturen zorgen voor brand. 
Maak daarom het �lter van de wasdroger regelmatig schoon.
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www.brandweerkennemerland.nl

Bron : https://www.brandweer.nl

3D-aangifteloket

Via internet proberen slimme internetcriminelen toegang te 
krijgen tot uw gegevens. Hoe zorgt u dat uw gegevens beschermd 
blijven? Hier 4 simpele stappen. 

1. Installeer direct updates
Installeer altijd direct alle software- en app-updates op uw computer, 
tablet en mobiele telefoon. Updates bevatten vaak beveiligingsupdates 
die gegevens beter beschermen. 

2. Leer foute links herkennen
Een nepmail met een foute link erin is een veelgebruikte manier op uw 
gegevens te ontfutselen. Als u iets niet herkent of vertrouwt, klik dan niet 
op linkjes en bijlage. Zo snijdt u interne criminele fl ink de pas af. 

3. Maak regelmatig een back-up
Als uw computer besmet raakt met een virus kunt u foto’s, video’s en alle 
andere bestanden op uw computer kwijtraken. Maak een back-up of zorg 
voor een kopie. Vergeet ook de bestanden op uw mobiele telefoon en 
tablet niet.

4. Gebruik sterke wachtwoorden
Die zijn moeilijk te raden en moeilijk te kraken. En gebruik ook 
verschillende wachtwoorden voor meerdere accounts.

Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl

4 simpele stappen om 
u te beschermen tegen 
internetcriminelen

Het komt voor dat huisnummers 
niet leesbaar of overwoekerd zijn 
door klimplanten. Hierdoor kunnen 
de hulpdiensten soms moeilijk het 
huisnummer vinden en daarmee 
kostbare tijd verliezen. Daarnaast 
weten veel mensen niet dat iedereen 

in Nederland verplicht is ervoor te 
zorgen dat het huisnummer vanaf 
de openbare weg duidelijk leesbaar 
is. U bent dus zelf verantwoordelijk 
voor het aanbrengen, onderhouden 
en goed zichtbaar houden van uw 
huisnummer.

Laat uw huisnummer zien
Kunnen de hulpdiensten uw huis in noodgevallen vinden? 
Is uw huisnummer leesbaar en goed zichtbaar vanaf de openbare weg? 

Zoals in de veiligheidsmonitor aangegeven zet de gemeente Heemstede in 
op woninginbraken. Hierbij tips voor in en om uw huis:
- Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
- Sluit altijd uw ramen en doe de deuren op slot als u (even) het huis uit gaat. 

Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. 
 Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.
- Leg kostbare apparatuur (laptop, tablet, mobiel) uit het zicht.
- Bewaar niet te veel contact geld in huis.
- Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten 
 als u voor langere tijd weg bent.
- Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, 
 zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
- Woon je in een studentenhuis? Doe dan ook altijd je kamerdeur op slot 
 als je (even) naar buiten gaat. Neem zoveel mogelijk waardevolle spullen 
 mee als je langere tijd weggaat.
- Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen 

geheime plaatsen.
- Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze 
 te achterhalen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand 
 op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
- Zet ladders en kliko’s weg, zodat hierop klimmen onmogelijk is.

Inbraakpreventie

Zorg ervoor dat uw huisnummer zichtbaar en leesbaar is, 
ook in het donker als elke seconde telt. 
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Unieke Koopjeshal in Heemstede
Heemstede - The Vintage Store is 
sinds kort verhuisd en maakt er in 
het nieuwe pand aan de Cruqui-
usweg 37 (één deurtje verder) 
een shopping Walhalla van.
 
Een groots opgezette meubelaf-
deling bij binnenkomst in de win-
kel. De kwaliteit van de meubels 
is van top (recycle) kwaliteit.
Naast de geselecteerde aange-
brachte banken en ander meu-
bilair weten vele grote woning-
inrichting leveranciers uit Neder-
land hun weg te vinden naar TVS.
Banken, kasten salontafels enz. 
met een lichte beschadiging die 

al dan niet door de experts van 
TVS zijn hersteld worden te koop 
aangeboden.
Dit gebeurt tegen een fractie van 
wat een nieuwe bank iets verder-
op op de meubelboulevard kost.
Alle meubelstukken kunnen bij 
de klant thuis worden afgeleverd 
door de eigen bezorgdienst.
 
De kledingafdeling is voorin gesi-
tueerd en groots opgezet.
De winterkleding die handmatig 
is geselecteerd, wordt aangebo-
den met 25% korting,
 
De winkel bestaat uit twee delen, 

in het tweede gedeelte van de 
winkel vindt u een heuse Koop-
jeshal.
Ouderwets gezellig met constant 
wisselend aanbod en wisselende 
kortingen.
In de koopjeshal is o.a. te vinden 
glas- & aardewerk, kookgerei, pla-
ten, boeken, dvd’s, cd’s, speel-
goed, wanddecoratie partijgoe-
deren en verlichting en vele par-
tij goederen.
 
The Vintage Store is nu te vinden 
op de Cruquiusweg 37 net naast 
HBC sportcomplex en de Meer-
landen.

Heemstede - Leuk hoor, al die lieve en grappi-
ge dierenfoto’s in de mail. Het ziet ernaar uit dat 
steeds meer dieren ‘iets’ met computers hebben, 
zeker de kat van Tiny Mooij die blijkbaar graag 
achter de laptop plaatsneemt. Ohnee, eróp zelfs. 
We ontvingen nog veel meer poezen en katten, 
dus dat blijft een van de favoriete huisdieren. De 
redactie vindt de foto van Tiny Mooij het aller-
leukst. Die valt dus in de prijzen, gefeliciteerd! U 
kunt bij Tuincentrum De Oosteinde uw gewon-
nen waardebon van €25 ophalen. De wedstrijd 
vond plaats in het kader van Dierendag. Het is 
natuurlijk elke dag een beetje Dierendag, voor 
huisdierenliefhebbers.

Winnaar huisdierfotowedstrijd!
‘Computerkat’ van Tiny in de prijzen

Een nieuw seizoen Cruquiusconcerten met zowel
oude bekenden alsook nieuwe gezichten
Regio - Zaterdag 13 oktober gaat 
stichting Cruquiusconcerten van 
start met het nieuwe seizoen, 
2018– 2019. Alleerst is toppianist 
Naum Grubert te gast met een 
solo-recital met prachtige werken 
van C. Franck, A. Skrjabin en L. van 
Beethoven. 

Het bestuur van Cruquiusconcer-
ten heeft voor komende seizoen, 
het 15-jarig jubileumseizoen, 
twaalf prachtige kamermuziek-
concerten samengesteld. 
De luisteraars ontmoeten nieuwe 
musici maar er komen ook musi-
ci van de afgelopen 15 jaar. Op-
nieuw verwelkomd worden het 

Osiris Trio, Daria van den Bercken, 
het Jenufa kwartet, het Navarrak-
wartet, Maria Milstein en Lenne-
ke Ruiten. 

Daarnaast komen optreden top-
pianist Naum Grubert, het meest 
veelbelovende jonge pianotrio 
Trio Rodin, een ‘estafetteconcert’ 
met cellist Joachim Eijlander & 
Friends in samenwerking met het 
Nationaal Muziekinstrumenten-
fonds, het Scaramuccia Ensemble 
met hun prachtige Barok reper-
toire, het Arcadië Trio in de prach-
tige bezetting van klarinet, cello 
en piano en de twee jonge talen-
ten Ella van Poucke (cello) en haar 

broer Nicolas (piano). Tijdens het 
jubileumconcert wordt het in op-
dracht van de CruquiusConcer-
ten gecomponeerde Cruquiuspi-
anotrio van Roel van Oosten ten 
gehore gebracht.

 Sommige concerten zijn al uit-
verkocht, bestel uw kaarten niet 
te laat. De aanvang is 20.15 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.CruquiusConcer-
ten.nl of via de kassa van schouw-
burg de Meerse, 023-5563707. De 
toegangsprijs voor alle concerten 
bedraagt €23,- (incl. pauzecon-
sumptie).
 
Op de website vindt u uitgebrei-
de informatie en daar zijn vele 
musici ook te zien en te horen. 
Alle concerten van dit seizoen 
vinden plaats in de Waterschaps-
zaal van het Cruquius Museum 
aan de Cruquiusdijk in Cruquius.

Naum Grubert.

Zilverpakhuis taxeert uw goud en zilver
Heemstede - Wist u dat de goud-
prijs op dit moment bijzonder 
hoog is? Het kan dus interessant 
zijn uw oude goud nu te verko-
pen.

Wat kan ik laten taxeren?
U kunt alles waarvan u denkt dat 
het edelmetaal is laten taxeren.
Dat kan dus gaan om gouden en 
zilveren sieraden, munten, be-
stek, tanden, horloges, baartjes, 
(antiek) zilveren voorwerpen.

Hoe gaat een taxatie in zijn
werk?
De gediplomeerd edelsmid/taxa-
teur bekijkt, test en berekent wel-
ke prijs u direct kunt ontvangen.

Voor gouden sieraden zijn dit 
meestal grams-prijzen. Voor an-
tiek zilver wordt niet alleen naar 
het gewicht gekeken, maar ook 
naar historische waarde.

Wat gebeurt er met deze oude
sieraden?
Edelsmid Knol smelt deze om tot 
plaat en draad, waarna er weer 
nieuwe sieraden van gemaakt 
kunnen worden; goud blijft im-
mers goud.

Wel leuk om te bedenken dat er 
van een versleten ring, gebro-
ken armband of een oude ketting 
weer iets nieuws gemaakt kan 
worden en het metaal dat soms 

al wel 100 jaar geleden werd ge-
dolven zo weer een nieuw leven 
krijgt.

De taxatie is altijd gratis en vrij-
blijvend. U hoeft dus niets te be-
talen en bent ook niets verplicht.
Na de waardebepaling kunt u dus 
zelf zeggen of u wel of niet wilt 
verkopen of er nog over wilt den-
ken.

Ook nieuwsgierig naar de historie 
en waarde van uw objecten?
U bent zaterdag 13 oktober van 
10.00 tot 17.00 uur van harte wel-
kom bij Sfeervol bijzonder/mooi, 
Jan Miense Molenaerplein 8 te 
Heemstede. 

Je merkt dat het steeds drukker wordt in het verkeer op de weg 
en in de steden. Er is veel vrachtverkeer en dat kan ook niet an-
ders, want de winkels dienen bevoorraad te worden. Ook in 
Heemstede. En dat vereist nog wel wat rijvaardigheidskunsten 
van de chauffeur in menig stad of gemeente, omdat het allemaal 
zo nauw en smal is. Zo ook een keer op een ochtend in Amster-
dam. Daar stond een grote vrachtwagen van een kledingwaren-
huis, die iedere dag met moeite daar kan komen. De chauffeur 
was net iets te ver van de goederenlift en reed naar achteren. Hij 
zag daarbij een bestelauto die ook voor het laden en lossen daar 
geparkeerd stond, compleet over het hoofd. Een klap was het 
gevolg en de bestuurder van de bestelauto kwam daardoor 
volledig over de rooie uit de winkel daarnaast rennen.

De vrachtwagenchauffeur, een grote rasechte Amsterdammer, 
stapte rustig uit en nam kauwgum kauwend de situatie in ogen-
schouw. “Hij heeft een zoentje gehad”, zei de vrachtwagen-
chauffeur droog terwijl hij herkauwend de blikschade bekeek. 
Amsterdamse humor. Nou, het was inderdaad een behoorlijke 
smakkerd. De bestuurder van de bestelauto kon deze humor ab-
soluut niet waarderen en bleef maar razen en tieren. De filiaal- 
leider van het warenhuis, die bezig was een retourrolrek naar 
buiten te rijden vol afgeprijsde lingerie van het type ‘geen 
enkele functionaliteit’, kwam ook op het tumult af. Hij wist de 
boel uiteindelijk te sussen. Even later werden de verzekerings-
papieren ingevuld onder het genot van een kop koffie. De 
bestuurder van de bestelbus kreeg voor de schrik een kortings-
bon van het warenhuis van 10 procent aangeboden, geldig in 
de opruimingsperiode die al een week voorbij was. Daarvan lig 
je pas echt in een deuk.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Zoentje

Ali Baba en de 40 rovers bij Paschalis Baylon
Heemstede - In het laatste, zon-
nige weekend van september 
vierde scouting St Paschalis Bay-
lon uit Heemstede het 85-jarig ju-
bileum. Het weekend werd volle-
dig in Arabische stijl gevierd, met 
als thema Ali Baba en de 40 ro-
vers. 

Het jubileum werd gevierd op het 
Naaldenveld in Bentveld, waar 
leden door een versierde toe-
gangspoort met Arabische koe-
pels het kampterrein met 1001 

lichtjes betraden. Om uiteinde-
lijk de schat samen met Ali Ba-
ba te bemachtigen moesten de 
70 leden, samen met broertjes, 
zussen en ouders, diverse spel-
len doen. De dag begon met het 
maken van een eigen zeilboot-
je, het overvaren van een woeste 
zee en het ontsnappen aan de ro-
vers. ‘s Middags moesten de her-
senen flink kraken, door uit 8 es-
cape rooms vol lastige raadsels 
en puzzels te ontsnappen. De 
Arabische barbecue, voor ruim 
115 leden, viel die avond dan ook 
goed in de smaak! De schat kon 
later in de avond uiteindelijk wor-
den veroverd, na een spannend 
sluipspel in het donker waarbij er 
opnieuw rovers moesten worden 
ontweken.
Het jubileumweekend werd 
de volgende ochtend afge-
sloten met een gezellig ont-
bijt en een laatste spel om sa-

men een groot jubileum tapijt 
te maken voor St. Paschalis Bay-
lon. Het weekend is volledig ge-
organiseerd en vol plezier uitge-

voerd door het bestuur en de lei-
ding. Naar nieuwe, enthousias-
te uitbreiding voor het leiding- 
team wordt gezocht! 

Verstild klankconcert in Oude Kerk Heemstede
Heemstede - Op donderdag-
avond 11 oktober a.s. vindt van 
20.00 tot 21.30 uur in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein een 
meditatief klankconcert plaats 
gelardeerd met poëtische inspi-
raties uit de Christelijke traditie.
De Heemsteedse Muziekthera-
peute Yvonne ten Brink biedt, 
aan een ieder die de “drukte  van 
alle dag” even achter zich wil la-

ten, een welkome oase van rust 
en verstilling. Yvonne ten Brink: 
“even helemaal tot jezelf te ko-
men, wie heeft er geen behoef-
te aan. In mijn praktijk als mu-
ziektherapeute ervaar ik dagelijks 
hoe helend harmonieuze klanken 
en muziek voor ons kunnen zijn. 
Zo zag ik velen hierdoor herstel-
len van een burn-out. Maar zover 
hoeven we het niet te laten ko-

men. Als we regelmatig de stilte 
zoeken en ons laven aan de he-
lende werking van een liefdevol 
“klankbad” kunnen we de stress 
op een eenvoudige manier ba-
lanceren. Even geen invulling via 
“de mind” maar een balsem voor 
het hart en de ziel.” Het klankcon-
cert wordt aangeboden door de 
PKN Heemstede en is voor een ie-
der vrij toegankelijk.

Vrouwen van Nu
Heemstede - De Eye Care Foun-
dation in Nepal bestaat dit jaar 25 
jaar. Deze organisatie werd op-
gericht door een Haarlemse oog-
arts en verricht prachtig werk. Op 
woensdagmiddag 17 oktober ko-
men twee dames die bij de vie-
ring van dit jubileum aanwezig 
waren, verslag doen van het werk 
en de festiviteiten van dit goede 
doel. Vrouwen van NU nodigt be-
langstellenden uit bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96, aanvang 
14.00 uur. Gasten zijn welkom en 
betalen €2,50 Info: 023-5282340. Muziek op Maandag met 

het Spaarne Kwartet
Heemstede - Maandag 15 okto-
ber is er ‘Muziek op Maandag’. Dit 
keer speelt voor u het Spaarne 
Kwartet herkenbare nummers uit 
de tweede helft van de muziek-
geschiedenis van de vorige eeuw.
Muziek op Maandag vindt plaats 
op Plein1 in de ruimte van ont-
moetingscentrum Dreefhart op 
de begane grond (Plein geel). 

U bent welkom vanaf 13.45 uur.
Kosten: €2,50 voor koffie of thee.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Sandra Bouwmans op 
0620268794.

Muziek op Maandag is een initia-
tief van Kennemerhart en wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Rabobank stimuleringsfonds.

Peuter & 
Kleuterpret

Heemstede - Zondag 21 ok-
tober is er Peuter & Kleuter-
pret met het thema: Grrrrie-
zelen! Samen kijken de kin-
deren naar het verhaal van 
de lieve heks. Er wordt een 
(beetje) spannend verhaal 
voorgelezen en de kinderen 
maken een monster van klei. 
Ook weer een grrriezelig lek-
kere pannenkoek! Entree: 
€6,. Ouders/begeleiders gra-
tis. Tijd: 11.00-12.30 uur, de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven:
plexat@wijheemstede.nl.





11 oktober
  Film&diner ‘Doof kind’, 16u. 
Kosten: 18,-. Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
tel. 5483828. 

  Verstild klankconcert in Oude 
Kerk. Locatie: Oude Kerk, Wil-
helminaplein, Heemstede. Tijd: 
20.00 tot 21.30 uur. Entree: vrije 
toegang.

18 oktober
  Lezing ‘Frans Hals en de Moder-
nen’, 20u. Entree: 12,50. Heren-
weg 96 Heemstede. Reserve-
ren kan via www.wijheemste-
de.nl of 5483828.

12 oktober 
  Georgisch muziekgezelschap 
Dzmano zingt prachtige tradi-
tionele liederen over natuur, 
strijd en liefde. Locatie: Huis te 
Bennebroek. Aanvang: 19.30 
uur. Kaarten à 15 euro (incl. 
consumptie) via Sophia Pres-
burg via sophia.presburg@
gmail.com of 06 - 4187 0373.

12 en 13 oktober 
  IVN organiseert twee natuur-
werkdagen, samen met de ge-
meente Heemstede om es-
doorns te knippen en te za-
gen voor vrijwilligers in wan-
delbos Groenendaal. Werkkle-
ding, laarzen en koffie/thee 
zelf meenemen. Verzamelen 
voor vrijdag 12 oktober is om 
9.00 uur op de grote parkeer-
plaats van restaurant Groe-
nendaal. En verzamelen op za-
terdag 13 oktober is om 9.30 
uur op dezelfde parkeerplaats. 
Tot 15.00 uur. Aanmelden via: 
marcmargriet@hetnet.nl.  

13 oktober
  Moord in de coulissen, stuk 
van Toneelgroep Vondel. In de 
Luifel, Herenweg 96, 20.15u. 
Kaarten: www.toneelgroep-
vondelhaarlem.nl.

  Dubbelconcert KNA Benne-
broek en Harmonie St Michaël, 
Pinksterkerk (Camplaan 18, 
Heemstede). Zaal open 19.45 
u. en entree: €7,50.

  Drie activiteiten bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 10.30u: Maike van Heus-
den over ‘De Lumies, Op zoek 
naar avontuur’, 13.30u Barba-
ra Barend en Marlies van Cleeff 
signeren ‘Dromen van succes’ 
en 15u: juffen Tineke en So-
fie, die ‘de Basisschoolbundel’ 
schreven. Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

  Toppianist Naum Grubert in 
Cruquius Museum, Cruquius. 
20.15u. Kaarten à 23,- verkrijg-
baar via www.cruquiusconcer-
ten.nl of via de kassa De Meer-
se, Hoofddorp: 023-5563707. 

27 oktober
  Open Huis Brandweer Heem-
stede voor mensen die bij de 
brandweer willen, Nijverheids-
weg 42, Heemstede. 10-17u. 

14 oktober
  Jubileumconcert vrouwen-
koor Elisabeth Bas, Doops-

▲

gezinde Kerk Haarlem, Fran-
kestraat 24. 15u. Kaarten: 
www.elisabeth-bas.nl en via 
koorleden.

  Kofferbakmarkt, Dorpsweide 
Wijk aan Zee. 8-16u. Info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl.

  ‘De Rattenvangers’ voor 6+, 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 14.30u. 12,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl of 
023-5483838 of a/d zaal.

  Kunstversper, Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelminaplein. 
17u. Ditmaal een kunstwerk 
van Connie Vlasveld. Gratis toe-
gang.

21 oktober
  Theeconcert in de Oude Kerk 
Heemstede, 15u. Toegang vrij, 
met deurcollecte. Na afloop 
thee, koffie en gebak in de ach-
tergelegen Pauwehof.

  Peuter & Kleuterpret bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede, 11-12.30u. €6,- en-
tree v kinderen. Aanmelden: 
plexat@wijheemstede.nl. Pin-
nen niet mogelijk.

28 oktober
  10.000-stappen wandeling. 
Start 10u. vanaf de achterkant 
van station Heemstede-Aer-
denhout.

  Heemstede Loop, va 10u div af-
standen, start op de parkeer-
plaats van SportPlaza, Sport-
parkaan, Heemstede. Inschrij-
ven: www.heemstedeloop.nl.

15 oktober
  Muziek op Maandag met Spaar-
ne Kwartet, Plein1, Julianaplein 
1 Heemstede. Va 13.45u. En-
tree:  €2,50 voor koffie/thee.

16 oktober
  Lezing Spotify bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. Opgeven kan via: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

17 oktober
  Vrouwen van Nu presenteert 
infomiddag over Eye Care 
Foundation Nepal. 14u. He-
renweg 96, Heemstede (WIJ 
Heemstede), entree: €2,50, le-
den gratis toegang. 

  Film ‘Three billboards outside 
Ebbing (2017)’, bij WIJ Heem-
stede, 20u. Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: €7,-. Reser-
veren kan via: www.wijheem-
stede.nl of 5483828.

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11. 13.30-15u. 
Deelname: €5,-. Aanmelden:  
5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.
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Wereldwinkel 40 jaar eerlijke handel
‘Sjaal met een verhaal’ is zo’n mooi voorbeeld
Heemstede - Met de presenta-
tie van Fair Trade uit Nepal, hoe 
werkt eerlijke handel, vierde de 
Wereldwinkel Heemstede aan de 
Raadhuisstraat 29 haar veertigja-
rig bestaan. Vijfentwintig vrijwil-
ligers, allemaal dames en waar-
om eigenlijk geen heren,  bijeen 
in restaurant de Vogelensangh in 
Vogelenzang, aan de koffie met 
gebak, kregen afgelopen maan-
dag een staaltje ontwikkelings-
hulp te zien en te horen van heel 
dichtbij. 

Het verhaal van Inge Hoogeste-
ger die op vakantie in Nepal wat 
cadeautjes meenam voor familie 
en collega’s op het werk. Het en-
thousiasme over deze producten 
verbaasde haar zo dat ze er wat 
verder over nadacht, een jaartje 
vrij nam om Nepal en Thailand te 
bezoeken en de verzamelde pro-
ducten ging verkopen op eve-
nementen en kerstmarkten. Ze 
nam ontslag en begon werk voor 
vrouwen in Nepal te creëren. Zij-
den sjaals vervilten, dus bewer-
ken met wol, water en zeep. In-
middels heeft een groot aantal 
vrouwen een inkomen dat bij-
draagt aan de verbetering van 
hun leven en hun kinderen. Inge 
wist op indringende manier met 
dia’s de productie van de sjaals te 
laten zien. Zij liet tevens zien hoe 
je met andere technieken leuke 

producten kunt maken in de ca-
deausfeer die nu allemaal bij de 
Wereldwinkel te koop zijn. Van 
voorjaarsmusjes tot kerstartike-
len. Dat laatste gaf in Nepal wel 
wat hilariteit, want je moet eerst 
wel proberen uit te leggen wat 
je met kerst bedoelt en de sfeer 
die artikelen moeten uitstralen, 
kan overbrengen. Voor u de uit-
daging om te kijken of de We-
reldwinkel ook hier geslaagd is. 
Want is de ‘sjaal met een verhaal’ 
iets heel apart met die prachtige 

kleuren die zo kenmerkend voor 
Azië zijn en het soms koude en 
mistige Holland wat vrolijker ma-
ken, zo zijn er in de Wereldwinkel 
nog heel veel artikelen met een 
verhaal te vinden, maar je moet 
het wel zien! Textiel, serviesgoed, 
lampen, huishoud, cadeaus, mo-
de, speelgoed en koffie, thee, veel 
kruiden, kijk je ogen maar uit!

Het bestuur, Coby, Marja, Joke, 
Claudia, Dolida en Trix zijn trots 
op hun vijfentwintig vrijwilligers 

die de inkoop, verkoop en ad-
ministratie doen met liefde voor 
hun winkel waar Fair Trade, eerlij-
ke handel, meehelpt aan de ont-
wikkeling van vele landen, op 
een wijze die direct terechtkomt 
bij de bewoners en niet op de 
nieuwe stoel van de directeur. Zij 
schonken dan ook duizend euro 
aan het scholenproject dat mee-
loopt met die ‘sjaals met een ver-
haal’ en dat voelt goed.

Ton van  den Brink 

Inge Hoogesteger -rechts- ontvangt 1000 euro van Claudia Gerlach (Wereldwinkel).

Plein 1 nu officieel open
Maak kennis met een multifunctioneel centrum
Heemstede - Je bent nog geen 
minuut binnen of je voelt en ziet 
het al. In Plein1 wordt samenge-
werkt. Er wordt vriendelijk ge-
vraagd of je de weg wilt weten 
naar een bepaalde organisatie 
of je je jas kwijt wilt. Dienstbaar 
zijn, het klinkt ouderwets, maar 
het werkt. Je proeft gewoon een 
prettige sfeer. Allemaal in een 
monumentaal gebouw dat ooit 
een lagere school was, maar nu 
de Hogeschool van de Samen-
werking in Heemstede is gewor-
den. Een topprestatie van be-
stuurlijk Heemstede, want reken 
dat dit bestuurskracht heeft ge-
kost van de politiek. Alle lof voor 
de aanpak van oud-wethouder 
Christa Kuiper van het CDA die 
ooit de vraag kreeg waar de nieu-
we bibliotheek gehuisvest kon 
worden. Het resultaat was dat die 
kon blijven, maar dat er een grote 
verbouwing moest plaatsvinden, 
omdat diverse organisaties en in-
stellingen erbij kwamen. Vrijdag 
5 oktober vond de officiële ope-
ning plaats.

Maatschappelijk 
verzamelgebouw
Samen met Hoofd Welzijn Heem-
stede, Silvana Hoogland, werd in-
vulling gegeven aan maatschap-
pelijke functies met als eerste het 
digitale aangiftebureau van de 
politie en de bibliotheek die, zij 
het soms moeizaam tijdens de 
verbouwing, toch bleef functio-
neren. Kennemerhart heeft nu 
meerdere ruimtes in Plein 1 als 
ontmoetingscentrum voor oude-
renzorg, waar vrijwilligers met af-
fectie voor ouderen en ouderen-
zorg, zich inzetten als gastvrouw- 
of heer  bij activiteiten en evene-
menten. Sandra Bouwman geeft 
hier professionele leiding aan. 
RIBW, begeleid wonen, Roads is 
werkzaam op het gebied van so-
ciale- en arbeidsre-integratie voor 

mensen met lichte tot zware psy-
chiatrische problematiek of ver-
slavingsachtergrond. Drive heeft 
op de begane grond een ‘winkel’ 
waar mensen geïnspireerd wor-
den om gezond te leven en de vi-
taliteit willen verhogen als onder-
deel van de Zorgspecialist. WIJ 
Heemstede, houdt er kantoor als 
professionele welzijnsinstelling 
voor alle generaties, Zij was het 
vroegere Welzijn Ouderen aan 
de Lieven de Keylaan. De Kinder-
opvang Op Stoom draait al hele-
maal op stoom en heeft de speel-
toestellen buiten al goed uitge-
probeerd. Ook ouders en bezoe-
kers genieten hier van het bui-
tenleven. Wachten is nog op het 
opengaan van het restaurant die 
zonder keuken niet kan draaien, 
maar die is onderweg. Een span-
nende dag voor beheerder Ca-
roline Kloppenburg. Christa Kui-

per bedankte iedereen die bijge-
dragen had aan de realisatie van 
dit maatschappelijke verzamel-
gebouw dat van iedere bezoe-
ker een schoonheidsprijs kreeg. 
De mooiste prijs is toch de wij-
ze waarop de organisaties die er 
nu werken, elkaar gevonden heb-
ben, elkaar ontdekken, inspire-
ren, aanvullen, een klimaat schep-
pen waarin cliënten en bezoekers 
zich thuis voelen. PVDA-wethou-
der Sjaak Struijf gaf alle eer aan 
de vorige wethouder Christa Kui-
per voor haar bestuurlijke aanpak 
en nam graag de verantwoording 
over. Samen poogden zij als ope-
ningsceremonie met een smart-
phone een QR-code bij de voor-
deur te scannen, een code die 
de geschiedenis van het gebouw 
digitaal vertelt.

Ton van den Brink 

Taalcoaches 
gezocht
Heemstede - Stichting Taal-
coaches Zuid-Kennemer-
land is op zoek naar taalcoa-
ches. Een taalcoach is een 
vrijwilliger, die vluchtelin-
gen en statushouders helpt 
met het leren van de Neder-
landse taal en cultuur. De 
statushouder volgt in de re-
gel gedurende drie dagde-
len onderwijs op een taalin-
stituut. De taalcoach is dus 
vooral een extra steuntje in 
de rug voor de mensen. De 
Stichting legt contact tus-
sen een statushouder en 
een taalcoach en onder-
steunt de coach met raad en 
daad. Het is belangrijk dat u 
minimaal een uur per week 
beschikbaar bent, meer 
mag natuurlijk ook. Verde-
re informatie kunt u vin-
den op: www.taalcoaches- 
zuidkennemerland.nl.
Wilt u zich beschikbaar stel-
len, neemt u dan contact op 
met de coördinator van de 
Stichting Taalcoaches Zuid-
Kennemerland, Clara Wit-
top Koning (06-8150 0886). 
Aanmelden via de website 
kan ook.

PvdA zoekt knelpunten
Heemstede - Op 20 maart 2019 
zijn er verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land. Dan stemt u over de leef-
baarheid en het vervoer in de re-
gio. De PvdA wil de leefomge-
ving en de bereikbaarheid ook 
in Zuid-Kennemerland verbete-
ren door meer aandacht voor de 
fiets, het openbaar vervoer en de 
aansluiting daartussen. De PvdA 
wil het nieuwe provinciebestuur 

een concreet wensenlijstje voor 
de regio meegeven. De partij 
vraagt daarvoor hulp en advies 
van inwoners. Wat zijn de knel-
punten en wat kan er beter in de 
bereikbaarheid bij uw woning of 
uw werkadres in de regio? Ideeën 
kunnen naar: heemstede.pvda@
hetnet.nl. De suggesties worden 
aangeboden bij de PvdA-lijsttrek-
ker en andere kandidaat-staten-
leden van de PvdA.

S reekuur financi le admini tratie
Heemstede - Voor iedereen die 
wordt geconfronteerd met pro-
blemen op financieel administra-
tief gebied staan vrijwilligers van 
WIJ Heemstede klaar (Plein1).
Wekelijks kunt u binnen lopen bij 

het gratis inloopspreekuur aan 
het Julianaplein 1 in Heemstede. 
Dit kan op maandag en woens-
dag van 13.00 tot 15.00 uur.
Afspraak maken?
Telefoon 023–5288510.



Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 oktober 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

In deze uitgave:

- Vacature Top 3
- Omgevings-
 vergunningen

Preventietips in het hart 
van deze krant
In het midden van deze krant vindt u deze week een aantal tips over veiligheid in en rond 
uw woning en wijk. Naast inbraakpreventie leest u ook meer over onderwerpen zoals 
buurtbemiddeling en het 3D-aangifteloket in het gebouw Plein1.

Vergaderingen 
raadscommissies 
oktober
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden op respectievelijk 17 en 18 oktober 
2018 openbare vergaderingen om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn en/of 
in te spreken.

Agenda commissie Middelen 17 oktober:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 17 

oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2018 (A-stuk)
- Programmabegroting 2019 en de 

meerjarenbegroting 2020-2022 (A-stuk)
- Eerste begrotingswijziging 2019 (A-stuk)
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2019-2022 (B-stuk)
- Digipanel voor de gemeente Heemstede 

(C-stuk op verzoek van VVD)
- MRA actieagenda en governance
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 oktober:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 18 

oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Huis te Manpad (voorlichting)
- Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling 

Havenkwartier (A-stuk)
- Wijziging Bouwverordening Heemstede 

(A-stuk)
- Vervolg principeverzoek masterplan 

Berkenrode, Herenweg 131 (B-stuk)
- Cruquiusweg aanpassing komgrens (onder 

voorbehoud)
- Update fietspad Vogelpark (onder 

voorbehoud)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de raadscommissie 
Samenleving vervalt in oktober.

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. 

Inspreken
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via (023) 548 56 37 
of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering scooter Roemer 
Visscherplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een kentekenloze zwarte scooter, merk 

Peugeot, met platte voorband, ter hoogte 
van Roemer Visscherplein 1.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 
24 oktober 2018 de gelegenheid zijn scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de scooter weer in rijtechnische staat 

verkeert. Als de betreffende scooter binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze 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 scooter tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering vaartuigen Patrijzenlaan en 
Industrieweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen 
aangetroffen:
- Een naamloze groene/witte houten/

polyester boot in de Glipperzandvaart op de 
al vergunde ligplaats PAT023 

- Een naamloze grijze open boot, naamloos, 
voorzien van vergunningsticker Haarlem 

2006 nr. 368, in de haven ter hoogte van 
Industrieweg 11.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de 
eigenaren van deze vaartuigen tot en met 24 
oktober 2018 de gelegenheid zijn vaartuig 
te verwijderen of een ligplaats aan openbaar 
water in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als 
het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



Zaterdag Kinderboekenweek Grande finale met 
avontuur, Barbara Barend en juffen Tineke en Sofie
Heemstede - Op de laatste zater-
dag van de Kinderboekenweek 
- 13 oktober - is het weer groot 
feest bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede.
 
Allereerst komt Maike van Heus-
den om 10.30 uur voorlezen uit 
haar pas verschenen boek ‘De Lu-
mies, Op zoek naar avontuur’.
Lux en LouLou zijn op zoek naar 
een spannend, nog nooit eerder 
meegemaakt avontuur. Enthou-
siast rennen ze samen door Lu-
mieland. Zoek jij met Lux en Lou-
Lou mee? Wil jij jouw kindje lek-
ker buiten laten spelen?
Dit boek is de leukste manier om 
je kind avontuurlijk buiten te la-
ten spelen. Het boek wordt ge-
leverd inclusief origineel Lumies 
Buitenspeel diploma en werkt in 
speelse stappen.
Toegang vrij.

Zaterdagmiddag om 13.30 uur 
signeren Barbara Barend en Mar-
lies van Clee� ‘Dromen van suc-
ces’. In dit fraai geïllustreerde 
boek staan 25 minibiogra�eën 
over de grootste Nederlandse 
sporthelden. Hoe groeide Sven 
Kramer op? Waar droomde Tom 
Dumoulin van als kind? Wanneer 

ontdekte Dafne Schippers haar 
talent, en wanneer werd echt dui-
delijk dat Ireen Wüst topsporter 
zou worden? Een leuk, vrolijk en 
leerzaam boek over de weg van 
kind tot sportheld. Met tekenin-
gen van Kees de Boer. Toegang 
vrij.
 
De derde activiteit deze zaterdag 
vindt plaats om 15.00 uur. Te gast 
zijn juf Tineke en juf So�e, van ‘de 
Basisschoolbundel’. Wilt u weten 
wat volgens onderzoeken echt 
helpt om de leerprestaties van 
uw kind te verbeteren? Dagelijks 
15 minuten werken met de extra 
oefeningen uit de Basisschool-
bundel! Voor alle leerlingen van 
groep 7 en 8 die extra oefening 
kunnen gebruiken, hebben Juf 
Tineke en Juf So�e hun jarenlan-
ge ervaring in het basisonder-
wijs gebundeld in een leerwerk-

boek voor kinderen en ouders. 
Toegang vrij. Alle activiteiten vin-
den plaats bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heemstede. 
Info: 023-5282472.

Barbara Barend.

Basisschoolbundel.

Bridgen Bel Air, zaterdag 6 oktober
Heemstede - Heemstede - Sei-
zoen 29 ging van start aan de 
Frans Schubertlaan te Heemste-
de. Maar liefst 156 bridgers kwa-
men opdagen. Vele nieuwe ge-
zichten konden we verwelkomen. 
Er waren er zelfs bij die vier jaar 
op de wachtlijst hadden gestaan. 
Van de 24 paren in de A lijn waren 
er 23. Helaas een stilzittafel om-
dat er een communicatie storing 
was met het invalpaar. Het was 
een gezellige sfeer en er werd 

goed gebridged. In de A lijn ging 
de winst naar Ans Heemskerk en 
Cock v.d. Maarl met 59,79%. Kort 
daarachter de kampioenen van 
vorig jaar, Joke Meijer en Tine Mo-
lenaar met5 59,17%. Jeanet Ui-
tendaal en Paul Heije werden der-
de met 57,29%.

In de B lijn ging de winst naar Bep 
v. Trigt en Tiny Picavé met 60,83%, 
tweede werden Marjan Jansen en 
Ada Lohuis met 57,08%. Zij moes-

ten deze plaats wel delen met 
Hermine Burgers en Truus Jansen.

De winst in de C lijn ging naar 
Wil Schackman en invaller Rene 
Akerboom. Zij behaalden 66,67%. 
Tweede werden Mick Veltman en 
Helen van Gellekom met 57,81%. 
Vera Bruijn en Ineke Romviel 
(invalster) werden derde met 
54,69%.
Nel Verdegaal en Anneliek Waaij-
er scoorden 69,50% in de D lijn 

en gingen met een �es wijn naar 
huis. Ook Mieke Bremmers en 
Karel Zwetsloot wonnen als 
tweede een �es. Zij behaalden 
62%. Willemijn Angevaren en 
Joke Pronk vielen met 57,92% als 
derde buiten de prijzen.

Adri en Jan v.d. Staay waren 
goed op dreef. Met een score 
van 72,02% bliezen zij iedereen 
in de E lijn van tafel. Nans Sam-
son en Will Roosloot werd op 
bescheiden afstand ( 58,63%) 
tweede. Riek Vink en Lenneke Tie-
lenburg bezetten de derde plaats 
met 58,33%.

Theeconcert met muziek 
van de 17e tot de 20e eeuw
Heemstede - Op zondag 21 okto-
ber is er om 15.00 uur een Thee-
concert in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Ditmaal een op-
treden van een ‘familie ensem-
ble’, bestaande uit Marjolein Don, 
alt viool, Floris Don, cello, Corne-
lien Don- Schaafsma, �uit en Ol-
ja Bûco, orgel en piano. Olja Bûco 
(Kroatië) studeerde orgel en pi-
ano. Marjolein Don speelt vanaf 
haar vierde jaar viool, haar broer 
Floris studeerde geschiedenis en 
muziekwetenschappen en is pro-
grammeur van het Rotterdams 
Philharmonisch orkest. Moeder 

Cornelien, volgde �uitlessen bij 
Pieter Odé en speelt in diverse 
ensembles. Zij brengen muziek 
van de 17e tot de 20ste eeuw van 
onder andere Bach, Mozart en 
Buxtehude , maar ook van minder 
bekende componisten als Skr-
jabin en Kü�ner zal te beluisteren 
zijn. Een interessant programma, 
met toelichting op het program-
ma en door de musici zelf.
De toegang tot dit concert is in 
principe vrij, bij de uitgang is er 
wel een collecte. Na a�oop is er in 
de Pauwehof ko�e, thee en ge-
bak verkrijgbaar.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Taalcoaches
Ben jij de taalcoach die vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte 
aan het oefenen van de taal en het helpen bij 
huiswerk. Interesse? Maak een afspraak!

Typen in Word voor Bosbeek
Bosbeek organiseert wekelijks een religieuze 
viering voor de bewoners. Hiervoor wordt altijd 
een liturgie opgesteld. We zijn op zoek naar 
iemand die om de week voor twee uurtjes 
de liturgie in een Word-document zet. De 
benodigde informatie krijg je aangeleverd. 

Voorlezer VoorleesExpress 
Heemstede
Ouders die moeite hebben om hun kinderen 
te stimuleren in de taalontwikkeling worden 
door de VoorleesExpress ondersteund. Je gaat 
als voorlezer, voor een periode van 20 weken, 
één keer per week op een afgesproken tijdstip 
langs bij een gezin om voor te lezen. Houd je 
van voorlezen en maak je een feestje van het 
voorleesmoment, dan zien we je graag!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 1, het vergroten 

van dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak,  wabonummer 333789, 
ontvangen 28 september 2018

- Meindert Hobbemastraat 33, het 
doorbreken van muren,  wabonummer 
332726, ontvangen 27 september 2018

- Raadhuisstraat 27 B t/m G, het aanpassen 
van de gehele opgang van de 6 
appartementen, wijzigen hoofdentree, 
wijzigen gevel en interne wijzigingen, 
wabonummer 332864, ontvangen 26 
september 2018

- Vondelkade 6, nieuwe indeling 
zolderverdieping, de trap verplaatsen 
en vergroten dakkapel op het 
achtergeveldakvlak,  wabonummer 332139, 
ontvangen 24 september 2018

- Willem van de Veldekade 2, het plaatsen 
van zonnepanelen,  wabonummer 332830, 
ontvangen 25 september 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 1, het vergroten 

van dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 333789, 
verzonden 4 oktober 2018

- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van 3 
bomen, wabonummer 324634, verzonden 4 
oktober 2018

- Kerklaan 15, het plaatsen van luiken, wabo-
nummer 324728, verzonden 2 oktober 2018

- Vondelkade 6, nieuwe indeling 
zolderverdieping, de trap verplaatsen 
en vergroten dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 332139, 
verzonden 4 oktober 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 323393, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van 
de 1e verdieping, wabonummer 326777, 
ontvangen 3 september 2018

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Borneostraat 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 323393, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van 
de 1e verdieping, wabonummer 326777, 
ontvangen 3 september 2018

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




