
www.brantjeswijn.nl

5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl14 oktober 2015

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

DEZE WEEK IN DE KRANT

Huid en seks

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

‘Stimulans voor duurzaam produceren en consumeren’
Duurzaamheidsaward voor Dinkelhoeve
Heemstede - Op vrijdag 9 ok-
tober, tijdens de landelijke ‘Dag 
van de Duurzaamheid’, heeft 
MVO Heemstede, samen met de 
gemeente de Duurzaamheidsa-
ward uitgereikt aan de Dinkel-
hoeve. Antoon en Karen Milatz 
van het biologisch melkveebe-
drijf aan de Herenweg namen 
de award in ontvangst van wet-
houder Remco Ates en Philippi-
ne van der Kleij, bestuurslid van 
MVO Heemstede.
De prijs bestaat uit een boom 
met eetbare vruchten. De ge-
meente stelt een plek in de 
openbare ruimte beschikbaar 
voor het planten van deze prijs. 
Daarnaast ontvangt de Dinkel-

hoeve een klein boompje om in 
het bedrijf zelf te plaatsen. Beide 
prijzen zijn gedoneerd door Nijs-
sen Tuin.
De Dinkelhoeve is een biolo-
gisch melkveebedrijf. De koei-
enstal is omgetoverd met behulp 
van vrijwilligers tot een markthal, 
waarin maandelijks een streek-
markt wordt gehouden. Het be-
drijf is daarmee niet alleen bij-
zonder in het produceren van bi-
ologische producten, maar ook 
in het stimuleren van de verkoop 
ervan. Ze weten de lokale sa-
menleving voor biologische teelt 
te enthousiasmeren en zijn daar-
mee een stimulans voor duur-
zaam produceren en consume-

ren in Heemstede en omstreken. 
Het bedrijf is sinds 2002 offici-
eel gecertificeerd als ecologisch 
melkveebedrijf. Inmiddels woont 
en werkt de derde generatie 
Milatz op de boerderij. 
Ieder half jaar zetten de vereni-
ging MVO Heemstede en de ge-
meente Heemstede een bedrijf 
in het zonnetje dat zich onder-
scheidt op gebied van duurzaam 
of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
De Vereniging MVO Heemste-
de heeft inmiddels een groeiend 
aantal leden. Zij hebben een hart 
voor duurzaam of maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en 
willen hun enthousiasme voor dit 
onderwerp uitdragen.
Meer informatie op:
www.mvoheemstede.nl.

Blije winnaars van de Duurzaamheidsprijs: Karen Milatz (derde van rechts), zoon Hylke en haar man 
Antoon namens De Dinkelhoeve. Wethouder Ates reikte de prijs uit (foto: MVO).
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Deze keer aandacht voor Gaura-Lindheimeri (Prachtkaars), de 
‘Whirling Butterflies’. Gaura is een langbloeiende plant, die je 
helaas weinig in tuinen ziet staan.
De fijn opgaande stengels, met daar aan witroze bloemen in aren 
en een lancetvormige groene bladeren, combineren  prachtig 
met siergrassen. De plant houdt van ruimte, op een niet te natte 
grond en een zonnige plaats. Kan uitgroeien tot een grote pol als 
hij het naar zijn zin heeft wel één meter hoog worden.
In de winter verliest de plant zijn blad en kan het beste afgeknipt 
worden tot zo 20 cm boven de grond, om zoveel mogelijk energie 
te sparen voor de winter.
De plant zaait zich vanzelf uit als je hem niet afknipt. Hij is zeer 
geliefd bij insecten en is erg decoratief in border en pot.
De bloemetjes lijken op vlinders als er een briesje waait. Er zijn 
wel 20 soorten gaura’s. Ze verschillen wel van hardheid, in de 
winter is het verstandig om hem met vliesdoek te beschermen.
De plant bloeit van juni tot en met oktober. 
Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

Bloemetjes lijken wel vlinders

Volg de Heemsteder ook op
www.FACEBOOK.com
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
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ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.
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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!
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van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  18 oktober,  mw. A. 
Knol (Haarlem). JOOST-vie-
ring. Aanvang 10.00 uur. Te-
vens Kom in de kring en 
Jeugviering
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 18 oktober, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein. 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra, afscheid en beves-
tiging ambtsdragers. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar, Kin-
derkring voor kinderen van 4 
tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 18 oktober, 10.00 uur. 
Voorganger mevrouw Ds. E.S. 
ten Heeuw, Zeerijp
Zondag 25 oktober, 10.00 uur. 
Voorganger Mevr. G. van der 
Harst–de Leeuwe, Aerdenhout
Zondag 1 november, 10.00 uur. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 18 oktober, Ontmoe-
tingsdienst 10u. met muzika-
le medewerking van Celeste 
Yohai spreker dhr. J. Oosterom
Thema: soevereiniteit van God
1e deel van preek serie .....U 
kennen..... Joh.17:3

www.rafael-nehemia.nl

De tentoonstelling in de Raads-
zaal loopt bijna ten einde. U kunt 
er nog terecht tot 23 oktober voor 
de hele leuke tentoonstelling: 
Schatten uit het archief van de 
gemeente en de HVHB. Vandaag 
deel 6 over een topstuk uit deze 
tentoonstelling door Hillebrand 
de Lange.

De Bleeker
Deze steendruk beeldt een ho-
zer af, iemand die met een hoos-
schep zuiver duinwater vanuit 
een hoosgoot over het te bleken 
linnen hoost. Het is een onderdeel 
van het uiterst arbeidsintensieve  
bleekproces van linnen. De prent 
heeft veel weg van een school-
plaat. Er wordt beeldend uitge-
legd hoe het allemaal in zijn werk 
gaat. Tussen twee hoosgoten ligt 
het linnen te bleken. De breed-
te van het veld is zodanig dat de 
hozer met zijn schep tot de helft 
kan komen. Duidelijk is zichtbaar 

hoe zo’n hoosschep er uitziet en 
hoe die gehanteerd wordt. In het 
bakkerijmuseumpje van Beelen 
aan de Bleekersvaart is nog zo’n 
hoosschep te zien. Op de achter-
grond wordt er wasgoed opge-
hangen. Op de voorgrond zien we 
een rieten wasmand. Dat duidt er 
allemaal wel op dat het hier wel-
licht niet om het bleken van lin-
nen, maar om het bleken van kle-
ren gaat. Bij het bleken van lin-

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (6)

nen ligt het linnen namelijk strak 
gespannen in lange banen. Daar 
is hier duidelijk geen sprake van. 
Op het Bleekveld bij de Wasserij 
Annalaan staat een beeldje van 
“De Bleeker” opgesteld. Het is 
een geschenk van de directie van 
wasserij Van Houten aan Heem-
stede. Zowel het beeldje van Wil 
van de Velde-Heemskerk als de-
ze prent van H.J. van Lummel zijn 
geïnspireerd door een klassie-

ke rijmprent van de 17de-eeuw-
se etser en dichter Jan Luyken. 
Zijn rijmprent heet “De Bleeker”. 
Zowel het beeldje in de Wasse-
rij Annalaan als de  prent die nu 
nog in de burgerzaal hangt, heb-
ben een sympathieke uitstraling. 
Dat neemt niet weg dat het ble-
ken alles bij elkaar een zwaar en 
smerig werk was. Het werd vooral 
verricht door seizoenarbeiders uit 
Brabant en Limburg.

Dag van de Duurzaamheid: 
Breng je eigen tasje mee
Heemstede – Afgelopen vrij-
dag 9 oktober stond in het te-
ken van de jaarlijkse Landelij-
ke Dag van de Duurzaamheid.
In het teken en ter bevorde-
ring van de duurzaamheid wor-
den er vele initiatieven ontplooid. 
Een van deze initiatieven is het 
meebrengen van een eigen tas-
je bij het boodschappen doen 
door www.tasje.info. U kent het 
wel: je gaat boodschappen doen.
Velen vragen snel bij de kas-
sa om een plastic tasje voor de 
boodschappen. Maar daarmee 
belast je eigenlijk onnodig het 
milieu, omdat je ook een tas-
je van thuis mee had kunnen

brengen. Bij bakkerij Baked by 
Van Dijk aan de Raadhuisstraat 
79-81 werden daarom stic-
kers geplakt ‘tasje? of mag het 
in uw eigen tas?’ van tasje.info 
om klanten te stimuleren een ei-
gen tas mee te laten nemen naar 
de winkel. De bakkerij wil hier-
mee het goede voorbeeld ge-
ven op de Landelijke Dag van 
de Duurzaamheid. Simone in ’t 
Veld (links op foto) van tasje.info 
hoopt dat goed voorbeeld doet 
volgen bij de klanten en de an-
dere winkeliers.
Kijk voor informatie op:
www.tasje.info. 
Bart Jonker
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Foto: Ron Jenner.

Eerbetoon aan Miles Davis in de Luifel
Heemstede - ‘De muziek zou 
na hem nooit meer hetzelfde 
zijn.’ Vaak gezegd en geschre-
ven over trompetfenomeen Mi-
les Davis. De Nederlandse trom-
pettist Michael Varekamp en en-
kele andere Nederlandse jazz-
toppers brengen hem een eer-
betoon in een programma dat 
een extra dimensie krijgt door 
de grootbeeldprojectie van oude 
filmfragmenten.
                                    
Trompettist Miles Davis, vol-
gend jaar vijfentwintig jaar gele-
den overleden, stond bekend om 
zijn geniale ingevingen en ge-
passioneerde levensstijl. De mu-
ziek zou na hem nooit meer het-
zelfde zijn. Kind of Blue, Ascen-
seur pour l’échafaud en later Tu-
tu behoren tot de legendarische 
albums uit de jazz. Het program-
ma MILES! is een spetterende 
ode in beeld en geluid aan ‘the 
man with the horn’ .
 MILES! neemt het publiek mee 
op een tocht door het roerige 
creatieve brein van een genie 

in de glorietijd van de jazz, maar 
ook door tijden van grote ver-
andering.  De moord op presi-
dent Kennedy, de landing op de 
maan…
 
Eerbetoon
MILES! wordt gespeeld door 
de top van de Nederlandse 
jazzscene met  trompettist Mi-
chael Varekamp, zangers Eli-
ne Gemerts, saxofonist Ben van 
den Dungen en cinematic mu-
sic group Vito Brothers (met on-
der anderen Wiboud Burkens en 
Manuel Hugas) en een veejay, 
die de muzikale verrichtingen 
kracht bij zet met raak gekozen 
filmbeelden. Een eerbetoon, een 
groot muzikant waardig.
 
Miles Davis is een van de aller-
grootste jazz-muzikanten ooit. 
Hoog tijd dus voor een eerbe-
toon aan de man die weiger-
de stil te staan en met zijn on-
verwachte stilistische wendin-
gen de jazz meermalen een 
nieuwe richting inblies. Een 

YouTube trailer is te zien op 
ht tps : / /www.youtube .com/
watch?v=8bro2tTWSMU en de 
aandacht die de show kreeg bij 
Omroep MAX is ook op YouTube 
te bekijken:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=IJOkBb8h0kc.

‘Je suis Ali’ (Foto: Les Finesse)

Theatershow in De Luifel
Wat zegt Ali B zelf? ‘Je suis Ali’
Heemstede - Ali B is een veel 
besproken en niet altijd on-
omstreden theaterpersoonlijk-
heid.  Allerlei partijen en instan-
ties hebben wel een mening over 
hem. In zijn nieuwe theatershow 
spreekt hij luid en duidelijk voor 
zichzelf.
 Homo’s vinden dat hij mee moet 
varen op de Marokkaanse boot 
tijdens de Gay Pride. Imams vin-
den dat hij vaker de islam moet 
prediken op TV. Nederlanders 
vinden dat hij de Marokkaan-
se jeugd moet aanspreken ‘want 
naar jou luisteren ze tenmin-
ste.’ Politici vinden dat hij in het 
openbaar afstand moet nemen 
van IS. 
Boze Marokkanen vinden dat hij 
een kaaskop is geworden. Geen-
Stijl noemt hem valse Messi-
as, linkse marionet en doortrap-
te weldoener. En zo zijn er aller-
lei groepen die precies weten 
wie Ali is en wat hij zou moeten 
doen.
 
Bijna uitverkocht
En wat zegt Ali zelf? ‘Je suis Ali’, 
tevens de titel van het theater-
programma dat hij vrijdag 23 ok-
tober in Theater de Luifel pre-
senteert. Wat zou Ali’s antwoord 
zijn? Gaat hij heel hard huilen en 
om zijn moeder roepen?

Gaat hij schuimbekkend tekeer 
en spreekt hij fatwa’s uit? Rapt 
hij zijn critici helemaal aan gort?
Of gaat hij ze met humor te lijf? 
In zijn nieuwe theatervoorstelling 
zien we eindelijk welke kant ‘Je 
suis Ali’ kiest. De kaartverkoop 
gaat snel, dus liefhebbers die-
nen zich te haasten.
De aanvang is 20.15 uur  en 
de entree bedraagt 18,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Workshop mergelsteen bewerken
Heemstede - Op zaterdag 7 no-
vember start de workshop mer-
gelsteen bewerken bij Casca.

Mergel is een afzettingsgesteen-
te bestaande uit een mengsel 
van klei en fijn verdeelde kalk, 
dat heel goed is te bewerken met 
een schaaf, veil, zaag e.d. In de-
ze workshop kunt u een beeld-
je maken van mergelsteen voor 
bijvoorbeeld in de tuin of in huis. 
Houdt u van boetseren en heeft 
u nog niet met steen gewerkt, 
dan is deze workshop voor u vast 
een uitdaging. 
Mergelsteen is zeer zacht en 
daardoor is het heel gemakkelijk 
om er allerlei vormen aan te ge-
ven. Als u de mergelsteen buiten 
zet dan wordt de steen keihard. 
Ook als u met speksteen of an-
dere stenen heeft gewerkt is de-
ze workshop een aanrader. 
In een workshop van 4 uur kunt 
u een klein beeld wel af hebben, 

omdat mergel zacht is en dus 
makkelijk is te bewerken. Zoekt 
u een groter stuk steen uit, dan 
hebt u wat meer tijd nodig, maar 
u kunt het thuis natuurlijk afma-
ken! Er zijn maximaal 8 deelne-
mers.

De workshop is exclusief mate-
riaalkosten. Deze kosten hangen 
af van wat voor soort steen u 
wilt gaan gebruiken (mergelstee, 
kalksteen)  en zijn daardoor va-
riabel. Kort na 22 oktober neemt 
docente Lydia van Wilgenburg 
contact met u op om afspraken 
te maken over het materiaal en 
de kosten.

De workshop Mergelsteen be-
werken is bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Opgeven graag vóór 22 oktober, 
dit kan via www.casca.nl of (023) 
548 38 28.

‘In 1952 deelde ik een stofzuiger 
met mijn schoonmoeder’
Heemstede - Donderdag 15 ok-
tober geeft Annegreet van Ber-
gen een lezing over haar succes-
volle boek ‘Gouden Jaren’. De ja-
ren over de ongekende naoor-
logse groei die veel verandering 
bracht.
Belangstellenden zijn welkom 
om 20.00 uur bij Casca De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. De-
ze avond wordt georganiseerd 
samen met Boekhandel Blokker. 
“In 1952 deelde ik een stofzuiger 
met mijn schoonmoeder”, aldus 
de auteur. En: “In 1965 moesten 
we naar de buren om te bellen.”

De wekelijkse teil werd een da-
gelijkse douche, het papieren 
loonzakje een digitale bankre-
kening en de boterham met te-
vredenheid een broodje gezond. 
Vertrouwde beroepen verdwe-
nen, nieuwe deden hun intrede. 
Wie had er in de jaren vijftig al 
gehoord van mondhygiëniste of 
activiteitenbegeleider? 
Gouden jaren staat vol met her-
kenbare anekdotes, scherpe ob-
servaties en schitterende foto’s. 
Het laat zien hoe compleet an-
ders ons leven er een halve eeuw 
geleden uitzag en dat we rijker 

Annegreet van Bergen.

zijn geworden dan we ooit voor 
mogelijk hadden gehouden.
 
Kaarten kosten 10 euro zijn ver-
krijgbaar aan de kassa van De 
Luifel en bij Boekhandel Blokker 
in Heemstede.
Informatie Blokker: 023-5282472.

Heemstede - Stefans brillen & lenzen in Heem-
stede heeft een mooi aanbod voor u. Maar liefst 
100 euro korting per multifocaal glas ID MyStyle 
V+. Dit zijn de eerste gepatenteerde glazen die 
het rechter en linker voorschrift meenemen in het 
glasontwerp. Na zorgvuldige oogmeting krijgt u 
de juiste correctie op elk punt van het glas. Al is 
het verschil tussen uw linker en rechter oog nog 
zo klein, met deze glazen wordt alle visuele on-
balans weggenomen. De gerichte vragen over uw 
levensstijl, ondersteund door speciale software, 
dienen als basis voor het unieke ontwerp van 
uw MyStyle glazen. Op basis van deze metho-
de wordt er voor gezorgd dat u gepersonaliseer-
de glazen krijgt die passen bij uw gebruik. De-
ze nieuwste multifocale glazen geven een haar-
scherp op alle afstanden en een zeer breed ver-
tekeningsvrij gezichtsveld en de soepelste over-
gang tussen dichtbij en veraf zien.  
U kunt gebruikmaken van dit aanbod vanaf 17 
oktober tot en met 5 december 2015. Naast de 
gebruikelijke openingstijden kunt u ook gebruik 
maken van de mogelijkheid voor het maken van 
een afspraak op de donderdagavonden. Stefans 

brillen & lenzen geeft dan een oogmeting glasad-
vies en zoekt samen met u een mooi montuur uit. 
“Wij zien u graag in onze winkel. Wees welkom bij 
Stefans brillen & lenzen!” 
Meer informatie op: www.stefansoptiek.nl of via 
023 - 528 49 21.

Kortingsactie van 17 oktober t/m 5 december

Bent u toe aan een nieuwe multifocale bril? 
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Heemstede – Een droom maak-
te Nico Tienpont waar, hij maak-
te zijn salonboot zoals  een klei-
ne honderd jaar geleden, maar 
wel met bouwjaar 2014. Met veel 
rood pluche en goudgeel koper, 
luxe houten betimmeringen, zo-
als dat in 1920 hoorde, maar wel 
gemaakt van aluminium, keuken, 
toilet, verwarming en slaapplaat-
sen voor twee. Hij dacht eerst lek-
ker te genieten zo saampjes va-
ren naar mooie plassen en rivie-
ren in Nederland, maar hij werd 
eigenlijk overdonderd door het 
succes dat dit concept opriep bij 
andere mensen. Leuk voor een 
‘candle light dinner’, wijnproef-
avond, verjaardag, huwelijksvol-
trekking, personeelsuitje, verga-
dering, huwelijksaanzoek of een 
kinderpartijtje. Kijk maar eens op 
www.rederijhaerlem.nl. De doch-
ter van Nico, Donna, is verpleeg-
kundige op de afdeling chirur-
gie van het Spaarne Gasthuis 
en zij heeft leuke collega`s die 
een vaartochtje kunnen waar-
deren. Als Donna dan ook nog 

via pa een wijnimporteur regelt 
is het feest compleet. Wijnim-
porteur Paul Brantjes weet altijd 
een leuk verhaal rondom zijn wij-
nen te vertellen, zo ook nu weer 
waar hij sprak over zijn beleve-
nissen bij familiebedrijven, voor-
al in Spanje. De uitschieter uit La 
Mancha van Angel Bernal Chi-
cote. Goedkope wijn geprodu-
ceerd op dorre en droge grond 
met temperaturen die in de zo-
mer moeiteloos boven de veertig 
graden Celsius uitkomen. Daar-
door werd La Mancha omge-
doopt tot wijnschuur van Span-
je. Aanvankelijk werd er vooral 
witte bulkwijn gemaakt van ai-
rén, het meest aangeplante drui-
venras ter wereld, maar dan wel 
vrijwel alleen in dit wijngebied. 
Die witte wijnen vonden gre-
tig aftrek op de Noord-Europe-
se markten. Dit stelde enkele 
succesvolle bodegas in staat om 
investeringen te doen in mo-
derne vinificatieapparatuur 
en -technieken. Roestvrijstaal, 
nieuwe (ook rode) druivenras-

sen, maximale rendementen en 
een vroege oogst deden me-
dio jaren zeventig hun intrede. 
De wijnen uit La Mancha heb-
ben een uitstekende prijs-kwa-
liteitverhouding en vormen mis-
schien wel het aantrekkelijkste 
aanbod van betaalbare wijnen 
van Spanje. Inmiddels zitten we 
met de salonboot de Heerlijck-
heid midden in Haarlem en we-
ten we allemaal waarom die boot 
Heerlijckheid heet. We proe-
ven de Ovidio 2011 Crianza van 
Bernal Chicote een sappige eet-

wijn met veel body. Zowel rood 
als jammig, donker bosfruit met 
tonen van leer, peper en laurier. 
De wijn is warm en zwoel en het 
goed geïntegreerde hout zorgt 
voor structuur en een lange af-
dronk. Lekker bij een Spaanse 
stoofschotel met rundvlees en 
chorizo. Of bij lamsbout uit de 
oven met knoflook, tijm en ro-
zemarijn. De verpleegkundigen 
knikken vakkundig mee.
Voor wijnen kijk op:
www.brantjeswijn.nl.
Ton van den Brink 

Ongeduldige 
automobilisten 
op Marktdag

Vol verbazing zie ik elke 
woensdag het ongeduld van 
automobilisten in Heemstede 
bij het opbreken van de markt. 
Blijkbaar heeft niemand aan 
het begin vd straat de borden 
gelezen. Vorige week woens-
dag weer zo’n voorval. De 
laatste hekken werden weg-
gehaald, maar een paar auto-
mobilisten  waren zo gehaast 
dat de auto op de stoep, over 
het fietspad, tussen de glas-
containers over de stoep via 
de parkeerplaatsen er langs 
moesten. Terwijl als men 
gewoon omrijdt er niets aan 
de hand is. Wat scheelt het, 
50 meter? 
A. Krabshuis, Heemstede

Lezers 
schrijven ons

Fabels en feiten over Nederlands bekendste seizoensbier

Bokbierseizoen op volle gang

Het bokbier wordt door velen 
gezien als de benaming voor al-
le donkere zware bieren. Niets 
is minder waar. Mogelijk komt 
dit omdat dit traditionele Neder-
landse seizoensbier aan het ver-
wateren is. Enerzijds bestaan 
er nauwelijks criteria waar een 
bokbier aan moet voldoen, an-
derzijds wordt de periode van 
verkrijgbaarheid meer en meer 
opgerekt. 
Oorspronkelijk was bokbier een 
bier van lage gisting van rond 
de 6,5% alcohol, robijnrood van 
kleur en met een moutige en wat 
karamelachtige smaak. Tegen-

woordig wordt daar (in Neder-
land) niet meer streng op gelet 
en is feitelijk alles mogelijk. De 
enige eis die in de bierverorde-
ning aan bokbier wordt gesteld 
is dat het een stamwortgehal-
te van minimaal 15,5 Plato heeft. 
Er zijn tegenwoordig zwaardere 
bokbieren (meer dan 6,5% alco-
hol) en met verschillende grond-
stoffen, zoals tarwe. Deze varian-
ten noemt met dubbelbok.

Verschil 
Het belangrijkste verschil tus-
sen andere bieren en bokbier 
is de karamelmout, die voor de 

karakteristieke zoete smaak 
zorgt. Maar met de uitbreiding 
van het assortiment bokbie-
ren zijn ook daarvan de smaken 
meer uiteen gaan lopen en zul-
len sommige bokken meer op 
sommige ‘normale’ bieren zijn 
gaan lijken.

Herkomst 
Bokbier is van oorsprong een 
Duitse biersoort. Andere lan-
den waar bokbier wordt gebrou-
wen zijn Nederland, Noorwe-
gen, Oostenrijk en Tsjechië. Het 
Nederlandse bokbier heeft zich 
vanaf de jaren 80 van de twin-
tigste eeuw tot een afzonderlij-
ke stijl ontwikkeld met z’n eigen 
tradities en met als opvallendste 
kenmerk dat bokbieren zowel 

onder- als bovengistend kunnen 
zijn. Ook in België worden ‘bok-
bieren’ in Nederlandse stijl ge-
brouwen, maar die zijn uitslui-
tend bestemd voor de Neder-
landse markt en mogen eigen-
lijk de naam bokbier niet dra-
gen. Belgisch bokbier bestaat 
dus niet. 

Er is maar weinig bekend over de 
historie en de ontwikkeling van 
het Nederlandse bokbier. Hoe 
het bier in ons land terecht is 
gekomen en hoe het zich heeft 
ontwikkeld tot typisch seizoens-
bier. Er is wel meer bekend over 
de herkomst van de naam bok-
bier. Die is aan het eind de zes-
tiende, begin zeventiende eeuw 
ontstaan in Beieren, en is een 
verbastering van de aanduiding 
Einbecker Bier. Einbeck was al in 
de vijftiende eeuw een beroem-
de bierstad. Het bier werd tot ver 
buiten de stadsgrenzen geëx-
porteerd, onder andere naar de 

hoven van de Beierse hertogen. 
In het Beierse dialect werd het 
‘Einbecker Bier’ als snel ‘Ainpöc-
kisch Bier’, vervolgens ‘Ainpöck’ 
en ten slotte ‘Ein Bock’. Die naam 
gebruiken wij - en de Duitsers - 
nog steeds.

Kennismaken bij de
1e Aanleg: 16 oktober
Café de 1ste Aanleg (hoek 
Raadhuisstraat en Kerklaan) 
hecht veel waarde aan het origi-
neel van alle biersoorten. Op vrij-
dag 16 oktober staat het bokbier 
centraal in het monumentale ca-
fé en zijn er 3 bokbieren op tap 
en zelfs enkele kratjes van het 
originele Einbecker urbock be-
machtigd. Een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met 
waar het allemaal mee begon.
Daarnaast biedt de 1ste Aan-
leg de oervader van alle pils aan 
op tap. Het pilsner Urquell uit de 
Tsjechische plaats Pilsen. 
(Kees Heger)

Kaartverkoop Herfstbal gestart
Heemstede - Op kinderboerde-
rij ‘t Molentje is vandaag, 14 ok-
tober, de verkoop gestart van de 
toegangskaarten voor het tra-
ditionele Herfstbal op kinder-
boerderij ’t Molentje in Heem-
stede. Het bal wordt op zater-
dag 7 november gehouden.  U 
kunt de kaarten kopen op de 
kinderboerderij en in het Raad-
huis van Heemstede tijdens ope-
ningstijden. De kaarten kosten 
€4 per stuk en geven toegang 
aan 1 volwassene en 2 kinderen 
tot 12 jaar. U kunt kiezen tussen 
verschillende de aanvangstijden, 
17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur en 
19.00 uur. Kaarten worden uit-
sluitend in de voorverkoop ver-
kocht en niet op de avond zelf.
Het Herfstbal is een jaarlijks te-

rugkerend evenement op de 
kinderboerderij aan de burge-
meester Rappardlaan te Heem-
stede. Het thema van dit jaar is 
‘De bruiloft’. De bezoekers lopen 
door het bosgedeelte achter de 
kinderboerderij dat sprookjes-
achtig is verlicht met duizenden 
lichtjes en komen daar fantasie-
figuren tegen die verhalen ver-
tellen.  Aan het eind van de rou-
te komt u uit op het middenplein 
van de kinderboerderij. Daar 
kunt u bij diverse kramen iets 
te drinken of te eten kopen, bij-
voorbeeld tosti’s, broodjes, verse 
stroopwafels of pannenkoeken. 
Alles wordt gezellig opgeluisterd 
door een gelegenheidskoor, be-
staande uit medewerkers van de 
gemeente Heemstede.

Wijnproeverij op salonboot de ‘Heerlijckheid’

Heemstede - Het donkere soms wat zoetige en soms zware 
moutige bokbier spreekt velen tot de verbeelding maar wat is 
nu eigenlijk bokbier? En is het bockbier of bokbier?
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Modezaak Articles viert vijfjarig bestaan 
“Gewoon te leuk om aan voorbij te lopen”
Heemstede – Als je binnen-
loopt bij damesmodezaak Arti-
cles aan Binnenweg 53, voel je je 
als klant direct thuis.  De winkel 
wekt een soort huiskamergevoel 
op en is stijlvol ingericht. Arti-
cles viert vrijdag 16 oktober haar 
vijfjarige levensjaar in Heemste-
de. En doet dat op een kleurrij-
ke manier. 
“Ik ben begonnen bij een boe-
tiek aan de Raadhuisstraat, waar 
ik al de mode van het merk Ar-
ticles verkocht”, vertelt shopma-
nager Evelien Grootenhuis. “Ik 
ben daarna een winkel van Ar-
ticles hier begonnen aan de Bin-
nenweg. Articles is een kleine 
keten van boetieks in Nederland 
en kenmerkt zich door mooie, 
comfortabele mode voor de vlot-
te modebewuste vrouw anno nu. 
Het is een eigentijdse formu-

le voor de vrouw vanaf 30 jaar, 
waar je casual uitstekend met 
zakelijk kunt combineren. Eigen-
lijk een  winkel met een eigen 
handschrift. De mode van Arti-
cles onderscheidt zich door een 
tikkeltje eigenwijs te zijn zonder 
te overdrijven en toch eigentijds 
en draagbaar is. Het is betaalba-
re mode in de maten van 34 tot 
46. Gemaakt van mooie, duur-
zame en steeds meer natuurlij-
ke materialen. Zo hebben on-
ze pantalons en jeans een per-
fecte en comfortabele pasvorm. 
Zij vormen het uitgangspunt om 
verder te combineren. 

Ik ben erg verknocht aan mijn 
winkel en klanten voelen zich 
hier thuis. Ik heb veel vaste klan-
ten, die ons ook buiten Heemste-
de weten te vinden. Het is hier 

net een gezellige huiskamer, 
waar we eerlijk advies geven. En 
dat is denk ik de kracht van Ar-
ticles: het is gewoon een te leu-
ke winkel om voorbij te lopen en 
al vijf jaar succesvol. En dat vie-
ren we op vrijdag 16 oktober op 
een bijzondere manier. Tussen 
13.00 – 17.00 uur is de gerenom-
meerde kleurstyliste Katinka Fri-
schalowski van Schone Kunsten 
aanwezig. Bij aankoop vanaf 50 
euro krijg je van haar gratis een 
professioneel en beknopt kleur-
advies. Loop dan gerust binnen 
en maak kennis met onze prach-
tige modecollectie. Een kopje
koffi e met een traktatie staan 
klaar”, aldus Evelien Grootenhuis.
Meer informatie, de webshop en 
aanmelding voor de nieuwsbrief  
op www.articles.nl.
Bart Jonker

Grote oploop bij
manifestatie overweg Alverna
Heemstede - Een groot aantal mensen was zaterdagmorgen 
naar het hoge hek bij de spoorwegovergang gekomen om mee 
te protesteren tegen de afsluiting van de overweg bij het Laantje 
van Alverna. De manifestatie was bedoeld om het signaal af te 
geven aan de gemeente Heemstede dat deze overweg behoor-
lijk wordt gemist door velen en dat men misnoegd is over de 
gang van zaken rond deze afsluiting. De overweg werd een jaar 
geleden dichtgemaakt door ProRail, terwijl de zaak nog onder 
de rechter was. Door de afsluiting zijn de bewoners uit de Ge-
leerdenwijk en andere Heemstedenaren afgesloten van de toe-
gang tot het mooie landelijke gebied aan de andere kant van 
het spoor.
Actiegroep Open Overweg Alverna onthulde om 11 uur een 
spandoek met de tekst ‘Wij missen de overweg, hek weg’. Daar-
bij knoopten de  betogers linten met zelfgeschreven teksten aan 
het hek. 
Het vervolg in deze zaak is de zitting bij de Raad van State op 22 
oktober om 10.00 uur in Den Haag. Daar dient het hoger beroep 
van ProRail tegen de uitspraak van de rechtbank van Haarlem 
van april dit jaar. De rechter in Haarlem oordeelde dat de over-
weg openbaar is en dientengevolge open moet blijven. 

Stamppot in Eethuis de Luifel
Themamaaltijd -
Stamppottenmenu
In Eethuis de Luifel aan de
Herenweg 96 in Heemstede 
wordt woensdag 21 oktober 
een lekker stamppottenmenu 
geserveerd. U kunt aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. De 
tafel staat gedekt voor het aan-
tal personen waarvoor u re-
serveert. Aanschuiven aan de 
stamtafel, voor mensen die al-
leen komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,95 eu-
ro. Reserveren hiervoor kan tot
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: belt u dan 023 – 548 38 28.

Film- & lunchprogramma 
voor senioren
Donderdag 22 oktober  wordt 
bij Casca een komische 
dramafi lm gedraaid, over een 
tiener die ondanks de van haar 
afhankelijke familieleden haar 
droom koestert. 
Voor meer informatie over titel 
en inhoud van deze fi lm vraag 
om het speciale fi lmprogram-
ma bij Casca: (023) 548 38 28.
Na de fi lm wordt in de foyer 
van de Luifel een gezamenlijke 
lunch geserveerd.
Het fi lm- & lunchprogramma 
is van 10.30- ± 13.30 uur. He-
renweg 96, Heemstede. Kosten
inclusief lunch: 12,50 euro. 
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 20 oktober.

Wherevogels G1 – HBC G1   6-0
Wij zijn geen hoogvliegers...
In wederom prachtig weer reisde HBC G1 naar 
Purmerend om aldaar tegen Wherevogels te spe-
len. De voortekenen waren wat minder goed. Vo-
rig jaar fl ink verloren en nog steeds veel afwezi-
gen. Desondanks is HBC strijdvaardig en in de 
eerste 10 minuten zeker niet minder dan Where-
vogels. Er komen wat acties voor beide doelen 
maar vooralsnog zonder echt gevaar. Een wat on-
gelukkig eigen doelpunt is eigenlijk het keerpunt 
in de wedstrijd. HBC gaat gehaast spelen. De lan-
ge bal wordt veel te vaak gehanteerd, maar leidt 
eerder tot balverlies dan tot een actie. De tegen-
stander wordt daardoor in het zadel geholpen, 
blijft rustig combineren en weet voor de rust ook 
nog 3 keer te scoren.

In de kleedkamer bleef het lang stil. We konden 
we het er echter wel over eens worden dat HBC 
het dan wel tegen dit soort ploegen moet afl eg-
gen, maar het toch al een stuk beter gaat dan 
vorig jaar. Als we tenminste blijven spelen zoals 

we dat op trainin-
gen oefenen en ook 
doen. Gewoon sim-
pel spelen en alle-
maal met volledi-
ge inzet spelen. Dan 
hebben we kwaliteit 
voldoende en zijn 
we niet veel minder 
dan de topploegen 
in deze klasse. 

In de tweede helft ging het ook lang weer niet 
slecht. De twee kansen die we kregen werden 
echter niet benut en dan ga je het op dit soort da-
gen niet redden. Wherevogels lukte het wel nog 
2 doelpunten te maken en zo gingen we met een 
6-0 nederlaag weer huiswaarts. In de auto was de 
blik alweer gericht op de komende tegenstander 
waar eerder al van gewonnen werd. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN
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Grote rommelmarkt in 
sportcentrum Groenendaal
Heemstede - Op zondag 18 ok-
tober wordt een grote rommel-
markt gehouden in Heemstede 
in sportcentrum Groenendaal, 
pal naast het zwembad. Die dag 
zijn ruim 125 kramen te vinden. 
Niet alleen gebruikte kleding, 
uitgelezen boeken of grijsge-
draaide lp’s worden verhandeld, 
maar ook zaken als curiosa, an-
tiek en brocante. De markt is ge-

opend van 9.30 tot 16 uur en de 
toegang bedraagt 2,50 euro. Kin-
deren t/m 11 jaar (onder bege-
leiding) mogen gratis naar bin-
nen. Parkeren kost niets.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar orga-
nisatieburo Mikki, 0229-24 47 39 
of 24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

‘Durven wij iemand anders toe te laten?’
Eerste Joost-viering van het seizoen 
Regio - Onder het thema: Ieder-
een is anders, behalve ik wordt 
zondag 18 oktober een Joostvie-
ring gehouden in Bennebroek. 
De viering gaat over vooroorde-
len, hokjes en de angst voor de 
onbekende ander. Joost vraagt 
zich af hoe anders die ander echt 
is? En hoe normaal ben je zelf ei-
genlijk? Durven wij iemand an-
ders toe te laten in onze omge-
ving, ons land of in onze gedach-

ten? De ontmoeting met de an-
der kan best eng of spannend 
zijn. En toch, misschien herken 
je in de ander wel meer van je-
zelf dan je ooit had gedacht. 
De bijeenkomst wordt geleid 
door Angeliek. Zij is kerkelijk 
werker voor jeugd en diaconaat 
in de Oosterkerk in Haarlem. 

Joost
Joost is anders dan de gewone 

kerkdienst. Joost is er voor men-
sen die op zoek zijn naar een 
ander geluid in het drukke le-
ven van alle dag. Joost gaat over 
vragen die er toe doen: relaties, 
maatschappij, spiritualiteit, ple-
zier en zinnig leven. Joost is er 
elke derde zondag van de maand 
om 10.00 uur in ’t Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Benne-
broek. Voor kinderen tot 15 jaar 
is er een apart programma.

Suggesties gevraagd voor 
Minerva-cultuurprijs

Heemstede - Eens in de drie jaar kent de Heemsteedse Kunst-
kring de Minerva-cultuurprijs toe. Deze sinds 1994 bestaande 
prijs is bedoeld als waardering en/of stimulans voor culturele 
prestaties en initiatieven in de gemeente Heemstede. De win-
naar ontvangt een geldbedrag van 1.000.- euro.
Tijdens het Nieuwjaarsconcert van de Heemsteedse Kunstkring 
op 10 januari 2016 zal de prijs voor de negende keer worden uit-
gereikt. Eerdere winnaars zijn kunstenaar en galeriehouder Wil-
lem Snitker, dirigent Iman Soeteman, toenmalig directeur van 
het Oude Slot Juliska Kok, archivaris Hans Krol, pianiste Maria-
na Izman, dirigent Bert Steinmann en componist/dirigent Cees 
Thissen. In januari 2013 is de deze blijk van waardering ten deel 
gevallen aan Ad van Amerongen, oud-cultuurwethouder, be-
trokken bij ontelbare kunstzinnige initiatieven in de gemeen-
te en jarenlang bestuurder en voorzitter van de Heemsteedse 
Kunstkring. 
In aanmerking komen personen of organisaties die op enigerlei 
wijze door uitingen op het gebied van theater, muziek, literatuur 
en beeldende kunst een bijzondere bijdrage hebben geleverd 
aan het culturele leven in Heemstede. Daarnaast beoogt deze 
prijs jongeren in Heemstede tot culturele uitingen te stimuleren, 
zodat nominaties vanuit deze doelgroep eveneens met belang-
stelling tegemoet worden gezien.
Er is een commissie samengesteld die de voordracht voor de 
toekenning van de Minerva-cultuurprijs 2015 zal opstellen. In 
deze commissie hebben zitting genomen Nera Otsen, voorma-
lig wethouder van cultuur in Heemstede en nu druk met de fu-
sie tussen Welzijn Ouderen Heemstede en Casca, Elles de Ko-
ning, oud-voorzitter van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
waarin ze zelf ook speelt, en Annelies van Bruinessen, bestuurs-
lid van de Heemsteedse Kunstkring.
Suggesties voor kanshebbers op deze prijs zijn zeer welkom en 
kunnen tot 15 november 2015 worden ingediend. Het corres-
pondentieadres van de Minervacommissie is Asterlaan 54, 2111 
BJ  Aerdenhout. E-mail: annelies@heemsteedsekunstkring.nl. 

15 oktober is Dag van de Witte Stok
Goed zicht lijkt ontzettend vanzelfsprekend. 
Er is dan geen enkele reden om eens stil te 
staan bij het moment dat het zicht dusda-
nig verslechtert dat het uw leven op beper-
kende wijze gaat beïnvloeden. Toch doe ik 
dat nu even…
Zelf ben ik geboren met een visuele be-
perking en ben ik een witte stok gebruiker. 
De afgelopen jaren heb ik tientallen inwo-
ners van Heemstede al mogen laten ervaren 
hoe het is om in de maatschappij te moe-
ten functioneren waarbij je slechts met 1 oog 
zicht hebt ‘als door een wc rol’ en het ande-
re oog volledig blind is. 

Stelt u zich eens voor dat u met zulk wei-
nig zicht op de rand van de rijbaan op de 
Binnenweg staat  om over te steken. Auto-
mobilisten rijden u voorbij. Fietsers scheu-
ren rakelings langs uw voeten. Wanneer u 
denkt te horen dat er geen auto’s meer aan-

komen, blijken er onhoorbare fietsers voorbij 
te schieten.  Als visueel gehandicapte wordt 
u geacht meer geduld te hebben dan iedere 
andere verkeersdeelnemer. Eindelijk na het 5 
minuten tonen van uw stok omdat dat u over 
wilt steken, stopt er een puber met zijn fiets. 
U kijkt nog even naar rechts. Er komt een 
auto aan. U hoopt dat die automobilist ziet 
dat de puber voor u is gestopt. Om de afge-
stapte puber dankbaar te zijn zet u een paar 
passen naar voren om over te steken. De 
van rechts komende automobilist had hele-
maal niet het plan om voor u als slechtziende 
met witte omhoog gestoken stok, te stop-
pen.  “Hee”,  hoorde u de puber  richting zijn 
vrienden roepen, “voor deze mensen moet je 
stoppen hoor!” Zijn vrienden reageren niet, 
schieten er rakelings op de fiets langs.  
Na de situatie met de fietsers blijkt dat u 
geen auto’s meer hoort. U tuurt naar rechts. 
Er staat een file auto’s op de rem. Als u goed 

kijkt ziet u een onbekende met de armen ge-
spreid midden op de weg staan om de auto’s 
tegen te houden. Uw onbekende verkeers-
engel. Van deze onverwachte hulp moet u 
het hebben in het drukke verkeer. Opge-
lucht komt u aan de overkant van de weg. U 
zou uw verkeersengel graag willen bedanken 
maar door uw beperkte zicht is de verkeers-
engel opgegaan in de onherkenbaarheid.  

Al sinds 1970 vieren we ieder jaar op 15 ok-
tober de  internationale Dag van de Wit-
te Stok. Op deze dag staan we stil bij blin-
den en slechtzienden, die zelfstandig door 
het leven gaan en hoe knap dat eigenlijk is. 
De witte stok staat symbool voor deze zelf-
standigheid.   

Geef blinden en slechtzienden de ruimte! 
Laat hen niet aan de kant staan!  
Dominieke Bos, Heemstede

Lezers schrijven ons

Open dag bij 
VEW

Heemstede - ‘Stay and Play’ en 
voetbalvereniging VEW houden 
op vrijdag 16 oktober een open 
dag van 16.00 tot rond 18.30 uur. 
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 
zijn van harte welkom om voet-
balspelletjes te doen, oudhol-
landse spelletjes, knutselen of 
zich te laten schminken. Locatie: 
Sportparklaan 10 in Heemstede.

‘Heeft je kind energie voor tien?’
Ouder en Kindgym bij GSV Heemstede

Heemstede - Wil jouw kind ook overal op en 
over klimmen? En heeft hij of zij ook energie voor 
tien? Of heeft je kindje wat motorische prikke-
ling nodig? Dan is Ouder en Kindgym bij GSV 
wat voor u. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar gaan 
samen met een ouder sportief bewegen. Op 
woensdagochtend wordt uw kind gestimuleerd 
in de motorische ontwikkeling. Na een warming 
up worden de toestellen neergezet en kunnen de 
peuters klimmen, klauteren, balanceren, sprin-

gen en rollen. Als afsluiting wordt samen gezon-
gen gedanst.
De lessen worden gegeven in de gymzaal van 
de Valkenburgschool, ingang Cruquiusweg 42. 
Er zijn 2 groepen; van 9.30 tot 10.15 uur en van 
10.30 tot 11.15 uur. Gegymd wordt in kleine groe-
pen en vol=vol. In de eerste groep is nog plaats 
voor een paar peuters. De kosten zijn 50 euro. 
Inschrijven of meer informatie opvragen?
Mail monique@marchandweb.nl.  

Bedankje 
voor inleveren 
toiletartikelen
Wat is er ontzettend veel gege-
ven! Met name sinds de krant 
verscheen ging het hard. We 
waren blij verrast en behoorlijk 
onder de indruk. Er waren 2 au-
to’s nodig om de spullen weg te 
brengen! Ouders en kinderen 
van de Nicolaas Beetsschool, 
de Hema, Zeeman, Heemsteder 
en alle gulle Heemstedenaren: 
héél erg bedankt!
Anneke van Akkeren,
Heemstede.
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Klaar voor kerkdiensten en podia  

                De Oude Kerk laat een nieuw geluid horen
Heemstede – In de cultuurno-
ta 2009 is de basis gelegd om 
de Oude Kerk gebruiksvriende-
lijker te maken voor podiakun-
sten. Een wens van Stichting Po-
dia Heemstede kreeg gehoor bij 
het College van Kerkrentmees-
ters. Kees Wierda die de ex-
ploitatie en verhuur deed, ging 
met Pieter Burghoorn die het 
technisch beheer in portefeuil-
le had, een bouwteam vormen 
met KPG-architecten, Draijer 
Bouw. Kees spreekt van een best  
team, beter kun je het niet heb-
ben, efficiënt, een ideale samen-
werking die zijn geld opbracht. 
Kees kreeg wel de boodschap 
mee, wel dimmen want we heb-
ben net 500.000 euro uitgegeven 
aan de Pauwehof. De gemeente 
kwam, net op een cruciaal mo-
ment, met geld waardoor ook 
de corridor tussen kerk en Pau-
wehof  toch mogelijk werd. Een 
wens al van 25 jaar geleden om 

de faciliteiten die de kerk miste, 
te kunnen gebruiken in de Pau-
wehof. De kerk zelf stond al in 
de wijde omgeving bekend om 
de mooie akoestiek, maar ook 
om de vele ongemakken. Die zijn 
door het bouwteam heel creatief, 
gedegen en efficiënt aangepakt 
met gebruikmaking van Heem-
steedse of uit de directe omge-
ving komende onderaannemers. 
Fa. Admiraal heeft met de speci-
alistische kennis van hete lucht 
verwarming, het systeem ver-
vangen. Geen storende geluiden 
meer en geen hinderlijke tocht. 
Hanbank installeerde de elektro-
technische- en brandmeldinstal-
laties, ook in de corridor en di-
verse verlichtingen. Stichting Po-
dia adviseerde om Muilenburg 
theatertechniek in te schakelen 
voor de podiumbelichting. Va-
der Theo en Marijn maakten de 
spots. Timmerfabriek ‘t Spant 
heeft een stevig mobiel podium 
gemaakt. Pim van Dijk Design 
gaf vorm aan de ruimte voor li-
turgische stilte en gebed. Prach-
tig liturgisch meubilair in goud-
geel en taupe. Hij dacht mee 
over de bekleding van de stoe-
len die de kleur hebben van het 
glas-in-lood en de plafondbal-
ken. Inske Immink restaureer-
de de preekstoel en zij adviseer-
de Theo Koetsier hoe hij, precies 
werkend als altijd in zijn tandart-
senpraktijk in vroeger tijden, de 
Herenbank opknapte met ge-
bruik van medisch gereedschap. 
Gelukkig bleven de lambriserin-
gen ongemoeid, belangrijk voor 
de akoestiek zoals ook de gor-
dijnen die vervangen zijn door 
transparante rolgordijnen, goed 
doordacht! Pieter Burghoorn kan 
eindelijk weer slapen nu WIFI is 
aangesloten door KPN. Nodig 
voor de draadloze bediening van 
audio, videoschermen en belich-
ting. Drie maanden de zenuwen 
en nachten wakker. Drie dagen 
geleden toch gelukt. 

Opening
Sienke Wolters verwelkomde 
zondagmiddag in de vernieuw-
de Oude Kerk een volle kerk met 
genodigden en vrijwilligers en 
bedankte in het bijzonder Pie-
ter Burghoorn en Kees Wierda, 
die bijna dagelijks in de afgelo-
pen maanden stand by stonden 
om de vele medewerkers van be-
drijven bij te staan. Burgemees-
ter Marianne Heeremans was blij 
met een kerk die geschikt is ge-
maakt voor veel culturele doelen 
in plaats van het sluiten hetgeen 
met zoveel kerken gebeurt. Een 
blikvanger midden in het histori-
sche hart van Heemstede, voor-
zien van voorzieningen met al-
lure, met hulp van Stichting Po-
dia Heemstede, die haar uitvoe-
ringen in de kerk wil opvoeren, 
daar is die nu klaar voor. Ook de 
gemeente heeft hieraan bijge-
dragen en zij feliciteert de Oude 
Kerk en wenst de ruim vierhon-
derdjarige een mooie toekomst. 
Pianist en organist Jaap Stolk, 
betrokken bij de aanschaf van de 
bijzondere concertvleugel Stein-
way uit 1903 maar oh zo gaaf, 
speelde enkele walsen en nodig-
de kerkorganist Piet Hulsbos uit 
om een quatre-mains te spelen, 
waarmee de kerk heropend was 
en de Oude Kerk een nieuw ge-
luid liet horen om met de voorzit-
ter van de Stichting Oude Kerk, 
Piet Scheele te spreken. 
Ton van den Brink  

Pieter Burghoorn en Kees Wierda.
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Hoopvolle plannen winkelcentra Heemstede
Heemstede - Je voelt de dy-
namiek bij de Heemsteedse on-
dernemers als Dirk Jan Droogh 
zijn betoog heeft beëindigd en 
het applaus in ontvangst neemt. 
Het geloof in de Binnenweg 
Raadhuisstraat, Jan van Goyen-
straat en Zandvoortselaan West 
is terug, bleek dinsdag 6 okto-
ber in het Raadhuis. Adviesbu-
reau Droogh Trommelen en Part-
ners, DTNP, gaf een beeld over 
de mogelijke toekomstscena-
rio’s, hoofdzakelijk over de Bin-
nenweg/Raadhuisstraat. Deze 
zijn gebaseerd op de analyse van 
hoe de winkelcentra er nu eco-
nomisch gezien voor staan. On-
derdeel van deze analyse waren 
enquêtes die tussen 15 en 29 
september zijn gehouden onder 
winkelend publiek en onderne-
mers. Belangrijke criteria in het 
scenario voor de Binnenweg/
Raadhuisstraat zijn: frequen-
te benodigdheden, bijzonde-
re aankopen, het ontmoeten en 
vermaak. Niet het scenario: een 
dagje winkelen. Maar een half 
dagje mag best! Veel uitkom-
sten uit de enquêtes waren niet 
zo verrassend, wel dat het druk-
tebeeld met fietsers, de belang-
rijkste groep bezoekers, in Zuid 
en Noord bijna gelijk is.

Heemsteedse klant belangrijk
Vooral de ondernemers kre-
gen voor hen belangrijke infor-
matie over klantenstromen, ver-
keersveiligheid, parkeervoorzie-
ning, druktebeelden op dinsda-
gen en zaterdagen. Dat ruim zes-
tig procent van de bezoekers uit 
Heemstede komt. Dat uit de en-
quête blijkt dat de ondernemers 
een flinke positief geloof in zich-

zelf hebben gezien hun omzet-
verwachtingen. Er zelfs compli-
menten waren over diverse spe-
ciaalzaken die er echt uitsprin-
gen. De zaken die landelijke prij-
zen winnen op hun vakgebied en 
als geheel natuurlijk als de Leuk-
ste Straat van Nederland. Maar 
blijf je dat? Jaap Ooteman, ooit 
winkelier op de Binnenweg, nu 
vastgoedman, sprak van onheil-
spellende omzetverliezen tot 35 
procent aan de Noordzijde, sinds 
de afsluiting van de Noordzijde 
voor autoverkeer. “Er moet hier 
in huis, het raadhuis, een groot 
dossier aan feiten liggen die mijn 
verhaal staven.” Secretaris van de 
winkeliersvereniging Raadhuis-
straat/Binnenweg, WCH, René 
Janus, geeft een nieuwe moge-
lijkheid om de noordkant van de 
Binnenweg in stedenbouwkun-
dig opzicht te verbeteren.

Doorsteek naar
Blekersvaartweg
De ontwikkeling van de passage 
Binnendoor.  Albert Heijn aan de 
Blekersvaart functioneert in de 
huidige situatie niet optimaal als 
trekker voor de noordkant van 
de Binnenweg. Wanneer de pan-
den van Videoland, de Boule-
vardschaar en de voormalig win-
kel van Voedingswaar gesloopt 
zouden worden, ontstaat er een 
natuurlijk verbinding van Albert 
Heijn naar de Binnenweg en vice 
versa. Hierdoor zouden de win-
kels aan de Blekersvaart veel be-
ter aansluiten bij het winkelcen-
trum. Er zou ruimte komen voor 
een nieuwe aantrekkelijke invul-
ling; een soort derde verblijfs-
pleintje naast  het dorpspomp-
pleintje in de Raadhuisstraat en 

het brede gedeelte van de win-
kelstraat. Het  zou een injec-
tie betekenen voor de noord-
kant. Videoland, Tante Saar en 
de Boulevardschaar zouden daar 
hun plaats moeten terugkrij-
gen. Janus is dik tevreden over 
de aanpak van vastgoedeigena-
ren die hun panden goed onder-
houden. Wethouder Remco Ates 
wil nu snel in gesprek met WCH 
over het gekozen scenario en 
streeft naar een visievaststelling 
in februari 2016.
Het winkelcentrum heeft een re-
gionale aantrekkingskracht op 
winkelend publiek en een uit-
stekende boodschappenfunctie. 
Het wordt nog spannend voor 
de ondernemers, maar ze staan 
klaar om Sinterklaas te ontvan-
gen en de drukte rond de kerst 
met een hartelijk welkom aan de 
voetganger, fietser en auto.
Ton van den Brink

Louise ontmoet Nurks in de Hout
Heemstede – Haar 75ste ver-
jaardag wel of niet vieren? Ze 
wilde er toch bij stilstaan, maar 
niet alleen. Daar heb je vrien-
dinnen voor, om te vieren toch! 
Twintig vriendinnen kwamen op 
haar uitnodiging af. Naar res-
taurant Nurks in de Haarlem-
merhout. Herinneringen opha-
len in de Haarlemmerhout, waar 
al zoveel herinneringen liggen. 
Van de familie Stastok, Kegge, 
van schrijver Nicolaas Beets die 
er in de Camera Obscura over 
schreef. Je vindt hun beelden 
nog terug diep in de Haarlem-
merhout, waar Jan Bronner beel-
den maakte van Suzette Noiret, 
de ijdele Van der Hoogen, Pie-
ter Stastok, oom van Hildebrand, 
Buikje, Keesje het diakenhuis-
mannetje, grootmoeder Kegge, 
Teun de Jager en hoog verheven 
op zijn voetstuk op afstand van 
zijn romanfiguren, Hildebrand, 
de schrijver. Sinds 1962.

Twintig vriendinnen die gezellig 
onder elkaar bij een glaasje bub-
bels de uitnodiging van Louise 
de Graaf bespraken. Een lange 
brief met onthullingen over haar 
kinderen, huwelijk, werk en hob-

by’s. Louise was gekleed als een 
dame die zo van het Hildebrand 
monument zou kunnen stap-
pen, zij viel dus nauwelijks op in 
de entourage van het Nurks res-
taurant, hetgeen eenieder als 
een compliment dient op te vat-
ten. Haar vriend, iedereen dacht 
aan een nieuwe kat of hond, was 
zo uit het monument gestapt en 
bleek de heer Robbert Nurks te 
zijn, een onaangenaam mensch 

uit Amsterdam, die zich ontpopte 
als een historicus die uitleg gaf 
over het wel en wee van de he-
le bosrand van Alkmaar tot Den 
Haag, inclusief de heersers als 
Napoleon.
Een stuk Living History van eigen 
Heemsteedse bodem, tot leven 
gebracht door Fred Rosenhart 
die uiterst aangenaam de felici-
tatie overbracht.
Ton van den Brink

Heemstede 1 t/m 8 oktober 2015
 

Huwelijken:
Evert W. Teeuwen & Heleen C. de Jong

Sander van Breukelen & Margaretha M.J. Westerveld
Christian R.J. Lepelaar & Mandy Haije

Ron Velthuis & Manon N. Fabel
 

Geboorteaangiften
Falak Bellafkih dochter van A. Bellafkih en H. El Mesbahi

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Theo Blokker,
de vakman huisschilder
Heemstede – Goed nieuws voor 
de huisbezitters die nog een ou-
derwetse vakman als huisschil-
der willen hebben. Theo Blokker, 
huisschilder van huis uit en al 47 
jaar in het vak, is voor zichzelf 
begonnen. Hij is pas zestig jaar 
en mag nog zeven jaar door tot 
zijn zevenenzestigste. Daar heeft 
Theo geen moeite mee, integen-
deel, hij vindt het een prachtig 
vak en doet graag wat ze noe-
men burgerwerk. Zegt Theo dit 
nou omdat hij zoveel gewerkt 
heeft bij prominente mensen in 
de omgeving? Hij is er een beet-
je trots op maar noemt geen na-
men. Respect! Tegenover de 
krant wil hij wel enkele namen 
noemen van zakentycoons, maar 
die vergeten we gelijk. Hij heeft 
er altijd leuk gewerkt en had te-

vreden mensen. Theo leerde 
het vak in Haarlem bij Piet Ba-
rend in de Bakkerstraat waar hij 
op zijn dertiende begon. Op de 
vakschool leerde hij ook lette-
ren, letters schilderen, maar daar 
is geen droog brood meer in te 
verdienen. Dan liever behangen 
schilderen en plafonds spuiten. 
Hij heeft altijd met collega`s ge-
werkt, leuk volk, die schilders, 
het lijkt wel een aparte fami-
lie. Nu gaat Theo Blokker zelf-
standig werken, hij heeft er veel 
zin in. Tijd voor veel binnenwerk 
als schilderen, behangen en het 
spuitwerk.
Voor vakwerk dus naar Theo, 
die werkt vanuit de Vaumont-
laan 40, te bereiken op tel.nr. 
06 10098460.
Ton van den Brink 
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Recht op een gevaarlijke situatie?
Wij zien er graag van af

Wij zijn bewoners van de Geleerdenwijk, wonen langs de Leidse-
vaart en kijken uit op de nu afgesloten spoorwegovergang. Geluk-
kig hebben wij ‘slechts’ één afschuwelijk treinongeval hier mee-
gemaakt. Maar dat is meer geluk dan wijsheid. Steeds waren er 
fi etsers en voetgangers, die te dicht bij de rails wachtten om over 
te steken of vonden dat ze nog wel snel even voor een trein langs 
konden hollen. De schrik van de machinisten hoorden we regel-
matig door paniektoeters van de trein.
 
Waarom zou je zo’n gevaarlijkse situatie handhaven?
Omdat er een ‘recht’ bestaat op deze oversteek?
 
De Laan van Alverna is nog steeds bereikbaar. Er is een prima weg 
aan de andere kant van het spoor gemaakt. Ja, je moet dan 12
minuten langer lopen of 6 minuten langer fi etsen. Hoe erg is dat 
als fervent wandelaar of fi etser?

Hopelijk zal niet het recht maar gezond verstand zegevieren!
W. Kuiper, Heemstede.

Lezers schrijven ons

Individueel, maar wel betrokken:
Seniorenwoongroep Wel-licht 15 jaar

Tineke:  “De plannen voor deze 
woongroep ontstonden in 1990.  
In de zogenaamde Appelka-
mer aan de Koediefslaan kwa-
men mensen bij elkaar die met 
elkaar in gesprek gingen van-
uit een vernieuwende levens-
beschouwelijke en spirituele vi-
sie op religie en kritische maat-
schappelijke betrokkenheid. De-
ze bijeenkomsten vormden de 
basis van oecumenische vierin-
gen die destijds meestal in de 
Oude Kerk werden gehouden. 
In deze Appelkamer ontstond 
het idee van een seniorenwoon-
groep. De bijeenkomsten in de 
Appelkamer zijn in 2005 opgehe-
ven. Eigenlijk waren we al voor-
lopers van de participatiemaat-
schappij. Het idee was namelijk 
een actieve seniorenwoongroep 
op te richten met bewoners die 
verbintenis in de brede en so-
ciale context bij elkaar zoeken. 
Dat is echt een criterium om aan
deze woongroep deel te nemen. 
Wij zijn een seniorenwoongroep 
en geen wooncommune. Dit 
houdt in dat we wel gezamen-
lijk in een gebouw wonen en ge-

zamenlijk dingen ondernemen, 
maar we wel ons eigen apparte-
ment hebben. Het draait hier om 
de onderlinge opvang. Een se-
niorenwoongroep zorgt hiermee 
voor een proces van verjonging 
en vitaliteit. Dit voorkomt een-
zaamheid en isolement.”

Henk vult aan: “Op de plek van 
We-licht stond het voormalige 
Centrum 111, dat werd gesloopt. 
Voor het realiseren van deze 
woongroep was eerst binnen het 
college van B&W van Heemstede 
enige weerstand tegen het plan, 
mede vanwege de wachtlijs-
ten voor sociale huurwoningen.
Later heeft het college van B&W 
toch het belang van een woon-
groep erkend. En er moest ook 
fi nanciering gezocht worden.
Die vonden we aanvankelijk bij 
woningcorporatie Woonstee, 
waar ons plan voor de woon-
groep met een krappe meerder-
heid werd aangenomen. Uitein-
delijk hebben we gekozen voor 
de Haarlemse woningcorporatie 
Patrimonium, thans Pré-Wonen.  
Zij hadden namelijk al ervaring 

met woongroepen die bij hen 
zijn ondergebracht. In 2000 is het 
huidige complex gebouwd, met 
negen huurwoningen en een
gemeenschappelijke grote huis-
kamer. Tevens hebben we een 
logeerkamer met eigen sanitai-
re voorzieningen, mocht een van 
onze bewoners een gast hebben.  

De naam ‘Wel-licht’ heeft iets
ludieks, iets relativerends. De
betekenis van licht is ook meer-
voudig: het betekent ook licht 
qua zwaarte.” Berthe: “Ik geniet 
ook van de lichtval en het uit-
zicht nu op de herfstkleuren van 
het bos aan de overkant bij Ken-
nemerduin. We hebben het ook 
erg gezellig met elkaar. Onze 
jongste bewoner is 61 jaar. Op 
maandagmorgen gaan we ge-
zamenlijk koffi edrinken. We heb-
ben een keer in de maand een 
culturele middag met bijvoor-
beeld muziek of een lezing. En 
we hebben een gezamenlijke 
eetavond. We doen jaarlijks wan-
delingen en een excursie. Afge-
lopen zomer hadden we in de 
tuin een gezamenlijke barbecue.
Op 29 oktober vieren we voor 
genodigden ons 15-jarig be-
staan met een receptie en een 
gezamenlijke maaltijd. En daar 
kijken we heel erg naar uit.”
Bart Jonker

Heemstede – Woongroep Wel-licht aan Duin en Vaart
bestaat 15 jaar. En dat wordt gevierd. De woongroep voor
senioren werd in 2000 gesticht op basis van oecumenische
en levensbeschouwelijke gronden. Initiatiefnemers Henk en 
Tineke Koetsier en voorzitter Berthe Korvinus blikken terug.

Nederland door onze ogen
De Italiaanse schrijver Dario Fo zei: “Ons vaderland is de hele we-
reld, onze wet is vrijheid, we hebben de revolutie alleen in ons hart 
nodig.” Ik begin hiermee omdat het nauw verbonden is met de hui-
dige situatie: wij zijn nieuwe vluchtelingen in een oud en gastvrij 
land als Nederland. Ik ben één van die vluchtelingen uit Syrië die 
door grote gebieden trok en met veel moeite eindelijk is aangeko-
men in West-Europa.
Ik heb ervaren wat bekend staat als ‘de gesel van de vuile oorlog’.
We zijn een jaar geleden aangekomen in Nederland en er vervol-
gens in geslaagd om een legale verblijfsstatus te verkrijgen. Ik krijg 
de kans om te integreren in de samenleving.
In Syrië werkte ik als redacteur voor het nieuws en was verslagge-
ver voor satelliet-tv stations. Nu probeer ik weer als journalist aan 
de slag te komen.
Ik had nooit gedacht dat ik gedwongen zou worden om Syrië te 
verlaten, maar het gebeurde. We zijn nu in Nederland in een nieuw 
huis op zoek naar een nieuw begin en nieuwe kansen in het leven; 
leren en werken in de toekomst. Dit is geen gemakkelijke taak voor 
ons en voor de ontvangende gemeenschap.
We wonen nu drie maanden in Bennebroek: mijn vrouw en twee 
dochters van 2 en 4 jaar. Wij leren de taal in Haarlem op school ter-
wijl onze dochters bezig zijn met het maken van vrienden op school 
en zodoende de taal leren.
We zijn goed verwelkomd en hebben een gevoel van vrede en
sociale acceptatie.
Maar aan de andere kant is het beeld niet zo rooskleurig als het 
lijkt. We vinden het moeilijk door een gevoel van vervreemding en 
verwarring als gevolg van de oorlog.
Er zijn mensen onder ons die een kind of een vader of een broer 
verloren. Of van wie de familie nog steeds in Syrië is en dat bete-
kent veel psychische problemen.
Maar in ruil daarvoor vonden we mensen die ons verwelkomden en 
ons hielpen om betrokken te raken in hun gemeenschap.
Tijd en geduld zijn essentieel nu, voor ons en voor u. Het is be-
langrijk om te blijven communiceren. Een van deze kanalen is deze
column. Hier voel ik me vrij genoeg om te schrijven wat ik wil. Ik 
zal proberen om u op de hoogte te houden van onze vorderingen, 
onze successen, onze teleurstellingen, onze verbazing, ons verdriet 
en onze vreugde.
Khaled sara, editor22010@hotmail.com

Nederland door onze ogen

Column

Een stem voor een vluchteling
Tijdens de avond in het Heemsteedse Raadhuis (23 september) 
bespraken inwoners hoe ze iets kunnen betekenen voor oorlogs-
vluchtelingen. Een van de ideeën die toen naar voren kwam is om 
een vluchteling aan het woord te laten in de lokale krant. Een stem 
te geven. Khaled Sara (36) kwam een jaar geleden naar ons land 
en verblijft met zijn gezin in Bennebroek.
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Afscheidswijzer
Regio - De Afscheidswijzer is 
in samenwerking met de ge-
meenten Haarlem en gemeen-
te Velsen ontwikkeld. U vindt 
daarin informatie rondom uit-
vaart en uitvaartopties in de 
regio Haarlem, Velsen en om-
geving. Praktische en nuttige 
gegevens worden afgewisseld 
met aandacht voor produc-
ten en diensten voor palliatie-
ve zorg, uitvaart, rouwverwer-
king en nalatenschap verzor-
gen in de regio.  
Belangstellenden kunnen de 
Afscheidswijzer vanaf 15 ok-
tober gratis meenemen bij di-
verse locaties zoals woonzor-
ginstellingen, verpleeginstel-
lingen, ziekenhuizen, apothe-
ken, huisartsen, begraafplaat-
sen en uitvaartondernemers.
Kijk ook op www.afscheidswij-
zer.nl/edities/haarlem-velsen.

The Living Museum gaat live
Regio - In het weekend van 31 
oktober en 1 november opent 
The Living Museum in Benne-
broek zijn deuren.
The Living Museum is een bij-
zonder Outsider Art Project. Ge-
huisvest in het voormalig Dien-
stencentrum op het terrein van 
GGZinGeest. Mensen maken er 
bijzondere kunst. Het is een vrij-
plaats om te zijn wie je graag wilt 
zijn. Zonder vooroordelen, zon-
der stigma. Een plek waar je el-
ke dag van de week terecht kunt.

Op zaterdag  31 oktober om 
14.00 uur wordt The Living Mu-
seum in Bennebroek officieel 
geopend door Elsbeth de Ruijter, 

voorzitter van de Raad van Be-
stuur van GGZinGeest. Het pro-
gramma  vindt u op:
www.thelivingmuseum.nl.

In de grote expositieruimte laat 
beeldend kunstenaar Mieke 
Mostermans een overzicht van 
haar werk  zien uit de periode 
1980-2015 bestaande uit wer-
ken op papier en keramiek. Zie 
ook: www.miekemostermans.nl
De expositie is onderdeel van de 
Kunstlijn Haarlem en geopend 
zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur of op afspraak via 
06-18921197.
Adres: Rijksstraatweg 113, Ben-
nebroek.

Destiny Media verzorgde 
presentatie bij ‘Nehemia’
Heemstede - Stichting Destiny Media gaf afgelopen zondag 
een presentatie in evangelische gemeente Nehemia in Heem-
stede.  De heer Biruk Tesfaye is de producer en director van 
Destiny Media Stichting. Hij verzorgt onder andere training en 
onderwijs ter inspiratie en motivatie van vluchtelingen. Ook 
maakt hij documentaires over het leven van vluchtelingen. (Hun 
reis/verhaal in beeld brengen met als doel de verbetering van 
integratie)
Emmanuel Tadesse Kene is de muzikale kracht van het team. Hij 
verzorgt onder andere de jingles en soundtracks bij de docu-
mentaires en video’s. Hij is daarnaast professioneel muziekpro-
ducent die albums produceert. Samen met Mesgana Abraha ge-
meentelid van Nehemia, presentatrice en zangeres, zong hij het 
lied ‘Lord I lift Your name on high’.

Meer info en reactie via: www.rafael-heemstede.nl.

Snellere doorstroming door 
afstellen verkeerslichten

Anderhalf jaar geleden is de pro-
vincie begonnen met het perio-
diek keuren en beter afstellen 
van haar verkeerslichten langs 
provinciale wegen. De tijd dat het 
verkeerslicht op groen en rood 
staat wordt bijvoorbeeld aange-
past aan de actuele verkeerssi-
tuatie. Ruim 100 verkeerslichten 
zijn inmiddels aangepast. 

De afstelling van verkeerslich-
ten wordt verbeterd aan de hand 
van enerzijds data over de wer-
king van een verkeerslicht en 
anderzijds onderzoeksgegevens 
van de actuele verkeerssituatie. 

De afstelling van verkeerslich-
ten wordt bijvoorbeeld aange-
past vanwege een nieuwe woon-
wijk in de omgeving of een te 
lange wachttijd voor fietsers. Bij 
de keuring wordt ook bekeken 
of de detectielussen nog goed 
werken.  

Melding of suggestie
Inwoners die een melding willen 
doen of een suggestie hebben 
over de werking van een ver-
keerslicht van de provincie kun-
nen terecht bij Servicepunt B&U, 
tel: 0800 - 0200600, e-mail:
infobu@noord-holland.nl. 

Regio - De provincie Noord-Holland verbetert de bereikbaar-
heid en doorstroming op de weg door regelmatig de verkeers-
lichten aan te passen aan de actuele verkeerssituatie. De 
winst is gemiddeld 6% betere doorstroming per kruising.

Uitgaven alle gemeenten, provincies 
en andere overheden online
Regio - Vanaf heden zijn finan-
ciële rapportages, zoals peri-
odieke begrotingen en uitga-
ven, van alle Nederlandse loka-
le en regionale overheden duur-
zaam beschikbaar als open da-
ta en in te zien via de website 
Openspending.nl. Naast de ge-
gevens vanaf 2010 zijn ook alle 
gegevens bij toekomstige leve-

ringen automatisch beschikbaar. 
Op dit moment zijn er meer dan 
15.000 financiële rapportages 
in te zien op: http://openstate.
pr.co/112331-uitgaven-alle-ge-
meenten-provincies-en-andere-
overheden-online 

“Met het beschikbaar stellen van 
deze gegevens als open data, 

loopt Nederland internationaal 
voorop”, zegt Arjan El Fassed, 
directeur van Open State Foun-
dation. ‘Open data over publie-
ke financiën bieden volksverte-
genwoordigers, journalisten en 
inwoners meer mogelijkheden 
om te controleren waar overhe-
den hun belastinggeld aan uit-
geven.

Workshop uilenballen pluizen
Regio - Op dinsdag 20 okto-
ber kunnen kinderen braakbal-
len van de Ransuil komen uit-
pluizen bij het NME-centrum in 
de Haarlemmer Kweektuin. Om 
14.00 uur begint de workshop en 
duurt ongeveer twee uur.
Ransuilen zitten, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld de bos-
uil, in grote groepen bij elkaar. 
Meestal zoeken zij naaldbomen 
op en vertoeven daar de dag 
met soms wel 12 in één boom. 
Onder deze zogenaamde roest-
plekken liggen de braakballen. 
De uil spuugt de onverteerba-
re delen van zijn, in de schemer 
en nacht gevangen, prooi uit, in 
de vorm van braakballen. Tijdens 
de workshop gaan de deelne-
mers kijken wat deze vogel zo-

al eet door de uilenballen uit te 
pluizen. Tevens zullen de kinde-
ren de gevonden onderdelen de-
termineren met behulp van een 
zoekkaart. De botjes worden op 
een vel papier geplakt. Door ook 
ballen van de bos- en kerkuil te 
onderzoeken kunnen we de ver-
schillen zien van de menu’s van 
de vogels. 

Meer info
De deelname kosten bedragen 
3 euro inclusief lesboekje, zoek-
kaart en consumpties.
Het NME-centrum is gelegen in 
de Haarlemmer Kweektuin, Kle-
verlaan 9 voor meer informa-
tie en aanmelding belt of mailt u 
naar 023 511 4702/nmeactivitei-
ten@haarlem.nl

Regio - Een taal leer je door te 
luisteren, te spreken, te lezen 
maar ook door te zingen. En 
dat laatste ga je doen. Je Ne-
derlandse woordenschat maak 
je groter door liedjes te zingen. 
Dirigent Desirée Verlaan leert 
je Nederlandse liedjes in de 
Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32).  Uit welk 
land je ook komt, je bent van 
harte welkom op donderdag 

29 oktober van 20.00 tot 22.00 
uur.  Loop gezellig binnen bij 
deze gratis avond. 

Zingend Nederlands lerenSinger-songwriter te gast in Katrijn Kapel
Regio - Haarlemse singer-song-
writer Joost Dobbe is op zon-
dag 18 oktober ‘Het Neusje van 
de Psalm’. Aanvang is 14.30 uur. 
Dobbe geeft een intiem minia-
tuurconcert in de ondergrond-
se Katrijn Kapel in de achter-
tuin van Stem in de Stad aan de 
Nieuwe Groenmarkt 22. De se-
rie concerten is een samenwer-
king tussen Stichting Gitaar-
lem en Stem in de Stad. Het is 

alweer het zevende miniatuur-
concert in de serie ‘Het Neusje 
van de Psalm’ in de Katrijn Ka-
pel achter Stem in de Stad aan 
de Nieuwe Groenmarkt te Haar-
lem. Joost Dobbe is een sin-
ger-songwriter met een opval-
lend eigen stemgeluid. Kenmer-
kend aan zijn muziek is de men-
geling van folk-, country-, blues- 
en rockmuziek. Dobbe heeft het 
talent vanuit deze mix van stij-

len verrassende en afwisselen-
de songs te smeden. De Engels-
talige songs behandelen vooral 
de verschillende kanten van lief-
de en vriendschap. Naast eigen 
werk speelt Joost bekend werk 
van bijvoorbeeld Van Morrison, 
Neil Young en Ryan Adams. In 
de kapel speelt hij akoestisch, 
om de serene, intieme sfeer in de 
kleine kapel goed tot zijn recht te 
laten komen. 

Joost Dobbe (foto: Ewoud Koster).
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‘Terugkomdag’ 
patiënten Intensive Care
Regio - Een opname op een intensive care kan voor patiën-
ten en hun naasten een aangrijpende ervaring zijn. De opname 
heeft soms nog langdurige gevolgen op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied.
De afdeling intensive care van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-
Zuid nodigt daarom de patiënten uit voor een ‘terugkomdag’. Het 
gaat om de patiënten die in 2014 op de afdeling in het Kenne-
mer Gasthuis opgenomen zijn geweest. Samen met de patiën-
ten en hun naasten kijken medewerkers en artsen terug naar 
de opname. Er is een afwisselend en deels interactief program-
ma samengesteld, waarin diverse aspecten van de opname aan 
bod komen. Ook kunt u, onder begeleiding, een bezoek aan de 
intensive care brengen.
Geïnteresseerde patiënten en hun naasten kunnen zich 
voor 26 oktober aanmelden via icterugkomdag@kg.nl of via 023-
5455904.

Foto uit 1949. Bruno Gröning spreekt tot toehoorders.

Lezing ‘genezing langs 
geestelijke weg’
Regio - Op dinsdag 20 okto-
ber is er in het Buurtcentrum 
De Tulp, Voortingplantsoen 56 
in Haarlem een lezing over Bru-
no Gröning ‘hulp en genezing via 
geestelijke weg’. De lezing begint 
om 19.30 uur en is gratis toegan-
kelijk, op basis van een vrijwilli-
ge gift.
Bruno Gröning leefde van 1906 
tot 1959 in Duitsland. Hij wees er 
de mensen op dat er een gene-
zende kracht in de kosmos be-
staat, die hij ‘Heilstrom’ noemde 
en hij legde genezingzoekenden 
uit hoe ze door opname van deze 
kracht gezond konden worden. 
Bruno Gröning vergeleek de 

mensen met een batterij, die 
steeds weer opgeladen moet 
worden, zodat hij gezond en 
energiek zijn leven vorm kan ge-
ven. Op verschillende plekken 
(o.a. in Amsterdam en Castri-
cum) vinden er iedere drie we-
ken bijeenkomsten van de Bruno 
Gröning-Vriendenkring plaats. 
Bij voldoende interesse kunnen 
ook driewekelijkse bijeenkom-
sten in Haarlem worden gestart. 

Voor informatie en opgave voor 
de lezing kunt u terecht bij Ba-
rend Jonker, tel. 026-4421610 of 
via: www.bruno-groening.org/
nederlands.

Provincie besteedt Vergunningen en 
Handhaving plustaken uit
Regio - Met ingang van 1 janu-
ari 2016 besteedt de provincie 
Noord-Holland een groot aantal 
taken op het gebied van Vergun-
ningen en Handhaving uit. De-
ze worden dan uitgevoerd door 
omgevings- en uitvoeringsdien-
sten. Burgers en het bedrijfs-
leven kunnen bij hen terecht 
voor onder andere vragen over 
de kwaliteit van het oppervlak-
te zwemwater, vergunningverle-
ning vuurwerk en vergunning-
verlening bodem. 

Het gaat om vergunningen bo-
dem, advisering Natuurschoon-
wet, Provinciale Milieuverorde-
ning (PMV) Stiltegebieden, ont-
heffingsverlening zorgplicht ste-
delijk afvalwater en PMV Sport-
motoren, de PMV aardkundige 
monumenten, de PMV Grond-
waterbeschermingsgebieden, 
de Ontgrondingenwet, wegen-
en vaarwegen (alleen handha-
ving), de Waterwet (grondwa-
teronttrekking, warmte koude 
opslag), WHVBZ (zwemwater), 

RBML (luchtvaart) en het vuur-
werkbesluit. De taken die ho-
ren bij vergunningen en hand-
having in het kader van de Na-
tuurbeschermingswet, de Flora- 
en Faunawet, de Boswet (alleen 
toezicht) worden per 1 juli 2016 
uitbesteed. 

Er zijn omgevingsdiensten die 
nog definitief moeten instemmen 
met de taakoverdracht. Naar 
verwachting wordt overeenkom-
stig het voorstel besloten.

Trilzwam (foto: Margo Ooster-
veen).

Ontdek de paddenstoelen in Groenendaal
Heemstede - Naast het rijk der 
fabelen en sprookjes bestaat er 
ook het rijk der schimmels, het 
terrein van de paddenstoel. Kunt 
u zich ook zo verwonderen over 
de paddenstoelen die in deze tijd 
van het jaar de bossen sieren? 
Kom dan op zondag 1 novem-
ber naar wandelbos Groenen-
daal In Heemstede. Gidsen van 
IVN Zuid-Kennemerland gaan 
met u op zoek naar bijzonde-

re exemplaren en vertellen u al-
les over het wonderlijke rijk der 
schimmels.
Bij een schimmel zien we meest-
al de steel en hoed, de padden-
stoel. De rest van de schimmel is 
verborgen onder het oppervlak. 
De paddenstoel is de vrucht van 
de schimmel met in de hoed de 
sporen die met hulp van de wind
worden verspreid naar een plek 
waar de omstandigheden ge-

schikt zijn om te ontkiemen. Er 
ontstaat een stelsel van wittige 
draden, de zogenaamde zwam-
vlok die uitgroeit tot een pad-
denstoel.

Houtzwam
In Groenendaal is het goed toe-
ven voor paddenstoelen. Tussen 
het dode hout, takkenrillen en 
op de overal verspreid liggende 
stammen zijn interessante soor-
ten te vinden. Zo is houtzwam 
rijk vertegenwoordigd met soor-
ten als goudvliesbundelzwam, 
berkenzwam en hertenzwam. 
Slechts een kleine greep uit de 
250 soorten die voorkomen in 
Groenendaal. De excursie vindt 
plaats op zondag 1 november 
om 11.00 uur. Locatie Groenen-
daal, informatiepaneel op grote 
parkeerplaats. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden en vooraf 
aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over IVN en 
haar activiteiten vindt u op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Boerderij themaweek voor kinderen in 
Historisch Museum Haarlemmermeer
Regio – Tijdens de herfstva-
kantie, van 17 t/m 25 oktober, 
is het boerderijweek in Histo-
risch Museum Haarlemmer-
meer met leuke activiteiten 
voor kinderen. Je kan spel-
letjes doen, knutselen en je 
krijgt een presentje voor mee 
naar huis. Meedoen aan de 
speciale middagen kost 4,50 
per kind inclusief entree.

Op de grote tafel in de hal van 
het museum kunnen kinderen 
memory spelen, kleurplaten in-
kleuren en een eigen boerderij 
maken met een bouwplaat. Ook 
kunnen ze zich verkleden in his-
torische boeren kledij. In het mu-
seum mag iedereen op de trac-
tor en op de bokkenkar zitten en 
een koe leren melken! Aan het 
einde van het bezoek krijgen de 
kinderen een tinnen boerderijfi-

guurtje mee naar huis.
Deze middagen kosten 4,50 euro 
voor het knutselen, verkleden en 
het tinnen figuurtje inclusief mu-

seumentree. Het adres is Bos-
weg 17, 2131 LX Hoofddorp, te-
lefonisch bereikbaar via 023-
5620437.





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

Cabaret
Vrijdag 16 en zaterdag 17 
oktober Erik van Muiswin-
kel in de ‘Olieworstelaar’. The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20:15 
uur. Kaarten 19, 50 euro via
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel.

Vrijdag 23 oktober Ali B in 
Theater de Luifel met ‘Je suis 
Ali’. Aanvang 20.15 uur. He-
renweg 96 Heemstede.
Kaarten aan de kassa of
www.podiaheemstede.nl.
 
Gemeentehuis
T/m 23 oktober in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis 
Heemstede, selectie van kunst 
die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek.
Info: www.hv-hb.nl.

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

Film
Donderdag 22 oktober fi lm 
en lunch bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
10.30-13.30 uur. Kosten: 12,50. 
Komische fi lm over een tiener 
die ondanks haar afhankelij-
ke familie een droom koestert.
Info: 023-5483828.

Jeugd
Dinsdag 20 oktober Plexo-

rama, groot feest voor jeugd 
vanaf 6 jaar. Diverse work-
shops en andere activitei-
ten, georganiseerd door en bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 12,- euro 
zonder en 16,- euro met lunch. 
Info: www.casca.nl.
Aanmelden evt: 023-5483828 
of plexat@casca.nl.

Zaterdag 7 november, 
Herfstbal op Kinderboerde-
rij ‘t Molentje, burg Rappardln 
Heemstede. Aanvangstijden 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 uur. 
Entree: 4,- euro. (1 volw + 
2 kinderen tot 12 jr). Kaart-
verkoop kinderboerderij en 
Raadhuis). Thema ‘De brui-
loft’. Sprookjesachtige sfeer 
in bosgedeelte achter kinder-
boerderij.

Lezingen
Donderdag 15 oktober geeft 
auteur Annegreet van Bergen 
een lezing over haar boek 
‘Gouden Jaren’, over de na-
oorlogse tijd die verandering 
bracht in ons leven. Aanvang 
20.00 uur.
Toegang: 10,- euro. Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Avond ism boek-
handel Blokker.
Info: 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 16 oktober 20.15 uur: 
‘Franse pers staat voor gro-
te uitdaging’ bij Alliance Fran-
çaise. Powerpoint presentatie 
in het Frans door Jean-Michel 
Croissandeau, journalist.
Toegang gratis voor cursisten 
en vrienden. Anders 8,- euro.
Pauwehof, Achterweg 19, 
Heemstede.

Markten
Zondag 18 oktober grote 
rommelmarkt in sportcentrum 
Groenendaal, Sportparklaan 
Heemstede, naast zwembad. 

AgendA 9.30-16.00 uur. Toegang: 2,50. 
Kinderen onder 12 jaar onder 
begeleid. gratis toegang. Par-
keren kost niets. Info: organi-
satieburo Mikki, 0229-24 4739 
of 244649. www.mikki.nl.

Zondag 18 oktober jaar-
lijkse rommelmarkt bij Sport-
club HLC, Belgiëlaan 8 in 
Schalkwijk, 12.00-15.00 uur. 
Entree: 1,- euro (u krijgt daar-
voor koffi e of thee).

Muziek
Zondag 18 oktober 15.00 
uur theeconcert met Kenne-
mer Klassiek (Bach, Dvorak en 
Schumann) in Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. Toe-
gang vrij (deurcollecte).
Vrijdag 30 oktober ‘Dat is uit 
het leven gegrepen’, voorstel-
ling met Jan Fillekers en Henk 
van der Horst, terugblik op tv-
programma Farce Majeure. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 24 oktober Eer-
betoon door jazztoppers aan
Miles Davis, MILES! Thea-
ter de Luifel, aanv. 20.15 uur, 
entree: 18,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zaterdag 24 oktober Be-
nefi etconcert Operakoor Bel 
Canto voor Vluchtelingenwerk 
Nederland.
Dorpskerk Santpoort, Burg. 
Enschedestraat. Aanvang 
20.00 uur. Entree: uw gift voor 
Vluchtelingenwerk.

Open dagen
Maandag 26 oktober ken-
nismaken met vrijmetselaars 
bij Loge Ad Lucem et Pacem. 
Ripperdastraat 13, Haarlem.
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden: 
06-28758273 of e-mail: voor-
lichter@adlucemetpacem.nl.

Sport
Vrijdag 16 oktober Open 
dag bij VEW voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 16.00-18.30 uur. 
Voetbalspelletjes, knutselen 
en schminken. Sportparklaan 
10 Heemstede.

Zondag 25 oktober Zesde 
editie Heemstede Loop. Diver-
se afstanden van 1,5 km (start 
11.00 uur), de 5 km (12.00 uur) 
en 10 km (13.00 uur). Parcours 
door Groenendaalse bos en 
diverse wijken van Heem-
stede. Meer info en inschrij-
ven: www.heemstedeloop.nl.

Tentoonstellingen
T/m oktober werk van Loes 
Hill uit Heemstede bij het 
Theehuis Cruquius, Cruquius-
dijk. Acrylwerken, veelal land-
schappen en bloemen.
Info: www.loeshill.nl.

T/m 18 oktober ‘Hidden sel-
fi es’, elke dag een selfi e ge-

schilderd door Han van der 
Mijn (Bloemendaal) in de 
Waag, Haarlem te zien.
www.kzod.nl

Zaterdag 31 okt t/m 1 no-
vember, Kunstlijn Heemstede. 
Op een aantal locaties, waar-
onder Casca, is werk te zien 
van diverse Heemsteedse kun-
stenaars.

Zaterdag 31 oktober - 1 no-
vember The Living Museum.
Outsider Art Project in vm 
Dienstencentrum op terrein 
GGZinGeest, Rijksstraatweg 
113, Bennebroek. 11.00-17.00 
uur. Info: 06-18921197,
www.thelivingmuseum.nl.

Afterparty (18+)
Heemstede - Er is weer een su-
per Afterparty (18+) op vrijdag 23 
oktober van 21.45 tot 0.00 uur 
in Plexat, Herenweg 96, Heem-
stede. Deze Afterparty is ná de 
cabaretvoorstelling van Ali B in 
Theater de Luifel. De Afterparty 
is voor iedereen, dus ook als je 
niet naar de voorstelling gaat! En 
ook nog helemaal gratis!
Er zijn nog een paar kaartjes 
voor Ali B met zijn voorstelling
Je suis Ali, start om 20.15 uur, 
kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl
of bij de kassa van Casca de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

‘Ruime keuze bokbieren’ 
www.1steaanleg.nl

Huisconcert Eric Taylor
Regio - Zondag 25 oktober geeft Eric Taylor een huisconcert op 
de Boekenroodeweg 25 in Aerdenhout. 
Eric Taylor heeft een lange geschiedenis in songwriting en werk-
te samen met onder andere Lyle Lovitt, Nancy Griffi th en David 
Olney,  die verschillende nummers van hem opgenomen heb-
ben. Eric is de vertegenwoordiging van de sing-a-song writing 
cultuur rond Austin Texas.

Het huis concert is onderdeel van een Europese tour die Eric van 
Ierland via Schotland en Duitsland naar Nederland voert.
Het concert begint om 19.00 uur. Entree bedraagt 17 euro te
betalen bij binnenkomst.

Het aantal plaatsen is beperkt (30) dus graag aanmelden bij
Gerard Nijssen via 06-15081973 of gerardn57@gmail.com.
Informatie artiest: www.bluerubymusic.com.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 oktober 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Evenement:
Heemstede Loop 25 oktober

In deze uitgave:
- Verbetering doorstroming 
 water tussen Van Merlenlaan 
 en Kerklaan 
- Vergadering commissie 
 Middelen

Themabijeenkomst 19 november
Social media en gamen bij jongeren

Op donderdag 19 november organiseren 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude 
en Bloemendaal in samenwerking met de 
Brijder Jeugd Preventie een thema-avond over 
gamen en social media. 

De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 11 tot 16 jaar die meer willen weten 
over het omgaan met gamen en social media in 
de opvoeding. Maar ook hoe u als ouder gamen 
en internetgebruik bespreekbaar maakt en hoe u 
grenzen stelt. 

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op vragen 
als:
- Hoe ga je als ouder om met het online gedrag 

van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve manier in 

gesprek blijven met je kind en grenzen stellen?
- Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt op 

internet?

Meer weten?
De themabijeenkomst start om 20.00 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur) bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Er zijn voor u geen kosten verbonden 
aan deze bijeenkomst. 
Wilt u meer informatie en/of aanmelden, kijk op 
www.cjgheemstede.nl of neem contact op met 
Floor van Blitterswijk via e-mail: fvanblitterswijk@
heemstede.nl of bel naar (023) 5485668.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 121, het vervangen van dakramen en 

aanpassen kozijnen voorgevel, wabonummer 
28674, ontvangen 27 september 2015

- Wasserij Annalaan 217, plaatsen 
scootmobielberging, wabonummer 28890, 
ontvangen 2 oktober 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27463, ontvangen 1 september 
2015. 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 omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 7, het plaatsen van een 

dakopbouw en dakkapel op voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27792, verzonden 9 oktober 2015

- Meindert Hobbemastraat 12, het kappen van 
een boom, wabonummer 28010, verzonden 9 
oktober 2015

- Herenweg 103a, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 26703, verzonden 9 oktober 2015, 
verzonden 9 oktober 2015

- Oudemanslaan 5 + 9, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 27544, verzonden 
9 oktober 2015

- Van Merlenlaan 32, het kappen van 2 
eikenbomen, 1 lindeboom, 1 els, 1 taxus, 
wabonummer 28415, verzonden 9 oktober 2015

- Havendreef, het bouwen van 47 woningen, 
wabonummer 25272, verzonden 9 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
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Omgevingsvergunning eerste fase 8 woningen 
Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 6 oktober 2015 verleende 
omgevingsvergunning eerste fase voor het 
permanent toestaan van 8 woningen op het 
perceel Nijverheidsweg 3 en een deel van de ten 
noordwesten daarvan gelegen gronden in afwijking 
van het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” 
met ingang van donderdag 15 oktober 2015 
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVnijverheid3-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 

geen zienswijzen te hebben ingediend, van 
vrijdag 16 oktober 2015 tot en met donderdag 
26 november 2015 beroep aantekenen bij de 
Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.
nl -> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met 
de omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen (de tweede fase), tenzij voor één van 
de vergunningen een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend binnen de termijn voor 
beroep. In dat geval dient eerst op dat verzoek te 
zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Omgevingsvergunning Stichting Woongroep 
Heemstede, Nijverheidsweg 3 te Heemstede 
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
eerste fase Stichting woongroep Heemstede, 
Nijverheidsweg 3 te Heemstede, een verzoek om 
vaststelling van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ingediend bij de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. 
De bevoegdheid van het college tot vaststelling 
van hogere waarden voor de geluidbelasting 
is gemandateerd aan de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt 
bekend dat er een besluit tot het vaststellen 
van hogere waarden voor de geluidbelasting is 
genomen.  
Op het ontwerpbesluit van 10 november 2014 zijn 
door belanghebbenden zienswijzen ingediend. 
Naar aanleiding van deze zienswijzen is het besluit 
gewijzigd vastgesteld.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden 
voor de geluidbelasting ligt met ingang van 
donderdag 15 oktober 2015 gedurende zes weken 
samen met de omgevingsvergunning eerste fase 

Stichting woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van 
Heemstede. Het besluit ligt ook bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur ter inzage.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding 
van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning Stichting woongroep 
Heemstede, Nijverheidsweg 3 te Heemstede”.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 26 oktober 2015 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 26 

oktober 2015

- Spreekrecht burgers
- Beantwoording vragen betreffende 

de Programmabegroting 2016, de 
meerjarenbegroting 2017-2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2016

- Programmabegroting 2016 en de 
meerjarenbegroting 2017-2019 (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2016 (A-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

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



Evenement: Heemstede Loop
Op 8 oktober 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een hardloopevenement 
genaamd “Heemstede Loop” op zondag 25 oktober 
2015 van 11.00 uur tot 14.30 uur.

De start zal zijn op de Sportparklaan en de finish 
op het parkeerterrein voor Nieuw Groenendaal 
aan de Sportparklaan. De Familyrun start om 11.00 
uur en loopt via de route Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Valkenburgerlaan, Voorweg, Achterweg, 
Meerweg, Meer en Boschlaan, Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 12.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 13.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipper Dreef, Bosbeeklaan, 
Burg. Van Rappardlaan, Adriennelaan, Torenlaan, 
Herenweg, Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Melchior Treublaan, Burgemeester van Doornkade, 
Van Merlenlaan, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan, 
Lentelaan, Groenendaalkade, Herfstlaan, Voorweg, 
Achterweg, Meerweg, Meer en Boschlaan, 
Sportparklaan.

Op zondag 25 oktober 2015 mogen, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor het 
autoverkeer:

- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m 
kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van ca. 
09.00 uur tot ca. 14.30 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van ca. 
11.05 uur tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en 
van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipper Dreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur 
en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan van 
ca. 12.15 uur tot ca. 13.50 uur

- De Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior 
Treublaan en Burgemeester van Doornkade van 
ca. 12.30 uur tot ca. 14.00 uur

- Het Raadhuisplein (aan het einde van de 
Van Merlenlaan tot de Valkenburgerlaan), de 
Lentelaan en Groenendaalkade van ca. 12.45 uur 
tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 
ca. 12.50 uur tot ca. 14.20 

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 uur tot ca. 14.20 uur.

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boschlaan zijn tussen ca. 11.00 uur en ca. 14.30 
uur slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad tot aan het 
Raadhuisplein. De rijweg van de Van Merlenlaan 
wordt van het fietspad afgescheiden door rood/
wit lint. Op het Raadhuisplein (aan het einde van 
de Van Merlenlaan) wordt het verkeer bij toerbeurt 
doorgelaten in oostelijke en westelijke richting. Op 
de Valkenburgerlaan gaan de lopers over stoep en 
fietspad naar de Lentelaan. 

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Verbetering doorstroming water tussen Van Merlenlaan 
en Kerklaan
Vanaf januari 2016 wordt er gewerkt aan het 
watersysteem tussen de Van Merlenlaan en Kerklaan. 
Het water loopt hier deels onder de grond via 
duikers. Doel is om de doorstroming te verbeteren 
en daarmee de kwaliteit van het water. Het werk 
bestaat uit het verplaatsen van een gemaal van 
de W. Denijslaan naar de Van Merlenlaan en het 
aanpassen van duikers (Vaumontlaan, W. Denijslaan, 

Kerklaan). Door de aanpassingen kan het onderhoud 
aan duikers beter volgens Arbo-richtlijnen worden 
verricht. 
De opvallendste aanpassing is de vervanging van 
een duiker door een watergang: de vaart achter het 
raadhuis wordt doorgetrokken en aangesloten op 
het water achter De Burghave aan de Provinciënlaan. 
Er komt dus een vaart tussen het parkeerterrein 

bij het raadhuis en de tuin van De Burghave. Om 
ruimte te maken hiervoor moeten zes gemeentelijke 
bomen (waarvan 3 kleine) wijken (zie ook de melding 
hieronder).
Dit najaar wordt het werk aanbesteed en gegund aan 
een aannemer. De uitvoering vindt plaats in de eerste 
helft van 2016. De werkzaamheden maken deel uit 
van het rioleringsplan van de gemeente (VGRP+).

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met het project ‘Vervanging laanbeplanting 
Vrijheidsdreef’ (1e fase):
- 47 paardenkastanjes

Te verwijderen gemeentelijke bomen aan het 
water grenzend aan het Burghavepad en het 
parkeerterrein achter het raadhuis vanwege de 
aanleg van een nieuwe watergang:
- 1 meerstammige els

- 3 populieren
- 1 eik

Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met het project ‘Vervanging openbaar groen 
Billitonstraat, Bankastraat en Madoerastraat:
- 18 lijsterbessen
- 9 esdoorns
- 1 sierappel
- 3 sierperen

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 14 
dagen na publicatie van deze melding reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 023- 
548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 09-10-
2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Guerino Keinschmitt, E.D. geboren op 
 19-04-1989, Jeroen Boschlaan 10
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)



Bel Canto tijdens een optreden bij Omroep Max.

Benefietconcert Bel Canto voor vluchtelingen
Regio - Op zaterdag 24 oktober 
geeft Operakoor Bel Canto een 
benefietconcert voor Vluchtelin-
genwerk Nederland in de Dorps-
kerk te Santpoort. Een mede-
werker van Vluchtelingenwerk 
Nederland, in het bijzijn van een 
vluchteling, opent de avond met 
een verhaal over de organisa-
tie en het vele werk wat zij doen. 
Daarna zingt Bel Canto onder 
leiding van dirigent Marco Bons 
verscheidene Verdi koorwerken 
uit onder andere de opera Na-
bucco, Il Trovatore, Don Carlo en 
Macbeth. Uit de opera Macbeth 
wordt het vluchtelingenkoor Pa-
tria Opressa` speciaal opgedra-
gen aan de huidige vluchtelin-
gen. De vertaling van dit prach-
tige koorwerk staat op het pro-
grammablad. De tekst is al meer 
dan tweehonderd jaar gele-
den geschreven maar is na zo-
veel jaar nog zeer actueel! Na de 

pauze zingt Bel Canto een aantal 
stukken uit de opera Aida. 

De entree voor dit concert is 
gratis maar aan het eind van 
de avond staan er collectebus-

sen van de organisatie klaar voor 
een eventuele bijdrage. Het con-
cert vindt plaats in de Dorpskerk, 
Burgemeester Enschedestraat te 
Santpoort Noord en de aanvang 
is 20.00 uur.

Rommelmarkt bij Sportclub HLC
Regio - Sportclub HLC organiseert op zondag 18 oktober haar 
jaarlijkse Rommelmarkt in haar sportzaal aan de Belgiëlaan 8 te 
Haarlem-Schalkwijk.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke spulletjes en apparatuur 
zijn er dit keer ook veel kledingstukken en boeken ingebracht. De 
opbrengst van de verkoop wordt besteed aan de renovatie van de 
voorgevel van de sportzaal en reparatie van de vloer van de zaal. 
De zaal gaat zondag open om 12.00 uur en sluit 15.00 uur stipt. 
Entree is 1,- euro maar daar krijgt u een kopje koffie of thee voor 
terug. 

’Stadsgezichten die doen
denken aan Hollandse meesters’
Regio - Het laatste kwartaal van 2015 exposeert Lard van der Pal 
bij Sanquin Bloedbank in Haarlem.
Op de Kweekschool had Van der Pal al plezier in tekenen en 
schilderen, maar pas de laatste jaren heeft hij de draad weer op-
gepakt. Hij is na een autodidactische start les gaan nemen bij 
Helmuth van Galen.
 
Lard kiest zijn onderwerpen dicht bij huis in Haarlem, de Bavoto-
ren, de Grote Markt, het Dolhuys, zee en strand, landschappen in 
de omgeving. Met zijn werk geeft hij zijn grote liefde voor Haar-
lem aan de kijker door, en dat sluit mooi aan bij de stadsrondlei-
dingen die hij geeft.
 De stadsgezichten in acryl en olieverf doen denken aan de oude 
Hollandse meesters, maar met een fris kleurgebruik en goed ge-
kozen moderne lijst zijn ze verrassend eigentijds.
 
De expositie is tot begin januari 2016 te bezichtigen binnen de 
openingstijden van Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 32c te 
Haarlem.

Rapport Discriminatiezaken Kennemerland
Homo’s en lesbiennes gevraagd voor ‘Pink Panel’
Regio - Het algemene veilig-
heidsgevoel van lesbiennes, ho-
moseksuelen en biseksuelen 
(LHB´s) in Kennemerland lijkt 
redelijk stabiel. Toch heeft één 
op drie LHB-respondenten van 
het Pink Panel het afgelopen jaar 
persoonlijk te maken gehad met 
homovijandigheid. Dit blijkt uit 
het rapport ‘Incident wordt trend’ 
van Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland waarin de onder-
zoeksuitkomsten van het digita-
le onderzoekspanel Pink Panel 
worden beschreven.

In de eigen woonwijk
74% van de 135 respondenten 
voelt zich (zeer) veilig in haar/
zijn eigen woonwijk. Dit is een 
daling ten opzichte van vorig 
jaar. 16% voelt zich niet zo veilig 
en 5% voelt zich (zeer) onveilig 
om voor haar of zijn seksuele ge-
richtheid uit te komen. Citaat uit 
het onderzoek: ‘In het verleden 
werd er agressief gereageerd als 
we hand in hand liepen. Daar-

door durven we dat niet meer’. 
De 26 respondenten van het 
Pink Panel die het afgelopen jaar 
te maken hadden met vervelen-
de tot bedreigende incidenten in 
de eigen wijk noemden 79 uitin-
gen, waarvan er soms meerde-
re tot één incident kunnen wor-
den gerekend. Het ging om be-
ledigende opmerkingen, schel-
den, bekladdingen/vernielingen 
en bedreiging/geweld/agressief 
gedrag. 

Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 15 
van de 87 (17%) werkende res-
pondenten te maken met verve-
lende grappen of opmerkingen 
op het werk over haar of zijn sek-
suele gerichtheid. 
Op de vraag om wat voor soort 
opmerkingen het ging worden 
vooral de grappen genoemd. Het 
waren bijvoorbeeld opmerkingen 
over ‘jullie soort’ of vreemde re-
acties op krantenartikelen.
Daar bovenop noemden zes res-

pondenten nog 14 uitingen van 
discriminatie. Het ging hierbij om 
beledigende opmerkingen van 
collega’s, benadeling/ongelij-
ke behandeling door leidingge-
vende of negeren, buitensluiten. 
De situatie op het werk is ten op-
zichte van vorig jaar vrijwel gelijk 
gebleven. Ook komen ongeveer 
evenveel mensen (82%) op het 
werk openlijk uit voor hun ho-
mo- of biseksuele gerichtheid in 
vergelijking met voorgaande ja-
ren. Om de urgentie van het Pink 
Panel onderzoek te onderstre-
pen en te komen tot representa-
tieve resultaten is het nodig dat 
méér lesbische vrouwen, homo-
seksuele mannen en biseksue-
len in Kennemerland zich aan-
melden. Ook als ze geen verve-
lende ervaringen te melden heb-
ben. Stuur een mail voor meer 
informatie naar info@bdkenne-
merland.nl.
Het rapport is te downloaden 
van de website:
www.bdkennemerland.nl.

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

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

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

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

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

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

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