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Alle aandacht naar paddenstoelen op Leyduin
Regio - Op zondag 23 oktober organiseert Landschap 
Noord-Holland samen met IVN Zuid-Kennemerland een 
Paddenstoelendag op  Buitenplaats Leyduin. Van 10.30 tot 
16.00 uur is er van alles te beleven voor jong en oud zoals 
excursies, een paddenstoelententoonstelling, speurtochten, 

paddenstoelenhapjes en Kabouter Pierelier komt. Iedereen 
is uitgenodigd. De boswachters zijn blij met de regen die 
er gevallen is. Het vocht zorgt ervoor dat de paddenstoe-
len ‘als paddenstoelen uit de grond schieten’. Kijk voor meer 
info op: www.gaatumee.nl.

Intiem portret van trompettist en zanger Louis Armstrong
Heemstede - Jazzlegen-
de Louis Armstrong (1901-
1971) komt tot leven - na-
tuurlijk mét zijn legendari-
sche muziek - in de voorstel-
ling ‘LOUIS! What a Wonder-
ful World’. Vorig jaar konden 
Heemsteedse muziekliefheb-
bers al genieten van ‘MILES!’ 
De voorstelling LOUIS! is uit 
het muzikale brein van de-
zelfde makers. De vier ge-
weldige muzikanten Michael 
Varekamp (trompet/zang), 
Ben van den Dungen (saxo-
foon), Wiboud Burkens (toet-
sen), Harry Emmery (contra-
bas) en zangeres Joy Wiel-
kens schetsen een intiem 
portret van trompettist en 
zanger Louis Armstrong. Op 
vrijdag 21 oktober wordt deze 
voorstelling gepresenteerd in 

Theater de Luifel. Armstrongs 
invloed op de jazz en de pop-
muziek is enorm geweest. 
Uit zijn bekende brede lach 
was niet op te maken hoe 
moeilijk zijn jeugd was. Het 
was snikheet toen er ergens 
in New Orleans een straat-
jochie in een gevangenis 
werd gegooid, en even later 
werd overgeplaatst naar een 
weeshuis waar hij een trom-
pet in handen geduwd kreeg. 
Tien jaar zou het arme straat-
schoffie muziekgeschiede-
nis schrijven en de defini-
tieve richting van de jazz en 
opvolgende popmuziek be-
palen. Niet alleen Miles Da-
vis, maar ook James Brown 
en Michael Jackson waren 
schatplichtig aan ‘Satchmo’. 
In LOUIS! What a Wonder-

ful World maak je nader ken-
nis met deze melancholische 
persoonlijkheid die vijf hu-
welijken versleet en die net 
als iedere Afro-Amerikaan 
te maken kreeg met de po-

wer van de legale en illegale 
machten in het Amerika van 
de twintigste eeuw.

Voorafgaand aan de voorstel-
ling – om 19.15 uur - geeft 
trompettist Michael Vare-
kamp een inleiding van een 
halfuur die dieper ingaat op 
het leven en werk van Louis 
Armstrong en op het karakter 
van de voorstelling. Bezoe-
kers van de voorstelling heb-
ben gratis toegang tot deze 
inleiding.

De voorstelling LOUIS! vangt 
aan om 20.15 uur en kost 
19,50 toegang. (CJP: 18,50). 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Foto: Ron Jenner
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De maand 
afsluiten op 

‘Vrolijke Vrijdag’
Heemstede - Vrijdag 28 
oktober houdt WIJ Heem-
stede ‘Vrolijke Vrijdag’: met 
elkaar de maand afsluiten 
in De Luifel. Er is van al-
les te doen, van workshop- 
inloop tot verhalentafel en 
van spel tot muziek luis-
teren. U bent van harte 
welkom van 15 tot 17 uur, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Neem gerust iemand mee! 
Toegang gratis.
Thee en koffie zijn ook 
kosteloos, de bar is open 
voor andere (betaalde) 
drankjes.
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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 23 oktober, 10u., 
Oude Kerk: ds. R. van der 
Weg (Uithoorn). Crèche  
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4 tot 12 jaar). 

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 18, Val-
kenburgerlaan 18, Valken-
burgerlaan 36. Dat is de om-
nummering van dit pand vol-
gens de gemeente per 1949. 
Ook dit pand is een onder-
deel van de bouw in 1923 
van de (huidige) nummers 
58 tm 30. De toenfoto is uit 
de jaren 20. Het pand bevindt 
zich tussen de twee boom-
pjes. Het is een fragment uit 
een prentbriefkaart. In 1936 
is er een start gemaakt met 
het ombouwen van het pand 
naar een woon- en winkelbe-
stemming, echter door wie is 
onduidelijk. Tijdens de oor-
logsjaren heeft Distributie-
kring-Bureau Heemstede-
Bennebroek (Kring 190) een 
bijkantoor in de Valkenbur-
gerlaan 18.
In de Haarlemsche Cou-
rant van 1 februari 1944 is 
er belangrijk nieuws te le-
zen: “Donderdag 3 februa-
ri a.s. opening van het over-
hemden-reparatie-atelier ‘Ri-
varo’, prima afwerking, spoe-
dige afl evering.”
Op 20 september 1945 lezen 
we in een advertentie van het 
Haarlems Dagblad dat Rivaro 
Overhemden Atelier alweer 
uit de Valkenburgerlaan 18 
vertrekt naar Haarlem.
In het adressenboek van 
Heemstede van 1 januari 1948 
lezen we dat kruidenier Teeu-
wen op de Valkenburgerlaan 
18 is gevestigd. In 1961 zit 
zuivelhandel Teeuwen er nog 
steeds, maar in het adressen-
boek van 1 november 1966 is 
J. Pannekoek de kruidenier. 
Ook in 1969 zit hij er nog vol-
gens het toenmalige adres-
senboek. In 1964 had J. Pan-
nekoek al een bouwplan voor 
de winkel ingediend.
In het adressenboek van 1 
januari 1971 zwaait J.M. v.d. 
Hulst de scepter over Valken-
burgerlaan 38. Later verhuist 
V.d. Hulst naar de Jan van 
Goyenstraat 21 (beschreven 
in de eerder verschenen serie 
over de Jan van Goyenstraat).
Alweer sinds 1986 zit Fred’s 
kapsalon op de Valkenbur-
gerlaan, te zien aan de nufo-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (10)

to van Harry Opheikens van 
oktober 2016.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 23 oktober 10.00 
uur. Thema: In Zijn Aanwe-
zigheid blijven.
dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 23 oktober, aan-
vang 10.00 uur. Voorgan-
ger Ds. S.L. Schoch (Den 
Haag).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 23 oktober om 
10.00 uur,
Ds. P. Schalk uit Rijswijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 23 oktober, 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser.
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Zelf je plaatjes draaien op Oorwax Theater Afterparty
Heemstede - Vrijdag 28 oktober vanaf 20.30 uur kun je 
gezellig vinylplaatjes draaien met vrienden na een the-
atervoorstelling van Javier Guzman in Theater de Luifel.
Oude tijden herleven! De langspeelplaat is weer hele-
maal terug. Lekker relax plaatjes opzetten in de foyer, bak-
kie leut erbij, biertje, wijntje desnoods een priklimonade. 

Neem je favoriete LP mee en doe je verhaal. Wellicht wordt 
er nog gedanst ook! Van pop tot obscure subculturen, alle 
stijlen zijn van harte welkom.
Rond 21.30 tot 21.45 uur is de theatervoorstelling afge-
lopen en komen er zeker bezoekers uit de zaal bij. Kijk ook 
op www.wijheemstede.nl.





Goud voor Slagerij van der Werff!
Heemstede - Goud win-
nen is natuurlijk altijd gewel-
dig. Nog leuker wordt het als 
je niet één maar twaalf keer 
goud wint, waarvan twee-
maal ‘met ster’! Slagerij van 
der Werff aan de Glipper-
dreef te Heemstede kreeg 
tijdens de Nationale Slagers 
Vakbeurs begin oktober voor 
twaalf producten het predi-
kaat ‘goud’. Het gaat om deze 
ambachtelijk gemaakte pro-
ducten: corned beef, rook-
worst (goud met ster), car-
pacciofilet, krabsalade, filet 
Americain, gebraden gehakt, 

pekelvlees, gerookte ossen-
worst, gekookte worst, boe-
ren achterham, mosterdsoep 
(goud met ster) en de groen-
tenschotel. Uiteraard is Barry, 
eigenaar van de slagerij, heel 
trots op de prijzen én op zijn 
team. 
De slagerijproducten zijn 
door een vakkundige jury be-
oordeeld en bekroond met 
goud. Je krijgt niet zomaar 
goud; het product moet vol-
doen aan strenge eisen. De 
jury keurt op het uiterlijk van 
het vlees, de kleur, de sa-
menstelling, geur en uiter-

aard smaak. Keurmeesters, 
deskundige worstmakers en 
leerlingen van het Slagers 
Vakonderwijs (de toekomsti-
ge slagers) maken deel uit 
van de jury. 

Nu bent u natuurlijk heel be-
nieuwd naar de ‘gouden’ pro-
ducten van Slagerij van der 
Werff! Let op de aanbiedin-
gen in deze krant en kom 
gewoon langs in de mooie 
slagerij, Glipperdreef 105, 
Heemstede. Telefoon: 023-
5294363.  
Joke van der Zee

Willem de Winter.

Opbrengst naar KinderUniversiteit

Unieke taxatie en restauratie-advies
Regio - Jaarlijks organiseert 
Lionsclub Haarlem-Spaarne 
een taxatieavond. Voor u een 
unieke kans om uw dierba-
re bezittingen (schilderijen, 
beelden, sieraden, glas, kera-
miek, porselein, boeken, etc.) 
te laten taxeren door de be-
edigde taxateurs Willem de 
Winter, (bekend van ‘Tussen 
Kunst & Kitsch’) en Aad Aan-
hane. Voor deskundig advies 

over lijsten en schilderijen 
kunt u terecht bij de restaura-
toren Guy Sainthill en Jorinde 
Koenen. Dinsdag 8 november 
kunt u hiervoor terecht in het 
Seinwezen, Kinderhuissingel 
1, Haarlem. Aanvang is 19.30 
uur maar de zaal is open van-
af 19.00 uur. 

Goed doel
U kunt objecten laten taxe-

ren en/of restauratie-advies 
vragen. De entree is 10,- euro 
(incl. kopje koffie/thee), on-
geacht of u objecten mee-
neemt. Buiten de entreeprijs 
betaalt u voor een taxatie of 
restauratie-advies 10,- euro 
per object (max. 3 p.p.).
De opbrengst van deze avond 
wordt geschonken aan Kin-
derUniversiteit Haarlem,
een weekendschool (met 
een praktijkgericht program-
ma van 2 jaar) voor gemoti-
veerde kinderen van 10 tot 14 
jaar, die vanwege hun ach-
tergrond een stap extra moe-
ten en willen zetten om tot 
bloei te komen. 
Meldt u zich snel aan via 
haarlem.spaarne@lions.nl. 
Gaarne bij uw aanmelding 
ook het aantal objecten op-
geven.
Meer weten over Lionsclub 
Haarlem-Spaarne? Kijk op: 
www.lions.nl/?club=haarlem.
spaarne.

Kunstlijnweekend in De Luifel
Heemstede - Het jaarlijk-
se Kunstlijn-evenement in 
de regio Kennemerland vindt 
plaats in het weekend van 5 
en 6 november. Evenals voor-
gaande jaren exposeert een 
aantal beeldend kunstenaars 
in de ruime zalen, de foyer 
en de gangen van theater De 
Luifel aan de Herenweg 96 
in Heemstede. Dit jaar heeft 
Jacintha Reijnders een 4-tal 
gerenommeerde kunstenaars 
uitgenodigd om met haar de 
bezoekers tijdens het Kunst-
lijnweekend te verrassen.  
Jacintha toont in twee zalen 
naast haar monumentale ma-
teriewerken ook een geheel 
nieuwe serie kleine zeege-
zichten op paneel. Bijzonde-
re gast is Marianne Weiland 
uit Bad Pyrmont, vanwege 
haar deelname aan de jaar-

lijkse Kunstbeurs geen on-
bekende in Heemstede. Ma-
rianne toont in een zaal haar 
z.g. ‘Bodenbilder’:  geen stan-
daard tapijten of kleden maar 
kleurrijke kunstwerken voor 
op de grond. Zeer verras-
send! De beelden van Christi-
ne van der Velden uit Heem-
stede tonen in een nevenzaal 
haar fascinatie voor wat zich 
in het innerlijk van de mens 
afspeelt. Haar portretten in 
steen maken een ingetogen, 
poëtische indruk, daarnaast 
vormt voor Christine de liefde 
voor muziek een belangrijke 
inspiratiebron. Voorts toont 
fotograaf Jos van Kesteren 
zijn fascinerende reisimpres-
sies terwijl Ad van Luijk in de 
ruime foyer zijn werken met 
als inspiratiebron de zeekust 
in al haar facetten exposeert.

Marianne Weiland en Jacintha Reijnders.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - De sloopactiviteiten in het Havengebied 
van Heemstede gaan gestaag voor. Ditmaal een blik op 
het voormalig ‘paadje’ naar eerst de Suzukigarage en 
later de Dorcaswinkel, tussen de Havenstraat 47 en 53. 
In de toekomst komt hier de toegang tot de dierenspeci-
aalzaak van Heems.

Sloop - een slag verder
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Herfstvoordeel én een uniek cadeau 
bij Stefans Brillen & Lenzen
Heemstede - Tijdens de 
herfstvoordeelweken bij Ste-
fans Brillen & Lenzen krij-
gen klanten een unieke para-
plu cadeau waarmee u in het 
donker beter ziet én anderen 
u beter zien. Want de fiber-
glas stang geeft licht en is in-
stelbaar met verschillende 
kleuren. Onderop het hand-
vat zit een LED-straler met 
wit licht, zodat u precies ziet 
waar u loopt. Nog een voor-
deel tijdens de voordeelwe-
ken is dat u bij aankoop van 
uw bureaubril en multifo-
cale bril met ID multifocale 
en ID Workstyle glazen 1 ID 
Workstyle gratis glas krijgt. 
Bij aanschaf van een com-
plete multifocale complete 
bril met ID glazen krijgt u 75 
euro korting.
Aandacht, keuze en service 
geeft Stefans Brillen & Len-
zen u vanuit een goed ver-
trekpunt: als zelfstandig op-
ticiën. Niet gedreven door 
strikte regels van een hoofd-
kantoor, maar door profes-
sionele passie. Dat verschil 

merkt, voelt en ziet u. “Want 
ook al schreeuwen we min-
der hard”, zegt Stefan, “we 
hebben des te meer te ver-
tellen. Onze oogmeting is al 
lang niet meer een standaard 
checklist, maar juist een uit-
gebreid onderzoek naar hoe 
u specifiek uw ogen gebruikt. 
Wiet bent u? Wat zijn de din-
gen die u belangrijk vindt? 
Bijvoorbeeld voor de digita-
le professionals, zijn er Nulux 
Active brillenglazen.”

Energie voor uw ogen
Door een lichte sterkte voor 
dichtbij onderin (de enkel-

voudige glazen) toe te voe-
gen, ervaart u met de Nulux 
Active brillenglazen extra on-
dersteuning. Die helpt om uw 
ogen zonder moeite scherp 
te stellen op verschillende 
afstanden. Het geeft rust en 
comfort.
Bluecontrol rekent af met 
blauw licht. Het is een coa-
ting voor brillenglazen die het 
blauwe licht dat door beeld-
schermen wordt uitgestraald 
neutraliseert, wat overbelas-
ting en vermoeidheid van de 
ogen helpt voorkomen. Bijko-
mende voordelen zijn minder 
lichtschittering en een scher-
per contrast. Kijken wordt 
comfortabeler, kleuren na-
tuurlijker en uw ogen blijven 
een stuk beter in conditie. 

Komt u langs in de winkel om 
van de herfstvoordelen te ge-
nieten? U kunt ook een af-
spraak maken op donder-
dagavond. www.stefansop-
tiek.nl, Binnenweg 114 te 
Heemstede. Tel. 023-5284921 
en  info@stefansoptiek.nl.

‘Sfeervol’ nieuw concept 
geopend in Jan van Goyenstraat
Heemstede – Het was altijd 
al een heel apart winkeltje 
daar in het begin van de Jan 
van Goyenstraat, waar knut-
selspullen verkocht werden 
door Anneke van den Berg. 
Deze zomer nam ze de be-
slissing, stoppen of doorgaan 
met nog leukere dingen. Wat 
is ze blij dat ze dat laatste ge-
daan heeft. Ze kreeg er meer 
energie door. Je kent de win-
kel niet terug, veel lichter, lijkt 
groter en toch vol spannende 
en bijzondere spullen. Hand-
gemaakte armbandjes, sie-
raden, keramiek, lampen en 
schilderkunst. Door anderen 
gemaakt die een deel van de 
winkel tijdelijk kunnen huren. 
Een deel van de wand voor 
schilderijen, enkele planken 
in kasten voor kleinere din-
gen. Anneke verkoopt wel 
en rekent later af met de ma-
ker. Bij binnenkomst ruik je 
al de koffie en staat de taart 
klaar. Zestien stoelen en ta-
feltjes nodigen uit, ook is er 
lekkere soep. Frisdrank staat 
koud. Aan de wand schilde-
rijen van George Jurriaans 
met Hollandse landschappen 
in vrolijke kleuren. Het heeft 
wat weg van Ton Schulte. 
Iedere drie maanden een an-
dere schilder, er is al een rij 
wachtenden. Barokke pop-

jes die ‘snobbies’ genoemd 
worden zijn al zeer geliefd 
in Amerika, waarmee Nanet-
te Schenk veel succes heeft. 
Brutaal opgedirkte poppen 
die in elke huiskamer stof 
doen opwaaien, want je wilt 
er graag over praten. Espres-
sokopjes van glas en leuk 
gekleurd met de bijbehoren-
de koffie van Brandmees-
ter’s. Vrolijke beestjes in fel-
le kleuren van Carmani. Ro-

sita van Wingerden, beken-
de edelsmid uit Heemstede, 
toont er een collectie siera-
den. ‘Afgestoft’, eigenzinni-
ge producten met een vleug-
je nostalgie zijn ambachtelijk 
gemaakt, armbanden, thee-
doeken, kaarten, kussens, 
lampen met leuke stoffen, 
klein keramiek van Kitty Hol-
link en sieraden van ‘Goede 
sier’ met edel-stenen uit Azië. 
Uit Ierland originele lams-

wol en cashmere shawls van 
familiebedrijf John Hanly. In 
het midden staat een gro-
te tafel, handgemaakt door 
HUBO Heemstede. Bedoeld 
voor demonstraties en pre-
sentaties. Ze maken er nog  
meer. 

Op 22 oktober zal edelsmid 
David Knol starten met wat 
men gaat noemen: ‘Aan Tafel’. 
Hij taxeert goud en zilver en 
koopt ook. De nieuwe aan-
pak van Anneke en Remco 
van den Berg zal de Jan van 
Goyenstraat toch weer verrij-
ken. Kijk zelf maar!
Ton van den Brink 

Heemstede - Of het nu 
voor 5 december is, voor 
een verjaardag of zomaar, 
met de kleine prijsjes en 
leuke spullen van de speel-
goedbeurs is iedereen blij! 
Op zaterdag 5 november 
staat de Speelgoedbeurs 
gepland in de gymzaal van 
de Jacobaschool aan de 
Lanckhorstlaan 9 te Heem-
stede. De inbreng is van 
9.00 tot 10.00 uur en de ver-
koop tussen 11.30 en 12.30 
uur. Het afrekenen ge-
schiedt van 14.30 tot 15.00 
uur. Tal van artikelen komt 
u tegen: van babyspeel-
goed tot spelcomputers, 
van kinderboeken tot auto-
stoeltjes en nog veel meer. 
Je prijst thuis zelf het speel-
goed dat je wilt verkopen. 
Hiervoor heeft de organisa-
tie een duidelijke instructie 
gemaakt, met voorbeeld-
lijst en prijskaartjes. Wil je 
speelgoed inbrengen, dan 
graag een letter aanvragen 
via kledingbeursjacoba@
gmail.com. Speelgoed dat 
niet is verkocht kan worden 
opgehaald of gaat naar een 
goed doel. Van het verkoch-
te speelgoed is 80% van de 
opbrengst voor de verkoper 
en 20% voor de beurs.

Speelgoedbeurs 
maakt

iedereen blij

Intriges, moord en liefde in 
het 16e-eeuwse Venetië

Heemstede - Op vrijdag 21 
oktober presenteert Sybren 
Kalkman zijn nieuwe boek 
‘Venetiaans vuur’ om 17.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heem-
stede. Toegang is vrij.
Intriges, moord en liefde 
in het 16e-eeuwse Vene-
tië! Het succes lijkt Rober-
to Zenier, bevelhebber van 
de Venetiaanse vloot, aan 
te komen waaien. Op een 
mooie dag in 1537 ontmoet 
hij de twee vrouwen die een 
grote rol in zijn leven gaan 
spelen: Bettina, een levens-
lustig hoertje met ambitie, 
en de bescheiden, adellijke 
Portia, aan wie hij zijn hart 
verliest.
De vader van Portia betrekt 
hem bij een geheim, winst-
gevend project dat te ma-
ken heeft met de recen-
te ontdekking van Ameri-
ka. Hij belandt ermee in een 
web van gewelddadige in-
triges, maar kan de stad 
ontvluchten wanneer hij het 

bevel krijgt om het Griek-
se havenstadje Paxos voor 
Venetië te heroveren op de 
Turken.
Al die tijd houdt het weer-
zien met Portia hem op de 
been, maar terug in Venetië 
wacht hem een onaange-
name verrassing. Een per-
soonlijke opdracht van de 
doge leidt tot een bloed-
stollende ontknoping. Ve-
netiaans vuur is een indruk-
wekkende historische thril-
ler waarin je het zestiende-
eeuwse Venetië bijna kunt 
horen, ruiken en voelen.
Sybren Kalkman (1944) was 
registeraccountant van be-
roep, en dertig jaar part-
ner bij KPMG. Daarnaast 
schreef hij boeken. Kalk-
man is lid van de ‘Poorters 
van Venetië’, die zich inzet-
ten voor de restauratie van 
Venetië; een deel van de 
opbrengst van Venetiaans 
vuur zal naar de restaura-
tiekas gaan. Boekhandel 
Blokker: 023-5282472.
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Column 

Een brief
van de postbode
Vanonder de steen
getrokken

Wij postbodes zijn over het 
algemeen niet kinderachtig. 
Wij hobbelen rond met ont-
stoken kniepezen, laten vin-
gers hechten na een al te
innig contact met een scher-
pe brievenbus, of gebroken 
polsen zetten na een val in 
de sneeuw. Wij verdragen 
veel. Zelfs dikke spinnen in 
het gezicht, bij huizen waar 
bewoners hun voordeur aan 
deze nijvere dieren laten en 
zelf alleen hun achterdeur 
gebruiken. En dan hebben 
we nog alle calamiteiten van 
onze stalen rossen: eraf ge-
lopen kettingen, knollen van 
gaten in de banden ... 
En daar hebben wij allemaal 
hélemaal niets van. 

Maar nu hebben ze ons post-
bodes toch goed te pakken. 
Iedereen van ons die de laat-
ste decennia naar volle te-
vredenheid onder een steen 
heeft gezeten, hebben ze nu 
met een smartphone opge-
zadeld! Een hard gelag voor 
mij. Ik maakte al jaren ont-
zettend de blits met mijn vin-
tage druktoetsjes, en nu word 
ik geacht voortaan maar ge-
woon op te gaan in de mas-
sa met mijn saaie nieuwe te-
lefoon. Dat is wel even slik-
ken. Een van onze broeders 
heeft het ding dus ook bot-
weg geweigerd. Maar ja, die 
kan nu geen pakjes scannen 
en moet misschien wel van 
de straat, en naar de voorbe-

reiding. Niks voor een recht-
geaarde postbode natuurlijk. 
(Néé!! Niet in de voorberei-
ding! Fijn buiten lopen, in de 
regen, met ontstoken pezen 
en een lekke band!)  
Ik zelf ben naarstig aan het 
oefenen. Maar ik vind het wel 
een gedoe hoor. Zelfs fout-
loos mijn naam typen blijkt 
een uitdaging op dat piep-
toetsenbordje. En onze Post-
NL-app doet ook precies 
waar ze zin in heeft. Allemaal 
de schuld van mijn broekzak, 
denkt mijn zoon. Maar ook 
collega Harry – die al jaren 
een smartphone heeft, en 
niet zulke  bemoeizuchtige 
broekzakken – klaagde laatst 
dat de app niet leuk mee
wilde doen: ze wilde niet 
scannen in de regen. 
Nou vráág ik u! En dat voor 
een póstbode-app! Gelukkig 
hebben we alweer een aan-
gepaste versie. En als die dan 
maar wél houdt van regen, 
en liefst ook van dikke spin-
nen, dan komt het met de 
samenwerking allemaal nog 
wel goed.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Heemstede –  Zelf verbaast 
het ze ook, dat het zo lang 
heeft geduurd om tot een  
samenwerking te komen. Il-
lustrator Vera de Backker en 
verhalenvertelster Marieke 
Reehoorn, twee van Heem-
stede’s creatiefste (kinder)
geesten, hebben een kin-
derboek uitgebracht met 
42 verhalen en tekeningen.                                             
Bij de presentatie van het 
boek ‘Toeloeloe en Harrie 
ontdekken hun eiland‘ wa-
ren naast grote mensen ook 
veel kinderen aanwezig die 
een poppenkastvoorstelling
kregen met hun helden in de 
hoofdrol.”Vera heeft de twee 
handpoppen gemaakt”, ver-
telt Marieke, “en dan ge-
beurt er toch iets magisch. 
Ondanks televisie en ipads 
zijn kinderen meteen gebi-
ologeerd door de eenvoud 
van de poppenkast.” Toe-
loeloe en Harrie zijn vriend-
jes die op een exotisch ei-
land leven. Het krabbe-
tje en de hagedis komen uit 
de rijke fantasiewereld van
Marieke Reehoorn, bekend 
van het Lilaluna Verteltheater 
en van haar kinderboeken. 
Ze werd geïnspireerd door 
de vele rode krabbetjes in 
Guadeloupe waar de schrijf-
ster vakantie hield. “Ik vond 
die beestjes met hun kraal-
oogjes hilarisch. Toen bleek 
dat ze touloulou’s heten is de 
naam blijven hangen. Ik liep 
rond met het idee om weer 
te gaan schrijven. Thuis ben 
ik ermee aan de slag gegaan. 
Harrie de hagedis werd haar 
vriendje, want alleen is ten-
slotte maar alleen. Voor de 
vormgeving dacht ik meteen 
aan Vera die ik ken van haar 
prachtige kleurrijke illustra-
ties in meer dan veertig kin-
derboeken. Ze was net zo en-
thousiast als ik over het idee.” 

Na het opstarten van de
gratis website (www.toeloe-
leoe.nl) met iedere dag een 
nieuw verhaaltje met illu-
stratie is er dus nu het eer-
ste tastbare boek. Harrie en 
Toeloeloe zijn in vele opzich-
ten elkaars tegenpool. De ha-
gedis is lief en ook een beet-
je lui en vooral wat ban-
gig, maar door het stoere en 
grappige krabbetje Toeloeloe 
wordt hij aangespoord om 
uit zijn comfort zone te krui-
pen. Met zijn ondernemen-
de vriendinnetje beleeft hij 
spannende avonturen die ge-
lukkig allemaal tot een goed 
einde komen. Onderweg
ontmoeten ze andere dieren, 
allen met een eigen karak-
ter. “Dat is de insteek”, meent 
Vera, “want ieder mens kan 
zich herkennen in deze
dieren met hun specifi e-
ke eigenschappen en kinde-
ren vinden het fi jn om mee
te denken aan oplossin-
gen. Als Harrie een beetje 
bang is om naar een feestje 
te gaan weten kinderen wel 

wat hij moet doen, want zelf 
vinden ze het soms ook wel 
een beetje eng tussen zo-
veel andere kinderen. On-
derweg ontdekken ze nieu-
we landen, maar ook bijvoor-
beeld de plastic soep in de 
zee. Die kleine boodschap-
jes in de verhalen willen we 
spelenderwijs meegeven. En 
wat Marieke bedenkt vul ik 
aan met een tekening, want 
in dieren kan ik mij echt uit-
leven.”

Met dit boek hopen de ma-
kers het voorlezen te stimu-
leren. “Wat is er leuker dan
samen met je kind of klein-
kind op de bank een boek 
lezen. Het internet is een 
prachtig medium, maar wij 
zouden absoluut niet zonder 
boeken kunnen.” 
Het ruim geïllustreerde voor-
leesboek voor peuters van-
af circa 3 jaar is te koop 
voor 14,95 euro via de web-
site www.toeloeleoe.nl en bij 
boekhandel en webwinkel.
Mirjam Goossens

Creatieve
geesten

Heemstede - Zaterdag 15 
oktober werd een veiling ge-
organiseerd bij The Vintage 
Store. 
Het betrof hier niet zomaar 
een veiling, maar een waarbij 
er naast zichtbare producten 
ook dichte dozen en envelop-
pen werden geveild.
De producten en goederen 
waren afkomstig uit de de-
pots van DHL, FedEx en Par-
cel International. Het betrof 
hier producten besteld via 
internationale websites, die 
niet werden afgeleverd of af-
genomen door verschillende 
oorzaken. De geveilde pro-

ducten waren o.a. mobiele 
telefoons, keukenmachines, 
nachtkijkers, 3-D pennen, 
katholieke beelden en dichte 
dozen en enveloppes. 
De opkomst was zeer groot, 
zo’n 100 bieders waren aan-
wezig toen om 13.00 uur de 
veiling begon. Bij ieder te vei-
len product werd gestart met 
een bod van 5.- euro. De bie-
dingen gingen per euro om-
hoog.
In hoog tempo gingen de 
producten over de veilingta-
fel, de ervaren veilingmeester 
van The Vintage Store bracht 
de sfeer er goed in met een 

grap en een grol. Vervolgens 
leidde hij de veiling op een 
vakkundige manier.
Toen het tijd was voor de 
dichte pakketten en enve-
loppes ging het helemaal los. 
Het ‘onbekende’ had fl inke 
aantrekking op het bieden-
de publiek.

De eerste editie van de Stora-
ge Wars veiling was een groot 
succes. Een dergelijke veiling 
wordt voor het einde van dit 
jaar nog een paar keer ge-
houden bij The Vintage Sto-
re aan de Cruquiusweg 37A 
te Heemstede. 

Grote opkomst voor ‘Storage Wars Veiling’ bij Vintagestore
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Heemstede - Onder het 
hoofdstuk ‘Algemene voor-
zieningen’ bevindt zich een 
vergaarbak aan sub-pos-
ten. Van de bibliotheek tot 
sport en van cultuur tot peu-
terspeelzalen. Drie verschil-
lende wethouders zijn hier 
de betrokken verantwoorde-
lijken. Stichting WIJ Heem-
stede ontvangt bijna 1 mil-
joen euro, maar de grootste 
post is en blijft het onderwijs. 
Voor ongeveer 2 miljoen eu-
ro draagt de gemeenschap 
bij aan het onderwijs waar-
in bijvoorbeeld ook het leer-
lingenvervoer. Net geen mil-
joen euro gaat er naar sport 
en de bibliotheek kost ons 
700.000 euro. Na de verbou-
wing verwacht de gemeente 
van externe huurders in 2017 
66.000 euro huur te ontvan-
gen in 2018 wordt dat het 
dubbele. Bij hockeyclub Alli-

ance staat een nieuw kunst-
grasveld op de begroting van 
251.000 euro.

Werk en inkomen
Van de inwoners die een uit-
kering ontvangen wordt ver-
wacht dat zij, mits daartoe in-
staat, een tegenprestatie die-
nen te leveren. Dit in de vorm 
van vrijwilligerswerk of man-
telzorg. Dit beleid loopt al 
en wordt in 2017 voortgezet. 
Aan bijstand en bijzonde-
re bijstand wordt 4,4 miljoen 
euro uitgegeven. Via WSW 
(Paswerk) komen de kosten 
voor participatie en re-inte-
gratie op 2 miljoen euro uit. 
Per 1.000 inwoners (15 tot 
64 jaar) zijn er in Heemstede 
549 mensen met een baan. 
Landelijk is dat getal 721 per 
1.000 inwoners. De huisves-
ting en inburgering van asiel-
zoekers trekt een grote wis-

sel op de financiën. De wer-
kelijke kosten zijn slecht in te 
schatten. Heemstede betaalt 
de huur, bijstand en het in-
burgeren. Het Rijk vergoedt 
hier het merendeel van.

Maatschappelijke 
ondersteuning
Ongeveer 900 inwoners krij-
gen huishoudelijke hulp, 700 
ontvangen hulpmiddelen en 
800 mensen maken gebruik 
van vervoersvoorzieningen. 
Binnen dit aandachtsgebied 
gaat 6 miljoen euro om. Een 
onderdeel is het loket Heem-
stede waar bewoners met 
vragen over welzijn, financiën 
of zorg terecht kunnen. Het 
meeste geld (4 miljoen euro) 
gaat naar huishoudelijke hulp 
en de oude WMO van 2015. 

Jeugdwet
Hieronder vallen de taken die 

Grote rommelmarkt in 
sportcentrum Groenendaal
Heemstede - Zondag 23 oktober houdt organisatieburo 
Mikki een grote rommelmarkt in sportcentrum Groenen-
daal, Sportparklaan 16 te Heemstede. In deze sportaccom-
modatie wisselen die dag weer vele gebruikte goederen, na 
het loven en bieden, van eigenaar. Het aanbod op een rom-
melmarkt is altijd divers en verrassend: van oude obliga-
ties tot een authentiek houtsnijwerk van Bali of van een ja-
renzestigmeubeltje tot een dvd van André Hazes. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 2,50. 
Kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree. Meer info: Organisatieburo Mikki, 0229-244739 
of 244649. Of: www.mikki.nl.

verband houden met proble-
men van jeugd en hun fami-
lie. Pleegzorg, jeugdbescher-
ming, dyslexie of reclasse-
ring. Opvallend zijn de kosten 
voor GGZ-behandelingen en 
dyslectiezorg; samen goed 
voor een bedrag van 1,3 mil-
joen euro. Aan jeugd en op-
voedhulp wordt eenzelfde 
bedrag besteed. 

Groen en openbare ruimte
Het bos, de begraafplaats 
en de kinderboerderij wor-
den onder andere op deze 
post verantwoord. Een rela-
tief kleine post binnen de be-
groting. Om het gemeentelijk 
groen op niveau te houden 
wordt 1,3 miljoen euro uit-
getrokken. De lasten voor de 
kinderboerderij staan  voor 
170.00 euro in de boeken. In 
2017 wordt voor 270.000 eu-
ro geïnvesteerd in groen. De 
rododendronvijver in het bos 
krijgt een nieuwe beschoei-
ing en er worden bomen ver-
vangen langs de Torenlaan 
en de Denijslaan. 

Ruimtelijke ordening
en huisvesting
Nabij de haven worden 61 
woningen en 15 apparte-
menten in 2017 gebouwd. 
Nog eens 90 huizen zouden, 
volgens een voorlopig schets, 

‘Het verhaal van de man die Nederland leerde wonen’
Meet & Greet en boekpresentatie met Jan des Bouvrie
Heemstede - Op zaterdag 
22 oktober is er een Meet & 
Greet met Jan des Bouvrie bij 
boekhandel Blokker. Hij sig-
neert tevens zijn boek ‘Doen!’. 
Aanvang is 16.00 uur, Bin-
nenweg 138.
Als zoon van ouders met een 
Goed Wonen-winkel in Bus-
sum wist Jan des Bouvrie 
(1942) al heel jong waar zijn 
hart lag: bij het ontwerpen 
van meubels en het inrichten 
van interieurs. Op zijn vijf-
entwintigste besloot hij voor 
zichzelf te beginnen. In die 

tijd zag de Hollandse huis-
kamer er nog donker en be-
nauwd uit, vol tierlantijnen, 
schrootjes en bruin eiken-
hout. Jan des Bouvrie moest 
letterlijk en figuurlijk heel wat 
muren doorbreken om licht 
en ruimte te brengen in het 
vaderlandse interieur. Met 
designcentrum Het Arsenaal 
in Naarden zette hij een in-
ternationale conceptstore 
neer voor interieurdesign, ar-
chitectuur en lifestyle. Het 
verhaal van de man die Ne-
derland leerde wonen.

Ad Fransen tekende de 
openhartige memoires van 
Jan des Bouvrie op. Het ver-
haal van een jongen die van 
zijn handicap – dyslexie – zijn 
kracht maakte, van een inte-
rieurarchitect die zich mak-
kelijk beweegt in het artistie-
ke milieu en de jetset van de 
jaren zeventig. Een levenslus-
tige ondernemer die wil laten 
zien dat als je niet in een kas-
teel geboren bent, je er de 
rest van je leven aan kunt 
bouwen. De toegang is vrij. 
Tel. 023-5282472.

moeten komen in de Slot-
tuin (langs de Cruquiusweg). 
Jaarlijks komen er 60 socia-
le huurwoningen vrij. Hier-
van dienen er 20 naar  sta-
tushouders te gaan. De ove-
rige 40 zijn bestemd voor in-
woners uit de gemeente of 
regio. Heemstede moet naar 
verwachting 72 statushou-
ders huisvesten in 2017. De 
baten (1,1 miljoen euro) zijn 
nagenoeg in evenwicht met 
de lasten.

Duurzaamheid en
reiniging
De Heemstedenaar gooit 
jaarlijks 211 kg afval in de 
grijze kliko. Dat is 6 kilo meer 
dan het landelijke gemid-
delde. Het college liet eer-
der weten dat zij op termijn 
streeft naar 100 kg per in-
woner. De inkomsten (afval-
stoffenheffing) en de uitga-
ven (het ophalen) zijn vrijwel 
in evenwicht met een klein 
plusje.

Financiën
Het laten functioneren van 
een gemeente kost de inwo-
ner 525 euro per persoon. Er 
wordt nog altijd flink extern 
ingehuurd. De overhead in 
procenten is 15%. Aan ICT 
wordt één miljoen euro be-
steed. Het voorlichten van 
inwoners kost 118.000 euro. 
Aan huisvesting van het ge-
hele apparaat wordt bijna 7 
ton euro uitgegeven. De aan-
delen die de gemeente bezit 
(ENECO en Bank Nederland-
se Gemeenten) dragen met 
2,5 miljoen euro positief bij. 
Burgers en bedrijven beta-
len samen 6 miljoen euro aan 
OZB. De kosten om panden 
te taxeren en deze belasting 
te innen bedragen 300.000 
euro. In 2017 wordt 1,2 mil-
joen euro geïnvesteerd in 
automatisering. Door onder 
de streep 483.000 euro te 
onttrekken aan de reserves 
is de begroting sluitend ge-
maakt. Aan rente op geldle-
ningen is Heemstede in 2017 
1,2 miljoen euro kwijt. 
Eric van Westerloo

Nieuw kunstgrasveld voor Alliance 
op de begroting
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Feestje om mooi gerenoveerde bestrating te vieren
Heemstede - Op zaterdag 8 
oktober hebben de bewoners 
van de Piersonstraat (gedeel-
te tussen de Troelstralaan en 
de dr. Schaepmanlaan) in 
Heemstede een klein feest-
je gehouden om de mooi ge-
renoveerde bestrating te vie-
ren! Vooral de kinderen ver-
maakten zich rond een vuur-
tje om stokbroden te maken. 
De ouderen maakten ken-
nis met elkaar en/of hieven 
het glas op straat en haar be-
woners. Er waren taarten en 

koekjes gebakken, er was 
warme worst en thee en een 
wijntje. Kortom: het leven sa-
men werd gevierd, belang-
rijk in een wereld die soms 
steeds individualistischer lijkt 
te worden. In de Personstraat 
vinden ze het belangrijk je 
buren te kennen! Iedereen 
hoopt nog heel lang van el-
kaar en de straat te kunnen 
blijven genieten.

(Foto’s ingestuurd door Olga 
Bastmeijer).

Regio – De internationaal 
gerenommeerde designstu-
dio ‘Studio Piet Boon’ intro-
duceerde deze maand met 
trots zijn eerste tegelcollec-
tie: Piet Boon Tiles & Stones 
by Douglas & Jones. De tijd-
loze en spannende collectie 
is opgebouwd uit verschillen-
de en elk bijzondere design-
series.
De primeur van deze col-
lectie, gepresenteerd in een 
spraakmakend designmeu-
bel, is te vinden bij KOL 
Tegels in Haarlem. Sinds van-
daag het eerste ingerichte 
verkooppunt van dit bijzon-
dere concept in Nederland.
 
Basis
Wanden en vloeren vormen 
de basis van elk interieur, te-
gels en natuursteen spelen 

voor Studio Piet Boon daar-
in een onderscheidende rol. 
De Tiles & Stones collectie is 
ontstaan vanuit de behoef-
te om de Studio Piet Boon 
beleving in wand- en vloer-
bekleding te vernieuwen en 
verrijken. Ontworpen van-

uit de filosofie van het ba-
lanceren van functionaliteit, 
esthetiek en individualiteit, 
vormt de collectie een har-
monieus geheel. Het karak-
teristieke ingetogen kleuren-
palet en de duurzame ma-
terialen, in combinatie met 
de functionele eigenschap-
pen van keramiek en natuur-
steen, voorzien elk interieur 
van een uniek tijdloos Studio 
Piet Boon karakter.
 
Collectie
De Piet Boon Tiles & Stones 
by Douglas & Jones collectie 
is opgebouwd uit zes bijzon-
dere series; Concrete, Signa-
ture, Wax, Tiny Matte, Sto-
nes en de Huge Tile. Elke te-
gelserie kenmerkt zich door 
haar eigenschappen in ma-
teriaal, afwerking, kleuren-

palet, formaat en textuur. De 
tegels kunnen zowel los als 
in combinatie met andere se-
ries toegepast worden.

Kennismaken met deze 
design-tegels kan bij KOL 
Tegels in Haarlem,  Stephen-
sonstraat 31, 2014 KB Haar-
lem. Info: www.koltegels.nl.

Heemstede – Voluit heet 
de plant Tomatillo-Phy-
salis-philadelphica-Lam-
pion-aardkers. Een he-
le mond vol. Oorspronke-
lijk komt de lampion uit de 
nachtschadefamilie, ver-
want aan de goudbes en 
de echte lampionplant, de 
oranje bekendere variant.
De Tomatillo is een een-
jarige plant die sterk ver-
takt en kruipend of opge-
richt is.
Als de plant bloeit komen 
er gele vijflippige kelken 
aan in de bladoksels en 
vormen zo de groene lam-
pions. De afgeronde gro-
te bes, die in de lampion 
groeit, wordt omhuld door 
een ingedroogde, stro-
gele, papierachtige kelk. 
De bessen kunnen groen, 
geel, roodachtig van kleur 
zijn, het gele vruchtvlees 
is zurig of zoet en kunnen 
bereid worden in salades 
en andere bereidingswij-
zen. De bessen bevat-
ten vele kleine zaden, het 
soort stamt waarschijn-
lijk uit de hooglanden van 
Mexico en Guatemala, de 
Maya’s wisten er wel raad 
mee. Deze Tomatillo hangt 
lekker warm in de kas van 
KIMT, om rijp te worden.
Marenka Groenhuijzen

Je kunt ze zaaien tussen 
maart en juli; in de herfst 
kun je oogsten.

Herfstfoto 

Lampion in 
tuin én salade

KOL tegels als eerste met Piet Boon in zee

Heemstede - In Heemstede 
zijn veel vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties actief, 
die samen veel werk verzet-
ten. Een website, Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat: 
iedere vrijwilligersorganisa-
tie zet een of meerdere van 
deze digitale kanalen in om 

hun vereniging of organi-
satie vindbaar te maken en 
om (potentiële) leden, vrij-
willigers en/of klanten te in-
formeren. Vaak zijn hiervoor 
vrijwilligers achter de scher-
men actief. Vrijwilligers-
punt en gemeente Heemste-
de willen deze vrijwilligers 

graag in het zonnetje zetten. 
Met uw nominatie komen 
uw digitale vrijwilligers ach-
ter de schermen vandaan en 
haalt u hen voor het voet-
licht! Iedere nominatie komt 
voor beoordeling in aanmer-
king, zolang het vrijwilligers-
werk in Heemstede plaats-
vindt of ten behoeve van 
Heemsteeds vrijwilligers-

werk is. Nominaties graag 
insturen voor 8 november.  
U kunt een nominatiefor-
mulier opvragen bij José van 
Duin, jvanduin@wijheem-
stede.nl.Genomineerden en 
de winnaar worden bekend-
gemaakt tijdens het jaarlijk-
se vrijwilligersfeest van de 
gemeente Heemstede op 
woensdag 23 november.

Digitale Vrijwilliger van het Jaar!
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Kon. HFC toont veerkracht 
tegen Barendrecht 3-3
Regio - Vooraf werd HFC een 
grote kans toebedacht op de 
overwinning. Barendrecht 
begon de wedstrijd op 15 ok-
tober met slechts één punt-
je meer op de ranglijst. Bin-
nen een minuut lag de bal al 
achter Barendrecht doelman 
Van Splunter. Kevin Serling 
maakte het doelpunt na een 
doorgekopte bal. De incon-
sequent fluitende scheids-
rechter Oostrom keurde het 
doelpunt (buitenspel) af. Wat 
volgde was een slag op het 
middenveld met de beste 
mogelijkheden voor Baren-
drecht. Doelman Tom Boks 
van HFC moest zijn kwalitei-
ten een paar maal aanspre-
ken. Na 35 minuten spelen 
maakte Sterling een domme 
overtreding rond de midden-
lijn. Oostrom vond dit een ro-
de kaart waardig en stuur-
de Sterling van het veld. Met 
10 man werd de rust met een 
0-0 stand gehaald. Na rust 
koos Barendrecht er voor vol 
op de aanval te gaan spelen. 
Het had resultaat kwam via 
een doelpunt van de opge-
komen verdediger Yorik van 
Deelen. Trainer Verdonkschot 
van HFC bracht verse krach-
ten in het veld om alles of 
niets aanvallen op te zetten. 
Castien en Derguti brachten 

meer dynamiek aan de kant 
van HFC.
De domper kwam toen Mo-
reno Marengo, voor Baren-
drecht, Boks kansloos lied 
op een afstandsschot 2-0. Al-
le remmen gingen los bij de 
tien mannen van HFC. Car-
los Opoku verliet de verdedi-
ging en werd de extra spits. 
Uit een corner van Castien 
kopte hij de bal knap in de 
verre hoek. Nog geen twee 
minuten later in de 88 mi-
nuut opnieuw een zuive-
re vrije trap van Castien pre-
cies op het hoofd van Opo-
ku. Hij trof opnieuw het doel 
en de stand was gelijk. De 
speeltijd zat er bijna op toen 
scheidsrechter Oostrom een 
licht duw binnen de 16 me-
ter bestrafte met een penal-
ty voor Barendrecht. Tim Eek-
man schoot de bal beheerst 
achter Boks. In blessuretijd 
kwam HFC opnieuw terug. 
Met een schot van Michael 
Timisela werd de 3-3 eind-
stand bereikt. Door te blij-
ven geloven in eigen kunnen 
toonde HFC veerkracht. Ko-
mend weekend geen com-
petitievoetbal. Op woensdag 
26/10 gaat HFC naar IJssel-
meervogels voor een KNVB 
bekerduel.
Eric van Westerloo

Heemsteedse voetbalclubs 
voorlopig nog op kunstgras
Heemstede - Een kor-
te rondgang langs de voor-
zitters van de Heemsteedse 
voetbalclubs leerde dat zij op 
dit moment geen aanleiding 
zien om niet meer te trainen 
en spelen op kunstgras. De 
commotie rond de, met rub-
berkorreltjes bestrooide, vel-
den loopt her en der in het 
land hoog op. Ajax in Am-
sterdam heeft met onmiddel-
lijke ingang besloten de kor-
rels op hun trainingscomplex 
‘De Toekomst’ te verwijderen 

en er een ander materiaal op 
aan te brengen. In Heemste-
de is men nog niet zo ver. De 
voorzitters van de clubs in de 
regio hebben overleg gehad 
met de KNVB en wethou-
ders van de gemeente. Via de 
KNVB werd bekend dat het 
Rijks Instituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) 
op 150 plaatsen, verspreid 
over het land, monsters 
neemt. Deze worden onder-
zocht op hun schadelijkheid. 
Tegen de kerstdagen zal be-

kend zijn of er inderdaad ge-
vaar bestaat voor de gezond-
heid. De zorgen spitsen zich 
vooral toe op de jeugd. De 
jonge spelers komen sneller 
in aanraking met de korrel-
tjes dan volwassen voetbal-
lers. Ook keepers staan meer 
bloot aan contact met het 
rubber. Het beleid in de re-
gio is dus om voorlopig niets 
te doen en af te wachten wat 
het nieuwe onderzoek gaat 
opleveren. “Wij houden ons 
vast aan de adviezen van de 
KNVB het RIVM, gemeen-
ten en de Rijksoverheid”, is 
een veelgehoord antwoord 
van de clubbestuurders. Het 
wordt de spelers wel aange-
raden na het spelen op deze 
velden goed te douchen.
Als eventueel alternatief voor 
rubber wordt kurk genoemd. 
Een voetbalveld schoonma-
ken en opnieuw instrooien 
met een ander materiaal kost 
ongeveer 15.000 euro. Met 
2000 van dit soort velden in 
het land gaat dit 30 miljoen 
euro kosten.
Eric van Westerloo

VEW verliest verdiend bij Arsenal
Heemstede - Afgelopen za-
terdag stond de uitwedstrijd 
tegen Arsenal voor VEW op 
het programma. Helaas bleek 
sv Arsenal een maatje te 
groot en ging de ploeg van 
VEW-trainer Markus kans-
loos met 3-0 ten onder in 
Amsterdam. Arsenal start-
te fel en zette VEW gelijk on-
der druk waardoor het eer-
ste kwartier volledig voor Ar-
senal was. Met een aantal 
zeer goede reddingen geluk-
te het VEW-doelman Pleijster 
zijn team op de been te hou-
den. Na een minuut of 20 was 
er wederom een aanval van 
Arsenal en dit maal wist de 
spits de bal schitterend in de 
bovenhoek te koppen. De te-

rechte 1-0 stond op het sco-
rebord. Hierna kreeg VEW- 
spits en topscoorder van de 
regio, Veltenaar een goede 
kans maar helaas stond zijn 
vizier dit keer minder scherp. 
Tot aan de rust bleef het 1-0. 
De tweede helft was slechts 
enkele minuten oud toen er 
wederom slap werd verde-
digd door VEW en Arsenal de 
2-0 inkopte. VEW werd ein-
delijk wakker en dit resul-
teerde in een sterke fase. De 
wedstrijd was eindelijk ge-
lijkwaardig. VEW kon helaas 
geen goal maken. Een pingel 
werd onthouden door de zeer 
irritant aanwezige scheids-
rechter. De 3-0 vijf minuten 
voor tijd was voor de statis-

tieken. Een zeer teleurstel-
lende wedstrijd van VEW-zij-
de maar nog steeds zijn de 12 
punten die behaald zijn uit de 
eerste vijf wedstrijden sim-
pelweg knap. 

Komende zaterdag speelt 
VEW voor de beker bij AFC 
in Amsterdam en een week 
later de zeer zware pot 
thuis tegen Zandvoort weer 
voor de competitie. Opstel-
ling: Ruben Pleijster; Niels 
de Jong (60. Sven vd We-
ijden), Jordi de Gier, David 
Straetemans, Wout Moison; 
Rick den Hollander, Robin 
Peeters, Gerben Siezenga 
(45. Thies Christjans); Niels 
Dekker, Jeroen Veltenaar, 
Michiel Dekker (65. Stan 
Teeuwen).

HBC G1 - WVC G1: 5-4
Waarom zenuwachtig worden?
Heemstede - Vorige week 
woensdag trainde HBC G1 
intensief op het aangeven 
en ontvangen van de bal en 
het aloude positiespel. Alle-
maal op basis van wat er de 
afgelopen wedstrijd niet zo 
soepel liep. Goed voorbereid 
aan de start dus, afgelopen 
weekend, totdat de coach 
verscheen met een arm 
in de mitella! Een klein on- 
geluk met de fiets, met ver-

velende gevolgen. Niet ac-
teren als scheids dus, maar 
gelukkig wel in staat te coa-
chen.

HBC begon met vier wissels 
en veel energie aan de wed-
strijd. Met het treffen in de 
Zaanstreek nog in het ach-
terhoofd, (0-3 bij rust en 4-3 
verlies) wilde HBC de wed-
strijd snel in het slot gooien. 
Het liep voorspoedig. Via Arj-

en3 x en een eigen doelpunt 
als gevolg van een scherpe 
voorzet, van alweer Jeroen, 
kwam HBC al snel op 4-0!
Misschien zijn het de grote 
aantallen wissels, misschien 
is het de ervaring dit seizoen 
opgedaan, maar WVC kwam 
terug in de wedstrijd door 
een tweetal snelle uitbraken, 
zodat de rust met 4-2 werd 
bereikt.

In de rust gaf coach Leo aan, 
zonder handgebaren uiter-
aard, dat hij niet begreep 
waarom die twee doelpun-

ten nu waren gevallen. HBC 
was het bovenliggende team, 
dus als HBC het eigen spel 
bleef spelen, met de op-
bouw vanaf de zijkanten, dan 
haalden ze deze wedstrijd 
binnen. HBC ging weer goed 
van start. Een mooi schot 
van Rick trof het doel van 
WVC en dat betekende 5-2. 
Daarna echter zakte HBC in. 
De ballen werden niet meer 
op maat aangespeeld en 
het leek of de energie een 
beetje ontbrak. Keer op keer 
kreeg WVC kansen, die veel-
al niet werden benut. Maar 

toch…Twee keer wist de aan-
voerder van WVC behoorlijk 
veel onrust in de HBC ver- 
dediging te creëren, die uit-
eindelijk twee doelpunten 
opleverden: 5-4. 

De laatste minuten werd het 
daardoor toch weer billen 
knijpen, en mede dankzij Se-
bastiaan, die met twee mooie 
reddingen zijn doel verder 
schoon hield, bleef het 5-4. 
Woensdag op de training nog 
maar eens goed kijken waar 
die onrust in de tweede helft 
toch vandaan komt.
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Open dag
Maandag 31 oktober 
‘Thuis bij Mendlik’, over 
dementie en levensein-
de, ism Alzheimerstichting. 
Locatie: De Nieuwe Kring, 
Oscar Mendliklaan 3, Aer-
denhout. 12.30-17.00u.

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

Sport
Zondag 30 oktober 
HeemstedeLoop. Div. af-
standen en starttijden na-
bij en door wandelbos 
Groenendaal.
Start: Sportplaza, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 
Ook family-run en bedrij-
venteams. Voor goed doel: 
Hartekamp Groep. Info:
www.heemstedeloop.nl.
Organisator: Sportsupport.

Taxaties
Dinsdag 8 november 
Taxatiedag met restaura-
tie-advies in het Seinwe-
zen, Kinderhuissingel 1, 
Haarlem. Aanvang: 19.30u. 
Zaal open: 19u. Met o.a. 
taxateur Willem de Winter.
Georganiseerd door Li-
ons Harlem-Spaarne. Op-
brengst naar goed doel: 
KinderUniversiteit Haar-
lem. Entree: 10.- euro. Aan-
melden:
haarlem.spaarne@lions.nl

Tentoonstellingen
T/m vrijdag 28 okto-
ber ‘Iconen & Symbolen’ 
van KZOD in de Waag en 
Kloostergangen (beide te 

Auteursbezoek

Sybren Kalkman.

Vrijdag 21 oktober, 17u 
Sybren Kalkman bij Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Pre-
senteert zijn boek ‘Vene-
tiaans vuur’ over het 16e 
eeuws Venetië. Boekhan-
del Blokker: 023-5282472. 
www.boekhandelblokker.nl

Zaterdag 22 oktober Jan 
des Bouvrie op bezoek bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemste-
de. Va. 16u. Meet & greet. 
Toegang vrij. Info: 023-
5282472.en
www.boekhandelblokker.nl

Beurzen
Zaterdag 5 november 
Speelgoedbeurs in gym-
zaal Jacoba School, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. 
Inbreng: 9-10u. Verkoop: 
11.30-12.30u. Afrekenen: 
14.30 tot 15u. Inbrengers 
vragen een nummer aan 
via: kledingbeursjacoba@
gmail.com (ook voor overi-
ge info).

Bijeenkomsten
Vrijdag 28 oktober Vro-
lijke Vrijdag in De Luifel 
Heemstede. Herenweg 96. 
15-17, allerlei activiteiten, 
netwerken, inloop work-
shops, muziek, verhalen-
tafel. Gratis toegang. Gra-
tis koffie/thee.

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

Evenementen
Zondag 23 oktober Pad-
denstoelendag op buiten-
plaats Leyduin, Leidse-
vaart, 10.30-16u. Voor jong 
en oud veel te beleven. Op-
treden kabouter Pierelier, 

12+14u. Excursies, herfst-
markt, tentoonstelling. 
Meer info: www.gaatumee.
nl Organisatie: IVN Z-Ken-
nemerland en Landschap 
N-H.

Film
Donderdag 20 oktober 
Spannende avonturen-
film met lunch. kosten: 20,- 
euro. Aanv 10.30u. Re-
serveren kan tot dins-
dag 18 oktober via: www.
wijheemstede.nl of (023) 
548 38 28 of bij de re-
ceptie van de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.

Woensdag 26 okto-
ber Romantisch drama bij 
WIJ Heemstede, 20u. En-
tree: 7,- euro. Herenweg 
96, Heemstede. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl 
of (023)548 38 28.

Jeugd

Woensdag 26 okto-
ber, 13.30-15u Knutsel-
club van WIJ Heemstede 
in De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
Ditmaal: Halloweenfiguur-
tjes maken. Deelname: 5,-. 
Aanmelden: 023 - 548 38 
28.

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

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

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

Zondag 23 oktober 
Vlooienmarkt van org. 
buo MIkki, in sportcen-
trum Groenendaal, Spor-
parklaan 16 Heemstede. 
9.30-16u. 2,50 entree. Kin-
deren onder begeleiding 
vrij entree.
Meer info: Organisatie- 
buro Mikki, 0229-244739 
of 244649.
Of: www.mikki.nl.

Muziek
Vrijdag 21 oktober, 20.15 
uur, voorstelling LOUIS! 
Over trompettist en zanger 
Louis Armstrong, in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 19,50. Gratis in-
leiding vooraf door Miche-
al Varekamp, om 19.15u. 
Kaarten voorstelling:
www.podiaheemstede.nl of 
a/d kassa van De Luifel.

Zaterdag 22 oktober 
‘Syrène saxofoonkwartet’, 
Waalse Kerk Haarlem. O.a 
op het programma ‘opus 
20 nr. 1 van Joseph Haydn’.
Aanv. 15.30 uur.  Toegang 
gratis. Met deurcollecte. 
Waalse Kerk, Begijnhof 30 
te Haarlem.

Vrijdag 28 oktober ‘Oor-
wax - bring a record spin a 
record’, activiteit in de Lui-
fel, Heemstede. Zelf vinyl-
plaatjes meenemen en 
draaien. Verhaal erbij ver-
tellen mag.
V.a. 20.30 uur bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede na de thea-
tervoorstelling van Javier 
Guzman.
Kijkt u ook op:
www.wijheemstede.nl.

Haarlem). Div kunstenaars.
Meer info: www.kzod.nl.

T/m 30 oktober tijdens 
openingsuren van de 
Bibliotheek Noord ‘Art en 
Plus meer dan kunst’. Ac-
tuele moderne kunst uit 
de afgelopen 50 jaar. 
O.a. graffiti en pop art. Pla-
netenlaan 170, Haarlem. 
Gratis. www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie: www.
loppies.nl.

‘Heemstede in Klare Lijn’, 
illustraties van Eric Collen 
(Haarlem) in Heemsteedse 
raadhuis.
Info: www.ericjcoolen.nl.

Zaterdag 5 en zondag 6 
november in De Luifel ikv 
Kunstlijn tonen div kun-
stenaars hun werk. Foto’s, 
kunstwerken voor op de 
grond (Bodenbilder), zee-
gezichten op paneel, beel-
den en reisimpressies. He-
renweg 96 Heemstede.

Veiling
Zaterdag 5 november 
‘Diensten’veiling (dienst 
of activiteit aangeboden 
voor bijdragen) in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Opbrengst 
naar vleugel. 11-15u.
Info: www.oudekerkheem-
stede.nl.

Vrijwilligersavond
Woensdag 23 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur 
avond waarop WIJ Heem-
stede de Digitale Vrijwilli-
ger van het Jaar bekend-
maakt. Prijsuitreiking om 
20.00 uur. Activiteit in de 
Burgerzaal, Raadhuis in 
Heemstede.
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Workshop: Wat doet kleur 
met je (uitstraling)?

Heemstede - Op donder-
dag 27 oktober vindt bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel (Herenweg 96, Heem-
stede) de workshop ‘Wat 
doet kleur met je uitstra-
ling?’ plaats.
Hoe bepaal je ’s ochtends 
wat je aantrekt? Laat je je 
leiden door je stemming, 
het weer en/of wat je die 
dag te doen hebt? Kies je 
voor een specifieke kleur, 

of maakt dat niet uit? Of 
draag je sowieso geen 
kleur? Kleur in je kleding 
kan veel voor je betekenen. 
Janny ter Meer is (imago)
coach.
Meer informatie vind je op 
www.jannytermeer.nl. 

Deze workshop kost 10,- 
euro. U kunt zich opgeven 
via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Hou ’t schoon in Heemstede

Voortgang verbouwing bibliotheekgebouw
De gemeente gaat van het bibliotheekgebouw 
aan het Julianaplein een multifunctionele 
ruimte maken waar naast de bibliotheek ook 
andere activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. De vergunningen hiervoor zijn 
aangevraagd (zie omgevingsvergunningen 
verderop in deze uitgave). 

Rondom het gebouw moeten daarom 
aanpassingen worden gedaan. Er wordt gewerkt aan 
een ontwerp hiervoor. Het plein aan de voorkant 
(Julianaplein) wordt opnieuw ingericht. Ook de 
‘tuin’ aan de zijkant van het gebouw (parkeerplaats 
Eikenlaan) krijgt een nieuwe inrichting. Hier 
komen een speelterrein voor kinderdagverblijf 
‘Op Stoom’, een openbaar speelterrein, een terras 
voor de kleinschalige horeca en een terras voor de 
ouderendagbesteding. We werken momenteel aan 
een passend ontwerp voor de buitenruimte. We 
verwachten dat het ontwerp in de eerste helft van 
november gereed is en bespreken dit dan eerst met Vergadering commissie 

Middelen 24 oktober

de buurt. De omwonenden zijn hierover per brief 
geïnformeerd.
Meer informatie over de plannen rond de 
bibliotheek vindt u op www.heemstede.nl > 
Plannen en projecten > Toekomst bibliotheek. Zie 
ook de publicatie van de omgevingsvergunningen 
op de volgende pagina.

Spreekrecht over de begroting
De raadscommissie Middelen houdt op maandag 
24 oktober 2016 om 20.00 uur een openbare 
vergadering in het raadhuis ( zie agenda verderop). 
Deze vergadering staat in het teken van de 
begroting, ter voorbereiding op de begrotingsraad 
op 3 en 4 november aanstaande. 

Heeft u een mening of een suggestie over de 
begroting, en wil u de raad daarover informeren, 
dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 
Neem hiervoor telefonisch contact op met de 
raadsgriffier via 023- 5 485 646 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Medewerker Vrijwilligerspunt 
Heemstede
Vrijwilligerspunt Heemstede ondersteunt 
organisaties bij het vinden, binden en begeleiden 
van vrijwilligers. We zoeken een enthousiaste 
vrijwilliger voor verschillende werkzaamheden 
zoals het voeren van intake- en adviesgesprekken, 
contacten onderhouden met vrijwilligersorganisaties 
en het bijhouden van onze vacaturebank. 
Daarnaast handel je de bijbehorende administratie 
af in ons computersysteem. Heb je affiniteit met 
vrijwilligerswerk, mensenkennis, goede mondelinge 
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en kun je 
goed werken met de computer? Meld je dan aan!

Medewerker Kringloopwinkel
Draag je hergebruik van spullen een warm hart 
toe? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die in 
de kringloopwinkel helpen met onder andere het 
prijzen en sorteren van goederen, winkelverkoop en 
styling van de etalage. 

Chauffeurs
Wij zoeken chauffeurs die met een eigen auto 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

mensen van diverse leeftijden kunnen vervoeren 
naar hun activiteit. Je ontvangt voor de gereden 
ritten een kilometervergoeding. Ook kun je 
chauffeurswerk doen op een busje voor 8 personen.

Extra inloopspreekuur bij 
bibliotheek Julianaplein
Op dinsdagmiddag 1 november  tussen 13.30 
en 15.30 uur, organiseert het Vrijwilligerspunt 
Heemstede een extra inloopspreekuur in de 
bibliotheek aan het Julianaplein.
Wil je het actuele aanbod aan vrijwilligerswerk 
bekijken of heb je een vraag over vrijwilligerswerk? 
Onze medewerkers helpen je graag verder!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl



Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, wijzigen bestemming naar 

horeca met gevelterras, wabonummer 71197, 
ontvangen 5 oktober 2016

- Lijsterbeslaan 2, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 70211, ontvangen 4 oktober 2016 

- Franz Lehárlaan 23, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 70583, ontvangen 5 oktober 2016

- Herenweg 63, het vervangen van een dakkapel, 
wabonummer 71513, ontvangen 6 oktober 2016

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5, het realiseren 

van een standplaats op de bestemming verkeer, 
ontvangen 23 juni 2016. Deze aanvraag is 
ingetrokken op 6 oktober 2016.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van een 

badkamer, wabonummer 62677, ontvangen 14 
september 2016 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 

wabonummer 62677, ontvangen 14 september 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 95, het doorbreken van 3 muren 

op de 2e verdieping, wabonummer 65604, 
verzonden 14 oktober 2016

- Julianaplein 1, afwijken van het 
bestemmingsplan voor gebruik ten behoeve van 
kantoor en detailhandel, wabonummer 49140, 
verzonden 12 oktober 2016

- Julianaplein 1, renovatie herindeling bibliotheek 
en wijzigen monument, wabonummer 47485, 
verzonden 12 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedures)
- Achterweg 7A + 7B, brandveilig gebruik van 

de gebouwen Schakel en Terp, wabonummer 
50234, ontvangen 29 juli 2016

- Julianaplein 1, brandveilig gebruik pand 
met diverse functies, wabonummer 49137, 
ontvangen 8 juli 2016

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

Omgevingsvergunningen

Heemstede in spelprogramma 
Hou ’t Schoon op RTL 8
Op zondag 23 oktober staat Heemstede 
centraal in de aflevering van Hou ’t Schoon 
op RTL 8 bij RTL Telekids om 15.45 uur. 
Een jongensteam neemt het op tegen een 
meisjesteam in een spannende spelshow 
met aandacht voor het schoonhouden van 
Heemstede. Een grappige en leerzame 
aflevering, die u niet mag missen! 

De gemeente Heemstede wil de hoeveelheid 
zwerfafval zo laag mogelijk houden en hier op een 
leuke manier aandacht op vestigen. Kinderen leren 
op spelenderwijs meer over nut en noodzaak van 
het recyclen van afval. Dit speciale tv-programma 
is onderdeel van een educatiepakket voor scholen. 
De lesboekjes (en spelletjes) zijn uitgedeeld op de 
basisscholen. Ouders en docenten van scholen 
waar het Hou ’t Schoon-lespakket is verspreid, laten 
weten dat ze merkbaar verschil zien: de kinderen 
ruimen spontaan hun eigen rommel op. 

De aflevering is na 23 oktober te bekijken op RTL 
Gemist en wordt herhaald op zaterdag 29 oktober 
om 15.35 uur. Kijk voor meer informatie op www.
telekids.nl en www.houtschoon.nl

Gewijzigde datum: vrijdag 11 november 
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. In verband met de begrotingsraad op 4 november is de 
inloopochtend verplaatst naar vrijdag 11 november. U bent dan 
welkom van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de 
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vergadering 
commissie 
Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 24 oktober 2016 om 
20.00 uur, in de raadzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 24 oktober 2016
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2016 (A-stuk)
- Beantwoording vragen betreffende 

de programmabegroting 2017, de 
meerjarenbegroting 2018-2020 en de eerste 
begrotingswijziging 2017

- Programmabegroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020 (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2017 (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 ook digitaal raadplegen op de computer 
in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl.

Verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
- 10 essen, tussen Manpadslaan 2 en 18 

(schimmelaantasting, essentaksterfte)
- 1 populier met aan de Mozartkade bij Von 

Brucken Focklaan 2 (zwamaantasting)
- 1 beuk op de Algemene Begraafplaats 

(zwamaantasting)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 2 november 
2016 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.
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Omgevingsvergunningen

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 oktober 
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Vragenuur
- Parkeerverordeningen 2017
- Najaarsnota 2016 (onder voorbehoud)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen 
Kanaalweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 10 oktober 2016 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een aanhangwagen zonder kenteken ter hoogte 

van Kanaalweg 2a in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot 25 oktober 2016 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de weg te verwijderen. Als de 
betreffende aanhangwagen voor deze datum niet 
van de weg is verwijderd, wordt deze in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken 
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 

rijtechnische staat aangetroffen:
Julianaplein 1:
- een merkloze zwart/rode damesfiets, met 

afgebroken stuur en kapotte ketting
- een zwarte herenfiets, merk On the Road, met 

kapotte ketting
Jan van Goyenstraat t.h.v. nr. 17
- een zwarte damesfiets, merk Midas, met platte 

banden
Händellaan t.h.v. nr. 158
- een zwarte damesfiets, merk Raleigh, zonder 

zadel en voorwiel
Binnenweg, ter hoogte van huisnummer:
- 125: een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
- 129: een merkloze grijs-rode herenfiets, met 

platte banden
- 148: een zwarte damesfiets, merk Batavus, met 

platte banden
- 148: een zwarte herenfiets, merk Batavus, met 

platte banden
- 148: een zwarte damesfiets, merk Trans du Pain, 

met platte banden
- 153: een merkloze groene damesfiets, met platte 

banden en losse ketting
- 180: een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met woensdag 2 november 2016 de 

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

Fietswrakken verwijderd
Op 12 oktober 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Kruising Zandvoortselaan -Vondelkade:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
Te Winkelhof ter hoogte van huisnummer 30:
- een merkloze zwarte damesfiets,met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk Maxwell, met platte 

banden

De voertuigen zijn afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Omgevingsvergunningen 
bibliotheekgebouw Julianaplein 1
Inleiding
De gemeente gaat het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein omvormen tot een plaats
waar een divers aanbod van activiteiten wordt 
gerealiseerd. Voor de omgevingsvergunningen die 
hiervoor nodig zijn, is het project gesplitst in drie 
aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Verlenen omgevingsvergunning voor 
gebruik van het pand in afwijking van het 
bestemmingsplan 
Bij het voorzieningenaanbod komen onder andere 
de functies kantoor en detailhandel. Deze functies 
worden niet toegestaan door het bestemmingsplan 
‘Centrum en omgeving’. Het college heeft nu 
een omgevingsvergunning verleend voor het 
deels gebruiken van het pand voor kantoor en 
detailhandel. Op deze wijze is sprake van een 
aantrekkelijk voorzieningenaanbod én wordt 
de mogelijkheid geboden tot participatie en 
ontmoeting in een laagdrempelige en toegankelijke 
accommodatie op een locatie die goed aansluit 
op het centrum van Heemstede en in die zin 
complementair is aan het voorzieningenaanbod van 
het winkelcentrum. 

Verlenen omgevingsvergunningen voor 
verbouwingen, met lichte overschrijding 

bouwgrenzen bestemmingsplan en wijzigen 
gemeentelijk monument
Verder is een omgevingsvergunning verleend voor 
bouwen om het pand geschikt te maken voor 
het nieuwe voorzieningenaanbod en vanwege 
renovatie. Hierbij wordt in geringe mate fysiek 
afgeweken van de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingsplan toestaat. Voorts is sprake van een 
gemeentelijk monument dat hiermee gewijzigd 
wordt.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik bouwwerken
De derde aanvraag omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik bouwwerken is nog 
in behandeling. Deze laatste vergunning 
is nodig om het gebouw met de nieuwe 
functies en verbouwingen in gebruik te mogen 
nemen. Het gaat bij deze vergunning om de 
brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Dit is 
een algemene maatregel van bestuur op basis 
van de Woningwet, waarin technische eisen aan 
bouwwerken worden gesteld. Het betreffen hier 
uitsluitend regels met betrekking tot het gebruik 
van het gebouw zelf. De brandveiligheidseisen, 
waar het bij deze vergunning om gaat, zien dan ook 
uitsluitend toe op de veiligheid van de gebruikers 
van het pand.



Klimmen boven NAP
Regio - In het kader van de landelijke 
‘Week van Ons Water’ bouwde Hoogheem-
raadschap van Rijnland op zondag 16 ok-

tober een mobiele klimwand bij Cruqui-
us Museum. Zo’n 60 kinderen klommen tot 
boven NAP en kregen informatie over dijk-
beheer door muskusrattenbestrijders.

Interview Elisabeth Grolman van ‘t Net 

100 jaar Vrouwennetwerk: 
een krasse oude dame!
Heemstede - Edmé Bruijn-
Strauss interviewt Vrouwen-
netwerkvoorzitter Elisabeth 
Grolman van ’t Net. Zij vraagt 
haar over de jubilerende 
(want: 100-jarige) vrouwen-
vereniging. 

Wie of wat is NVVH-
Vrouwennetwerk? 
De voorzitter steekt met 
enthousiasme van wal over 
deze bloeiende vrouwenver-
eniging. Opgericht in 1916 
en anno 2016 is Kon. NVVH-
Vrouwennetwerk een moder-
ne lokale vrouwenorganisa-
tie met ca. 200 actieve 55+- 
leden. “Jawel, we zijn met 
100 jaar ‘een krasse oude 
dame’ geworden”, lacht zij 
vrolijk. 
 
Wie zijn de leden? 
“Onze leden zijn afkomstig 
uit Heemstede en omringen-
de regio en sommige dames 
zijn al 30 tot 40 jaar actief 
lid zijn. Via internet komt re-
gelmatig een nieuwe in-
stroom binnen, dit zijn vrou-
wen die bijvoorbeeld net hun 
arbeidzame periode hebben 
beëindigd. Zo hadden we vo-
rige week een speciale bij-
eenkomst voor 17 nieuwe le-
den; daaruit blijkt dat deze 
vrouwen op zoek zijn naar 
nieuwe sociale contacten én 
om samen leuke dingen te 
doen.” 
 
Ziet u de toekomst
positief in? 
“Zeker, dit is een zeer gezon-
de én levendige vrouwenver-
eniging waaraan nog steeds 
veel behoefte is. Hoe bijzon-
der is het niet om juist in deze 
hectische tijd een 100-jarig 
jubileum te kunnen vieren? 

Uiteraard is in die 100 jaar tijd 
- mede dankzij twee eman-
cipatiegolven - veel voor de 
vrouw veranderd; maar de 
laatste 20 jaar zijn wij toch 
hoofdzakelijk een sociale en 
gezellige vrouwenvereniging 
geworden.”

Namens de leden worden 2 
jubileumcheque ’s overhan-
digd; een aan het Inloophuis 
Zuid-Kennemerland, het in-
loophuis voor (ex) kanker- 
patiënten in Santpoort en 
een aan de stichting ‘de 
Hulphond’. Een mooi jubile-
umcadeau van de leden want 
NVVH-vrouwen zijn soci-
aal voelend en steunen van 
harte deze goede doelen”, 
aldus de enthousiaste voor-
zitter Elisabeth Grolman van 
‘t Net.

Voor meer inlichtingen over 
deze actieve 50+ vrouwen-
vereniging: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.
Edmé Bruijn-Strauss

Elisabeth Grolman van ’t Net.

Heemstede - Sportservice 
Heemstede-Zandvoort or-
ganiseert samen met de ge-
meente Heemstede fitheids-
testen voor 65+. Op zaterdag 
22 oktober staat de 7e editie 
op het programma. Voor 22 
oktober zijn er inmiddels bij-
na 150 aanmeldingen voor de 
test in de Groenendaal Sport-
hal. Aansluitend aan de fit-
heidstest worden sportieve 
activiteiten georganiseerd. 
Voor de begeleiding van de 
testonderdelen is de organi-
satie nog op zoek naar test-
leiders. Zij krijgen een ver-
goeding van 35,- euro.

De fitheidstest is bedoeld 

voor inwoners in de leeftijd 
van 65-75 jaar die graag meer 
zouden willen bewegen dan 
zij nu doen. De test duurt 1,5 
uur, is speciaal voor 65-plus-
sers ontwikkeld en meet on-
der meer uithoudingsvermo-
gen tijdens het wandelen, le-
nigheid, handvaardigheid, 
knijpkracht, reactiesnelheid 
en bloeddruk. Bij de test is 
ook een arts aanwezig, die 
waar nodig medisch advies 
kan geven.
Testleiders moeten 16 jaar 
of ouder zijn. De fitheidstest 
start om 9.00 uur, maar vanaf 
7.00 uur wordt door de orga-
nisatie opgebouwd. De test 
eindigt rond 15.00 uur.

Meer weten? Neem contact 
op met Hubert Habers van 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort,
hhabers@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Begeleiders voor fittest Heemstede gezocht

Omgevingsvergunningen

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

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

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

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

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

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

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