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Heemstede – Even tot rust komen in Heemstede. Dat kan goed 
rondom het Oude Slot. Zowel de uitzichten als de rustige omge-
ving doen je goed als je na wilt denken of gewoon juist aan niets 
wilt denken. Bovendien kun je er plaatjes schieten die als schil-
derij van bijvoorbeeld Weissenbruch (Haagse School 1824-1903)  
niet misstaan aan de wand. De groene omgeving waar het Oude 
Slot resideert inspireert, dat is een ding wat zeker is.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

NU PLANTEN = 
STRAKS GENIETEN
GROOT ASSORTIMENT. KIJK OOK OP
WWW.DEOOSTEINDEONLINE.NL
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Friends for Julian: steun actief het 
onderzoek naar hersenstamkanker
Heemstede - In 2014 werd bij 
de destijds 9-jarige Julian de Kie-
vit hersenstamkanker geconsta-
teerd. Bij die diagnose werd ge-
steld dat hij gemiddeld nog ne-
gen maanden te leven had. In-
middels is Julian 15, maar nu gaat 
zijn gezondheid erg hard achter-
uit.
Hersenstamkanker heet in de 
medische wereld DIPG (diffuus 
intrinsiek ponsglioom) en is een 
zeldzame vorm van kanker, die 
vooral bij de jeugd voorkomt. Ge-
nezing is op dit moment niet mo-
gelijk en de levensverwachting is 
gemiddeld negen maanden. De 
tumor bevindt zich op een plaats 
midden in de hersenen die niet 
bereikbaar is en daarom niet ge-
opereerd of bestraald kan wor-
den. Alleen chemotherapie is 
mogelijk. Per jaar sterven acht tot 
tien kinderen als gevolg van deze 
ziekte. Hersenstamkanker kwam 
eind 2016 bij het publiek onder 
de aandacht bij Serious Request 
door de zesjarige zieke Tijn, die 
nagels lakte om geld in te zame-
len voor onderzoek naar deze 
ziekte. Omdat hersenstamkanker 
een zeldzame vorm is van kanker, 
is geld voor onderzoek louter af-
hankelijk van giften en donaties. 
Daarvoor is de Stichting Semmy 
(www.stichtingsemmy.nl) in het 
leven geroepen, waarvan Wendy 
van Dijk ambassadrice is.
Julian heeft na zijn diagnose 

meegedaan aan een studie van 
de VU, waarbij een punctie is ge-
daan en DNA is afgenomen. Met 
deze DNA kan bij een hielprik bij 
pasgeborenen hersenstamkan-
ker al geïdentificeerd worden. 
Deze studie werd gefinancierd 
door Stichting Semmy.

Kerstkaarten kopen 
en hardlopen
De opa en oma van Julian, de fa-
milie Van Altena, wonen in Heem-
stede. De familie van Julian maakt 
sinds de diagnose een verschrik-
kelijke tijd door. Ze weten dat 
Julian zienderogen achteruit gaat 
en uiteindelijk aan de gevolgen 
van zijn ziekte overlijdt. Ook Ju-
lian zelf is zich hiervan bewust. 
Oma Leny van Altena ontwerpt 
en maakt zelf prachtige kerstkaar-
ten en verkoopt deze om geld in 
te zamelen voor het hersenstam-
kankeronderzoek voor haar klein-
zoon. Alle beetjes helpen en 
iedereen die op deze manier fi-
nancieel wil bijdragen kan bij 
haar langsgaan op de Talmastraat 
18 om deze kaarten te kopen. 
Daarnaast heeft Julians moeder 
Miranda de Kievit, op Facebook 
een pagina opgericht die ‘Friends 
for Julian’ heet (www.facebook.
com/FriendsforJulian/), om aan-
dacht voor Julians ziekte te vra-
gen en geld in te zamelen. Va-
der Raymondo de Kievit probeert 
zoveel mogelijk geld in te zame-

len door op 21 oktober acht kilo-
meter te gaan hardlopen in het 
hardloopteam Run4Semmy van 
de Stichting Semmy tijdens de 
Marathon van Amsterdam.  Het 
is de vijfde keer dat hij aan deze 
loop meedoet. De finish van het 
Run4Semmyteam in het Olym-
pisch Stadion is altijd zeer indruk-
wekkend. Iedereen die naar het 
Olympisch Stadion wil komen 
om alle lopers aan te moedigen, 
is welkom en wordt verzocht iets 
lichtblauws aan te trekken. Zo is 

de tribune straks een grote licht-
blauwe wolk.
Kijk voor sponsoring en donaties 
op www.alvarum.com/group/
friendsforjulian3, of op de Face-
bookpagina ‘Friends for Julian’. 
De kerstkaarten van Leny van Al-
tena zijn verkrijgbaar aan Talma-
straat 18 in Heemstede, te her-
kennen aan de vlag en de affi-
ches. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan Stichting Semmy. 
 
Bart Jonker

Julian de Kievit (links) met zijn vader Raymondo de Kievit (rechts).

Wel of geen bebouwing 
op terrein Berkenrode?
Heemstede - Een van de mooiste 
monumentale panden in Heem-
stede staat aan de Herenweg 131. 
Het pand is een monument en 
lang in bezit geweest van patrici-
er heer Van Eehgen, ook wel Heer 
van Berkenrode. Hij erfde Berken-
rode in 1954 van zijn tante Ernes-
tine. 
Van Eeghen kreeg landelijke be-
kendheid toen hij in de jaren ze-
ventig en tachtig het ‘Berkenro-
de overleg’ organiseerde. Neder-
landse en Russische prominenten 
waaronder maarschalk Ivanov en 
generaal Bogdanov bespraken 
actuele onderwerpen tijdens de 
Koude Oorlog, zoals onderlinge 
betrekkingen of de toen zeer ac-
tuele plaatsing van kruisraketten 
in ons land. Van Eeghen overleed 
in 2007 en is in Heemstede begra-
ven. 

Het landgoed werd onderge-
bracht in een stichting die wordt 
beheerd door de familie. Het in 
stand houden van een derge-
lijk monumentaal pand, opstal-
len en terrein, is kostbaar. Door 
uiteenlopende activiteiten te or-
ganiseren zoals cursussen, pre-
sentaties, activiteiten voor gees-
telijk en lichamelijk gehandicap-
ten komt er geld binnen. Er wor-
den paarden gestald en opstal-
len verhuurd. Ondanks subsidie 
voor het monument, tot 2024, is 
het conserveren van het gebouw 
en opstallen financieel onhaal-
baar. Volgens de stichting blij-

ven de inkomsten onvoldoende 
om het geheel blijvend in stand 
te houden. Drie woningen bou-
wen op de plaats van de huidi-
ge moestuin moet voor voldoen-
de geld zorgen. De huizen komen 
op grond in erfpacht waardoor er 
jaarlijks inkomsten zijn voor de 
stichting, plus uiteraard de ver-
koop van de panden zelf. 

Buurtbewoners vrezen dat dit 
een eerste stap is richting de ont-
wikkeling van een klein woon-
wijkje. Het perceel is in totaal 19 
ha groot. Er is extern onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid 
om meer inkomsten te genere-
ren uit activiteiten en verhuur. Dit 
lijkt een kansloze zaak. De stich-
ting vraag de gemeente nu een 
duurzame ontwikkeling mogelijk 
te maken. Woningbouw op deze 
locatie is in strijd met het huidige 
bestemmingsplan. De moestuin 
heeft de bestemming ‘natuur’. De 
Provincie lijkt akkoord te gaan. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed is tegen uit angst dat het 
tot meer bouw in de toekomst 
leidt. Zolang het bouwgebied be-
perkt blijft tot de moestuin zijn er 
weinig problemen te verwach-
ten. Het college staat onder voor-
waarden niet negatief tegenover 
de bouwaanvraag. Er moeten wel 
wat juridische knopen worden 
doorgehakt, zoals planschadere-
geling en dient er overeenstem-
ming te zijn met de Provincie als-
ook de Rijksdienst. De omwonen-
den zijn zowel door de gemeen-
te als de stichting geïnformeerd 
over de plannen en de proces-
voortgang waarbij ook de Histo-
rische Verenig Heemstede Benne-
broek betrokken was. Op donder-
dag 18 oktober spreekt de com-
missie Ruimte over deze zaak. 

Eric van Westerloo

Marie-Agnès de Bruijn-Jolivet 
benoemd tot ‘Amie d’honneur’
Heemstede - Afgelopen vrij-
dagavond werd Marie-Agnès de 
Bruijn-Jolivet als verrassing in het 
zonnetje gezet bij de Pauwenhof. 
Kort geleden is zij afgetreden als 
voorzitter van Alliance Françai-
se Kennemerland. Nu is zij be-
noemd tot ‘Amie d’honneur’. He-
lena Fellinga hield een toespraak 
in het Frans en dankte Marie-Ag-
nès voor al haar inspanningen 
voor de Alliance Française. Marie-
Agnès, van geboorte Française en 
getrouwd met een Nederlandse 
man, heeft zich als ‘Présidente’ al-
tijd met hart en ziel voor de Alli-
ance Française Kennemerland in-

gezet. Haar inzet was immer vol 
enthousiasme en creativiteit en 
een flinke dosis energie. Met een 
daverend applaus van het aanwe-
zige publiek nam Marie-Agnès de 
eretitel, het cadeau en de bloe-
men in ontvangst. Na de cere-
monie werd een Franse film ver-
toond. Alliance Française Kenne-
merland heeft als doel de Fran-
se taal en cultuur te promoten en 
organiseert voor haar leden taal-
cursussen en diverse activiteiten. 
Voor meer informatie kijk op:
https://afpb.nl/kennemerland/.

Bart Jonker

Marie-Agnès de Bruijn-Jolivet (links) ontvangt uit handen van Helena
Fellinga (rechts) de benoeming van ‘Amie d’honneur’. 

Opnames voor ‘Spangas’ 
bij Kom in mijn Tuin
Heemstede - Vorige week woens-
dagmiddag was het een drukte 
van belang op KIMT; niet met kin-
deren die op hun moestuintjes 
les kregen maar met acteurs en 
een crew. Er vonden namelijk op-
names plaats voor het jeugdpro-
gramma Spangas. KIMT was be-
naderd of er gefilmd mocht wor-

den op het terrein van de Stich-
ting vanwege de landelijke boer-
derij-achtige uitstraling én de lig-
ging in het bos. 

De 10 afleveringen zijn te zien in 
de zomer(vakantie) van 2019.
Info over KIMT op:
www.kominmijntuin.com.

Fo
to

: B
ar

t J
on

ke
r P

ro
du

ct
io

ns

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

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Op de website van Heemste-
de zijn er bouwtekeningen van 
1931 voor Zandvoortselaan 143, 
145, 147, 149 en 151. Nummer 
151 heeft eigenlijk zijn voordeur 
op de P.C. Boutenskade en heeft 
geen winkelfunctie gehad, maar 
toch zat er een ondernemer en 
dat was vanaf de jaren 1930 NV 
Heemstede’s Woningbureau 
Corns. L. Kwak. In het adressen-
boek van 1 januari 1942 wordt 

makelaar C. Kromhout op Zand-
voortschelaan 151 vermeld. Na 
de oorlog wordt het pand voor-
al als woonhuis gebruikt. De 
toenfoto is een fragment uit 
een foto van 1944. Op 1 janua-
ri 1926 wordt de fa. Van Empe-
len en Van Dijk als bloemist ver-
meld op Zandvoortschelaan 
149. Alleen stond toen het hui-
dige pand er nog niet, maar na 
de bouw is 149 een bovenwo-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (19)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 21 oktober, 10u.
ds. N.G. Scholten,

viering Heilig Avondmaal.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 21 oktober om 10.00 uur
 Ds. Dirk Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 21 oktober 10.00 uur
Spreker: dhr. A. Oderkerk.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 21 oktober 
Oude Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terpstra, 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 21 oktober, 10u.: JOOST 
met Greetje van der Harst

(Haarlem).

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 18 oktober, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 21oktober, 10u.
Eucharistieviering – Samenzang. 

J.J. van Peperstraten.  

www.parochiesklaverblad.nl

ning. In de jaren 50 en 60 wordt 
op Zandvoortselaan 149 o.a. ’t 
Tuinbouwhuis’ vermeld.
Zandvoortselaan 147 is dan de 
eerste ‘echte’ winkel aan de on-
even kant van de Zandvoort-
selaan met “Boek- en Kunsthan-
del Boekenroode” van Marinus 
Sas. Na een reorganisatie is er 
een heropening op zaterdag 29 
april 1933 met o.a. een leesbibli-
otheek en kantoorbenodigdhe-
den. De boekhandel van M. Sas 
heeft er heel lang gezeten. Na 
het overlijden van de heer Sas 
(1891-1955) tot 1957 voortge-
zet door de weduwe mw. C. Sas-
Meijerink. In het stratenboek 
van Heemstede van 1 novem-
ber 1957 is het de boekhandel 
van W.S.B. Klooster en die heet 
“boek- en kantoorboekhandel 
“Batavo”, incl. leesbibliotheek. 
Na 1974 werd het “Boekhandel 
de Vré”. Deze heeft tot 1979 be-
staan. Nadien zaten er nog o.a. 
‘G.w. Woondecoraties En Bloem-
sierkunst’ en ‘Golfshopper Ken-
nemerland’. Kledingzaak SEFA 
zat tot voor kort (en sinds maart 
2013) op Zandvoortselaan 147.
Sefa is deze zomer verhuisd 
naar Bloemendaal.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 13 oktober 2018. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Nieuwe leslokalen Nicolaas Beetsschool
Heemstede - Na een lange in-
spanning is het gelukt en mocht 
de school twee nieuwe leslokalen 
op eigen terrein plaatsen. 5 okto-
ber zijn deze feestelijk geopend 
en in gebruik genomen door de 
twee groepen 6. De kinderen uit 
deze klassen mochten een mooie 
naam verzinnen en kozen voor de 
toepasselijke naam: De Bijenkorf.
Half september zijn de werkzaam-
heden begonnen. Alle kinderen 
hebben kunnen volgen hoe de 
lokalen, van riolering tot plafond, 
gebouwd werden. Bij het inrich-
ten hebben de leerlingen uit de 
klas zelf geholpen. De officiële 
opening ging gepaard met een 
klein feestje voor de hele school. 
Dalia uit groep 8 zong het prach-
tige lied ‘Fly me to the moon’ uit 
de gelijknamige musical.

“Spelen, 
muziek
maken... 
niks is 
mooier”
Heemstede - De Spaarne Town 
Jazzband speelde maandagmid-
dag in het Plein 1 muziek waar 
mensen van houden. Kennemer-
hart, dat zorg biedt aan ouderen, 
had de jazzband gevraagd om op 
hun maandelijkse concert te ko-
men spelen, dat doen ze graag. 

Ze zijn van ongeveer dezelfde 
leeftijd, de gitarist en zanger An-
dré Blankert is misschien een uit-
zondering met zijn 94 jaar, maar 
hij is nog steeds een topper die 
mensen kan ontroeren met zijn 
spel en zang. Sandra Bouwmans 
van Kennemerhart , had bij het 
afscheid van Welzijn Ouderen aan 
de Lieven de Keylaan in augustus 
de maandelijkse concerten veilig 
kunnen stellen door een cheque 
van het RABO Stimuleringsfonds. 
Annemieke Aydin-Telleman van 
de Rabobank had 4000 euro over-
handigd tijdens een concert van 
Yvonne Weijers, zo blijft het voor 
de ouderen dus genieten, ook op 
de nieuwe locatie van Kennemer-
hart in de vroegere bibliotheek. 
Wim Kooy speelde op piano, Ton 
Röben op contrabas en de alles-
kunner Arie van der Kwaak op 
trompet en saxofoon. Bekende 
nummers uit de jazzhistorie uit 
de jaren 40-50-60 en 70 kwamen 
voorbij afgewisseld met meezin-
gers van gitarist, zanger en tekst-
schrijver Eddy Christiani.

Zoals André zei: “Spelen, muziek 
maken... niks is mooier. Het is ple-
zier maken en plezier geven.” 

Ton van den Brink 

De Spaarne Town Jazzband.

Heemstede - En dan ben je tij-
dens een vroege avondwande-
ling langs Hageveld zomaar ge-
tuige van een live geboorte van 
een kalf. Gezien aan de rand van 
Heemstede, in de weilanden die 
grenzen aan het Spaarne en Park 
Meermond. De drachtige koe liep 
even daarvoor nog rustig in de 
wei. De poten van haar kalf wa-
ren al een stukje naar buiten ge-
schoven, het dier stond op beval-
len! Nadat de koe zich nestelde 
in het gras, perste ze rustig door 
totdat de geboorte een feit was. 
Een kwartier later stond het pas-
geboren dier naast moeder on-
wennig op de poten. Kijk mam, ik 

kan staan! Bijzonder dat je dan de 
enige toeschouwer bent, op een 
nieuwsgierige kievit na. Een echt 
cadeautje van Moeder Natuur op 
de vroege zaterdagavond.

Joke van der Zee

Live geboorte in de wei
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Hetty de huisheks is zoek!
Groot Halloweenfeest in het zwembad
Heemstede - Er is ‘paniek’ bij 
Sport Plaza Groenendaal. Want 
op vrijdag 19 oktober is het tijd 
voor het Grote Halloween Dis-
cofeest. En.. Hetty de huisheks is 
zoek. Haar bezem is in een gro-
te boom op de parkeerplaats ge-
vonden maar van Hetty geen 
spoor!
Wie, o wie gaat nu toch haar hek-
sensmurrie en griezelworst klaar-
maken voor de kinderen die ko-
men op dit grote disco zwem-
feest? Iedereen is er klaar voor! 
DJ Jeffrey heeft zijn griezelgru-
welnoten al uitgezocht voor een 
spannend avondje muziek… De 
vleermuizen en spookjes hebben 
hun plekje al gereserveerd zodat 
zij een mooi uitzicht hebben op 

de gillende en dansende kinde-
ren. Volgens de medewerkers van 
Sport Plaza Groenendaal wordt 
het een heel groot discozwem-
feest. Blijft de vraag, waar is Het-
ty?! De zus van Hetty is al gewaar-
schuwd door een grote zwar-
te kraai die komt helpen zoeken! 
Dit tweetal heeft het familie re-
cept van de smurrie (met kikkers 
en kevers) en van de griezelworst, 

zodat iedereen kan genieten van 
een heerlijk hapje en drankje!
De voorverkoop voor het feest is 
reeds begonnen. Kinderen beta-
len €6,75 voor een arrangement. 
Zij mogen zwemmen van 18.15 
uur tot 21.45 uur en krijgen een 
broodje griezelworst met een 
glaasje smurrie. De eerste hon-
derd boe�es ontvangen een ‘3d 
slush beker’ die ze gratis mogen 
laten vullen op deze disco avond!

Natuurlijk mogen er volwassenen 
naar binnen maar alléén als zij be-
geleid worden door een kind on-
der de 12 jaar. Beide baden zijn 
op deze avond beschikbaar voor 
kinderen dus het banen zwem-
men vervalt.

Isa Leering pakt derde prijs NK Meubelstofferen
Regio - In de wijde omgeving is 
Stoffeerderij Dijkstra in Uitgeest 
al jaren een begrip. Maar dat zelfs 
een voormalig stagiaire kortgele-
den in de prijzen viel op het NK 
Meubelstofferen bij de Interieur 
Collectie Dagen is bijzonder.

Isa Leering (20 jaar) is sinds okto-
ber 2017 in vaste dienst gekomen 
bij Fred en Paul Dijkstra en het feit 
dat zij voor het bedrijf mee mocht 
doen aan deze Nationale Kampi-
oenschappen spreekt voor zich. 
In de keuken van het atelier ver-
telt Isa achter een kop koffie iets 
meer over haar beroep. Isa: “Ik 
koos aanvankelijk voor meubel-
maken maar wilde het plaatje 
compleet maken en ben toen ook 
gaan stofferen. Wat daar leuk aan 
is? Het meubelstuk komt binnen 
en je knapt het op. Ik kan mijn 
creativiteit erin kwijt en heb daar 
voldoening van.” Fred Dijkstra en 
zoon Paul vullen trots aan: “Toen 
Isa hier stage kwam lopen, wisten 
wij meteen ‘die mag blijven’! Isa 
pakte het heel snel op en er is een 
klik, wat ook zeer belangrijk is.”

Zij was de jongste deelnemer op 
het NK en op de Facebookpagi-
na van Stoffeerderij Dijkstra is 
een filmpje te zien. Isa: “Iedereen 
moest eenzelfde type stoel bekle-
den, waar ik van tevoren over had 
nagedacht samen met Fred en 
Paul. Maar daar moet je het wel 
doen en liefst ook netjes.” Dat zij 

talent heeft, bewees Isa door de 
derde prijs in de wacht te slepen. 
Een beker en een stoffeerders-
schaar waren haar beloning maar 
de eer is zeker zo belangrijk. Isa: 
“Ik ben nog lang niet uitgeleerd. 
Hier leer ik iedere dag, want de 
opdrachten zijn zo divers en dat 
is interessant! Meubels, boten, 
autostoelen en er wordt veel 
met leer gewerkt.” Stoffeerderij 
Dijkstra zit al eenentwintig jaar 
een beetje achteraf aan het pit-
toreske Hoorne, en naast de drie 
bovengenoemde krachten werkt 
ook Fred’s echtgenote een dag in 
de week aan de administratie.

Fred: “We zijn overigens per di-
rect op zoek naar een, in eerste 
instantie, parttime kracht, liefst 
iemand met kennis van zaken 
die daarnaast genoeg spierkracht 
heeft om te tillen.” De beurzen 
zijn weer achter de rug en de 
trends voor de komende tijd zijn 
bekend. Paul: “We gaan naar de 
pasteltinten en de bloemetjes.” 
Fred lachend: “Wij kunnen niet 
ergens normaal op een meubel-
stuk zitten zonder te inspecte-
ren hoe het in elkaar zit, zo doe 
je soms leuke ideeën op.” Mensen 
die voor het eerst bij Stoffeerde-
rij Dijkstra binnenlopen zijn aan-
genaam verrast door de diversi-
teit die ze hier vinden. Gewone 
gordijnen, zonwering, plisségor-
dijnen, alles voor de woning is 
hier te vinden tot en met elektri-

sche bediening. Met een app kan 
men tegenwoordig zonder uit de 
stoel te komen de gordijnen slui-
ten. Heel prettig en ideaal voor ie-
dereen maar met name voor ou-
deren of mensen met een beper-
king. Fred wil tot slot graag boot-
bezitters helpen herinneren aan 

het tijdig maken van een afspraak 
voor stoffering van hun boot.

Buiten een bezoek aan Hoorne 
8A in Uitgeest is een bezoekje 
aan de website ook zeer de moei-
te waard.
www.stoffeerderij-dijkstra.nl.

Heemstede - Afgelopen donder-
dag was de Heemsteedse imker 
Pim Lemmers te gast op het To-
rentje in Den Haag, waar hij kort 
overleg had met minister-presi-
dent Mark Rutte. De twee spra-
ken daar onder meer over de bij-
ensterfte, de landelijke zaaidag en 
over de bijenvolken in de tuin van 
het Binnenhof. De minister-presi-
dent nam tevens de eerste potten 
honing afkomstig van het bijen-
volk op het Catshuis in ontvangst. 
Intussen staan de bijen reeds vijf 
jaar in de tuin van het Catshuis. 
“De honing van deze bijen wordt 
ieder jaar aan medewerkers op 
het ministerie van Algemene Za-
ken verkocht”, legt Pim uit. “De op-

Foto: RVD

Leren mediteren in Heemstede
Heemstede - Vrijdag 19 okto-
ber van 19.30 tot 20.30 is de in-
troductie avond leren medite-
ren in Heemstede. Ontdek of de 
training van acht avonden wat 
voor je is! Simone Willems is le-
raar Zijnsoriëntatie in opleiding 
en geeft meditatie training en in-
dividuele begeleiding. In de trai-
ning van acht avonden leer je me-
diteren en je eigen meditatie be-
oefening opbouwen. In medita-
tie in beweging en zittend breng 
je je aandacht naar het hier en 
nu, in visualisaties maak je con-

“Wat als ik er niet meer ben?”
Regio - Niemand is onsterfe-
lijk. Vraagt u zich wel eens af 
wat er moet gebeuren voor en 
na uw uitvaart? Loft Uitvaart-
begeleiding uit Heemstede is 
zeer zeker thuis in deze vragen 
en antwoorden. Het gaat dan 
om zaken als ‘wat is de waar-
de van mijn uitvaartpolis, is die 
voldoende? En: kunnen we zelf 
een uitvaartondernemer kie-
zen? Of: hoe leg ik mijn bijzon-
der wensen vast?  

Zomaar een paar vragen, waar-
op veel mensen het antwoord 
niet weten, maar wel willen 
weten. Loft Uitvaartbegeleiding staat voor u klaar om al uw vra-
gen te beantwoorden en met u te bespreken.
Uitvaartpolissen, waarvan de oorspronkelijke verzekeraar niet 
meer bestaat, kunnen nog geld waard zijn. “Wij kunnen dat ge-
heel kosteloos voor u uitzoeken. Het bespaart u een heleboel 
moeite om door het doolhof van verzekeringsmaatschappijen te 
wandelen”, aldus Colinda Veldman van Loft.
Zij vertelt ook dat iedereen vrij om de uitvaartbegeleider te kie-
zen die het beste bij hem/haar past.
Als u een uitvaartverzekering heeft, is het advies om op de po-
lis te kijken wat voor verzekering het betreft. Een kapitaalverze-
kering keert een geldbedrag uit en is door de nabestaanden vrij 
te besteden. Een naturaverzekering bevat een pakket aan dien-
sten en goederen, zoals een eenvoudige kist, een x-aantal rouw-
kaarten, een rouwauto op de dag van de uitvaart, koffie en cake 
voor x-aantal aanwezigen en begeleiding door een uitvaarton-
dernemer van de desbetreffende verzekeraar. Ook voor gebruik 
van een rouwcentrum en aula wordt zoveel mogelijk gebruik ge-
maakt van de eigen locaties van de verzekeraar.  
Ook met een naturaverzekering kunt u te allen tijde zelf een uit-
vaartbegeleider te kiezen. De polis zal in dat geval ook een geld-
bedrag uitkeren, maar is de waarde lager dan van het pakket 
aan diensten en goederen. Dat betekent echter niet dat de kos-
ten van de uitvaart, verzorgd door de zelfgekozen uitvaartbege-
leider, per definitie hoger zullen zijn dan wanneer u de uitvaart 
door de verzekeraar laat verzorgen. Tenzij het pakket aan dien-
sten en goederen bij u past en voldoende is. “Onze ervaring is 
echter dat dat slechts in een enkel geval gebeurt”, licht Colinda 
toe. Verder brengt ze het Rustament onder de aandacht, waarin 
u uw laatste (bijzondere) wensen kunt vastleggen. Een bijzonder 
boekje waarin allerlei persoonlijke informatie.

Meer nieuws: Loft Uitvaartbegeleiding een mooie samenwer-
king aangegaan met De Nieuwe Lente Heemstede – Centrum 
voor Vitaliteit & Gezondheid. 
Op maandag 22 oktober, maandag 26 november en maandag 17 
december houdt Lof Uitvaartbegeleiding van16.00 tot 17.00 uur 
een gratis inloopspreekuur in De Nieuwe Lente, Raadhuisstraat 
56A te Heemstede.
Kom langs en stel uw vragen, bijvoorbeeld over  dementievrien-
delijke uitvaartzorg. 

Voor alle info of het maken van een afspraak belt u: 06–20380224. 

tact met je innerlijke wijsheid. Er 
is ruimte voor ervaringen en vra-
gen, en aandacht voor het op-
bouwen van je meditatie beoefe-
ning thuis. 
In Zijnsgeoriënteerde meditatie 
leer je te ontspannen in hoe de 
situatie voor jou is. Je leert af te 
stemmen op de vrije ruime die al-
tijd aanwezig is, in ieder van ons, 
onafhankelijk van wat er gebeurt. 
Door te mediteren breng je je 
aandacht naar het hier en nu. Je 
leert je gewoontes herkennen en 
ervaart dat je ruimer bent dan je 

doorgaans aanneemt. Leven wie 
je ten diepste bent, vanuit je vrije 
aard, in verbinding. Je brengt je 
geest thuis. Mensen die medite-
ren ervaren dat ze beter in con-
tact zijn met zichzelf, dat ze meer 
in evenwicht raken en gemakke-
lijker met hectiek en tegenslag 
om kunnen gaan. 
De introductie is gratis, de inloop 
is vanaf 19.15 uur.
Locatie: Jan van Goyenstraat 
2, Heemstede. De training van 
acht start op 26 oktober. Vraag 
naar alle informatie, zoals kosten 

Gratis 
Goochelshow
van Ab Appelsap
Heemstede - Woensdag 24 okto-
ber is er voor kinderen van 4-10 
jaar en hun ouders een leuke 
goochelshow van Ab Appelsap. 
Deze goochelshow is mogelijk 
gemaakt door duivenvereniging 
PV de Vredesbode en gratis toe-
gankelijk. Van 15.00 tot 16.30 uur 
ben je van harte welkom, samen 
met je vader, moeder, opa, oma of 
oppas. Als klap op de vuurpijl is er 
bij de goochelshow ook nog in-
begrepen limo, snoep en een ver-
rassing! Je komt toch wel? Loca-
tie: Herenweg 96, Heemstede.

Grrrriezelen!
Heemstede - Op Peuter & 
Kleuterpret is  van alles  voor 
kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar  
te beleven. 

Zondag 21 oktober wordt 
het verhaal van de lieve heks 
verteld. Stap maar op haar 
bezemsteel en ontmoet al-
lerlei leuke dieren. Er wordt 
een (beetje) spannend ver-
haal voorgelezen en de kin-
deren maken een monster 
van klei. Ook deze keer weer 
een grrriezelig lekkere pan-
nenkoek!
Entree: €6,- per kind. Ou-

Simone Willems.

Heemstede - Jammer maar he-
laas: de gigantische beukenbo-
men aan de Torenlaan aan de 
rand van wandelbos Groenen-
daal zijn zwak. Ze worden gekapt 
omdat ze in een slechte staat ver-
keren. De gemeente laat dit we-
ten in haar persbericht waarin 
ook staat dat begin 2019 een aan-
tal van 88 nieuwe beuken worden 
aangeplant. Dat zal een heel an-
der gezicht geven… De werk-
zaamheden in het bos zijn reeds 
gestart, vrijdag trof de wande-
laar rood-wit afzetlint aan en reed 
men met groot materieel op het 
gedeelte bos waar straks minder 
bomen te zien zijn. Ook gaat Wa-
ternet hier graven om een oude 
waterleiding te vervangen. Ge-
durende de werkzaamheden is 
het bos hier beperkt toegankelijk. 
Het werk zal zo’n twee weken in 
beslag nemen.
Joke van der Zee

en data tijdens de introductie-
avond of kijk op www.simonewil-
lems.nl. Voor overleg en aanmel-
den bel of mail Simone Willems 
06-43523208 of:
mail@simonewillems.nl.

Honing
voor de MP

Colinda Veltman.

Werkzaamheden Torenlaan gestart
brengst hiervan wordt gebruikt 
voor educatieve doeleinden. Denk 
hierbij aan het plaatsen van bijen-

volken en/of de aanschaf van bij-
enhotels voor scholen in Kenne-
merland.”

ders/begeleiders zijn gratis. 
De tijd is van 11.00-12.30 uur, 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Opgave via de mail:
plexat@wijheemstede.nl of
5483828. Pinnen niet mogelijk.
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Tegel eruit en plant erin
Bloembollen tegen verstening en voor insecten
Heemstede - Een zonnige mid-
dag in oktober: Raadslid Yvette 
Schul (D66) heeft de eerste ste-
nen uit de tuin bij haar huis ver-
wijderd. ‘Tegel eruit en plant erin’ 
is het motto van iedereen die het 
belang inziet van meer groen in 
de gebouwde omgeving. 
In dit geval zijn het biologische 
bloembollen die de grond in 
gaan. Deze milieuvriendelijke 
bloembolletjes heeft het raadslid 
in ontvangst mogen nemen het 
kader van de buurtactie ‘Bijen en 
vlinders terug in het dorp’.

Inwoners van Heemstede kun-
nen de komende dagen ook gra-
tis een tasje met veertig van deze
bijvriendelijke bolletjes opha-
len, om Yvette’s voorbeeld te vol-
gen. Dit is het resultaat van een 
buurtactie, gesponsord door 
de Dekamarkt aan de Binnen-
weg. De bollen kunnen, zolang 
de voorraad strekt, worden afge-
haald bij De Roos aan de Binnen-
weg of Juul aan de Julianalaan.

Robert Heemskerk van Natural 
Bulbs legt uit: “Iedereen die de 
bijen en vlinders een warm hart 
toedraagt weet hoe belangrijk 
(wilde) bloemen zijn. In het vroe-
ge voorjaar zijn die nog nauwe-
lijks te vinden. Daarom is het een 
goed idee om vroeg bloeiende 
bollen te planten. Die moet je dus 
al in het najaar in de grond stop-
pen. Niet alleen zijn de bijen er-
mee geholpen, de bloemen ge-
ven in de vroege lente ook alvast 
wat kleur aan de tuin.”
Tuinen bestaan tegenwoordig 
meer uit tegels dan uit groen. 
Meer grond en minder steen in 
de tuin is niet alleen belangrijk 
voor de afvoer van water maar ze-
ker ook voor de insecten en daar-
mee voor vogels. Het aantal in-
secten is de laatste jaren drama-
tisch afgenomen en ook in stede-
lijke gebieden kunnen we probe-
ren daar iets aan de toen.
De bollen kunnen ook in een bak 
worden geplant. Het zijn verwil-
derende bollen; ze zaaien zichzelf 

uit en de bloemetjes komen van-
zelf elk jaar terug. Ze hebben dus 
nauwelijks verzorging nodig.
Advies van Robert: “De bollen 

moeten deze maand de grond 
in, mogen in de schaduw geplant 
worden maar niet op een te nat-
te plek want dan gaan ze rotten.”

Volop eremetaal voor zwemmers HPC 
Heemstede - In Mijdrecht werd 
afgelopen weekend de eerste 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen gezwommen. HPC Heem-
stede was met een grote groep 
wedstrijdzwemmers vertegen-
woordigd en liet in het sfeervolle 
Veenwijdebad zien dat de ploeg 
al vroeg in vorm is dit seizoen.

Op het eerste nummer van de 
middag, de 4 x 50 meter wissel-
slag jongens tot en met 15 jaar, 
werd onder luide aanmoedigin-
gen van het team direct zilver 
binnengesleept door Patryck Hill, 
Jack Huisman, Lorenzo de Meij en 
Darius Nagtzaam. 
Finn Koene zwom vervolgens in 
hoog tempo naar goud op de 100 
meter schoolslag in een nieuw 
persoonlijk record. Ook Marnix 
Rietveld (100 rugcrawl en de 50 
meter vlinderslag - in het nieuwe 
clubrecord van 34.84) en Swen 
de Vries (100 meter wisselslag) 
mochten zich de gouden plak la-
ten omhangen. Maar daar hield 
de medailleregen niet op. Roos 
Hennequin zwom een rappe 50 
meter vrije slag. Haar tijd was niet 
alleen een persoonlijk record, 
maar ook goed voor zilver. Twee-
de plaatsen waren er ook voor 
Daan Jonkheer, Leonie van Moor-
sel, Swen de Vries, Joe Pickee  en 
Elodie Lekkerkerker. Puck Stassen 

verbeterde haar tijd op de 100 
meter wisselslag maar liefst met 
11 seconden en dat was goed 
voor een derde plaats op het ere-
podium. Meer brons was er in 
Mijdrecht voor Joe Pickee, Daan 
Jonkheer, Twan de Vries, Alex Kos-
sen en Radna Mulder. De middag 
werd in stijl afgesloten met brons 
op de 4 x 50 meter vrije slag voor 
heren en een zilveren plak voor 
de dames op de 4 x 50 meter wis-
selslag.
Met nog drie competitiewedstrij-

den te gaan laten de HPC-zwem-
mers zien dat ze er zin in hebben 
dit seizoen. Trainster Denise van 
der Linden was erg tevreden over 
de sfeer aan de badrand en over 
de prestaties die er in het water 
geleverd werden. “Het team heeft 
het gezellig met elkaar en sup-
port elkaar tijdens het zwemmen. 
Er is de laatste weken hard ge-
traind en het is mooi om te zien 
dat zich dat nu al zo uitbetaalt en 
dat het ene na het andere per-
soonlijke record verbeterd wordt.”

Foto: Jan Goes

Belangrijke 
wedstrijd
Alliance

Heemstede - Op donderdag 
25 oktober speelt Dames 1 
van MHC Alliance Heemste-
de tegen hoofdklasser Pi-
noke Amstelveen in de vol-
gende ronde van de KNHB 
Gold Cup. De wedstrijd, die 
plaatsvindt op het eigen ter-
rein aan de Sportparklaan, 
vangt aan om 20.30 uur

Voor Alliance is dit ’n zeer be-
langrijke wedstrijd gezien de 
tegenstander. Pinoke speelt 
al jaren in de hoofdklasse; 
dit is de absolute top van het 
Nederlands dameshockey.

Waterloo G1 - HBC G1  8-5 
Herfst
Heemstede - Het is oktober en de herfst doet zijn intrede. 
Althans dat is te merken aan de hoeveelheid eikels die op en 
rond het veld van Waterloo liggen. Aan het weer is het niet te 
merken. Het lijkt wel zomer! Prima omstandigheden dus om 
op deze zaterdag de strijd aan te gaan tegen Waterloo. Coach 
George heeft de keuze uit 13 spelers, die allen zeer gebrand zijn 
om de laatste plaats over te doen aan Waterloo. 
De scheidsrechter fluit voor de eerste keer, en voor HBC er erg 
in heeft ligt de bal in het doel, 1-0. Een fikse tegenvaller. Ge-
lukkig duurt het niet lang voor HBC zelf ook kan scoren. Arjen 
zorgt voor de 1-1. Even later kan Martijn zelfs de voorsprong la-
ten noteren, 1-2. De doelpunten vallen als blaadjes van de bo-
men. Nog voor de rust zijn er 7 treffers genoteerd. Omdat alleen 
Arjen nog 1 keer weet te scoren gaat HBC met een 4-3 achter-
stand de kleedkamer in. 
Het gaat op zich helemaal niet slecht, dus vol goede moed start 
HBC de 2e helft. Nu is het Arjen, die direct uit de eerste de beste 
aanval het net weet te vinden. 4-4 en de mogelijkheden op meer. 
Waterloo staat dat  echter niet toe en trekt de wedstrijd volle-
dig naar zich toe. Weer vallen er veel doelpunten. Waterloo loopt 
zelfs uit tot 8-4 voordat Johan het verschil iets verkleint tot 8-5.
De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Naast mij valt alweer 
een eikel uit de boom...

Leo Holdorp

Ingezonden sport

HBC 80 minuten lang heer en 
meester in Ouderkerk
Heemstede - HBC moest het zon-
dag 14 oktober doen zonder spits 
Luke Vahle. Hij was de voorgaan-
de dagen ziek en is ook komende 
duels niet beschikbaar. Zijn afwe-
zigheid werd opgevangen door 
wat te schuiven in de opstelling 
en Erik Liefting als vleugelspits 
op te stellen. Nog voordat het 
publiek goed en wel een plaats-
je had gevonden op het zonover-
goten terras of bankjes langs het 
veld, lag het eerste doelpunt al 
achter doelman De Jong van Ou-
derkerk. Er stond nog niet eens 
één minuut op de klok. Een klok 
die overigens 90 minuten lang 
op 0 minuten bleef staan. Jes-
se van Loon benutten zijn snel-
heid. Nog voordat de Ouderkerk 
defensie wist dat er al begon-
nen was liet Van Loon de doel-
man kansloos. Wat volgende was 
een groot aantal kansen voor 
HBC, kansen waarmee HBC veel 
meer had moeten doen. Nu bleef 
het beperkt tot slecht een twee-
de doelpunt in de 25e minuut. 
Na een mooi pass van Wouter de 
Bruijn kon Van Loon de doelman 
opnieuw verschalken. Ouderkerk 
liet veel ruimte tussen de linies 
open waardoor HBC frank en vrij 
kon voetballen. Nog voor de pau-
ze had HBC ruim afstand moeten 

nemen van hun opponent, maar 
verzuimde eenmaal binnen de 16 
meter om het af te maken. Ou-
derkerk was tot weinig instaat de-
ze middag, behoudens een kor-
te periode na rust. HBC keeper 
Bram Verhage moest slechts een-
maal redding brengen, nadat een 
schot eerst de onderkant van de 
lat had geraakt. Ouderkerk gooi-
de het tempo omhoog waar HBC 
niet echt zenuwachtig van werd. 
Toch werd het nog even span-
nend toen HBC nonchalant en 
zonder overtuiging stond te ver-
dedigen. Tien minuten voor tijd 

maakte invaller Laurens van Beek 
voor Ouderkerk de 1-2. HBC her-
pakte zich snel in het restant van 
de wedstrijd. Nigel Goes kreeg 
twee dotten van kansen om ver-
der uit te lopen op Ouderkerk. 
Zijn vizier stond niet op scherp. 
HBC had de wedstrijd veel eer-
der moeten beslissen al is men 
uiteraard tevreden met de drie 
punten en een derdeplaats op de 
ranglijst.
Zondag 21/10 om 14.00 uur ont-
vangt HBC thuis SV Diemen.

Eric van Westerloo

Concert met pianist/
organist Gert van Hoef
Regio - - Op zaterdagavond 20 
oktober verzorgt Gert van Hoef 
een concert in het Lichtbaken in 
Rijsenhout. Gert zal ook dit jaar 
weer diverse mooie stukken op 
het orgel/piano spelen. Van film-
muziek tot een mooie improvisa-
tie over een psalm, het komt alle-
maal langs deze avond. Om een 

indruk te krijgen over het spel 
van Gert zou u hem eens kunnen 
opzoeken op Youtube. De avond 
begint om 20.00 uur. Kaarten à 10 
euro (kinderen tot 16 jaar 5 eu-
ro) zijn te bestellen via zwaardvd-
johan@hotmail.com. Ook aan de 
zaal. Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751 te Rijsenhout.

Film & 
Lunch in de 
herfstvakantie
Heemstede - (Groot)ouders en 
kinderen kunnen donderdag 25 
oktober genieten van Pieter Ko-
nijn. De avontuurlijke held Pieter 
Konijn krijgt de hoofdrol in deze 
eigentijdse en stoere live-action 
animatiefilm. Pieter en meneer 
Verhoef strijden om de moes-
tuin. Ook proberen ze allebei in 
de smaak te vallen bij hun lieve 
buurvrouw Bea. Zij is gek op die-
ren, terwijl meneer Verhoef juist 
een hekel heeft aan het ‘onge-
dierte’ dat zijn tuin probeert te 
verwoesten. 
De entree is: voor 1 volwassene+1 
kind €22,50 - 1 volwassene €13,50 
of 1 kind €11,- (incl lunch).
Herenweg 96, Heemstede. Aan-
vang: 10.30u. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
5483828. 

Herfstexpeditie 
Kom in mijn Tuin
Heemstede - In de herfstvakan-
tie organiseert Kom in mijn tuin 
(KIMT) op dinsdag 23 oktober en 
herfstexpeditie in het Groenen-
daalse Bos van 14.00 uur tot 15.30 
uur, onder begeleiding van bos-
wachter Rogier Veldhuisen.  
Je krijgt uitleg over wat er gevon-
den wordt en te zien is.
Startpunt is bij KIMT, deze activi-
teit is geschikt voor basisschool-
kinderen en hun (groot)ouders.
Opgeven via:

Salonboot op Bronsteevijver
Heemstede - Het afgelopen 
weekend was het zeer fraai weer 
en dat nodigde uit om lekker het 
water op te gaan. De salonboot 

Heerlijckheid voer zaterdag door 
Heemstede. De mooie boot tuf-
te rustig op de Bronsteevaart de 
Bronsteevijver op.

Foto: Gerard Straathof

info@kominmijntuin.com of tel. 
023-5282651 (Mik van der Bor).
Kom in mijn Tuin is een bijzonder 
groen-, natuur en educatief pro-
ject in het Groenendaalse Bos. 
Het doel is om kinderen, ouders/
grootouders en mindervaliden te 
onderrichten over natuur en ge-
zonde voeding. Maar het belang-
rijkste is toch wel het bevorderen 
van de kennis van- en het plezier 
in het (moes)tuinieren door te ge-
ven aan de nieuwe generaties.
Kom in mijn Tuin is gelegen in het 
Groenendaalse Bos, Herenweg 
18 te Heemstede, (tegenover het 
Manpad) ingang Groenendaalse 
Bos.









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

  Lezing Lammert Kamphuis 
over ‘Filosofie voor een weer-
galoos leven’. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 20u. Toegang: €7,50. 
Reserveren: info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

25 oktober
  Film & lunch voor ouders + 
kinderen, film: Pieter Konijn. 
10.30 uur. Reserveren: www. 
wijheemstede.nl of 5483828.

19 oktober
  Halloweenfeest voor kinderen 
in zwembad SportPlaza, Sport-
parklaan, Heemstede. 18.15-
21.45u. Discofeest met hapje 
en drankje. €6,75.

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

3 november
  Tweedehands speelgoedbeurs 
in de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. In-
breng: 9-10u. Verkoop: 11.30-
12.30u. Afrekenen: 15-15.30u. 
Voor informatie instructie: kle-
dingbeursjacoba@gmail.com.

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

  Peuter & Kleuterpret, in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 

▲

11-12.30u. 6,- toegang. Ouders 
gratis naar binnen. Opgave via 
mail: plexat@wijheemstede.nl   
of 5483828. Pinnen niet mo-
gelijk.

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

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

  Optreden kamerkoor Sola Re 
Sonare, Bavokerk, Herenweg 
88 Heemstede. Jubileumcon-
cert. 15u. Engels programma. 
Kaarten: €15 a/d deur.

22 oktober
  Themadiner in Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Aanmelden uiterlijk 10u op de 
dag zelf. Aan tafel: 17.15-18u. 
10,25 euro.

23 oktober
  Herfstexpeditie Kom in mijn 
Tuin door Groenendaalse 
Bos, startlocatie. Herenweg 
18 Heemstede. 14-15.30u. 
Voor kinderen en hun (groot-) 
ouders. Opgeven: info@komin-
mijntuin.com of 023-5282651 
(Mik van der Bor).

24 oktober
  Goochelshow van Ab Appel-
sap, 15.00–16.30u, gratis toe-
gankelijk voor kinderen van 
4-10 jr. In de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede.

31 oktober
  ‘Rupsje Nooitgenoeg’, verhaal 
voor 4+. 15–16u. in de Biblio-
theek Heemstede (Julianaplein 
1). Toegang gratis.

TENTOONSTELLINGEN

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

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.
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Heemstede klimaatneutraal in 2030
Hoe ondernemers duurzaamheid doorvoeren
Heemstede - Het klinkt ambiti-
eus, ‘Klimaatneutraal in 2030’, er 
wordt door ondernemers en ge-
meente hard aan gewerkt als je 
meeluistert wat de plannen zijn 
die vorige week woensdagoch-
tend aan de ontbijttafel van Heer-
lijk Heemstede geserveerd wer-
den. 

Ondernemers vertelden uit eigen 
ervaring hoe ze zijn gekomen tot 
een duurzame(re) bedrijfsvoe-
ring. Frans Heems vertelde hoe 
hij de grote nieuwe winkel ver-
warmt met de verwarmde aqua-
ria en werkt aan energietransi-
tie met 250 zonnepanelen van 
Zon op Heemstede, de coöpera-
tie die de zonnepanelen op an-
dermans dak legt. PIM, Program-
ma Investeringsgereed Innovatief 
MKB, helpt innovatieve en duur-
zame mkb-ondernemers met fi-
nancieringsvragen door middel 
van maatwerkadvies, het geven 
van inzichten over financierings-
mogelijkheden en het aanbie-
den van masterclasses en voor-
lichtingsbijeenkomsten. Traiteur 
en slager Ton de Wit heeft een 
primeur met een energiezuinige 
en gasloze toonbank die de helft 
minder energie nodig heeft. Wil-
lemien Wortelboer van RAW in-
troduceert een verf in en zakje, 
zelf volume maken en zeer mi-
lieuvriendelijk. De Dinkelhoeve 
heeft een mooi aanbod van lo-
kaal eten van ‘Van Streek’, loka-
le coöperatie voor lokaal groen-
te, fruit, zuivel. Tussen de spre-
kers door werd er goed ontbeten 
en druk plannen gemaakt door 
het houden van een estafette, 
waar bij ondernemers metingen 
gedaan worden. Bakker Oscar 
is de eerste. Gekeken wordt on-
der meer waarom er in de nacht 
nog gas gebruikt wordt, water 
en elektra en waarvoor. Er wer-
den druk ervaringen uitgewisseld 
en de coördinator Duurzaam-
heid gemeente Heemstede, Mi-
reille Middenkoop gaat het ver-
volg organiseren op het raadhuis, 
want die bijeenkomsten kunnen 
veel waardevols opleveren voor 
winkeliers en ondernemers. Op 

de woensdagmarkt, ook bezocht 
door B&W, had de gemeente een 
kraam waarin Jarda Dijk en Arthur 
Schaafsma veel konden vertellen 
over duurzaamheid.

Icarusschool heeft project
iCare
iCare is het duurzaamheidspro-
ject van basisschool Icarus Op ba-
sisschool Icarus is de voorleesac-
tie een klein onderdeel van een 
nieuwe weg die de school is inge-
slagen. Een weg waarin ouders, 
leerlingen en teamleden samen-
werken om de school te verduur-
zamen. Dit wordt gebundeld in 
het project iCare. Een uniek deel-
project van iCare is de samenwer-

king met Plant-E. Dit bekroon-
de hightechbedrijf uit Wagenin-
gen werkt aan oplossingen om 
met behulp van planten energie 
op te wekken. Met burgemees-
ter Astrid Nienhuis onthulden de 
kinderen een aantal plantenbak-
ken waarin plantjes stroom op-
wekken en dit toonden met een 
lichtje dat knipperde. Het werkt! 
Aansluitend werd er in de klassen 
voorgelezen door de burgemees-
ter en wethouder Sjaak Struijf. 
Plastic Soup surfer Merijn Tinga 
leidde woensdagavond zijn bij-
zonder docufilm ‘From Source to 
Sea’ in. Daarna ging hij de discus-
sie aan met de aanwezigen en 
daagde hen uit om zijn of haar 

steentje bij te dragen aan het op-
ruimen en/of voorkomen van de 
plastic soep in de oceanen. Zijn 
wensen zijn: geen nodeloze ver-
pakkingen ontwikkelen en op de 
markt zetten, statiegeld op klei-
ne plastic flessen zo snel moge-
lijk invoeren. Verzamelen dus al 
je plastic want het is geen afval; je 
maakt er wat nieuws van.

Ton van den Brink 

Heemsteedse begroting 2019 nader bekeken (1)
Heemstede - Afgelopen week 
kon u lezen dat de begroting voor 
het jaar 2019 met een klein plus-
je wordt afgesloten. De daarop-
volgende jaren, tot en met 2022, 
zijn de cijfers ook positief. Heem-
stede denkt €54,5 miljoen te ont-
vangen waarvan €29 miljoen van 
het Rijk afkomstig is en €14 mil-
joen wordt binnengehaald via lo-
kale heffingen. Dat zijn onder an-
dere de OZB, bouwvergunnin-
gen, precariorechten, parkeer-
gelden, huwelijken, verkopen en 
nog heel veel meer. Uit het verhu-
ren van onroerend goed komt het 
volgend jaar €1,5 miljoen binnen, 
een gelijk bedrag wordt ontvan-
gen aan dividend van de deelne-
ming in ENECO/Stedin en Meer-
landen. Het te ontvangen bedrag 
van €54,5 miljoen aan inkomsten 
gaat er ook weer uit via aan aller-
hande kosten, uitkeringen en sub-
sidies. De inkomsten en uitgaven 
zijn terug te vinden in de negen 
programma’s van de begroting. 

Sociaal domein
Er gaat €19,5 miljoen op aan uit-
keringen en overige kosten bin-
nen het sociaal domein. Per inwo-
ner is dat een bedrag van €722. 
Er zijn steeds meer taken door de 
Rijksoverheid naar de gemeenten 
verlegd. De onderwerpen zijn di-
vers en raken de mensen meest-
al privé. Dit hoofdstuk betreft 
o.a. de Participatiewet, re-inte-
gratie, jongerenwerk, statushou-
ders, Paswerk, bijstand, minima-
beleid, schuldhulp, doelgroepen-
vervoer en nog een aantal onder-
delen van de sociale paragraaf. 
De toekomstige uitgaven begro-
ten is lastig omdat men niet exact 
weet hoeveel burgers een beroep 
gaan doen op sociale ondersteu-
ning. Met het aantrekken van de 

economie mag men verwachten 
dat minder mensen zonder baan 
zich melden; de bijstand loopt te-
rug. Minder vluchtelingen met als 
gevolg minder statushouders dus 
minder kosten. Ook WIJ Heem-
stede past in de categorie soci-
aal/cultureel werk. Zij ontvangt in 
2019 rond de €1 miljoen. De par-
ticipatiewet is goed voor €1,5 mil-
joen en de huishoudelijke hulp 
staat voor €1,8 miljoen in de boe-
ken.

Bestuur en ondersteuning
Het bestuur en de ondersteuning 
vormt een flinke post. Per inwo-
ner besteden wij hier €552 tot een 
totaalbedrag van €12,8 miljoen. 
Nieuw is een gereserveerd be-
drag van
€50.000 voor inwoners- en raads-
initiatieven. Deze begrotingspost 
is een vergaarbak aan baten en 
lasten zoals uitgifte documenten, 
verkiezingen, personeelskosten, 
ICT, huisvesting, en parkeren.

Volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening
De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is in Heemstede op-
gelopen tot 8 jaar. Koopwoningen 
voor starters zijn er vrijwel niet. 
Het college wil niet in groene ge-
bieden bouwen tenzij dit gepaard 
gaat met het openbaar en toe-
gankelijk maken van natuur. Denk 
hierbij aan het Mandslaangebied. 
Bedrijventerreinen omzetten naar 
woonlocaties en verdichten van 
bestaande bouw zijn mogelijkhe-
den. De voorkeur gaat uit naar so-
ciale woningbouw voor starters 
en woningen voor ouderen. Er 
wordt een start gemaakt met de 
voorbereiding de nieuwe omge-
vingswet per 2021 te implemen-
teren. Omdat er geen grootschali-

ge bouwprojecten in de planning 
zitten lopen de inkomsten via de 
vergunningverlening met bijna 
€600.000 terug.

Veiligheid
Onder dit hoofdstuk valt onder 
andere inbraakpreventie, huiselijk 
geweld, overlast en fraude. Het 
bestuur zoekt en intensiveert de 
samenwerking met de burgers en 

partners. Signalering van overlast, 
verwarde personen, eenzaam-
heid en brandveiligheid dient 
meer aandacht te krijgen. Ook de 
kosten voor de brandweerzorg, 
bureau Halt en APV vergunnin-
gen vallen onder dit hoofdstuk. 
Onder de streep kost dit de ge-
meenschap €1,8 miljoen.

Eric van Westerloo

Heemstede - Tegenwoordig is 
veertig jaar eigenaar zijn van een 
zaak een bijzondere prestatie. Als 
je bovendien medewerkers hebt 
die tientallen jaren in dienst bij 
je zijn, mag je niet klagen. Dan 
moet je wel iets goeds doen! Ben 
Weijers van de gelijknamige kap-
salon aan de Kerklaan doet iets 
heel goed. Al veertig jaar hebben 
Ben en zijn team vele dames, he-
ren en kinderen goed gekapt en 
tevreden de deur uit zien gaan. 
Natuurlijk heeft de tijd niet stilge-
staan, op velerlei gebied. De be-

handelingen veranderden omdat 
trends nu eenmaal steeds ver-
nieuwen. Was vroeger een strak-
ke permanent in de mode voor 
mensen met sluik haar, nu zijn er 
veel meer opties voor een mooi 
eigentijds kapsel. Er zijn ook di-
verse stylingproducten die zor-
gen dat je haar toch goed valt. 
De look is wel natuurlijker gewor-
den. Producten zijn heden ten 
dage dan ook vriendelijker ge-
worden voor het haar. Daarnaast 
is het kleurpalet uitgebreid. Een 
kleur of juist high- en low voor 
een mooier effect. Zoveel is mo-
gelijk en te bespreken met je kap-
per. Het is gewoon fijn als je kap-
per/kapster goed aanvoelt wat 
je wilt. Dat weten ze bij Weijers 
en daarom is de kapsalon ook zo 
lang al gevestigd in het bekende 
pand aan de Kerklaan, waar vroe-
ger een groentezaak te vinden 
was. Het interieur was natuur-
lijk in de begintijd anders. Leuk 
is de foto uit de jaren tachtig met 
een heuse open haard en warme 
bruintinten. Een echt huiskamer-
gevoel... Tegenwoordig willen we 
iets meer het gevoel hebben dat 

Ben Weijers Haarmode viert 40-jarig jubileum
“Stoppen? Beslist niet!”

je niet thuis gekapt wordt maar in 
een gezellige, lichte salon. 

Receptie
Wie leuke herinneringen heeft 
aan Ben Weijers en de kapsalon 
of hem alleen graag wil felicite-
ren met deze mijlpaal, is uitgeno-
digd op de receptie die wordt ge-
houden op zaterdag 20 oktober 
op het adres van de kapsalon. Dat 
kan tussen 17.00 en 19.00 uur. 
De kwieke en actieve Ben (die - je 
zou het niet zeggen - de 65 al ge-
passeerd is!) kapt ook na 40 jaren 
door. Denkt dus niet aan kappen. 
Hij zegt: “Ik werk wel minder da-

gen. Het is fijn om meer vrije tijd 
te hebben zodat wij een paar da-
gen achter elkaar weg kunnen 
zonder dat je er een dag voor te-
rug hoeft te komen in de kapsa-
lon. De zaak is tegenwoordig drie 
dagen open: donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Openingstijden op 
donderdag en vrijdag zijn van 
8.30 tot 17.30 uur en zaterdag 
tussen 8.00 en 15.00 uur. Donder-
dag overigens ook ‘s avonds op 
afspraak. Ik vind mijn werk nog 
veel te mooi om te stoppen!” 

Joke van der Zee

Zo zag het interieur er in het begin 
uit: rustiek!

En hier het team rondom Ben Weijers.





Elk jaar stort Meerlanden N.V €55.000 in het 
Meerlandenfonds om (sport)verenigingen, 
evenementen en goede doelen in de regio 
te ondersteunen. Vrijwilligers van deze 
goede doelen en verenigingen uit het 
verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 
1 november een aanvraag voor een financiële 
ondersteuning doen.

Weten hoe u in aanmerking komt voor 
een bijdrage uit het Meerlandenfonds? 
Kijk op www.meerlanden.nl/fonds voor de 
voorwaarden en het inschrijfformulier.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

06-10987687

Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 
2 november 2018 laat de provincie Noord-
Holland onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de Cruquiusbrug op de N201 
richting Heemstede.
Het werk bestaat uit het vervangen van de 
2 draagtorens (Hamei-torens) van de brug. 
Daarnaast voert de aannemer reparaties en 
versterkingen uit aan het bewegende rijdek. 
Het brugdeel richting Heemstede is daardoor 
niet toegankelijk voor alle wegverkeer. Auto- 
en fietsverkeer wordt in beide richtingen over 
de westelijke brug geleid. Hou, vooral in de 
spits, rekening met extra reistijd.
Om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te 
ronden, werkt de aannemer 24 uur per dag en 
7 dagen per week.

Op www.cruquiusbrug.nl leest u meer over de 
werkzaamheden en fietsomleidingsroutes. U 
kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor 
de speciale nieuwsbrief.

Provincie Noord-Holland voert 
onderhoud uit aan Cruquiusbrug (N201)

Het Meerlandenfonds steunt goede 
doelen en verenigingen

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 128, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 335668, ontvangen 

 3 oktober 2018
- Franz Schubertlaan 54, een constructieve 

wijziging, wabonummer 335694, ontvangen 
4 oktober 2018

- Haringvlietplantsoen 6, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 334075, ontvangen 

 30 september 2018
- Javalaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw boven de bestaande garage 
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping 
naar de dakopbouw, wabonummer 334327, 
ontvangen 21 september 2018

- Heemsteedse Dreef 122, het plaatsen 
van een berging, wabonummer 334876, 
ontvangen 1 oktober 2018

- Herenweg 21B, het kappen van een berk, 
wabonummer 333999, ontvangen 

 29 september 2018
- Raadhuisstraat 33, het wijzigen van de 

pui van de winkel en vervangen airco, 
wabonummer 335618, ontvangen 

 3 oktober 2018
- Zandvoortselaan 53, het vervangen van 

een raam door openslaande deuren, 
wabonummer 334552, ontvangen 

 1 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 261, het plaatsen van 

een schuur en erfafscheiding, wabonummer 
322859, verzonden 9 oktober 2018

- Timorstraat 61, het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 329566 
verzonden 11 oktober 2018

- Van Merlenlaan 31, het kappen van 
 20 bomen, wabonummer 328166, 

verzonden 9 oktober 2018

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

Beleid handhaving 
overhangend en 
belemmerend groen 
Heemstede 2018 

Op 2 oktober 2018 heeft het college het beleid 
handhaving overhangend en belemmerend 
groen Heemstede 2018 vastgesteld. Dit 
beleid treedt in werking op 15 oktober 2018. 
Het beleid overhangend en belemmerend 
groen laatstelijk gewijzigd op 25 november 
2011 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen

Onthe�ng 
werktijdenregeling 
Bouwbesluit Ankerkade 
35 t/m 61 (oneven)
Van vrijdag 19 oktober 2018 van 06.00 uur 
tot 07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur. 
Zaterdag 20 oktober 2018 van 00.00 uur tot 
07.00 uur worden werkzaamheden verricht 
aan de Ankerkade 35 t/m 61 (oneven) Volgens 
artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten 
de werkzaamheden op werkdagen en op 
zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden 
uitgevoerd. Wij hebben besloten op grond van 
artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing 
te verlenen van het verbod buiten deze 
werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 
periode en werktijden.De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
besluit is verzonden op 16 oktober 2018. 




