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Heemstede – Het was een verrassing 
voor Ad Hop (90) toen hij afgelopen 
zondagmiddag in de Groenmarkt-
kerk tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau werd benoemd. Ad ontving 
deze onderscheiding vanwege zijn 
tomeloze inzet voor het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest gedurende 
35 jaar. Het was burgemeester Nien-
huis die de versierselen uitreikte en 
dat gebeurde tijdens de pauze van 
het concert dat het blaasorkest uit- 
voerde met het thema ‘Romantiek en 
Liefde’. Ad Hop is al 50 jaar inwoner 
van Heemstede.
Het concert droeg het thema ‘Liefde’, 
dat natuurlijk allerlei raakvlakken 
heeft met de liefde die Ad heeft voor 
de muziek, voor het orkest en voor 
zijn vrouw Netty Hop-van Heusden, 
met wie hij al 60 jaar getrouwd is.
Ad zet zich al 35 jaar lang met hart en 
ziel in voor het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest. Hij is jarenlang bestuurs-
lid en als bevlogen klarinettist ook 
concertmeester geweest. Hij hield 
zich altijd bezig met fondsen- en 
ledenwerving, bouwde een website 
voor het orkest en is zelfs muziekwe-
tenschappen gaan studeren in Amster-
dam nadat hij met pensioen ging, 
zodat hij de muziekstukken kon com-
poneren, analyseren en beschrijven 
in de programmaboekjes voor de 
concerten.

Ad is geboren in Breda en woont 
samen met zijn grote liefde Netty 
nog steeds zelfstandig in hun eigen 
woning aan de Jacob van Ruisdael-
laan 12 in Heemstede. Op 13 augus-
tus 2020 waren zij 60 jaar getrouwd. 
De burgemeester heeft hen die dag 
telefonisch gefeliciteerd met dit 
heugelijke feit. Zij hebben 3 doch-
ters, Marga (60), Liesbeth (59) en 
Janine (56). Zij genieten nog steeds 
volop van elkaar, de kinderen en de 6 
kleinkinderen.

Ad is nog altijd zeer actief, hij tennist 
in de winter nog elke week en slaat 
geen repetitie van het orkest over op 
de dinsdagavond. Samen bezoeken 
zij nog regelmatig concerten, bij- 
voorbeeld in de Mariakerk en het 
Oude Slot Heemstede. Ook het 
theater en cabaret zijn een grote lief-
hebberij van beiden; ze bezoeken 
nog steeds regelmatig voorstel-
lingen.

Ad is de oudste van 13 kinderen en 
heeft jarenlang het Hoppen familie-
orkest geleid, waarmee volop werd 
opgetreden tijdens feesten en par- 
tijen, maar ook in ouderentehuizen 
in de regio Breda. Hij studeerde aan 
de TU in Delft en heeft een lange 
carrière gehad bij Shell (35 jaar) en 
was betrokken bij de automatisering 

van ra�naderijprocessen. Hij reisde 
veel voor zijn werk en in 1972 ver-
huisde het hele gezin daarom ook 
naar Curaçao, waar zij 3 jaar ver-
bleven. 

Heemstedenaar Ad Hop koninklijk onderscheiden tijdens 
romantisch concert Groenmarktkerk te Haarlem

Zondag 26 juni is Ad Hop (90 jaar) koninklijk onderscheiden: hij is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nienhuis reikte 
het eerbetoon uit in de Haarlemse Groenmarktkerk waar hij werd geroemd om zijn tomeloze inzet voor het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest gedurende 35 jaar. Foto: Tjeerd de Lange.
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Heemstede - Het is de laatste twee 
jaar niet gelukt om een internatio-
naal toernooi te spelen door Hockey-
club Alliance Veteranen, maar afge-
lopen weekend is het een succes 
geweest. Het toernooi vond plaats in 
het Spaanse Valencia, met zowel een 
heren- als een damesteam van 
Alliance.
Een uitnodiging om aan een toernooi 

in Valencia deel te nemen werd 
gretig aanvaard. 
Voor de heren begon het toernooi 
afgelopen weekend aanvankelijk met 
een nipt verlies tegen het nationale 
team van Pakistan, maar de taaie 
senatoren wisten zich te herpakken 
en sloten hun poule af met een 
welverdiende 3e plaats. Gemeld 
dient nog te worden dat ze tijdens de 

vaak heroïsche partijen ook nog de 
‘Most beautiful goal’ of the match 
wisten te scoren. 

Ook de dames veteranen van Alli-
ance konden de talrijke aanwezige 
toeschouwers met uiterst fraai spel in 
extase brengen. Zeer succesvol 
sloten zij het toernooi af met een 4e 
plaats!

Succes voor Alliance Veteranen in Valencia

Ecolife: alle unieke eigenschappen 
vindt u in de naam
• Eerlijke en natuurlijke materialen zoals bamboe, 

katoen en agave vormen de basis van onze bedden 
• Comfort staat voorop door o.a. het wegnemen van 

drukpunten en het naadloze dekmatras 
• Oud Zweeds vakmanschap passen we nog steeds 

toe tijdens de productie
• Lange levensduur door het gebruik van alleen maar 

duurzame materialen
• Ideale in- en uitstap hoogte maakt het bed zeer 

aangenaam voor de rug
• Functionele maar vooral tijdloze designs
• Een passende prijs-kwaliteitverhouding voor een 

bed gemaakt van natuurlijke materialen, met 
uitstekende service- en garantievoorwaarden

Handgemaakte, moderne 
bedden voor een superieure 

ervaring. Gemaakt van 
natuurlijke materialen.

Ecolife Store Heemstede – Binnenweg 46, 2101 JL Heemstede – 023 - 820 09 71 – ecolifebedden.nl
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bamboe Agave Sisal Katoen

Er is al een Ecolife bed vanaf € 3.910,- 
incl. topper (180x200)

Bij aankoop van 
een Ecolife bed een 
topmatras cadeau!*

Profiteer nu van 
extra voordeel op 

showroommodellen!*

Topmatras 
cadeau! *

Voordeel op 
showroom-
modellen! *

Ecolife: alle unieke eigenschappen 
vindt u in de naam
• Eerlijke en natuurlijke materialen zoals bamboe, 

katoen en agave vormen de basis van onze bedden 
• Comfort staat voorop door o.a. het wegnemen van 

drukpunten en het naadloze dekmatras 
• Oud Zweeds vakmanschap passen we nog steeds 

toe tijdens de productie
• Lange levensduur door het gebruik van alleen maar 

duurzame materialen
• Ideale in- en uitstap hoogte maakt het bed zeer 

aangenaam voor de rug
• Functionele maar vooral tijdloze designs
• Een passende prijs-kwaliteitverhouding voor een 

bed gemaakt van natuurlijke materialen, met 
uitstekende service- en garantievoorwaarden

Handgemaakte, moderne 
bedden voor een superieure 

ervaring. Gemaakt van 
natuurlijke materialen.

Ecolife Store Heemstede – Binnenweg 46, 2101 JL Heemstede – 023 - 820 09 71 – ecolifebedden.nl
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bamboe Agave Sisal Katoen

Er is al een Ecolife bed vanaf € 3.910,- 
incl. topper (180x200)

Bij aankoop van 
een Ecolife bed een 
topmatras cadeau!*

Profiteer nu van 
extra voordeel op 

showroommodellen!*

Topmatras 
cadeau! *

Voordeel op 
showroom-
modellen! *

Binnenweg 46 - 2101 JL Heemstede 
023-8200971 - ecolifeheemstede.nl

zie pagina 7 
In deze krant weer 

een beauty van 
een tuin



2 inderegio.nl • 29 juni 2022NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 15.150

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Heemstede - Binnenweg 49 is volgens het kadaster 
in 1918 gebouwd. Dat blijkt ook wel als er in 1918 
het volgende in de krant staat: ‘De oudjes wonen 
op Binnenweg 49’. Er wordt dan verteld over Petrus 
de Jong en Antje de Jong-de Reep die op 22 april 1918 hun 50-jarig huwe-
lijksfeest daar vieren. 
Op 17 april 1920 opent de eerste ondernemer zijn deuren, De ‘Vleeschhou-
werij’, de prijs is naar inkoop geregeld (karbonade kost 115 cent per 5 ons), 
aanbevelend door H. Hartel en F. Taferne, beiden uit Haarlem. 
Lang was deze onderneming er niet gevestigd, want de Nieuwe Haarlem-
sche Courant van 29 augustus 1921 vermeldt de opening op dinsdag 30 
augustus om 4 uur van de Banketbakkerij en Kokerij van Pierre Tummers. 
Veel advertenties voor personeel/leerlingen volgen. 
Een dikke zetfout in het Haarlems Dagblad van 16 september 1922: geboren 
zoon Leo Jozef van N. Fummers en L. Fummers-Van Aarsen (ipv Tummers). 
In het Haarlems Dagblad van 15 november 1923 staat winkelhuis 
Binnenweg 49 te koop aangeboden door aannemer R. Jorritsma. In 
december van dat jaar maken B. en W. bekend, dat “door P. N. Tummers 
alhier is ingediend een verzoek om vergunning tot het oprichten van een 
banketbakkerij in het perceel Binnenweg 49”. 

Op zaterdag 23 augustus 1924 opent ‘Holland’s Binnenhuis’ haar deuren op 
nummer 49, magazijn voor Interieur-aankleding. In oktober 1926 is er 
opnieuw een opening, nu van het magazijn ‘Favorite’ met cadeaus en attrac-
ties van M. van Eijk. De �rmanaam ‘M. van Eijk’ zou lang het ‘gezicht’ van 
Binnenweg 49 gaan bepalen met de Leesbibliotheek, maar ook het agent-
schap Van Gend & Loos (sinds 1933). Halverwege de jaren dertig verkoopt 
P.J. Jansen op de Binnenweg 49 postzegels voor de verzamelaar. En verder 
in de loop der jaren onder ‘M. van Wijk’: modeatelier (dameskleding), mode-
vakschool, kantoorboekhandel, kantoormeubelen, tot eind jaren 60. 
In 1971 wordt nummer 49 verbouwd naar een horecagelegenheid. 
Haarlems Dagblad 14 april 1972: Op 15 april houdt de VOHB (Nu HVHB) een 
2 uur durende wandeltocht. Na a�oop is er een bespreking in café de 
Kastanjeboom aan de Binnenweg 49. Joop Seeder was de uitbater. 
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1993 vermeldt ‘Randstad 
Uitzendbureau BV’ op Binnenweg 49, daarna Fiduce (vermogensbeheerders, 
voorheen SPF Financieel Adviseurs B.V) (2001-2010), verhuist naar 

Herenweg 149), vanaf oktober 2010 ‘Kinderkleding POWHIRI’. Sinds novem-
ber 2016 zit NewFysic op Binnenweg 49/51. 
De nufoto van Harry Opheikens is van 27 juni 2022. De toenfoto is uit 1972 
(NHA), het pand is nagenoeg onveranderd. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg toen en nu (23)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 3 juli, 10u. Ds. J. Seeleman 
(Aerdenhout). Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 te Heemstede
Zondag 3 juli, 10.30u.
Ds. Alex Noord.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Zondag 3 juli, 10 u. Eucharistie-
viering m.m.v. In Between. 
Voorganger Pater Diego Pildain.
Donderdag 7 juli, 9u. Eucharistie-

viering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 3 juli, 10u. Ds. J.G. Bakhuis.
Na de dienst ko�edrinken. De dien-
sten kunt u volgen via: www.kerk-
omroep.nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 29 juni, 10u. Viering
“hart voor ouderen”, pastor Rob 
Verhaegh.
Woensdag 29 juni, 11.30 tot 12.30u. 

Uitstelling van het Allerheiligste en 
mogelijkheid tot stille aanbidding, 
pater Diego Pildain.
Zondag 3 juli, 10u. Eucharistievie-
ring, pastor Rob Verhaegh.
Zondagavond 3 juli, 18.45u.
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het secretariaat is beperkt ge-
opend op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 3 juli, 10u. Ds. Pieter Terp-
stra / ds. O. Sondorp (verbintenis-
dienst).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkomroep 
zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 3 juli, 10u.
Spreekster: Jolanda Odiyo.
Zendelinge in Kenia.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 3 juli: ds. Arie Molendijk 
(Heemstede). De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie: www. pkntref-
punt.nl, klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Tekst en foto: Harry Opheikens

Heemstede - Bernhard Gattika en 
zijn partner Silvia komen uit Zwitser-
land en genieten vooral van de toch-
ten met hun boot ‘Santa Barbara’. Na 
al diverse reizen gemaakt te hebben 
de afgelopen jaren begon in mei van 
dit jaar hun tocht door Nederland 
met als startpunt Emmerich, net 
even over de grens. Diverse plekken 
hebben ze bezocht zoals Zwolle, 
Giethoorn, Steenwijk, Lemmer en 
vervolgens het IJsselmeer over. Via 
Alkmaar en Haarlem bereikten ze 
afgelopen week onze haven in 

Heemstede. Ze wilden toch ook wel 
gebruik maken van het douche/
toilethok (en stroom) aan de haven 
en dat kan door te betalen via de 
QR-code op het bord naast de 
douche. Eenmaal betaald wordt de 
sleutel gebracht door de havenmees-
ter. Echter met creditkaart betalen 
lukte niet en ook niet met een Zwit-
serse bankpas, want die wordt niet 
herkend. Gelukkig liep Handhaving 
rond en die verwees de mensen naar 
het Gemeentehuis, waar ze volgens 
eigen zeggen, zeer netjes werden 
geholpen. Ze waren gelijk de eerste 
betaler/huurder van het douche-

hokje sinds het er staat.  Bernhard 
had het wel wat moeilijk met de 
Havenreglementen. Het zijn niet 
alleen een heleboel regels, maar ook 

nog eens alleen in het Nederlands 
vermeld.  Zaterdag 25 juni ging de 
reis verder richting Leiden om uitein-
delijk te eindigen in Nijmegen.

“Groeten uit Zwitserland!”





Ruim honderd genodigde inwoners woonden de avond over het Burgerberaad bij. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Op 22 juni had College Hageveld gastvrij 
de deuren geopend voor een avondje ‘versterking 
lokale democratie’. 

Gemeentebestuurders zijn voortdurend op zoek naar 
manieren om inwoners meer te betrekken bij hun dorp 
of stad. Wat zijn hun wensen, wat missen zij, hoe zou 
het anders moeten? Politici zoeken bevestiging van 
datgene dat zijzelf voorstaan ook wordt gedragen door 
de inwoners. Wat blijkt maar al te vaak: inwoners inte-
resseert het matig wat er in het dorp of stad gebeurt. 
Tenzij er iets in hun directe leefomgeving plaatsvindt. 
Dan klimmen zij op de barricades en kloppen aan bij de 
gemeente, delen zaken op sociale media of komen 
inspreken tijdens vergaderingen. 

Stichting G-1000 springt in het gat dat mogelijk een 
oplossing heeft inwoners meer te betrekken bij het wel 
en wee binnen een gemeente. Kiezers hebben meestal 
geen �auw benul wat er in de verkiezingsprogramma’s 
van de lokale politieke partijen staat. Zij laten hun stem 
afhangen van hoe de wind in de Tweede Kamer waait. 
De aanwezigen op deze avond (125 inwoners): het 
college, politici, ondernemers, bestuurders en ambte-
naren. Het overgrote deel bestond uit inwoners, die op 
uitnodiging waren gekomen.
Er zijn 2000 personen uitgenodigd via een verdeel-
sleutel, per wijk, per leeftijd, per gezinssamenstelling 
etc. Het moest een doorsnee van alle Heemstedenaren 
zijn. Jongeren waren er niet, terwijl het college juist 
inzet op het betrekken van hen. 

Harm van Dijk (oprichter G-1000) deed uit de doeken 
wat een burgerberaad om het lijf heeft. Los van poli-
tieke partijen zijn het inwoners die met elkaar knel-
punten, beleidswijzigingen of doelen de�niëren. Het 
begint met tweetallen aan tafel die onderwerpen in 
brengen. Uiteindelijk is er consensus over een of meer-
dere onderwerpen. Deze onderwerpen worden geclus-
terd en de meest genoemde onderwerpen worden in 
een grotere groep behandeld. Daar kan een advies of 
verzoek uit voortkomen dat naar de gemeenteraad en/
of college gaat. De politiek krijgt dus panklaar voorge-
schoteld wat de inwoners willen. Wat de politiek daar 
vervolgens mee doet is aan hen. 

Dit alles onder de noemer ‘Burgerberaad’. Of het ook in 
Heemstede gaat werken werd door aanwezigen zowel 
positief als negatief beoordeeld. Deelnemers moeten 
gedurende drie maanden een aantal sessie bijwonen. 
Het gevaar bestaat dat slechts zeer gemotiveerde 
inwoners aanschuiven. Zij die zich de moeite 
getroosten zich vast te leggen op het bijwonen van 
sessies zullen veelal gepensioneerden zijn. Inwoners 
met een drukken baan en gezin zijn minder snel te 
porren. Naast de uitgenodigde inwoners was het, na 
een oproep in de pers, ook voor alle niet-uitgenodigde 
inwoners mogelijk deze avond bij te wonen. Hiervan is, 
op een enkeling na, geen gebruik gemaakt. 

Ter afsluiting konden de aanwezigen via een informa-
tiemarkt aangeven aan welke onderdelen van het 
nieuwe collegeakkoord zij prioriteit geven. Of een 
Burgerberaad de manier is om de kloof tussen burgers 
en politiek te dichten is maar de vraag.
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Heemstede – Oud-bestuurder Joosje 
Reinalda Beets-Heheweth overleed 
op 12 juni te Heemstede. Vanaf 1986 
tot 1998 was zij lid van de gemeente-
raad. Van 1988 tot 1998 was zij een 
zeer gewaardeerde wethouder en 
loco-burgemeester in Heemstede. Zij 
ontving in 1998 een Gouden Erepen-
ning voor haar bijzondere 
verdiensten.

Zij begon onder voorzitterschap van 
burgemeester Van den Bosch en 
eindigde haar wethouderschap 
onder burgemeester van den Broek. 
Joosje Beets was een bevlogen 
bestuurder die zich met hart en ziel 
inzette voor de publieke zaak.

Zij was een vakvrouw op het gebied 
van ruimtelijke ordening met een 
sterke visie op wat goed was voor 
Heemstede. Onder haar beheer 
werden o.a. de volgende bouwpro-
jecten gerealiseerd; de wijk Prinsen-
eiland, de appartementen aan de 
Von Brucken Focklaan samen met 
huize Flora, en het appartementen-
complex Eikenrode (hoek Herenweg/
Prinsenlaan).

In 1992 werd onder haar hoede het 
Spaarneplan door de raad vastge-
steld. Een structuurvisie voor de 

ontwikkeling van het Spaarne en de 
Spaarne-oevers, in samenwerking 
met Haarlem. In 1993 werd de 
stedenbouwkundige visie 
Binnenweg/Raadhuisstraat en omge-
ving, overeenkomstig het voorstel 
van Ontwerpbureau Teun Koolhaas 
Associates door de raad vastgesteld.

Ook behoort de toekomstvisie 
‘Heemstede 2015’ welke in 1991 is 
vastgesteld tot haar erfenis. Marten 
Bierman was de auctor intellectualis, 
Joosje Beets de verantwoordelijke 
wethouder.

Haar bevlogenheid strekte zich daar-
naast ook uit naar de vele woning-
zoekenden die zij op haar spreekuur 
kreeg. Veel Heemstedenaren hebben 
haar bij hun vraag naar woonruimte 
leren kennen. Wethouder Beets was 
streng maar rechtvaardig. Zij zette 
zich voor meer dan 100% in voor de 
meest kwetsbare groepen.

Joosje Beets werd enorm gewaar-
deerd, zowel binnen als buiten de 
politiek. Ook de ambtelijke organi-
satie waardeerde haar om haar 
kameraadschap, vertrouwen en 
betrokkenheid. De Gouden Erepen-
ning was meer dan verdiend.

Oud-wethouder en -raadslid 
Joosje Beets overleden

Heemstede – Sinds 4 mei is onze 
drukbezochte weekmarkt een 
pareltje rijker. Voor liefhebbers van 
sto�en en fournituren kan men 
tegenwoordig terecht bij Joeps 
Sto�en. Joep van Sikkelerus is een 
geboren Haarlemmer met een jaren-
lange ervaring in de verzekerings-
branche. Zijn partner Sandra echter 
is degene met een passie voor naald 
en draad. Haar winkel Ago e Filo in 
Purmerend is een bekend adres voor 
liefhebbers van zelfgemaakte mode. 

Aangezien er plaats bleek te zijn op 
de woensdagmarkt in Heemstede 
kunnen de inwoners van onze ge- 
meente er weer terecht voor mooie 
sto�en en benodigdheden. De ani- 

mo om zelf kleding te maken is ge- 
groeid met de komst van de econo-
mische crisis, meent Van Sikkelerus. 
“Wel merken we dat men verrast is 
ons op de markt te tre�en, het is nog 
niet iedereen bekend”, stelt hij. Zelf 
heeft hij het contact met de mensen 
erg gemist: “Ik heb een commerciële 
achtergrond en juist de gezellige 
gesprekjes in combinatie met de 
verkoop van mooie producten waar-
deer ik zeer, net als de prima sfeer 
van de Heemsteedse weekmarkt. 

De kraam van Joeps Sto�en is iedere 
woensdag te vinden in de nabijheid 
van de kramen voor huishoudelijke 
artikelen en de drogisterijwaren aan 
de Valkenburgerlaan.

Stoffen en fournituren zijn weer 
verkrijgbaar op de weekmarkt

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Een werkgever zal in de arbeidsovereenkomst van zijn werkne-
mers vaak een relatiebeding opnemen. Dit beding beschermt 
de werkgever er namelijk tegen dat de werknemer na het 
einde van zijn dienstverband voor de klanten en relaties van 
zijn voormalige werkgever gaat werken of met hen contact 
gaat onderhouden. De werkgever wil met het relatiebeding 
dus voorkomen dat zijn klanten en relaties bij hem weggaan 
als de werknemer bij hem weggaat.

Aan de overtreding van een relatiebeding wordt vaak een 
boete gekoppeld. Deze boete bestaat uit de enkele overtre-
ding van het relatiebeding, maar ook uit het voortduren van de 
overtreding. Indien de overtreding bijvoorbeeld 30 dagen 
heeft geduurd, dan is de werknemer een boete voor de over-
treding verschuldigd en een boete voor de 30 dagen van de 
overtreding. Deze boetes variëren van duizenden tot tiendui-
zenden euro’s.

Dat de hoogte van de boete dus serieuze vormen kan 

aannemen, is ook wel gebleken uit een zaak waarin ik een 
werkgever heb bijgestaan. Deze werkgever heeft te maken 
gekregen met een werknemer die, nadat hij uit dienst was 
gegaan, doelbewust de klanten en relaties van zijn voormalige 
werkgever (onze cliënt) heeft willen aftroggelen. En precies 
tegen deze situatie biedt het relatiebeding bescherming.

De werkgever was erachter gekomen dat de werknemer achter 
zijn klanten en relaties bleef aanzitten, waarna wij de werk-
nemer hadden verzocht daarmee te stoppen. Hier ging de 
werknemer echter niet op in, waardoor wij namens de werk-
gever aanspraak hadden gemaakt op de boete die de werk-
nemer was verschuldigd voor het overtreden van het relatiebe-
ding. Ook hadden wij de werknemer verzocht de overtreding 
te staken en gestaakt te houden.

Uiteindelijk is deze zaak voor de rechter gekomen, omdat de 
werknemer bleef volharden in zijn standpunt dat het relatiebe-
ding niet geldig zou zijn en hij geen boete zou zijn verschul-

digd. De rechter heeft de 
werknemer daar echter 
niet in gevolgd en hem 
veroordeeld tot het 
betalen van een boete 
van € 45.000,--. Ook moest 
de werknemer de overtre-
ding staken en gestaakt 
houden.

Tanger Advocaten N.V.
Mitchel Schildwacht

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst overtreden?
Pas op voor de boete!

Mr. Mitchel Schildwacht.

Is een burgerraad het juiste middel om 
inwoners te betrekken bij hun gemeente?
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KEN UW BOS

Door Ems Post  

‘s Morgens om half acht, 
halverwege de Vrijheids-
dreef, over het weiland 
langs de blauwe route 
waar de hond nog even 
aan de lijn moet, bij scouting Groenendaal inwandelen. 
Het voelt elke keer als vakantie. Vrij zijn. Niks hoeven. 

Dat duurt natuurlijk precies 15 minuten want dan ben 
je alweer bij het oorlogsmonument terug, maar dat 
vrije gevoel is er. Het monument herinnert ons aan de 
herdenkingsbijeenkomst die dit jaar op 4 mei weer 
mocht doorgaan en veel drukker bezocht werd dan 
andere jaren. De stroom mensen die meeliepen in de 
stoet was indrukwekkend.  

Nu is de Vrijheidsdreef weer indrukwekkend door de 
massa klaprozen. Als u nog niet bent gaan kijken dan 
moet u opschieten, nu zijn ze er nog. 
De bomen aan weerszijden van de voetpaden zijn 
gelukkig goed aangeslagen. Ze geven nog niet de 
schaduw die de kathedrale kastanjes gaven tot ze 
bezweken aan de kastanje ziekte en het veld moesten 
ruimen. Maar de nieuwe bomen, lindes langs de beide 
zijden van de rijbaan en afwisselende bomen aan de 
buitenrij, doen hun best om elkaars takken aan te 
raken. De aanblik wordt al voller. Het is een genot om 
zo, met een heerlijk ‘vrij’ gevoel, je dag te beginnen. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Vrijheid   

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Wat kun je toch plezier hebben van 
bloemen die ‘zomaar’ opkomen in je tuin. Dit geldt 
zeker voor mevrouw Van de Wint. Ze vertelt bij haar 
ingestuurde foto’s: “Bijgaand een indruk van mijn 
tuintje rondom het hoekhuis, waarbij de brug naar de 
Kadijk vastligt aan onze voortuin. Iedereen die de brug 
overgaat kan de kleurenpracht zien van rozerode vale-
riaan die volop bloeit tot aan o.a. de passiebloem. 
Opzij, aan de zuidkant tieren ‘aangewaaide’ planten 
welig. Zo zijn er te zien een druif, appel, bessenstruiken 
en klimroosjes. Aan de achterzijde is het een menge-
ling van ‘aanwaai’ zoals koekoeksbloem, boterbloem, 
paardenbloem en verder geplante struikjes en 
bloemen. Overal zoemen insecten/bijen, vliegen vlin-
ders of kruipen hagedisjes, pissebedden en slakken. 
Sinds kort hebben we ook een mol en ‘s avonds is er 
een volumineus kikkerconcert in de omringende sloot. 
Kortom het is er goed toeven!”

Ook meedoen?
Wilt u ook uw tuin laten zien in de krant? Stuur een of 
meer foto’s toe aan redactie@heemsteder.nl en vertel 
kort waarom uw tuin of balkon zo heerlijk is om in te 
vertoeven. Meld tevens adres en telefoonnummer.
Deelname aan de tuinenwedstrijd is mogelijk t/m 31 
juli. De winnaar wordt daarna bekendgemaakt en wint 
een mooie waardebon van 100 euro die bij Tuincen-
trum de Oosteinde besteed kan worden.

Tuinenwedstrijd: Goed toeven in tuin met aangewaaide 
planten en ‘s avonds een kikkerconcert

Heemstede - Op 9 juni was het zo-
ver: de uitslag van de eindexamens. 
Met spanning werd een telefoontje 
van school afgewacht. Voor bijna alle 
leerlingen van HJF Huiswerkbegelei-
ding die eindexamen deden, was het 
een blij telefoontje: ‘Geslaagd!’. Hier 
enkele gelukkigen. Van harte gefelici-
teerd! Een leerling heeft meegedaan 
aan de herkansingen, dus die moet 
nog even afwachten. Maar HJF Huis-
werkbegeleiding is heel blij voor de 
leerlingen die nu lekker kunnen ge- 
nieten van een �jne vakantie.

Wil je ook succes op school? In het 
nieuwe schooljaar is er weer ruimte 
voor nieuwe leerlingen.
Neem contact op met Hedwig 
Jurrius, 06-46577776 van HJF Huis-
werkbegeleiding.

Blije gezichten geslaagden bij 
HJF Huiswerkbegeleiding

Kiki Kaestner. Foto’s aangeleverd door 
HJF Huiswerkbegeleiding.

Isaak Hylarides. Niet op de foto maar 
ook geslaagd: Senne de Bruin en 
Amélie Girault.

Richard Käller (links, begeleider) en 
So�e Dietheim.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

In 1906 trof de bliksem het graf van 
pastoor J. Tielen, die begraven lag 
op het Algemene Begraafplaats, en 
verbrijzelde de grafzerk. Een kistje 
met het sto�elijk overschot werd op 
een stille avond in augustus door 
pastoor IJzermans met zijn kape-
laans in een rijtuig naar het nieuwe 
kerkhof gebracht om het daar bij te 
zetten in het priestergraf op het 
kerkhof van de Parochie Berken-
rode.

Op 4 juni 1940 werd het middenvak 
van het priestergraf op het kerkhof 
geruimd en het sto�elijk overschot 
van de pastoor en andere graven 
van A v.d. Weiden, G.J. Pronk, H. van 
Luenen, H. van Peeperkorn en J.A. v.d. Akker in zes afzonderlijke kistjes 
weer bijgezet.
Voorjaar 1946 kreeg het kerkhof nieuwe beplanting. In de oorlogswinter 
werd door ‘nachtelijke rovers’ het prachtige  kerkhof volkomen verwoest; 
honderden prachtige bomen waren verdwenen.
Bron: St. Bavo-site > Dodenakkers.

Slot: Het priestergraf op het kerkhof 
Berkenrode

Recti�catie

In de tekst van vorige week is helaas een fout geslopen. Er werd gesteld dat
de begraafplaats bij de BAVO (Berkenrode geheten) onderdeel is van de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Dat is niet het geval.
De begraafplaats staat los van de algemene Begraafplaats, die van de 
gemeente Heemstede is.

Redactie
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het afgelopen voetbal-
jaar was enerverend en de resultaten 
waren over het algemeen prima voor 
de clubs in onze directe omgeving. 
Kon. HFC dat in de top van het ama-
teurvoetbal speelt behaalde een 
prima 3e plaats. Lang streed HFC 
mee om de bovenste plaats. Promo-
tie uit de tweede divisie is niet moge-
lijk dus een kampioenschap heeft 
buiten de eer weinig waarde. Als 
periodekampioen hoeft HFC het 
komende seizoen geen voorrondes 
voor de KNVB-beker te spelen en kan 
het mogelijk gekoppeld worden aan 
een profclub. Maar liefst tien uit de 
selectie vertrekken. De fans zijn be-
nieuwd wie de vervangers worden. 
Het zaterdagteam werd kampioen 
van de 3e klasse. 

HBC 
HBC eindigde als kampioen in de 2e 
klasse. Reeds voor het einde van de 
competitie was het team van coach 
Jasper Ketting niet meer in te halen. 
Met kop en schouders staken de man-
nen van de Heemstede Berkenrode 
Combinatie boven de rest uit. De ver-
wachtingen voor deelname in een 
klasse hoger zijn hooggespannen. 
Als de selectie intact blijft, en daar 
ziet het naar uit, kan HBC naar verwach-
ting goed meekomen in de 1e klasse. 

Bloemendaal 
De Bloemendalers maakten niet hun 
beste seizoen mee in de 2e klasse. 
Eindigend op een negende plaats op 
de ranglijst was een teleurstelling. 
Vooraf waren de verwachtingen dat 
de club in de bovenste regionen zou 
meekomen. Handhaving in deze 
klasse was het maximale dat er dit 
jaar in heeft gezeten. 

RCH 
De roemrijke club heeft een drama-
tisch jaar meegemaakt. Nog tijdens 

het seizoen vertrokken selectiespe-
lers naar elders. Eindigend op de 
laatste plaats in de 3e klasse viel aan 
degradatie niet te ontkomen. 
Normaalgesproken zou de ploeg met 
een �ink aantal nieuwe spelers 
spelen in de 4e klasse. Echter RCH 
heeft besloten om het komende 
seizoen geen team in te schrijven en 
te gokken op een terugkeer een jaar 
later. Voorlopig zet men de kaarten in 
op het zaterdag 1 team. 

HFC Heemstede 
Aanvankelijk boekte de club redelijke 
resultaten en zat er een hoge positie 
op de ranglijst erin. Vooral aan het 
einde van de afgelopen competitie 
werden veel punten verspeeld waar-
door er uiteindelijk een negende 
plaats werd bereikt. Flink wat bles-
sures en vakanties van spelers bleek 
niet te kunnen worden opgevangen 
door de rest van de selectie. Voor het 
komende seizoen in nog steeds de 
4e klasse is er versterking op komst. 

BSM 
De club uit Bennebroek draaide een 
prima seizoen. Op één punt na zijn 
de Bennebroekers het kampioen-
schap misgelopen. BSM komt dan 
ook het volgende seizoen terug in de 
4e klasse op zondag. In een aantal 
wedstrijden ontbrak het aan geluk. 
Sterker zijn maar niet kunnen winnen 
kwam helaas te vaak voor. Al met al 
toch een fantastisch seizoen voor de 
dorpsclub. 

VEW 
In de zaterdagcompetitie deed VEW 
het uitstekend. In de 4e klasse lag 
promotie binnen bereik. Met een 
uiteindelijke derde plaats toch een 
uitstekend resultaat. De behaalde 
periodetitel zou bij winst in de 
nacompetitie promotie betekenen. 
Helaas werd VEW al snel uitgescha-
keld en komt het terug op hetzelfde 
niveau als van het afgelopen seizoen.  

Hoe sluiten de voetbalclubs van 
Heemstede en regio het seizoen af?

Onthulling door Koen en Spike met links wethouders Meerho� rechts wethouder Grummel.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Zaterdagmiddag 25 
juni is de nieuwe skatebaan in Heem-
stede o�cieel in gebruik genomen. 
De baan is er niet zomaar gekomen. 
Twee enthousiaste skaters, Koen en 
Spike, hadden enige tijd geleden de 
stoute schoenen aangetrokken en de 

gemeente benaderd. Ze hadden één 
wens, een heuse skatebaan anders 
dan de losse delen die op dat 
moment op het sportpark aanwezig 
waren.
De gemeente vond het een prima 
idee om voor de jeugdige skaters iets 
moois neer te zetten en maakte geld 
vrij.  

De twee wethouders die jeugdzaken 
in hun portefeuille hebben de o�-
ciële opening verricht. Wethouder 
Hanneke Grummel hield het, onder 
toeziend oog van collega Sam Meer-
ho�, kort en liet de feitelijke onthul-
ling aan Koen en Spike over. Het 
moest kort want de skaters stonden 
te popelen om hun capriolen op de 

baan in praktijk te brengen. Feitelijk 
was de baan al een paar dagen in 
gebruik bij de jeugd, maar nu was 
het, na het onthullen van het naam-
bordje van de baan, pas echt een feit. 
Spike had zelf de naam bedacht en 
de skatebaan heet nu o�cieel 
‘Heemskate’. 

Er werd op deze eerste dag druk 
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid te skaten, van piepjong tot 
volwassenen krioelden de skaters 
door elkaar heen. Heel soms ging het 
mis en was een botsing niet te voor-

komen. Echte serieuze blessures 
deden zich niet voor, maar het blijft 
oppassen. Veel van de skaters dragen 
een helm, arm- en kniebeschermers.  
De achtjarige Ollie Westendorp stal 
de show. Als een volleerd ervaren 
skater maakte hij zich alle betonnen 
en ijzeren obstakels eigen. In een 
moordend tempo raasde de jongen 
over de baan. Het moet gek lopen als 
deze kleinste man op de baan in de 
toekomst niet bij de een of andere 
wedstrijd hoge ogen gaat gooien. De 
basis is dan gelegd op de baan van 
Heemskate.

Nieuwe skatebaan ‘Heemskate’ officieel in gebruik genomen

Heemstede - De Mini-Marathon van 
CEP Parijs is een begrip bij schermers 
uit heel Europa tot de leeftijd van 15. 
Het is een toernooi dat fysisch en 
psychisch veel van de schermers 
vraagt. Dit jaar participeerden 
behalve schermers uit veel Europese 
landen ook sporters uit Noord- en 
Zuid-Amerika, Azië en Australië. 
Maître Siroos Feizaskari van Holland 
Schermen was met Lotte Dammro� 
uit Heemstede en Talitha Sluman uit 
Alkmaar aan de start. 

Omdat het tijdens het weekend zo 
warm was, werd besloten in plaats 
van drie maar twee voorrondes te 
schermen. Na elke ronde vielen 
10–30 % van de schermers af. De 
voorrondes die tot 5 tre�ers of 3 
minuten geschermd werden waren 
zwaar, maar Lotte won al haar par- 
tijen en begon de eliminatierondes 
daardoor vanuit een gunstige positie. 
De eerste eliminatiewedstrijden die 
tot 15 tre�ers of 3 keer 3 minuten 
gaan, waren soms slopend en super-
spannend maar werden toch gewon-
nen.

Bij het tableau 16 moesten de vrien-
dinnen helaas tegen elkaar. Het was 
een belangrijke wedstrijd omdat de 
winnares naar de laatste 8 door zou 
stromen. Dit was emotioneel de 
zwaarste wedstrijd voor beide 
schermsters en deze werd door Lotte 
met 15:14 nipt gewonnen. Daarna 
was het de kunst om weer volledig 
geconcentreerd verder te gaan. Dat 
lukte in de halve �nale perfect, mede 
door de positieve coaching van 
trainer Siroos.

In de halve �nale moest Lotte haar 
meerdere erkennen in Anna Kollar uit 
Hongarije. Het was een lange maar 
succesvolle dag. Om 7 uur begonnen 
de twee meiden met de warming-up 
en bijna 12 uur later werden de 
laatste reserves aangesproken en 

eindigde de dag met een fantasti-
sche overwinning van Lotte op de 
Cyprische Elizaveta Kopyltsova met 
15:6. Trainer Siroos Feizaskari is 
ontzettend trots op zijn twee 
schermsters en het geweldige resul-
taat dat de dames bij deze grote 
internationale wedstrijd bereikt 
hebben. 

Schermvereniging Holland Schermen 
heeft een trainingslocatie in Heem-
stede voor het gebied Kennemer-
land en Haarlemmermeer en in 
Alkmaar voor de kop van Noord-
Holland.

Voor meer informatie:
www.hollandschermen.nl. 

Brons voor schermster Lotte Dammroff in Parijs

V.l.n.r.: Lotte Dammro�, Maitre Siroos Feizaskari en Talitha Sluman.
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DONDERDAG 30 JUNI
Drama�lm in de Luifel. Herenweg 
96, Heemstede. Om 19.30u. 
Aanmelden en meer informatie 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828.

VRIJDAG 1 JULI
Boekpresentatie Marc van der Aart 
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138. 16u. Toegang vrij. Aanmelden: 
023-5282472.

ZATERDAG 2 JULI 
Signeren en interview met Francis 
van Broekhuizen: ‘Bij twijfel hard 
zingen’. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede, 15u. 
Toegang vrij, aanmelden: 
023-528247.

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JULI
‘Gidsland’, stuk van Nathan Vecht 
gespeeld door de Haarlemsche 
Tooneel Club in De Luifel. Info: 
www.haarlemschetooneelclub.nl.

ZONDAG 3 JULI
Jubileumconcert Muzenforum in 
Caprera. Hoge Duin en Daalseweg 
2, Bloemendaal. Om 11u. Kaarten: 
https://caprera.nu/agenda/van-
baerle-trio-75-jaar-muzenforum/.

MAANDAG 4 JULI
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.

DINSDAG 5 JULI
Wandeling met een lokale gids: de 
Konijnenberg. Vertrek vanaf Pannen-
koekenrestaurant de Konijnen-
berg, Herenweg 33, Heemstede. 
Om 10u. Kosten: €3,- Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

Taxatiemiddag bij Plein1, Juliana-
plein 1 met taxateur Arie Molen-
dijk, 13-15.30u. Vrije inloop (taxa-
ties niet kosteloos).

Trefpuntlezing ‘All about Jazz’ door 
Harry Schoonewelle. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u. Kosten: €5,-. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of belt u 023 - 5483828. 

Straatspeelavond Ooievaarslaan 
(dinsdag 12 juli Coby Riemersma-
laan). 18.30-20.30u. Vanaf 4 jaar. 
Spelmaterialen WIJ Heemstede.

WOENSDAG 6 JULI 
Interview/boekpresentatie met 
Thijs van Vlijmen, 10.30u. Boek-
handel Blokker, Binnenweg.Toe-
gang vrij, aanmelden: 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl.

T/M DONDERDAG 7 JULI 
Expositie raadzaal in raadhuis Heem-
stede kunstenaar Esther Schnerr: 
aquarellen en tekeningen. Toegan-
kelijk tussen 9-17u tijdens 
werkdagen.

ZATERDAG 9 JULI
Natuur-historische rondwandeling 
over buitenplaats de Hartekamp. 
Vertrek vanaf parkeerterrein Harte-
kamp, Herenweg 5 Heemstede. 
V.10-12u. Aanmelden niet nodig.

MAANDAG 11 JULI
Vriendinnenclub WIJ Heemstede in 
de Luifel, 14-16u. Info: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl of 
06-40304598.

WOENSDAG 13 JULI
Zomerko�e en een goed gesprek 
in de Pauwehof, Achterweg 19, 
10-11u. Info: 06-38241265.

AGENDA

Bloemendaal - Dit jaar viert Stich-
ting Muzenforum haar 75-jarig 
bestaan. Op zondag 3 juli vindt om 
11 uur in samenwerking met Caprera 
een jubileumconcert plaats in het 
openluchttheater aan de Hoge Duin 
en Daalse-weg 2 in Bloemendaal. 
Tijdens dit concert treedt het 
vermaarde Van Baerle Trio op met 
werken van Schumann en Beet-
hoven. Voor de pauze spelen de 
Oekraïense violiste Myroslava 
Kotorovych en pianist Artem 
Yasynskyy muziek van César Franck 
en de Oekraïense componist Skoryk. 

De keuze voor Caprera is niet geheel 
toevallig: tot 1990 hadden Caprera 
en Muzenforum een gemeenschap-
pelijk bestuur. Muzenforum De 
geschiedenis van Muzenforum gaat 
terug tot de Tweede Wereldoorlog. 
Voor nogal wat musici werd het al 
vroeg in de oorlog onmogelijk om 
concerten te geven. Wie wilde blijven 
spelen moest zich vanaf 1942 in-
schrijven bij de Nederlandse Cultuur-
kamer. Veel musici waren Joods en 
mochten zich niet aansluiten.

In de gemeente Bloemendaal wer- 
den clandestiene huiskamercon-
certen georganiseerd. Zo konden 
musici die zonder inkomsten zaten 
blijven optreden en in hun onder-
houd voorzien. Tot de musici die 
tijdens de oorlog in Bloemendaal 

optraden behoorde een van de 
meest legendarische kamermuziek-
ensembles uit de muziekgeschie-
denis: het Hongaars Strijkkwartet. 
Componist Béla Bartók droeg zijn 
Tweede Rapsodie en zijn Tweede 
Vioolconcert op aan eerste violist van 
dit kwartet, Zoltán Széke-ley, die van 
beide werken de première verzorgde. 
Het succes van de huisconcerten 
leidde in 1946 tot de oprichting van 
stichting Muzenforum. 
Tot de musici die in de beginjaren 
van Muzenforum optraden behoor-
den pianiste/componiste Henriette 
Bosmans, zangeres Jo Vincent en 
Benjamin Britten met zijn levens-
gezel Peter Pears. In de afgelopen 
jaren speelden binnen- en buiten-
landse topmusici zoals Jaap van 
Zweden en het Brodsky Quartet bij 
Muzenforum. 

Van Baerle Trio 
Het Van Baerle Trio is in 2004 opge-
richt door pianist Hannes Minnaar, 
violiste Maria Milstein en cellist 
Gideon den Herder. Het trio heeft 
sinds de oprichting een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn 
een graag geziene gast in de belang-
rijke concertzalen in Europa. Hun 
debuutalbum werd bekroond met 
een Edison Klassiek. Recent bracht 
het Van Baerle Trio de verzamelde 
werken voor pianotrio van Beet-
hoven uit op vijf cd’s. 

Wie jarig is trakteert: tijdens de pauze 
krijgt iedereen een lekker kopje 
ko�e met een stukje taart. Kaarten 
zijn te koop via:
https://caprera.nu/agenda/
van-baerle-trio-75-jaar-muzen-
forum/.

Jubileumconcert 75-jarig Muzenforum in 
openluchttheater Caprera

Het Van Baerle Trio. Foto via website Caprera/Muzenforum.

Heemstede - Woensdag 6 juli is er 
een interview met Thijs van Vlijmen 
(lokale schrijver uit Heemstede) bij 
Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg. Tevens wordt zijn boek 
‘Herrijzend Nederland’ gepresen-
teerd. Een en ander gebeurt om 
10.30 uur en toehoorders zijn van 
harte welkom.

“Het vertrouwen van de Nederlandse 
burger in de politiek heeft de afge-
lopen decennia �inke schade opge-
lopen. De democratie wankelt in 
velerlei opzichten op haar grond-
vesten. Onze constitutionele parle-
mentaire monarchie is dus geen 
‘democratische’ rechtsstaat, zoals 
politici het volk nog steeds graag 
doen geloven. Een fataal gebrek aan 
historische kennis bij politiek Neder-
land anno 2022 leidt niet zelden tot 
misplaatste opvattingen”, aldus oud-
politicus Thijs van Vlijmen (91) in zijn 
boek ‘Herrijzend Nederland’.
‘Herrijzend Nederland’ mag als een 

getuigenis worden gezien van een 
oud-politicus die weliswaar teleurge-
steld is in de afbraak van onze demo-
cratie, maar die op zijn 91e toch nog 
de moeite heeft genomen om Neder-
land wakker te schudden. Het is 
daarmee zeker niet het zoveelste 
boek van een (oud-)politicus waarin 
een eenduidige politieke visie te 
berde wordt gebracht. Integendeel. 
Met dit boek reikt de auteur bouw-
stenen aan om samen de verdere 
teloorgang van de democratie een 
halt toe te roepen.

Thijs van Vlijmen (1930, Overveen) is 
oud-politicus en medeoprichter van 
het CDA. Hij kwam als oorlogsvrijwil-
liger in dienst en verliet het leger in 
1951 als o�cier. Van 1981 tot 1994 
was Van Vlijmen lid van de Tweede 
Kamer en onder andere lid van het 
NATO parlement. Naast diverse 
andere functies was hij van 1997 tot 
2004 voorzitter van het Nationaal 
Katholiek Thuisfront.

Toegang vrij maar aanmelden 
gewenst: 023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 Heemstede.

Thijs van Vlijmen - lokale held van 92 jaar - 
schrijft boek over teloorgang democratie

Foto: Boekhandel Blokker.

Heemstede - Vrijdag 1 juli signeert 
Marc van der Aart (Haarlem) zijn 
boek ‘Van Brooklyn naar boerenland’, 
om 16.00 uur bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. Vooraf 
zal hij worden geïnterviewd door 
Alexander Reeuwijk.

Tiriamo avanti! In een mozaïek van 
licht tegendraadse verhalen vertelt 
Marc van Aart over het mooie, het 
lelijke en het soms wonderlijke leven 
in Italië na zijn verhuizing van Brook-
lyn-New York naar Monte Castello di 
Vibio, een dorp in Umbrië. Het con-

trast kan haast niet groter: van de 
chaos van de grote stad naar het 
lome leven tussen de olijfbomen op 
het platteland. Om zo snel mogelijk 
in te burgeren leert Van der Aart de 
taal, doorloopt hij de eindeloze 
bureaucratische procedures, sluit 
vriendschappen met zijn buren en 
wordt lid van de lokale duivenvereni-
ging. In iets meer dan honderd 
stukken schrijft hij over zijn erva-
ringen, observaties en overpein-
zingen, van de jaarlijkse olijvenpluk 
en het gebruik van de percolator tot 
de a-functionele schoonheid van 

Italiaanse auto’s en de illegale prosti-
tutie langs de weg. Of zoals de Um-
briërs het zelf zo tre�end zeggen: 
“Tiriamo avanti! We slepen ons 
voort!”

Marc van der Aart (1964) richtte 
bedrijven op in Haarlem en New York 
en woont sinds vijf jaar met zijn 
vrouw, twee katten, een hond en een 
paar kippen aan de rivier de Tiber. 
Samen runnen ze een bed and 
breakfast.
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Van Brooklyn naar boerenland, over het wonen in Umbrië 

Heemstede - Zaterdag 2 juli is er een 
kort interview met Francis van Broek-
huizen bij Boekhandel Blokker, om 
15.00 uur. Haar boek ‘Bij twijfel hard 
zingen’ zal ze signeren.
In Bij twijfel hard zingen gaat Francis 
van Broekhuizen, ’s lands geliefdste 
operazangeres, musicalster, tekenaar 
en tv-personality, dieper in op de 
belangrijkste gebeurtenissen uit haar 
leven. De geliefde en fascinerende 
Van Broekhuizen, bekend van 
theater, radio en televisie, wijdt op 
eigenzinnig en ontroerende wijze uit 
over haar roerige leven, ondersteund 
door haar eigen humoristische illus-
traties. Volledig open en eerlijk 
vertelt zij over haar leven als misdie-
naar bij de nonnen, haar geloof in 
God, haar coming-out, gepest 
worden en natuurlijk haar liefde voor 
opera en het podium. Toegang deze 

middag is vrij maar reserveren 
gewenst: info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

Francis van Broekhuizen ‘Bij twijfel hard zingen’

Foto: Merlijn Doomernik.

Heemstede - Op dinsdag 5 juli vindt 
er een taxatiemiddag plaats in Ge-
bouw Plein1 aan het Julianaplein 1. 
Taxateur Arie Molendijk taxeert daar 
oude boeken zoals oude (staten) bij-
bels, atlassen, geïllustreerde werken 
en reisboeken, handschriften, oude 
brieven, foto’s, ansichtkaarten en 
prenten. De kosten voor een taxatie 
zijn vijf euro voor een tot ongeveer 

tien boeken of seriewerken. De taxa-
tiekosten van grotere collecties/
bibliotheken, die meer tijd in beslag 
nemen, variëren van 25 tot 50 euro.
Bezoekers zijn van harte welkom in 
Gebouw Plein1, Julianaplein 1 van 
13.00 tot 15.30 uur. Vrije inloop 
zonder afspraak.
Voor meer informatie:
www.molendijkboeken.nl.

Taxatiemiddag met Arie Molendijk
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Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 4 juli, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok;
13. voormalig president van Amerika; 14. rivier in Utrecht; 15.
lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dames-
kledingstuk; 21. tuberculose (afk.); 22. samentrekking van het
middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerver-
blijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los
gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; 37. schrijfgerei;
38. plaats in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44.
melkklier; 46. wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant;
49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument; 54.
handwerktechniek; 56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. tel-
woord; 62. Europees land; 64. bouwland bij een dorp; 65.
inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven
opruimingsdienst (afk.); 70. houtsoort; 72. boerenkiel; 73.
schoonmaakgerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.);
78. modderige plas; 79. trip (toer); 81. barium (scheik. afk.); 82.
in de grond levend zoogdier; 83. goederenopslagplaats; 84.
moed (durf); 86. bekwaamheidsbewijs; 87. eenvoudig restau-
rant.

Verticaal 1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snij-
werktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht van eieren; 6. deel van de
arm; 7. grote terts (drieklank); 8. bedehuis; 9. gymnastiektoe-
stel; 10. eminentie (afk.); 11. land in het midden-oosten; 16.
Chinese vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan
het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi
van uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier; 27. kussenvulling; 29.
grote sierboom; 32. laatste wilsbeschikking; 34. bijbelse hoge
priester; 36. eenheid van geluid; 37. duw (zet); 39. giftige
slang; 40. automodel; 42. uitroep van vreugde; 43. dopheide;
45. dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 51. referentie (afk.);
53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofddeksel; 55. te eniger
tijd; 56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60.
waterschade; 62. Spaans visgerecht; 63. Europese vrouw; 66.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. boerderijdier; 69. rivier in
Engeland; 71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74.
theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78. aardkluit; 80. droog
(van wijn); 82. militaire politie (afk.); 85. muzieknoot.
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Heemstede - Na bijna vijftig dienst-
jaren heeft Ton Sombroek, docent 
wiskunde op het Haemstede Barger 
Mavo (HBM) in Heemstede besloten 
dat het nu écht tijd is om afscheid te 
nemen. Ton blaast op 15 juli 74 
kaarsjes uit!

Op donderdag 23 juni, aan het einde 
van zijn laatste les, werd Ton verrast 
door twee oud-leerlingen. Zij hadden 
in 1974 wiskunde van hem gehad. 
Samen haalden ze herinneringen op 
uit de tijd dat Ton nog maar net voor 
de klas stond.
Toen de les was afgelopen, werd Ton 
op grootse wijze onthaald op het 
schoolplein. Hij werd niet alleen 
toegejuicht door alle leerlingen en 
docenten. Ook zijn echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen (sommi-
gen zelfs uit Limburg) waren naar 
Heemstede afgereisd om op feeste-

lijke wijze Tons pensioen in te luiden. 
Na een korte toespraak van Hanneke 
Notenboom, directeur van het HBM, 
kregen Ton en zijn familie een high 
tea aangeboden. Veel docenten 
hadden de moeite genomen om zelf 
iets lekkers te bakken. Ton: “Ik houd 
er niet van in de schijnwerpers te 
staan, maar dit is toch wel een mooi, 
passend afscheid zo met alle leer-
lingen, collega’ mijn vrouw en familie. 
Ik ben mijn loopbaan als docent wis-
kunde gestart op het Prinses Chris-
tina Mavo in Parkwijk in Haarlem. Een 
kleine school die allang niet meer 
bestaat. Sinds 2008 was ik verbonden 
aan het HBM in Heemstede, ook een 
kleine mavo. Daarmee is voor mij de 
cirkel rond. Op kleinere scholen voel 
ik mij toch het prettigst. Ik neem 
vandaag met een voldaan gevoel 
afscheid van de mooiste baan die er 
bestaat.”

73-jarige wiskundeleraar Ton Sombroek van het HBM met pensioen

Tom Sombroek met boeket bloemen neemt feestelijk afscheid van het HBM.
Foto: Luuk Hendriks (HBM).

Heemstede - De bewoners van het 
oostelijk deel van de Alberdingk 
Thijmlaan en een deel van de Willem 
Klooslaan hebben afgelopen zondag 
de zomer ingeluid met een straat-
borrel die als thema had ’Leuk je te 
ontmoeten’.
De afgelopen twee jaar waren er veel 
verhuizingen in dit deel van de 
straat. Oudgedienden vertrokken, 
nieuwe bewoners kwamen. Na 2 
stille jaren vanwege corona was het 
de hoogste tijd om elkaar als buren 
te ontmoeten.

Heerlijke zelfgemaakte sangria en 
borrelhappen stonden garant voor 
een gezellige sfeer, waarin veelvuldig 
het ‘Leuk je te ontmoeten’ was te 
horen. Beter kun je als buren de 
vakantieperiode toch niet beginnen?

‘Leuk je te 
ontmoeten’ 

Films in de Luifel

Heemstede - Bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, worden in de grote zaal 
�lms gedraaid. Filmhuis�lms, 
�lms met een actueel thema of 
pas uitgekomen rolprenten. 
De eerstvolgende is op donder-
dag 30 juni. U kunt genieten van 
een drama�lm uit 2020, start 
19.30 uur. Daarna volgt op woens-
dag 13 juli een avonturen/kome-
die uit 2019, (19.30 uur) en op 
maandag 18 juli een avontuurlijk 
drama uit 2012 (19.30 uur). Deze 
�lm wordt voorafgegaan door 
een Indonesische themamaaltijd 
in Eethuis de Luifel. Kijk voor het 
menu op www.wijheemstede.nl.
Wilt u meer informatie over de 
titel en inhoud van de �lms, of u 
aanmelden, bel dan: 
023–5483828.

Spelletjes bij ‘t Bremmetje

Heemstede - Maandag 4 juli is 
er van 14.00 tot 16.00 uur een 
Spelletjesmiddag bij Café ’t 
Bremmetje aan de Raadhuis-
straat 12, Heemstede. De maan-
delijkse middag is een initiatief 
tussen de Brem, WIJ Heemstede 
en de gemeente. Er kan gebiljart 
en gerummikubt worden onder 
het genot van een drankje en 
met muziek uit de jaren 50-60 
op de achtergrond. Alle consump-
ties zoals ko�e met gebak kun-
nen zij bieden, maar ook het 
ouderwetse advocaatje met 
slagroom wordt hier nieuw 
leven ingeblazen.
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Het Zwarte Woud in het zuiden van 
Duitsland behoort tot de deelstaat 
Baden-Württemberg. Vaak is het 
Zwarte Woud voor veel Nederlanders 
‘slechts’ een overnachtingsplek voor 
als ze op doorreis zijn. Toch is het 
zeer de moeite waard om deze streek 
eens nader te ontdekken en om daar 
eens vakantie te vieren. Het is een 
schitterende en gastvrije regio, waar 
voor ieder wat wils iets is te doen. 
Een omgeving waar je snel verliefd 
op wordt. Er is zoveel te vertellen 
over dit fraaie gebied. In dit reisar-
tikel wordt slechts een tipje van de 
sluier opgelicht.

“Grüss Gott, wir haben Sie erwartet!”
Het gastvrije element was overduide-
lijk toen ondergetekende ’s middags 
arriveerde bij een Gasthof in Neuen-
burg am Rhein en daar een kamer 
gereserveerd had. Terwijl de auto 
geparkeerd werd, zaten de twee 
gastvrouwen in het zonnetje op een 
bankje met elkaar te keuvelen, in vol 
ornaat gekleed in de originele kleder-
dracht uit het Zwarte Woud: de 
Dirndljurk. “Grüss Gott, Herr Jonker, 
wir haben Sie erwartet”, klonk het 
welkom. Er werd een driepersoons-
kamer toegewezen, waarbij met een 
knipoog werd gegrapt: “Na, denn 
können Sie noch jemand einladen!” 
(‘’Nou, dan kunt u nog iemand uitno-
digen!’) ’s Avonds eten in het restau-
rant was ook geen straf. Bestelt u dan 
geen voorgerecht, want het hoofge-
recht is al aanzienlijk. Een droge frui-
tige witte wijn uit de streek werd 
erbij geserveerd: een Grauburgunder 
(Pinot gris). Heerlijk! En dat was het 
moment om wat meer te weten te 
komen over de wijnen uit het Zwarte 
Woud.

Wijncultuur
Met de oevers van rivier de Rijn, die 
de natuurlijke grens vormt met Frank-
rijk, is het te verwachten dat er een 
hoogstaande en veelzijdige wijncul-
tuur is met diverse fantastische wij-
nen. Hier komen de Franse en Duitse 
wijncultuur tezamen. Het beste van 
twee werelden, in het wijngebied 
van Süd-Baden dat reikt over de stad 
Freiburg en de plaatsen Heitersheim 
en Mülheim. En er zijn nog wel wat 
soorten (voornamelijk witte wijnen) 
en vele wijnhuizen die u graag deze 
wijnen aanbieden en hierover advi-
seren. Gemaakt van onder meer Char-

donnay- en Sauvignon blancdruiven. 
Meesterwerken als de Schlossberg 
Pinot Noir en Pinot Gris of de 4 
Reihen Pinot Blanc, die als zeer hoog-
waardig worden beschouwd. Ook 
voor kwaliteitswijnen met een krui-
dige afdronk kunt u in het Zwarte 
Woud terecht, zoals de Betberg 
Gewürztraminer. Liever een bubbel-
tje? Probeert u dan eens de Baden 
Cremant brut. Rode wijn wordt even-
eens geproduceerd, zoals de Spät-
burgunder Rotwein, waarvan ook 
een drogere variant bestaat. Wijnen 
van volle rijpe druiven, die een zoete 
afdronk hebben en als dessertwijn 
kunnen worden geserveerd, zijn de 
zogenaamde ’Ausleses’. Veel wijnbou-
wers telen biologisch en duurzaam, 
dus dat is sowieso al handig om te 
weten. Komt u eens proeven?

Fruitteelt
Het is heerlijk rustig wandelen door 
de heuvels van bijvoorbeeld Buggin-
gen, tussen de wijnranken met pano-

ramische uitzichten op pittoreske 
dorpjes als Sulzburg en traditionele 
vakwerkhuisjes. Wirklich wunder-
schön. Niet alleen druiven, maar de 
aanwezigheid van de vele fruit-
bomen valt tevens op. Veel kersen-
bomen die nokvol hangen met 
mooie zoete kersen kruisen het pad. 
Echter verse aardbeien en asperges 
in het seizoen maken ook deel uit 
van de streekproducten in dit ge-
bied. Langs de weg zijn vele stalletjes 
waar je fruit vers geplukt van het 
land kunt kopen. Van dit streekfruit 
en de kruiden worden ook lokale 
likeuren en zogenaamde Edelbrände 
gemaakt voor een Schnaps (borrel): 
zoals Kirschwasser, Kräuterschnaps, 
Sauerkirschlikör en van peer de 
Williamsbirne.

De beroemde koekoeksklok
Wie kent niet de wereldberoemde 
koekoeksklok? Die komt oorspronke-
lijk uit het Zwarte Woud. Zo’n 300 
jaar geleden in 1730 werd deze klok 

uitgevonden door de klokkenmaker 
Franz Anton Ketterer uit Schönwald. 
De koekoeksklok was aanvankelijk 
bedoeld als wekker. De allereerste 
klokken hadden namelijk een haan, 
die de slapende persoon moest 
wekken. Later werd deze een koe-
koek, omdat men het koekoeksge-
luid met de mechaniek eenvoudig 
kon simuleren. Het geluid van de 
koekoek komt voort uit een soort 
mechanische blaasbalgtechniek. 
Vaak zijn koekoeksklokken gemaakt 
uit het houtsnijwerk van een noten-
houten huisje, versierd met bladeren 
en een vogel erop. Het hele en halve 
uur komt de koekoek naar buiten uit 
het deurtje. De gewichten aan de 
ketting zijn vaak in de vorm van 
dennenappels. Door hieraan te 
trekken wordt de klok opgewonden. 
Tegenwoordig zijn er allerlei soorten 
en maten van koekoeksklokken 
verkrijgbaar. De koekoek is zo in te 
stellen dat die ’s nachts zijn snavel 
houdt en je niet wakker houdt.

Kortom: er is veel te beleven in het 
Zwarte Woud. In sommige hotels en 
Gasthofen in deze streek is het blad 
‘Hier und Heute’ gratis verkrijgbaar, 
over wat hier te doen is en waarin u 
de actuele activiteiten kunt terug-
vinden.

Der Schwarzwald erwartet Sie gerne!

Het begeerlijke Zwarte Woud, wunderbar met goede wijnen

Prachtige vergezichten met rustieke dorpjes in het fraaie Zwarte Woud.De typerende vakwerkhuisjes voor het Zwarte Woud.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Baden-Württemberg – Nog even en dan is het echt zomervakantie. Nog 
geen reisplannen gemaakt? Misschien is het Zwarte Woud in Duitsland 
dan wel iets voor u!

Heerlijk rustig slenteren langs de wijngaarden. Midden in de wijnvelden ligt het pittoreske dorpje Sulzburg bij Buggingen.

Veel kersenbomen die tot de nok volhangen op dit moment in het Zwarte Woud. Alles staat nu prachtig in bloei.

Een variant van de wereldberoemde 
koekoeksklok. Foto: Bigstock.



Heemstede - In de Geleerdenwijk is 
in de afgelopen jaren een groot aan-
tal huizen van huurwoning overge-
gaan naar de bewoners als eigenaar. 
Sommige eigenaren kochten niet 
alleen de woning maar konden ook 
het stukje openbaar groen aanschaf-
fen. Maar met de staat van onder-
houd van het openbaar groen langs 
het pad was het bedroevend gesteld. 
Het onkruid groeide welig en de 
struiken werden niet of nauwelijks 
gesnoeid. 

Initiatief van een bewoner 
Een van de bewoners in de Geleer-
denwijk stelde de gemeente Heem-
stede voor dit openbare groen te 
willen adopteren, om het dan, samen 
met andere bewoners, nieuw leven 
in te blazen. Na een paar keer scha-
kelen met de gemeente was er toe- 
stemming en een budget voor de 
herinrichting. En zo is er een voorstel. 
Op tweede Pinksterdag dit jaar stond 
op het pleintje aan de Struyckenlaan 
bij de picknicktafel ko�e met wat 
lekkers klaar voor de groep tuinlief-
hebbers. Het was een bont gezel-
schap. Gewapend met tuinhand-
schoenen, laar-zen, hark, schep en 
gieter werd gestart. Initiatiefnemer 
Nico had de zaken goed voorbereid.  

Aan het werk 
De eerste schop ging de grond in en 
vervolgens zakten de deelnemers 
door de knieën om in twee- of drie-
tallen de grond te bewerken. Er on- 
tstond een gezellige sfeer en gevoel 
van verbondenheid, zo heerlijk wroe-
tend in de grond met handen en 
voeten. Nadat het eerste deel bij het 
pleintje inmiddels twee mooie kersen-
bomen rijker werd, en ook de vaste 
planten zoals helleborus, Zeeuws 

knoopje en vlinderstruiken een plek 
hadden gekregen, was het tijd voor 
een rustmoment. Na deze ko�e-
pauze kwam het laatste deel aan de 
beurt, het groen aan weerszijden van 
het pad. In een eerder stadium was 
hier door de initiatiefnemer ook al 
veel voorwerk verricht: hij had prach-
tige houtril of takkenril gemaakt. 
Ook deze delen openbaar groen 
werden omgetoverd tot een prachtig 
palet aan planten die in de schaduw 
tot hun recht komen, zoals enkele 
varens, gebroken hartjes en Akelei. 
Daartussen door werden diverse 
bolletjes geplant en na het aanhar-
ken zijn ook hier wilde bloemen-
zaden ingestrooid. Ook regelmatig 
water geven in droge periodes is van 
belang.
In het najaar zullen er nog meer 
bollen hun weg vinden in dit deel 
openbaar groen, dat nu door de 
bewoners een gezamenlijk stuk 

verantwoordelijkheid is geworden. 
Een fantastisch initiatief dat wie weet 
ook anderen inspireert.

Samenwerken in de wijk maakt openbaar groen weer kleurrijk

Een impressie van deze gezamenlijke inspanningen van de bewoners uit deze buurt. 
Foto aangeleverd.

Vrienden Wandelbos zoekt 
nieuwe voorzitter 

Heemstede - De Vereniging 
Vrienden van Wandelbos Groe-
nendaal is met onmiddellijke 
ingang op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Ems Post moet helaas 
de hamer neerleggen na haar 
benoeming als raadslid. Beide 
functies zijn niet te verenigen. 
Bent u gebruiker van Groenen-
daal, vindt u Groenendaal belang-
rijk voor Heemstede en heeft u 
wat tijd voor het Wandelbos, bel 
met 06-23019049 of mail naar 
info@wandelbosgroenendaal.nl.

INGEZONDEN

Zoals in de Heemsteder te zien was onthulde wethouder Stam een 
bloeiend straatnamenbord. Dat zijn natuurlijk mooie initiatieven, zo’n 
groene strook met rode accenten in een volgebouwde omgeving. Helaas 
ging daar een ‘minder vriendelijke’ zaterdagochtend aan vooraf.
Even na negen uur werd de buurt opgeschrikt door het lawaai van een 
stevige grasmaaier. Het werd al snel duidelijk dat deze de gehele Blekers-
vaart af zou gaan. Ik heb een poging gedaan handhaving te bellen om de 
geluidsoverlast te melden. Zij namen niet op en ik werd in de wacht 
gezet. In de minuten die volgden werd de herrie zo erg dat bij ons de 
kwaadheid en frustratie snel toenam en we besloten 112 te bellen. Die 
namen wel op. Het was een schreeuwmonoloog van mijn kant waarin ik 
een poging deed van aangifte van ernstige geluidsoverlast, uitleg en 
locatie. Het maaien duurde een uur.
Op de foto is te zien dat al het snoeisel niet wordt opgeruimd en dat wij 
tegen een mini ravage aankijken.

Zelf ben ik even na tien uur gevlucht richting Haarlem maar andere 
bewoners hebben geprobeerd de wethouder aan te spreken over de 
ernstige overlast die even daarvoor plaatsvond. Zij wilde er niets van 
weten…

Wij wisten nergens van en ook niet dat er een wethouder zou komen. 
Nog vreemder wordt het als blijkt dat dit mede geïnitieerd werd door 
Stichting MeerGroen. En door medebuurtgenoten. En dan natuurlijk 
gemeente Heemstede. Maar een groot deel van de Vijfherenstraat wist 
nergens van. Het was vooral een bron van meer groen en gele ergernis.
Een dergelijk groen initiatief juicht natuurlijk iedereen toe. Dat maakt de 
brede asfaltweg met vrachtverkeer iets aangenamer.
Maar waarom met zoveel geweld? In het weekend. Wat wij onvoorstel-
baar vinden is dat de 
gemeente of niet op 
de hoogte was of 
simpelweg toestem-
ming heeft gegeven 
voor een dergelijke 
overlast in het 
weekend. Waarom 
niet op een doorde-
weekse dag en de 
buurt even inlichten?

Bob Wielaard

Blekersvaart in bloei(?)
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verwijderen voer- en vaartuig:
➜ polyester boot zonder vergunning, 

Leidsevaart ter hoogte van P.C. 
Boutenskade 7 op ligplaast PCB010. 
Haal vóór 28 juni 2022 de boot weg

➜ verwaarloosde personenauto, merk 
Seat, type Arosa, kleur zwart, met 
kenteken TB-RN-62, ter hoogte van Jan 
van den Bergstraat. Haal vóór 5 juni 
2022 het voertuig van de weg

Na deze data worden het voer- en 
vaartuig door de gemeente weggehaald. 
Als de gemeente het voertuig weghaalt, 
wordt hij maximaal 13 weken bewaard.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gevelwijzigingen winkel- en 

woonpanden, Binnenweg 183-185
➜ plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4
➜ plaatsen dakkapel, Dr. 

Schaepmanlaan 18
➜ interne constructie- en 

gevelwijzigingen, Van Merlenlaan 26
➜ oprichten nieuwe uitkijktoren 

Belvedère, wandelbos Groenendaal

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ realiseren kantoorruimte in 

garageloods, Camplaan 4
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning 

in 3 appartementen, Camplaan 4

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning 

in 3 appartementen, Camplaan 4 (3 
weken ter inzage, van 30 juni 2022 tot 
en met 20 juli 2022)

➜ realiseren kantoorruimte in 
garageloods, Camplaan 4 (3 weken ter 

inzage, van 30 juni 2022 tot en met 
20 juli 2022)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijzigen van bestemming �etsenstalling 

naar leslokaal en medewerkerskamer, 
Hageveld 15

➜ vergroten dakkapel, Spoorzichtlaan 24
➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 21
➜ plaatsen dakkapel, Valkenburgerplein 23

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen tuinoverkapping, 

Meijerslaan 15

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Meer informatie: heemstede.nl

Help ons mee met 
het verbeteren van 
heemstede.nl

We zijn bezig om onze website 
te verbeteren. We hebben 
onderzocht welke webpagina’s 
het vaakst zijn bezocht, of welke 

helemaal niet? Staat iets wel op de juiste 
plek? Met de resultaten hebben we een 
nieuwe indeling gemaakt die we graag 
aan u voorleggen. Dit noemen we een 
‘treetest’. U krijgt 12 taken te zien. Kies 
de plek die voor u logisch is (er is geen 
goed of fout). 
Doe de test voor 
8 juli. Ga hiervoor 
naar de website 
bit.ly/3y7FqoL of 
scan de QR-code 
met de camera van 
uw mobiel.



De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Insprekers 

kunnen zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

juli 2022, 10.00 uur
➜ Welstandsommissie

7 juli 2022, 19.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Benoeming lid raad van toezicht 

Stichting openbaar primair onderwijs 
Zuid-Kennemerland en goedkeuring 
statutenwijziging

• Vaststellen Jaarverslag 2021 en 
Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds 
Zuid-Kennemerland

• Jaarverslag en jaarrekening 2021 
Gemeenschappelijke Regeling Werk-
voorzieningsschap Zuid-
Kennemerland en ontwerpbegroting 
2023 Gemeenschappelijke Regeling 
Spaarne Werkt

• Verlenen borgstelling Atheneum 
College Hageveld

• Ontwerp Jaarverslag 2021 
Veiligheidsregio Kennemerland en 
Ontwerp Programmabegroting 2023-
2026 Veiligheidsregio Kennemerland

• Vaststellen jaarstukken 2021
• Ontwerpbegroting 2023 van de 

gemeenschappelijke regeling de Om-
gevingsdienst IJmond en de jaarreke-
ning en het jaarverslag 2021. Tevens 
een tweede begrotingswijziging 2022

• Meerjarenbegroting Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024

• Wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften in verband met de 
Wet open overheid

• Vaststellen Aanwijzingsbesluit Woo-
contactpersoon Heemstede 2022

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Meer kans op eenzaamheid deze zomer: 
een klein gebaar kan het verschil maken 

De helft van de alleenstaande 
65-plussers gaat deze 
zomer waarschijnlijk niet op 
vakantie. 4 op de 10 vinden 
de coronasituatie daarvoor 

nog te onzeker, blijkt uit een �itspeiling. 
Daarnaast verwacht een kwart van alle 
ondervraagde alleenstaande 65-plussers 
dat ze deze zomer minder bezoek krijgen 
dan andere zomers. Eenzaamheid ligt 
hierdoor op de loer, omdat naast sociale 
contacten ook veel dagactiviteiten in 
de zomer weg komen te vallen. Het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport start een zomercampagne met 

Gemeentelijke 
activiteiten

6 juli 2022, 11.00 - 12.00 uur
➜ In gesprek met de 

burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt 
inwoners, ondernemers en organisaties 
van Heemstede van harte uit voor 
een gesprek over onderwerpen die 
spelen in de gemeente. Aanmelden via 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl of 
(023) 548 58 51.

7 juli 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. Meer informatie op 
meerwaarde.nl. Locatie: Tuinzaal, 
raadhuis Heemstede.

de boodschap ‘Een klein gebaar kan het 
verschil maken’. Het is een oproep om 
in de vakantieperiode extra aandacht 
te geven aan ouderen die zich eenzaam 
voelen.

Jong hacktalent gezocht! 
Ben jij tussen de 12 en 25 
jaar en heb jij hacktalent? 
Daag jij jezelf graag uit met 

moeilijke IT opdrachten? Pluis jij graag 
broncodes uit op zoek naar informatie? 
Wil jij je talent op een positieve manier 
inzetten? Doe dan vóór 5 juli mee aan 
de re_BOOTCHALLENGE en test je skills. 

Doe mee!
Ga naar de website re-b00tcmp.nl of 
scan de QR-code en doe mee! Je maakt 
dan kans op exclusieve tickets voor re_
BOOTCMP op 9 juli in e-sportscampus 
H20 in Purmerend! Een speciaal event 
voor jongeren met interesse én skills op 
het gebied van IT. 

Ontwerpt u mee? 
Graag nodigen we u uit voor de ontwerpbijeenkomst 
voor Zonneparking Heemstede op 6 juli om 19.30 uur 
bij Plein1 (Julianaplein 1). 

Samen met omwonenden, ondernemers, verenigingen, 
ontwerpers en experts gaan we nadenken over het opwekken van 
zonne-energie op het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal. 
Denk mee over hoe we hier een �jne plek van gaan maken. 
Ga naar heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/zonneparking-heemstede om u 
aan te melden. Of scan de QR-code.

Bomen kappen doen we 
niet zomaar
Gemeente Heemstede kapt vanaf 4 juli 
38 elzen. De elzen staan verspreid door 
Heemstede en zijn aangetast met de 
zogenaamde Phytophthora alni. Deze 
besmettelijke schimmel veroorzaakt bij de 
elzen een dodelijke wortel- en kraagrot. 
Om te voorkomen dat de ziekte zich 
verder verspreid worden de bomen snel 
verwijderd. 

De elzen die gekapt worden zijn 
gekenmerkt met een oranje stip en staan 
onder andere in de Amer, Kadijk, PC 
Hooftkade, Beelenlaan, Crayenestersingel, 
V.d. Horstlaan, Manpadslaan, 
Leidsevaartweg, Jan P. Strijboslaan en 
Johan Rosenkrantzlaan.

Bomen herplanten
Komende winter beginnen we met het 
herplanten van nieuwe bomen van een 
andere soort op de huidige plekken. 
Als de plek ongeschikt blijkt door 
bijvoorbeeld teveel kabels en leidingen 
onder de grond, wordt er gezocht 
naar een alternatieve plek in de wijk of 
alternatief groen op die plek.

Benieuwd om welke bomen het gaat?
Kijk voor de o�ciële en complete 
bekendmaking op de website 
heemstede.nl/bekendmakingen.

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt
- Abonneer u op de e-mailservice 

van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen en 
kennisgevingen over door u 
geselecteerde onderwerpen.

- Download de app ‘Omgevingsalert 
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd 
te blijven over bekendmakingen in 
uw buurt. U ontvangt een melding 
op uw mobiel.

- Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.




