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Mooi Heemstede in de zomer
Heemstede - Ja, volop zomer is het wel: zo ook voor dit zomer-
koninkje, waar het nu het seizoen voor is.
Dit aardbeienplantje op de foto is ontstaan uit een aange-
waaid zaadje in een oude bloembak. En kijk wat ervan terecht-
komt na het geven van water. Vijf bloempjes waar je straks de
vruchten van kunt plukken.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Hoe lopen de hazen bij 
Formule 1 Zandvoort?
Heemstede - De Formule 1 wed-
strijd met supercoryfee Max Ver-
stappen is een gewild onderwerp 
van gesprek in Zuid-Kennemer-
land. Relativerend gaat het om 
anderhalf uur heel hard rijden 
door de duinen van Zandvoort. 
Met, bij mooi weer, een kwart mil-
joen bezoekers die maar één ding 
willen: Max moet winnen. Maar 
vierde is waarschijnlijker, alhoe-
wel, in de duinen weet je maar 
nooit hoe de hazen lopen. Hoe 
gaat dat mei 2020 uitpakken als 
al die mensen tegelijk naar Zand-
voort willen en veel bezoekers via 
Heemstede komen en gaan?

Woensdagavond gaven in de Bur-
gerzaal de wethouder van Zand-
voort, Ellen Verheij en direc-
teur van het Circuit, Robert van 
Overdijk, een toelichting over de 
stand van zaken en hoe de or-
ganisatie gemeentelijk en regi-
onaal geregeld is. Ellen Verheij
schetst het begin van de Formule 
1 naar Zandvoort met geruchten 
in 2015, een haalbaarheidsonder-
zoek in 2018-2019 en in maart 
2019 de start van het project on-
der regie van Zandvoort. 

Directeur van het circuit, Ro-
bert van Overdijk, wil er echt een 
duurzaam project van maken, er 
wordt niets buiten het circuit ge- 

of verbouwd, enkele vijvers gaan 
dicht, geen wegwerpplastic.
Er volgt een strategie bereikbaar-
heid Zandvoort. De verwachtin-
gen zijn dat 30% met de trein 
komt, 33% met de fi ets, 29% met 
de auto en 7% lopend. Op een 
drukke zomerse zondag komen 
100.000 mensen, bij de Formule 1 
race tussen de 200.000 en kwart 
miljoen. Een race die overigens 
anderhalf uur duurt, maar… het 
zijn de evenementen die trekken, 
zeg maar de kermis eromheen.

Het zijn de beleving van de trai-
ningen, de capriolen van Max Ver-
stappen in zijn Honda, de show 
en sfeer die ertoe doen. Die span-
ning alleen al, welke startposi-
tie haalt ie?  Zijn er nog revenuen 
voor Heemstede?
Robert van Overdijk verwacht dat 
er ruim €80 miljoen terugkomt in 
de regio voor de hotels, winkels, 
fi etsverhuurders en Airbnb. De 
regels hiervoor in Zandvoort zijn 
ietsje anders dan in Heemstede, 
maar men staat open voor sug-
gesties die u kunt richten aan:
formule1@zandvoort.nl.

Er zijn 250.000 tickets beschik-
baar voor de drie dagen dat het 
Formule 1 feest duurt.

Ton van den Brink

Links Robert van Overdijk, directeur circuit, rechts wethouder Ellen Verheij.

Heerlijke tuin aan het 
water met wijds uitzicht
Heemstede - Jacqueline Leroy stuurde foto’s van haar tuin aan de 
Cort v.d. Lindenlaan. Ze schrijft: “Onze heerlijke tuin ligt aan het
water met prachtige wijdse horizon. Er is altijd wel wat te doen, 
maar daarna is het genieten in één van de ‘zitjes’ met overal zicht 
op het water, de ganzen, de schapen etc.”

Heeft u ook een mooie tuin? Dan kunt u tot en met eind augus-
tus een overzichtsfoto of meerdere foto’s met close ups van uw 
tuin, balkon of terras met planten insturen voorzien van uw naam,
telefoonnummer, adres en waarom u uw tuin zo mooi vindt naar
redactie@heemsteder.nl.

De mooiste tuinen krijgen een prominente plaats in de Heem-
steder en dingen mee naar de hoofdprijs, een cadeaubon van Tuin-
centrum De Oosteinde ter waarde van maar liefst 100 euro.
Succes!

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

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

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

ZOMERKRANT

de Heemsteder

GEZOCHT VOOR DE WIJKEN: 
- Omgeving IJssellaan/Rijnlaan (240 kranten)
- Heemsteedse Dreef e.o. (325 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS

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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Lezing op Huis Leyduin 
over groen bij Bennebroek
Vogelenzang - Op zondag 7 juli 
vindt er van 10- 11.30 uur  in Huis 
Leyduin een lezing plaats over 
het groen bij Bennebroek.
Het Bennebroekbos is een res-
tant van de buitenplaats Huis te 
Bennebroek. Hier hebben rijke 
kooplieden en ambachtsheren 
hun stempel op het landschap 
gedrukt. Sierlijke waterpartijen 
en lanen zijn nog steeds goed 
zichtbaar. Ook veel kleinere ele-
menten uit de toenmalige ont-
werpen zijn nog steeds duidelijk 
zichtbaar. Is het u bijvoorbeeld 
wel eens opgevallen dat op het 
naastgelegen kerkje een pauw 
op de torenspits staat in plaats 
van een haan? Dat Adriaan Pauw 
hier lang de ambachtsheer is ge-
weest kan haast geen toeval zijn. 
Hij was de grondlegger van het 
Huis te Bennebroek en het Benne-
broekbos. De laatste ambachts-
vrouw was freule Willink die in 
1950 overleed. Met haar over-

lijden is er een einde gekomen 
aan de ambachtsheerlijkheid van 
Bennebroek. De jaren daarna zijn 
successievelijk de meeste ob-
jecten behorende bij de buiten-
plaats afgebroken zoals het huis, 
de oranjerie, het jagershuis en de 
Belvédère. Alleen het bijbehoren-
de bospark met de sierlijke vijvers 
is nog redelijk in de oorspronke-
lijke staat en wordt nu beheerd 
door Landschap Noord-Holland. 
De presentatie bestaat uit de vol-
gende onderwerpen: Het ont-
staan van de Ambachtsheerlijk-
heid Bennebroek, de geschiede-
nis van het Huis te Bennebroek 
en zijn bewoners, en het Benne-
broekbos, ontwikkelingen, inrich-
ting en toegepaste landschapsar-
chitectuur.

Parkeren op parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang. Reserveren 
via www.gaatumee.nl.

Foto: Francis Schennink

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 4 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 7 juli, 10u.
Eucharistieviering
m.m.v. In Between.

Pastoor J.J. van Peperstraten.
Koffi  e.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 7 juli, 10u.
dr. Anton Wessels (Amstelveen).

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 7 juli 2019
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk, 

m.m.v. de cantorij.

Crèche, Kinder Anders-dienst, 
Verhalenboom en

De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 7 juli om 10.00 uur
 

Ds. Dirk Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 7 juli 10.00 uur

Spreekster: Yvonne Elbers

Aanbidding: Rob.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 7 juli, 10u.

Voorganger prof. dr.
M. Smalbrugge (Haarlem).

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16
Heemstede

Zondag 7 juli, 10.30u.

Zr. R. Verheus-Nieuwstraten.

www.vdgh.nl

GEEN KRANT?    0251-674433

Station Heemstede-Aerdenhout
heeft als adres Zandvoortselaan 
153, een oneven nummer in de 
lijn van die kant van de Zand-
voortselaan. Aan de westkant 
eindigt de winkelnummering 
bij 155 (Rosa Rosa Bloemisten) 
en begin aan de oostkant met 

151 (zie artikel Heemsteder van 
17 oktober 2018). 
De toen-foto is uit de jaren 60 
en komt uit de beeldbank van 
het Utrechts Archief en toont 
het toenmalige kaartjesloket, 
dat nog lang dienst heeft ge-
daan.

In 1997 werden de loketten ge-
sloopt en kwam er een ‘Wiz-
zl-winkel’ met o.a. verkoop van 
een klein assortiment drank en 
voedselwaren (voor de snel-
le boodschap), maar ook voor 
treinkaartjes en reisinformatie. 
De winkel werd geopend op 
12 december 1997. In mei 2009 
werd de winkel omgedoopt in 
‘Kiosk’. Nadien zijn er wat kleine 
aanpassingen gedaan.
Sinds 2012 worden er geen pa-
pieren treinkaartjes meer ver-
kocht in de Kiosk, ook door het 
gebruik van de kaartautoma-
ten. Tevens voor reisadvies kunt 
u er niet meer terecht, want er 
wordt veel gebruik gemaakt 
van de NS-app op de mobiele 
telefoons. 
Meer over het station kunt u
teruglezen op de website
www.stationhad.nl van Gert 
Jan Stamer. 
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 1 juli 2019. 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

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (56)

Statushouders bouwen 
contacten op via de kerk
Heemstede - Tijdens de Open 
Doors kerkdienst in Nehemia 
(Koediefslaan 73) bleken een 
echtpaar uit Irak en een vrouw uit 
Eritrea goede contacten te heb-
ben opgebouwd dankzij de kerk-
leden. Ze waren, zo lieten zij we-
ten, ook dankbaar voor alle hulp 
die zij hier ontvingen, bijvoor-
beeld door vrijwilligers bij de 
taalsoos in Heemstede.

Bij Nehemia zijn ze er stellig in: “Je 
inzetten voor een ander is geven 

van jezelf, en je ontvangt er zeker 
ook iets terug. Contacten, gezel-
ligheid, een nieuwe familie.” 

Nieuwe contacten helpen sta-
tushouders beter te integreren,
blijkt ook uit onderstaande quo-
te uit de Nieuwsbrief (Nehemia):
“Er is hier zoveel zo anders dan 
in het land waar ik vandaan kom: 
het weer, het eten, maar vooral 
hoe de mensen met elkaar om-
gaan. Integreren kost tijd, veel 
tijd.”

Zandvoort - Voor veel men-
sen is het best lastig om een 
gezond gewicht te behouden. 
Soms is het een regelrechte 
strijd om af te vallen. Zo ook 
voor Tax. De lieve, al wat ou-
dere poes kwam echt veel te 
zwaar bij ons binnen. Net als bij 
mensen brengt dit allerlei ge-
zondheidsrisico’s met zich mee 
dus Tax moest afvallen. Een kat 
laten afvallen is vaak lastiger 
dan bij een hond. Bij een hond 
is het meestal voldoende iets 
minder te voeren en langer te 
wandelen. Maar katten staan 
erom bekend dat ze het liefst 
de hele dag liggen te dutten. 
En als je een kat een halsbandje 
omdoet om een stukje te wan-
delen verzet ze echt geen stap 
meer! Dus nu krijgt Tax haar 
kleine beetje brokjes in een 
voertoestel waarbij ze meer 
moeite moet doen om het eten 
te bemachtigen. Ook spelen we 

veel met Tax om haar in bewe-
ging te krijgen. Gelukkig heeft 
dit alles wel resultaat want in-
middels is ze al 300 gram afge-
vallen!
Omdat Tax niet meer de jong-
ste is heeft ze last van artrose 
waarvoor ze speciaal voer en 
medicatie krijgt. Soms is Tax 
niet helemaal zindelijk dus ook 
dat is iets om rekening mee te 
houden. In haar nieuwe huis wil 
ze graag naar buiten kunnen in 
een tuin waar niet te veel an-
dere katten komen. Tax is een 
echte knuff elkat die graag bij je 
op schoot komt liggen. Oudere 
kinderen vindt ze best heel ge-
zellig om zich heen.
 
Wil jij Tax helpen een gezond 
gewicht te behalen en te be-
houden en durf je de uitdaging 
aan deze geweldige dame een 
fi jn thuis te geven? Kom dan 
eens langs in de opvang!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Onderdak gezocht voor Tax

Frankrijk blijft toch een uiteen-
lopend land. Enerzijds prach-
tig natuur- en cultuurgoed, een 
mooie taal en een bijzondere 
keuken, anderzijds kijk je weer 
op van bepaalde Franse op-
merklijkheden, oftewel ‘colum-
nités’. Tanken doe je uiteraard 
als ‘zunige Hollandais’ bij de
hypermarché, als je het voor-
deligst uit wil zijn. Zo ook in 
Menton met een bizarre aan-
bieding aan de pomp. Verrek: 
gele hesjes, ‘en promotion’ voor 
een meeneemprijs! Zo’n koop-
je kun je toch niet laten liggen? 
Doe maar een dozijn, dan kun-
nen we protesteren met de 
ganse familie. Natuurlijk door-
deweeks en niet in het week-
end, want dan zijn we vrij: ‘en 
congé’. Dat durf je toch nu niet 
meer aan trekken als je met 
pech langs ‘l’autoroute’ staat, 
zonder dat je een knuppel in 
je nek krijgt van de Franse gen-
darmes? 

Enfi n, vol verbazing rijd je ver-
der. Even de benen strekken 
op een parkeerplaats aan de 
snelweg, voorbij Lyon, waar je 
gedwee oprijdt. Het was een 
beetje rommelig, met enkele 
opstoppingen door het vakan-
tieverkeer. Twee auto’s voor je 
rijdt dan met een rotgang een 
auto met een Duits kenteken 
uit een parkeervak naar achte-
ren met een fi etsendrager op 
de bumper. En ja hoor, je kunt 
erop wachten: deze knalt on-
eerbiedig tegen een maagde-
lijke witte Fiat 500, die net wil 
passeren. Opgemaakte balans: 
fi etsendrager met fi etsen op 
de weg, Fiat 500 niet maag-
delijk wit meer vol deuken en 
een woedende Fransman, die 
luid protesteert in alle toon-
aarden. Daar was geen woord 
Frans bij…oh pardon. Hij hoeft 
daarvoor geen geel hesje meer 
aan te trekken. De bestuurster 
van de Duitse auto stapt ook 
uit, geschrokken en beteuterd. 
Doordat de fi etsendrager er

afgereden is, is het Duitse ken-
teken duidelijk zichtbaar, dat 
altijd met de letters van een 
stad of regio begint. Met ge-
fronste wenkbrauwen lees ik 
TUT met nog wat cijfers op de 
kentekenplaat, de streekcode
voor het Duitse Tuttlingen.
Tut Hola. Dat had iedereen dus 
kunnen zien aankomen: het 
staat nota bene aangegeven 
op de nummerplaat.

Bart Jonker

COLUMNITÉS

Tut Hola
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Feestelijke opening AJL Atelier
Heemstede - Het voormalige 
dagcentrum voor ouderen aan 
de Lieven de Keylaan heeft een 
nieuwe bestemming. Het pand 
uit 1926, ooit de ‘Christelijke Kleu-
terschool ’t Kleuterhuis’ geeft 
sinds kort onderdak aan het ate-
lier van kunstenares Alisa Lim A 
Po. Donderdag 27 juni was de of-
fi ciële opening voor genodigden.                                
Alisa Lim A Po (Amsterdam,1975) 
is autonoom kunstenaar. Het was 
niet de richting die ze aanvanke-
lijk koos, ondanks haar afgeron-
de opleiding aan de kunstacade-
mie in Den Bosch. Ze had twin-
tig jaar nodig - na een carrière in 
het reclamevakgebied – om haar 
passie te volgen en vol te gaan 
voor het creëren van kunst. (“Ik 
had eerst wat meer bagage no-
dig en nu is die rugzak meer ge-
vuld.”). Ze huurde een atelier in 
een kantoorpand in Schiphol-Rijk 
en maakte al snel naam in bin-
nen-en buitenland. 

Kleurrijk handschrift
Het werk van Lim A Po kenmerkt 
zich door een geheel eigen sig-
natuur van uitdagende, helde-
re kleuren, expressief en onbe-
grensd. De kunstwerken karak-
teriseren zich door een grote ge-

laagdheid, een grove textuur, vol-
vlakken en etherische overgan-
gen. Ze maakt gebruik van ver-
schillende materialen en nieuwe 
technieken en varieert zowel met 
de grootte als de ondergrond van 
haar werk. Voor ieder stuk kiest ze 
steeds het materiaal en het for-
maat die haar boodschap op dat 
moment het beste tot uitdruk-
king brengen. Voor de serie ‘Ele-
ments’ werkt ze met acryl op di-
verse materialen, zoals linnen, pa-

pier, aluminium en messing. Met 
‘Elements’ brengt de kunstena-
res haar meest persoonlijke ge-
voelens tot uitdrukking, een pro-
ces dat zowel complex als zeer ar-
beidsintensief is. 

Op zoek naar meer ruimte
In haar zoektocht naar een gro-
ter atelier stuitte Lim A Po bij toe-
val op het voormalige school-
tje in Heemstede (“Ik moest wel 
eerst door de ballotage heen”). 
De ligging, midden in de ge-
meente en voorzien van een rus-
tige binnentuin vol zingende me-
rels heeft ze inmiddels omarmd, 
vertelt ze:  “Ik was op slag ver-
liefd en de ruimte is fantastisch. 
Dit nieuwe atelier van maar liefst 
300m2 is echt een plek die al-
le benodigdheden biedt om vol 
vertrouwen de toekomst in te 
gaan.” Op de agenda staan eerst 
onder meer haar inmiddels 5e 
deelname aan Masters of LXRY en 
een solo-expositie in Hamburg.                                                                                               
Zoals ze bij de opening verklaar-
de: “Na periodes van persoon-
lijk verlies, beleef ik nu grote 
momenten van geluk. Die wil ik 
graag met jullie delen door mijn 
werk. De enige beperking is tijd, 
de dagen zijn te kort, de klokt tikt 
te snel. Mijn hoofd staat nooit stil, 
de ideeën borrelen continue op 
en mijn ambities gaan steeds ver-
der.”                                       

Heemstede heeft er een kunste-
naar van formaat bij die nu ook 
een atelier bezit van internationa-
le allure.
Contact en informatie: Alisa Lim A 
Po, tel. 06-52586897. Bezoek aan 
het atelier op afspraak.
Website: www.ajlimapo.nl.

Mirjam Goossens

Heemstede - Geïnteresseerden 
uit Heemstede en omgeving kun-
nen op iedere tweede dinsdag 
voor informatie en advies over 
uitvaarten en wat daarbij komt 
kijken, terecht op het inloop-
spreekuur van Dunweg Uitvaart-
zorg in Het Oude Slot in Heemste-
de. Dit spreekuur vindt plaats van 
10 tot 11 uur aan de Ringvaart 11 
in Heemstede. 

Dunweg Uitvaartzorg wil graag 
haar kennis en expertise over uit-
vaarten met u delen. Want vroeg 
of laat krijgt iedereen ermee te 
maken. 

Een vrijblijvend inloopspreekuur 
biedt u een laagdrempelige mo-
gelijkheid om kennis met Dun-
weg en Het Oude Slot te maken. 
Zo kunt u een kijkje nemen in Het 
Oude Slot met de Theeschenke-
rij of de mooie tuin bewonderen. 
En u laten informeren over de di-
verse mogelijkheden van een uit-
vaart door een van onze mede-
werkers. 

De maatschappij om ons heen 
verandert. In toenemende mate 
zien we dat mensen niemand om 
zich heen hebben om de uitvaart 
te regelen. Of dat er sprake is van 
een samengesteld gezin, waar de 
onderlinge samenwerking niet al-
tijd optimaal is. Wat is dan pretti-

Inloopspreekuur Dunweg Uitvaartzorg
ger dan om alles zelf te hebben 
geregeld? Kom naar het inloop-
spreekuur voor meer informatie. 
U bent welkom. Een afspraak ma-
ken is niet nodig. 

Het Oude Slot te Heemstede 
leent zich uitstekend voor de ont-
vangst van gasten na een uit-
vaart. Een mooie afscheidscere-
monie op een rustige en sfeer-
volle locatie, steun geven en con-
doleren in een mooie omgeving, 
waar aandacht is voor elkaar.

Dunweg Uitvaartzorg denkt 
graag met u mee over een mooi 
afscheid en inventariseren uw 
wensen. Neem vandaag nog kos-
teloos en vrijblijvend contact op 

met Dunweg voor meer informa-
tie op tel.: 023 – 5633544 of via
info@dunweg.nl. 

Foto’s aangeleverd door Dunweg Uitvaartzorg

Plantjes & Meer van Stichting De Leefwinkel
Heemstede - Op 25 mei open-
de op Binnenweg 151 in Heem-
stede de winkel Plantjes & meer 
van Stichting De Leefwinkel. Eige-
nares Wendy Zwart heeft onge-
veer 30 jaar gewerkt in de zorg en 
heeft door persoonlijke omstan-
digheden het roer omgegooid. 
Zorgen voor mensen wilde ze wel 
blijven doen maar tegelijk wilde 
ze ook andere dingen gaan doen, 
een combinatie vinden van hob-
by’s en passies. 

De eerste insteek was leuke acti-
viteiten organiseren waarbij men-
sen de mogelijkheid geboden 
wordt anderen te ontmoeten en 
een fi jne tijdsbesteding te vinden
Dat daar behoefte aan is, was 
haar duidelijk geworden vanuit 
haar werk in de zorg. Daar is na-
tuurlijk geld voor nodig, het ver-
kopen van planten was dus een 
automatisch gevolg. Want dat is 
waar Wendy met liefde graag el-
ke dag mee bezig is. 

De stichting kreeg dus een win-
kel met inmiddels een eigen han-
delsnaam. Plantjes & Meer voor 
de verkoop en vanuit Stichting de 
Leefwinkel de organisatie van al-
lerlei activiteiten en evenemen-
ten, de nieuwsbrieven en de ach-
tergrondinformatie.  
‘Ontmoeting en Verbinding, door 

Beleving en Samen Delen’: hoe 
leuk is dat? 
U bent van harte welkom in de 
winkel van woensdag tot en met 
zaterdag van 10 – 17 uur. Wist u 

trouwens dat er gratis bezorgd 
wordt in Heemstede en directe 
omgeving?
Meer informatie op:
www.stichtingdeleefwinkel.nl.

Ik verbaas me over de protestactie van het WCH. Het WCH 
heeft een goede campagne gestart voor het milieubewust 
ondernemerschap. Men is daar heel goed mee bezig ge-
weest. Menig omringde gemeenten kunnen hier nog iets 
van leren.

Maar dan wil het WCH ineens dit loslaten en zoveel moge-
lijk auto’s op de Raadhuisstraat en Binnenweg laten rijden 
en parkeren. Menig gemeente is juist bezig in het kader van
milieu en luchtvervuiling, om auto’s zoveel mogelijk uit 
het centrum te weren. En waarom dan in Heemstede niet? 
Er stopt een bus dichtbij het centrum, men kan op de fi ets
komen (we zijn qua oppervlakte maar een dorp).

Waarom zet het WCH zich niet in voor bijvoorbeeld een fi et-
senstalling op de Binnenweg? Mensen die komen winkelen 
in Heemstede, komen gericht voor de kwaliteit en persoonlij-
ke aandacht van de winkeliers. Daar moet het accent liggen, 
en niet op het feit, dat je met je auto voor de deur kan par-
keren. Dat is namelijk ook milieubewust ondernemerschap.

P. Havinga, Heemstede

LEZERSPOST

Reactie op actie verhoging 
parkeertarief WCH

Het Manpadslaangebied houdt de gemoederen al 15 jaar be-
zig. Er is brede consensus dat hier natuur en recreatie moet 
komen, maar de overlevering wil dat dit ‘onbetaalbaar’ is. En 
dat woningen gebouwd moeten worden om een groene in-
richting mogelijk te maken. 

Omdat alle fi nanciële onderbouwingen zorgvuldig geheim 
zijn, is het lastig om hierover een goede discussie te voeren. 
In de raadszaal is ooit gemeld dat het om miljoenen met ‘dub-
bele cijfers’ zou gaan. Ons plan voor het Natuurpark Manpad-
slaan is vanwege deze mythe nooit serieus genomen door de 
gemeenteraad. Reden voor ons om zelf een doorrekening te 
maken, waarbij we hulp van experts hebben ingeschakeld. 
Wij hebben berekend dat een groen Manspadslaange-
bied zonder bebouwing ongeveer 2,8 miljoen euro kost. De 
grootste kostenposten zijn verwerving van de gronden (bijv. 
door Landschap Noord-Holland) en waardedaling van de 
grond. Die grond heeft nu een agrarische bestemming. Om-
dat natuurgrond minder waard is moet de eigenaar voor die 
waardevermindering gecompenseerd worden. De verwer-
ving kost circa 1 miljoen euro, de waardecompensatie 0,8 
miljoen. De overige 1 miljoen zijn we kwijt aan sloop van de 
kassen en herinrichting van het gebied.

Voor een groot deel van deze kosten is dekking mogelijk. De 
provincie wil meebetalen aan een ecologische verbindings-
zone door het gebied. Landschap Noord-Holland heeft mid-
delen beschikbaar voor verwerving. Om dit geld los te krij-
gen is wel een bijdrage van de gemeente nodig. Dat zou een 
bedrag kunnen zijn van 1 miljoen euro, evenveel als de ge-
meente heeft uitgetrokken voor een bewonersinitiatief bij 
de haven. 

Van belang is dat de gemeente een besluit neemt dat het 
Manpadslaangebied groen blijft, zonder enige woning-
bouw. Anders zullen door onderhandeling met de project-
ontwikkelaars altijd meer woningen gebouwd worden dan 
gewenst. Wij willen graag in gesprek met de gemeente over 
ons voorstel.

Leon de Laat, 
namens Stichting Manpadslaangebied, Heemstede

LEZERSPOST

Manpadslaangebied:
Groen en betaalbaar

Busexcursie 
Middelburg
Heemstede - Op dinsdag 6 au-
gustus vindt een busexcur-
sie naar Middelburg plaats, met 
stadswandeling, lezing en bezoek 
aan het Zeeuws Museum. Opge-
ven uiterlijk 16 juli.
Verzamelen om 8 uur bij de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. Na 
een comfortabele busreis start de 
dag met koffi  e en gebak op een 
prachtige locatie: De bus brengt 
ons 20.30 uur weer naar huis.

Kosten: € 92,25 met MJK, € 99,75 
zonder MJK, incl.vervoer, koffi  e 
met gebak, stadswandeling/gids, 
lunch, lezing, entree museum, 
rondvaart, 3-gangen verrassings-
diner met aperitief. Aanmelden 
kan telefonisch via 023-548 38 28 
of op www.wijheemstede.nl of bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. U ontvangt 
een bewijs van betaling. Om mee 
te gaan met deze excursie moet u 
wel goed ter been zijn.Zeeuws museum Middelburg.
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Tentoonstelling Panorama Tulipland 3.0
Lisse - Het Museum de Zwar-
te Tulp aan de Heereweg 219 in 
Lisse, wil in 2020 verhuizen naar 
een nieuwe locatie. Tegelijk ver-
andert de naam in Holland Tulip 
Museum. Holland Tulip Museum 
heeft de ambitie om op de nieu-
we locatie uit te groeien tot een 
internationaal museum over al-
le facetten van de bolbloem. Wie 
meer wil weten over het nieuwe 
museum kan de komende maan-
den terecht bij de tentoonstelling 
in Lisse, waar de uitgezette lijnen 
met unieke objecten en kunst 
zichtbaar gemaakt worden. Bruik-
lenen zijn er van bekende musea 
zoals Singer Laren.

Bij de tentoonstelling ‘Panorama 
Tulipland 3.0’, te zien t/m 27 ok-
tober 2019, worden verschillende 
bouwstenen getoond die richting 
gaan geven aan het nieuwe mu-
seum. Deze lopen dwars door de 
geschiedenis heen. Van letterlij-
ke bouwstenen van Jan Six II van 
Hillegom tot aan de eerste ver-
sie van het beroemde Panorama 

van Leo van den Ende. Dit eerste 
unieke panorama werd door de 
kunstenaar in vier maanden ge-
schilderd en diende als voorstu-

die voor het latere bekende Pa-
norama Tulipland. 
Meer informatie op:
www.museumdezwartetulp.nl.

Sluitstuk van een stenen brug met links het wapen van Jan Six II van
Hillegom (eerste helft 18de eeuw). (Foto aangeleverd door Museum de 
Zwarte Tulp).

Bassist Eric Timmermans 
overleden

Zandvoort - Maandag 24 juni is Eric Timmermans overleden. 
Eric was een bevlogen bassist en  initiator en programmeur van 
Jazz in Zandvoort. 

Zo’n 17 jaar geleden heeft hij het initiatief genomen om op 
de zondagmiddagen één keer per maand een jazzconcert te
organiseren.
De eerste concerten vonden plaats in het Wapen van Kennemer-
land in Haarlem en enige jaren later zijn de concerten verhuisd 
naar theater de Krocht in Zandvoort, waar de concerten met
succes zijn voortgezet, een groot aantal jazz- musici, jong ta-
lent en gevestigde namen hebben hier met enorm veel plezier
gespeeld voor een enthousiast publiek. 

De stichting Jazz in Zandvoort is uit een gezamenlijk initiatief 
met Eric ontstaan om zijn idee, kwaliteit van concerten, te be-
stendigen voor een lange periode. 

Daarnaast speelde Eric in twee Symfonieorkesten. De liefde voor 
muziek was bij Eric niet beperkt tot Jazz. De Jazzconcerten op
de zondagmiddagen in Zandvoort worden voortgezet in zijn 
geest.

Haarlem - Vrijdagavond 5 juli or-
ganiseert De Blauwe Kom het 
Zandbaktheater in het Molen-
park in Haarlem. Vertellers, mu-
zikanten en zangers treden voor 
u op. Neem een drankje, knab-
beltje en een kussentje mee. Een 
lichtje maakt het extra sfeervol. 
van 20.30 tot 21.30 uur. Na afl oop 
gaat de hoed rond voor een vrij-
willige bijdrage. Meer informatie 
op: www.deblauwekom.nl. Foto aangeleverd door de Blauwe Kom

Optredens in 
Zandbaktheater

Historische fi lm over 
Bloemendaal op Youtube
Bloemendaal - Nadat de histo-
rische fi lm Het wonder van Bloe-
mendaal eerst nog exclusief bij 
verschillende projecten is inge-
zet, plaatste Welzijn Bloemendaal 
de fi lm vanaf vandaag op You-
tube. 
Bloemendaalse schoolkinderen, 
fi guranten, adviseurs, amateur-
toneelspelers en vele anderen 
werkten mee met dit initiatief van 
de welzijnsorganisatie. Zij had 
hiermee niet alleen een educatief 
doel, maar wilde ook de saamho-
righeid binnen de Bloemendaal-

se gemeenschap bevorderen. 
Met beperkt budget is er een fi lm 
tot stand gekomen over de stich-
ting van de Dorpskerk en de ver-
meende oneerlijkheid van de do-
minee in de 17e eeuw.
De fi lm wordt verder ingezet
tijdens geschiedenislessen op 
scholen met aansluitend een 
speurtocht in de Dorpskerk zelf, 
georganiseerd door de Vrien-
den van de Dorpskerk. De fi lm 
is te benaderen via de volgende 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=mtVgjwTvwMY.

Vlinderstichting organiseert vlindertelling
Heemstede - Het gaat slecht met 
de Nederlandse vlinders. Ook in 
Heemstede vinden ze nog maar 
weinig bloeiende bloemen. Ge-
lukkig hebben veel mensen bloe-
men in hun tuin. De Vlinderstich-
ting wil graag weten hoeveel vlin-
ders daar gebruik van maken en 
roept iedereen op tussen zater-
dag 6 juli en 28 juli mee te tellen 
in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op 
het milieu en de klimaatverande-
ring. Door vlinders te tellen, kun 
je dus meten hoe het met de na-
tuur in je omgeving gaat. De Vlin-
derstichting verzamelt al jaren-
lang gegevens over vlinders, zo-
dat ze beter beschermd kunnen 
worden. Iedereen die van vlin-
ders houdt kan tijdens de tuin-
vlindertelling dus bijdragen aan 
die kennis.

Iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen van vlinders in de tuin di-
rect doorgeven via de app Vlinder 
mee of de website http://www.
vlindermee.nl. Hulp nodig bij het 
herkennen van vlinders? Down-
load dan de handige vlinderher-

kenningskaart. Of gebruik de app 
Vlindermee om vlinders te her-
kennen.
Tuinen zijn belangrijk leefgebied 
voor vlinders. Wat moet je doen 
om vlinders naar je tuin te lok-
ken? Plant nectarrijke bloemen 

voor vlinders. Zorg voor voed-
selplanten voor rupsen. Gebruik 
geen gif.

Kijk voor alle informatie en meer 
tuintips op:
http://www.vlindermee.nl. 

Van links naar rechts bovenaan: 1. Kleine Vos. 2. Atalanta of Admiraal-
vlinder. 3. Nogmaals de Kleine Vos. 4. Gammauil. 5. Bont Zandoogje.
Onderste rij van links naar rechts: 6. Distelvlinder. 7. Koolwitje. 8. Dag-
pauwoog. (foto: Bart Jonker)

Geslaagd Zomerfeest KIMT
Heemstede - Zondag 30 juni 
stond bij Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
in het teken van de zomer. ‘Beleef 
de zomer’ was het thema en dat is 
goed gelukt. Veel belangstellen-
den kwamen hierop af en er was 
ook van alles te zien, te luisteren 
of te doen. Er werd door kinderen 
(Feline) voor kinderen voorgele-
zen, er werd muziek gemaakt, er 
werd tekenles gegeven, er werd 
een workshop fotografi e gege-
ven èn er kon ter plekke verse 
groente, fruit of bloemen geplukt 
worden. Leerlingen van College 
Hageveld bemanden een kraam 
waar fruit werd verkocht. Uiter-
aard was er ook aan de inwen-
dige mens gedacht; er was weer 
van alles te eten en te drinken.
De Vogelwerkgroep stond er met 
een kraam en er was een kraam 
van Floron waar informatie lag 
over plantenonderzoek. Veel vrij-
willigers waren aanwezig om al-
le bezoekers te informeren over 
KIMT en te assisteren met het 

oogsten van groente en fruit. Ge-
lukkig was de temperatuur pre-
cies goed: de zon scheen uitbun-
dig maar het was niet te warm.

Meer informatie op
www.kominmijntuin.com.

Kinderexcursie waterdiertjes bestuderen
Haarlem - Op zaterdag 6 juli or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een leerzame natuurex-
cursie voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar. bij de sloot van de Leendert 
Meeszstraat om daar verschillen-
de waterdiertjes te vangen en te 
bekijken. 
Om de diertjes te vangen worden 
schepnetten gebruikt Om ze uit 
te zoeken en te bekijken wordt er 
gebruik gemaakt van plastic bak-
ken, glazen potten en loeppotjes.
IVN neemt zelf een aantal mate-
rialen mee. Het advies is wel om 
zoveel mogelijk eigen spullen 
mee te nemen, in verband met 
een beperkte voorraad. Verder 
zijn een lichtgekleurd afwasteil-
tje, een theezee� e en een lepel 
ook handig om te gebruiken en is 
het het prettigst om in waterdicht 

schoeisel en kleding die bestand 
is tegen buiten te werken.

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 11 uur bij de sloot 

langs de Leendert Meeszstraat, 
Haarlem. De excursie duurt on-
geveer 1,5 uur. Meer informatie 
via Dik Vonk, tel. 023-5254140, 
of kijk op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Haarlem -  Op zondag 7 juli organiseert het 
IVN Zuid-Kennemerland een  bomenexcursie 
in Haarlem door de Haarlemmer Kweektuin. 
Er wordt naast informatie over de bomen ook 
over de historie van de prachtige tuin gespro-
ken. Deelname is gratis en vooraf aanmelden 
is niet nodig. De groep verzamelt om 14 uur 

bij de ingang van de Haarlemmer Kweektuin
(Kleverlaan 9, Haarlem). De excursie duurt
ongeveer 1,5 uur.
Meer informatie via Hennie Terpstra,
terpstra.hennie@gmail.com, Noes Bleker,
noes.bleker39@gmail.com of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Bomenexcursie door Haarlemmer Kweektuin

Heemstede -Ontmoet op vrijdag 
12 juli in de Bibliotheek Heem-
stede (Julianaplein 1) tijdens het 
Mamacafé op iedere tweede vrij-
dag in de maand andere (aan-
staande) vaders en moeders van 
jonge kinderen. Er is een profes-
sional aanwezig die je vragen kan 
beantwoorden. Vaak wordt er 
een thema in het zonnetje gezet. 
Loop gewoon binnen tussen 10 – 
11:30 uur. Aanmelden is niet no-
dig en neem je baby of peuter ge-
zellig mee. Het Mamacafé is gra-
tis en wordt georganiseerd in sa-
menwerking met het Centrum 
voor jeugd en gezin. 

Mamacafé in 
Bibliotheek

Foto aangeleverd door Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland.
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Jonge Heemsteedse schermsters vallen in de prijzen
Heemstede - ‘Holland Schermen’ 
is een schermvereniging met 2 lo-
caties, hier in Heemstede en de 
hoofdlocatie in Alkmaar. Tijdens 
Pinksteren vond het NJK plaats en 
het was een groot sportief feest.
Twee dagen lang was de sport-
hal de Meent omgetoverd in een 
schermpaleis.

Tijdens het Nederlandse Kampi-
oenschap voor de jeugd van 9 tot 
20 jaar kwamen ruim 340 spor-
ters naar Alkmaar. Uit Heemste-
de deden drie kinderen mee. Lot-
te Dammroff, Ava Emanuelle en 
Hugo Willemse. Lotte Dammroff 
was goed op dreef en deed 2 da-
gen mee op 2 verschillende wa-
pens, namelijk degen en floret. 

Op degen verloor ze de finale 
nipt met 9:10 en werd tweede. 
De volgende dag deed ze mee 
op floret en won de finale tegen 
een teamgenote uit Alkmaar met 
10:5. 

Ava Emanuelle werd in haar eigen 
leeftijdscategorie derde maar 
deed de volgende dag ook nog 
in een hogere leeftijdscategorie 
mee. Ook daar kon ze haar kun-
nen onder bewijs stellen, en werd 
derde. Hugo Willemse werd in 
een sterk deelnemersveld 11de.  
Hoofdtrainer Siroos Feizaskari 
was trots op de prestaties van zijn 
3 leerlingen. 

Afgelopen weekend was er het 
Randstad equipe-toernooi in 
Amsterdam. Hier streden de 
schermers in gemengde groep-
jes (jongens en meisjes) van 3 of 
4 tegen elkaar. Max Waarmedam 
en Hugo Willemse vormden sa-
men met een clubgenoot uit Alk-
maar een team en ze werden der-
de. Lotte was in een team met 
twee Alkmaarse schermers en 
werd eerste. 
 
Meer informatie op:
www.hollandschermen.nl.

Rollatorwandelen in Heemstede
Heemstede - Team Sportservice 
Heemstede-Zandvoort nodigt in 
samenwerking met WIJ Heem-
stede alle gebruikers van een rol-
lator uit om mee te lopen. Start- 
en eindpunt op woensdagoch-
tend is bij Plein1, Julianaplein 1 
in Heemstede, om 10.30 uur. Na 
30 minuten is de groep weer te-
rug bij Plein1, daar kan dan in de 
sociëteit nog gezellig met elkaar 
een kopje koffie worden gedron-
ken (op eigen kosten). De activi-
teit vindt plaats op 17, 24, 31 ju-
li en 7 augustus.

Het tempo en de afstand worden 
aangepast aan het niveau van de 
groep; door middel van het wan-
delen werken de deelnemers aan 
hun conditie en ervaren zij dat 
ze steeds een beetje langer kun-
nen lopen en/of makkelijker be-
wegen. Ook kan het zijn dat u 
net een rollator heeft en het best 
spannend vindt om daar mee de 
deur uit te gaan. Het rollatorwan-
delen kan u helpen om zich ze-
kerder op straat te voelen, waar-
door u ook makkelijker de deur 
uit gaat.

De begeleiding van de rollator-
wandeling is in handen van de 
buurtsportcoach van Team Sport-
service Heemstede-Zandvoort, 
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Lisette van Dee. Daarnaast loopt 
iemand van WIJ Heemstede mee. 
Naast het wandelen doet Lisette 
ook oefeningen zodat u zich nog 
beter kunt voortbewegen met 
uw rollator. Er zijn geen kosten 
voor deelnemen aan deze activi-
teit, deelname is op basis van ei-
gen risico.
Voor meer informatie ga naar 
www.teamsportservice.nl/heem-
stede-zandvoort. Voor vragen 
neem contact op met Liset-
te van Dee, Team Sportservice 
Heemstede-Zandvoort: 023 – 
2055509 of mail lvandee@team-
sportservice.nl. Ook is het mo-
gelijk om navraag te doen bij 
Katinka Verdonk, WIJ Heemstede: 
023 –5288510 of mail: katinka- 
verdonk@wijheemstede.nl. 

Afsluiting KikaRow-jaar 
bij de KRZV Het Spaarne
Heemstede - Het afgelopen jaar 
hebben allerlei activiteiten van 
de roei- en zeilvereniging Het 
Spaarne in het teken gestaan van 
de landelijke actie KiKaRow…een 
Rondje NL, waarmee geld opge-
haald is voor de Later-studie, on-
derzoek naar de late-effecten on-
der ruim 5.000  volwassenen die 
als kind kanker overleefd hebben.

In het Rondje NL roeit de speciale 
roeiboot ‘The Vin’ 14 weekenden 
1400 km langs zo’n 65 roeivereni-
gingen door heel Nederland, met 
als doel geld op te halen voor Het 
LATER-onderzoek van het Prin-
ses Maxima Centrum. The Vin is 
in april gestart met het Rondje NL 
en op 14 juli vindt het slot plaats 
in Utrecht. 
Heel bijzonder en nieuw is dat de 
boot mede bemand wordt door 
ex-kinderkanker patiënten, de 
survivors of hun familie en vrien-
den .
Meer informatie over het KiKa 
RoW Rondje NL  is te vinden op: 
www.kikarow.nl.

Zaterdag 13 juli om 13.30 uur 
sluit Het Spaarne de activiteiten 
voor het goede doel KikaRow af.  
Op die dag komt The Vin van-
uit ZVV Zaandam gevaren, be-
zoekt Het Spaarne in Heemste-
de en roeit dan door naar Amster-

dam.  Met Spaarne-roeiboten en 
sloepen van Spaarneleden wordt 
The Vin opgehaald bij de sluis in 
Spaarndam om vervolgens sa-
men te roeien en te  varen naar 
het clubgebouw aan het Maris-
plein 5 in Heemstede. 

Een jaar lang zijn er met de inzet 
en betrokkenheid van veel Spaar-
neleden allerlei activiteiten ge-
organiseerd, zoals onder ande-
re  de kunstmarkt Kunst voor Ki-
ka, Benefiet diners,  maandelijk-
se KiKaRoW-lezingen, een work-
shop Winterkransen, een  Bridge-
drive,  een roeiclinic voor het on-
derwijsteam van Nova -College, 
een Pubquiz voor een team van 
het Spaarne Gasthuis, een bene-
fietconcert door jeugdleden en 
opbrengsten van de deelnemers 
aan de Bollen- Roeitochten, en 
van de ijsverkoop en de ingele-
verde munten tijdens de Spaarne 
Lente Race.
Er is ruim € 15.000 opgehaald.  
Daar is het Spaarne meer dan 
trots op. 
Tijdens een feestelijke bijeen-
komst wordt op 13 juli de op-
brengst van alle KikaRow -Spaar-
ne-activiteiten van het afgelopen 
jaar aan geboden.  

Meer info op:
www.hetspaarne.nl.

Heemstede - Op maandag 1 ju-
li kwamen ruim 500 kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 naar het strand bij 
Langevelderslag in Noordwijk om 
te strijden tegen het opkomen-
de water tijdens de Battle of the 
Beach. Waterschappen Amstel, 
Gooi en Vecht en Rijnland heb-
ben voor het zesde jaar op rij de 
handen ineengeslagen om kinde-
ren uit hun regio meer bewust te 
maken van waterveiligheid. Ook 
de Voorwegschool uit Heemste-
de nam hieraan deel.

Met het veranderende klimaat is 
het steeds belangrijker om goed 
te  beschermen tegen het water. 
De zeespiegel stijgt, de bodem 
daalt en het water verzilt. Het re-
gent steeds vaker en harder en er 

Foto’s aangeleverd door Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Rijn-
land.

Voorwegschool bij Battle of the Beach

komen meer periodes van droog-
te. Water is ongrijpbaar en vindt 
altijd zijn weg. Verschillende wa-
terschappen, gemeenten en pro-
vincies hebben kinderen uitge-
nodigd op verschillende stran-
den in Nederland om dijken te 
bouwen. Degene die het langst 
stand houdt tegen het water wint 
de Battle of the Beach trofee.

De scholen die dit jaar meedoen 
aan de Battle of the Beach waren 
de Margrietschool uit Halfweg, 
De Kas uit Gouda, OCS uit Katwijk 

en de Voorwegschool uit Heem-
stede. Kinderen van deze scholen 
kregen voorafgaand aan het eve-
nement op het strand een gast-
les op school van een waterex-
pert van het waterschap. Zij ge-
ven uitleg over het werk van het 
waterschap en wat zij doen om 
ons land klimaatbestendig te 
houden.
Bij de Battle op het strand bren-
gen ze in de praktijk wat ze heb-
ben geleerd, bouwen hun eigen 
waterkering en gaan zelf de strijd 
aan met het water.

Geweldige seizoenafsluiting RCH
Heemstede - Het is inmiddels 
al een lange traditie: Het Jeugd-
weekend. Twee dagen lang sport-
plezier, spelletjes, quiz, inclu-
sief overnachting met je voetbal-
vrienden. Van zaterdag 29 juni tot 
en met zondag 30 juni kwamen 
65 kinderen naar RCH. De slaap-
plekken worden verdeeld en de 6 
teams worden ingedeeld.
Van 7 jaar tot 13 jaar, ze hebben 
er allemaal zin in. De vaste jeugd-
weekendbezoekers weten wat er 
komen gaat, de ‘nieuwe’ bezoe-

kers vinden het nog spannend, 
maar iedereen steunt en helpt 
elkaar en samen met een aantal 
volwassenen is het weer een feest 
geworden.
Belgisch voetbal is een vast on-
derdeel, daarnaast een parcour-
tje dribbelen, voetbalquiz, buik-
schuiven, Sportfeverdoelgaten-
spel en paaltjesvoetbal. Zomaar 
een paar leuke onderdelen. Za-
terdagmiddag werd het toch wat 
te heet onder de voetbalvoeten, 
waardoor het programma iets 

aangepast moest worden en er ’s 
middags al begonnen werd met 
het zaalvoetbal in de koele Groe-
nendaalhal. Ondertussen werd er 
ook gekeken naar de Nederland-
se Dames.
De zaterdag werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue. Op zon-
dag een koelere dag en kon er 
verder gegaan worden met Bel-
gisch voetbal, voetbalgolf en 
weer paaltjesvoetbal.
Al met al een fantastisch sport-
weekend bij RCH.

Foto: Harry Opheikens

Boekenkastjes 
in Heemstede: 
Minibieb
Heemstede - Naar aanlei-
ding van het Pluswijzerar-
tikel van 26 juni jl. over de 
boekenkastjes van Little 
Free Library, attendeerde H. 
Dielen uit Heemstede de re-
dactie op een soortgelijke 
variant in Nederland: Mini-
bieb. 
Sinds 1 juni 2015 bestaat 
zo’n Minibieb op Heem-
steeds grondgebied aan  de 
Lorentzlaan. Deze is 24/7 ge-
opend. Meer informatie op 
www.minibieb.nl. 

Creatieve 
middag met 
Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 4 en 
18 juli de creatieve middag met 
Gaby Godijk, in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 14-15.30 uur. Heeft u nog 
bruikbare spullen als knutselma-
teriaal over? Graag even van te-
voren bellen met de Molenwerf 
voor overleg welke materialen en 
wanneer deze gebracht kunnen 
worden. Tel: 023-5483831. 
De creatieve middag wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede 
en Ontmoetingscentrum Heem-
stroom.

Midzomer-
maaltijd met 
Indisch Buffet
Heemstede - Op donderdag 
18 juli wordt het seizoen af-
gesloten met een heerlij-
ke Midzomermaaltijd in de 
Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Omdat al veel 
bezoekers gevraagd heb-
ben of al bekend is wan-
neer de midzomermaaltijd 
zal zijn, hierbij alvast de aan-
kondiging.
Voor de Midzomermaaltijd 
kunt u aan tafel tussen 17.15 
en 18 uur.

De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waar-
voor u reserveert.

De maaltijd kost € 10,25. Re-
serveren hiervoor kan tot 
uiterlijk woensdag 17 juli 
11.00 uur. Vol=vol: om te-
leurstelling te voorkomen 
adviseren wij u om niet te 
lang te wachten met reser-
veren. Reserveren kan via: 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.
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4 juli
  Workshop E-book mee. Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 
1. Op do 11 juli in Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32). Gratis. Aanvang 9 u. 
Kaartje via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

4 t/m 6 juli
  Grote boekverkoop in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum. 
Bibliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32. Alleen pin. 
Meer informatie & openingstij-
den via: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

4 en 18 juli
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur.

11 juli
  Mediacafé, Bibliotheek Heem-
stede, van 13.30 -15.30 uur. 
Gratis.

18 juli
  Midzomermaaltijd met Indisch 
buffet. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aan tafel tussen 
17.15 en 18 uur. Kosten € 10,55.  
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk wo 17 juli tot 11 u., op: 
023- 5483828.

5 juli
  Mediaspreekuur, Bibliotheek 
Heemstede, Iedere vrijdag van  
14.00 -15.30 uur. Gratis.

  Peuterbieb, Bibliotheek Heem-
stede, van 10.30 - 11.15 uur. 
Gratis.

  Marten Janse presenteert nieu-
we dichtbundel. Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1, Haarlem. 
Aanvang 16 u. Toegang gratis.

  Optredens in Zandbaktheater. 
Zandbaktheater in het Molen-
park, Haarlem. Van 20.30-21.30 
u. Meer info op: www.deblau-
wekom.nl.

12 juli
  Mamacafé, Bibliotheek Heem-
stede, van 10.00 -11.30 uur. 
Gratis.

▲

6 juli
  Haarlems Klein Koor brengt 
je in ‘Sferen’. Remonstrantse 
Kerk, Prins Hendriklaan Haar-
lem. Aanvang 20 u. Met wer-
ken van Stravinsky, Brahms en 
Kurt Weill. Informatie en reser-
veren van kaarten www.haar-
lemskleinkoor.nl.

  Kinderexcursie waterdier-
tjes bestuderen. Leendert 
Meeszstraat, Haarlem. Aan-
vang 11 u. Meer info op: www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

31 augustus
  Heemstede Sportief: wat is 
jouw sport? Informatiekramen 
aan de Raadhuisstraat & Bin-
nenweg. Gratis toegang. Van 
10-17 u.

7 juli
  Bomenexcursie door Haar-
lemmer Kweektuin. Haarlem-
mer Kweektuin, Kleverlaan 9, 
Haarlem. Start: 14 u. Meer in-
fo op: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. 

14 juli
  Wandelexcursie op buiten-
plaats de Hartekamp. Heren-
weg 5, Heemstede. Start: 10 u. 
Meer informatie en aanmelden  
marryvdgeest@gmail.com, of 
op www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. 

16 juli
  Busexcursie naar kunstenaars-
dorp Ootmarsum. Verzame-
len om 7.45 uur bij de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden tot uiterlijk 25 juni: 
tel. via 023-548 38 28 of op 
www.wijheemstede.nl of bij de 
receptie van de Luifel. U ont-
vangt een bewijs van betaling. 
Voor de excursies moet u wel 
goed ter been zijn.

6 augustus
  Busexcursie Middelburg. Op-
geven uiterlijk 16 juli. Verza-
melen om 8 uur bij de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kos-
ten: € 92,25 met MJK, € 99,75 
zonder MJK. Aanmelden kan 
telefonisch via 023-5483828 of 
op www.wijheemstede.nl. Om 
mee te gaan met deze excursie 
moet u wel goed ter been zijn.

10 juli
  Taalsoos. Bibliotheek Heem-
stede. Iedere woensdag van 
10.00 - 11.30 u. Gratis toegang.

  De straatspeelavonden van 
18.30-20.30 uur aan het Wilhel-
minaplein. Door WIJ Heemste-
de en Plexat. Op deze avonden 
worden de betreffende straten 
vanaf 17 uur afgesloten voor 
verkeer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht.

17, 24, 31 juli en 7 augustus
  Rollatorwandelen in Heemste-
de. Start: Plein1, Julianaplein 
1 in Heemstede, om 10.30 u. 
Meer info op: www.teamsport-
service.nl/heemstede-zand-
voort.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 5 juli
  Expositie Raster Blaster in pro-
vinciehuis. Te bezichtigen van 
9 tot 17 u. in Paviljoen Welge-
legen, Dreef 3, Haarlem. Gratis 
toegang.

T/m 16 juli
  En Ander Licht in Haarlem-
se Kloostergangen. Haarlemse 
Stadhuis, Grote Markt 2, Haar-
lem. Op werkdagen v. 8-17 u. 
Vrije toegang. Meer info op 
www.kzod.nl.

T/m 2 augustus
  Studio Artistiek exposeert in 
Burgerzaal. Raadhuis Heem- 
stede, aan Raadhuisplein 1. 
Voor meer informatie mail:  
tonvanierschot@telfort.nl.

T/m 31 augustus
  Expositie Vera Bruggeman in 
Café Raecks. Café Raecks, Raaks 
1, in Haarlem. Vrije toegang. 
Meer info op www. verart.nl.

Tot 15 september
  Rembrandts Wereld in Tey-
lers Museum. Teylers Museum, 
Spaarne 16 in Haarlem. Meer 
informatie op: www.teylers- 
museum.nl.

Tot 24 september
  Expositie Haarlem Filmstad in 
Museum Haarlem. Groot Hei-
ligland 47, in Haarlem. Ope-
ningstijden: di t/m za van 11.-
17 uur/zo en ma 12-17 u. Zie 
ook www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september
  Expositie schilderijen Dick van 
Groen bij Sfeervol bijzonder / 
mooi. Jan Miense Molenaer-
plein 8, Heemstede.

29 juni t/m 27 oktober
  Tentoonstelling Panorama Tu-
lipland 3.0. Museum de Zwar-
te Tulp, de Heereweg 219, 
Lisse. Meer info op: www. 
museumdezwartetulp.nl.

Muziek en spel tussen de rhododendrons
Heemstede - Het gras is warm 
en er ligt heel veel speelgoed uit 
het busje van Plexat, het kinder- 
en jeugdwerk van WIJ Heemste-
de. Woensdagavond tegen half 
zeven loopt het Rhododendron-
plein in de bloemenbuurt vol 
kinderen die opgevangen wor-
den door de jeugdwerker en vrij-
willigers. Zij hebben bergen vol 
sport- en spelmateriaal mee: Al-
le soorten ballen die je maar kunt 
bedenken, rood en rond, geel en 
groot, kleurig en klein, tennis- en 
badmintonrackets, jongleerma-
teriaal, minidoeltjes, volleybal-
net, jeu de boules, tafeltennisbat-

jes, skateboards, frisbees, spring-
stokken en skelters. De kinderen 
kunnen ook steltlopen, hoepelen, 
elastieken, skippyballen, spring-
touwen, stoepkrijten en nog veel 
meer. De hele buurt doet mee. 
Helemaal gratis. Ouders mogen 
wel zelf op hun kinderen passen, 
maar verkeer is er niet want de 
straten zijn afgesloten. 
Als dan om half acht harmonie 
St. Michael begint met een Russi-
sche Mars dan leer je daar makke-
lijik op steltlopen. Zeker als papa 
achter je loopt. Touwtje springen 
op popmuziek. Pingpongen op 
de maat van de Sound of Music, 

dat leer je nooit, maar met dixie-
landnummers lukt alles. Harmo-
nie St. Michael heeft er zin in. Leu-
ke locatie, leuke mensen, mooie 
zomeravond, lekker lang licht en 
spelende kinderen die genieten. 
Gewoon leuk Heemstede. 

Er volgen nog speelavonden op 
woensdag 3 juli van 18.30-20.30 
uur aan het Jozef Israëlsplein, 
woensdag 10 juli van 18.30-20.30 
uur aan het Wilhelminaplein en 
op woensdag 17 juli van 19-20 
uur bij de Hartekamp.

Ton van den Brink

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

OP ZOEK NAAR 
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS
VANAF    BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!

 ZEER GOEDE VERDIENSTEN

VAKANTIEWERK?

13 JAAR

Rijbewijskeuringen in 
Wijkcentrum De Wereld
Haarlem - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 12 juli te-
recht bij Wijkcentrum De Wereld 
(Stichting Dock) aan de Laan van 
Berlijn 1 te Haarlem. De kosten 

bedragen € 35. Chauffeurs jonger 
dan 75 jaar met rijbewijs CDE be-
talen €55,-. Vooraf dient wel even 
een afspraak te worden gemaakt 
via 023-5436004. De volgende 
keuring is op dinsdag 20 augus-
tus.

Haarlem - In het begin van dit 
jaar had Pleunie Vink nog geen 
idee dat ze haar tachtigste ver-
jaardag, afgelopen mei, niet thuis 
in Hoofddorp zou vieren. Maar ze 
neemt het leven zoals het komt. 
Haar zoon reserveerde een tafel 
in een restaurant en alle kinde-
ren en kleinkinderen waren van 
de partij. Na afloop brachten ze 
Pleunie terug naar haar kamer op 
de derde etage van de JacobKli-
niek in Schalkwijk, waar ze reva-
lideert na een heupoperatie. On-
bedoeld is Pleunie vertrouwd ge-
raakt met het leven in een zorgin-
stelling – de boeken en puzzels 
horen inmiddels tot haar stan-
daard bagage. 

De JacobKliniek bevalt haar pri-
ma. Net als Schalkweide, het 
woonzorgcentrum waar ze de 
eerste zes weken na haar opera-
tie verbleef en dat ze ook nog niet 
kende. ‘Ik mocht van de artsen 
niet meteen fysiotherapie, maar 
mijn herstel afwachten in de Ja-
cobKliniek was voor de zorgver-
zekeraar te duur. Schalkweide en 
de JacobKliniek horen allebei bij 

stichting Sint Jacob, dus deze op-
lossing was superhandig.’ Pleunie 
is vooral te spreken over het ver-
plegend personeel. ‘Je hoeft maar 
iets te vragen en ze staan voor je 
klaar. Een beetje vriendelijkheid 
is zo belangrijk als je revalideert. 
Niet alleen van de medewerkers 
trouwens, ook van andere reva-
lidanten.’ Die spreekt Pleunie ie-
dere dinsdag tijdens de gezellige 
koffieochtend en dagelijks onder 
het eten. ‘Het restaurant is een fij-
ne plek om te ontbijten, te lun-
chen of gewoon even met je be-
zoek een kopje koffie te drinken. 
Daar ontstaan al snel groepjes 
van revalidanten die elkaar ken-
nen. ’s Avonds eten we samen in 
de gemeenschappelijke huiska-
mer.’ 

Overmorgen mag ze naar huis. 
Dat betekent nog één keer fy-
siotherapie en veel (en voorzich-
tig) met de rollator oefenen op 
de gang. De pijn in haar heup is 
helaas niet verdwenen. ‘Ach, een 
mens wordt oud en krijgt gebre-
ken. Maar ik word daar niet cha-
grijnig van, gelukkig. We hebben 

het hier toch hartstikke goed? Ik 
oefen het lopen elke dag, steeds 
een stukje verder, want straks wil 
ik gewoon weer zelf mijn bood-
schappen doen. De woning-
bouwvereniging komt handgre-
pen maken in mijn douche en toi-

let en een paar keer in de week 
krijg ik thuiszorg. Allemaal ge-
regeld door de JacobKliniek, in 
overleg met mij en mijn huisarts. 
Ik hoef me nergens zorgen over 
te maken. Dat is toch ideaal?’

Revalideren in de JacobKliniek

Regio - Op zaterdag 6 juli, tussen 11-16 uur, vindt er een zinde-
rend Zomerfestival plaats bij Tuincentrum De Oosteinde op de 
locaties aan de Zandlaan 22 in Hillegom en aan de Schipholweg 
1088 in Vijfhuizen.
Een heerlijke middag vol zomerse stands, groen en demonstraties 
die wordt opgeluisterd door live muziek. In de vestiging van Hille-
gom treden The Albert Mooneys op tussen 13.30-15.30 uur. In de 
vestiging Vijfhuizen wordt tussen 13.30-15.30 de muziek verzorgd 
door Duo Jazzam. Het belooft een gezellige en spectaculaire dag te 
worden. U bent van harte welkom.

Zinderend Zomerfestival bij 
Tuincentrum De Oosteinde

Foto’s: aangeleverd door Tuincentrum De Oosteinde
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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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne/ KikaRow

Hou er rekening mee dat u geen elektronische 
apparaten zoals mobiele telefoons, 
navigatiesystemen, tablets of muziekspelers 
mag vasthouden tijdens het fi etsen. 
Lees meer op www.rijksoverheid.nl/fi etsen

Digipanel: enquête over duurzaamheid
Meld u aan voor het digipanel en geef 
uw mening! Ruim 1000 Heemstedenaren 
gingen u al voor.

Als u zich nu aanmeldt, krijgt u vragen over uw 
ervaringen met duurzaamheid (t/m 12 juli).

Let op: het is mogelijk dat uw 
e-mailbeveiligingssysteem de 
toegezonden enquête ziet als ‘spam’. 
Check daarom uw postbus ‘Ongewenste 
e-mail’ voor de uitnodiging om deel te 
nemen aan de enquête!

Wat vindt u belangrijk, wat zijn uw ideeën?
Meld u aan voor ons digipanel 
www.heemstede.nl/digipanel
en ontvang maximaal drie keer
per jaar een enquête over
verschillende onderwerpen in
de gemeente.

Laat 
uw stem 
horen

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede

Ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca en 
terrassen Heemstede´ ligt ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca 
en terrassen Heemstede´ ligt tot en met 
woensdag 7 augustus 2019 ter inzage. 
In dit plan wordt onder andere bepaald 
waar er in de gemeente terrassen worden 
toegestaan.

Wat regelt het ontwerp-
bestemmingsplan?
In het ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca en 
terrassen Heemstede´ wordt geregeld, dat:
- de vestigingsmogelijkheden voor 

horecabedrijven in het centrumgebied van 
Heemstede (Raadhuisstraat-Binnenweg) 
worden versoepeld door het maximum 
aantal vestigingen te laten vervallen;

- terrassen bij horecabedrijven en 
ondersteunende horeca in winkels worden 
toegestaan in winkelgebieden, mits aan 
enkele randvoorwaarden wordt voldaan 
(bijvoorbeeld voldoende doorloopruimte, 
kwaliteitseisen ten aanzien van uitstraling, 
detaillering en materiaalkeuze van het 
terras(meubilair) en (hoogte) terrasafzetting).

 
Inloopbijeenkomst
Op 9 juli 2019 vanaf 9.30 uur houdt de 

gemeente een inloopbijeenkomst in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. Tijdens 
de avond worden de achtergronden en de 
verdere procedure rond het bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen Heemstede’ toegelicht. 
Uiteraard is er gelegenheid uw vragen over het 
plan te bespreken met de medewerkers van de 
gemeente.

Het ontwerp-bestemmingsplan 
inzien en reageren
Het plan en de bijbehorende stukken zijn 
digitaal te raadplegen via www.heemstede.nl 
(bij Bestemmingsplannen) en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de 
documenten ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis. U kunt tot en met 7 augustus 
2019 reageren door een zienswijze te sturen 
aan burgemeester en wethouders.

Vervolgtraject
De ingekomen zienswijzen worden betrokken 
bij de opstelling van het vast te stellen 
bestemmingsplan. Naar verwachting zal 
het defi nitieve plan in oktober 2019 aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd voor 
vaststelling.

Overlastspreekuur 
op 4 juli
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
4 juli tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 

Overlast van vogels? 
Geef geen eten!
Het team Handhaving heeft recent veel 
overlastmeldingen ontvangen over vogels 
in de buurt van de Jan van Goyenstraat. De 
oorzaak is vaak dat bewoners vogels worden 
voeren. Maar extra voer hebben ze niet nodig. 
Het is niet alleen ongezond, het trekt ook 
andere ongewenste diersoorten aan.
Bovendien nestelen kauwen, meeuwen en 
duiven zich dan graag in zo´n omgeving
Omdat eigenlijk alle vogels door wetgeving 
beschermd zijn, heeft de gemeente maar 
beperkte mogelijkheden om overlast van 
vogels eff ectief tegen te gaan. 

Wat kunt u zelf doen om overlast te 
verminderen
- Vogels niet voeren
- Afval in de afvalbak doen
- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: 

Bied uw afvalcontainer alleen met gesloten 
deksel aan op de vastgestelde inzameldag. 
Plaats geen losse afvalzak(ken) naast de 
container

- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: 
Plaats de zakken alleen op 
donderdagochtend aan de weg

(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl



Workshop E-books ‘mee’ op vakantie
Heemstede - Wil je graag e-
books lezen op je e-reader, ta-
blet of telefoon? Maar weet je 
niet goed hoe je de e-books 
van de Bibliotheek erop krijgt? 

Dan is deze gratis workshop iets 
voor jou. De workshop is don-
derdag 4 juli in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) en 
donderdag 11 juli in de Biblio-

Heemstedenaar Marten Janse 
presenteert nieuwe dichtbundel
Heemstede - Op  vrijdag 5 juli om 
16 uur presenteert Marten Janse 
z’n nieuwste bundel: ‘Als doden 
zo stil’. Concertpianiste Femke de 
Graaf met wie hij in 2017 het pro-
gramma ‘Onder deze huid’ deed, 
treedt op. En zijn broer, Erik Janse, 
freelancer bij het Nationale Oper-
akoor en veelvuldig vertolker van 
de Evangelist in de Bach-Passio-
nen, komt zingen.  Het program-
ma vindt plaats in de Clubzaal 
van Sociëteit Vereeniging, Zijl-
weg 1 in Haarlem. Toegang is gra-
tis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Na eerdere thema’s  als 
‘ik en de ander’ en ‘ontmoeten’, is 
‘aanraken’ het thema  in zijn nieu-
we bundel. In zijn beeldrijke taal-
gebruik ligt een dode vos naast 
de fontein, tekenen in wijn ge-
doopte vingers woorden op een 
rug, wordt het lichaam verkend 
en ontdekt en is schoonheid een 
programma op zestig graden. 
De poëzie oogt soms vormvast, 
maar schijn bedriegt. Hardop le-

zen, over de regeleinden heen, 
brengt de klankrijkheid tot leven 
en helpt om de beelden en asso-
ciaties te horen en de gelaagd-
heid te verstaan. Poëzie om blij-
vend te herlezen.
De presentatie wordt opgeluis-

terd met piano en zang van ro-
mantiek (Robert Schumann) tot 
folksongs (Benjamin Britten), van 
Amerikaans kunstlied op tekst 
van James Joyce (Samuel Barber) 
tot eenvoudige Italiaanse harten-
kreten (Paolo Tosti).

Heemstede - Op zondag 14 juli 
organiseert het IVN Zuid-Ken- 
nemerland een mooie wandelex-
cursie in de buitenplaats Harte-
kamp. 

Door de eeuwen heen heeft de 
Hartekamp verschillende be-
stemmingen gehad. De be-
roemdste is toch wel de aanwe-
zigheid van Carolus Linnaeus in 
de tuinen van Cli�ord. Linnaeus 
ordende de natuur op basis van 
uiterlijke kenmerken. Een hele 
grote wetenschappelijke ontwik-
keling. In het gebied staan dan 
ook prachtige bomen die met 
een doel zijn geplant. 

Vooraf aanmelden is gewenst.
Deelname is gratis. De groep ver-

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

zamelt om 10 uur voor het ge-
bouw van de Orangerie Harte-
kampgroep (Herenweg 5, Heem-
stede). De excursie duurt onge-
veer 2 uur.

Meer informatie en aanmelden 
via Marry van der Geest, e-mail-
adres marryvdgeest@gmail.com, 
of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

theek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). De workshop is 
alleen voor leden van de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland. Aan-
vang om 9:00 uur. Bestel je kaart-
je via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Wandelexcursie op buitenplaats de Hartekamp

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
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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
online 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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
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’.

Omgevingsvergunningen

Zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren
Met deze zomerse temperaturen is het 
natuurlijk heerlijk om een frisse duik te nemen. 
In de Heemsteedse wateren is dit helaas niet 
zonder risico. Het water heeft niet de juiste 
kwaliteit om in te zwemmen. Maar ook het 
springen in het water vanaf bruggen of het 
zwemmen in doorgaande wateren kan echt 

gevaarlijk zijn. Er kunnen grote betonblokken, 
oude opstaande paaltjes, puin en oude fietsen 
in het water liggen. 
Kijk op www.zwemwater.nl waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. 
Meer over het waterbeheer leest u op 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer

Uitschrijving 
Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 25 juni 2019 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

- M. Toure, geboren 19-04-1981, 
 Dr. J.R. Thorbeckelaan 45

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede via (023) 548 58 68.

Regeling rechtspositie 
burgemeester en 
wethouders 2019
Op 18 juni 2019 heeft het college de Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders 
2019 vastgesteld. Deze regeling is met 
terugwerken de kracht in werking getreden 
vanaf 1 januari 2019. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek. officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 8, het wijzigen van een 

winkelpui, wabonummer 424590, 
ontvangen 20 juni 2019

- Binnenweg 98-98A, nieuwbouw 3 
woningen en een winkel, wabonummer 
423352, ontvangen 18 juni 2019

- Binnenweg 132 + 138, intern verbouwen 
van 2 winkelpanden naar 1 winkelpand, 
wabonummer 421936, ontvangen 14 juni 
2019

- Binnenweg 196, het realiseren van een 
erker aan de voorzijde van de woning, 
wabonummer 423994, ontvangen 19 juni 
2019

- Leidsevaartweg 1, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 425131, 
ontvangen 20 juni 2019

- Maaslaan 2, het kappen van een berk, 
wabonummer 422074, ontvangen 16 juni 
2019

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 424364, 
ontvangen 18 juni 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bosboom Toussaintlaan 78B, het wijzigen 

van de bestemming bedrijf van de eerste 
verdieping naar wonen en verplaatsen van 
de trap naar de voorzijde van het pand 
met eigen opgang en het verlagen van de 
verdiepingsvloer, wabonummer 385486, 
verzonden 28 juni 2019

- Heemsteedse Dreef 24, het doorbreken 
van een muur ter plaatse van de keuken, 
wabonummer 421496, verzonden 24 juni 
2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820 verzonden 27 juni 
2019

- Maaslaan 28, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
337439, verzonden 27 juni 2019

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Ankerkade 1-61, de bouw van een steiger 

langs de Ankerkade, wabonummer 411620, 

ontvangen 22 mei 2019
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een 

dakterras op de uitbouw, wabonummer 
409485, ontvangen 17 mei 2019

- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van 
het woonhuis op de begane grond en 
de 1e verdieping wabonummer 407913, 
ontvangen 14 mei 2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een 

dakterras op de uitbouw, wabonummer 
409485, ontvangen 17 mei 2019

- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van 
het woonhuis op de begane grond en 
de 1e verdieping, wabonummer 407913, 
ontvangen 17 mei 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




