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Heemstede –  Een hernieuwde 
kennismaking tussen bewoners van 
woonzorgcentrum de Heemhaven en 
de mensen in de buurt was het doel 
van de tweede wandeldag op zater-
dag 2 juli. Na het succes van vorige 
zomer kregen organisatie en buren 
er weer zin in. 

Burgemeester Astrid Nienhuis gaf 
om half elf het startsein van het 
wandeluitstapje met vele verras-
singen, met de woorden: “Net als 
vorig jaar is het prachtige weer voor 
dit feestje van bewoners, staf, vrijwil-
ligers én buurtgenoten, onder het 
motto: wij wonen hier samen en 
samen gaan we er een mooie dag 
van maken.”  

Alvorens in groepjes op pad te gaan 
werd de warming-up op het grasveld 
van de Heemhaven ingeluid met een 
voor de bewoners herkenbare ever-
green ‘Que sera, sera’ van Doris Day. 
Wie wordt daar nou niet vrolijk van? 

Buren zetten hun talenten in 
Maar liefst elf buurtgenoten van het 
zorgcentrum hadden zich aange-
meld voor een gezellige en interes-
sante belevenis variërend van een 
presentatie over oud Heemstede tot 
een muzikaal optreden vanuit de 
eigen woonkamer. Aan de Mozart-
kade vertelde de boerin van Hoeve 
Nijverdal in haar kraampje over hun 
rund- en pluimveebedrijf dat al sinds 
1950 in handen is van de familie van 
der Hulst. Sinds tien jaar zijn er ook 
twee eierautomaten aanwezig op de 
nog enig overgebleven boerderij van 
Heemstede die aan de overzijde van 
het water ligt.
Er werden vragen beantwoord over 
de veestapel en nog even gesproken 
over de actualiteit. Ook deze boer-
derij moet namelijk 47% inkrimpen. 
Met een bekertje verse melk werd de 
wandeling voortgezet naar de vol-
gende activiteit.  

Minifestival in de tuin 
Bij terugkomst kregen de wandel-
groepen een warm welkom van de 
medewerkers van de Heemhaven 
waarna het tweede deel van de 
feestdag kon beginnen. Heerlijke 
hapjes en drankjes wisten hun weg 
snel te vinden, want wandelen maakt 
hongerig en dorstig. In de tuin waren 
verder een ijskraam en een suikers-
pinkraam neergezet en de vaste koks 
verzorgden een fantastisch bu�et. 
Creatievelingen konden zich uitleven 
met schilderen en een team van WIJ 
Heemstede organiseerde een leuk 
spel. De muzikale omlijsting was in 

handen van Peter en Anja, beter 
bekend als ‘The Dutch Vocals’, die de 
aanwezigen soepel aan het mee-
zingen kregen. 

Vrijwilligers en sponsoren 
Een evenement als dit kan alleen met 
inzet van heel veel vrijwilligers. Fami-
lieleden en buren die onvermoeid 
meehielpen met de organisatie, 

begeleiding en het opruimen na 
a�oop krijgen alle lof van de staf van 
de Heemhaven, net als de onmisbare 
sponsoren: VCN voor de catering, 
verhuurbedrijf Hangjas voor de leve-
ring van tafels, stoelen, servies en 
kraampjes, J.C. Ruigrok Stichting voor 
de �nanciële bijdrage, Vegro voor de 
rolstoelen en ten slotte de gemeente 
Heemstede. 

Volgens activiteitenbegeleidster 
Annemiek Jaspers heeft deze dag 
nog een extra meerwaarde: “Met 
deze wandeldag verlagen we hope-
lijk de drempel voor de buurt om ook 
op een ander moment eens langs te 
komen en een praatje te maken met 
de bewoners. Verbinding maken in 
de wijk was het uitgangspunt en dat 
is volgens iedereen goed gelukt.”

Bewoners van de Heemhaven en buurtgenoten 
ontmoeten elkaar tijdens een gezellige wandeldag

Ook burgemeester Astrid Nienhuis doet gezellig mee.

De bewoners van de Heemhaven genieten zichtbaar. 

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde 
boodschappentas van Albert 
Heijn.

De juiste oplossing is: ‘De natuur 
doet niets zonder doel’. Uit de 
loting van juiste oplossingen is 
Nelleke Laanen-Meulenbroeks 
de gelukkige winnaar geworden 
van de goedgevulde AH-bood-
schappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede.
De winnaar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Audicien aan huis
Remco Jonker, 
voor een gratis 
onafhankelijk advies, 
ook aan huis.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl

Onderdeel van 
Everybody Groep

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Hoewel de bouwtekening uit 1918 over Binnenweg 
51 en 53 gaat (Bouwen van een winkelhuis met 
bovenwoning en een timmerwinkel met bovenwo-
ning), staat Binnenweg 49 hier ook op ingetekend.  
Binnenweg 51 is in eerste instantie woonhuis en 
wel voor de familie Bartstra. In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 18 
november 1918 vraagt mevrouw Bartstra om een dagmeisje en J.S. Bartstra 
laat een artikel plaatsen in het Haarlems Dagblad van 24 september 1919, 
waarin hij als secretaris van de ‘Volksuniversiteit Haarlem’ uitleg geeft over 
te volgen cursussen. Opgeven voor cursussen kan ook via hem. 

Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 vermeldt aannemer/timmer-
man R. Jorritsma op Binnenweg 51, tevens voorzitter van de SDAP (HD 19 
juli 1923). In dit artikel wordt J. Mooy eveneens op Binnenweg 51 genoemd. 
Verder is J. Mooy (Mooij) voorzitter van de Algemene Woningbouwvereni-
ging en penningmeester van de centrale commissie voor arbeidersontwik-
keling Haarlem. 
Het adresboek van Haarlem vermeldt 1 januari 1926 timmerman J. Mooij als 
bewoner van Binnenweg 51. In een korte periode wonen ook nog andere 
bewoners op Binnenweg 51: handelsreiziger L. Th. Dobbe, assurantie- en 
woningbureau J.A. van Pel, zwemmeester C. v.d. Groen (adresboeken 
1929/1930) en monteur A.J. Stevenhagen (1931/1932), wed. P.C. Zijlmand-
Van Santen (1940), kleermaker J.A. van Es (1942). 
Op 10 juni 1932 adverteert de Eerste Heemsteedsche Courant met ‘Het 
mode atelier‘ op Binnenweg 51. In hetzelfde jaar wordt ook geadverteerd 
met de ‘Heemsteedse Modevakschool’ van mevr. Van Eijk. Kinderklasjes 
waren er ook, voor 30 cent per les. 
Zowel het atelier als de modevakschool adverteren veel in de krant: de één 
voor leerlingen/personeel, de ander cursisten en dat loopt door tot halver-

wege de jaren veertig. Het atelier wordt ook wel ‘Heemsteedsche Confectie 

Industrie’ genoemd. 
Tot eind jaren 60 woont/werkt de fam. Van Eijk op Binnenweg 51. Mevr. N. 
van Wijk-Spaargaren als directrice van de modevakschool, M. van Eijk als 
coupeur. 
In 1971 wordt nummer 49 omgebouwd tot horecagelegenheid (de Kastan-
jeboom), Binnenweg 51 is dan woonhuis, waar uitbater van de Kastanje-
boom Joop Seeder en Mw. T. Seeder-Schouten wonen. 
Sinds november 2016 is NewFysik op Binnenweg 49/51 gevestigd. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 3 juli 2022. De toen-foto is een frag-
ment van een ansichtkaart (1942) uit de verzameling van Vincent Martin en 
toont nummer 49 met daarachter nummer 51. 

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 (24)

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

FIRST CHURCH OF CHRIST
SCIENTIST

Raamsingel 46 Zw, Haarlem
Sunday service in English 11.00
Testimony meetings in English:
4th Wednesday of the month 8pm.
Bel 023 785 28 21 voor informatie 
over Christian Science en voor
details van diensten in het Neder-
lands.
www.christiansciencehaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 7 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh
Vrijdag 8 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 10 juli,10u.
Eucharistieviering m.m.v. Bavo-
koor. Voorgangers Pastoor Eric 
Fennis en Pastor Ans Dekker.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Elke dinsdag, 9u. Eucharistievie-
ring, pater Diego Pildain.
Woensdag 6 juli, 10u. Viering 
ouderen, seniorenpastoraat, pastor 
Rob Verhaegh.
11.30-12.30 uur uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding, pater Diego 
Pildain.

Zondag 10 juli, 10u. Eucharistie-
viering, pater Diego Pildain.
18.45 u. 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

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 10 juli, 10u.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 10 juli, 10u. Ds. J.J. van 
Oord (Theoloog/presentator).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkom-
roep 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 10 juli, 10u.
Peter de Jong.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 10 juli, 10u. Mevr. Greetje 
van der Harst, Haarlem.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.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.

Bennebroek - Landschap Noord-
Holland houdt zondag 17 juli een 
lezing in Huis Leyduin over de ge-
schiedenis van deze prachtige buiten-
plaats en zondag 24 juli kun je met 
eigen ogen, tijdens een wandeling 
met gids de bijzondere inrichting van 
dit bospark ervaren.

Bijzondere verhalen door Martin 
Bunnik (auteur uit Bennebroek)
Tijdens een lezing op zondag 17 juli 
hoor je bijzondere verhalen over het 
groen bij Bennebroek en waarom er 
een pauw op de torenspits van het 
kerkje naast het Bennebroekbos 
staat! Het Bennebroekbos is een 
restant van de buitenplaats Huis te 
Bennebroek. Hier hebben rijke koop-
lieden en ambachtsheren hun 
stempel op het landschap gedrukt. 
Sierlijke waterpartijen en lanen zijn 
nog steeds goed zichtbaar. 
De presentatie door Martin Bunnik 
bestaat uit de volgende onderwer-
pen:
• Het ontstaan van de Ambachtsheer-

lijkheid Bennebroek.
• De geschiedenis van het Huis te 

Bennebroek en zijn bewoners.
• Het Bennebroekbos. Ontwikke-

lingen, inrichting en toegepaste 
landschapsarchitectuur.

Wandeling met gids door het 
Bennebroekbos
De wandeling op zondag 24 juli start 
op het parkeerterrein van de tennis-
vereniging ten noorden van de NH-
kerk.
In 1653 werd Bennebroek een zelf-
standige ambachtsheerlijkheid en 
het Huis te Bennebroek is 300 jaar de 
woning geweest van de ambachts-
heren en -vrouwen van het dorp. De 
eerste ambachtsheer was Adriaan 
Pauw die tegenover zijn huis een 
kerk liet bouwen. Ook liet hij om zijn 

huis een bospark aanleggen dat 
tegenwoordig bekend is als het 
Bennebroekbos. We bezoeken de 
NH-kerk en de grafkelder van de 
familie Willink en Nutges, de laatste 
generatie ambachtsheren en 
vrouwen van Bennebroek. Daarna 
wandelen we via de Dageraad naar 
het Bennebroekbos. We lopen over 
de voormalige belvedère via de slin-
gerpaden van de romantische tuin, 
ontworpen door Zocher, naar de 
vijver en de plek waar ooit het huis 
van de ambachtsheren en -vrouwen 
van Bennebroek heeft gestaan.

Lezing: zondag 17 juli 2022 van 11:00 
tot 12:30 uur in Huis Leyduin 
Waar: Huis Leyduin / 7 minuten lopen 
van de parkeerplaats: Woestduinweg 
4, 2114 BG Vogelenzang.
Wandeling: zondag 24 juli 2022 van 
11.00 tot 12.30 uur.
Vertrekpunt: Parkeerterrein TV 
Bennebroek - Binnenweg 63 - 2121 
GW Bennebroek. De excursies zijn 
uiteraard ook los van elkaar te 
bezoeken. Zin om mee te gaan?
Nadere informatie en aanmelden op 
www.gaatumee.nl.

Wandeling door de geschiedenis 
van het Bennebroekbos

Monument in Bennebroek.
Foto: Johan Stuart.



AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autobedrijf Turenhout, uw auto in vertrouwde handen!

Raadhuisplein 7
023 52 91 125
info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

Uw vertrouwde 
adres voor 
onderhoud,
reparatie 
en occasions.

TE KOOP: WEGENS MALVERSATIES

JEEP RENEGADE MY 17
13.500 km, €35.650,- Tel. 06-27562009

Uw bouw- of verbouw wensen
op korte termijn realiseren?

Door een reorganisatie hebben wij een tijdelijke
personele overcapaciteit.

Heeft u interesse bel 06-55798727 of mail p.mes@quicknet.nl
en wij komen graag vrijblijvend bij u langs.
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Op zoek naar een goede
loodgieter/installatiebedrijf?

Bel of mail naar:

023-5286802 
info@vosse.nl

Erkend gas-, water-, cv installatiebedrijf. Ook voor zonneboilers, warmte-
pompen (subsidies in 2016). Tevens sanitair en kompleet geïnstalleerde 
badkamers. Pas 85 jaar jong en springlevend. Kijk op onze site: www.vosse.nl

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

 De kapsalon is vanaf
1 juli GESLOTEN

Valkenburgerlaan 85 • Heemstede
Tel. 023-547 38 25

Wij willen al onze klanten

bedanken
voor hun bezoek aan onze salon, 

en voor de lieve woorden,
aandacht en presentjes,

tijdens onze laatste dagen in de 
kapsalon.

* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Tel. 0251-674433
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en gewone 
�etsen. Tel. 06-14069852
Te koop:
Grote reistas met wielen en trekstang, 
skai, z.g.a.n. €5,-. Rugzak,oranje (op 
naar max), rugsteun, nw. €3,50. 
Tel. 023-5470507
Gevraagd:
Kunststof wasrek wat naar voren 
uitgeklapt kan worden voor over de 
trapleuning i.g.st. Tel. 023-5291005
Te koop:
Grote baal nwe vlasdekens voor 
natuurlijk isolatie materiaal i.g.st. 
€25,-. Tel. 023-5291005
Te koop:
Flexibele tuinslang 15 mtr €4,-. 
Tel. 023-8881754
Te koop:
Buitenboordmotor archimedes 3.9 
pk voor klein bootje/zeilboot €150,- 
(foto’s kan worden geapped). 
Tel. 06-27312006
Te koop:
Compl. tienerkamer, ontwerp TerStal: 
grote half-open kast, 2 hangkasten, 1 
open,1 met deur, buro, wit €35,-. 
Tel. 023-5470507
Gevraagd:
Gegalvaniseerde aanhanger. Tel. 
06-20893486
Gratis afhalen:
Stevige inklapbare buggy met brede 
banden + kap, merk Quinny (t/m 4 jr). 
Tel. 023-5475040
Te koop:
Zwarte reaxstoel met buisframe 
€10,-. Tel. 06-53590769

Te koop:
Kruissleutel €5,-, bomenzaag €2,-, 
Batavus kinder�ets axa slot fr 38 cm, 
gehhel nagezien €65,-, grashark €5,-, 
scho�ek €5,-, hark €5,-. 
Tel. 023-5271991

Gezocht:
Oud speelgoed o.a. trein, auto, 
stoommachine, motor, antiek blikken 
speelgoed. Ook hele verz. model-
auto, dinky, etc. 
Tel. 06-20930822

Gezocht:
Dames 55+ voor tennis do.mid. 
14-16 uur Heemstede gem niv. spor-
tief en gezell. Is goede combi. Tel. 
06-50423662
Gevraagd:
Ik zoek een groot formt. statenbijbel 
met ingekleurde platen van voor het 
jaar 1750. Tel. 06-55336661
Gratis afhalen:
25 Lestafeltjes en stoeltjes van basis-
school in Heemstede.
Tel. 06-54781551
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Heemstede - Een aantal jaren gele-
den zag je de eerste barefoot-wande-
laars en hardlopers. Wandelen of 
hardlopen op minimalistische schoe-
nen. Deze schoenen beschermen je 
voeten tegen de ondergrond met 
een dunne rubberzool.
Op blote voeten lopen is lekker en 
goed voor je voeten. Misschien weet 
je nog dat je als kind dat veel deed. 
Enno Aerts van de Lopers Company 
by Enno doet het zelf al jaren. Elke 
week rent hij een rondje over het 
strand en door de bossen op een 
paar Five�ngers (teenschoenen) van 
Vibram.

Om iedereen de kans te geven om 
dit zelf te ervaren organiseert Lopers 
Company by Enno een clinic Barefoot 
Running. Tijdens de clinic kun je de 
Five�ngers van Vibram zelf uitpro-
beren. Vrijdag 8 juli om 19 uur verza-
melen op de Parkeerplaats van 
Buitenplaats Leyduin aan het Man-
padslaan in Vogelenzang. Misschien 
krijgt je hardloop carrière wel een 

nieuwe impuls met deze minimalisti-
sche schoenen.

Meer info vind je op de site:
www.loperscompanyheemstede.nl/
clinic-barefoot-running/.
Inschrijven kan op de site, maar 
natuurlijk ook in de winkel op de 
Binnenweg 35 in Heemstede. Dan 
kun je gelijk de testschoenen passen.

Clinic Barefoot Running met 
Lopers Company by Enno

Barefootrunning. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Santpoort - Met het openen van de 
Laserspecialist kwam eerder dit jaar 
een droom uit voor Anne Langelaan.  
Haar eigen salon gelegen in de Hoofd-
straat 172 van Santpoort.

In de stijl-vol ingerichte zaak combi-
neert Anne de hoge kwaliteit van de 
geavanceerde lasermachines met 
warm en persoonlijk contact. Alle 
behandelingen worden persoonlijk 
in alle rust op maat gemaakt tijdens 
een gratis intakegesprek onder het 
genot van een kopje ko�e.  

Ontharen, pigment vlekken verwij-
deren, fatfreeze: het kan allemaal.  
Daarnaast kun je bij de Laserspecia-
list nu ook terecht voor schoonheids-
behandelingen.  

Om klanten kennis te laten maken 
met de Laserspecialist is de maand 
juli omgedoopt tot ‘Mesoestetic’ 
maand. Vernoemd naar het hoog-
staande skincare merk waar Anne 
mee werkt. Laat je huid gratis analy-
seren en laat je verassen door de 
producten wat resulteert tot ware 
huidverbetering!  

Meet & Greet!
Gratis huidanalyse
Persoonlijk behandelplan
Gratis samples voor thuis
Eenmalig 10% korting op de geadvi-
seerde producten na de 1e behande-
ling.
Meer informatie op:
tel.nr. 023 303 3507 of op:
https://delaserspecialistsantpoort.nl.

Welkom bij de Laserspecialist Santpoort

Salon de Laserspecialist Santpoort. 
Foto aangeleverd.

Vogelenzang - Donderdag 14 juli 
om 19.30 uur vindt er een rondlei-
ding bij moestuin Leyduin plaats. De 
moestuin bestaat alweer zo’n 10 jaar. 
Je bent er vast wel eens langsge-
lopen? Er zal uitleg gegeven worden 
over de tuin, de wijze van telen en 
oogsten, de tuinders, de vrijwilligers 
en de deelnemers. In moestuin 
Leyduin wordt op een milieuvriende-
lijke wijze geteeld, zonder kunstmest 
of bestrijdingsmiddelen. De tuinders, 
vrijwilligers en stagiaires zorgen 
ervoor dat alle gewassen op het land 
komen te staan en verzorgd worden. 
De deelnemers oogsten zelf. Maar 
het is vooral ook genieten van de 
prachtige ligging en de kleuren en 
geuren op een mooie zomeravond.

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur, 
kosten €5,-.
Verzamelen bij de ingang: Moestuin 
Leyduin, 2e Leijweg 11, Vogelenzang.
Aanmelden kan uiterlijk donderdag-
middag 14 juli tot 16.00 uur via: 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 - 548 38 28.
Komt u met de auto dan graag 
parkeren op de parkeerplaats, net 
voorbij de spoorwegovergang aan 
de Manpadslaan. Fietsen kunnen 
vlakbij de ingang van de tuin worden 
neergezet. U kunt met een scootmo-
biel, rolstoel of kinderwagen komen, 
maar niet alle delen van de tuin zijn 
dan begaanbaar. Huisdieren worden 
niet toegelaten.

Rondleiding bij moestuin Leyduin

Regio - Na een succesvolle zomere-
ditie van ‘Boeren en tuinders pakken 
uit’ vorig jaar, organiseren boeren en 
tuinders ook deze zomer op vele 
plekken in Nederland activiteiten 
voor iedereen, van jong tot oud. Op 
www.boerenentuinderspakkenuit.nl 
vind je alle activiteiten bij jou in de 
buurt. ‘Boeren en tuinders pakken uit 
in de zomer’ is een initiatief van LTO 
Noord, ZLTO, Boert Bewust en Team 
Agro NL. 

“Wij nodigen je graag uit om ook 
deze zomer te genieten van het plat-
teland. Ondanks alle uitdagingen 
vinden we het ontzettend belangrijk 
om op een positieve manier de 
verbinding met de samenleving te 
blijven opzoeken.’ zegt LTO Noord-
voorzitter Dirk Bruins. ‘Boeren en 
tuinders organiseren deze zomer op 
vele plekken in Nederland activi-
teiten voor iedereen, van jong tot 
oud. Het is ontzettend mooi om te 
zien hoe wij iedereen een leuk dagje 
uit kunnen bieden. 

Boeren en tuinders pakken uit, voor 
een mooie zomer, voor ons allemaal
Kom deze zomer langs bij boeren en 
tuinders en geniet van leuke activi-
teiten op het platteland. Doe mee 
met een �ets- of wandeltocht, help 
bij het melken van de koeien, dwaal 
door een spannend maisdoolhof, ga 

mee met een rondleiding door de 
stal of op het erf, knu�el dieren of ga 
voor een creatieve workshop ‘koe 
schilderen’.

Kijk voor alle activiteiten bij jou in de 
buurt op www.boerenentuinders-
pakkenuit.nl. 

Kom deze zomer langs bij boeren en tuinders 

De Nederlandse melkkoe. Foto: Bigstock.

Zomeractiviteiten 
in de Pauwehof

Heemstede - Ook dit jaar is er in 
de Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor 
ouderen, een mooi zomerpro-
gramma op de woensdag-
ochtend.

Lekker bewegen, een goed 
gesprek tijdens de ko�e, dieren 
tekenen à la Rien Poortvliet of 
samen lezen en praten over 
gedichten en verhalen. Het kan 
allemaal. 

U kunt de �yer bekijken op
www.wijheemstede.nl/
ontmoeten-2/de-pauwehof of 
heeft u liever een papieren 
versie?
Deze kunt u ophalen bij de 
Pauwehof, Achterweg 19, de 
Luifel, Herenweg 96, en WIJ 
Heemstede op Plein1, Juliana-
plein 1, allen te Heemstede.

Aanmelden kan door het online 
inschrij�ormulier in te vullen of 
het inschrij�ormulier uit te 
printen en op te sturen naar de 
Pauwehof. Achterweg 19, Heem-
stede. 

Heemstede - Bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden in de grote zaal �lms 
gedraaid. Filmhuis�lms, met een 
actueel thema of pas uitgekomen 
�lms. 

Het programma voor juli:
• Woensdag 13 juli avonturen/kome-
die�lm uit 2019, �lm start om 19.30 
uur;
• Maandag 18 juli een avontuurlijk 
drama uit 2012, �lm start om 19.30 
uur, voorafgaand aan de �lm kunt u 
mee eten aan de Indonesische 
Themamaaltijd in Eethuis de Luifel. 
Kijkt u voor het menu op
www.wijheemstede.nl bij Nieuws. 

Wilt u meer informatie over de titel 

en inhoud van de �lms?  Belt u dan 
even naar de receptie van de Luifel: 
023 – 548 38 28, of u kunt de nieuws-
brief even op halen bij een van de 
locaties van WIJ Heemstede. 

Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Films in de Luifel te zien in juli

Heemstede - Woensdag 13 juli van 
10–11 uur is er de Pauwehof Zomer-
ko�e en een goed gesprek op de 
Achterweg 19 in Heemstede.
In een ontspannen sfeer wordt er 
gesproken over belangrijke onder-
werpen die er toe doen als je ouder 
wordt.
Centraal staan thema’s die normaal 
gesproken niet zo vaak aan de orde 

komen, zoals spijt, thuis of vriend-
schap. Het zijn geen ‘zware’ 
gesprekken. Een luisterend oor aan 
tafel biedt herkenning, inspiratie en 
steun. Schuif gerust aan en praat 
mee!

Informatie en aanmelden via 
pauwehof@wijheemstede.nl
of 06 – 38 241265.
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JOUW VAVO 
OPLEIDING

EEN
GESLAAGDE 
TIJD!
Vavo staat voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs, 
gericht op het behalen van een 
mavo, havo of vwo-diploma.
Afhankelijk van de schoolexamens 
die je al hebt gehaald, kun je een 
volledige opleiding of enkele
vakken volgen.

JOUW VAVO JOUW VAVO 
OPLEIDING

EEN
GESLAAGDE 
TIJD!
Vavo staat voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs, 
gericht op het behalen van een 
mavo, havo of vwo-diploma.
Afhankelijk van de schoolexamens 
die je al hebt gehaald, kun je een 
volledige opleiding of enkele
vakken volgen.

Wil jij je aanmelden?
Ga naar novacollege.nl/vavo

Nova College Haarlem
Tetterodestraat 109
novacollege.nl

Dagelijks wisselend assortiment vers gekookte maaltijden

Glipperdreef 125 
Heemstede 
Tel. 023-5294363 
www.slagerijvdwerff.nl

ma. tot vr.  8.00-18.30 uur
za.   8.00-16.30 uur

GRATIS PARKEREN Geldig van donderdag 7-07 t/m woensdag 13-07

1.99 Katenspek        
100 gram 1.99Ontbijtspek  

100 gram
Huisgemaakte 
vleessalade       
100 gram 1.09

HEERLIJKE VLEESWAREN VERS VOOR U GESNEDEN
5.49

Cevapcici spiesjes 
4 stuks 

Steak Brazil of Argentina  
100 gram 1.49

Boomstammetjes     
4 stuks 5.49

1.19Zaterdag
Huisgemaakte hampot  
100 gram

Iedere woensdag
Gehaktdag
runder of half om half kilo

Schouderham
100 gram 1.59

10.49

Iedere donderdag
Holl. biefstukjes
3 stuks

Kogelbiefstukjes
3 stuks 8.98

7.49

Iedere dag
Vers gegrilde 
kippen
vanaf 17.00 uur:
per stuk   

6.25

1.49
Vrijdag maaltijd warm vanaf 17:00 uur
Goed gevulde groenteschotel
met pasta      
100 gram   

Scholieren
gezocht!

Wij zoeken scholieren diein de vakantie en op zaterdagextra willen werken.Het betreft schoonmaakwerkzaamheden. Vanaf 15 jaar. Goed salaris. Gezellig team.Uren in overleg.Kom langs in de winkelvoor meer informatie.

Gastvrouw/heer
bedieningsmedewerkers m/v/x

Met ogen in je achterhoofd wordt jij 
graag gezien door onze gasten. Want jou 
ontgaat niets en je zorgt ervoor dat het 
niemand aan iets ontbreekt! 

Is gasten in de watten leggen je tweede 
natuur en vind je het prettig als geen dag 
hetzelfde is? Kom dan het verschil maken op 
Landgoed Groenendaal. Parttime of fulltime, 
het kan allemaal! 

Bel of mail, we verwelkomen je graag!

Wat we van jou 
verwachten?

Een oprechte lach 
en een aangeboren 
gevoel voor service 

& gastvrijheid!

Groenendaal 3  |  Heemstede  |  landgoedgroenendaal.nl  | 023 528 1555

Gezocht: 

Te koop:
Dc athletics motion m cross-trainer, 
i.pr.st. €130,-. Tel. 023-5282837
Te koop:
Sparta amazone mama�ets mt54 7v 
nwst met als nw polisport achter en 
polisport voorzitje met windscherm 
€335,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
Eetkamerstoelen, 6 st., d.bruine 
houten poten, ecrukleurige hoezen, 
afneem- en wasbaar €100,-. Tel. 
06-53773350
Te koop:
Leren bankstel 3-dlg, 2 1/2 zits, 2 
zits en fauteuil, kleur cognac. i.z.g.s. 
met lectuurvakken €500,-. Tel. 
06-36208975
Te koop:
Nwe aluminium afvoerpijp + 
regenkapje voor cv of geiser dubbel-
wandig, lg 135 cm, ø 13 cm €25,-. Tel. 
023-5328585
Gezocht:
Wasrek i.g.st. voor over het trap-
pengat, eentje die recht naar 
voren openklapt kan worden. Tel. 
023-5291005
Aangeboden:
Groot pak vlas, natuurlijk isolatiema-
teriaal i.g.st. €20,-. Tel. 023-5291005
* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Tel. 0251-674433
Te koop:
Eenwiel�etsje, 16”, z.g.a.n. €15,-, 
nieuwe alumium afvoerpijp voor cv 
of geyser, l 135, rond 13 cm €135,- nu 
€25,-. Tel. 023-5328585
Gevraagd:
Oude horloges van de betere merken 
te koop gevraagd. Tel. 06-83652234

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op zaterdag 2 juli vond 
de jaarlijkse herdenking op deze bij-
zondere locatie plaats. Precies 449 
jaar geleden (1573) vond de Slag te 
Manpad plaats op 9 en 10 juli. De 
gedenknaald staat precies op de 
hoek van de Herenweg en de Man-
padslaan. Haarlem was ingenomen 
door de Spanjaarden en een groep 
soldaten, veelal vrijwilligers, trokken 
richting Haarlem. Volgens overleve-
ring vond nabij de huidige Manpad-
slaan een (veld)slag plaats. Dit zou de 
ommekeer hebben bewerkstelligd 
van de Spaanse bezetting. Er wordt 
tevens herdacht dat hier de Cavale-
risten voor de eerste maal optraden 
en vanaf dat moment het corps is 
ontstaan.  

De bijeenkomst wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door de Huzaren van 
Boreel, een van de regimenten bin-
nen het legeronderdeel Cavalerie. De 
huzaren zijn al jaren betrokken bij 
deze herdenking, maar dit jaar was er 
voor het eerst ook een afvaardiging 
van de Cavalerie aanwezig.  
Het verhaal over de Slag te Manpad 
zoemt in op het eerste slachto�er. 
Het zou een trompetter zijn geweest, 
al gaat de meeste aandacht uit naar 
Ritmeester Caspard van der Noot, 
Heer van Carloo. Hij staat in de 
boeken als de eerste Huzaar (Cavale-
rist) die is omgekomen in oorlogstijd. 
Hij maakte deel uit van een groep 
van 200 ruiters binnen het Geuzen-
leger die de strijd aangingen met de 
Spanjaarden.  
Kolonel Hans van Daalen, Regiments-
commandant van de Huzaren van 
Boreel, hield een vlammende toe-
spraak. Hierin liet hij de vele optre-
dens van de Huzaren en de Cavalerie 

in oorlogsgebieden de revue passe-
ren. Inzet in Mali, Bosnië, Afghanistan 
en vele andere plekken op de wereld-
bol. Bij de Cavalerie zijn de paarden 
vervangen door modern materieel 
zoals tanks en pantservoertuigen. De 
aanwezige trompetter gaf het sein 
voor een minuut stilte waarna de 
aanwezige militairen, waaronder een 
aantal veteranen, hun posities in-
namen en salueerden tijdens het 
moment van stilte.  

De ceremonie werd afgesloten met 
het leggen van een krans namens de 
Huzaren van Boreel en de Cavalerie. 
Mooi dat, zelfs na bijna vijfhonderd 
jaar, nog wordt stilgestaan bij helden-
daden van toen en de gesneuvelden 
worden herdacht.

Jaarlijkse herdenking van de ‘Slag te Manpad’

Herdenking Slag te Manpad. Foto’s: Eric van Westerloo.

Kranslegging.

Heemstede - Op donderdag 23 juni 
nam Erik Groot afscheid als voorzitter 
van de Stichting Podia Heemstede. 
De nieuwe voorzitter, Wolter 
Kymmell en de nieuwe wethouder 
Cultuur Eveline Stam en de oud-
wethouder Sjaak Struijf spraken 
lovende woorden over het voorzitter-
schap van Erik Groot en het belang 
van cultuur in de Heemsteedse 
samenleving. 

Het was tevens de introductie van de 
theater cadeaubon van Podia 
Heemstede. Erik Groot kreeg het 
eerste exemplaar uitgereikt.

Lovende woorden voor oud-voorzitter Podia Heemstede Erik Groot

Links Erik Groot en rechts Wolter Kymmell. Foto aangeleverd.

LEZERSPOST

Het is zo’n gezeur, zo’n getempo-
riseer. En allemaal zo half, zo net 
niet. Palen met bordjes die je 
gereden kilometers tonen, 
werken uiteraard niet, want ze 
staan in het grote niets. Zelfs 
tegendraads, mensen worden er 
ongedurig van en gaan juist 
hard rijden!
Zet nou toch gewoon die gebods-
borden ‘30 km’ overal neer, waar 
ze straks ook komen te staan. 
Het gros van de mensen zal zich 
eraan houden, want iedereen 
weet waarom het is. De schatjes 
die hier niet in meegaan, zullen 
het straks waarschijnlijk ook niet 
doen, handhaving of niet.

Als we allemaal gewoon simpel, 
netjes en respectvol met elkaar 
omgaan (en op tijd van huis 
gaan), komt het met die 30 km 
wel goed, met behulp van de 
borden. Dat weet ik zeker.

Irene Henkes, Heemstede

Over de 30 km-
wegen in Heemstede

LEZERSPOST

Beste Bob Wielaard, 

Graag reageer ik op je ingezonden brief in de vorige Heemsteder. 
Als initiatiefnemer van de Blekersvaartweg in Bloei maak ik me sterk voor 
een bloeiende berm. Samen met enthousiaste buurtgenoten, Stichting 
Bijenvrienden, de Gemeente Heemstede, diverse bedrijven aan de 
Blekersvaartweg en de Stichting MeerGroen. Een mooi voorbeeld van 
hoe gemeente en inwoners samenwerken voor meer biodiversiteit. 
Afgelopen jaren verschenen regelmatig berichten in de lokale kranten 
over dit project, met uitleg en uitnodigingen om mee te doen. Ook is 
uitgelegd dat wij als bewoners zelf het onderhoud doen, ondersteund 
door Stichting MeerGroen. 

Een bloeiende berm is namelijk geen kwestie van bloemzaad strooien en 
klaar. Als je dominante grassen en (on)kruiden niet intoomt, dan krijgen 
de bloemen geen kans om zich te ontwikkelen en verdwijnen ze. Vandaar 
dat je ons regelmatig in de weer ziet om de bloembedden vrij te maken, 
water te geven en te maaien inderdaad. In het weekend omdat wij door-
deweeks werken, en die bewuste dag vanaf negen uur omdat het zeer 
warm werd en veel werk moest worden verzet. Dat maakt lawaai en 
rommel. Work in progress. Vergelijk het met een straatgenoot die de 
buitenboel schildert. Dat geeft tijdens het schuren overlast en tijdelijke 
kale kozijnen ogen niet fraai. 

Als onze bosmaaier je stoort, dan kun je natuurlijk direct boos worden. Je 
kunt ook naar een van de vrijwilligers lopen en samen in gesprek gaan. 
We leggen het graag uit. Zoals we die dag aan veel mensen hebben 
kunnen uitleggen waarom we dit doen. Zo kweken we naast een bloe-
menzee ook een beetje begrip voor elkaar. 
Wil je meer weten? Of nog beter: meedoen? Neem dan contact op via 
dieuwke@zin-copyconcept.nl. Dat geldt natuurlijk ook voor andere geïn-
teresseerde buurtbewoners. Van harte welkom! 

Groene groet van Dieuwke Reehoorn

Alleen dankzij onderhoud blijft de 
Blekersvaartweg in Bloei

Heemstede - Op donderdag 7 juli 
om 15.00 uur opent wethouder 
Anneke Grummel de deuren van een 
nieuwe ruimte in Plein1 voor Heem-
steeds Duurzamer. Heemsteeds 
Duurzamer is een energie coöperatie 
waarbij vrijwillige energiecoaches, 
inwoners helpen met het verduur-
zamen van hun woning. Inwoners die 
vragen hebben zijn van harte wel-
kom op woensdag, donderdag en 
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 
uur in Plein1.

Wethouder Anneke Grummel: “Met 
de stijgende energiekosten is het 
verduurzamen van woningen urgen-
ter dan ooit. De energiecoaches van 

Heemsteeds Duurzamer spelen hier 
een belangrijke rol in. Inwoners 
vinden het prettig om een advies op 
maat te krijgen voor hun woning en 
komen daarvoor graag op locatie 
langs. Overigens zijn we hard op 
zoek naar meer energiecoaches, dus 
ik roep graag geïnteresseerde inwo-
ners op om zich aan te melden.”

Begin 2022 opende de energiecoö-
peratie Heemsteeds Duurzamer de 
deuren van hun tijdelijke ‘pop up’ 
locatie in het oude Rabobank 
gebouw aan de Binnenweg. Half juni 
werd duidelijk dat er een nieuwe 
bestemming is voor het pand aan de 
Binnenweg.

Vanwege het succes – veel inwoners 
kwamen om advies vragen - betrekt 
Heemsteeds Duurzamer nu een 
nieuwe ruimte in Plein1.

Energiecoaches blijven hard nodig. 
Inwoners die af en toe wat tijd 
beschikbaar hebben en het leuk 
vinden om hun dorpsgenoten te 
adviseren kunnen zich aanmelden 
via info@heemsteedsduurzamer.nl. 

Zij krijgen een gratis basiscursus, 
voeren gesprekken bij mensen thuis, 
kunnen bijvoorbeeld infrarood 
opnamen maken om energielekken 
op te sporen  en geven objectieve 
adviezen om energie te besparen.

Nieuwe locatie voor Heemsteeds Duurzamer

Rectificatie 
Heemstede - In het artikel in de 
Heemsteder van 29 juni over de 
opening van de skatebaan is een 
fout geslopen in een voornaam. 
Één van de twee initiatiefnemers 
heet Spijk in plaats van de afge-
drukte naam in het artikel, Spike. 
Excuses voor de gemaakte fout.

Redactie
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kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Riemond Schripsema
Uitvaartverzorger

‘Bij het overlijden van 
een dierbare staat de 
wereld even stil. Ik ben 
er om samen met u 
een waardig afscheid 
te creëren.’

S
A

M
E

N

IN
E

K
E

S
M

IT
.N

L

0 6  5 4 6 6 1 7 9 9
D A G  &  N A C H T  B E R E I K B A A R

I N E K E  S M I T  U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Richard Willemsen

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek. 

Bel 023 - 526 26 96  
of ga naar  
monutajohnbres.nl.

John Bres

 helder 
 over 
wat een 

uitvaart    
  kost
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Door Joke van der Zee

Heemstede - Dansen, zingen, toneel-
stukjes en lekker ongedwongen 
spelen: op het lustrumfeest van Kind-
centrum de Molenwerf van afge-
lopen vrijdagavond 1 juli was het 
goed toeven. De feestelijkheden 
vonden plaats op het schoolplein 
van het kindcentrum aan de Molen-
werfslaan. Overal ontspannen 
gezichten van kinderen, ouders en 
de medewerkers van De Molenwerf. 
Het heerlijke avondzonnetje werkte 
natuurlijk goed mee.
Het vij�arig bestaan was goed geor-
ganiseerd. Niet alleen konden ouders 
zien dat hun kroost naar hartelust 
kan spelen bij de Molenwerf maar 
ook dat er gezamenlijk ‘gewerkt’ is 

om leuke optredens te verzorgen. Op 
jonge leeftijd zoiets durven en doen, 
dat is natuurlijk iets om trots op te 
zijn. Leuk was het koor dat het spits 
mocht afbijten van de optredens: uit 
volle borst werd met elkaar gezon- 
gen. Daarna kwam een toneelstukje 
over Leonardo da Vinci en het pro- 
gramma omvatte nog veel meer 
korte optredens van toneel, muziek 
en dans. Een heus theaterfestival leek 
het wel!
Het was genieten om te zien wat de 
jonge kinderen allemaal hadden 
ingestudeerd. Tegelijkertijd is het net 
zo �jn om een kind ademloos te zien 
kijken naar een voor zijn ogen 
gevormd kunstwerk van een ballon. 
Op zo’n jonge leeftijd is er zoveel 
interessant! 

Het lustrum bood nog meer activi-
teiten, zoals een kunsttentoonstel-
ling in de lokalen en gangen van de 
school en kinderopvanglocaties.
Ook was er een speurtocht en kon 
gezellig worden gegeten en gedron-
ken met elkaar.
Een blikvanger is het vriendschaps-
bankje op het schoolplein, dat deze 
avond is onthuld. “Op een vriend-
schapsbankje kan een kind gaan 
zitten als het alleen is en graag met 
iemand wil spelen. De andere 
kinderen zien dit en kunnen het kind 
vragen om mee te spelen”, aldus de 
gedachte hierachter, verwoord door 
De Molenwerf.
Aan de gezellige feestelijkheden te 
zien hoefde afgelopen vrijdag geen 
kind alleen te spelen...

Zang, dans en toneel op gezellig 
lustrumfeest kindcentrum de Molenwerf

Een lekker vol en gezellig schoolplein. Foto: Joke van der Zee.

Bennebroek - Afgelopen woensdag 
29 juni vond een mooi evenement 
plaats op het plein van Kindcentrum 
De Franciscus in Bennebroek: het NK 
Knikkeren.

SportSupport verzorgde het evene-
ment voor alle Bennebroekse leer-
lingen. Samen met het team van NK 

Knikkeren werd een echte wedstrijd-
baan opgebouwd. De prijzen 
stonden klaar voor de drie winnaars 
en de zon scheen uitbundig. Alle 
voorwaarden voor een gezellige 
middag

Na introductie van de spelregels 
werd er al snel fanatiek geknikkerd. 

In potjes van 5 minuten werd steeds 
een winnaar bekend. De drie 
winnaars van deze voorronde 
mochten afgelopen zaterdag deel-
nemen aan de �nale in Ouwehands 
Dierenpark.

Ook zin om te knikkeren?
Opgooi
Je hebt 5 knikkers en gooit om de 
beurt je knikkers op.
Ligt je knikker het dichts bij het 
potje? Dan mag jij beginnen.
Je speelt om de beurt een knikker, 
maar wanneer je een knikker in het 
potje speelt mag je nog een keer.

Regels
Je speelt de knikker altijd stootsge-
wijs richting het potje.
Als je knikker buiten de knikkerbaan 
komt, leg je de knikker terug waar hij 
de baan uit ging.

Punten
Als je binnen de tijd (5 min.) de 10e 
knikker in het potje knikkert, ben je 
de winnaar.
Als binnen de tijd nog niet alle knik-
kers in het potje liggen, is de speler 
met de hoogste score de winnaar.

Gezellig en geslaagd NK Knikkeren in Bennebroek

Veel plezier tijdens het NK Knikkeren in Bennebroek. Foto: aangeleverd.

Vogelenzang - In het water stikt het 
van de leuke beestjes. Zaterdag 16 
juli krijg je een schepnet, vergroot-
glas en een zoekkaart. Zo kun je de 
beestjes uit het water scheppen en 
ze bekijken. 
Samen met de boswachter van Land-
schap Noord-Holland ontdek je ook 
wat voor beestjes het zijn. Op Buiten-
plaats Leyduin is veel water en je 
gaat onderzoeken wat daar allemaal 
in leeft. 
Wat dacht je van een waterschor-
pioen, een spinnende of geelgerande 
watertor of de gevaarlijk uitziende 
visetende libellelarven. En natuurlijk 
de enige giftige spin van Nederland, 
de waterspin.

Pak een schepnetje en vissen maar! 
Je mag je vangst in een loeppotje 
doen. Dan kun je die kleine diertjes 

veel beter bekijken. Moet je eens 
kijken hoe bijzonder ze zijn... 
Je wilt vast weten hoe die beestjes 
heten. Daarvoor heeft Landschap 
Noord-Holland handige zoekkaarten 
meegenomen. Zo beleef je een 
prachtige middag op Leyduin. 

De boswachter zorgt voor de netjes 
en loeppotjes. Maar je eigen netje 
meenemen mag natuurlijk ook! 
Neem een vriendje of vriendinnetje 
mee, dan is het nóg leuker!
Trek laarzen aan of schoenen die 
tegen een stootje kunnen en kleding 
die vies mag worden
Van 10:00 tot 12:00 uur. Vertrekpunt: 
Ju�ershuis/Gasterij Leyduin, Tweede 
Leyweg 7, Vogelenzang.

Zin om mee te gaan? Aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

Waterbeestjes vangen op buitenplaats Leyduin

Waterbeestjes zoeken.  Foto aangeleverd door LNH.

Heemstede – Altijd al eens willen 
meekijken over de schouder van een 
imker en hoe wordt honing nu eigen-
lijk geslingerd? Op zondag 10 juli kun 
je kijken hoe dat in zijn werk gaat. 

Imkers Marcel de Groot en Pim 
Lemmers (stichting Bijenvrienden) 
geven op Kinderboerderij ’t Molentje 
tekst en uitleg over de wonderlijke 
wereld van de bijen. Er wordt honing 

geslingerd die afkomstig is van de 
bijenvolken van de boerderij. Bij het 
slingeren hiervan krijgen de imkers 
hulp van burgemeester Astrid Nien-
huis. Belangstellenden kunnen de 
bijen van heel dichtbij bekijken en 
kinderen kunnen zich verkleden als 
imker. 

De activiteiten zijn van 13.30 tot 
15.30 uur; de toegang is gratis.

Open Imkerij-dag bij 
Kinderboerderij ’t Molentje

Imker Pim Lemmers geeft uitleg. Foto: Sonja Goed.



- Dames- & Herenschoenen - Ko� ers - Reistassen - Tassen
- Gabor- Durea - v. Bommel - Mephisto - Xsensible- Rohde
- Fit� op - Samsonite - Eastpak- Kipling

ONZE

IS BEGONNEN!

- Samsonite - Eastpak- - JUMP - Kipling

GROTE COLLECTIE
HANDBAGAGE IN DE WINKEL!!
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“Dit zijn de resultaten als je al vele jaren je vaste planten koopt bij De Oosteinde”, vertelt inzender Leo Zwarter. “Kwali-
teit en kleur winnen het altijd. Onze tuin op het zuiden staat daar mede borg voor!” “Dit zijn de resultaten als je al vele 
jaren je vaste planten koopt bij De Oosteinde”, vertelt inzender Leo Zwarter. “Kwaliteit en kleur winnen het altijd. Onze 
tuin op het zuiden staat daar mede borg voor!”

Heemstede - De redactie krijgt al veel inzendingen voor de Tuinen-
wedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde. Veel fraais in groei en bloei! 
Enkele mooie inzendingen worden hieronder in het zonnetje gezet. 

Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat kan! Heeft u een tuin of balkon? Zijn deze zeer de moeite 
waard om te laten zijn in onze krant? Heeft u de ultieme groene vingers? Of heeft uw tuin/balkon een bijzonder 
ontwerp of wilt u laten zien wat er allemaal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in het kort wat over uw eigen 
tuin of balkon en mail dit samen met uw tuinfoto’s voorzien van naam, e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot en met zondag 31 juli.
Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt voor de fraaiste tuin of het mooiste balkon een cadeaubon van maar 
liefst 100 euro beschikbaar voor de winnaar. De mooiste inzendingen van tuinen of balkons krijgen een ereplaatsje 
in onze krant. De winnaar wordt in augustus bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Heel 
veel succes! 

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: een overzicht

De balkontuin van Nella Beelen ziet er prachtig en uitnodigend uit. “Ik heb op 
1 hoog een heerlijk inpandig balkon op het zuiden”, vertelt Nella. “Waar ik 
geniet van alle seizoenen en omdat ik  het verzorgen van planten een heerlijk 
hobby vind.”

Ed Westerho� van de Tuincommissie 
van de bewonerstuin het Carré 
stuurde deze foto’s: “Hierbij een 
kleine impressie van de door bewo-
ners ingerichte bloemperken in de 
binnentuin van het Carré. Alles volop 
in bloei: we zijn er trots op!” 

Astrid Dorland stuurde deze foto’s van haar heerlijke tuin aan de Linge. “Het is een �jne groene besloten tuin”, vertelt ze 
trots. “Dit jaar heb ik voor het eerst jonge spechten in de tuin. Ik was eerst blij met één specht; nu zijn ze soms met zijn 
drieën. Ze laten zich echter moeilijk op de plaat vast leggen. Misschien moet dat maar zo blijven”, aldus Astrid. 

“Kwaliteit en kleur winnen altijd”

 “Dit jaar voor het eerst jonge spechten in mijn tuin”

 “Ik vind planten een heerlijke hobby”

“Bloemperken 
ingericht door 
bewoners”



Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Wandelen of spelletjes doen, hulp 
bij de lunch of optredens, tuinieren, 
knutselen of gewoon een goed 
gesprek… voor onze bewoners en 
clubleden van de ontmoetingscentra 
zijn vrijwilligers onmisbaar. Vrijwilliger 
zijn bij Zorgbalans kan op 101 manieren.

Bel 023 - 8 918 918, mail 
vrijwilliger@zorgbalans.nl of kijk 
op www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl 
voor de mogelijkheden.

Vrijwilligers 
zijn 
onmisbaar!

Heeft u wekelijks, maandelijks of 
af en toe een paar uurtjes over?

Gezelschap aan huis zo vaak u wilt.
Nobilis heeft alles in huis om het u makkelijker te maken. Ontdek alle 
mogelijkheden van uw persoonlijke hulp op nobilis.nl of bel 023 5100 333.

Samen een kaartje leggen
... ook dat is Nobilis.

Wij zoeken chau�eurs voor het
schoolvervoer in jouw regio!

Meer informatie kijk op www.vandrielgroep.nl/vacatures

Je vervoert kinderen 
van maandag t/m vrijdag, 
in de ochtend en middag 
voor circa 15-20 uur per week. 

Interesse? 
Stuur jouw sollicitatie naar 
solliciteren@vandrielgroep.nl 
of bel 0412 - 676 933.

Wij zijn met SPOED
op zoek naar een serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL - INFO@VERSPREIDNET.NL

65-PLUSSERS OOK VAN
HARTE WELKOM!

BIJAANMELDINGONTVANGJE EEN BONT.W.V. €15,- VANCOOLBLUE

BEZORGER/ STER

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude 
bang&olufsen platenspeler stereo 
apparatuur luidsprekers enz. 
Tel. 0297-786546
Gevraagd:
Defecte en oude led en led tv platen-
speler versterker bandrecorder 
stereo apparatuur voor mijn hobby. 
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Crash museum in het fort Aalsmeer 
vraagt spulletjes uit de 2e wereld-
oorlog voor in de vitrines. 
Tel. 06-20961396
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling pop singles/
lp’s uit de jaren 50, 60, 70, 80. Tel. 
023-5381320



12 inderegio.nl • 6 juli 2022CULTUUR

DONDERDAG 7 JULI
Creatieve middag in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten €3,-.

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

VRIJDAG 8 JULI
Boekpresentatie Laura van der 
Wijden (Heemstede) bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg138, 
16u. Toegang vrij, reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

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

Illustrator Erik Coolen bij Boek-
handel Blokker, 15u. Binnenweg 
138. Toegang vrij, aanmelden via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

ZONDAG 10 JULI
Imkerij-dag op Kinderboerderij ‘t 
Molentje, wandelbos Groenendaal, 
Heemstede. Toegang gratis. 
13.30-15.30u.

MAANDAG 11 JULI
Vriendinnenclub. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.14-16u. 
Aanmelden via Corrie van Rijn op 
tel. 023 - 822 42 97 of
corrievanrijn@ziggo.nl
of Ellen Swart WIJ Heemstede

eswart@wijheemstede.nl
of 06-40304598. 

WOENSDAG 13 JULI
Pauwehof Zomerko�e en een 
goed gesprek. Achterweg 19, 
Heemstede. V.10-11u. Informatie 
en aanmelden via pauwehof@
wijheemstede.nl of 06 – 38 241265.

Avonturen/komedie�lm in de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede.
Om 19.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

DONDERDAG 14 JULI
Rondleiding bij moestuin Leyduin. 
Verzamelen bij ingang Moestuin 
Leyduin, 2e Leijweg 11, Vogelen-
zang. Om 19.30u. Kosten €5,-. 
Aanmelden kan uiterlijk donder-
dagmiddag 14 juli tot 16u. via: 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

ZATERDAG 16 JULI 
Waterbeestjes vangen op Leyduin. 
Vertrekpunt: Ju�ershuis/Gasterij 
Leyduin, Tweede Leyweg 7, Voge-
lenzang.  V.10-12u. Aanmelden via 
www.gaatumee.nl.

MAANDAG 18 JULI
Avontuurlijke drama�lm in de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Om 19.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

DINSDAG 12 JULI
Laatste straatspeelavond. Coby 
Riemersmalaan. V.18.30-20.30u. 

AGENDA

Heemstede - Zaterdag 9 juli presen-
teert en signeert Eric Coolen zijn 
boek ‘Heemstede in klare lijn’, om 
15.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.

Het boek omvat een selectie van 
Heemstede-illustraties die Eric de 
afgelopen 10 jaar heeft getekend. 
Opdrachtillustraties en eigen werk.
Het boek is A4-formaat en telt 40 
pagina’s en kost €12,50 (exclusief 
eventuele verzendkosten). De oplage 

is beperkt. Eric Coolen tekent voorna-
melijk in twee stijlen: klare lijn- en 
schetsstijl. Zijn grote voorbeelden en 
inspiratiebronnen: Derek Riggs, 
Hergé, Winsor McCay, M.C. Escher, 
Carel Willink, Romeijn de Hooghe,  
Hiroshige, Hasui, Joost Veerkamp, 
Saenredam, Pieter Kuhn, Bert Bus en 
Edward Hopper.
De middag is kosteloos bij te wonen 
maar reserveren wordt geadviseerd: 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Boekpresentatie lokale held Erik Coolen 

Eric Coolen. Foto aangeleverd.

Nieuwe thriller 
van Heemsteedse 
Laura van der 
Wijden

Heemstede - Vrijdag 8 juli 
presenteert ‘lokale held’ Laura 
van der Wijden haar boek ‘De 
werkgroep’, om 16.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Het eerste 
exemplaar zal worden overhan-
digd aan Haarlemse schrijver 
Lodewijk Wiener.
Het boek gaat over de vermiste 
Myrthe. Tijdens de opening van 
een tentoonstelling over tatoe-
ages wordt al snel duidelijk dat 
Myrthe, studente aan de Rijks-
universiteit Groningen, niet 
meer in leven is. Is haar moorde-
naar dezelfde als de verkrachter 
van de studentes die samen met 
hoogleraar Simon Helmerink de 
tentoonstelling hebben samen-
gesteld? En wat is het geheim 
dat deze hoogleraar met zich 
meedraagt? Laura van der 
Wijden (Heemstede) schreef 
eerder ‘Buiten de kaart om’ dat 
werd bekroond met de Haar-
lemse Debuutprijs. Over Buiten 
de kaart om: ‘Geschreven in een 
evenwichtige stijl, daarnaast is 
het ook een spannend boek, dat 
leest als een literaire thriller.’
Wie de presentatie wil bijwonen 
(toegang vrij) meldt zich aan bij 
Blokker via:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Heemstedenaar Frank 
Sanders trok zich maandenlang terug 
in Spanje om zijn eerste roman te 
schrijven. Een eerste boek, hoe pak je 
dat aan, welke toon ga ik gebruiken, 
ingewikkelde woorden en construc-
ties vermijden enz. Vele gedachte-
spinsels later, schrijven en herschrij-
ven, lag het boek op 27 juni in de 
winkel. 

Hoewel je het zou kunnen denken, is 
het volgens Frank in de verste verte 
niet autobiogra�sch. Het verhaal 
brengt de complexe levenswereld 
van 30 en 40- jarigen in haar volle 
omvang in beeld. Beschouwende 
passages wisselen zich af met diep-
droevige. Er passeert een aantal 
hoofdpersonen die allen ‘iets’ met 
zich meetorsen. Ben ik wel open en 
eerlijk geweest tegen mijn familie en 

vrienden? Heb ik mensen onnodig 
pijn gedaan en hoe zet ik dat dan 
weer recht? Strijd is er volop, maar 
liefde en vriendschappen blijven 
steeds overeind. Er wordt menig 
glaasje gedronken tijdens goede 
gesprekken, om vervolgens in het 
verleden van één van de personen te 
duiken. Waarom is hij of zij zo gewor-
den zoals ze nu is? De liefde voor een 
ander spat veelvuldig van het papier 
af. Ieder van de hoofdpersonen in het 
boek gaat op zijn eigen wijze om met 
liefde, geluk en verdriet. Soms voelt 
men een traan opkomen bij de 
getrouwe beschrijvingen van wat 
een mens kan overkomen. Heerlijk 
leesvoer, ook tijdens de komende 
vakantie. Kortom, een verrassend 
boek met een onverwacht einde. 
Datzelfde einde laat de lezer achter 
met gedachten. Gedachten die de 
auteur bewust heeft overgelaten aan 
de fantasie van de lezer.

Het boek is verkrijgbaar bij de betere 
boekhandel, Bol.com en Bookspot.

Heemstedenaar Frank Sanders brengt eerste 
roman ‘Wat doe je?’ uit

Omslag van het boek.  Beeld 
aangeleverd.

Heemstede - De Regenboogborrel 
bestaat sinds oktober 2021. Wat 
begon als een bedachte eenmalige 
borrel met een hapje gesponsord 
door de gemeente Heemstede. Het 
was meteen een succes en er werd 
om een vervolg borrel gevraagd.  Het 
doel van de Regenboogborrel is 
contact tussen de leden van de doel-
groep en belangstellenden te bevor-
deren, isolement voorkomen, gezel-
ligheid bevorderen en zichtbaarheid 
stimuleren. 

De Regenboogborrel is sindsdien 
iedere maand van 19-21 uur te gast 
bij Loco Co�ee aan de Julianalaan 3 
in Heemstede. 

Tot september hebben gaat de 
Regenboogborrel even met zomer-
reces. 

Rekening houdend met de Roze 
Salon Haarlem en Hoofddorp is in 
overleg na de zomer een verandering 
in data. De Regenboogborrel gaat nu 
naar de 3e dinsdag van de maand. 
Noteer alvast in uw agenda: 
• 3de dinsdag van september 20 
september 19.00 -21.00 Loco Co�ee 
• 3de dinsdag van oktober 18 
oktober 19.00 -21.00 Loco Co�ee 
• 3de dinsdag van november 15 
november 19.00 -21.00 Loco Co�ee  

Tot dan!

De Regenboogborrel is even met zomerreces

Regenboogborrel kan nog niet doorgaan. Foto: Bigstock.

Heemstede - WIJ Heemstede organi-
seert ieder jaar de straatspeelavon-
den in veel wijken, verspreid over 
Heemstede. Gezellige avonden vol 
sport en spel. De tijd is van 18.30 – 
20.30 uur, tenzij anders aangegeven.
De laatste straatspeelavond vindt 
plaats op dinsdag 12 juli: aan de 
Coby Riemersmalaan.
De jeugdwerker en vrijwilligers 
nemen bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee.

Maar de kinderen kunnen ook stelten 
lopen, hoepelen, elastieken, skippy-
ballen, springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. De hele buurt mag 
meedoen. En dat allemaal helemaal 
gratis! (Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)

Op deze avonden worden de betref-
fende straten vanaf 17.00 uur afge-
sloten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht. 

Alweer de laatste straatspeelavond

Heemstede - Iedere twee weken is er 
bij WIJ Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede een 
gezellige creatieve middag onder 
begeleiding van Gaby Godijk. Zo ook 
donderdag 7 juli om 14 uur. Er wordt 
steeds een andere creatieve activiteit 

aangeboden waarmee u bezig kunt 
zijn. Kosten €3,-.
Heeft u nog goed bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over? Belt u even 
van te voren om te overleggen welke 
materialen nog nodig zijn: 
023-5483828.

Creatieve middag in de Molenwerf
Heemstede - Bij de Vriendinnenclub 
ontstaan hechte vriendschappen. 
Misschien vindt u het leuk om ook 
eens te komen? In de zomer-
maanden komt de vriendinnenclub 
bij elkaar zonder themagesprek.
U bent van harte welkom in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede op 
maandag 11 juli van 14-16 uur. Als u 
al graag eerder met de deelnemers 

wilt kennismaken en nog niet op de 
e-maillijst staat neemt u dan contact 
op met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 - 822 42 97 of
corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart WIJ Heemstede,
eswart@wijheemstede.nl of
06- 40 304598. Wilt u zich van 
tevoren aanmelden? Dat kan op 
bovenstaande telefoonnummers.

Vriendinnenclub, komt u ook?



Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Haute-Marne - Ook als je op door-
reis bent naar je vakantiebestem-
ming, zijn bepaalde streken zeer de 
moeite waard om eens nader te 
bekijken en een waar genot voor 
rust- én natuurliefhebbers. Dan rij je 
bijvoorbeeld door de landelijke en 
glooiende heuvels met schitterende 
dorpjes in het departement Haute-
Marne in Frankrijk, bij Langres ten 
noorden van Dijon. Deze dorpjes 
lijken sprekend op het decor van de 
comedyserie ‘Allo, Allo’ en zijn op-en-
top Frans. De Haute-Marne is mooi in 
al haar facetten. Het is eigenlijk 
zonde om alleen hier doorheen te 
rijden en louter voor de doorreis te 
overnachten. Een kleine impressie 
van dit fraaie stukje Frankrijk. 

‘Dak van Frankrijk’
Het departement Haute-Marne is 
vernoemd naar de rivier de Marne, 
die hier ontspringt in het plateau van 
Langres. De Marne is niet de enige 
rivier die hier ontspringt. Ook de 
Seine, de Maas en de Aube 
ontspringen hier. Het plateau van 
Langres wordt daarom ook wel ‘Het 
dak van Frankrijk’ genoemd. Ook 
liggen hier wat meertjes, zoals in 
Villegusien-le-Lac. Daarnaast zijn er 
wat kanalen, om de Marne te 
reguleren.  

De Marne is grotendeels bevaarbaar 
en een tamelijk belangrijke rivier 
voor Frankrijk. Ze stroomt door de 
Champagneregio, waar ze van grote 
betekenis is – hoe kan het ook 
anders- voor de wijnbouw (cham-
pagne). Tussen 1956 en 2016 was 
Haute-Marne onderdeel van de regio 
Champagne-Ardenne, maar in 2016 
is deze opgegaan in de regio Grand-
Est.  

Haute-Marne ontdekken
Het lie�ijke karakteristieke land-
schap, waar de natuur met zonne-
bloemvelden, glooiende beboste 
heuvels en koeien in de wei (een 
beeld dat in Nederland straks helaas 
alleen nog in geschiedenisboekjes is 
te zien) harmonieus hand in hand 
gaan. Stikstofprobleem? Kennelijk 
niet hier. Het is alsof de tijd hier heeft 
stilgestaan. Een wandeling door ‘la 
campagne’ is heerlijk. Je komt geen 
mens tegen. Ook de kleine dorpjes, 
zoals op de foto’s het schilderachtige 
Saint Michel, zullen menigeen 
bekoren. Eeuwenoude boerenhoeves 
of kasteelboerderijen zijn veelvuldig 
te zien. Hier werden oude Citroëns 
gespot... hoe Franser kun je het 
hebben? De nabijgelegen stadjes 
Langres en Chaumont zijn een 
bezoek waard. Langres is bijvoor-
beeld bekend om haar eigen kaas. U 
weet echter zelf wel dat Frankrijk 
altijd een prettig land is om te ver-
toeven om haar gastronomie, kazen 
en befaamde wijnen. Als u de tijd 
heeft, verblijft u dan eens een paar 
dagen in deze fraaie en rustige 
streek. U krijgt er geen spijt van: het 
leven kan zo mooi zijn…als je er 
maar oog voor hebt. Wat een rust…

Wegdromen en landelijk genieten van de rust in de Haute-Marne
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Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Samen er op uit met een 
maatje is veel gezelliger
Ben jij die vrijwilliger die wat kleur 
brengt, door samen dingen te 
ondernemen? Bijvoorbeeld sa-
men wandelen, naar het tuincen-
trum, een spelletje doen, kopje 
koffie drinken, knutselen, koken, 
fietsen repareren of kletsen over 
jullie hobby’s, alles is mogelijk! 
Interesse? We brengen je graag in 
contact met (oudere) Heemstede-
naren voor een passende match!

Kunstfort zoekt 
Publieksmedewerker
Als publieksmedewerker ben je 
samen met een andere vrijwilliger 
het gezicht van het Kunstfort bij 
Vijfhuizen. Je ontvangt bezoekers 
en informeert hen over het Fort, 
de tentoonstellingen en historie. 
Ook beheer je samen het winkel-
tje en de kassa. Je bent gastvrij 
en geïnteresseerd in kunst en 
erfgoed.

Heemstede helpt Oekraïne: 
hulp gevraagd voor pop up 
kledingwinkeltje
Wij zoeken enthousiaste mensen 
die de komende (vakantie)periode 
beschikbaar zijn en mee willen 
helpen met sorteren van kleding, 
zorgen voor een vriendelijke sfeer 
en mensen waar nodig wegwijs 
maken in de winkel. 
De pop up is doordeweeks open 
van 10 tot 12 uur. 

Het vrijwilligerspunt heeft geen
zomersluiting; wel zijn wij 
mogelijk iets minder goed 
bereikbaar. 
Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

NOG ENKELE 
VERSPREIDERS
GEZOCHT
Ieder jaar brengt 
WIJ Heemstede een brochure 
uit met daarin alle activiteiten, 
cursussen en diensten. 
Dit boekje wordt huis-aan-huis 
bezorgd in heel Heemstede. 
Hiervoor zijn we nog op zoek 
naar nieuwe verspreiders.
De brochure wordt verspreid in 
de week van 22 tot en met 
28 augustus.

Heb jij zin om mee te helpen 
met het rondbrengen? Je mag 
één wijk of meerdere wijken 
lopen. Er zijn nog enkele wijken 
open.

Eén wijk is ongeveer 2 uur
lopen. We proberen je in de 
wijk(en) niet te ver van je huis 
in te plannen.
Per wijk krijg je een vergoeding 
van € 15,-.

Opgeven kan via de mail: 
sprins@wijheemstede.nl of bel: 
023 – 548 38 22 op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

WIJ Heemstede heeft verschillende 
locaties:, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud. 

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -16.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede, 
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl. 
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-13.00 uur, In Plein1 is ons kantoor 
op de eerste etage van het gebouw. 
Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023-5286022, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

SENIORENNIEUWS
Mediacafé 
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Dan kunt u terecht in het gebouw van Plein1.  
WIJ Heemstede organiseert samen met de Bibliotheek in Heemstede het Mediacafé. 
Vrijwilligers beantwoorden vragen, speciaal voor senioren in Heemstede.  Elke tweede donder-
dagmiddag van de maand in het gebouw van Plein1, op de 1e etage tussen de boeken. Het advies 
wordt gratis gegeven. Voor de eerstvolgende keer bent u welkom op donderdag 14 juli van 13.30 
uur tot 15.30 uur.

Wist u dat de Verhuiscoach u kan helpen bij uw verhuizing.?
Lees het verhaal van Verhuiscoach Muriel Liket bovenaan deze pagina. 

Vrijwilliger gezocht met eigen auto
Voor wie tijd beschikbaar heeft en het leuk vindt iets te kunnen betekenen voor anderen is dit 
misschien het moment om aan de slag te gaan als vrijwilliger bij het vrijwilligersvervoer. Heeft u 
een dagdeel per week of twee weken tijd? Er is een onkostenvergoeding. 
Reactie en informatie WIJ Heemstede, Willie Chermin  tel. 023 - 528 85 10 

Voor de brei- en haaksoos de Losse steek zoeken wij een vrijwilliger die als gastvrouw/heer 
op de vrijdagochtend van half 11 tot 12 uur de mensen van koffie en thee wil voorzien. Bent u ook 
nog handig met de brei- en/of haaknaald, dan is dat mooi meegenomen. Deze soos is wekelijks 
in Plein1 en is een samenwerking van Roads en WIJ Heemstede. Mensen die dit om de week of 
wekelijks willen doen nodigen wij vooral uit te reageren. Bel ook als u eerst nog op vakantie gaat, 
dan kunnen we later starten. Wij bieden u gezellige ochtenden en begeleiding.  Heeft u vragen of 
interesse: bel met Katinka Verdonk van WIJ Heemstede op Plein1, tel. 023 - 528 85 10.   
Zomerkoffie en een Goed Gesprek in de Pauwehof
In een ontspannen gesprek hebben we het over belangrijke onderwerpen die er toe doen als je 
ouder wordt. Centraal staan thema’s die normaal gesproken niet zo vaak aan de orde komen, 
zoals spijt, thuis of vriendschap. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er gewoon eens 
over. Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, inspiratie en steun, zo merken wij. Schuif 
gerust aan en praat mee op 13 of 27 juli van 10 – 11 uur / Thema: Hoop en Vriendschap
Opgeven kan via pauwehof@wijheemstede.nl of 023-528 60 22 / 06-38 24 12 65 

Donderdag 7 juli
14.00 uur Creatieve inloop 
Molenwerf met Gaby Godijk 

Maandag 11 juli
14.00 uur Vriendinnenclub
met themagesprek over 
Vertrouwen

Woensdag 13 juli
10.00 uur Pauwehof
Koffie en een goed gesprek

Woensdag 13 juli
19.30 uur Film
Avontuur/Komedie (2019)

Donderdag 14 juli
19.30 uur Rondleiding en 
wandeling moestuin op 
Leyduin

Maandag 18 juli
17.30 uur Themamaaltijd 
Indonesië

Het menu vd themamaaltijd:
Pindasoep
Rendang Padang (gerecht 
met rundvlees) ,nasi goreng, 
sajoerboontjes, zoetzure 
komkommer, kroepoek;
en toe 
vanille-ijs met aardbeiden en 
slagroom

TIP: kom na de themamaaltijd kom na de themamaaltijd
naar de avondfilm:
Maandag 18 juli
19.30 uur Film
Avontuur-drama (2012)

Donderdag 21 en 28 juli
10.30 uur Open les
Sacred Dance 
met Corine Zwaan

Donderdag 4 augustus
10.30 uur Open les
Sacred Dance 
met Corine Zwaan
Alle activiteiten zijn in de
Luifel, tenzij anders aan-
gegeven. 

Voor meer informatie over 
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
deze activiteiten kijkt u op 

WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, 
op te halen op een van onze 
locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement!
Dat kan via 023-548 38 28 
of mail naar 
info@wijheemstedede.nl.

AGENDA JULI/AUGUSTUS

HET VERHAAL VAN VERHUISCOACH MURIEL LIKET
“Het is heel fijn als een verhuiscoach meekijkt, meedenkt en meehelpt, ik heb daar geweldig veel aan gehad!”
“Ik ben vorig jaar begonnen als 
verhuiscoach’, vertelt Muriel 
Liket. “De gemeente Heemste-
de heeft aan WIJ Heemstede 
gevraagd om de verhuiscoach 
te faciliteren. We zijn druk 
bezig om het bestaan van de 
verhuiscoach breder onder de 
aandacht te brengen. 
De rol van verhuiscoach is om 
te helpen bij de inschrijving bij 
Woonservice en mee te gaan 
naar bezichtigingen. Als er een 
woning is gevonden dan helpt 

de verhuiscoach bij het 
structureren van zaken rond-
om de verhuizing waaronder 
administratieve ondersteuning, 
het regelen van een verhuizer 
en het regelen van offertes van 
bijvoorbeeld schilders. 
Een Heemsteedse inwoonster 
heeft van de verhuiscoach-
service gebruik gemaakt en is er 
zeer over te spreken. “Ik was op 
zoek naar een andere woning 
en iemand tipte mij over de 
verhuiscoach”, vertelt ze. “Ik 

woonde boven op een senio-
renwoning met een trap. Dit 
ging steeds moeilijker, vanwege 
een spieraandoening en een 
versleten heup. Die trap zou me 
dan op gegeven moment de das 
omdoen. Ik kon toen verhuizen 
naar een woning met een lift.
Ik kon zelf veel doen hoor, zoals 
adreswijzingen sturen en abon-
nementen omzetten. Het ging 
mij echter om het overzicht van 
het totale plaatje, de helicop-
terview wat er allemaal bij een 

verhuizing komt kijken; er komt 
zoveel op je af. Ik ben alleen en 
dan is het heel fijn dat een ver-
huiscoach als Muriel meekijkt, 
meedenkt en meehelpt. Ik heb 
daar geweldig veel aan gehad.”

Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor de hulp van een 
verhuiscoach? Neemt u dan 
contact op met Muriel Liket, tel. 
023 – 528 85 10 of mailen naar 
mliket@wijheemstede.nl.

Interview Bart Jonker/De Heemsteder
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Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – 
Beroemde Heemstedenaar/Bloemen-
daler Godfried Bomans en de onver-
getelijke Heemstedenaar Johan 
Brouwer waren beiden fervente 
schaakliefhebbers. Echter deze schit-
terende vlinder, het dambordje 
(Melanargia galathea), zou hen ook 
waarschijnlijk weten te bekoren. 
Want deze vlinder is echt een bijzon-

dere en fraaie verschijning. Helaas 
wordt het dambordje zeer zelden of 
niet gespot en dan meestal nog in 
Zuid-Limburg. Het dambordje is een 
zeer onregelmatige gast in ons land 
en als ze hier gezien worden is het 
een zwerver, ook wel dwaalgast 
genoemd. De soort is echter talrijk in 
Oost, Centraal- en Zuid-Europa 
(bijvoorbeeld België) en heeft een 
voorkeur voor graslanden. De soort is 
verwant aan de zandoogjes en 

behoort tot de vlinderfamilie van 
aurelia’s (Nymphalidae), waarvan 
wereldwijd 6100 soorten bekend zijn. 
Ook de fraaie en eveneens schaarse 
kleine ijsvogelvlinder (Limenitis 
camilla) behoort tot deze familie. 

Andere zandoogjes zijn echter tal-
rijker in onze omgeving. Kijk maar 
eens bijvoorbeeld op Leyduin, waar 
het bruin zandoogje (Maniola jurtina) 
en het bont zandoogje (Pararge 

aegeria) regelmatig te zien zijn, met 
hun opvallende dartelende manier 
van vliegen.   

De vliegtijd van het dambordje loopt 
van juni tot en met augustus. Opmer-
kelijk is dat het vrouwtje na de be-
vruchting de eieren niet afzet op 
waardplanten, maar uit de lucht laat 
vallen. Het dambordje heeft een 
voorkeur voor de nectar van knoop-
kruid. 

Herken uw vlinders: het dambordje, een dwaalgast

Bont zandoogje (Pararge aegeria) op Leyduin. Foto’s: Bart Jonker.Het dambordje ((Melanargia galathea) op knoopkruid (Centaurea jacea).

Foto: Nico van Kappel.

Rugstreeppad 
zit het liefst in 
kleine, ondiepe 
duinmeertjes

Kennemerland - De rugstreep-
pad herken je gemakkelijk aan 
de gele streep die over de hele 
lengte van zijn rug (en een 
stukje van zijn kop) loopt. Het is 
een middelgrote pad, volwassen 
dieren worden ongeveer zeven 
centimeter.
Behalve de streep op zijn rug 
heeft hij ook de tekening van 
een camou�agepak, met onre-
gelmatige mosgroene en bruin-
gele vlekken. 

Rugstreeppadden kunnen vanaf 
april tot in oktober worden 
gespot, vooral in de omgeving 
van kleine, ondiepe duinmeer-
tjes en poelen.
In april en mei laten de manne-
tjes van zich horen door in 
groepen (koren) te ‘zingen’. 
Vooral tijdens rustige windstille 
avonden en nachten maken ze 
een ratelend geluid dat tot op 
honderden meters afstand hoor-
baar is. 

In die periode zetten de vrouw-
tjes de eieren in snoeren af. In 
mei en juni zijn de net uitge-
komen jonkies - ‘dikkopjes’ - 
soms massaal in ondiepe duin-
poeltjes met weinig watervege-
tatie te vinden.
Ze zijn heel donker tot zwart, 
egaal gekleurd. Als de dikkopjes 
wat groter zijn hebben ze een 
licht gekleurd driehoekig vlekje 
onder de bek. 

De padjes ontwikkelen zich erg 
snel: van ei tot een padje dat het 
land op kan in zes tot acht 
weken. Daardoor kunnen ze zich 
ook voortplanten in poeltjes die 
in de loop van de zomer droog 
vallen. 

Jonge rugstreeppadden gaan 
daarna aan de wandel en 
kunnen in de zomer van juni tot 
en met september in de (wijde) 
omgeving van de duinmeertjes 
en poelen waar ze zijn geboren 
worden waargenomen. Ze 
hebben dan al een goed herken-
bare gele streep op hun rug. 
Vanaf oktober gaan ze in winter-
slaap door zich in te graven in 
(droge) duinen, tot wel een 
meter diep. 

Omdat de rugstreeppad interna-
tionaal gezien zeldzaam is valt 
de soort onder de Europese 
Habitatrichtlijn en is hij in Neder-
land streng beschermd. 

Meer weten over Stichting Duin-
behoud? Kijk dan op:
www.duinbehoud.nl.

Het vliegend hert, wij�e. Foto: Mireille Huiberts.

Door Bart Jonker 

Regio – Niet schrikken als je dit 
insect tegenkomt, als is de kans zeer 
gering: het vliegend hert (Lucanus 
cervus). Mireille Huiberts van het 
redactieteam spotte er eentje tijdens 
een weekendje op de Veluwe en 
maakte een foto van deze grootste 
kever van Nederland, in dit geval het 
wij�e, dat zeker 6 cm groot is. Op de 
andere foto het mannetje, met de 
kaken die op een gewei lijken en wel 
tot 8 cm groot is. Dankzij dit ‘gewei’ 

draagt deze kever de naam vliegend 
hert.  
Het vliegend hert is zeer zeldzaam in 
Nederland en staat op de lijst van 
bedreigde soorten. Hoewel het 
mannetje er vervaarlijk uitziet, is het 
volkomen onschuldig: de kaken 
kunnen niet veel en zijn vooral om te 
imponeren. Het vrouwtje daaren-
tegen kan door boomschors boren 
met haar kaken en kan tot bloedens 
toe bijten. Het vliegend hert leeft van 
boomsappen van vooral de zome-
reik. Ook willen ze wel sappen van 

rottend fruit likken. Het wij�e van het 
vliegend hert legt de eitjes in eiken-
stompen.  De larven hebben ver-
molmd hout nodig om te kunnen 
overleven. Het duurt vrij lang (min-
stens 3 jaar) voordat de larven vol-
groeid zijn. De geringe aanwezigheid 
in Nederland van bossen met zome-
reiken, voldoende vermolmd hout en 
de lange ontwikkelingstijd van de 
larven zorgen ervoor dat deze soort 
zo zeldzaam is. Het dier wordt slechts 
af en toe gezien op de Veluwe, rond 
Nijmegen en in Zuid-Limburg. Daar-

naast heeft het vliegend hert aardig 
wat te duchten van natuurlijke 
vijanden, zoals eksters, marters en 
dassen. In sommige landen wordt 
het vliegend hert zelfs als huisdier 
gehouden. In Nederland en België is 
het verboden om het dier te vangen, 
te doden of te houden en geniet het 
wettelijke bescherming.  

De Romeinen droegen vroeger regel-
matig het gewei van het vliegend 
hert als amulet, dat voorspoed en 
geluk moest brengen.

Bedreigde soorten: het zeldzaam vliegend hert

Vliegend hert, mannetje. Foto: Bigstock.

Regio - De Nederlandse Bijenhou-
dersvereniging (NBV) organiseert 
voor de elfde keer het grootste imke-
revenement van ons land: de Lande-
lijke Open Imkerijdagen. Komend 
weekend, 9 en 10 juli, houden imkers 
op tal van locaties verspreid door het 
hele land open huis. Tijdens deze 
open imkerijdagen nemen onze 
imkers je mee in de wereld van de 
bijen en laten ze je zien wat een 
imker precies doet en waarom. Ook 
geven zij praktische tips hoe jij zelf 
kunt bijdragen aan een beter leefkli-

maat voor onze bijen. Wil je weten 
waar bij jou in de buurt een imker 
open huis houdt? Kijk dan op:
www.bijenhouders.nl/landelijke-
open-imkerijdag.

Belang van bijen
Insecten en in het bijzonder bijen 
staan volop in de belangstelling. 
Vooral hun leefklimaat en daarmee 
het aanbod van dracht ofwel voedsel 
staat onder druk. Bijen zijn onmis-
baar, met name omdat zij als bestui-
vers van belang zijn voor vele soor-

ten groenten en fruit, maar ook voor 
bloemen, planten en bomen in onze 
natuur. Het is daarom van groot 
belang onze leefomgeving zo bij-
vriendelijk mogelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door het planten van 
allerlei bloeiende gewassen waar 
nectar en stuifmeel kan worden 
verzameld.
Onze imkers geven jou tijdens de 
open dagen hierover graag infor-
matie en tips! Wil je meer weten over 
(het werk van) de NBV? Kijk dan op:
www.bijenhouders.nl.

Imkers houden dit weekend open huis

Bij op zonnebloem. Foto: Bart Jonker.
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Hyundai i10 en i20, direct uit voorraad leverbaar
VELSERBROEK – Het is zomer 
en wat zou er mooier zijn dan 
te schitteren in een nieuwe 
Hyundai. Ontwijk lange lever-
tijden want bij Velserbeek kunt 
u direct rijden met een nieuwe 
Hyundai.  Zo heeft Velserbeek 
een Hyundai i10 en de i20 met 
een verleidelijke design, hoog-
waardig afgewerkt interieur en 
de allernieuwste technologie-
en. Of kies voor een Hyundai 
Bayon. De allernieuwste aan-
winst tussen de ruime keuze 
Hyundai modellen.

Waarom Velserbeek wel di-
rect levert? “Wij beschikken 
over een aantal voorraad mo-
dellen in diverse kleuren waar ■ (FOTO: )

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 
2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen 
uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer bat-
terijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd 
en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 500 
op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 30-09-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. 
Actie, ook de Financial Lease, is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De 
bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. 
Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op hyundai.com/nl/velserbeek 

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44

Direct uit voorraad leverbaar en alleen bij Hyundai Velserbeek. Kies je voor de wendbare Hyundai i10, 
een sportieve i20, de verrassend ruime BAYON of de stoere TUCSON. Het maakt niet uit, want Velserbeek 
heeft ze. Alle Hyundai-modellen worden gekenmerkt door hun opvallende designs, het ruime interieur 
en de krachtige motor. Door de slimme connectiviteitstechnologie en vele veiligheidsfuncties is iedere rit 
weer een groot rijplezier. 

Dus kom langs voor een proefrit, maar wees er snel bij want OP=OP.

De Hyundai i10, i20, 
de BAYON of TUCSON.
Nu direct uit voorraad leverbaar bij Hyundai Velserbeek.

OP=OP, dus kom snel langs.

Zomeractie!
Financial Lease vanaf 3,99%.

u direct mee kunt rijden. Het gaat om de Hy-
undai i10,i20, Hyundai Bayon en de Hyundai 
Tucson,’’ aldus Velserbeek.
De Hyundai i10 is allang geen kleine auto meer. 
Sterker nog, hij kan zich in heel veel opzich-
ten moeiteloos meten met auto’s uit een hoge-
re klasse. Onze Premium-versie is zeer com-
fortabeler, dankzij onder meer climate control, 
een middenarmsteun en, niet te vergeten, een 
uitgebreid multimediasysteem. Bij 100 op de 
teller is er wat betreft geluid de auto zeer stil 
te noemen.

Een ander voordeel is dan het aangename ver-
bruik. In de beste omstandigheden rijd de Hy-
undai dan 1 op 20.
De Hyundai i20 is voorzien van veel slim-
me technologie. Zo is hij leverbaar met twee 
10,25-inch beeldschermen voor het digitale in-
strumentencluster en de touchscreen van het 
infotainmentsysteem. Beide schermen zijn 
bovendien visueel gecombineerd in het dash-
board.

De belangrijkste voorzieningen:
• 10,25-inch digitaal instrumentencluster
• 10,25-inch Touch screen (audio/video/na-

vigatie)
• 8-inch Touch screen met Display Audio
• Android Auto en Apple CarPlay (draadloos 

i.c.m. Display Audio
• Draadloze smartphonelader
•
De Hyundai i20 is in de al zeer rijk uitgeruste 
uitvoering i-Motion met onder meer: handbe-
diende airconditioning, elektrisch verstelbare 
buitenspiegels, start-/stopsysteem, bluetooth 
, bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) en 
cruise control met snelheidslimiet.

Hyundai Bayon
Dit is de Hyundai Bayon, een nieuwe compac-
te SUV-achtige die als kleiner broertje van de 
Kona. De highlights zijn: Kleinste SUV-achti-
ge van Hyundai, stapje onder Kona, sterk ge-
relateerd aan i20 en heeft mild-hybride aan-
drijflijnen.
Het cross-over- en SUV-aanbod is hiermee be-
paald niet karig te noemen. “ Wij hebben de 
Kona, de Tucson en de Santa Fe op de me-
nukaart staan en bieden daarnaast niet alleen 
de Nexo met brandstofcel aan, maar ook de 
volledig elektrische Ioniq 5. Wij breiden het 
leveringsgamma uit met de Bayon, een naar 
de Franse stad Bayonne vernoemde compac-
te cross-over.”
Naast de reeks auto’s hebben staan ook de Hy-
undai Kona, Ioniq 5 en de Hyundai Nexo op 
waterstof klaar. Kom snel langs of bel voor een 
afspraak!

Hyundai Velserbeek. 

Wagenmakerstraat 2, 

1991 JA Velserbroek. 

Telefoon: 023 513 2944
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Haarlem - Vanaf 30 juni zijn er 
beeldjes met boeken te zien in het 
Kleinste museum van Haarlem. De 
verzameling van Ineke Kleerekoper 
telt ruim 50 beeldjes en de meeste 
beeldjes heeft ze zelf gekocht. Een 
kabouter, een heilige, uiltjes, aapjes 
en pronkerige dames en allemaal 
hebben ze een boek in handen. De 
tentoonstelling is 24/7 te bewon-
deren vanaf de stoep, Gedempte 

Oude Gracht 119. Het eerste beeldje 
van de verzameling van Ineke Klee-
rekoper was waarschijnlijk een 
heilige met een boek. Dit beeld staat 
prominent in de Kleinste museum 
van Haarlem. Met deze heilige is 
Ineke op het spoor ‘beeldjes met 
boeken’ verder gaan verzamelen. Als 
de beeldjes niet in het museum te 
zien zijn, staan ze overal in het huis 
van Ineke. Op de vensterbank, in de 

badkamer, in de toilet en in de 
boekenkast. Ze zijn gemaakt van 
keramiek, van steen en van plastic. 
De variëteit is enorm. Het bijzondere 
is dat alle beeldjes een boek hebben. 
Open boeken en gesloten boeken. 
Ineke’s huis zal leeg aanvoelen. 
Gelukkig woont ze om de hoek en 
kan ze ieder moment even langs-
komen om haar collectie te bekijken. 
Het Kleinste museum van Haarlem 

presenteert 5x per jaar een unieke 
verzameling van min of meer 
bekende Haarlemmer(s). Het 
museum is onderdeel van Kunst 
Centrum Haarlem en 24 uur per dag 
toegankelijk vanaf de stoep. 
Kunst Centrum Haarlem is dé kunst-
uitleen in de regio Kennemerland 
heeft een collectie van ongeveer 
5000 kunstwerken. Naast de kunst-
uitleen presenteert Kunst Centrum 

Haarlem regelmatig exposities en 
organiseert bijeenkomsten met 
kunstenaars. De tentoonstellingen 
zijn altijd gratis toegankelijk. Het 
kunstcentrum heeft ook een winkel 
met design en gebruiksvoorwerpen.
De verzameling is tot 5 september 
2022 te bekijken. Kunst Centrum 
Haarlem, Gedempte Oude Gracht 
117-121, Haarlem, open van dinsdag 
t/m zaterdag tussen 11 en 17 uur.

Mini-expositie ‘Lezende figuren’: het leesplezier straalt er vanaf

Regio - Zorggroep Reinalda en 
Kennemerhart werken al jaren met 
plezier en in goede har-monie 
samen. Op vrijdag 1 juli 2022 is die 
samenwerking opgegaan in een fusie 
en gaat de nieuwe fusie-organisatie 
verder onder de naam Kennemer-
hart. Alle zorglocaties behouden hun 
eigen naam, herkenbaarheid en 
lokale identiteit. Carolien Koning, 
Cedric van der Meulen en Audrey van 
Schaik vormen met el- kaar het 
bestuur van Kennemerhart. 
“Wij zien het als een grote verant-
woordelijkheid om elke oudere die 
zorg en aandacht te kunnen bieden 
die hij of zij nodig heeft”, zegt Audrey 
van Schaik, voorzitter Raad van 
Bestuur Kennemerhart. “We zijn 
ervan overtuigd dat wij door deze 
fusie onze bewoners en cliënten nog 
beter kunnen ondersteunen en 
samen sterker en beter voorbereid 
zijn op de enorme opgave in de 
ouderenzorg die er nu en in de 
toekomst ligt. Door de fusie bieden 
wij een verbreding en verdieping van 
zorg, met specialismen zoals Parkin-
son, NAH en dementie met complex 
probleemgedrag. Wij zijn trots op al 
onze medewerkers en vrijwilligers 
die dit mogelijk maken.” 
“Vanaf 1 juli bieden wij als nieuwe 
fusie-organisatie met ongeveer 2.300 
betrokken medewerkers en ruim 850 
betrokken vrijwilligers meer keuze-
mogelijkheden voor (toekomstige) 
cliënten op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. Wij zijn een ouderen-

zorgorganisatie die het gehele palet 
aan diensten in de ouderenzorg aan- 
biedt in de regio Zuid-Kennemer-
land”, vult bestuurslid Carolien 
Koning aan. “Twee organisaties 
samenvoegen vraagt extra tijd en 
aandacht. Op 1 juli zijn nog niet alle 
systemen en processen samenge-
voegd. De komende maanden wordt 
ingezet op een succesvolle integratie 
van beide organisaties. De kwaliteit 
van zorg blijft te allen tijde onze 
prioriteit.” 
“Doordat wij onze krachten nu bun-
delen kunnen wij meer opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden aan medewerkers. Iets wat wij 
ontzettend belangrijk vinden als 
werkgever”, vertelt bestuurslid Cedric 
van der Meulen. “Onze medewerkers 
staan 24/7 klaar voor cliënten, kwets-
bare mensen in de samenleving. Ik 
vind het knap hoe zij dat doen en zie 
welke belangrijke maatschappelijke 
bijdrage zij leveren. Wij verheugen 
ons op de toekomst. Met tevreden 
cliënten, medewerkers, vrijwilligers 
en samenwerkingspartners.” 
Gelijk in de eerste week na de fusie-
datum organiseert Kennemerhart 
het zogenoemde ‘Fusie Festival’ voor 
medewerkers en vrijwilligers. Audrey 
van Schaik: “De afgelopen corona-
periode is intensief geweest voor de 
zorg. Daarom biedt dit festival een 
goede gelegenheid om elkaar in een 
ongedwongen sfeer te ontmoeten, 
plezier te maken en elkaar beter te 
leren kennen.”

‘Kennemerhart’ nieuwe naam 
voor gefuseerde zorggroepen

Audrey van Schaik, Cedric van der Meulen, Carolien Koning.

Regio - Uit de o�ciële cijfers van 
BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt 
dat in de eerste zes maanden van dit 
jaar 153.708 nieuwe personenauto’s 
zijn geregistreerd in Nederland. Dat 
is een daling van 5,6 procent ten 
opzichte van het eerste hal�aar van 
2021. Voornamelijk leveringspro-
blemen als gevolg van wereldwijde 
tekorten aan onderdelen liggen ten 
grondslag aan deze afname.

Vorig jaar werden in de eerste zes 
maanden 162.762 personenauto’s 
afgeleverd. De orderboeken van 
autodealers zijn over het algemeen 
goed gevuld, maar fabrikanten 
worden al lange tijd geconfronteerd 
met grote uitdagingen.

Corona-maatregelen en onderdelen-
tekorten verstoren nog immer veel 
productie- en logistieke processen, 

waardoor het langer duurt voordat 
reeds bestelde voertuigen kunnen 
worden afgeleverd. In juni 2022 
werden in Nederland 30.012 perso-
nenauto’s geregistreerd en dat was 
8,9 procent minder dan in dezelfde 
maand vorig jaar. 

De meest geregistreerde merken in 
het eerste hal�aar van 2022 waren:
1. KIA met 14.346 registraties en 9,3 

procent marktaandeel
2. Peugeot (12.155 / 7,9 procent)
3. Toyota (11.686 / 7,6 procent)
4. Volkswagen (11.084 / 7,2 procent)
5. BMW (9.250 / 6,0 procent)

De meest geregistreerde modellen in 
het eerste hal�aar van 2022 waren:
1. Peugeot 208 met 4.927 registraties 

en 3,2 procent marktaandeel
2. KIA Niro (3.606 / 2,3 procent)
3. KIA Picanto (3.284 / 2,1 procent)

4. Peugeot 2008 (3.235 / 2,1 procent)
5. Volvo XC40 (3.208 / 2,1 procent)

De meest geregistreerde merken in 
juni 2022 waren:
1. Peugeot met 3.254 registraties en 

10,8 procent marktaandeel
2. KIA (2.503 / 8,3 procent)
3. Toyota (2.304 / 7,7 procent)
4. Opel (1.937 / 6,5 procent)
5. BMW (1.935 / 6,4 procent)

De meest geregistreerde modellen in 
juni 2022 waren:
1. Peugeot 208 met 1.508 registraties 

en 5,0 procent marktaandeel
2. Opel Corsa (1.034 / 3,4 procent)
3. Peugeot 2008 (765 / 2,5 procent)
4. Volkswagen Polo (644 / 2,1 

procent)
5. Toyota Aygo X (641 / 2,1 procent)

Bron: Bovag.nl

Bijna 6 procent minder nieuwe personenauto’s 
geregistreerd in het eerste halfjaar van 2022

Regio - Het gemiddelde hypotheek-
bedrag is in het tweede kwartaal van 
2022 voor het eerst sinds drie jaar 
gedaald - van 326.000 naar 322.000 
euro - ten opzichte van hetzelfde 
kwartaal in 2021. Tegelijkertijd is het 
aandeel hypotheekaanvragen voor 
de aankoop van een woning sinds 
begin dit jaar met 9 procentpunt 
toegenomen (van 39 naar 48 
procent) van het totaal aantal hypo-
theekaanvragen, blijkt uit de Hypo-
theekindex van De Hypotheker. Dit 
wijst er volgens De Hypotheker op 
dat de huizenmarkt langzaam begint 
af te koelen.
Het totale aantal hypotheekaan-
vragen daalde in het tweede kwar-
taal met 2 procent ten opzichte van 
vorig jaar. Vooral de aanvragen voor 
oversluiten zijn met ruim een kwart 
gedaald (-25 procent). Ook het aantal 
hypotheekaanvragen voor de 
aankoop van een woning is opnieuw 
afgenomen (-9 procent). Deze daling 
begint wel af te vlakken; in de leef-
tijdscategorie tot 35 jaar is bijvoor-
beeld zelfs sprake van een lichte stij-
ging (+1 procent). Tegelijkertijd is in 
vergelijking met het eerste kwartaal 
van 2022 juist sprake van een opval-
lende stijging van het aandeel 
aanvragen voor de aankoop van een 
woning, van 39 naar 48 procent van 
het totaal aantal hypotheekaan-
vragen. Dit geeft volgens De Hypo-
theker aan dat de woningmarkt 
minder oververhit is dan in de afge-
lopen maanden. Zo is het gemid-
delde hypotheekbedrag voor de 
aankoop van een woning gedaald 
van 326.000 naar 322.000 euro: een 
daling van 1,2 procent vergeleken 

met vorig jaar. Dat is voor het eerst 
sinds De Hypotheker met deze 
meting begon in 2019. De grootste 
daling is zichtbaar in Groningen (-17 
procent) en Flevoland (-11 procent). 
In Zeeland (+12 procent), Limburg 
(+6 procent), Friesland en Drenthe 
(beiden +5 procent) is nog wel 
sprake van een stijging.

Hogere hypotheekrente leidt tot 
sterke daling oversluitingen
Het aantal oversluiters is in het 
tweede kwartaal �ink gedaald ten 
opzichte van dezelfde periode een 
jaar eerder (-25 procent). Dit is een 
duidelijk verschil met het eerste 
kwartaal, toen zich een explosieve 
stijging (+116 procent) voordeed in 
vergelijking met vorig jaar. In het 
begin van het jaar wilden veel 
huizenbezitters nog pro�teren van 
de lage hypotheekrente door hun 
hypotheek over te sluiten. Nu deze 

rente met bijna 2,5 procentpunt is 
gestegen, is het aantal oversluitingen 
echter sterk teruggelopen. De 
sterkste daling van het aantal over-
sluiters doet zich voor onder 55-plus-
sers (-30 procent). Vanwege de 
krapte op de woningmarkt blijft het 
aantal huizenbezitters die niet kiezen 
voor verhuizen, maar voor verbou-
wen toenemen. Zo stijgt het aantal 
hypotheekaanvragen voor woning-
verbetering opnieuw aanzienlijk (+45 
procent) ten opzichte van het 
tweede kwartaal van 2021. Hier is de 
grootste stijging zichtbaar in de leef-
tijdscategorie tot 35 jaar (+64 
procent), gevolgd door 55 -plussers 
(+53 procent).

Kijk voor de infographic op:
www.hypotheker.nl/media/4429/
hypotheek-index-q2-2022.pdf.

Bron: De Hypotheker.

Gemiddeld hypotheekbedrag daalt 
voor het eerst in drie jaar

Hypotheekbedrag aankoop huis daalt. Foto: Bigstock.

Heemstede - Maandag 18 juli Voor-
afgaand aan de �lm kunt u mee-eten 
met de Indische Themamaaltijd in 
Eethuis de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. De Indische maaltijd 
wordt geserveerd tussen 17.30 - 
19.00 uur in de foyer. Kosten thema-
maaltijd: €12,90. Inclusief �lm: €19,-. 
Voorgerecht: pindasoep, Hoofdge-

recht: Rendang Padang (gerecht met 
rundvlees), nasi goreng, sajoerboon-
tjes, zoetzure komkom-mer, kroe-
poek; Nagerecht: vanilleijs met aard-
beien en slagroom. Reserveren is 
vooraf noodzakelijk. U kunt tot vrij-
dag 13.00 uur reserveren voor de aan-
sluitende week dit kan bij de receptie 
van de Luifel of via 023 - 548 38 28.

Indische themamaaltijd in de Luifel



Bloemendaal – In de schilderach-
tige plaats Bloemendaal, aan een 
gezellige winkelstraat in een 
prachtig pand heeft Kasim Celik 
het helemaal naar zijn zin. 

“Ik was heel blij met de verhuizing 
vanaf de Zandvoortselaan naar deze 
plek. Heemstede beviel prima en veel 
van mijn vaste klanten zijn 
Heemstedenaren, maar gevestigd zijn 
in een winkelstraat heeft echt mijn 
voorkeur.” 
Goede herinneringen heeft hij aan de 
Jan van Goyenstraat, toch ook een 
toonaangevende winkelstraat in 
Heemstede. Na een zeer succesvolle 
periode brak een ander ‘klimaat’ aan; 
er werd minder gekozen voor op maat 
gemaakte kleding en daarna zorgde 
de kredietcrisis voor de rest: helaas 
een faillissement. Maar Kasim is 
nooit bij de pakken gaan neerzitten. 
Hij is vanuit huis gaan werken en 
bleef met zijn uitmuntend oog voor 
smaakvolle kleding de clientèle 
kleden. Toch ging het weer kriebelen 
en nadat zijn zoon, Sefa, een eigen 
winkel opende aan de 
Zandvoortselaan is vader Kasim de 
zaak weer ingegaan. Want kleding 
ontwerpen, dat is geen baan maar een 
passie die niet gestopt kan worden. 
Althans: niet bij Kasim, die van zijn 
passie zijn levenswerk maakte.
De winkel aan de Zandvoorstelaan 
had een nadeel: geen parkeergelegen-
heid en, belangrijker nog, het is geen 
gezellige winkelstraat. Gelukkig deed 
een mooie kans zich voor: in 
Bloemendaal, aan de 
Bloemendaalseweg 73. 

Niet alleen klanten uit Bloemendaal 
maar ook mensen uit de verre regio 
varen blind op de smaak en vooral de 
ontwerpen van Kasim. Onder de 
clientèle ook diverse burgemeesters 
uit Heemstede. Als je outfit echt iets 
moet doen, representatief zijn of juist 
feestelijk, maar altijd van kwaliteit 
zowel qua ontwerp als stof, dan ben 
je bij Kasim aan het juiste adres. Zijn 
studie in de mode vormt de basis 
maar daarnaast is er dat speciale oog 
voor mooie kleding die voor uitstra-

ling zorgt. Kasim ontwerpt alles zelf, 
van kledingstukken tot schoenen, 
tassen en riemen. “In Turkije, waar ik 
vandaan kom, staat ons atelier. De 
stoffen en patronen zijn allemaal in 
eigen beheer. Ik koop ook wel 
stukken in, maar minimaal. Want 
eigenlijk denk ik vaak als ik het zie: 
dat had ik zó gedaan, dat had ik net 
even anders gedaan.” 
Kasim kiest voor de mooiste stoffen: 
kasjmier, wol, zijde. Wie Sefa bij 
Kasim op sociale media volgt ziet 
zijn ontwerpen. Overigens zijn dat 
altijd modellen die al in de winkel 
hangen want, zo zegt Kasim, “je moet 
eens weten hoe die ontwerpen 
worden gekopieerd.” 

Het is ook geen straf om in de winkel 
te kijken. Kleur en een grote diversi-
teit aan dames- en herenkleding komt 
je uitnodigend tegemoet. En bij 
Kasim zijn er geen grenzen. “Nee 
zeg, iedereen kan elke kleur hebben. 
Je moet niet afgaan op kleuranalyses 
waarmee sommigen hier komen. 
Onzin: als je van kleur houdt maakt 
het niet uit hoe je huid of haarkleur 
eruitzien. Je moet je er natuurlijk wél 
gelukkig in voelen. Dat is het belang-
rijkste.” Ook over de mode van nu 
heeft hij zijn eigen mening. 
“Oversized colberts bijvoorbeeld: ik 
houd er niet van. Het siert meestal 
niet. Ik adviseer om altijd de lijn van 
je figuur te laten zien.” Zelf volgt de 
ontwerper altijd al zijn eigen lijn. 
Waait niet mee met (mode-)winden 
maar kiest louter uit oogpunt van 
goede smaak. Daarover gesproken 
heeft hij nog een paar tips: geef jezelf 
niet te bloot, dus draag altijd een 
panty en vermijd te diepe decolletés.” 

In september 2018 kwam Kasim naar 
Bloemendaal, maar de verhuizing 
kende een ietwat emotioneel begin. 
“Mijn zus in Turkije overleed plotse-
ling. Dat heeft ons erg geraakt en 
daarom heb ik er ook geen ruchtbaar-
heid aangegeven. 
Misschien is het nu dé tijd om eens 
gezellig binnen te stappen en 
(hernieuwd) kennis te maken met de 
fijne winkel Sefa by Kasim. 

‘Sefa by Kasim’, uitnodigend in 
kwaliteit, ontwerp en kleur

Kasim is naast ontwerper ook familieman: hier met zijn 
kleinzoon Mihraz voor de winkel in Bloemendaal.

Wij zijn gestart met
de VOORUITVERKOOP

van de voorjaars/zomer collectie
2022

Wij zijn open van maandag t/m
zaterdag

van 10.00 tot 18.00 uur



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.

7 juli 2022, 20.00 uur
➜  Commissie voor

bezwaarschriften
• 20.00 uur - bezwaar tegen de 

berekening van de hoogte van een
BBZ light uitkering (niet openbaar)

• 20.30 uur - bezwaar tegen de afwijzing
van een handhavingsverzoek met 
betrekking tot grondwerkzaamheden 
bij de Cruquiusbrug

• 21.00 uur - bezwaar tegen de afwijzing
van een WOB-verzoek met betrekking 
tot een pachtovereenkomst

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 
Werkvoorzieningsschap 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
Omgevingsdienst IJmond en de 
jaarrekening 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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Oekraïense vluchtelingen ontmoeten 
elkaar op Kerklaan

Oekraïense vluchtelingen 
die behoefte hebben om 
met lotgenoten in contact 
te komen kunnen vanaf nu 

terecht op de Kerklaan 61. De afgelopen 
tijd vond het inloopspreekuur plaats bij 

Gemeentelijke 
activiteiten

14 juli 2022, 16.30 - 17.30 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.

Plein1. Dit spreekuur is verplaatst naar 
Kerklaan 61. Elke maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er 
de mogelijkheid om samen te komen en 
elkaar te ontmoeten. Kent u Oekraïense 
vluchtelingen? Laat het hen weten.

Online uw rijbewijs verlengen
Vanaf 1 juli 2022 kunnen 
inwoners van Heemstede hun 
rijbewijs online verlengen 

via de website van de RDW. Daarna is 
het rijbewijs al na 2 werkdagen zonder 
afspraak op te halen in het gemeentehuis. 

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig die is 
gemaakt bij een erkende fotograaf of 
fotocabine. Een overzicht van erkende 
fotografen en fotocabines is te vinden 
op de locatiewijzer op de website rdw.nl.

Hoe werkt het?
1. Laat een foto maken bij een door de

RDW erkende fotograaf of fotocabine.
2. De fotograaf of fotocabine verstuurt

de foto digitaal naar de RDW.
3. Daarna kunt u met de DigiD-app

met ID-check makkelijk en snel
de aanvraag doen via
rdw.nl/rijbewijsverlengen.

4. Na 2 werkdagen kunt u het rijbewijs
zonder afspraak ophalen in het
gemeentehuis.

Voor het eerst een rijbewijs 
aanvragen?
Dan moet u nog wel naar het 
gemeentehuis. Online aanvragen is 
alleen mogelijk als het rijbewijs verlengd 
wordt of bij uitbreiding van categorieën. 

O�  ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ kappen 2 bomen, Achterweg 5
➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 130
➜ plaatsen overkapping voor

zonnepanelen, Heemsteedse Dreef 100
➜ vergroten dakkapel, Heemsteedse

Dreef 266

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen opbouw, Alberdingk

Thijmlaan 25
➜ plaatsen dakkapel, Dr.

Schaepmanlaan 18
➜ nieuwbouw appartementencomplex

(4 appartementen), Herenweg 75
➜ vergroten dakkapellen, Meer en

Boslaan 21
➜ repareren scheuren en vervangen

voegen in gevel, Raadhuisplein 3
➜ plaatsen dakopbouw,

Strawinskylaan 62
➜ kappen 2 bomen, Van Merlenlaan 38

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijziging gevelpuien, Binnenweg 67
➜ plaatsen gevelreclame, Bronsteeweg 2
➜ wijziging indeling/gevelwijziging bouw

appartementencomplex, Camplaan 41

➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 130
➜ plaatsen dakkapel, wijzigen entree en

bouwen erker, Glipper Dreef 179
➜ vergroten dakkapel, Heemsteedse

Dreef 266
➜ wijzigen voor- en linkerzijgevel en

interne constructieve aanpassingen,
Herenweg 54

➜ uitbreiden woonhuis, Jan van
Gilselaan 2

➜ optrekken achtergevel en plaatsen
dakkapellen, Kohnstammlaan 20

➜ interne constructieve wijziging,
Postlaan 20

➜ plaatsen luchtbehandelingskast op dak
Basisschool de Icarus, Kerklaan 90

➜ plaatsen dakopbouw,
Schouwbroekerstraat 9

Open Imkerij-dag bij 
Kinderboerderij ’t Molentje 

Altijd al eens willen meekijken over 
de schouder van een imker? Op 
zondag 10 juli 2022 is dat mogelijk. 
Imkers Marcel de Groot en Pim 

Lemmers geven op Kinderboerderij ’t 
Molentje uitleg over de wonderlijke 
wereld van de bijen. Burgemeester Astrid 
Nienhuis is ook aanwezig. Kom ook de 
bijen van heel dichtbij bekijken! Kinderen 
kunnen zich verkleden als imker.

Waar: Kinderboerderij ’t Molentje    
Tijd: 13.30 uur - 15.30 uur 

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.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




